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บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ห้อง 1 : วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 1 

1 บทความ 010 การพัฒนาและสร้างเคร่ืองสลัดน ้าดอกดาวเรือง 1 
2 บทความ 011 ผลของธาตุสตรอนเทียมและเวลาอบแช่ต่อโครงสร้างก่ึงของแข็งของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 

AA6061 
7 

3 บทความ 018 การพัฒนาวงจรส่งก้าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับก้าลังงานหลายชุดเพ่ือวิเคราะห์พารามิเตอร์ ที่มีผล
ต่อสมรรถนะการส่งก้าลังไฟฟ้าไร้สาย 

15 

4 บทความ 025 การทดสอบการเส่ือมสภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงแบบโพสต์ไทพ์ 22 กิโลโวลต์ ภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อนด้วยวงล้อทดสอบ 

35 

5 บทความ 028 การศึกษาลักษณะสนามไฟฟ้าบนเคเบิลสเปเซอร์ ไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ ชนิดโพลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูงภายใต้ สภาวะเปรอะเปื้อน 

52 

6 บทความ 029 การศึกษาและทดสอบการเส่ือมสภาพของลูกถ้วยชนิดสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ 

71 

7 บทความ 038 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาบริษัทจ้ากัดแห่งหนึ่ง ในต้าบลแม่
ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

93 

8 บทความ 052 การออกแบบและสร้างระบบก้าจัดควันส้าหรับเตาเผาความร้อนต้่า ด้วยวิธีตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 110 
9 บทความ 060 ผลของพารามิเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการส่งก้าลังไฟฟ้าไร้สาย 134 
10 บทความ 063 การทดสอบประสิทธิภาพระบบตรวจสอบควันแบบวงปิดส้าหรับเตาเผาขยะ 154 
11 บทความ 068 การพัฒนาเคร่ืองวัดบันทึกและแสดงผลข้อมูลภู มิอากาศที่ท้างานผ่านระบบส่ือสารไร้สายซิกบี 169 
12 บทความ 069 ตู้อบแห้งพืชผลทางการเกษตรพลังงานผสมผสานหลอดอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 188 
13 บทความ 071 การศึกษาสมรรถนะของจักรยานไฟฟ้าที่ขับด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่ มีแบตเตอร่ี

และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
201 

ห้อง 2 : วิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยี 2 

14 บทความ 073 การพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยกระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลช่ัน 209 
15 บทความ 087 การออกแบบชุดป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวน้า 3 เฟสแบบมัลติฟังก์ช่ัน 231 
16 บทความ 091 ปั๊มน ้าระบบไฮบริดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ควบคู่กับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย 251 
17 บทความ 092 เคร่ืองผลิตน ้าด่ืมจากอากาศด้วยวิธีควบแน่นจากคอมเพรสเซอร์กระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ 264 
18 บทความ 094 การศึกษาลักษณะเส่ือมสภาพฉนวนของกับดักเสิร์จฟ้าผ่าชนิดออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างในระบบ 22 

กิโลโวลต์ 
282 

19 บทความ 095 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมและสร้างชุดต้นแบบ การผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจากน ้ามันไส้ปลาด้วย
กระบวนการทางเคมีไฟฟ้า 

298 

20 บทความ 097 การพัฒนาวงจรส่งก้าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและขดรับก้าลังงาน 308 
21 บทความ 098 การผลิตเชื อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม 325 
22 บทความ 100 การออกแบบและสร้างชุดสปัตเตอริงต้นทุนต่าสาหรับประยุกต์ใช้งานในการเคลือบผิววัสดุ 344 
23 บทความ 111 การหมักย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั นตอนของของเสียผสมเพ่ือท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพ 354 
24 บทความ 112 การหมักย่อยของเสียผสมในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยใช้ค่าอัตราส่วนอาหารต่อเชื อจุ ลินทรีย์ (F/M) ที่

ต่างกันเพ่ือการเกิดก๊าซชีวภาพ 
362 

25 บทความ 116 การหมักย่อยของเสียในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยใช้การป้อนที่ต่างกันเพ่ือการเกิดก๊าซชีวภาพ 372 

ห้อง 3 : วิศวกรรม พลังงานและเทคโนโลยี 3 / เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 

26 บทความ 132 สภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง 380 
27 บทความ 149 การออกแบบสายอากาศ Rectenna ส้าหรับการเก็บเก่ียวพลังงานจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 388 
28 บทความ 170 การออกแบบและสร้างเคร่ืองกล่ันน ้ามันไพโรไลซิส 403 
29 บทความ 171 ปัจจัยของตัวแปรที่มีผลต่อการลดความชื นน ้าผึ ง 411 
30 บทความ 172 สมรรถนะของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้น ้ามันไพโรไลซีสจากพลาสติกเป็นเชื อเพลิง 420 
31 บทความ 173 การใช้ร้าสกัดน ้ามันและเปลือกล้าไยเป็นสารตัวเติมร่วมในฟองน ้าจากยางธรรมชาติ 427 
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32 บทความ 174 การบ่มน ้ายางในเคร่ืองบ่มแบบถังหมุนใบกวน 2 ชั น 437 
33 บทความ 176 การจ้าลองอุณหภูมิผนังเตาเผาขยะชุมชนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 445 
34 บทความ 177 แบบจ้าลองสมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์ส้าหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน 454 
35 บทความ 178 ระบบการให้น ้าล้าไยจากการตรวจวัดความชื นในดิน 461 
36 บทความ 003 ผลของวิตามิน AD3E ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ุ และอัตรารอดของแม่พันธ์ุปลา

หมอในกระชัง 
471 

37 บทความ 134 การส้ารวจหายาฆ่าแมลงในเนื อเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ (Oral Presentation) 488 

ห้อง 4 : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 

38 บทความ 119 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ เพ่ือการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตาม
ความต้องการของผู้ซื อ ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

507 

39 บทความ 130 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่ไทย อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 517 
40 บทความ 142 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO กรณีศึกษา: กองคลัง เทศบาล

ต้าบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 
527 

41 บทความ 145 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน  :กรณีศึกษา
ธุรกิจหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย 

544 

42 บทความ 159 การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพบริการ  มีความสัมพันธ์ต่อความตั งใจใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

552 

43 บทความ 160 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภค ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

562 

44 บทความ 187 ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการเลี ยงปลา กรณีศึกษา : การเลี ยงปลาหมอ 
มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

572 

45 บทความ 139 อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารคลีน: กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย จังหวัดเชียงใหม่ 

587 

46 บทความ 114 แนวทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ต่อสถานภาพผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว : 
หลวงน ้าทา 

598 

47 บทความ 117 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

609 

48 บทความ 121 การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื อ ชุมชนบ้านหนองบัว อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 621 
49 บทความ 137 ปัจจัยและการตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินล้านนา:  ผ้าทอชนเผ่าดารา

อั ง (ปะหล่อง) โครงการหลวงอ่างขาง อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
630 

50 บทความ 138 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค: บทบาทของเอกลักษณ์และคุณค่าตรา  
“เชียงใหม่แบรนด์” 

641 

ห้อง 5 : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 / ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ / งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 

51 บทความ 169  ศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี พักผ่อนจากเศษหนัง 652 
52 บทความ 076 การบริหารงานภาครัฐตามแนวพุทธบูรณาการ 661 
53 บทความ 081 การสร้างคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก 675 
54 บทความ 032 ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย 

กรณีศึกษา โฮมม่ี โดมม่ี 
689 

55 บทความ 113 พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัดเชียงใหม่ 

701 

56 บทความ 161 การส่ือสารทางการตลาดและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื อ
สินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ 

711 

57 บทความ 162 การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการจองต๋ัว
ภาพยนตร์ ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

720 

58 บทความ 181 ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง  ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

730 
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59 บทความ 154 ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส้าหรับศูนย์แสดงและจัดจ้าหน่ายสินค้าเชิงวัฒนธรรมล้านนา
ส้าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดล้าพูน 

746 

60 บทความ 155 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัด 
เชียงใหม่ 

764 

61 บทความ 182 การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 774 
62 บทความ 183 ศึกษาการจัดท้าบัญชีของพนักงานสหกรณ์ในเขตพื นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 786 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 

63 บทความ 005 เคร่ืองอบก้าจัดมอดพลังงานไฮบริดจ์ส้าหรับชุมชน 793 
64 บทความ 013 การออกแบบและสร้างเคร่ืองท้านายอายุโคม LED 802 
65 บทความ 014 แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 3 มิติ สถานะช่ัวครู่ เพ่ือท้านายอุณหภูมิที่ผนังของท่อความร้อนแบบ

วงรอบชนิดคอยส์สปริง 
816 

66 บทความ 019 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก้าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่ง ก้าลังงานสองขด 827 
67 บทความ 021 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดอีโคโนไมเซอร์เพ่ือการประหยัดพลังงานของหม้อไอน ้าแบบท่อไฟ

ขนาด 250 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
841 

68 บทความ 023 การออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะ 856 
69 บทความ 034 การออกแบบและสร้างเคร่ืองปรับความดันก๊าซชีวภาพส้าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 872 
70 บทความ 037 การออกแบบและสร้างเคร่ืองด้านาขนาดเล็กแบบปักด้าสองแถว 883 
71 บทความ 040 เคร่ืองอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน ้า 891 
72 บทความ 041 มือกลห้านิ วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 899 
73 บทความ 043 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ดีเซลดัดแปลงเม่ือใช้เชื อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และ

เฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื อเพลิง 
914 

74 บทความ 046 การพัฒนาเคร่ืองท้าน ้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต้่า 928 
75 บทความ 048 การศึกษาเบื องต้นการเกิดขยะเศษผักจากตลาดสด  (น้าเสนอภาคโปสเตอร์) 940 
76 บทความ 049 การลดความชื น ขนาด และการเปล่ียนแปลงสีของกล้วยน ้าว้าอบแห้งในพาราโบลาโดม 949 
77 บทความ 051 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน 956 
78 บทความ 056 แบบจ้าลองการอนุรักษ์พลังงานในห้องเรียนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 976 
79 บทความ 057 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการควบคุมน ้าหนักและค้านวณแคลอร่ีบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ 985 
80 บทความ 058 การพัฒนาการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีขนาดแรงดันไฟฟ้า 2 โวลต์ไปสู่ 12 โวลต์ โดยใช้

หลักการพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ 
993 

81 บทความ 065 ระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โ ค้ด 1002 
82 บทความ 072 การรับส่งข้อมูลผ่านระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1016 
83 บทความ 078 การใช้ถ่านไม้ในการบ้าบัดสีน ้าทิ งจากกระบวนการย้อมผ้า 1026 
84 บทความ 110 การออกแบบวงจรนับขึ น/ลง 4 หลักแบบเข้าจังหวะบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 

แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ 
1034 

85 บทความ 123 ระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ เพ่ือประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

1051 

86 บทความ 127 การออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาจับเวลาบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลขนาด 4 
หลักด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ 

1064 

87 บทความ 136 การออกแบบวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลัก โดยใช้เทคนิค 1’s complement แบบมี
เคร่ืองหมายแสดงผลด้วยตัวเลข 

1080 

88 บทความ 140 ระบบส้านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1095 
89 บทความ 141 การพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจวัสดุการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ้ากัด 1104 
90 บทความ 143 การออกแบบวงจรก้าเนิดสัญญาณพัลซ์แบบโมโนสเตเบิลและแบบอะสเตเบิล โดยใช้ไอซีเบอร์ 555 

และการประยุกต์ใช้งาน 
1113 
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91 บทความ 150 การประยุกต์อัลกอริทึมฝูงผึ งประดิษฐ์ส้าหรับการแก้ปัญหาโมเดลการถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้น
กับสองตัวแปร 

1126 

92 บทความ 157 การออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาดิจิตอลบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลขนาด 4 
หลักด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ 

1134 

93 บทความ 158 การออกแบบวงจรนับ 4 หลักบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลด้วยเทคนิค
มัลติเพล็กซ์ 

1149 

94 บทความ 179 การพัฒนาเคร่ืองอัดเม็ดฟางเพ่ือใช้ส้าหรับการผลิตเชื อเพลิง 1167 
95 บทความ 180 การศึกษาเบื องต้นเก่ียวกับการเช่ือมในสภาวะก่ึงแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356 1171 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

96 บทความ 008 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชนกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน 

1176 

97 บทความ 022 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั นปีที่ 1 ต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me 
More ส้าหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

1192 

98 บทความ 033 โปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจากการประมวลผลภาพโดยใช้เซิร์ฟ 1202 
99 บทความ 042 ผลการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย   มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1220 

100 บทความ 083 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้า  กรณีศึกษา กลุ่ม
เกษตรกาแฟ ต้าบลห้วยห้อม อ้าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1229 

101 บทความ 084 ระบบการขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม 1239 
102 บทความ 086 การพัฒนาส่ือการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเร่ือง กระบวนการผลิตอิฐแดง 1248 
103 บทความ 088 การพัฒนาส่ือการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1256 
104 บทความ 096 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย 1266 
105 บทความ 167 การพัฒนาส่ือแอนิเมช่ัน 2 มิติ เร่ือง พลังงาน 1278 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านวิทยาศาสตร์ 

106 บทความ 006 การพยากรณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 1290 
107 บทความ 082 การศึกษาควบคุมและป้องกันอันตรายในพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรขึ นรูป 1310 
108 บทความ 089 การศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช  

กรณีศึกษา: ต้าบลชีน ้าร้าย อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
1317 

109 บทความ 101 การรับรู้ของพนักงานต่อสัญลักษณ์เตือนอันตรายและ เคร่ืองหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

1325 

110 บทความ 103 การศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือในการก้าจัดปลวก 1333 
111 บทความ 118 แบบจ้าลองอันดับเอ็นส้าหรับการท้านายประสิทธิภาพของซิงค์( II) คลอไรด์ในการสังเคราะห์ พอลิ

(เอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน) 
1340 

112 บทความ 124 ASYMPTOTIC STABILITY OF NEURAL NETWORKS 1353 
113 บทความ 129 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและสารส้าคัญในผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากปลีกล้วย (โปสเตอร์) 1360 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร 

114 บทความ 012 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวพื นเมืองและพันธ์ุการค้า 1366 
115 บทความ 015 ผลของการใช้ใบมะรุมในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และจ้านวนจุลินทรีย์ในมูลของสุกร

หลังหย่านม 
1379 

116 บทความ 026 ผลของ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านมหาลาภ 1392 
117 บทความ 027 ผลของ BAP (benzylaminopurine)  ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดลูกผสมที่เลี ยงในสภาพ

ปลอดเชื อ 
1399 

118 บทความ 039 การใช้เมล็ดกระถินป่นในสูตรอาหารเลี ยงนกกระทาญ่ีปุ่น 1405 
119 บทความ 044 ผลของระดับความเข้มข้นของสมุนไพรไทยในการก้าจัดพยาธิภายในของไก่พื นเมือง 1416 
120 บทความ 050 อิทธิพลของสารป้องกันสีน ้าตาลและสารช่วยให้ความชื นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น จาก

สับปะรดผสมมะม่วงและการยอมรับของผู้บริโภค 
1425 
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121 บทความ 054 ปริมาณที่เหมาะสมระหว่างสับปะรดและมันฝร่ังที่มีผลต่อคุณภาพของขนมขบเคี ยว 1435 
122 บทความ 061 การสกัด และการศึกษาสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยน ้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และ กล้วย

เล็บมือนาง 
1448 

123 บทความ 062 การศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งในการควบคุมไรในไก่พื นเมือง (โปสเตอร์) 1458 
124 บทความ 064 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอนแมลง วันในแผล

สัตว์(โปสเตอร์) 
1470 

125 บทความ 104 ผลของสารไอบีเอต่อการเกิดรากของผักเชียงดาในระบบไฮโดรโปรนิกส์ 1487 
126 บทความ 108 ความสัมพันธ์ของทัศนคติจากผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมสมุนไพรก่ึง

ส้าเร็จรูป 
1492 

127 บทความ 109 การเปรียบเทียบคุณภาพกระบวนการพาสเจอร์ไรส์น ้านมแพะ  กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ทาเหนือ 

1502 

128 บทความ 135 การขุนไก่ไข่ปลดระวางด้วยข้าวโพด, อาหารไก่เนื อและอาหารไก่ไข่ (Poster Presentation) 1512 
129 บทความ 153 ผลของเจลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพของกัมม่ีเยลล่ีรสชาข้าว 1526 
130 บทความ 164 ผลไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 1537 
131 บทความ 165 ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการเจริญเติบโตของดอกชมจันทร์ (Ipomoea alba.) 1543 

บทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

132 บทความ 007 พัฒนาระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณแบบเรียลทามผ่าน บริการเคล่ือนที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1450 

133 บทความ 009 การพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดสารสาธารณะรอบเมือง พิษณุโลก 1571 
134 บทความ 059 การดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ในสารละลายด้วยเพคตินจากเปลือกมะนาว 1584 
135 บทความ 077 เกลียวไหมสายสัมพันธ์พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน: การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา

ในเชียงตุง 
1592 

136 บทความ 079 ศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงของชาวพุทธ ในเขตเทศบาลนครล้าปาง 1605 
137 บทความ 080 บทบาทพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทอง หมู่ที่ ๒ 

บ้านลุ่มใต้ ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
1619 

138 บทความ 099 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในอ้าเภอแม่ทะ 
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บทคัดย่อ 
กำรพัฒนำเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรืองนี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลำและหำประสิทธิภำพในกำรสลัดน  ำออกจำกดอกเรืองให้

อยู่ในช่วง 4.00-4.48 กิโลกรัมจำกน  ำหนักก่อนสลัดที่ 5.00 กิโลกรัม โดยไม่ท ำให้ดอกดำวเรืองซ  ำ ใช้ต้นก ำลังจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ขนำด 220 โวลต์ 1/3 แรงม้ำ ซ่ึงต่อกับถัง ให้ถังหมุนในอัตรำ 500 รอบต่อนำที เพื่อสลัดน  ำที่ตกค้ำงออกจำกดอกดำวเรือง 
กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องจะน ำดอกดำวเรืองน  ำหนัก 5 กิโลกรัม เข้ำเครื่องเพื่อสลัดน  ำที่ตกค้ำงออก ท ำซ  ำจ ำนวน 30 ครั ง และ
วิเครำะห์เชิงสถิติเพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่นที่ 95% และระดับนัยส ำคัญ 0.05  

ผลจำกกำรทดลองในกำรเปรียบเทียบกำรสลัดน  ำดอกดำวเรืองโดยใช้แรงงำนคนกับเครื่องที่พัฒนำขึ นมำในกำรทดลอง 30 
ครั งด้ำนเวลำพบว่ำ เครื่องที่พัฒนำขึ นใช้เวลำในกำรสลัดน  ำดอกดำวเรืองน้อยกว่ำเครื่องที่ใช้แรงงำนคนอยู่ที่ 25 นำที และด้ำน
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนพบว่ำเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรืองที่สร้ำงขึ นมีประสิทธิภำพที่สูงกว่ำแบบเดิมอยู่ที่ร้อยละ 62.5 % และจำก
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติพบว่ำ น  ำหนักที่ได้จำกกำรสลัดน  ำดอกดำวเรืองโดยใช้แรงงำนคนแบบเครื่องเดิม น  ำหนักเฉลี่ย 4.72 
กิโลกรัม และมีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 4.8 กิโลกรัม ค่ำต่ ำสุด เท่ำกับ 4.6 กิโลกรัม ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.0791 ค่ำควำม
แปรปรวน เท่ำกับ 0.00626 และ ส่วนน  ำหนักที่ได้จำกกำรสลัดน  ำดอกดำวเรืองโดยใช้เครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรืองที่พัฒนำขึ น มีน  ำหนัก
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.25 กิโลกรัม และมีค่ำสูงสุด 4.3 กิโลกรัม ค่ำต่ ำสุด 4.1 กิโลกรัม ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  เท่ำกับ 0.0884 ค่ำควำม
แปรปรวน เท่ำกับ 0.00781 ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 และระดับควำมเชื่อมั่น 95%  

 

ค้าส้าคัญ*:* เครื่องสลัดน  ำ, ดอกดำวเรือง 
 

Abstract 
The development of spinning marigolds dehydrator machine is aimed to reduce working time and find 

working efficiency of the spinning marigolds dehydrator machine during 4.00 – 4.48 kilograms differently from 
before weight at 5.00 kilograms by a voiding using repeated marigolds. The bucket was connected with 220 volts, 
1/3 horsepower at 500 rpm speed to dehydrated the water out of marigolds. For the finding working efficiency of 
machine, the 5 kilograms of marigolds were dehydrated for 30 times and was statistical analyzed for 95% 
reliability and 0.05 statistical significant.  

The result of the comparison reveals that the machine which is developed consumes the time in 
spinning less than the machine which uses man power for 25 minutes. For the working efficiency, the machine 
which is developed has the efficiency higher than the machine which uses man power 62.5% in 30 times of 
testing   From the statistical analysis, it explores that the spinning water out from the marigolds by the original 
machine which used man power get 4.72 kg average weight, 4.8 kg highest weight, 4.6 kg lowest weight, 0.0791 
standard deviation and the 0.00626 variance. While, the spinning water out of the marigolds by the machine 
which is developed get 4.25 kg average weight, 4.3 kg highest weight, 4.1 kg lowest weight, 0.0884 standard 
deviation and 0.00781 variance at the 0.05 statistical significant and the 95% reliability.  

 

Keywords: Spinning dehydrator machine, Marigolds  
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บทน้า  
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่ ง

ประชำกรส่วนใหญ่จะยึดอำชีพกำรท ำเกษตรกรรม
เป็นหลัก ปัจจุบันภำครัฐได้ให้ควำมส ำคัญและได้
สนับสนุนให้ เกษตรกรมีรำยได้ เสริมโดยกำรน ำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรมำท ำกำรแปรรูป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่ ำงๆไม่ ว่ำจะเป็นกำรแปรรูป ให้กับ
โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์และกำรสกัดเป็นอำหำรเพื่อ
สุขภำพซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำด ทั งนี เนื่องจำก
กระแสอำหำรสุขภำพที่มำแรง ผู้ประกอบธุรกิจจำก
ปศุสัตว์ทั งในและต่ำงประเทศที่เริ่มมองหำอำหำร
และผลิตภัณฑ์ปลอดสำรพิษมำกขึ น  ดอกดำวเรือง
เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรสัตว์
น ำมำผสมในกำรผลิตอำหำรสัตว์ เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำง
อำหำร เพรำะดอกดำวเรืองมีสำรแซนโทฟิลล์ที่ท ำให้
อำหำรมีสีแดง จึงนิยมน ำไปผสมกับอำหำรสัตว์ 
น อ ก จ ำก นี ยั ง ส ำม ำ รถ น ำ ไป ใ ช้ ใน ส่ วน ข อ ง
อุตสำหกรรมยำและเครื่องส ำอำง อำหำรเสริม
สุขภำพ เนื่องจำกเป็นแหล่งวิตำมินเอจำกธรรมชำติ 
ท ำให้ควำมต้องกำรสำรแซนโทฟิลล์มีแนวโน้มเพิ่ม
มำกขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ชุมชนบ้ำนเจดีย์โคะ ต ำบลมหำ
วัน อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่
ให้ควำมส ำคัญและนิยมปลูกดอกดำวเรืองส่งขำย ใน
พื นที่กำรเพำะปลูกประมำณ 300-400 ไร่ ก่อนน ำ
ดอกดำวเรืองไปจ ำหน่ำยให้กับผู้ค้ำ เกษตรกรจะต้อง
ท ำกำรสลัดน  ำที่ตกค้ำงออก โดยน ำดอกดำวเรืองสด
ครั งละ 5 กิโลกรัม ซึ่งมีน  ำตกค้ำงจำกกำรรดน  ำ เข้ำ
เครื่องสลัดน  ำส่วนเกินให้เหลือน  ำหนักระหว่ำง 4.00-
4.48 กิโลกรัมต่อ 5 กิโลกรัม เครื่องสลัดแบบเดิมจะ
ใช้แรงงำน 2 คนในกำรออกแรงเพื่อให้ถังปั่นของ
เครื่องหมุน ใช้เวลำต่อครั งไม่เท่ำกัน และท ำงำน
ต่อเนื่องไม่ได้ เนื่องจำกเกิดควำมเมื่อยล้ำ  จึงไม่
สำมำรถส่งดอกดำวเรืองได้ตำมควำมต้องกำร โชคช
รัตน ์ฤทธ์ิเย็น และคณะ (2558) ได้พัฒนำเครื่องสลัด
น  ำออกจำกดอกดำวเรืองควบคุมกำรท ำงำนด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ส ำหรับลดควำมชื นของ
ดอกดำวเรืองโดยใช้หลักกำรแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลำง
ซึ่ ง เค รื่ อ ง ส ลั ด น  ำ อ อ ก จ ำ ก ด อ ก ด ำว เรื อ งมี
องค์ประกอบหลักคือ ส่วนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มี
หลั กกำรท ำงำน โดยใช้ ไม โครคอนโทรล เลอร์ 
Arduino Uno R3 เป็นตัวควบคุม เริ่มจำกปรับตั งค่ำ
ควำมชื น ผ่ำนตัวต้ำนทำนปรับค่ำได้ จำกนั นกดสวิตช์
เพื่อเริ่มกำรท ำงำน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่ง
สัญญำณ PWM ออกมำเพื่อปรับค่ำดิวตี ไซเคิลไปขับ
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงให้หมุนเพื่อสลัดน  ำออกจำก
ดอกดำวเรือง เมื่อเซ็นเซอร์วัดควำมชื นตรวจจับได้ว่ำ
ค่ำควำมชื นเท่ำกับค่ำที่ปรับตั งไว้ไมโครคอนโทรล 
เลอร์จะหยุดส่งสัญญำณท ำให้มอเตอร์หยุดหมุนและ
ส่งเสียงเตือนออกมำ ซึ่งแบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2 
กรณี  คือ กรณีที่ 1 ทดสอบวัดค่ำควำมชื น  โดย
เปรียบเทียบระหว่ำงเครื่องสลัดน  ำออกจำกดอก
ดำวเรืองและเครื่องวัดควำมชื นในงำนอุตสำหกรรม
ยี่ห้อ OMNI รุ่น MC7825G และกรณีที ่2 ทดสอบค่ำ
ควำมเร็วที่เหมำะสม โดยน ำดอกดำวเรืองที่มีน  ำใน
กลีบดอกน  ำหนักรวม 5 กิโลกรัม น ำมำทดสอบที่
ควำมเร็ว 200 ถึง 800 รอบต่อนำที จำกผลกำร
ทดสอบกรณี  1 พบว่ำ ค่ำควำมชื นที่วัดได้มีควำม
คลำดเคลื่อนสมบูรณ์ เฉลี่ย  0.5% และกรณีที่  2 
พบว่ำ ค่ำควำมเร็วที่ 700 รอบต่อนำทีเหมำะสม 
ดอกดำวเรืองไม่ เสียหำยและลดควำมชื น  ดอก
ดำวเรืองให้น้อยกว่ำ2% ได้ดังนั นคณะผู้ด ำเนินงำนจงึ
ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวจึงมีแนวคิดจำกในกำร
พัฒ น ำเค รื่ อ งสลั ดน  ำด อกดำว เรือ ง โด ยกำ ร
ประยุกต์ ใช้มอเตอร์แทนแรงงำนคน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพจำกกำรท ำงำน และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของตลำดที่ต้องกำรใช้ดอกดำวเรืองในเชิง
กำรค้ำมำกขึ น 
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วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อพัฒนำเครื่องสลัดน  ำจำกดอกดำวเรือง 
2. เพื่อลดเวลำและหำประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนของเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวควำมคิดในกำรออกแบบส ำหรับกำรพัฒนำ

เครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง ได้ประยุกต์ใช้หลักกำร
หมุนเหวี่ยงของถังปั่นของเครื่องซักผ้ำและน ำทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมำพิจำรณำในกำรจัดสร้ำงเครื่องสลัดน  ำ
ดอกดำวเรือง ดังนี    

1. กำรค ำนวณหำก ำลังของมอเตอร์ (ณรงค์ 
ชอน ต ะวั น , 2538) เพื่ อ ให้ ได้ ค วำม เร็ วรอบ ที่
เหมำะสมในกำรสลัดน  ำออกได้จำกสมกำรที่ 1   
 

เมื่อ*… Pw =  
2πTn

60
                 (1) 

  Pw  = ก ำลังขับ    (W) 
         T   = Torqueที่ได้จำกกำรทดลอง   (Nm.)
 2. กำรค ำนวณหำโมเมนต์บิด (ชนะ กสิภำร์ , 
2528) หำได้จำกสมกำรที่ 2 

T = F x r                                (2) 
  F = แรง                                (N) 

R = รัศมีแกนหมุน                      (mm.) 
      3. กำรค ำนวณระบบส่งก ำลังด้วยสำยพำน (อ ำ
พล ซื่อตรง, 2536) หำได้จำกสมำกำรที่ 3 
 

d1xn1 = d2 x n2                (3) 
dm2    = dm1-2c 
d1… = ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของล้อขับ 

(mm.) 
d2     =   ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ                             

ล้อตำม (mm.)   
c   .  =   ค่ำระยะควำมลึกของสำยพำนจำก

ตำรำง (mm.) 
n1     =   ควำมเร็วรอบล้อขับ (rpm.) 
n2*   =   ควำมเร็วรอบของล้อตำม (rpm.) 

α      =    มุมของสำยพำน (Degree) 

4 . กำรค ำนวณหำขนำดของเพลำจำกค่ำ

โมเมนต์บิด(บรรเลง ศรนิล และ กิตติ นิ่มสำนนท์ , 
2541)หำได้จำกสมำกำรที่ 4 
 

.D3*  =  
16T

πτ
                      (4) 

เมื่อ 
D    =  ขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเพลำ      

(mm.) 
T    =  โมเมนต์บดิ (Nm)         

   =  ควำมเค้นแรงบิดที่ยอมใหเ้กิดขึ นได ้ 
(N/mm2)  

5. ทฤษฎีทำงสถิติและกำรตั งสมมติฐำน[4,7]  
ในกำรทดลองกำรสลดัน  ำดอกดำวเรืองจำกเครื่อง
สลัดน  ำดอกดำวเรืองที่สร้ำงขึ นนั น*จ ำเป็นต้องน ำค่ำ
ทำงสถิติมำเกี่ยวข้องเนื่องจำกต้องน ำมำใช้ในงำนคิด
ค ำนวณในกำรหำจ ำนวนครั งท่ีใช้ทดลองที่เหมำะสม
ในกำรทดลอง ค่ำควำมเชื่อมั่นในกำรทดลอง  ทั งนี 
รวมไปถึงกำรหำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
เครื่องและกำรหำจดุคุ้มทุน 

 

วิธีการวิจัย  
ในกำรด ำเนินกำรวิจัยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบ

และวำงแผนวิธีกำรวิจัยดังนี  
1. สร้ำงเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง ใช้หลักกำร

หมุน เหวี่ยงเพื่ อสลัดน  ำส่ วนเกินออกจำกดอก

ดำวเรือง เมื่อน  ำตกลงเบื องล่ำงถังปั่นจึงไหลออกตรง

ท่อระบำย เครื่องที่สร้ำงมีลักษณะดังรูปที่  1  ใช้

มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 โวลต์ 1/3 แรงม้ำ 

เป็นต้นก ำลังในกำรขับถังปั่นซึ่งดัดแปลงจำกถังเครื่อง

ซักผ้ำ ควำมเร็วรอบของถังปั่นท ำได้สูงสุดที่ 517 รอบ

ต่อนำที พร้อมมีชุดควบคุมส ำหรับตั งเวลำกำรท ำงำน

ของเครื่อง  
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x100% 

 
ภาพที ่1 เครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรอืง 

 

2. ก ำรท ด ล อ ง ใน ก ำ รท ด ล อ ง เพื่ อ ห ำ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครื่องเมื่อเครื่องเสร็จ
สมบูรณ์ได้ท ำกำรทดลองกำรท ำงำนของเครื่อง เพื่อ
ทดลองสลัดน  ำส่วนเกินออกจำกดอกดำวเรืองให้
เหลือน  ำหนักระหว่ำง 4.00 -4.48 กิโลกรัม จำก
น  ำหนักก่อนสลัดที่ 5.00 กิโลกรัม พบว่ำกำรท ำงำน
ของเครื่องที่เหมำะสมโดยไม่ท ำดอกดำวเรืองซ  ำ ใช้
เวลำสลัดประมำณ 30 วินำที โดยที่ถังปั่นหมุนใน
อัตรำ 500 รอบต่อนำที 

3. กำรหำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
เครื่องสำมำรถหำไดส้มกำรในกำรค ำนวณดังนี  
 

กำรท ำงำนของเครื่องใหม่−กำรท ำงำนของเครื่องเก่ำ

กำรท ำงำนของเครื่องเก่ำ
 

   

4. กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นในกำรทดลองของ
เครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง ได้น ำทฤษฎีทำงสถิติมำ
ช่วยในกำรวิเครำะห์จำกกำรทดลองจ ำนวน 30 ครั ง
เพื่อหำค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน ค่ำควำมแปรปรวน 
ที่ระดับนัยส ำคญั 0.05 และระดับควำมเชื่อมั่น 95%  

5. กำรค ำนวณจุดคุ้มทุน เป็นกำรศึกษำถึง
จุดคุ้มทุนของกำรสร้ำงเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง   

ผลการวิจัย  
ผลกำรทดลองในกำรสร้ำงเครื่องสลัดน  ำออก

จำกดอกดำวเรืองแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนดังนี  
1. ด้ำนเวลำ จำกกำรทดลองในกำรสลัดน  ำ

ดำวเรืองจำกเครื่องที่พัฒนำขึ นที่น  ำหนัก 5 กิโลกรัม 
ในกำรทดลอง 30 ครั ง ซึ่งกำรสลัดน  ำดอกดำวเรือง
ออกที่ ย อม รับ ได้ จ ะต้ อ งอยู่ ใน ช่ ว ง 4.00-4.48 
กิโลกรัมและดอกดำวเรืองไม่ซ  ำ พบว่ำเครื่องที่
พัฒนำขึ นใช้เวลำในกำรสลัดน  ำออกท่ี 30 วินำที 

2. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเครื่อง
สลัดน  ำดอกดำวเรือง จำกกำรทดลองในเวลำ 1 
ช่ัวโมง พบว่ำเครื่องที่พัฒนำขึ นมีประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนดีกว่ำ 62.5% 

3. ด้ำนค่ำควำมเช่ือมั่นกำรทดลอง จำกกำร
วิเครำะห์ทำงสถิติและสมมุติฐำนในกำรทดลองสลัด
น  ำดอกดำวเรืองโดยเครื่องที่พัฒนำขึ นมีค่ำควำม
เชื่อมั่น 95% และเมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับ
เครื่องแบบเดมิ สำมำรถแสดงผลกำรทดลองดัง
ตำรำงที่ 1 
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ตารางที่  1  สรุปเวลำผลกำรทดลอง 
ค่ำทำงสถิต ิ เครื่องแบบเดมิ เครื่องแบบใหม ่

MAX 4.8 4.3 
MIN 4.6 4.1 

STDVE(S) 0.0791 0.0884 

VARIANCE(S2) 0.00626 0.00781 

น  ำหนักเฉลี่ย (กิโลกรมั) 4.72 4.25 
 

 จำกตำรำงที่ 1  แสดงให้ทรำบว่ำน  ำหนักที่ได้
จำกกำรสลัดน  ำดอกดำวเรืองโดยใช้แรงงำนคน มี
ค่ำสูงสุดเท่ำกับ 4.8 กิโลกรัม ค่ำต่ ำสุด เท่ำกับ 4.6 
กิโลกรัม ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.0791 
ค่ำควำมแปรปรวน เท่ำกับ 0.00626 และน  ำหนัก
เฉลี่ย 4.72 กิโลกรัม ส่วนน  ำหนักท่ีได้จำกกำรสลัดน  ำ
ดอกดำวเรืองโดยใช้เครื่องสลัดน  ำที่พัฒนำขึ น มี
ค่ำสูงสุด 4.3 กิโลกรัม ค่ำต่ ำสุด 4.1 กิโลกรัม ค่ำส่วน
เบี่ ยงเบนมำตรฐำน   เท่ ำกับ  0.0884 ค่ ำควำม
แปรปรวน เท่ำกับ 0.00781 และน  ำหนักเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.25 กิโลกรัม จำกกำรทดลอง  30 ครั ง ที่ระดับ
นัยส ำคัญ 0.05 และระดับควำมเช่ือมั่น 95% 

4. ด้ำนจุดคุ้มในกำรสร้ำงเครื่องพบว่ำจุดคุ้มทุน

อยู่ที่ 31,984  ดอกโดยคิดรำคำขำยดอกดำวเรืองใน

รำคำ 0.75 บำทต่อดอกจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำง

เป็นเงิน 14,348 บำท 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
     กำรพัฒนำและสร้ำงเครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรือง 

โดยใช้ต้นก ำลังจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ ขนำด 

220 โวลต์ 1/3 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบ 500 รอบต่อ

นำที เพื่อสลัดน  ำที่ตกค้ำงออกจำกดอกดำวเรือง จำก

ผลกำรทดลองพบว่ำด้ำนเวลำ เครื่องที่พัฒนำขึ นใช้

เวลำน้อยกว่ำกำรสลัดน  ำดอกดำวเรอืงเครื่องเดิมอยูท่ี่ 

25 นำที  ด้ำนประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครื่อง

สลัดน  ำดอกดำวเรืองที่พัฒนำขึ นมีประสิทธิภำพ

มำกกว่ำเครื่องเดิมอยู่ที่ร้อยละ 62.5% ด้ำนค่ำควำม

เช่ือมั่นกำรทดลอง เครื่องสลัดน  ำดอกดำวเรืองโดย

เครื่องที่พัฒนำขึ นมีค่ำควำมเช่ือมั่น 95% และมี

จุดคุ้มทุนอยู่ที่จ ำนวนดอกดำวเรืองที่ 31,984 ดอก 

โดยคิดยอดขำยดอกละ 0.75 บำทต่อดอก 
 

สรุป  
กำรพัฒนำและสร้ำงเครื่องสลัดน  ำตกค้ำงออก

จำกดอกดำวเรืองโดยกำรประยุกต์กำรหมุนเหวี่ยง

ของถังปั่นของเครื่องซักผ้ำ ใช้ต้นก ำลังจำกมอเตอร์

ไฟฟ้ำกระแสสลับ ขนำด 220 โวลต์ 1/3 แรงม้ำ ต่อ

กับถัง โดยให้ถังหมุนในอัตรำ 500 รอบต่อนำที เพื่อ

สลัดน  ำที่ตกค้ำงออกจำกดอกดำวเรือง ผลกำร

ทดลองพบว่ ำ เค รื่ อ งที่ พัฒ นำและสร้ ำงขึ น  มี

ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ

เครื่อง ร้อยละ 62.5% ที่ค่ำควำมเชื่อมั่น 95% ส่งผล

ให้เกษตรกรสำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ตรงตำมก ำหนด

และไม่ท ำให้สินค้ำเกิดกำรเน่ำเสีย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งำนวิจัยนี ไดร้ับกำรสนับสนุน เครือ่งมือและ

อุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ในกำรทดลองจำกมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 
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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำผลของธำตุสตรอนเทียมต่อโครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็งโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 วิธี

ทดลองน ำธำตุสตรอนเทียมร้อยละ 0.005, 0.01 และ 0.015 โดยน้ ำหนักผสมในโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 หลอมเหลวและเท
ลงสู่แบบหล่อเหล็กกล้ำไร้สนิมเพื่อผลิตเป็นวัสดุป้อน น ำวัสดุป้อนให้ควำมร้อนสู่สภำพกึ่งของแข็งที่อุณหภูมิ 645 องศำเซลเซียส และอบ
แช่เป็นเวลำ 5, 10 และ 15 นำที แล้วจุ่มลงในน้ ำ  

ผลกำรทดลองพบว่ำกำรเพิ่มปริมำณธำตุสตรอนเทียมท ำให้โครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็งของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 
AA6061 มีขนำดเกรนที่เล็กลง และควำมกลมของเกรนเพิ่มขึ้น กำรเพิ่มเวลำอบแช่ท ำให้โครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็งมีขนำด  และ
ควำมกลมของเกรนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปริมำณกำรผสมธำตุสตรอนเทียม 

ค าส าคัญ*:* อะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061, ธำตุสตรอนเทียม, โครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็ง 

 

Abstract 
This research aimed to study the effect of strontium on structure in semi-solid state of AA6061 

aluminum alloy. The experiments were added strontium 0.005, 0.010 and 0.015 wt% to the molten of AA6061 
aluminum alloy and pouring into the stainless steel mold for feedstock manufacturing. For to study; reheat the 
feedstock to semi-solid state at 645 o C with 5, 10, 15 minute of holding time and quench in the water.  

 It was found that increasing the amount of strontium the structure in semi-solid state of AA6061 
aluminum alloy has a smaller grain size and roundness of the grains increases. Increasing the hold time the 
structure in semi-solid state with size and roundness of the grains increases all the amount of strontium. 

 
Key words: AA6061 Aluminum Alloy, Strontium, Semi-Solid Structure 
 
 
 

7



 
 

บทน า 
โลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 เป็นวัสดุที่

น ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น ช้ินส่วน
อำกำศยำน รถยนต์ รถจักรยำน รถจักรยำนยนต์ 
กรอบประตูหน้ำต่ำงของอำคำรและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
(Askeland, D.R. and Phule, P.P., 2003) กำรขึ้น
รูปจะท ำในสภำพที่โลหะเป็นของแข็งด้วยแม่พิมพ์ ซึ่ง
มีข้อจ ำกัดเมื่อช้ินส่วนมีรูปร่ำงที่ซับซ้อนท ำให้ไม่
สำมำรถขึ้นรูปได้ แต่สำมำรถขึ้นรูปในสภำพกึ่ง
ข อ ง แ ข็ ง ไ ด้  (Lee, Sang-Yong and Oh, Se-II., 
2002)(Pitts, H.E. and Atkinson, H.V., 1998) ซึ่ ง
ช่ ว ยล ด ข้ อ จ ำกั ด นี้ ล ง ไป  โด ยผ ลิ ต วั ส ดุ ป้ อ น 
(feedstock) แล้ วป้ อน เข้ ำแม่พิมพ์หล่อฉีดหรือ
แม่พิมพ์ข้ึนรูป วัสดุป้อนเป็นโลหะที่ประกอบด้วยเฟส
ของแข็ง และเฟสของเหลว (slurry) ซึ่งอยู่ระหว่ำง
อุณหภูมิเริ่มต้น และสิ้นสุดกำรแข็งตัว ขั้นตอนนี้ต้อง
ควบคุมรูปร่ำง (morphology) เฟสของแข็งไม่ให้
เป็นโครงสร้ำงกิ่งก้ำน (non-dendritic) แต่ให้เป็น
ลักษณะกลม (globular or sphere) มีขนำดต่ ำกว่ำ 
100 µm และกระจำยตัวสม่ ำเสมอในเฟสของเหลว 
เพื่ อท ำให้ สำมำรถไหลตัว (flowability) ได้ดี ใน
แม่พิมพ์ ซึ่งช่วยลดรูพรุน ท ำให้เนื้อช้ินงำนแน่น 
(Govender, G. and Ivanchev, L., 

2005)(Kapranos, P., et al., 2000)(Salleh, M.S., 
et al., 2013) วัสดุป้อนสำมำรถเตรียมได้หลำยวิธี 
กำรเติมธำตุผสมเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ สตรอนเทียม
เป็นธำตุส ำหรับใช้ดัดแปลงโครงสร้ำงในงำนหล่อ
โลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 แต่ผลของธำตุ
สตรอนเทียมในโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 
ยังไม่มีรำยงำนกำรวิจัย งำนวิจัยนี้จะศึกษำผลของ
ธำตุสตรอนเทียมที่มีต่อโครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็ง
โลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลกำรวิจัยต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1.วัสดุทดลอง   
1.1 โลหะอะลูมิ เนี ยมผสม เกรด  AA6061 

[ส่วนผสม0.8-1.2%Mg, 0.4-0.8%Si, max.0.7%Fe, 
0.15-0.40%Cu, max. 0.25%Zn, max. 0.15%Ti, 
max. 0.15 %Mn, 0.04-0.35%Cr, 0.05%Others, 
Al-Balance] [อุ ณ ห ภู มิ ช่ ว ง ข อ ง ก ำ ร แ ข็ ง ตั ว 
(solidificationกrange) ระหว่ำงก582-652 องศำ
เซลเซียส] ตัดเตรียมให้เข้ำเบ้ำหลอมได้ ดังรูปที่ 1 
(ก) 

1.2 โล ห ะแม่ อ ะลู มิ เนี ย ม -สต รอน เที ย ม 
(Al10Sr) ลักษณะดังภำพที่ 1 (ข) 

 
                 (ก)                                    (ข) 

ภาพที่ 1 (ก) โลหะอะลูมิเนยีมผสมเกรด AA6061 ก่อนท ำกำรหลอมละลำย และ (ข) โลหะแม ่Al10Sr 
 

 2. การผลิตวัสดุป้อน หลอมโลหะอะลูมิเนียม
ผสมเกรด AA6061 ด้วยเตำหลอมแบบขดลวดควำม
ต้ ำน ท ำน ไฟ ฟ้ ำ  ผ ส ม โล ห ะแ ม่ อ ะ ลู มิ เนี ย ม -
สตรอนเทียม (Al10Sr) เพื่อให้ได้สตรอนเทียมร้อยละ 

0.005, 0.01 และ  0.015 โด ยน้ ำหนั ก  เท โลห ะ
หลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 680 องศำเซลเซียส ลงในแบบ
หล่อเหล็กกล้ำไร้สนิม ปล่อยให้โลหะแข็งตัวจึงน ำ
ออกจำกแบบหล่อ ดังภำพที่ 2 
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(ก)                  (ข)                   (ค)                   (ง) 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนกำรผลิตวสัดุปอ้น (ก) หลอมด้วยเตำขดลวดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ข) ผสมโลหะแม ่Al10Sr เพื่อให้
ได้สตรอนเทยีมร้อยละ 0.005, 0.01 และ 0.015 โดยน้ ำหนัก (ค) เทโลหะหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 680 องศำเซลเซียส 

ลงในแบบหล่อเหล็กกล้ำไรส้นิม และ (ง) วัสดุป้อนท่ีไดจ้ำกกำรผลติ 

3. วิธีศึกษาผลของธาตุสตรอนเทียมและเวลา
อบแช่ต่อโครงสร้างในสภาพกึ่งของแข็ง น ำวัสดุ
ป้อนที่ฝังเทอร์โมคัปเปิลให้ควำมร้อนสู่สภำพกึ่ง
ของแข็งที่อุณหภูมิ 645 องศำเซลเซียส ด้วยเตำ

ขดลวดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ และอบแช่เป็นเวลำ 5, 
10 และ 15 นำที น ำออกจำกเตำ และท ำให้เย็นตัว
โดยเร็วด้วยกำรจุ่มน้ ำเพื่อรักษำโครงสร้ำงในสภำพกึ่ง
ของแข็ง ดังในภำพที่ 3 

 
  (ก)                                               (ข) 

 

ภาพที่ 3  (ก) ให้ควำมร้อนวัสดุปอ้นสู่สภำพกึ่งของแข็ง และ (ข) จุ่มวัสดุป้อนในน้ ำ 
 

 4. การศึกษาโครงสร้าง น ำวัสดุป้อนที่ผ่ำน
กำรให้ควำมร้อนสู่สภำพกึ่งของแข็งแล้วท ำให้เย็นตัว
โดยเร็วด้วยกำรจุ่มน้ ำไปเตรียมผิว กัดผิวหน้ำด้วย
สำรละลำย Keller’s ถ่ำยภำพโครงสร้ำงจุลภำคด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่ก ำลังขยำย 150 เท่ำ และ
น ำภำพโครงสร้ำงจุลภำคไปวิเครำะห์ขนำดเกรนด้วย
วิ ธี  Intercept Length ต ำม ม ำต ร ฐ ำน  ASTMก
E112-96 และวิเครำะห์ควำมกลมของเกรนด้วย
ซอฟท์แวร์วิเครำะห์ภำพ ควำมกลมของเกรนแสดง

ด้วยค่ำ Shape Factor ซึ่งควำมกลมของเกรนจะ
สมบูรณ์ที่สุดเมื่อ Shape Factor = 1  

 
ผลการศึกษา 

 เมื่อน ำโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ที่
ผสมธำตุสตรอนเชียมร้อยละ 0.0, 0.005, 0.01 และ 
0.015 โดยน้ ำหนัก ทั้งในสภำพหล่อ และสภำพกึ่ง
ของแข็งไปศึกษำโครงสร้ำงได้ผลดังภำพที่ 4  
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ภาพที่ 4  โครงสร้ำงโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ผสมธำตสุตรอนเทียมร้อยละ (ก) 0.0 (ข) 0.005 (ค) 0.01 
และ (ง) 0.015 โดยน้ ำหนัก ทั้งในสภำพหล่อ และสภำพกึ่งของแข็งจำกกำรให้ควำมร้อนท่ี อุณหภมูิ 645 องศำ

เซลเซียส และอบแช่เป็นเวลำ 5, 10 และ 15 นำที 
 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จำกภำพท่ี 5 โครงสร้ำงในสภำพหล่อของโลหะ
อะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ที่ผสมสตรอนเทียม
ร้อยละ 0.0, 0.005, 0.01 และ 0.015 โดยน้ ำหนัก มี
ขนำด เกรน  104, 95, 86 และ  83 ไม โครเมตร 
ตำมล ำดับ ดั งรูปที่  5  ขนำดเกรนที่ เล็กลงตำม
ปริมำณธำตุสตรอนเทียมที่เพิ่มขึ้นอำจเกิดจำกกำร
ฟอร์มตัวที่อุณหภูมิสูงของเฟส Al4Sr (Alcock, C.B. 
and Itkin V.P., 1989) และ Al2Si2Sr (เสำวลักษณ์ 

ค ง เ อี ย ง , 2553)(Gautam, Krishnan, R. and  
Somasekharan, Nair, E. M., 2013) จึ งท ำหน้ำที่
เป็นนิวเคลียสของกำรแข็งตัว เมื่อผสมสตรอนเทียม
มำกขึ้นท ำให้ กำรฟอร์มตั วของเฟส Al4Sr และ 
Al2Si2Sr เพิ่มขึ้น ท ำให้เกรนอัลฟ่ำอะลูมิเนียมเกิดขึ้น
จ ำนวนมำกระหว่ำงกำรแข็งตัว จึงเป็นผลให้ในสภำพ
หล่อมีขนำดเกรนเล็กลงตำมปริมำณธำตุสตรอนเทียม
ที่เพ่ิมขึ้น 

5 นาที            10 นาที           15 นาที 
 

(ข) 
 

(ก) 

(ค) 

(ง) 

สภำพกึ่งของแข็ง สภำพหล่อ 

10



 
 

 
ภาพที่ 5  ผลของปริมำณธำตุสตรอนเทียมต่อขนำดเกรนในสภำพหล่อของโลหะอะลูมเินียมผสมเกรด AA6061 

 

 เมื่อน ำโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ที่
ผสมธำตุสตรอนเชียมร้อยละ 0.0, 0.005, 0.01 และ 
0.015 โดยน้ ำหนัก ให้ควำมร้อนสู่สภำพก่ึงของแข็งที่
อุณหภูมิ 645 องศำเซลเซียส และอบแช่เป็นเวลำ 5, 
10 และ 15 นำที ท ำให้โครงสร้ำงในสภำพหล่อ ซึ่งมี
เกรนเป็นกิ่งก้ำน (dendrite) เปลี่ยนเป็นลักษณะ
กลม (globular) ดังรูปที่  4 กำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงดังกล่ำวเกิดจำกกำรหลอมละลำยของเฟส
ที่มีอุณหภูมิหลอมละลำยต่ ำที่อยู่บริเวณขอบเกรน 
พร้อมกับแขนของโครงสร้ำงกิ่ งก้ำน  (dendrite 
arms) ที่มีเฟสของเหลวแทรกอยู่จะรวมตัวกันอย่ำง
ร วด เร็ ว  แ ล ะ เป ลี่ ย น เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก ล ม ด้ ว ย
กระบวนกำรแพร่ซึมของอะตอม (Fan, Z., 2002) 
ควำมกลมของเกรนแปรผันตำมเวลำอบแช่ ผลดังรูป
ที่  6  เนื่องจำกกระบวนกำรแพร่ซึมของอะตอม
เกิดขึ้นได้ยำวนำน กำรเพิ่มเวลำอบแช่ยังมีผลท ำให้

ขนำดเกรนเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 7  ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจำก
กลไกกำรรวม (coalescence) ระหว่ำงเฟสของแข็ง 
(Wang, Shun-cheng, et al., 2008)(Chayong, S., 
Atkinson, H.V. and Kapranos, P., 2005) แ ล ะ
กลไกกำรเคลื่อนย้ำยของอนุภำคขนำดเล็กไปยัง
อนุภำคที่มีขนำดใหญ่(Ostwald ripening) [13-16] 
อีกทั้งก่อนให้ควำมร้อนสู่สภำพกึ่งของแข็งหำกเกรนมี
ขนำดเล็ก ภำยหลังกำรให้ควำมร้อนสู่สภำพกึ่ง
ของแข็งก็จะได้เกรนที่มีขนำดเล็กลง (Margarido, 
M. and Robert, M.H., 2003) ซึ่งธำตุสตรอนเทียม
ที่ผสมเข้ำไปท ำให้เกรนมีขนำดเล็กลงจำกผลของเฟส 
Al4Sr และ Al2Si2Sr ซึ่งสลำยตัวที่อุณหภูมิสูงจึงท ำ
หน้ำที่ขัดขวำงกำรโตของเกรนระหว่ำงกำรให้ควำม
ร้ อ น  (Samuel, F.H., et al., 2001) ส่ ง ผ ล ใ ห้
โครงสร้ำงในสภำพกึ่งของแข็งมีขนำดเกรนเล็กลง 
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ภาพที่ 6 ผลของปริมำณธำตุสตรอนเทียมและเวลำอบแช่ในสภำพกึง่ของแข็งที่อุณหภูมิ 645 องศำเซลเซียส ต่อ

ควำมกลมของเกรนของโลหะอะลมูิเนียมผสมเกรด AA6061 

 
ภาพที่ 7 ผลของปรมิำณธำตุสตรอนเทียมและเวลำอบแช่ในสภำพกึง่ของแข็งที่อุณหภูมิ 645 องศำเซลเซียส ต่อ

ขนำดเกรนของโลหะอะลูมิเนยีมผสมเกรด AA6061 

 
สรุป  

 1. ธำตุสตรอนเทียมท ำให้โครงสร้ำงในสภำพ
กึ่งของแข็งของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 
มีขนำดเกรนที่เล็กลง และระดับควำมกลมเพิ่มขึ้น
ตำมปริมำณกำรเพิ่มขึ้นของธำตุสตรอนเทียม  

 2. กำรเพิ่มเวลำอบแช่ท ำให้โครงสร้ำงในสภำพ
กึ่งของแข็งมีขนำดและควำมกลมของเกรนเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปริมำณกำรผสมธำตุสตรอนเทียม 

 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ล้ ำนนำ ตำก ที่ ให้ ควำมอนุ เครำะห์  ในกำรใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรทดลอง 
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พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
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บทคัดย่อ  
การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายขนาดพร้อมกันโดยใช้ขดส่งก าลังงานหนึ่งชุดจ าเป็นต้อง

เข้าใจลักษณะทางไฟฟ้า แม่เหล็ก และพารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์ผลของพารามิเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับก าลังงานหลายชุด ได้วิเคราะห์วงจรสมมู ลไฟฟ้า 

พบว่า พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ โหลดความเหนี่ยวน าร่วม และความถี่ใช้งาน เพื่อศึกษาผลของ

พารามิเตอร์ดังกล่าวจึงได้ออกแบบชุดทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งก าลังงานหนึ่งชุดและขดรับก าลังงานหลายชุด ใช้วงจรขับ

แบบเต็มคลื่นท างานที่ความถี่ระดับกิโลเฮิร์ต ออกแบบการทดสอบ และทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายในแต่ละกรณี ผลการศึกษาพบว่า 1) 

สนามแม่เหล็กมีความหนาแน่นมากที่ระยะใกล้ขดตัวน าด้านในและเบาบางบริเวณกลางขด 2) การลดขนาดขดส่งก าลังงานสามารถเพิ่ม

ความหนาแน่นสนามแม่เหล็กบริเวณกลางขด 3) ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพลดลงตามระยะห่างของขดตัวน าที่เพิ่มขึ้น 4) 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามจ านวนขดรับก าลังงาน 5) วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายสามารถส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อโหลดมีค่าที่

เหมาะสม 6) วงจรสามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้ดีเมื่อความถี่รีโซแนนซ์ขดรับมีค่าเข้าใกล้ความถี่รีโซแนนซ์ของขดส่งก าลังงาน 7) ค่าความ

เหนี่ยวมีผลโดยตรงต่อการส่งก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพ ผลการวิจัยการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับก าลังงานสามขดตัวน า

สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 25.72 วัตต ์มีก าลังไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 8 วัตต์ ต่อชุดที่ระยะทาง 1 เซนติเมตร งานวิจัยนี้สามารถ

ศึกษาเชิงลึก ออกแบบ และพัฒนา วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายได้ต่อไป 

ค าส าคัญ : การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย, ขดรับก าลังงานหลายชุด, โหลดทางไฟฟ้า, ความเหนี่ยวน าร่วม, ความถี่รโีซแนนซ์  
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Abstract 
To design of multiple receiver wireless power electrical, magnetic characteristics and effect of 

parameter on performance of wireless power transfer should be known. Objective of this study is to analyze the 
effect of parameters on the performance of wireless power transfer. Equivalent circuit was analyzed. Load, 
mutual inductance and operating frequency are parameters that have effected on performance of wireless power 
transfer. To study the effect of these parameters, circuit of wireless power transfer was designed by using one 
transmitter and multiple receivers. The circuit has driven by using full bridge inverter operating at the kilohertz 
range of frequency. Experiments were designed and each cases was tested power transfer. The study results 
found that 1) high magnetic field density occurs at nearing inside transmitter and sparse at central area of 
transmitter coil 2) size reduction of transmitter can increase the central area magnetic field density 3) output 
power and efficiency decreases with increasing distance of resonators 4) average output power and efficiency are 
increased when receivers are increased 5) wireless power transfer circuit can transfer maximum power at optimal 
load 6) wireless power transfer circuit can transfer can deliver well power when using resonance frequency of 
transmitter. The results can be applied deep study, design and development of wireless power transfer.    

Keywords: Wireless power transfer, multiple receiver, electrical load, mutual inductance, resonance frequency 

 

บทน า 
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ เทคโนโลยีที่

สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน า แบ่ง
ประเภทตามกลไกการส่งก าลังงานได้ 3 แบบ คือ 
การแผ่คลื่นแม่เหล็ก(far-field radiation) (W.C. 
Brown, 1984), (W.C. Brown et al, 1992) การ
เหนี่ยวน า(inductive coupling) (H. Hao et al, 
2014) และ การเหนี่ยวน าในสภาวะรีโซแนนซ์ 
(magnetic resonance coupling) (A. Kurs et al, 
2007), (S.Y.R. Hui et al, 2014) แต่ละแบบ
แตกต่างกันด้าน ความถี่ใช้งาน ระยะทาง และระดับ
การส่งก าลังงาน (N. Shinohara et al, 2011) 

เทคโนโลยีการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบการ
เหนี่ยวน าในสภาวะรีโซแนนซ์ เป็นที่รู้จักครั้งแรกจาก
การทดลองของนิโคลาร์ เทสลาร์ (S.Y.R. Hui et al, 
2014) การท างานใช้สนามแม่เหล็กในสภาวะรีโซแน
นซ์คล้องระหว่างขดตัวน าด้านส่งและด้านรับก าลัง
งานให้ประสิทธิภาพการส่งก าลังงานสูงกว่าการส่ง
ก าลังงงานแบบแผ่คลื่นแม่เหล็ก ในขณะที่ส่ง
ก าลังไฟฟ้าได้ไกลกว่าแบบการเหนี่ยวน า (M. Fu et 
al, 2015) การประยุกต์ใช้ เช่น ประจุแบตเตอรี่ให้กับ

รถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก และงาน
ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยมีแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันด้านหนึ่งคือ ใช้ขดส่งก าลังงาน 
1 ขด ส่งก าลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็ 
หลายขนาด ท่ีมีพิกัดก าลังงาน และเง่ือนไขการประจุ
แบตเตอรี่ต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่าง
หนึ่งในการออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายให้
สามารถตอบสนองความต้องการในสภาวะดังกลา่วได้
อย่างเหมาะสม 

งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการส่งก าลังไฟฟ้า 
ไร้สายแบบการเหนี่ยวน าในสภาวะรีโซแนนซ์  มี
หลายด้าน เช่น การพัฒนาแหล่งจ่ายก าลังงานให้กับ
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย (J. J. Casanova et al, 
2009) โมเดลทางคณิตศาสตร์ของสัมประสิทธิ์การ
คล้องสนามแม่เหล็ก (T. Imura et al, 2011) การ
วิเคราะห์สภาวะโหลดที่เหมาะสม (M. Fu et al, 
2015) การพัฒนาประสิทธิการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
(A. Rajagopalan et al, 2014) งานวิจัยที่พัฒนา
วงจรส าหรับควบคุมก าลังงานด้านขาออก (W. 
Zhong et al, 2014) เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า 
วิธีการที่ใช้งานวิจัยเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้กับการ
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ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายกรณีใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด 
และขดรับก าลังงานหลายขด บางงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่
การอธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์
แบบคัปเปิลโหมด(Coupled mode theory) (A. 
Kurs et al, 2011) และการวิเคราะห์วงจรสมมูล
ไฟฟ้า (B. L. Cannon et al, 2009), (W. Zhong et 
al, 2014) การวิเคราะห์วงจรสมมูลมีความแตกต่าง
กันด้านจ านวนวงจรที่ใช้ซึ่งสัมพันธ์กับจ านวนขด
ตัวน าและพารามิเตอร์ที่น ามาพิจารณา โดยที่การ
เลือกใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ
ของผู้ศึกษาเอง  

การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้
ขดส่งก าลังงาน 1 ขด ส่งก าลังงานให้ขดรับก าลังงาน
หลายขดจ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะทางไฟฟ้า แม่เหล็ก 
และพารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงาน 
งานวิจัยที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่
จ าเป็นดังกล่าว งานวิจัยในครั้งนี้จึงเป็น การวิเคราะห์ 
ออกแบบ ทดสอบ  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายในกรณีใช้ส่งก าลังงาน 1 ขด และ
ขดรับก าลังงานหลายขด ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถ
น าไปพัฒนา ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายได้
ต่อไป 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขด

รับหลายชุด และวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อ
สมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ได้แก่ ความ
ต้านทานของโหลด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ความ
เหนี่ยวน าร่วม มีค่าขึ้นอยู่กับระยะห่าง การจัดวาง
ตัวน า แบ่งออกเป็น ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขด
ส่ง และขดรับก าลังงาน ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่าง
ขดรับก าลังงาน ความถี่รีโซแนนซ์ 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. วงจรในสภาวะรีโซแนนซ์ สามารถส่ง

ก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดเนื่องจากในสภาวะรีโซแนนซ์ค่า 

LX  และ 
CX  หักล้างกันท าให้อิมพีแดนซ์ของวงจร

เหลือเฉพาะความต้านทาน ความถี่รีโซแนนซ์หาได้
จากสมการที่ (1) ดังนี ้

1

2
rf

LC
    (1) 

 
2. ลักษณะการส่งก าลังงานเป็นไปตามหลักการ

ของทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุด ที่ว่า การส่ง
ก าลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุด เมื่ออิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย
เท่ากับอิมพีแดนซ์ของโหลด  

3. การวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของวงจร
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายสามารถใช้วงจรสมมูลของหม้อ
แปลงแกนอากาศต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์ใช้โดยมี 
การวิเคราะห์สมการทางไฟฟ้าดังนี้  
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ภาพที่ 1 วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับ n ขด 

 
ใช้สมการแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KVL) หา

สมการแรงดันในแต่ละวงจรในภาพที่ 1 จากนั้นจึงจัด
สมการความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดัน อิมพีแดนซ์ 
และกระแสในแต่ละวงจร ตามสมการที่ (2) ดังนี ้
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 (2) 

สมการที่ (2) ใช้หากระแสในแต่ละวงจร ส าหรับน าไป
หาก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ ได้ดังสมการ
ที่ (3)  
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วิธีการวิจัย 
1. ออกแบบวงจรส่ งก าลั ง ไฟฟ้าไ ร้สาย

องค์ประกอบของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบแสดง
ดังภาพที่ 2 

 

 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของวงจรสง่ก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

 

(3) 
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ส่วนประกอบหลักประกอบไปด้วยอินเวอร์ 
เตอร์ขดตัวน าด้านส่ง (Transmitter) และด้านรับ 
(Receivers) ท ามาจากขดลวดทองแดงต่ออนุกรมกับ
คาปาซิเตอร์พันบนแกนอากาศ 

2. อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง  ออกแบบ
อินเวอร์ เตอร์แบบเต็มคลื่น พัฒนามาจากวงจร

อินเวอร์เตอร์แบบพุช-พูล ท าหน้าที่แปลงพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ใช้ส าหรับจ่ายก าลัง
งานให้กับขดส่งก าลังงาน ความถี่ใช้งานในระดับกิโล
เฮิร์ต แสดงวงจรอินเวอร์เตอร์แบบพุช-พูล ดังภาพที ่
3 มลีักษณะรูปคลื่นแรงดันและกระแสขณะจ่ายโหลด
แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 วงจรอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง 

 
ก) สัญญาณแรงดันและกระแส ด้านขดส่งก าลังงาน 

 

 
ข) สัญญาณแรงดันและกระแสด้านขดรับก าลังงาน 

ภาพที่ 4 ลักษณะรูปคลื่นแรงดันและกระแส ดา้นขดส่งและขดรับก าลังงาน 
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3. พารามิเตอร์ของการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายขด
ตัวน าด้านส่ง และด้านรับก าลังงาน ท ามาจากขด
ลวดทองแดงเบอร์ 18 AWG พันบนแกนอากาศ 
ได้ออกแบบให้ขดส่งมีขนาดใหญ่กว่าขดรับก าลังงาน
เพื่อให้กระจายสนามแม่เหล็กได้เพียงพอกับขดรับ
ก าลังหลายชุด พารามิเตอร์แสดงในตารางที่  1 
ลักษณะขดตัวน าและการจัดวางแสดงดังรูปที่ 5 ค่า

ความเหนี่ยวน า ค่าความต้านทานและค่าตัวเก็บ
ประจุท าการวัดใช้ดิจิตอลมัลติมิ เตอร์รุ่น GW-
INSTEKLCR-915 กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าโดย
ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น Fluke 179 True RMS 
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ค า น ว ณ  ส่ ว น ค า ป า 
ซิแตนซ์ค านวณให้สัมพันธ์กับความถี่ รี โซแนนซ์ 
และความเหนี่ยวน า 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 

 

     

ภาพที ่5 ลักษณะขดส่ง ขดรับก าลังงาน และการจดัวางตัวน า 
 

 
เส้นผ่า 

ศูนย์กลาง  
(cm) 

ขนาด
ขดลวด 
(AWG) 

จ านวนรอบ 
(N) 

ความ
เหนี่ยวน า 

(mH) 

ความ
ต้านทาน 

(Ω) 

ความถี ่
รีโซแนนซ์ 

(kHz) 

คาปาซิเตอร์ 
(nF) 

ขดส่งก าลังงาน 60 18 105 13.41 2.81 22.20 3.64 

ขดส่งก าลังงาน 45 18 105 10.18 2.16 22.20 4.75 

ขดส่งก าลังงาน 30 18 105 6.3 1.46 22.20 8.85 

ขดรับชุดที่ 1 7.5 18 403 12.21 2.10 22.20 4.7 

ขดรับชุดที่ 2 7.5 18 403 12.20 2.08 22.20 4.7 

ขดรับชุดที่ 3 7.5 18 403 12.20 2.07 22.20 4.7 

ก) ขดส่งและขดรับก าลังงาน ข) ภาพด้านบน 
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ก) การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
ข) พิกัดการจัดวางขดส่งและขดรับก าลังงาน 

 

ค) ภาพด้านข้าง 
ภาพที่ 6 การทดลองส่งก าลังไฟฟา้ไรส้ายแบใช้ขดรับก าลังงานหลายขด 

 

4. ออกแบบการทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
จากการวิ เคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าพบว่า 
พารามิเตอร์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อ

ก าลั ง ไฟฟ้ าขาออกและประสิ ทธิ ภาพการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ ก) ความต้านทานของโหลด  
ข) แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ค) ความเหนี่ยวน าร่วม มีค่า
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ขึ้นอยู่กับระยะห่าง การจัดวางตัวน า แบ่งออกเป็น 
ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 
ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดรับก าลังงาน ง) 
ความถี่รีโซแนนซ์  จึงได้ออกแบบ การทดลองเพื่อ
วิเคราะห์ผลของรามิเตอร์ดังกล่าวลักษณะการ
ทดลองและต าแหน่งพิกัดการจัดวางขดตัวน าแสดงดัง
ภาพที่ 6 

ในแต่ละการทดลองใช้แรงดันกระแสตรงขาเข้า 
40 โวลต์ คงที่ตลอดการทดลอง ความถี่รีโซแนนซ์ 
22.2 กิโลเฮิรตซ์ จ่ายก าลังงานให้กับโหลดหลอดไส้

ขนาด 60 วัตต์ ขดส่งและขดรับก าลังงานวางห่างกัน 
1 เซนติเมตร 

4.1 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต าแหน่ง
ต่างๆ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง  

การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต าแหน่ง
ต่างๆ มี วัตถุประสงค์  เพื่อหาต าแหน่ งที่จะให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพได้สูงสุด โดยขด
รับก าลังงาน 1 ชุดเลื่อนต าแหน่งตั้งแต่ต าแหน่ง 1,1 
จนถึงต าแหน่ง 6,6 ตามพิกัด ท าการวัดค่ากระแส
และแรงดันของวงจรใช้ค านวณหาค่าก าลังไฟฟ้าขา
ออกและประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

4,1

2,2 3,2 4,2 5,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 4,5 5,5 5,6

3,6 4,6 5,6
Tx

Rx1

 

ภาพที่ 7 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามต าแหน่งต่างๆ 
 

การเปลี่ยนขนาดขดส่งก าลังงาน การทดลองนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะสนามแม่เหล็กของ
ขดส่งก าลัง โดยใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขนาด แบ่งการ
ทดลองเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ขดส่งก าลังงานขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร และครั้งที่ 2 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ท าการทดลอง
เหมือนกับการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต าแหน่ง
ต่างๆ  
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1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

3,2 4,2

3,3 4,3 5,3

2,4 3,4 4,4 5,4

3,5 4,5 5,5
Tx

Rx1

2,2 3,2 4,2 5,2

2,3 3,3 4,3

2,4 3,4 4,4

2,5 3,5 5,5

3,3 4,3

3,4 4,4

Rx1

3,2 4,2

3,3 4,3 5,3

2,4 3,4 4,4 5,4

3,5 4,5 5,5

3,3 4,3 5,3

3,4 4,4 5,4

4,5
Tx

 )      ก                        ก    30          

ก)      ก                        ก    45          

2,3

 
ภาพที ่8 การเปลี่ยนขนาดขดส่งก าลังงาน 

4.2 การเลื่อนระยะห่างระหว่างขดส่งและขด
รับก าลังงาน การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับก าลังไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 2) เพื่อ
ศึกษาผลของความเหนี่ยวน าร่วม  12M ใช้ขดรับ

ก าลังงาน 1 ชุด เลื่อนระยะห่างระหว่างขดส่งและขด
รับก าลังงานออกจากกันตั้งแต่ 0 – 20 เซนติเมตร คง
ต าแหน่งขดรับไว้ต าแหน่ง 5,2 ตลอดการทดลอง 
บันทึกค่าแรงดันและกระแสในวงจรเพื่อใช้ส าหรับ
ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ 

 

Tx

Rx1

Rx1

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 6,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 4,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

    
ภาพที่ 9 การเลื่อนระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 

 

4.3 การเพิ่มขดรับก าลังงาน ในการเพิ่มขดรับ
ก าลังงานแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง  

การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับก าลังงาน 
2 ชุด การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ
ความ เหนี่ ย วน าร่ วมระหว่ า งขดรับก าลั ง งาน 
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13 23M ,M คงต าแหน่งขดรับก าลังงานชุดที่  1 ไว้
ต าแหน่ง 5,2 ตลอดการทดลอง เนื่องจากเป็น
ต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดพิจารณาจากการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต าแหน่งต่างๆ เลื่อนขดรับ
ก าลังงานชุดที่ 2 ทีละต าแหน่งตั้งแต่ต าแหน่ง 1,1 

จนถึงต าแหน่ง 6,6 ยกเว้นต าแหน่ง 5,2 ที่ขดรับ
ก าลังงานชุดที่ 1 คงต าแหน่งอยู่ไม่สามารถเก็บค่าได้ 
วัดค่ากระแสและแรงดันของวงจรเพื่อใช้ค านวณหา
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

 

Tx

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 4,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Rx1

Rx2

 
ภาพที่ 10 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับก าลังงาน 2 ชุด 

 
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับก าลังงาน 

ชุด การทดลองนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล 
ของความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดรับก าลังงาน 

14M , 24 34M , M  คงต าแหน่งขดรับก าลังงานชุดที่ 
1 ไว้ต าแหน่ง 5,2 ตลอดการทดลอง เนื่องจากเป็น
ต าแหน่งท่ีให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดพิจารณาจากผลการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต าแหน่งต่างๆ และคง
ต าแหน่งขดรับก าลังงานชุดที่ 2 ไว้ต าแหน่ง 2,2 

ตลอดการทดลอง เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ ให้
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดพิจารณาจากผลการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายโดยใช้ขดรับก าลังงาน 2 ชุด เลื่อนขดรับก าลัง
งานชุดที่ 3 ทีละต าแหน่งตั้งแต่ต าแหน่ง 1,1 จนถึง
ต าแหน่ง 6,6 ยกเว้นต าแหน่ง 5,2 และ 2,2 ที่ขดรับ
ก าลังงานชุดที่ 1 และ 2 คงต าแหน่งอยู่ วัดค่ากระแส
และแรงดันของวงจรเพื่อใช้ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขา
ออกและประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

 

Tx

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 4,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Rx1Rx2

Rx3

 
ภาพที่ 11 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับ ก าลังงาน 3 ชุด 
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4. 4  ก า ร เ ป ลี่ ย น โ หล ด  ก า รทดล องนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโหลดที่มีต่อการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายใช้ขดรับก าลังงาน 1 ชุด จ่ายก าลัง
งานให้กับโหลดขนาดต่างๆ ดังนี้ (ขนาด 5 วัตต์, 
ขนาด 25 วัตต์, ขนาด 40 วัตต์,  ขนาด 60 วัตต์,  
ขนาด 65 วัตต์,  ขนาด 70 วัตต์, ขนาด 85 วัตต์, 
ขนาด 100 วัตต์,  ขนาด 105 วัตต์, ขนาด 125 วัตต์,  
ขนาด 140 วัตต์,  ขนาด 160 วัตต์, และขนาด 200 
วัตต์) คงต าแหน่งขดรับก าลังงานไว้ที่ต าแหน่งพิกัด 
5,2 เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด
พิจารณาได้จากการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัด
ต าแหน่งต่างๆ วัดค่ากระแสและแรงดันของวงจรเพื่อ
ใช้ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ
การส่งก าลังงาน 

4.5 การเปลี่ยนค่าความถี่รี โซแนนซ์ในขดรับ 
ก าลังงานการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล
ของขดรับก าลังงานที่ความถี่รีโซแนนซ์ต่างกันที่มีผล
ต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย การทดลองนี้จะแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ครั้ง  

ครั้ งที่  1 ใ ช้ขดรับก าลั ง งานที่ มี ความถี่ รี
โซแนนนซ์ 15.70  กิโลเฮิรตซ์ (น้อยกว่าความถี่รี

โซแนนซ์ของระบบ) ครั้งท่ี 2 จะใช้ขดรับก าลังงานท่ีมี
ความถี่รีโซแนนนซ์ 22.20  กิโลเฮิรตซ์ (เป็นความถี่รี
โซแนนซ์ของระบบ) ครั้งท่ี 3 จะใช้ขดรับก าลังงานท่ีมี
ความถี่รีโซแนนนซ์ 31.40 กิโลเฮิรตซ์ (มากกว่า
ความถี่รีโซแนนซ์ของระบบ) การเปลี่ยนขดรับก าลัง
งานให้มีความถี่รี โซแนนซ์ต่างกันนั้น ท าได้ด้วย
เปลี่ยนค่าความจุของคาปาซิเตอร์  โดยที่ใช้ขดรับ
ก าลังงานชุดเดิมชุดเดียว 

จ่ายความถี่ให้ระบบตั้งแต่13.00 – 39.00 
กิโลเฮิรตซ์ คงต าแหน่งขดรับก าลังงานไว้ที่ต าแหน่ง 
5,2 ตลอดการทดลอง เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ให้
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดพิจารณาได้จากการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายตามพิกัดต าแหน่งต่างๆ วัดค่ากระแสและแรงดัน
ของวงจรเพื่อใช้ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

4.6 การพิสูจน์ความเหนี่ยวน าร่วม การทดลอง 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความเหนี่ยวน าร่วม (Mutual Inductance) กับ
ต าแหน่งในแต่ละจุด ใช้ขดส่งก าลังงาน 3 ขนาด คือ 
ขดส่งก าลังงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร 
45 เซนติเมตรและ 30 เซนติเมตร 

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4
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3,2 4,2
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3,5 4,5 5,5
Tx

Rx1
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1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 5,5 5,6

2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

4,1

2,2 3,2 4,2 5,2

2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

2,5 3,5 4,5 5,5 5,6

3,6 4,6 5,6
Tx

Rx1

  
ก) ขดส่งขนาด 60 เซนติเมตร  ข) ขดส่งขนาด 45 เซนตเิมตร 
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2,2 3,2 4,2 5,2

2,3 3,3 4,3

2,4 3,4 4,4

2,5 3,5 5,5

3,3 4,3

3,4 4,4

Rx1

3,3 4,3 5,3

3,4 4,4 5,4

4,5
Tx

 
ค) ขดส่งขนาด 40 เซนติเมตร 

ภาพที่ 12 การหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม 
 

ในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง จะทดลองแบบ
เดียวกันใช้ขดรับก าลังงาน 1 ชุด จ่ายก าลังงานแบบ
ไม่ต่อโหลดเลื่อนขดรับก าลังงานทีละต าแหน่งตั้งแต่
ต าแหน่ง 1,1 จนถึงต าแหน่ง 6,6 วัดค่าแรงดัน
กระแสสลับคร่อมขดส่งก าลังงาน และวัดแรงดัน
กระแสสลับคร่อมขดรับก าลังงานโดยไม่ต่อโหลดใช้
ค านวณเพื่อหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม  

ผลการวิจัย  
1. ผลการทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัด

ต่างๆ มีผลการทดลองแยกย่อยอีก 2 ผลการทดลอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตาม
ต าแหน่งพิกัด พบว่าลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออกและ

ประสิทธิภาพดังภาพที่  13 พบว่าต าแหน่งที่ ให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพมีค่ามาก คือ
ต าแหน่งท่ี 2,2 2,5 5,2 และ 5,5 และมีค่าเบาบางใน
บริเวณกลางขดส่ง 

1.2 การทดลองเปลี่ยนขนาดขดส่ง เพื่อศึกษา
ลักษณะสนามแม่เหล็ก แสดงดังรูปที่ 14 และ 15 
เห็นได้ว่าเมื่อลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดส่ง
ก า ลั ง ง า น ล ง ท า ใ ห้ ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ข า อ อ ก แ ล ะ
ประสิทธิภาพ บริเวณกลางขดส่งเพิ่มมากขึ้น โดย
ต าแหน่งที่ให้ก าลังและประสิทธิภาพสูง อยู่บริเวณ
ใกล้ขดส่งก าลังงานด้านใน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความ
หนาแน่นสนามแม่เหล็กมาก พิจารณาได้จากภาพที่ 
13 ก) 14 ก) และ 15 ก) 

 

 
ก)  ต าแหน่งพิกัดที่ให้ก าลังไฟฟ้าสงูสุด  ข) ก าลังไฟฟ้าขาออก         ค)  ประสิทธิภาพ  
 

ภาพที่ 13  พิกัดต าแหน่ง ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ  
เมื่อใช้ขดส่งก าลังงานเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 เซนติเมตร 
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 ก)  ต าแหน่งพิกัดที่ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด  ข) ก าลังไฟฟ้าขาออก  ค)  ประสิทธิภาพ  

ภาพที่ 14 พิกัดต าแหน่ง ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ  
เมื่อใช้ขดส่งก าลังงานเส้นผ่านศูนยก์ลาง 45 เซนตเิมตร 

 

 
ก)  ต าแหน่งพิกัดที่ให้ก าลังไฟฟ้าสงูสุด  ข) ก าลังไฟฟ้าขาออก  ค)  ประสิทธิภาพ  

ภาพที่ 15  พิกัดต าแหน่ง ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ  
เมื่อใช้ขดส่งก าลังงานเส้นผ่านศูนยก์ลาง 30เซนติเมตร 

 
2. ผลการเลื่อนระยะระหว่างขดส่งและขดรับ

ก าลังงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง 
ก าลั ง ไฟฟ้าขาออก ประสิทธิภาพ และความ

เหนี่ยวน าร่วมได้ลักษณะกราฟก าลงัไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพดังภาพที่ 16 

 

 

ภาพที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะห่างของขดตัวน าก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ 
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เมื่อระยะห่างระหว่างขดตัวน าเพิ่มมากขึ้นท า
ให้ค่าประสิทธิภาพและก าลังไฟฟ้าขาออกลดลง
เนื่องจากความเหนี่ยวน าร่วม  12M ลดลงตาม
ระยะห่าง 

3. ผลการเพิ่มขดรับก าลังงาน มีผลการทดลอง
แยกย่อยอีก 2 ผลการทดลอง 

3.1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไรส้ายโดยใช้ 
ขดรับก าลังงาน 2 ชุด 

 

 

ภาพที่ 17 ก าลังไฟฟ้าขาออกขดรบัท่ี 2 ท่ีต าแหน่งพิกัดต่างกัน ขดรับท่ี 1 คงที่ต าแหน่ง 5,2 
 
 

 
ภาพที่ 18 ประสิทธิภาพ เมื่อใช้จ านวนขดรับก าลังงาน 2 ชุด 

 
ผลการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับก าลัง

งาน 2 ชุด พบว่ามีต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพได้ดีทั้งหมด 3 ต าแหน่ง คือ
ต าแหน่ง 2,2 2,5 และ 5,5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต่างๆ รูปที่ 12 

เมื่อเพิ่มขดรับก าลังงานเป็น 2 ชุด จะท าให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกของระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
จากผลการใช้ขดรับก าลังงาน 1 ชุด พิกัดต าแหน่งที่
ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกได้ดีที่สุดมีก าลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 

25.64 วัตต์ เมื่อเพิ่มขดรับก าลังงานเป็น 2 ชุด ใน
ต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกได้ดีเหมือนกันขดรับ
ทั้ง 2 ชุด มีก าลังไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 13 วัตต์ ต่อ
ชุด 

ความคล้องสนามแม่เหล็ก ระหว่างขดรับก าลัง
งานชุดที่ 1 กับขดรับก าลังงานชุดที่ 2 นั้นไม่มีผลต่อ
กัน 

3.2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขด
รับก าลังงาน 3 ชุด 
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พิกดัต าแหน่งขดรบัก าลงังานขดท่ี 2 

ขดรบัก าลงังานชุดท่ี 1 (คงท่ีพิกดัต าแหน่ง 5,2) 

ขดรบัก าลงังานชุดท่ี 2 (เล่ือนพิกดัต าแหน่ง) 
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พิกดัต าแหน่งขดรบัก าลงังานขดท่ี 2 

ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 19 ก าลังไฟฟ้าขาออกขดรบัท่ี 3 เมื่อขดรับที่ 1 และ2 คงที่ ต าแหน่ง 5,2 และ 2,2 

 

 
ภาพที่ 20 ประสิทธิภาพ เมื่อใช้จ านวนขดรับก าลังงาน 3 ชุด 

 

ผลการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดรับก าลัง
งาน 3 ชุด พบว่ามีต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออก 
และประสิทธิภาพได้ดีทั้ งหมด 2 ต าแหน่ง คือ
ต าแหน่ง 2,5 และ 5,5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต่างๆ ภาพที่ 13 

เมื่อเพิ่มขดรับก าลังงานเป็น 3 ชุด ท าให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกของระบบถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
จากใช้ขดรับก าลังงาน 1 ชุด พิกัดต าแหน่งที่ให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกได้ดีที่สุดมีก าลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 
25.64 วัตต์ เมื่อเพิ่มขดรับก าลังงานเป็น 3 ชุด ใน
ต าแหน่งที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกได้ดีเหมือนกันขดรับ

ทั้ง 3 ชุด นั้นมีก าลังไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 8 วัตต์ 
ต่อชุด 

ความเหนี่ยวน าร่วม ระหว่างขดรับก าลังงานชุด
ที่ 1, 2  กับขดรับชุดที่ 3 ไม่มีผลต่อกัน  

จากการทดลอง ขดรับก าลังงาน 1 ชุด ขดรับ
ก าลังงาน 2 ชุดและ ขดรับก าลังงาน 3 ชุด ที่ผ่านมา 
เมื่อน าเปรียบเทียบกัน พบว่าจ านวนขดรับก าลังงาน
ที่เพิ่มขึ้น ท าให้ก าลังไฟฟ้าขาออกโดยเฉลี่ยและ
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ ยจะ เพิ่ มขึ้น  แสดงตาม           
ภาพที่ 21 
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พิกดัต าแหน่งขดรบัก าลงังานขดท่ี 3 

ขดรับก าลังงานชุดที่ 1 (คงที่พิกัดต าแหน่ง 5,2) 

ขดรับก าลังงานชุดที่ 2 (คงที่พิกัดต าแหน่ง 2,2) 

ขดรับก าลังงานชุดที่ 3 (เลื่อนพิกัดต าแหน่ง) 
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ภาพที่ 21 ลักษณะการเพิม่ขึ้นของก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 

 
4. ผลการเปลี่ยนโหลด พบว่าวงจรส่ง

ก าลังไฟฟ้าไร้สายสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่
โหลด 65 วัตต์ ซึ่งพิจารณาได้ว่าวงจรส่งก าลังไฟฟ้า

ไร้สายสามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้มากที่สุดที่โหลดที่
เหมาะสมค่าหนึ่ง พิจารณาได้ในภาพที่ 22 

 

 
ภาพที่ 22 ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพที่โหลดต่างกัน 

 

5. ผลการเปลี่ยนค่าความถีร่ีโซแนนซ์ของขดรับก าลังงานไดล้ักษณะก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ
การส่งก าลังงานดังภาพที่ 23 และ 24 ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 23 ก าลังไฟฟ้าขาออกท่ีความถี่รีโซแนนซ์ต่างกัน 
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ภาพที่ 24 ประสิทธิภาพท่ีความถีร่ีโซแนนซต์่างกัน 
 

พิจารณาภาพที่ 17 และ 18 เห็นได้ว่า
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพมีค่าสูงสุดใน
ต าแหน่งความถี่รี โซแนนซ์ของขดส่งก าลังงานที่ 

22.20 กิโลเฮิรตซ์ นั่นแสดงว่าการส่งก าลังงานได้ดี 
เกิดเมื่อใช้ความถี่รีโซแนนซ์ขดส่งและขดรับต้องมี
ความถี่นั้นด้วย 

6. ผลความเหนี่ยวน าร่วม แบ่งผลการทดลองเป็น 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 

ภาพที่ 25 ผลความเหนี่ยวน าร่วมขดส่งก าลังงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร 
 

 

ภาพที่ 26 ผลความเหนี่ยวน าร่วมขดส่งก าลังงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 27 ผลความเหนี่ยวน าร่วมขดส่งก าลังงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร 
 

ผลความเหนี่ยวน าร่วม พบว่าความเหนี่ยวน า
ร่วมมีผลสอดคล้องกับก าลั งไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพ หมายความว่าต าแหน่งที่มีค่าความ
เหนี่ยวร่วมสูง ต าแหน่งนั้นจะมีก าลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพดี ตามไปด้วย 

พิจารณาได้ จากภาพที่ 13 ข) ก าลังไฟฟ้าขา
ออกและ ค) ประสิทธิภาพ ของขดส่งขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร เทียบกับภาพที่ 25 ผล
ค ว า ม เ ห นี่ ย ว น า ร่ ว ม ขด ส่ ง ก า ลั ง ง า น ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร พบว่ากราฟมีลักษณ์
ที่คล้ายกัน และในผลความเหนี่ยวน าร่วมขดส่งก าลัง
งานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตรและ 30 
เซนติเมตร ก็เช่นเดียว เมื่อเทียบกับภาพที่ 14 ข), ค) 
และภาพที่ 15 ข), ค) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายตามพิกัดต่างๆ ขด

ส่งที่มีขนาดใหญ่ (60เซนติเมตร) สนามแม่เหล็กมี
ความหนาแน่นสูงที่บริเวณรอบส่งขดด้านใน เมื่อลด
ขนาดของส่งให้ขนาดเล็กลง (45เซนติเมตรลงมา) 
สนามแม่เหล็กมีความนาแน่นสูงที่กลางขดส่ง  

ตามทฤษฏีสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าไหลใน
ขดลวดวงกลม พบว่าจ านวนรอบของลวดตัวน าและ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดตัวน า มีผลต่อค่าความ
หนาแน่นนามแม่เหล็ก 

2. การเลื่อนระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับ
ก าลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนี่ยวน าร่วม 
(Mutual Inductance) และระยะห่างของขดส่งและ
ขดรับ เมื่อขดส่งและขดรับมีระยะที่ใกล้กัน ความ
เหนี่ยวน าร่วมของทั้ง 2 ขดจะท าได้ดีก าลังงานไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพจึงมีมาก ในทางกลับกัน
หากขดส่งและขดรับมีระยะที่ห่างกันความเหนี่ยวน า
ร่วมของทั้ง 2 ขดก็ท าได้ไม่ดีก าลังงานไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพจึงมีน้อย 

3. การเพิ่มขดรับก าลังงาน ขดรับก าลังงาน 2  
และ 3 ชุด ผลการใช้จ านวนขดรับก าลังงานเพิ่มขึ้น 
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
อธิบายได้ว่าความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลต่ออิมพีแดนซ์ของวงจรเพิ่มขึ้น ท าให้
กระแสขาเข้าลดลงซึ่งหมายถึงก าลังไฟฟ้าขาเข้า
ลดลง และท าให้ประสิทธิภาพมีค่าสูงขึ้ น โดยที่
ก าลังไฟฟ้าขาออกโดยเฉลี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน 

ในการทดลองนี้พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์  
คือ 13 ,M 23 ,M 14 ,M 24 ,M 34M  ความเหนี่ยวน า
ร่วมระหว่างขดรับกับขดรับ ไม่มีผลต่อกันนั้นคือค่า

23 ,M 24 ,M 34M  หรืออธิบายได้อีกอย่างว่า ขดรับ
ก าลังงานจะรับก าลังไฟฟ้าได้จากขดส่งเท่านั้น 
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ระหว่า งขดรับกับขดรับไม่สามารถเสริมหรื อ
เหนี่ยวน าก าลังไฟฟ้าให้กันได้  

4.กา ร เ ป ลี่ ย น โ ห ล ด  โ ห ล ด มี ต่ อ ก า ร ส่ ง
ก าลังไฟฟ้า พบว่า โหลดมีผลต่ออิมพีแดนซ์ของวงจร 
ส่งผลต่อการส่งก าลัง เนื่องจากวงจรสามารถส่ง
ก าลังไฟฟ้าได้ดีที่สุดเมื่ออิมพีแดนซ์ของระบบสมดุล
กับอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่าย ซึ่งหมายความว่าโหลด
มีผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตาม
ลักษณะสภาวะโหลดที่เหมาะสมยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึก
ในการศึกษานี ้

5.การทดลองเปลี่ยนค่าความถี่รีโซแนนซ์ของ
ขดรับก าลังงาน เพื่อวิ เคราะห์ผลของความถี่ รี
โซแนนซ์ พบว่าวงจรสามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้ดี เมื่อ
ความถี่รีโซแนนซข์องขดรับก าลังมีค่าเข้าใกล้ความถี่รี
โซแนนซ์ของขดส่ง เนื่องจากสนามแม่เหล็กในสภาวะ
รีโซแนนซ์ของขดส่งมีค่ามาก 

6.การพิสูจน์ความเหนี่ยวน าร่วม พบว่าความ
เหนี่ ยวน าร่ วมมีผลต่อก าลัง ไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามสมการการ
วิเคราะห์วงจรสมมูลของการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
แบบใช้ขดรับหลายชุด 

 

สรุป 
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับก าลัง

หลายชุด ครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบ

ใช้ขดรับหลายชุดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อ

สมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้หลักการ

เหนี่ยวน าสนามแม่ เหล็กและความถี่รี โซแนนซ์ 

วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าเพื่อหาตัวแปลต่างๆ ที่

มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ จากนั้น

จึงท าการออกแบบและทดลองตามการทดลอง

ทั้งหมด  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สนามแม่เหล็กมีความ
หนาแน่นมากที่ระยะใกล้ขดตัวน าด้านในและเบาบาง
บริเวณกลางขด 2) การลดขนาดขดส่งก าลังงาน
สามารถเพิ่มความหนาแน่นสนามแม่เหล็กบริเวณ
กลางขด 3) ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ
ลดลงตามระยะห่างของขดตัวน าที่เพ่ิมขึ้น 

4) ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามจ านวน
ขดรับก าลังงานโดยขดรับก าลังงาน 1 ขด 2 ขด และ
3 ขด ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 9.90% 26.31% และ 
35.15 % ตามล าดับ 5) วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
สามารถส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อโหลดมีค่าที่เหมาะสม
โดยใช้โหลดขนาด 65 วัตต์ 6) วงจรสามารถส่ง
ก าลังไฟฟ้าได้ดีเมื่อความถี่รีโซแนนซ์ขดรับมีค่าเข้า
ใกล้ความถี่ รี โซแนนซ์ของขดส่งก าลั งงาน  คือ
ค่าความถี่ที่ 22.20 กิโลเฮิรตซ์ 7) ค่าความเหนี่ยวมี
ผลโดยตรงต่อการส่งก าลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัยการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดรับ
ก าลังงานหลายชุดสามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 
25.72 วัตต์ มีก าลังไฟฟ้าขาออกเฉลี่ยอยู่ที่ 8 วัตต์ 
ต่อชุด ที่ระยะทาง 1 เซนติเมตร  

พิจารณาด้านความคุ้ มค่าของเทคโนโลยี
เนื่องจากความสูญเสียในระบบมีค่ามาก ดังนั้นการ
พัฒนาควรพิจารณาประเด็นอื่นประกอบร่วม เช่น 
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานร่วมกับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
เสถียรภาพของระบบเป็นต้น  
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บทคัดย่อ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้จ านวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ก่อให้เกิด

ฝุ่นและแถบชายทะเลที่มีมลภาวะหมอกไอเกลือส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบส่งจ่ายของ
การไฟฟ้าโดยงานวิจัยนี้เป็นการทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงแบบโพสต์ไทพ์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อน
ด้วยวงล้อทดสอบเป็นเวลา 1000 ชั่วโมงการสร้างชุดทดสอบการเส่ือมสภาพภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนจากการจุ่มน้ าเกลือที่ใช้ในการ
ทดสอบโดยอ้างอิงจากมาตรฐานIEC 62730 ก าหนดพิกัดแรงดันที่ใช้ในการทดสอบไว้ที่ 18 กิโลโวลต์สารละลายที่ใช้ในการทดสอบเป็น
โซเดียมคลอไรค์ (NaCl.) มีค่าความน าที่ 3.50 มิลลิซีเมนต์จากผลการทดสอบพบว่าค่าความเปรอะเปื้อนที่ค่อยๆสะสมบนผิวลูกถ้วย
ฉนวนเมื่อเกิดการสะสมมากกระแสรั่วไหลยิ่งมากซ่ึงสภาพอากาศมีผลต่อความเปรอะเปื้อนที่เกาะบนพื้นผิวของลูกถ้วยฉนวนและ
ความเครียดทางไฟฟ้าความร้อนจากการเกิดโคโรนาดิสชาร์จเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดการเส่ือมสภาพของลูกถ้วยฉนวนและเกิด
ความเสียหายต่อระบบผลที่ได้จากการสอบสามารถประเมินความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาออกแบบฉนวนและสามารถที่จะน าไปใช้ใน
การเลือกพิจารณาเพื่อเลือกชนิดของลูกถ้วยฉนวนที่เหมาะสมไปใช้งานในบริเวณที่เปรอะเปื้อน 

ค าส าคัญ: มลภาวะ, โซเดียมคลอไรด์, วงล้อทดสอบ 

Abstract 
 The production growth of a number of enterprises has increased steadily. This increased production has resulted 

in an increase in dust. Near the ocean salt is deposited on the insulation cups causing them to deteriorate which severely 
impacts on the electricity transmission systems. This research aims to test the deterioration of insulators on 22 kV. High 
voltage lines using a whell testing method to place strain on the insulator over 1,000 hours. The test was based on the 
standard IEC 62730. Rated Voltage testing solution for 18 kV. Using Sodium Chloride (NaCl.).The test result showed that 3.50 
mS. of conductivity occurred. Fouling gradually accumulated on the surface of the dielectric insulator consistent with the 
effect of weather. Electrical and thenmal stress on the insulator was caused by a corona dischaege. Over a long period of 
time this resulted in the deterionation of the dieleetric insurators and damage to the system. The results of the test can be 
used to assess the suitability of materials used in the design of insulation, based on the location and type of fouling to 
ensure the insulation is suitable. 

Keywords: Pollution, sodiumchloride, wheeltest. 
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บทน า 
ปัจจุบันระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนใหญ่

ในประเทศไทยเป็นแบบสายลอยในอากาศโดยใช้สาย
ตัวน าเดินพาดไปตามเสาไฟฟ้าโดยใช้ลูกถ้วยฉนวน
เป็นส่วนที่รองรับโดยจะส่งผ่านระบบจ าหน่ายแรงสูง
ขนาด  22 กิ โล โวลต์ (สกลวิฒิ  ภู ผ าสุ ข , 2552)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากจากลูกถ้วยฉนวน
ซึ่งลูกถ้วยฉนวนเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญที่สุดของ
สายส่ง เพราะเป็นส่วนที่รองรับสายส่งที่ขึงในอากาศ 
ดังนั้นการสะสมของคราบสกปรกที่เกิดจาก ไอเกลือ
จากทะเลฝุ่นขี้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือสิ่งอื่น 
ๆ ที่มีผลท าให้คุณสมบัติของฉนวนเสื่อมลง ซึ่งใน
สภาพแห้งสิ่งเปรอะเปื้อนเหล่านี้ยังคงสภาพเป็น
ฉนวนอยู่จึงไม่เกิดการวาบไฟ (Flashover) บนผิวลูก
ถ้วย แต่ในสภาพเปียกช้ืนสิ่งเปรอะเปื้อนจะรวมตัว
กับน้ ากลายสภาพเป็นตัวน า ท าให้เกิดการวาบไฟ
ตามบริเวณผิว (Flashover) กลายเป็นการลัดวงจร
ลงดิน อีกทั้งเกิดกระแสรั่วไหล (Leakage Current) 
ใน ร ะ ดั บ ม ล พิ ษ  แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม ช้ื น ข อ ง
สภาพแวดล้อมและในปี 2554จากการส ารวจและ
เก็บข้อมูลลักษณะการช ารุดของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
ชนิด Line post type และ Pin post type จ านวน 
4 พื้นที่ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสงขลาบริเวณ
ใกล้โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์พื้นที่อ าเภอหาดใหญ่
บริเวณเขตชุมชนหนาแน่นและมีการจราจรคับคั่ง
ตลอดทั้งวันพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบริเวณที่มีโรงงา
อุตสาหกรรมแบบกระจายตัวและพื้นที่อ าเภอปราณ
บุรีบริ เวณ ใกล้ชายฝั่ งทะเลเพื่ อศึกษาลักษณ ะ
พฤติกรรมและรูปแบบการช ารุดพบว่าลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าที่ช ารุดเป็นชนิด Line post type โดย
เป็นการช ารุดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือ
บริเวณผิวที่ปลายปีกด้านบนของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
ในแต่ละช้ันมีคราบสกปรกสีขาวขุ่นในลักษณะของ
การเกิดแถบแห้ง ซึ่งเป็นผลมาจากมีสิ่งสกปรกสะสม
อยู่ที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเมื่อมีความชื้นหรือฝน

ตกปรอยๆจะท าให้มีกระแสรั่ว(Leakage current) 
ไหลที่ผิวสูงมากขึ้นแต่เนื่องจากสิ่งสกปรกที่สะสมมี
ลักษณะที่ ไม่สม่ าเสมอตลอดทั้ งผิวของลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าจึงท าให้กระแสรั่วที่ไหลในแต่ละเส้นทาง
มีปริมาณไม่เท่ากัน(กิตติกร มณีสว่าง, 2554)และ
กระแสรั่วนี้จะสร้างความร้อนบนเส้นทางการไหล
ผ่านท าให้เส้นทางนั้นแห้งเกิดเป็นแถบแห้งแบบถาวร
ส่งผลท าให้เกิดโคโรนา และเกิดการอาร์คหรือสปาร์
คบนแถบแห้งนั้น (กิตติกร มณีสว่าง, 2553)ท าให้
ก าลังสูญเสียของระบบและส่งผลกระทบต่อระบบ
จ าหน่ าย  จากผลกระทบดั งกล่ าวจึ งได้ มี ก าร
ศึกษาวิจัยซึ่งจะมุ่งเน้นไปท่ีการน าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
มาท าการทดสอบเพื่อที่จะเป็นทางเลือกหรือเป็น
แนวทางในการศึกษากรณีที่จะน าลูกถ้วยฉนวนมาใช้
งาน ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัยโดยอาศัยการวิเคราะห์
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนภายใต้สภาวะ
การทดสอบด้วยวงล้อจุ่มน้ าเกลือเพื่อท าการวิเคราะห์
กระแสรั่วไหลตามผิวฉนวน โดยการทดสอบลูกถ้วย
จะอยู่ ในภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยการจุ่ม
น้ าเกลือ (NaCl.) ซึ่งสิ่งเปรอะเปื้อนที่ท าละลายน้ าได้
จะมีผลต่อการใช้งานของลูกถ้วยฉนวน 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าในสภาวะสิ่ง
เปรอะเปื้อน การเกิดวาบไฟตามผิว (Flashover) 
และการกร่อนของผิวฉนวนลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน 
(Porcelain)แบบ  Line-post types. ภ าย ใต้ ก าร
ทดสอบด้วยวงล้อที่จุ่มด้วยน้ าเกลือตามมาตรฐาน 
IEC 62730 

ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการเสื่อมอายุ
ด้วยวงล้อจุ่มน้ าเกลือตามมาตรฐาน IEC 62730 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

1. ลูกถ้วย  
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ฉนวนที่ ใช้

ส าหรับยึดหรือรองรับตัวน าไฟฟ้าที่มีแรงดันหรือ
ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าศักย์ดินยึดตัวน าไฟฟ้าให้อยู่ห่างกัน
อย่างมั่นคงพอที่จะไม่ท าให้แกว่งหรือเคลื่อนไหวเข้า
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ใกล้กันจนท าให้เกิดสปาคร์หรือเบรกดาวน์และเกิด
ลัดวงจรระหว่างตัวน าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกันโดยมี
ตัวกลางอื่นเป็นฉนวนกั้นคืออากาศก๊าซหรือฉนวน
เหลว 

2. ลูกถ้วยแท่ง 

ลักษณะคล้ายลูกถ้วยก้านตรงธรรมดาแต่มีคอ
ตันยาวส่วนยอดบนมีบ่ารับสายเป็นพอร์ซเลนส่วน
ฐานล่างมีแท่นโลหะยึดก้านตรงเนื่องจากมีคอตันยาว
จึงมีข้อเด่นที่ ไม่ เกิดการเจาะทะลุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคใช้งานลูกถ้วยชนิดนี้ในระบบจ าหน่าย 33 
กิโลโวลต์จะเป็น Type 57-3 และ 57-4 มาตรฐาน

อุตสาหกรรมหมายเลข 1077 ส่วนในระบบจาหน่าย 
22 กิ โล โว ล ต์ จ ะ เป็ น  Type 57-2 ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรมหมายเลข  1077 (วีราพล อินคต ,      
วสวัตติ์ มณีรัตน์ชยะกูร และอภิสิทธ์ิ ทุ่งโปร่ง, 2555) 
ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันใช้ลูกถ้วยฉนวนนี้
มากกว่า 80% มีประวัติการใช้งานนานอายุการใช้
งานมากกว่า 50 ปีตรวจหาจุดบกพร่องยากเกิดวาบ
ไฟง่ายที่สภาวะเปรอะเปื้อน (วีราพล อินคต, วสวัตติ์ 
มณีรัตน์ชยะกูร และอภิสิทธิ์ ทุ่งโปร่ง, 2555) ซึ่งมี
รายระเอียดทางเทคนิคในตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1  รายละเอียดทางเทคนคิของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (วีราพล อินคต, วสวัตติ์ มณรีัตน์ชยะกูร และ               
อภิสิทธ์ิ ทุ่งโปร่ง, 2555) 

รายละเอียด 
Line Post 

57-2 
Leakage distance (mm) 559 
Dry arcing distance (mm) 241 
Low-frequency dry flashover, kV 110 
Low-frequency wet flashover, kV 85 
Critical- impulse flashover, positive, kV 180 
Critical- impulse flashover negative, kV 205 

 
ลูกถ้วยพอร์ซเลนที่ติดตั้ งใช้งานในบริเวณ

มลภาวะ จะมีโอกาสเกิดวาบไฟตามผิวได้ง่าย ส่งผล
ต่อความน่าเช่ือถือได้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
ก าลัง การเกิดวาบไฟตามผิวลูกถ้วยฉนวนจะเกิดได้
ยากขึ้นถ้าลูกถ้วยฉนวนมีความคงทนต่อแรงดันวาบ
ไฟตามผิวสูงขึ้น อาจจะท าได้โดยการเพิ่มระยะรั่ว 
ของลูกถ้วยฉนวนหรือการใช้ลูกถ้วยฉนวนเคลือบสาร
กึ่งตัวน า (นรเศรษฐ   พัฒนเดช, 2550) 

บ่อยครั้งที่ระบบไฟฟ้าแรงสูงประสบกับปัญหา
การวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจนท าให้
เกิดความเสียหายต่อการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า  ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากมีสิ่งปนเปื้อนสะสม

อยู่ที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (อุดมศักดิ์ มาลัยวงศ์ 
และวินัย พฤกษะวัน, 2553) ส่งผลท าให้ปัญหาการ
ขัดข้อง (Trip) หรือเกิดความผิดพร่องของสายส่งที่
เกี่ยวข้องกับลูกถ้วยลดลงได้ และสาเหตุหนึ่งเกิดจาก
ฟ้าผ่าท าให้เกิดการวาบไฟตามผิวของลูกถ้วย ซึ่ง
กระทบต่อความมั่นคงความเชื่อถือได้ในระบบสายส่ง 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้มีสิ่งเปรอะเปื้อนหรือ
มลภาวะ เช่น ฝุ่น ควัน สารเคมีและเกลือ เป็นต้น จะ
มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวน
ในระบบสายส่งเช่นกัน (ช านิ  ใจประดิษฐ์ธรรม 
และชัชชัย อุทัยวศิน, 2557) 
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กระแสรั่วลงดินในเชิงของฮาร์มอนิกส์ ของลูก
ถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สายละลายเกลือที่ทดสอบ
ด้วย Rotaring Wheel Tester ซึ่งสามารถทดสอบ
ได้ครั้งละ 4 ลูกโดยตรวจวัดค่ากระแสรั่วลงดินของ
ลูกถ้วยฉนวน ผ่านความต้านทานมาตรฐาน จากการ
ทดลองพบว่าลูกถ้วยที่ระดับของกระแสรั่วลงดินสูง
จะมีค่าความต้านทานผิวลดลง และค่ากระแสรั่วลง
ดินที่ฮาร์มอนิกต่างๆจะมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลูก
ถ้วยฉนวนสูญเสียความเป็นฉนวนท าให้อายุการงาน
สั้นลง [8-9] 

ผลกระทบจากตะใคร่น้ าบนลูกถ้วยสายส่งแรง
สูง พบว่าผลกระทบของสิ่งเปรอะเปื้อนบนลูกถ้วย  
โดยเฉพาะตะไคร่น้ า  ซึ่ งเป็นปัญหาหลัก  ฝ่ าย
ป ฏิ บั ติ ก ารภ าค ใต้  ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ แ ถบ ร้ อน ช้ืน              
(สมคิด ธิวงศ์ และ สมบูรณ์ ดวงแก้ว, 2549) 

การเกิดวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวน
เนื่องจากผิวเปรอะเปื้อนผิวจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเปรอะ
เปื้อนเหล่านั้นเปียกน้ าและความต้านทานท่ีผิวของลูก
ถ้วยฉนวนลดลง  ดั งนั้นการเกิดวาบไฟตามผิว
เนื่องจากความเปรอะเปื้อนจึงขึ้นอยู่กับชนิดและ
ปริมาณของสิ่งปนเปื้อน (อ านาจ สุขศรี, กิตติพงษ์ 
ตันมิตร และคงจักร บุญทัน, 2546) 

การประเมินสมรรถนะการใช้งานลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าชนิดต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งมีมลภาวะไอเกลือ
รุนแรง พบว่ามลภาวะจะท าให้ค่าความเป็นฉนวน
ของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าลดลง และยังส่งผลเสียต่อ

อายุการใช้งานของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (กิตติกร มณี
สว่าง, 2553) 

การทดลองโดยการน าลูกถ้วยมาทดสอบเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสกปรก ESDD กับ
แรงดันไฟฟ้าโดยใช้ลูกถ้วยเหมือนกับใช้งานจริงโดย
การจ าลองความสกปรกโดยมีอยู่ 2 วิธี คือ 

1.การทดลองความสกปรกตามธรรมชาติ โดย
การน าลูกถ้วยไปติดตั้งในห้องทดลองแล้วพ่นหมอกที่
สร้างขึ้นลูกถ้วยที่ใช้เป็นลูกถ้วยที่สกปรกขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หลังจากนั้นป้อนแรงดันไฟฟ้าให้แก่ลูกถ้วย 
และรักษาค่าระดับแรงดันไว้ถ้ายังไม่เกิด การวาบไฟ
ให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นอีก จนกว่าจะเกิดการการ 
วาบไฟ 

2.การทดลองสิ่งสกปรกที่สร้างขึ้นมา โดยการ
ผสมส่วนประกอบด้วยเกลือและพ่นลงลูกถ้วยตลอด
เท่าๆกันและน าไปติดตั้งในฟอกรูม จากนั้นป้อน
แรงดันไฟฟ้าให้แก่ลูกถ้วยนั้น (อภิรักษ์ เหลืองธุวป
ราณีต, 2526) 

ฉนวนที่มีความสะอาดมีความเสถียร ในขณะที่
ฉนวนที่มีความเปรอะเปื้อนน้อยกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
เกิดขึ้นในระยะสั้นๆ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มและค่อยๆ 
คงที่และลักษณะฉนวนที่มีความเปรอะเปื้อนมาก
กระแสรั่วไหลมากขึ้นท าให้เกิดความร้อนและการ
อาร์คเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้แรงดันสูงกับฉนวน ความ
กว้างแถบแห้งเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น (กิตติกร มณี
สว่าง, 2553) 
 

ตารางที่ 2  กระแบ่งระดับความรุนแรงของสิ่งเปรอะเปื้อน ตามค่า ESDD (International Electro technical 
Commission, 1991) 

ค่า ESDD mg/cm2 ระดับความรุนแรงของสิ่งเปรอะเปื้อน 
0-0.03 สะอาดหรือน้อยมาก 

0.03-0.06 เล็กน้อย 
0.06-0.1 ปานกลาง 

>0.1 รุนแรง 
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3. ข้อก าหนดของมาตรฐาน IEC 62730. 
(IEC/TR 62730, 2013) 

การทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน
ตัวอย่างที่ใช้จะต้องท าความสะอาดลูกถ้วยฉนวนด้วย
น้ าบริสุทธิ์ก่อนที่จะเริ่มท าการทดสอบตัวอย่างของ
ลูกถ้วยฉนวนเป็นดังรูปที่ (2)โดยใน 1 รอบใช้เวลา 
192 วินาทีแบ่ งออกเป็น  4 ต าแหน่ งก าหนดให้
ระยะเวลาในการทดสอบแต่ละต าแหน่งใช้เวลา 40 
วินาทีจากนั้นหมุนเป็นมุม 90° และใช้เวลา 8 วินาที
เพื่อหมุนเปลี่ยนต าแหน่งโดยมีรายละเอียดของแต่ละ
ต าแหน่งดังนี ้(IEC/TR 62730, 2013) 

ต าแหน่งท่ี 1 ลูกถ้วยถูกแช่น้ าเกลอืเป็นเวลา 
40 วินาที 

ต าแหน่งท่ี 2 ลูกถ้วยถูกพักกลางอากาศเป็น
เวลา40 วินาที 

ต าแหน่งท่ี 3 ลูกถ้วยสัมผัสขั้วแรงดันเป็นเวลา 
40 วินาที 

ต าแหน่งท่ี 4 ลูกถ้วยถกูพักกลางอากาศเป็น
เวลา40วินาที 

แรงดันที่ใช้ในการทดสอบได้จากหม้อแปลง
แรงดันสูงที่มีความต้านทานกระแสไม่เกิน 250 มิลลิ
แอมป์น้ าเกลือต้องท าการเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์โดยใน
แต่ละสัปดาห์มีการหยุดทดสอบเป็นการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาอย่างละเอียดของชุดทดสอบการ
เสื่ อมสภาพของลู กถ้ วยฉนวน โดยก าหนด ให้
ระยะเวลาในการหยุดทดสอบต้องไม่เกิน 1 ช่ัวโมง
ในช่วงที่มีการหยุดทดสอบจะไม่นับรวมกับเวลาของ
การทดสอบดังนั้นระยะเวลาที่มีการหยุดทดสอบ
ทั้ งหมดคือ  60 ช่ั วโมงของการทดสอบทั้ งหมด
(IEC/TR 62730, 2013) 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (IEC/TR 62730, 2013) 

 
ข้อก าหนดในการทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน
(IEC/TR 62730, 2013) 
ความเข้มข้นของน้ าเกลือ 1.40 kg/m3±0.06 kg/m3 

4. การค านวณหาสิ่งเปรอะเปื้อน (ESDD) 
(International Electro technical 
Commission, 1991) 

ในการหาพื้นที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนที่น ามาใช้
งาน โดยการจ าลองแบบให้ได้ขนาดใกล้เคียงกับของ

จริงมากที่สุดในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และให้
โปรแกรมค านวณพื้นที่ผิวท้ังหมดออกมา 

  20 0σ =σ 1-b θ-20 
   (1) 

โดย 
θ  คือ อุณหภูมิสารละลาย (°c) 
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0σ คือค่าความน าไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่อุณหภูมิ
θ  (oC) (S/m) 

20σ คื อค่ าความน า ไฟฟ้ า เชิ งป ริ ม าตรที่
อุณหภูมิ (20°C)(S/m) 

b คือค่าตัวประกอบแปรตามอุณหภูมิของ
สารละลายแสดงตามตาราง 
 

 
ตารางที่ 3 ค่าตัวประกอบแกไ้ขท่ีใช้ในการหาค่า ความน าไฟฟ้าเชิงปรมิาตรที่อุณหภมูิต่างๆ                  

(มาตรฐาน IEC 507) (International Electro technical Commission, 1991) 

θ (°C) b 
5 0.03156 
10 0.02817 
20 0.02277 
30 0.01905 

 

 
1.03

a 20(mS/m)S = 5.7θ  (2) 

 4

1.03

a 20(uS/cm ×10 )
S = 5.7θ  

โดย 

aS  คือค่าความเข้มข้นของสารละลายเกลือ (kg/m3) 
 

aS × V
ESDD=

A
  (3) 

 
โดย 

ESDD   คือค่าความเปรอะเปื้อน (mg/cm2) 
V  คือปริมาตรสารละลาย (cm3) 

A  คือพ้ืนท่ีผิวลูกถ้วย (cm2) 

 

 

ขั้นตอนการสร้างชุดทดสอบการเสื่อมสภาพ
ลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน 

การสร้างชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วย

ฉน วน พ อร์ ซ เลน  เป รี ยบ เสมื อน ก ารจ าล อ ง

สถานการณ์จริงเนื่องจากลูกถ้วยในธรรมชาตินั้น

จะต้องพบกับฝุ่นละอองน้ าฝนแสงแดดฯลฯซึ่งจะท า

ให้ลูกถ้วยอยู่ในสภาพเปรอะเปื้อนมีผลท าให้ค่าความ

เป็นฉนวนลดลง(กิตติกร มณีสว่าง, 2554) และมี

ขั้นตอนการออกแบบและการสร้างชุดทดสอบการ

เสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน ดังภาพที่(3) 

ชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน

พอร์ซเลนได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยค านึงถึง

ความแข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใช้

งานและสามารถใช้งานได้จริงดังภาพที่ (4) 
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ภาพที่ 3 ชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนท่ีได้ออกแบบไว ้

 
ตารางที่ 4 รายละเอียดชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนท่ีได้ออกแบบไว้ 

ล าดับที ่ อุปกรณ์ 

1 ถังน้ าเกลือขนาด 1.6 m3 

2 ลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน 

3 อิเล็กโตรดส าหรับป้อนแรงดัน 

4 โครงสร้างเหล็กติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ 

5 บุชช่ิงแรงดันสูง 

6 มอเตอร์และชุดควบคมุมอเตอร ์

 

 

ภาพที่ 4 ชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนแบบไลนโ์พสต ์
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ภาพที่ 5 วงจรการทดสอบลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนแบบโพสตไ์ทพ์ ชนิดไลน์โพสต ์

 
จากรูปท่ี (5)จะประกอบไปด้วยหม้อแปลงปรับ

แรงดันเพื่อให้ได้แรงดันทางด้านแรงต่ าตามที่ต้องการ 
ต่อเข้ากับหม้อแปลงขนาด 220/22000 เพื่อที่จะได้
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่  22กิโลโวลต์ต่ออนุกรมกับ
ความต้านทานขนาด15 เมกะโอห์มเพื่อจ ากัดกระแส
ที่ไหลในวงจรเพื่อไม่ให้สูงเกินไปและป้องกันกรณี
กระแสลัดวงจรเข้าสู่หม้อแปลงและต่อขนานเข้ากับ
โวลต์เตจดีไวเดอร์วัดแรงดันขาเข้าจากนั้นจะใช้
อิเล็กโตรดให้สัมผัสกับลูกถ้วยพอดีซึ่งลูกถ้วยฉนวน
นั้นจะติดตั้งอยู่กับวงล้อหมุนซึ่งวงล้อนี้อาศัยการ
ท างานอัตโนมัติโดยใช้บอร์ด Arduino Mega2560 
เป็นตัวควบคุมการท างานของมอเตอร์จากนั้นจะใช้
แอมป์มิเตอร์และออสซิลโลสโคป วัดกระแสที่ไหล

ผ่านตามผิวของลูกถ้วยฉนวนผ่านความต้านทานที่มี
ค่า100 โอห์ม100 วัตต์ ซึ่งมีค่าน้อย 

การทดสอบ 
การทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน

พอร์ซเลนในงานวิจัยนี้จะถูกทดสอบภายใต้ภายใต้
เงื่อนไขของผิวลูกถ้วยที่ปกคลุมด้วยมลภาวะที่เปียก
ช้ื น ด้ วย ว งล้ อ จุ่ ม น้ า เก ลื อ  (Wheel test) ต าม
มาตรฐาน IEC 62730 โดยที่ในการทดสอบแต่ละครั้ง
ลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนจะถูกติดตั้งบนชุดทดสอการ
เสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงทั้ ง  4 
ต าแหน่งแสดงในรูปที่ (6) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หา
กระแสรั่วไหล (Leakage current) 
 

 

ภาพที่ 6 การท างานของชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 
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ในการทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน
พอร์-ซเลนโดยการจ าลองสภาวะของลูกถ้วยบริเวณ
ชายฝั่งทะเลโดยการป้อนแรงดันไฟฟ้าแรงสูงและมี
การสัมผัสน้ าเกลือที่สูงกว่าการท างานปกติของลูกถ้วย

ฉนวนพอร์ซเลน โดยใช้ระยะเวลาทดสอบท้ังสิ้น1000 
ช่ัวโมงของการทดสอบ 1 ครั้งโดยตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบทั้งหมดมี1ชนิด ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ลูกถ้วยท่ีใช้ในการทดสอบ 

ชนิดของลูกถ้วยฉนวน จ านวน 

ลูกถ้วยแท่ง (Line Post Insulator) 4 

 

 

  ภาพที่ 7 ชุดควมคุมชุดทดสอบและเครื่องมือวัดต่าง ๆ 
 

การวัดค่ากระแสรั่วไหลที่ได้และการควบคุม
การท างานของชุกทดสอบโดยจะมีผังตามล าดับ ดัง
รูป(7) ซึ่งมีการเรียงล าดับความส าคัญไว้ดังน้ี 

หมายเลข 1 ชุดควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่
ชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้การหมุน
ของวงล้อตามมาตารฐานท่ีก าหนดไว้  

หมายเลข 2 เครื่องวัดวัดความชื้นสัมพัทธ์ยี่ห่อ 
EXTECH วัดค่าและแสดงผลคา่อุณหภมูิและความช้ืน
ได้พร้อมกันช่วงการวัดความช้ืน 10 ถึง 85% RH 
ความแม่นย า ± 6% ช่วงการวัดอุณหภมูิ  
-10 ถึง 60 °C หรือ 14 ถึง 140 °F ความแม่นย า 
±1.8 °F หรือ ±1 °C ใช้ส าหรับการวัดอุณหภูมิ 

ความช้ืน และความช้ืนสัมพัทธ์ ในช่วงเวลาการ
ทดสอบ 

หมายเลข 3 ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ Agilent รุ่น 
DSO-X 2002A 70MHz 2GSa/S. เพื่ อ วัด รูปคลื่ น
แรงดันที่โวลต์เตจดีไวเดอร์และกระแสรั่วไหลตามผิว
ลูกถ้วยท่ีลงสู่ดิน 

หมายเลข 4 ดิจิตอลมันติมิเตอร์ ยี่ห้อ SUNWA 
รุ่น PC500a เพื่อวัดกระแสรั่วไหลที่ไหลตามผิวลูก
ถ้วยฉนวนลงสู่ดิน 

หมายเลข 5 ความต้านทานขนาด 100 โอห์ม 
100 วัตต์ ที่ต่ออนุกรมกับลูกถ้วยฉนวนพอร์-ซเลน
แบบไลน์โพสท์ เพ่ือท่ีจะสามารถวัดแรงดันตกคร่อมที่
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ตัวต้านทานเพื่อค านวณหากระแสรั่วไหลจากรูปคลื่น
ที่วัดได้ 

หมายเลข 6 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ CIE รุ่น 
DMM-8007 เพื่อวัดแรงดันที่ลดทอนลงจากโวลต์เตจ
ดีไวเดอร์ 

1. การวัดค่าสิ่ งเปรอะเปื้อนโดยวิธีหาค่า 
ESDD  

ส าหรับวิธีวัดหาค่าสิ่งเปรอะเปื้อนโดยวิธีการหา
จากค่า ESDD โดยจะหาจากค่าความน าท่ีเกาะติดกับ
ลูกถ้วยฉนวนที่ท าการทดสอบเสร็จ จากการทดสอบ
โดยชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนพอร์
ซเลนแบบไลน์โพสต์ที่ระยะเวลาที่ท าการทดสดสอบ
ที่ 1000 ช่ัวโมง ขั้นตอนการเก็บสิ่งเปรอะเปื้อน โดย
ใช้น้ ากลั่นจ านวนที่แน่นอนใส่ลงไปบีกเกอร์น าไปล้าง
สิ่งเปรอะเปื้อนจากผิวลูกถ้วยโดยการเช็ดถูโดยใช้
แปรงเช็ดผิวลูกถ้วยใส่ในบีกเกอร์ดังรูปที่ (8)สิ่งเปรอะ

เปื้อนถูกท าให้ละลายในน้ าโดยการเขย่าผิวลูกถ้วยถูก
กระท าซ้ าจนกระทั่งไม่เหลือสิ่งเปรอะเปื้อนบนผิวลูก
ถ้วย จ านวนน้ ากลั่นที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดและระดับสิ่ง
เปรอะเปื้อนโดยทั่วไปใช้ประมาณ 100-500 ซีซีแต่
อาจใช้ถึง 1000-2000 ซีซีในกรณีของสิ่งเปรอะเปื้อน
มีขนาดใหญ่เป็นชนิดละลายน้ าได้น้อยปกติแล้วค่า

ความน าไฟฟ้าของน้ ากลั่นน้อยกว่า  5μs/cm ถ้า
ความน าไฟฟ้าของน้ ากลั่นสูงก็ใช้ตัวประกอบแก้ไข
ส าหรับความน าไฟฟ้าเริ่มต้นของน้ า การค านวณและ
วิเคราะห์หาค่า ESDD สามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่
กับระดับความต้องการความถูกต้องของค่า ESDD 
แต่วิธีที่นิยมมี 2 วิธีคือการค านวณและวิเคราะห์หา
ค่า ESDD ตามมาตรฐาน (อ านาจ สุขศรี, กิตติพงษ์ 
ตันมิตร และคงจักร บุญทัน, 2546) 

 

 
ภาพที่ 8 วิธีการล้างลูกถ้วยเพื่อหาค่าสิ่งเปรอะเปื้อน(International Electro technical Commission, 1991) 

 
ผลการทดสอบด้วยชุดทดสอบ 

การทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน
พอร์ซเลนแบบไลนโพสท์ นั้นแสดงถึงการเสื่อมสภาพ
ของฉนวนโดยที่ค่าความต้านทานของฉนวนนั้นลดลง
โดยเทียบจากกระแสรั่วไหลตามผิวฉนวนนั้นเพิ่มขึ้น 
โดยเกิดจากการสะสมของสิ่งเปรอะเปื้อนที่เกาะตาม
ผิวฉนวนที่มีการสะสมที่มากขึ้นท าให้ความต้านทาน

ของฉนวนนั้นลดลง ซึ่งสังเกตจากรูปคลื่นที่วัดได้ดัง4
ภาพที่(9) 

กระแสรั่วไหลที่ เกิดขึ้นในระยะเวลาที่  500 
ช่ัวโมง ที่ท าการทดสอบพบว่ากระแสรั่วไหลโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ 6.36 มิลลิแอมป์ ซึ่งสะสมของสิ่งเปรอะเปื้อน
บนผิวฉนวนของลูกถ้วยเป็นผลท าให้เกิดกระแสรั้ว
ไหล โดยสิ่งเปรอะเปื้อนน้ันสามารถน าไฟฟ้าได้ ซึ่งท า
ให้คุณสมบัติการเป็นฉนวนของลูกถ้วยนั้นลดลง 
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ภาพที่ 9 กระแสรั่วไหลบนผิวฉนวนลงสู่ดิน 

 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบกระแสรั่วไหลบนผิวลูกถ้วยฉนวน 

ชั่วโมงที่ท าการทดสอบ กระแสรัว่ไหลเฉลี่ย (mA) 
100 2.28 
200 3.11 
300 6.04 
400 6.81 
500 6.38 
600 7.03 
700 6.74 
800 6.80 
900 6.93 
1000 6.49 

 
ภาพที1่0 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสรั่วไหลกับระยะเวลาที่ท าการทดสอบ 

 

กระแสรั่วไหลบนผิวลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนที่
ท าการทดสอบด้วยชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนที่ 1000 
ช่ัวโมง พบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ 100 ช่ัวโมง จะมี
กระแสรั่วไหลบบนผิวของลูกถ้วยฉนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.3 มิลลิแอมป์ โดยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะพบว่า
ในระยะเวลาที่ 200 ช่ัวโมง จะมีกระแสรั่วไหลเฉลี่ยที่ 

3.1 มิลลิแอมป์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ 
100 ช่ัวโมงแรก จะพบว่ากระแสรั่วไหลนั้นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.62 ช่วงระยะเวลา 200-300 ช่ัวโมงพบว่า
กระแสรั่วไหลเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 6.04มิลลิแอมป์ โดยคิด
เป็นร้อยละ 165.2 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ 100 
ช่ัวโมงแรก และช่วงระยะเวลาที่ 300- 400 ช่ัวโมง 
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กระแสรั่วไหลเฉลี่ยที่ 6.81 มิลลิแอมป์ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 199.20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ 
100 ช่ัวโมงแรก ช่วงระยะเวลาที่ 400-500 ช่ัวโมง 
จะมีกระแสรั่วไหลอยู่ที่ 6.38 มิลลิแอมป์โดยคิดเป็น
ร้อยละ 180.1 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ 100 
ช่ัวโมงแรก ช่วงระยะเวลาที่ 500-600 ช่ัวโมง กระแส
รั่วไหลตามผิวลูกถ้วยฉนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.03 มิลลิ
แอมป์คิดเป็นร้อยละ 208.67 เมื่อเทียบกับช่วง
ระยะเวลาที่ 100 ช่ัวโมงแรก ช่วงเวลาที่ 600-700 
ช่ัวโมง จะมีกระแสรั่วไหลเฉลี่ยที่ 6.73 มิลลิแอมป์ 
โดยคิด เป็นร้อยละ 195.67 เมื่ อ เที ยบกับ ช่วง
ระยะเวลาที่ 100 ช่ัวโมงแรก ช่วงเวลาที่ 700-800 
จะมีกระแสรั่วไหลเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8 มิลลิแอมป์คิดเป็น
ร้อยละ 198.7 ช่วงเวลาที่ 800-900 จะมีกระแส
รั่วไหลเฉลี่ยที่ 6.9 มิลลิแอมป์โดยคิดเป็นร้อยละ 
204.23 และในช่วงเวลาที่ 900-100 ช่ัวโมง จะมี
กระแสรั่วไหลอยู่ที่ 6.5 มิลลิแอมป์โดยคิดเป็นร้อยละ 
185 เมื่อเทียบกับระยะเวลาช่วงที่ 100 ช่ัวโมงแรก
เช่นกัน สามารถสรุปได้ว่ากระแสรั่วไหลนั้นมีอัตราที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาของการสะสมของสิ่ ง
เปรอะเปื้อนที่ได้น ามาท าการทดสอบเกาะติดกับผิว
ฉนวนจึงท าให้ความเป็นฉนวนของลูกถ้วยนั้นลดลง
ท าให้เกิดกระแสรั่วไหลตามผิวฉนวนของลูกถ้วย 

เมื่อระยะการทดสอบนานข้ึนกระแสรัว่ไหลตาม
ผิวฉนวนของลูกถ้วยนั้นมากข้ึน ซึ่งเกิดจากการสะสม
ของสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีน ามาทดสอบ ระยะเวลานานสิ่ง
เปรอะเปื้อนเหล่านี้จะเกาะติดกับผิวฉนวนนั้นมากขึ้น
ท าให้กระแสรั่วไหลนั้นมีปริมาณที่มากข้ึน 

พิจารณาจากเส้นแนวโน้มของลูกถ้วยฉนวน
พอร์ซเลนแบบไลน์โพสท์ จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง 
x  และ y  ในสมการลอการิทึม 

y =1.516ln(x)-3.037  

สัมประสิทธ์ิการก าหนด 2R = 0.7374  

จากสมการลอการิทึม สามารถเขียนแทนเป็น
สมการได้ดังนี้ 

 

leakageI = 1.516ln(t)-3.037               (4) 
 

leakageI  คือ ค่าของกระแสรั่วไหลตามผิวฉนวน
ของลูกถ้วย (Leakage Current) มีหน่วยเป็นมลิลิ
แอมป์ (mA) 
t  คือระยะเวลา (Time) มีหน่วยเป็นช่ัวโมง 

ผลที่ ได้จากสมการเส้นแนวโน้มของลูกถ้วย
ฉนวนพอร์ซเลนแบบไลน์โพสท์ สามารถพยากรณ์
กระแสรั่วไหลตามผิวฉนวนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเวลา
ได้ โดยสามารถค านวณได้จากสมการที่ (4) เพื่อจะ
น าไปผิวเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบส่ง
จ่าย และเป็นแนวทางของการบ ารุงรักษาระบบส่ง
จ่ายให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธ์ิภาพต่อไป 

1. ผลการเกิดโคโรนาดิสชาร์จ 

การเกิดโคโรนาดิสชาร์จปรากฏการณ์หนึ่งที่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยการสังเกต ซึ่ง
ปรากฏการโคโรนาดิสชาร์จเกิดขึ้นจากที่ประจุไฟฟ้า
ท าลายความเป็นฉนวน สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายใน
เนื้อฉนวนและภายนอกเนื้อฉนวน เป็นผลจากการที่
ประจุไฟฟ้าไหลผ่านช่องว่างเล็ก ๆ โดยส่งผลต่อความ
เสียหาย ซึ่งช่องว่างเหล่านี้สามารถทนแรงดันไฟฟ้า
ได้น้อยกว่าฉนวนที่อยู่รอบ ๆ ความเสียหายจากการ
เกิดโคโรนาดิสชาร์จบางส่วนที่รุนแรงขึ้น จะน าไปสู่
การเกิดเบรกดาวน์ (breakdown) ได้ในท่ีสุด 
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ภาพที่ 11 การเกิดโคโรนาดสิชารจ์บริเวณผิวปีกช้ันท่ีสองของลูกถ้วยและภาพถ่ายความร้อน 

 
ภาพที่ 12 การเกิดโคโรนาดสิชารจ์บริเวณผิวปีกช้ันท่ีห้าของลูกถ้วยและภาพถ่ายความร้อน 

 
ภาพที่ 13 การเกิดโคโรนาดสิชารจ์บริเวณผิวแกนช้ันล่างของลูกถ้วยและภาพถ่ายความร้อน 

 
จากภาพที่ (11-13) การเกิดปรากฏการณ์โคโร

นาดิสชาร์จในแต่และพื้นผิวของลูกถ้วยฉนวน ซึ่ง
ปรากฏการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อลูกถ้วยสัมผัสกับ
แท่งอิเล็กโตรดเป็นระยะเวลานานและอยู่ในสภาวะ
สนามไฟฟ้าที่ไม่สม่ าเสมอ การสะสมของสิ่งเปรอะ
เปื้อน ท าให้บริเวณผิวลูกถ้วยฉนวนสกปรก สภาพ
ความเป็นฉนวนลดลงจนเกิดความเครียดทางไฟฟ้าสงู 
ท าให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านทางสิ่ง
สกปรกนั้น กระแสบางส่วนจะสร้างความร้อนบน
เส้นทางที่ผ่านและท าให้เส้นทางนั้นแห้ง หยุดการน า
ไฟฟ้า ในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนยังไม่แห้ง จึง

ก่อให้เกิดแรงดันตกคร่อมสูงมาก และเกิดเป็นการ
อาร์คแถบแห้ง ซึ่ งในช่วงระยะเวลาแรก ๆ นั้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อ
ลูกถ้วยฉนวนที่น ามาทดสอบถูกทดสอบนานขึ้น
ในช่วงระยะเวลา 500 ช้ัวโมงขึ้นไป ความรุนแรงของ
การเกิดโคโรนาดิสชาร์จและการอาร์คแถบแห้งจึงมี
มากขึ้นและได้ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อ
ลูกถ้วยฉนวนที่น ามาทดสอบนั้นได้รับความเครียด
ทางไฟฟ้าเป็นเวลานาน ส่งผลต่อการเกิดโคโรนา
ดิสชาร์จและอาร์คแถบแห้ง ซึ่งปรากฏการณ์ทั้ง 2 นี้ 
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ส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงบน
พื้นผิวลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลน 

2. ผลกระทบการเกิดปรากฏการณ์โคโรนา
ดิสชาร์จ 

การเกิดปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จ ท่ีเกิดขึ้น
เป็นผลท าให้รูปคลื่นของกระแสที่ได้นั้นเปลี่ยนไป

เป รี ยบ เส มื อน กั บ ฟั น เลื่ อ ย  ซึ่ ง เกิ ด จ าก คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าแพร่กระจายออกไปรบกวนสญัญาณใน
ขณะที่ท าการบันทึกค่ากระแสรั่วไหล 

 

 

 
ภาพที่ 14 กระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้าขณะเกิดโคโรนาดสิชาร์จ 

 
ภาพที ่15 กระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้าขณะเกิดโคโรนาดสิชาร์จผ่านไป 5 วินาที 

 
ภาพที ่16 กระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้าขณะเกิดโคโรนาดสิชาร์จผ่านไป 7 วินาที 

จากรูปที่ (14-16) รูปคลื่นของกระแสรั่วไหลที่
วัดได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรูปคลื่นที่วัดได้ใน

ข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดปรากฏการโคโรนา
ดิสชาร์จเกิดขึ้น ค่าของกระแสจะลดลงและเกิดการ
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ผิดเพี้ยนของรูปคลื่นตามระยะเวลาที่ลูกถ้วยสัมผัส
กับแท่งอิเล็กโตรดท าให้เกิดการสูญเสียก าลังไฟฟ้า
ภายระบบไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกระแสรั่วไหล 
นอกจากจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมทางกายภาพ
ของกระแสรั่วไหลตามผิวฉนวนซึ่งจะบ่งบอกถึง
พลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นและความเสียหายของผิว
ฉนวน ท าให้สามารถประเมินความเหมาะสมของวัสดุ
ทีน่ ามาออกแบบฉนวนได้ การตรวจจับกระแสรั่วไหล
อย่างต่อเนื่องสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการป้องกันการ
เกิดวาบไฟตามผิวลูกถ้วยฉนวนเนื่องจากสภาวะ
เปรอะเปื้อน โดยอาศัยความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
ขนาดของกระแสรั่วไหลกับปริมาณการสะสมของสิ่ง

เปรอะเปื้ อน ท าให้สามารถที่ จะรู้ ระยะเวลาที่
เหมาะสมที่จะท าความสะอาดลูกถ้วยฉนวน หรือ
เปลี่ยนลูกถ้วยฉนวนเมื่อสิ่งเปรอะเปื้อนมีปริมาณมาก
พอที่จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดวาบไฟตามผิวได้ และ
สามารถน ามาใช้ในการเลือกพิจารณ า ชนิดที่
เหมาะสมไปใช้บริเวณที่มีสิ่งเปรอะเปื้อน 

3. ผลการเปรียญเทียบผิวฉนวนของลูกถ้วย 
การสะสมของสิ่งเปรอะเปื้อนบนผิวฉนวนเป็น

ปัจจัยที่ส าคัญ ที่ท าให้เกิดกระแสรั่วไหล ซึ่งกระแส
รั่วไหลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการสะสมของสิ่ง
เปรอะเปื้อนและค่าความน าของสิ่งเปรอะเปื้อนที่
สะสมอยู่ 

 

 
(ก) (ข) 

ภาพที ่17 ลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนแบบไลนโ์พสท์ในการทดสอบ 
(ก) ก่อนการทดสอบ 
(ข) หลังการทดสอบ 

 

 

ภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงบนผิวลูกถ้วยฉนวน 
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หลังจากการทดสอบการเสื่อมสภาพของลูก
ถ้วยฉนวนพอร์ซเลนจ านวน 1000 ช่ัวโมง (42 
โดยประมาณ ) พื้ น ผิ วของลู กถ้ วย ได้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลจา
การเกิดโคโรนาดิสชาร์จและอาร์คแถบแห้งทั้งสิ้น ซึ่ง
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง แสดงดังรูปที่ 17 (ก) 
นั้นเป็นลูกถ้วยฉนวนขณะก่อนการทดสอบ และรูปที่ 
17 (ข ) นั้ น เป็ นขณ ะหลั งการทดสอบ ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคือ เกิดคราบของสิ่ง

เปรอะเปื้อนบนพื้นผิวของลูกถ้วยที่ได้รับการทดสอบ 
ซึ่งคราบของสิ่งเปรอะเปื้อนที่อยู่บริเวณตัวของลูก
ถ้วยและบนปีกของลูกถ้วยมีความเปรอะเปื้อน
มากกว่าใต้ปีกของลูกถ้วย เกิดรอยตามผิวถ้วยฉนวน
จากรูปที่ (18) ท าให้ผิวเสื่อมสภาพจากการเกิดอาร์ค
แถบแห้ง ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณปีกของลูกถ้วย
ฉนวน ซึ่งท าให้ลูกถ้วยฉนวนเสื่อมสภาพ 

4. ผลการวัดค่าสิ่งเปรอะเปื้อน (ESDD) 

 
ตารางที่ 7 ค่าความเปรอะเปื้อนท่ีติดกับผิวลูกถ้วยฉนวน ESDD  

ต าแหน่งลูกถ้วยฉนวน ค่า ESDD ระดับความเปรอะเปื้อน 

1 0.0055 เล็กน้อย 
2 0.0126 เล็กน้อย 
3 0.0140 เล็กน้อย 
4 0.0184 เล็กน้อย 

 
สรุป 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กระแสรั่วไหลตาม
ผิวของลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนแบบไลน์โพส ใน
สภาวะเปรอะเปื้อนด้วยวงล้อทดสอบเพื่อที่ศึกษา
คุณลักษณะทางไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อลูกถ้วยฉนวน
และท าการวัดค่าระดับค่าความเปรอะเปื้อนบนผิวลูก
ถ้วยฉนวน ESDD ที่ ระยะเวลาทดสอบที่  1000 
ช่ัวโมง กระแสรั่วไหลตามผิวของลูกถ้วยฉนวนนั้น
เพิ่มขึ้น จากค่าความเปรอะเปื้อนที่ค่อย ๆ สะสมบน
ผิวลูกถ้วยฉนวนเมื่อเกิดการสะสมมากกระแสรั่วไหล
ยิ่งมาก ซึ่งสภาพอากาศมีผลต่อความเปรอะเปื้อนที่
เกาะบนพื้นผิวของลูกถ้วยฉนวน และความเครียด
ทางไฟฟ้า ความร้อน จากการเกิดโคโรนาดิสชาร์จ
เป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของ
ลูกถ้วยฉนวนและเกิดความเสียหายต่อระบบ และท า
ให้ฉนวนเกิดการเสื่อมสภาพเร็ว อายุการใช้งานสั้นลง
และการท าความสะอาดลูกถ้วยท าให้ค่าความเป็น
ฉนวนของลูกถ้วยเพิ่มสูงขึ้น 
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รังสีอัลตราไวโอเลต หมอกไอเกลือและฝน เพื่อประเมินว่าเคเบิลสเปเซอร์ชนิดนี สามารถทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าและผลกระทบที่
เกิดจากการจ้าลองสภาวะต่าง  ๆ  ที่ส่งผลให้กับเคเบิลสเปเซอร์และจ้าลองผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จ  COMSOL  Multiphysics  version  
4.3b  เพื่อหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ นบริเวณของผิวเคเบิลสเปเซอร์ จากการจ้าลองผลของสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ น คือ บริเวณจุด
รองรับสายซ่ึงจะเกิดสนามไฟฟ้ามากที่สุด 

ค าส าคัญ: สนามไฟฟ้า, กระแสรั่วไหล, สภาวะสิ่งเปรอะเปื้อน 

Abstract 
This paper presents the characteristics of electric field for the high-density polyethylene cable spacers for 

22 kV distribution systems under polluted conditions through cable spacer tests of 22 kV transmission line for 1,000 
hours. The cable spacer testing rooms under polluted conditions are built for simulation of 3 conditions: ultraviolet, 
salt fog and rain in order to detect leakage current and deterioration of the cable spacers. The result was simulated 
by the COMSOL Metaphysics Version 4.3b from the existing electric field around the cable spacers. 

The result shows the leakage current existed on the surface of the high-density polyethylene cable 
spacers for 22 kV distribution systems under the polluted conditions of ultraviolet, salt fog and rain in order to 
evaluate whether the cable spacers are able to resist to the electric field stress, the effect from various simulated 
conditions to the cable spacers, and the result simulation from the COMSOL Multiphysics Version 4.3b in order to 
detect the electric field that existing on the surface of cable spacers. From the result simulation of the electric 
field, the electric field existed around the point of the support line the most. 

Keywords: Electric field, Leakage Current, Polluted Condition 
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บทน า 
เคเบิลสเปเซอร์มีความส้าคัญต่อระบบชุมชน

และภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ นอย่างมาก
ส่งผลให้มีความต้องการด้านพลังงาไฟฟ้าเพิ่มขึ นตา
ไปด้วย ฉะนั นการพัฒนาคุณภาพของระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าแรงสูงจึงมีความส้าคัญอย่างมากเคเบิลสเป
เซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกน้าไปใช้ ประกอบสายเคเบิลใน
อากาศเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ สายเคเบิล
สามารถทนต่อแรงลมในอากาศและช่วยป้องกันความ
เสียหายจากความผิดพลาดในระบบไฟฟ้า  อาจจะ
เกิดจากการที่สายเคเบิล แกว่งไปสัมผัสกันกับกิ่งไม้
หรือสัตว์ต่างๆโดยเคเบิลสเปเซอร์ยังมักจะถูก
น้ามาใช้ติดตั งเสริมความแข็งแรงในกรณี ที่มี การ
แขวนสาย เคเบิลเป็นแนวยาวหรือมีการติดตั งสายไฟ
หลายวงจรในบริเวณเดียวกัน 

ส้าหรับการใช้งานจริงของเคเบิลสเปเซอร์นั นไม่
สามารถหลีกเลี่ยงที่มีการเปรอะเปื้อนตามผิวได้เลย 
เพราะเป็นการติดตั งใช้งานกลางแจ้งจึงมีสิ่งสกปรก
หรือสิ่งปนเปื้อนจากมลภาวะต่าง ๆ มาเกาะตามผิว
ของเคเบิลสเปเซอร์ เช่น ฝุ่น เขม่า ขี เถ้า ไอเสีย ควัน
หรือเกลือจากทะเลหรือสิ่งอื่น ๆ ส่งผลให้คุณสมบัติ
ความเป็นฉนวนลดลง สิ่งเปรอะเปื้อนบางชนิดเช่น 
เกลือ ในสภาวะแห้งอาจไม่ส่งผลมากนัก แต่เมื่อ
รวมตัวกับน ้า 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

การศึกษาการกระจายสนามไฟฟ้าของของ
เคเบิลสเปเซอร์  ชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ที่
ใช้ส้าหรับระบบจ้าหน่าย 22  กิโลโวลต์   มีความ
จ้ า เป็นอย่ างยิ่ งที่ จะต้องมีความรู้ ความเข้ า ใจ 
รายละเอียดต่างๆ  ท่ีเกี่ยวกับเคเบิลสเปเซอร์ในบทนี 
จึงได้ท้าการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเคเบิลสเป
เซอร์อย่างละเอียดเช่น ชนิดของเคเบิลสเปเซอร์การ
ติดตั งอุปกรณ์ต่างที่ใช้งานร่วมกับเคเบิลสเปเซอร์ 
คุณสมบัติของโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและ
ปัจจัยที่ส่งผลเกิดสนามไฟฟ้า รวมถึงการวิเคราะห์  

การเปลี่ยนแปลงทั งทางกายภายและทางเคมี โดย
อธิบายรายละเอียดดังนี   

1. เคเบิลสเปเซอร์   
เคเบิลสเปเซอร์เป็นอุปกรณ์ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 

ท้าหน้าที่เป็นตัวยึดและจัดระเบียบสายส่งในระบบ
จ้าหน่าย  22 กิโลโวลต์   เพื่อไม่ให้สายตัวนาทั ง   3  
เฟสอยู่ใกล้ กันมากเกินไปท้าให้ช่วยลดอัตราความผิด
พร่องอันเกิดจากต้นไม้ กิ่งไม้หรือสิ่งต่าง  ๆ 

2. ชนิดของเคเบิลสเปเซอร์ 
เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้งานในประเทศไทยมีอยู่  2 

ชนิด คือ ชนิดเซรามิกและชนิดพอลิเมอร์แสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี  

2.1 เคเบิลสเปเซอร์ชนิดเซรามิก เคเบิลสเปเซ
อร์ชนิดเซรามิกมีทั งแบบ พอร์ซเลนเคลือบเทฟลอน
และพอร์ซเลนเคลือบเซรามิก  จุดเด่นของเคเบิลสเป
เซอร์ชนิดนี คือ ความแข็งแรงความคงทนต่อแสงแดด
ผิวเรียบมันท้าให้น ้าฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเกาะติดได้ยาก
มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

2.2 เคเบิลสเปเซอร์ชนิดพอลิเมอร์ เคเบิลสเป
เซอร์ชนิดพอลิเมอร์ผลิตจาก พอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) 
เ ค เ บิ ล ส เป เ ซอร์ ชนิ ดนี มี จุ ด เ ด่ น ใน เ รื่ อ ง  ค่ า
ความเครียดสนามไฟฟ้าต่้า น ้าหนักเบาและราคาถูก
กว่าเคเบิลสเปเซอร์ชนิดเซรามิก ประมาณ 2-3 เท่า 

ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วอย่างไรก็
ตามแม้ว่าเคเบิลสเปเซอร์ชนิดพอร์ซเลน  เคลือบ
เซรามิก  จะมีความทนทานต่อการทดสอบทางไฟฟ้า
ที่สูงกว่าเคเบิลสเปเซอร์ชนิดพอลิเมอร์แต่เมื่อใช้งาน
จริ งร่วมกับสายเคเบิลก็ยั งคงมีปัญหาในเรื่ อง
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงบริเวณจุดรองรับสาย
เคเบิล ส่งผลให้เกิดร่องผิวเสื่อมสภาพ  ขึ นที่ผิวของ
สายเคเบิล  จนท้าให้สายเคเบิลเกิดความเสียหาย 
และเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ระบบเกิดความผิดพร่อง 

3. สนามไฟฟ้า 
สนามไฟฟ้า หมายถึง บริเวณโดยรอบประจุ

ไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้า สามารถส่งอ้านาจไป ถึงหรือ
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บริเวณที่เมื่อน้าประจุไฟฟ้าทดสอบเข้าไปวางแล้วจะ
เกิดแรงกระท้าบนประจุไฟฟ้าทดสอบนั นตามจุด
ต่างๆ ในบริเวณสนามไฟฟ้าย่อมมีความเข้มของ
สนามไฟฟ้าต่างกัน จุดที่อยู่ใกล้ประจุไฟฟ้าต้นก้าเนิด 
สนามจะมี ความเข้มของสนามไฟฟ้าสูงกว่าจุดที่อยู่
ห่างไกลออกไป หน่วยของสนามไฟฟ้าคือนิวตันต่อคู
ลอมบ์หรือโวลต์ต่อเมตร 

4. การวัดระดับความเปรอะเปื้อน 
ส้าหรับการใช้งานจริงของเคเบิลสเปเซอร์ นั น

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่มี การเปรอะเปื้อนตาม
ผิวได้เลย เพราะเป็นการติดตั งใช้งานนอกอาคารหรือ
กลางแจ้ง จึงเป็นเรื่องปกติ ที่มี สิ่งสกปรกหรือสิ่ง
ปนเปื้อนจากมลภาวะต่าง ๆ มาเกาะตามผิวของ
เคเบิลสเปเซอร์ เช่น ฝุ่น เขม่า  ขี เถ้า ไอเสีย ควันจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เกลือจากทะเล  หรือสิ่งอื่น  ๆ  
ส่งผลให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนลดลง สิ่งเปรอะ
เปื้อนบางชนิดเช่น เกลือจากทะเล ในสภาวะแห้งอาจ
ไม่ส่งผลมากนัก แต่เมื่อรวมตัวกับน ้ากลายเป็น
สารละลายก็ท้าให้ผิวเคเบิลสเปเซอร์ เกิดกระแส
รั่วไหลได้มากขึ น จึงส่งผลให้เกิดโคโรนาดีสชาร์จและ
อาร์กแถบแห้งได้ง่ายขึ น 

ส้าหรับเคเบิลสเปเซอร์ที่ผ่านการทดสอบเสร็จ
สิ นนี จะถูกวัดค่าความเปรอะเปื้อนโดยการวิเคราะห์ 
ค่ าความหนาแน่นของ เกลือ (Equivalent Salt 
Deposit Density: ESDD) อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 
Publ. 60507 มี วิธี  การตรวจวัดและค้านวณค่า
ความเปรอะเปื้อนดังนี  

4.1 น้าเคเบิลสเปเซอร์ ออกมาจากห้องทดสอบ
หรือฐานติดตั ง โดยระวังอย่าให้มี การสัมผัสกับผิว
เคเบิลสเปเซอร์ หรือสัมผัสให้น้อยท่ีสุด เท่าที่จะท้าได 

4.2 ใ ช้ ถ้ ว ย ต ว งน ้ า ก ลั่ น ป ริ ม า ต ร  1,000 
มิลลิลิตร แล้วน้าแปรงขนาด 1 นิ ว จุ่มลงไปในน ้า

กลั่น จากนั นจึงน้ามาเช็ดท้าความสะอาดเคเบิลสเป
เซอร์ให้ทั่ว ในขณะท้าความสะอาดนั นต้องสวมถุงมือ
ยางด้วย 

4.3 น้าส้าลีกลับไปจุ่มน ้าและเขย่าเพื่อให้สิ่ง
เปรอะเปื้อนที่ติดอยู่หลุดออกมาแล้วบีบน ้าออกอีก
ครั งก่อนน้าไปเช็ดใหม่ท้าเช่นนี ไปเรื่อย ๆ จนผิว
เคเบิลสเปเซอร์ สะอาดไม่มี สิ่งเปรอะเปื้อนเหลืออยู่ 

4.4 คนน ้ากลั่นและสิ่งที่เจือปนให้ละลายเข้ากัน 
จากนั นใช้มิเตอร์วัดค่าความน้าไฟฟ้าและอุณหภูมิ 
ของน ้ากลั่นและจดบันทึก 

เมื่อวัดค่าความน้าไฟฟ้าได้แล้ว น้าค่าที่ ได้มา
ค้านวณโดยสามารถค้านวณได้จากสมการดังนี  

 20 = 1-b( -20)                               (1) 

เมื่อ     คือ  อุณหภูมิ ของสารละลาย ( C)  
         คือ ค่าความน้ า ไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ    

( C)(S/m)  
      20  คือ ค่าความน้าไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ  20

( C)(S/m)  
       b   คือ ค่าคงที่  ณ  อุณหภูมิ  ที่  วัด ได้ ใน

ขณะนั น 
สามารถค้านวณ ESDD ได้จากสมการ (2) และ (3) 

1.03
a 20S = (5.7× )                           (2) 

aS ×VESDD=
A

                              (3) 

เมื่อ   aS   คือ ความเข้มข้นของน ้าเกลือ 3(mg/cm )  

 ESDD  คือ Salt deposit density  2(mg/cm )  
 V   คือ ปริมาณของสารละลายใช้ท้าความ

สะอาด 3(cm )  

 A    คือ พื นที่ ผิวของชิ นงานท่ี ทดสอบ 2(cm )  
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ตารางที่ 1 การแบ่งระดับความรุนแรงของสิ่งเปรอะเปื้อน ตามค่า ESDD  

ค่า ESDD 2mg/cm  ระดับความรุนแรงของสิ่งเปรอะเปื้อน 
0-0.03  สะอาดหรือน้อยมาก 

0.03-0.06  เล็กน้อย 
0.06-0.1  ปานกลาง 
>0.1  รุนแรง 

 

5. เส้นแรงไฟฟ้า 
หมายถึง เส้นสมมติ  ที่ ใ ช้ เขียนเพื่อแสดง

สนามไฟฟ้าโดยทิศทางของสนามไฟฟ้า หรือเส้นที่ใช้
แสดงทิศทางของแรงที่กระท้าต่อประจุ บวกที่วางอยู่
ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นของเส้นแรง
ไฟฟ้าแสดงถึง 

 
ขนาดความเข้มของสนามไฟฟ้า  ถ้าเส้นแรง

หนาแน่นมาก หมายถึง ค่าความเข้มสนามไฟฟ้ามาก
ด้วย ภาพที่ 1 แสดงเส้นแรงไฟฟ้า 

 
ภาพที่ 1 เส้นแรงไฟฟ้า 

 

6. ลูกถ้วยฉนวนในสภาวะเปรอะเปื้อน 
สิ่งเปรอะเปื้อนที่จับเกาะอยู่บนผิวของลูกถ้วย

ฉนวน เมื่อเปียกน ้าอันอาจจะเกิดจากหมอกหรือ
ความชื นในตอนเช้าหรือฝนที่ตกปรอย ๆ สภาพน้า
ไฟฟ้าของผิวลูกถ้วยฉนวนจะมีค่าเพิ่มขึ น และเป็น
สาเหตุท้าให้เกิดวาบไฟตามผิวง่าย การเกิดวาบไฟ
ตามผิวเนื่องจากความเปรอะเปื้อน ขึ นอยู่กับปริมาณ
และประเภทของสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีละลายน ้าได้รวมทั ง
ปริมาณของสิ่งเปรอะเปื้อน ที่ไม่ละลายน ้าปริมาณ
ของสิ่งเปรอะเปื้อนท่ีละลายน ้าได้เป็นองค์ประกอบที่
ส้าคัญที่สุดของการเกิดวาบไฟตามผิว 

7. การเกิดโคโรนาดิสชาร์จ 

การเกิดโคโรนาดิสชาร์จจะเกิดขึ นเมื่อสเปเซอร์
ไ ด้ รั บแ ร งดั น ไฟฟ้ า เ ป็ น เ วลานานและอยู่ ใ น
สนามไฟฟ้าไม่สม่้าเสมอบริเวณนั นๆและการสะสม
ของสิ่งเปรอะเปื้อนท้าเคเบิลสเปเปอร์สกปรกท้าให้
ความเป็นฉนวนลดลงจนเกิดความเครียดทางไฟฟ้าสงู
ท้าให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ากระแสจะสร้าง
ความร้อนบนเส้นที่ผ่าน และท้าให้เส้นทางนั นแห้ง
หยุดการน้าไฟฟ้าแต่พื นที่บางส่วนยังไม่แห้งจึงเกิด
แรงดันตกคร่อมสูงมากและเกิดอาร์คแถบแห้ง เมื่อ
เคเบิลสเปเซอร์ได้ถูก ท้าการทดลองเป็นเวลานานๆ 
สิ่งเปรอะเปื้อนเริ่มมีมากขึ นจึงท้าให้เกิดโคโรนา
ดิสชาร์จและอาร์คแถบแห้งมากขึ น ทั ง2ปรากฎการณ์
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นี จะส่งผมต่อเคเบิลสเปเซอร์ท้าให้ผิวของเคเบิลสเป
เซอร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การจัดท้างานวิจัยเรื่อง การศึกษาและทดสอบ

การกระจายสนามไฟฟ้าของลูกเคเบิลสเปเซอร์พอลิ
เอทิลีน ที่ 22 กิโลโวลต์ ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อน 
โดยวิธีทดสอบในห้องแชมเบอร์  (Chamber) มี
ขั นตอนต่าง ๆ ตั งแต่เริ่มหาหัวข้องานวิจัย หาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจนกระทั่ง ถึงขั นตอนสุดท้ายของการ จัดท้า
งานวิจัย เพื่อให้ได้ผลการท้างานตามขอบเขตของ
งานวิจัยท่ีได้ก้าหนดเอาไว้  มีแผนการด้าเนินงานวิจัย
ดังนี  

การสร้างห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิล
สเปเซอร์  เพื่อศึกษากระแสรั่วไหลของเคเบิลสเป

เซอร์ในแต่ละสถานะของความเปรอะเปื้อนโดยใช้
เวลาทดสอบ 1,000 ช่ัวโมง มีขั นตอนการออกแบบ
และการสร้างห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิล
สเปเซอร์ดังต่อไปนี  

1. การออกแบบห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อน
ของเคเบิลสเปเซอร์ 

ห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิลสเปเซอร์
ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ นโดยค้านึงถึงความ
แข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
ก่อนท้าการสร้างห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนได้มีการ
ออกแบบห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนที่สามารถ
รองรับการทดสอบของเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 กิโลโวลต์ ชุดทดสอบเร่งการ
เสื่อมอายุห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิลสเป
เซอร์แบบไว้โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แสดง
ได้ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ห้องทดสอบสิ่งเปรอะเปือ้นของเคเปิลสเปเซอร์ทีไ่ด้ออกแบบไว ้

 
ซึ่งในภายในห้องทดสอบประกอบด้วย หลอด

อัลตราไวโอเลต ฮิตเตอร์ และหัวพ่น(ส้าหรับหมอก 
ฝน และความชื น) ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวควบคุมด้วยชุด
ควบคุมเวลาการท้างานท่ีอยู่ภายนอก 
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ภาพที่ 3 ห้องทดสอบเคเปเบิลสเปเซอร์ 

 
2. การทดสอบของเคเบิลสเปเซอร์ด้วยพหุ

ความเครียด 
ก า ร ท ด ส อ บ เ ค เ บิ ล ส เ ป เ ซ อ ร์ ด้ ว ย พ หุ

ความเครียด เป็นการจ้าลองสภาวะความเครียดที่
เคเบิลสเปเซอร์ ได้รับ เมื่อติดตั งใช้ทั่วไปและใน
บริเวณชายฝั่งทะเล เป็นการทดสอบที่จ้ากัดเวลาโดย
ต้องท้าการทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา 1,000 ช่ัวโมง 

ลักษณะการทดสอบคือ ติดตั งเคเบิลสเปเซอร์ไว้ ใน
ห้องทดสอบ จากนั นจึงป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับเคเบิล
สเปเซอร์ตลอดการทดสอบ และมีการจ้าลองสภาวะ
อากาศที่มีหมอกไอเกลือ ฝน แสง ความร้อน  ซึ่ง
รายละเอียดดังกล่าวประยุกต์จากข้อก้าหนดตาม
มาตรฐาน IEC Publ. 61109 ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ข้อก้าหนดการทดสอบด้วยพหุความเครียด 

ข้อก้าหนด มาตรก้าหนด ค่าทีใ่ช่งานจริง 

ขนาดห้องทดสอบสูงสุด 3(m )  ไม่ระบุ 9 

ระยะเวลาในหารทดสอบ (h)  5000 1000 

แรงดันทดสอบ (kV)  ไม่ระบุ 18.6 

อัตราการไหลของน ้า 3(1/m h)  0.4±0.1 0.5 

ความเข้มของน ้าเกลือ 3(kg/m )  7 7 

ขนาดของละอองหมอก ( m)  5-10 8 

อุณหภูมิทดสอบสูงสุด ( C)  50 45-55 

อุณหภูมิปกติ ( C)  15-20 อุณหภูมิห้อง 

ระดับการป้องกันกระแสรั่ว 1 1 

จ้านวนชิ นงานการทดสอบ ไม่ระบุ 5 
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2.1 เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในการทดสอบส้าหรับ
เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในท้าการทดสอบใน เป็น  เคเบิล
สเปเซอร์ ชนิด โพลิเอทิลีน ดังภาพที่ 4 ที่ใช้ในระบบ

จ้าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเคเบิลสเป
เซอร์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นชิ นงานใหม่ที่ยังไม่ผ่าน
การใช้งานส่วนภูมิภาค โดยเคเบิล 

 

 

ภาพที่ 4 เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 

3. วงจรการทดสอบ 

 
ภาพที่ 5 วงจรการทดสอบ 

 
จากวงจรการทดสอบในภาพที่ 5 อุปกรณ์หลัก

ที่ใช้ในการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง โดยมี
ระเอียดดังต่อไปนี  
หมายเลข 1 คือ Variac  220 AC.  
หมายเลข 2 คอื หม้อแปลง 220/22000 
หมายเลข 3 คือ ความต้านทาน 15 เมกะโอห์ม 
หมายเลข 4 คือ  โวลต์ เตจดีไวเดอร์  อัตราส่วน 
1036.11:1 AC. 
หมายเลข 5 คือ ห้องทดสอบพหุความเครียด(ห้อง
แชมเบอร์) 
หมายเลข 6 คือ เคเบิลสเปเซอร์ 

หมายเลข 7 คือ แอมป์มิเตอร์ 
ซึ่งจากภาพที่ 5 จะประกอบไปด้วย หม้อแปลง

ปรับแรงดันเพื่อให้ได้แรงดันทางด้านแรงต่้าตามที่
ต้องการ ต่อเข้ากับหม้อแปลงขนาด 220/22000 
เพื่อที่จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ 18 กิโลโวลต์อาร์
เอ็มเอส   ต่ออนุกรมกับความต้านทานขนาด 15 เม
กะโอห์ม เพื่อจ้ากัดกระแสที่ไหลในวงจรเพื่อไม่ให้สูง
เกินไปและป้องกันกรณีกระแสลัดวงจรเข้าสู่หม้อ
แปลง และต่อขนานเข้ากับโวลต์เตจดีไวเดอร์ จากนั น
น้าไปต่อเข้ากับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ตัวเคเบิลสเปเซอร์ 
ซึ่งจะติดตั งตามแบบการใช้งานจริงอยู่ในห้องทดสอบ
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พหุความเครียด ซึ่งห้องทดสอบนี อาศัยการท้างาน
อัตโนมัติโดยใช้บอร์ด Arduino Mega2560 เป็นตัว
ควบคุมการท้างานของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
จากนั นจะใช้แอมป์มิเตอร์วัดกระแสที่ไหลผ่านตามผิว
ของเคเบิลสเปเซอร์ 

4. การติดต้ังเคเบิลสเปเซอร์ 

เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ทดสอบ ชนิด โพลิเอทิลีน 
จะถูกติดตั งในลักษณะแขวนและใช้สายเคเบิลวาง
พาดบนจุดรองรับสายของเคเบิลสเปเซอร์แล้วยึดสาย

เคเบิลติดกับสเปเซอร์โดยใช้ลวดกลมรัดสาย จากนั น
ใช้สาย THW เช่ือมระหว่างสายเคเบิลกับตัวน้าที่บุช
ชิง และสุดท้ายต่อสาย THW ต่อกับสายกราวด์ของ
เคเบิลสเปเซอร์ เพื่อใช้วัดกระแสรั่วไหลตามผิว
ระหว่างการทดลอง  การติดตั งเคเบิลสเปเซอร์ในการ
ทดสอบสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิลสเปเซอร์ แสดงดัง
ภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6 การติดตั งเคเบลิสเปอร์ในห้องทดสอบ 

 
5. วิธีการด าเนินการทดสอบ 

การทดสอบเคเบิลสเปเซอร์ด้วยสิ่งเปรอะเปื้อน 
ในการทดสอบใช้เคเบิลสเปเซอร์  1  ตัว โดยจะป้อน
แรงดันให้กับเคเบิลสเปเซอร์ โดยตรง  2  เฟส  
ป้อนเข้ากับสายเคเบิลผ่านจุดรองรับสายทั ง 2 ข้าง 
ของเคเบิลสเปเซอร์  ดังภาพที่  4  ข้างต้นเพื่อให้ง่าย
ต่อความใจในวิธีด้าเนินการทดสอบจึงแสดงเป็น
ล้าดับดังนี  
1. เมื่อติดตั งเคเบิลสเปเซอร์ในห้องทดสอบเรียบร้อย
แล้วจึงผสมเกลือ (NaCl) ลงในถังที่เตรียมไว้ ตาม
ความเข้มข้นท่ีก้าหนด 
2. จ่ายแรงดันทดสอบขนาด 18.6  กิโลโวลต์  ซึ่งเป็น
แรงดันเฟสของระบบ 22  กิโลโวลต์   

3. เปิดเครื่องควบคุมเวลาการท้างาน โดยเครื่อง
ควบคุมเวลาการท้างานจะท้างานตามช่วงเวลาที่
ก้าหนดในแต่ละสถานะใน 24 ช่ัวโมง ดังตารางที่ 3 
แล้วจะท้างานวนไปเรื่อย ๆ จนครบ 1000 ช่ัวโมง 

4. จากนั นก็ เฝ้าสังเกตการณ์ตลอดระยะ  1,000 
ช่ัวโมง เช่น เติมน ้าเกลือ เปิดระบบเมื่อไฟฟ้าดับและ
สังเกตการณ์เกิดวาบไฟ เป็นต้น ท้าการจดบันทึก
ค่ากระแสรั่วไหล อุณหภูมิภายในห้องทดสอบ
ความชื นในห้องทดสอบ และถ่ายภาพจริงกับภาพ
ความร้อน โดยเก็บค่าทุก 1 ช่ัวโมง 

5. เมื่อท้าการทดสอบครบตามเวลาที่ก้าหนด น้าค่าที่
ได้จากการทดสอบแล้วที่ไปวิเคราะห์ผล 

 
ตารางที่ 3 รอบเวลาการทดสอบพหุความเครียด 

ช่วงระยะเวลา(ช่ัวโมง) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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แรงดันทดสอบ             
ฝน             
อุณหภูมิสูงสุด 50° C             
ความชื น(95%)             
หมอกไอเกลือ             
แสงอัลตราไวโอเลต (UV)             

 

 
 
ผลและอภิปราย 

หลังจากด้าเนินการทดลองในห้องทดสอบพหุ
ความเครียดของเคเบิลสเปเซอร์เสร็จสิ นตามขั นตอน
เรียบร้อยแล้วขั นตอนสุดท้ายที่ส้าคัญที่สุดกาน้าเสนอ
ผลการทดสอบผลการจ้าลองความเครียดสนามไฟฟ้า 
การวิเคราะห์กระแสรั่วตามผิว ผลการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

1. ผลการจ าลองความเครียดสนามไฟฟ้า  
ความเครียดสนามไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่

ท้าให้อุปกรณ์ฉนวนต่าง ๆ เกิดการเสื่อมอายุ   และ
เกิดความเสียหายมากที่สุด จึงได้มีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อแตกต่างของความเครียด
สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ นบนเคเบิลสเปเซอร์ เมื่อใช้งาน
จริงในระบบจ้าหน่ายและเมื่อใช้ในการทดสอบสิ่ง
เปรอะเปื้อนส้าหรับงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี โดยการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์การกระจายตัวของแรงดันไฟฟ้า
และการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าด้วยโปรแกรม 
COMSOL multiphasic Version 4.3b 

ส้าหรับการจ้าลองกระจายตัวของสนามไฟฟ้า
ของเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้กับระบบจ้าหน่าย 3 เฟส 22 
กิโลโวลต์ จะแบ่งการจ้า ลองเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่
เกิดแรงดันเฟสสูงสุดที่เฟส A, B และ C แรงดันเฟส
สูงสุดจะมีค่าแรงดันเท่ากับ 1Vp ส่วนเฟสที่เหลือจะ 
มีค่าแรงดัน 0Vp และเมื่อ Vp = 17.963 กิโลโวลต์ 
เพื่อให้ผลการจ้าลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริงมาก
ยิ่งขึ นจึงก้าหนดขนาดสายเคเบิลต่าง ๆ ให้ตรงกับที่
ใช้งานจริง ได้แก่ สายดินขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
สายเคเบิลขนาด 185 ตารางมิลลิเมตร ก้าหนดให้
ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกฉนวนเคเบิลมีค่าเท่ากันกับเคเบิล
สเปเซอร์ คือ 2.3 ส่วนการจ้าลองกระจายตัวของ
แรงดันไฟฟ้า และการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของ
เคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี ในการทดลองใช้  
แหล่งจ่าย 1 เฟสต่อเข้ากับสายเคเบิลขนาด  185 
ตารางมิลลิเมตร สายเปลือย และจ่ายให้ กับต้าแหน่ง
เฟส A และ B ของเคเบิลสเปเซอร์เท่านั นในการ
จ้าลองจึงให้แรงดันที่ เฟส  A และ  B เท่ากับ  V= 
17.963 กิโลโวลต์ 

 
ในการจ้าลองมีการก้าหนดค่า

ขอบเขต (Boundary Setting) แสดงดังรูปที่ 7 ส่วน
ตัวอย่างของ Triangular mesh ที่ใช้ในการค้านวณ
แสดงดังภาพที ่8 
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ภาพที่ 7 ก้าหนดค่าขอบเขตในการจ้าลองความเครยีดสนามไฟฟ้าและกระแสรั่วไหล 

 

การก้าหนดค่าขอบเขตนั นจะแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน อธิบายดังนี เริ่มต้นเป็นการก้าหนดเส้นสีฟ้าให้
เป็นฉนวนกันความร้อน (Electric Insulation) คือ
เคเบิลสเปเซอร์ ส่วนที่ 2 เลือกเส้นขอบของสาย
เคเบิลส่วนที่เป็นตัวน้า ดังเส้นวงกลมใหญ่สีแดงตาม
รูปตั งค่าเป็นศักย์ไฟฟ้า (Electric Potential) แล้ว
ก้าหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ ส่วนที่ 3 ก้าหนด

เส้นขอบของลวดที่ใช้ แขวนเคเบิลสเปเซอร์ดังเส้น
วงกลมเล็กสีแดงตามรูปตั งค่าเป็นกราวด์ และส่วน
สุดท้ายให้ก้าหนดเป็นค่าของอากาศ  ภาพที่  8 
ก้ า ห น ด ค่ า  Triangular mesh ใ น ก า ร จ้ า ล อ ง
ความเครียดสนามไฟฟ้าและกระแสรั่วไหล  36758  
เอลิ-เมนต์ 

 
ภาพที่ 8 ก้าหนดค่า Triangular mesh ในการจ้าลองความเครียดสนามไฟฟ้า 

และกระแสรั่วไหล  36758  เอลิ-เมนต ์
 
การจ้ าลองลักษณะการกระจายตั วของ

ความเครียดสนามไฟฟ้าด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
COMSOL Multiphysics version 4.3b  ดังนั นจึ ง
จ้าเป็นที่จะต้องมีการก้าหนดค่าพารามิเตอร์เป็น
ค่าคงท่ี ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จ้ า ล อ ง ผ ล นั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  2 

ค่าพารามิเตอร์ คือ ค่าความน้าสนามไฟฟ้าสัมพันธ์
ข อ ง วั ส ดุ แ ต่ ล ะ ช นิ ด  ห รื อ    ( Relative 
Permittivity)  และค่ าความน้ า ไฟฟ้ า  หรื อ  EC 
( Electrical Conductivity) ซึ ง ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์  
ดังกล่าวนี ได้แสดงตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

 
 2. การก าหนดค่าพารามิเตอร์ 
ตารางที่ 4 ค่าความน้าสนามไฟฟ้าสัมพันธ์ของวัสดุแต่ละชนิด 
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ประเภทของวัสด ุ
  (RelativePermittivity) 

high density polyethylene (HDPE) 2.3 
อะลูมิเนยีม (aluminum) 2.2 

อากาศ 1.00058986 

 
ตารางที่ 5 ค่าการน้าไฟฟ้าของวัสดุ EC (Electrical Conductivity) 

ประเภทของวัสด ุ EC(S/m) 
high density polyethylene (HDPE) -14(6.3 10 )  
อะลูมิเนียม (aluminum) 7(3.5 10 )  
อากาศ -5(5.12 10 )  

 
3 . ผลการจ าลองลั กษณะการกระจาย

สนามไฟฟ้า 
ผลการจ้าลองลักษณะการกระจายตัวของ

แรงดันไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ นของเคเบิลสเป
เซอร์ส้าหรับระบบจ้าหน่าย 22 กิโลโวลต์ แสดงดัง

ภาพที่ 9, (ก), (ข) และ (ค) ที่มีแรงดันสูงสุด ส่วนการ
จ้ าลองการกระจายตั วของแรงดันไฟฟ้าและ
สนามไฟฟ้าของเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้ในงานวิจัยนี  
แสดงดังภาพที่ 9, (ง) 

 
(ก)  เฟส A มีค่าแรงดันสูงสดุ 

 
(ข)  เฟส B มีค่าแรงดันสูงสดุ 
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(ค)  เฟส C มีค่าแรงดันสูงสดุ 

 
(ง)  การทดสอบส้าหรบังานวิจัยนี  (เฟส A และ B มีค่าแรงดันสูงสุด) 

ภาพที่  9  ลักษณะของแรงดันไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าที่เกดิขึ นในการจ้าลอง 
 

จากผลการจ้าลองจะเห็นได้ว่า บริเวณจุดรอง
รับสายเคเบิลหรือสายกราวด์นั นจะมีค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ๆ ของ
เคเบิลสเปเซอร์ ซึ่งมีค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด
ที่เกิดขึ นส้าหรับการจ้าลองระบบ 3 เฟส 22 กิโล
โวลต์ ที่ต้าแหน่งจุดรองรับสายเฟส A = 1579.41 
V/m, B = 1376.32 V/m, C = 2075.92 V/m และ
ต้าแหน่งกราวด์ = 1519.37 V/m ค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าของเฟส C ที่แตกต่างจากเฟส A และ B 
เกิดจากต้าแหน่งของเฟส C อยู่ห่างจากต้าแหน่ง
กราวด์มากกว่าทั งสองเฟส 

 จึงท้าให้ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าที่เฟส C มี
ค่ามากที่สุดส่วนความเครียดสนามไฟฟ้าที่เฟส A 
และ B มีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากระยะห่างของเฟส
ทั งสองเทียบกับต้าแหน่งกราวด์มีค่าใกล้เคียงกัน จาก
ผลการจ้าลองส้าหรับงานวิจัยนี จะเห็นได้ว่าค่า
ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ นที่ต้าแหน่ง
กราวด์ เพิ่มขึ นจากเดิมประมาณ 2 เท่า คือ 3627.25 
V/m ส่วนต้าแหน่งจุดรองรับสายเฟส A และ B กลับ
มีค่าลดลงประมาณ 3 เท่า การเปรียบเทียบค่า
ความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ นตามต้าแหน่งต่าง ๆ 
ของเคเบิลสเปเซอร์ แสดงดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าความเครียดสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ นในต้าแหน่งต่าง ๆ 

 ค่าแรงดันที่ก้าหนด ค่าความเครียดสนามไฟฟ้า (V/m) 
ต้าแหน่งความเครียด

สนามไฟฟ้าสูงสุด 
ต้าแหน่ง A B C A B C Ground  

ระบบ 3 เฟส  
22 kV 

1Vp  0Vp 0Vp 1579.41 434.82 1054.62 1375.73 A 
0Vp 1Vp 0Vp 437.66 1376.32 678.93 1519.37 B 
0Vp 0Vp 1Vp 679.64 435.72 2075.92 616.44 C 

งานวิจัย 1Vp 1Vp - 561.77 579.32 - 3627.25 Ground 
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4 .  ผลก ารทดลอ ง ในห้ อ งทดสอบ พหุ
ความเครียด 
       จากการทดลองในห้องทดสอบพหุความเครียด
ในช่วงที่อยู่ระหว่างการทดสอบ 1000 ช่ัวโมง เกิดโค
โรนาดีสชาร์จและอาร์กแถบแห้งขึ น ซึ่งโคโรนาดีส
ชาร์จที่เกิดขึ นจะเป็นล้าแสงหรือแถบแสงสีน ้าเงิน
หรือม่วง ส่วนอาร์กแถบแห้งนั นจะเป็นล้าแสงหรือ
แถบแสงสีส้ม ในการทดสอบช่วงแรก ๆ นั นจะเกิดไม่
บ่อยและไม่รุนแรงมากนัก 

แต่เมื่อทดสอบที่ระยะเวลามากขึ น จะเกิดบ่อย
และรุนแรงขึ น โดยเฉพาะบริเวณปีกทั ง 2 ข้างในช่วง

เวลาของหมอกไอเกลือ เมื่อเกลือเป็นตัวน้าไฟฟ้าได้ดี 
จึงท้าให้เกิดโคโรนาดีสชาร์จและอารกแถบแห้งขึ น 
กาเกิดปฏิกิริยานี จะท้าให้เคเบิลสเปเซอร์เสื่อมสภาพ
และหมดอายุการใช้งานลงได้ 
       การเกิดโคโรนาดีสชาร์จและอาร์กแถบแห้งบน
ผิวเคเบิลสเปเซอร์ตอนทดสอบในห้องทดสอบพหุ
ความเครียด เกิดจากกระแสรั่วไหลตามผิวเคเบิลสเป
เซอร์ เมื่อความหนาแน่นของกระแสตามผิวแต่ละ
บริเวณไม่เท่ากัน ท้าให้ความร้อนเกิดขึ นตามผิวไม่
เท่ากัน จึงเกิดเป็นพื นที่แห้งไม่พร้อมกันเรียกพื นที่นี 
ว่า แถบแห้ง 

 

 
ภาพที ่10 การเกิดโคโรนาดสีชารจ์และอาร์กแถบแห้งบนผิวเคเบิลสเปเซอร ์

 
5. การถ่ายภาพความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่าง

การทดสอบ 

การถ่ายภาพความร้อน คือ การถ่ายภาพความ
ร้อนจะมองไม่เห็นภาพจริง แต่มันจะจับพลังงานรังสี
อินฟรา เ รด  ที่ ถ่ า ยทอดออกมาจากวั ตถุ ไ ปสู่
สิ่งแวดล้อมและสร้างภาพแถบสีที่วัตถุที่ร้อนกว่าจะ

แสดงสีสว่างและวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีมืดกว่า 
พฤติกรรมคล้ายกับแสงสว่างที่มองเห็น ซึ่งสามารถ
สะท้อนหักเห ดูดซับ และเปล่งแสง ซึ่งระหว่างการ
ทดสอบได้มีการถ่ายภาพความร้อนที่เกิดขึ นกับเคเบิล
ส เป เ ซอร์ ที่ ก้ า ลั ง ทดสอบในห้ อ งทดสอบพหุ
ความเครียด ภาพถ่ายความร้อนแสดงดังภาพที่ 11 

 

 
(ก) ภาพถ่ายความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต 
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(ข) ภาพถ่ายความร้อนจากฝน 

 

 
(ค) ภาพถ่ายความร้อนจากหมอกไอเกลือ 

ภาพที่ 11 แสดงภาพถ่ายความร้อนแต่ละสถานการณ์ทดสอบ 

 
จากภาพที่ 11 เป็นการแสดงภาพถ่ายความ

ร้อนของแต่ละสถานะสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่ใช้
ทดสอบ ได้แก่ แสงอัลตราไวโอเลต อุณหภูมิ ฝน และ
หมอกไอเกลือ ภายใต้การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 18.6 กิโล
โวลต์ ตลอดระยะเวลา จะสามารถสังเกตได้ว่าบริเวณ
ที่เกิดความร้อนจะมีความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน 
บริเวณที่มีความร้อนที่สูงกว่าบริเวณอื่น ๆ พบว่ามี
ความเข้มสนามไฟฟ้าสูง ถ้าความคงทนต่อความเป็น
ฉนวนของอากาศบริเวณนั นมีค่าน้อยกว่าความเข้ม
ของสนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมแถบแห้งจะเกิดเบรกดาวน์
ของอากาศคร่อมแถบแห้งขึ น จึงเป็นผลท้าให้เกิดอาร์
กแถบแห้งและโคโรนาดิสชาร์จขึ น และถ้าบริเวณ
พื นที่แถบแห้งหลาย ๆ ส่วนอยู่ใกล้กันแล้วโอกาสที่จะ
เกิดการวาบไฟตามผิวจึงมีมากขึ นตามไปด้วย 

6. กระแสร่ัวไหลตามผิวของเคเบิลสเปเซอร์ 
       จากการทดสอบในงานวิจัยนี การศึกษาลักษณะ
สนามไฟฟ้าบนเคเบิลสเปเซอร์ไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโล
โวลต์ชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อน โดยการจ้าลองสภาวะต่าง ๆ จนท้าให้มี
กระแสรั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้ผิวได้รับ
ความเครียดสนามไฟฟ้าตลอดเวลา การวิเคราะห์
กระแสรั่วไหลตามผิวจึงจ้าเป็นต้องบันทึกค่าทุก ๆ 1
ช่ัวโมงตลอดเวลาการทดสอบที่ 1,000 ช่ัวโมง (42 
วันโดยประมาณ) โดยใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบ
ดิจิตอลมิเตอร์ ซึ่งจากการบันทึกผลปริมาณกระแส
รั่วไหลน้าค่าท่ีได้ไปพล็อตกราฟได้แสดงดังภาพที่ 12 

 

65



 
 

 
ภาพที่ 12 กระแสรั่วไหลจากการทดสอบห้องสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer) 

 
       จากภาพที่ 12 กราฟกระแสรั่วจากการทดสอบ
ในห้องสิ่งเปรอะเปื้อนของเคเบิลสเปเซอร์ (Cable 
Spacer) โดยกราฟนี เป็นการทดสอบเป็นระยะเวลาที่ 
1,000 ช่ัวโมง (ประมาณ 42 วัน) มีสภาวะการท้างาน
ของระบบภายใน 24 ช่ัวโมง คือ อัลตราไวโอเลต , 
ความร้อน, ความชื น, ฝน และ หมอกไอเกลือ แสดง
ในตารางที่ 3 จากการทดสอบเป็นเวลา 1,000 ช่ัวโมง 
พบว่าค่ากระแสรั่วไหลจะแบ่งเป็นสองช่วง คือ 
ช่วงแรกตั่งแต่ 1-460 ช่ัวโมงแรกค่ากระแสรั่วไหล
ข อ ง เ ค เ บิ ล ส เ ป เ ซ อ ร์  (Cable Spacer) จ ะ มี
ค่าประมาณ 0.02 มิลลิแอมป์ และช่วงที่สองจะอยู่
ในช่วงตั งแต่ 450-1,000 ช่ัวโมง ค่ากระแสรั่วตามผิว
ที่เกิดขึ นจะมีค่าขึ นลงมีค่าสูงสุดประมาณ 3.36 มิลลิ
แอม ป์  และต่้ าสุ ดประมาณ 0.02 มิ ลลิ แอม ป์  
เนื่องจากสภาวะของการทดสอบค่าที่อยู่ในสภาวะ 

หมอกไอเกลือ และฝน จะมีค่ากระแสรั่วตามผิวสูง 
และค่ากระแสรั่วตามผิวของเคเบิลสเปเซอร์ (Cable 
Spacer) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ นตามระยะเวลาในการ
ทดสอบ เนื่องจากสิ่งเปรอะเปื้อนในการทดสอบเป็น
สิ่งเปรอะเปื้อนจากหมอกไอเกลือ ท้าให้เมื่อท้าการ
ทดสอบที่ระยะเวลามากขึ น ท้าให้มีการสะสมเพิ่ม
มากขึ นเป็นผลให้กระแสรั่วตามผิวได้มากขึ น 
       ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับทฤษฏีและ
งานวิจัยพบว่า การทดสอบเคเบิลสเปเซอร์ (Cable 
Spacer) ทดสอบระยะเวลาที่นานขึ นท้าให้กระแส
รั่วไหลตามผิวมีค่ามากขึ นเรื่อย ๆ และการสะสมของ
สิ่งเปรอะเปื้อนที่เพิ่มขึ นท้าให้กระแสรั่วไหลตามผิว
มากขึ น ดังนั นจึงน้าค่าของกระแสรั่วไหลในวันที่ 10, 
20, 30 และ 40 ของการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน 
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ภาพที่ 13 กระแสรั่วไหลจากการทดสอบพหุความเครียดของเคเบลิสเปเซอร์ (Cable Spacer) 

 
จากภาพที่  13 ในช่วง 2 ช่ัวโมงแรก ห้อง

ทดสอบได้ท้างานในสภาวะรังสีอัลตราไวโอเลต 
ค่ากระแสรั่วไหลจะมากเนื่องจากเป็นผลจากสภาวะ
หมอกไอเกลือก่อนหน้านี  ต่อมาช่วงช่ัวโมงที่ 2-4 
สภาวะความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต ท้าให้มี
ค่ากระแสรั่วไหลลดลงเนื่องจากผิวของเคเบิลสเป
เซอร์ (Cable Spacer) แห้งท้าให้กระแสรั่วน้อยลง 
ช่ัวโมงที่ 4-6 เป็นสภาวะฝนและรังสีอัลตราไวโอเลต 
ซึ่งท้าให้กระแสรั่วไหลเพิ่มขึ นเพราะว่าท้าให้ผิวของ
เคเบิลสเปเซอร์เปียกและเป็นหยดน ้าท้าให้ระยะรั่ว
ของเคเบิลสเปเซอร์ลดลงท้าให้มีกระแสรั่วมาก 
ช่ ว ง เ วล าที่  6 - 8  สภ า วะความร้ อนและ รั ง สี
อัลตราไวโอเลต ที่มีสภาวะความร้อนเพิ่มมากขึ นท้า
ให้ผิวของเคเบิลสเปเซอร์แห้งและยากต่อการเกิดโค
โรนาดิสชาร์จและอาร์กแถบแห้งได้ จึงเป็นผลท้าให้
ค่ากระแสรั่วไหลมีค่าที่น้อย ร่วมไปถึงช่วงเวลาที่ 8-
10 ห้องทดสอบพหุความเครียดอยู่ ในสภาวะ
อุณหภูมิ,ความชื น ซึ่งก็เป็นผลท้าให้อุณหภูมิคงที่ ท้า

ให้เคเบิลสเปเซอร์มีค่าขนาดของกระแสรั่วไหลน้อย
มากเช่นกัน แต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่ 10-14 ท่ีท้าการฉีด
พ่นหมอกไอเกลือ ท้าให้ผิวของเคเบิลสเปเซอร์เปียก 
และเกิดการสะสมของไอเกลือตลอดเวลา ค่ากระแส
รั่วไหลจึงเพิ่มขึ นสูงกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ส่วนช่วง
ช่ัวโมงที่ 14-16 กลับสู่สภาวะรังสีอัลตราไวโอเลต 
ต่อมาช่วงช่ัวโมงที่ 16-18 เป็นสถานะความร้อนและ
รังสีอัลตราไวโอเลต ช่วงช่ัวโมงที่ 18-20 ท้าให้มี
ค่ากระแสกระแสรั่วไหลลดลงเนื่องจากผิวของเคเบิล
สเปเซอร์แห้ง ช่วงช่ัวโมงที่ 20-24 สภาวะหมอกไอ
เกลือท้าให้กระแสรั่วไหลเพิ่มขึ น 
       จากผลการวิเคราะห์ขนาดของค่ากระแสรั่วไหล
ตามผิวของเคเบิลสเปเซอร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นท้าให้
สามารถยืนยันได้ว่าสภาวะหมอกไอเกลือ และสภาวะ
ฝนมีผลอย่างมากต่อค่ากระแสรั่วตามผิวท้าให้กระแส
รั่วตามผิวมีค่าสูงขึ น และการสะสมของคราบเกลือที่
เพิ่มขึ นตามวันเวลาที่ท้าการทดสอบก็ส่งผลให้ขนาด
ของกระแสรั่วมีค่าสูงขึ นได้ 
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ภาพที่ 14 กระแสรั่วไหลกับความชื นสัมพัทธ์ของเคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer) 

 
จากภาพที่  14 เมื่อน้าค่ากระแสรั่วไหลกับ

ความชื นสัมพัทธ์ตั งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 100 
พบว่าค่ากระแสรั่วไหลที่เกิดขึ นกับเคเบิลสเปเซอร์ 
จะเกิดขึ นในสภาวะที่มีความชื นตั งแต่ร้อยละ 85ขึ น
ไป โดยสภาพความชื นนี  ยังท้าให้ค่ากระแสรั่วไหล
ตามผิวมีค่าสูงขึ นตามความชื นสัมพัทธ์ท่ีเพิ่มขึ น และ
ค่ากระแสรั่วไหลสูงสุดอยู่ที่ความชื นร้อยละ 95 วัด
ค่ากระแสรั่วไหลได้ 3.31 มิลลิแอมป์ ขณะความชื นที่
ร้อยละ 95 แต่ผิวของเคเบิลสเปเซอร์มีความเปียก
เพราะว่ามีหยดน ้าเกาะอยู่จึงท้าให้ค่ากระแสสูงมาก 
แต่ในขณะที่ความร้อนเพิ่มขึ นท้าให้น ้าได้ระเหยไป
รวมกัน ชั นบรรยากาศ ความ ชื นจึ ง เพิ่ มขึ น ใน
ขณะเดียวกันท้าให้ผิวของเคเบิลสเปเซอร์แห้ง ท้าให้
ค่ากระแสรั่วไหลต่้ากว่า แต่บางช่วงยังมีสถานะของ
หมอกไอเกลืออยู่เลยท้าให้ความชื นมีมากขึ น 

 

สรุป 

มีเนื อหาเกี่ยวกับการทดสอบในห้องสิ่งเปรอะ
เปื้อนของเคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูงในระบบจ้าหน่าย 22 กิโลโวลต์  ภายใต้
การทดสอบในสภาวะหมอกไอเกลือ,น ้าฝน และรังสี
อัลตราไวโอเลต เพื่อหาค่าความเครียดสนามไฟฟ้า

และกระแสรั่วไหลที่เกิดขึ นบนผิวเคเบิลสเปเซอร์  
เพื่อประเมินว่าเคเบิลสเปเซอร์ชนิดนี สามารถทนต่อ
ผลกระทบต่อความเครียดสนามไฟฟ้าและผลกระทบ
ที่เกิดจากการจ้าลองสภาวะต่างๆ ที่ส่งผลให้กับ
เคเบิลสเปเซอร์มีการน้าเสนอวิธีการด้าเนินงาน
ออกแบบ และสร้างห้องทดสอบพหุความเครียด 
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องทดสอบ และ
ขั นตอนการท้างานในสภาวะต่าง ๆ ของห้องทดสอบ 
เพื่อวัดค่ากระแสรั่วไหลตามผิวของเคเบิลสเปเซอร์
และการน้าเสนอผลการจ้าลองความเครียดทาง
สนามไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการจ้าลอง 
COMSOL Multiphysics version 4 . 3 b ผ ล ก า ร
ทดสอบพหุความเครียดของสภาวะต่าง ๆ การ
วิเคราะห์กระแสรั่วไหล และผลการวัดค่าความ
เปรอะเปื้อนตามผิวเคเบิลสเปเซอร์ ซึ่งผลการจ้าลอง
ความเครียดสนามไฟฟ้า พบว่าบริเวณจุดรองรับสาย
เคเบิลและต้าแหน่งกราวด์จะมีค่าความเครียด
สนามไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับต้าแหน่งอื่น ๆ ของ
เคเบิลสเปเซอร์ ส้าหรับการจ้าลองในงานวิจัยจะ
พบว่าความเครียดสนามไฟฟ้าสู งที่สุดจะอยู่ที่
ต้าแหน่งกราวด์ 
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       ส้าหรับผลการทดสอบพหุความเครียดเป็น
ระยะเวลา  1,000 ช่ั ว โมง  พบว่าการวิ เ คราะห์
ค่ากระแสรั่วไหลตามผิวก็พบว่าขนาดของกระแสรั่วมี
ค่าสูงอยู่ในช่วงที่มีการจ่ายหมอกไอเกลือ สภาวะฝน 
โดยที่สภาวะฉีดพ่นหมอกไอเกลือนั นท้าให้ เกิด
ค่ากระแสรั่วไหลสูงที่สุด อีกทั่งยังช่วยท้าให้เกิดการ
อาร์กแถบแห้งและโคโรนาดิสชาร์จได้ง่ายเนื่องจาก
การสะสมของคาบหมอกเกลือบนผิวสเปเซอร์ ส่วน
ในช่วงสภาวะความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตนั น
ขนาดของกระแสรั่วที่เกิดขึ นจะมีค่าคงที่ และเมื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ท้าการทดสอบก็จะเห็นได้ว่า
ขนาดของกระแสที่เกิดขึ นนั นไม่เปลี่ยนแปลงมาก
เท่าไรนัก 
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การศึกษาและทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยชนิดสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 
22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มดว้ยวงล้อ 
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บทคัดย่อ  
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อเสถียรภาพของระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ความบกพร่องของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ งานวิจัยนี้การศึกษาถึงลักษณะการเส่ือมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์ส าหรับระบบส่งจ่าย 22 กิโลโวลต์ ท าการออกแบบและสร้างชุดทดสอบตามมาตรฐาน ไออีซี 62730 ทดสอบภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อโดยก าหมดพิกัดแรงดันกระแสสลับ 17.96 กิโลโวลต์ ให้กับอิเล็กโตรด โดยการน าโซเดียมคลอไรด์มาใช้
เป็นสารละลายปนเปื้อนที่มีค่าความน า 3.50 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่าความร้อน 38.4-50.5 องศาเซลเซียส เป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดกระแสรั่วไหลจ านวนมากและยังส่งผลเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวฉนวนลูกถ้วยฉนวน  เช่น การเกิดโคโรนาดิสชาร์จ
หรืออาร์กแถบแห้งขึ้นในระหว่างการทดสอบ ส่งผลให้ความเป็นฉนวนของลูกถ้วยฉนวนลดลง น าผลที่ได้จากการทดสอบจริงมาวิเคราะห์
และศึกษาถึงการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและการเลือกใช้ลูกถ้วย
ฉนวนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพการใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อระบบ 

ค าส าคัญ: มาตรฐานไออีซี 62730 ,กระแสรั่วไหล,โคโรน่าดิสชาร์จ 

Abstract 
 The electrical insulator is an important part on stability of the power system. The defects of electrical 
insulators had a cause from a deterioration, which strongly affected on power system. According to this problem, 
this research aimed to study a characteristic of deterioration of composite insulators for power transmission 22 
kilo voltage by designing and creating a standard test set IEC Publ. 62730 under polluted conditions by wheel test 
and setting AC voltage 17.96 kilo voltage to electrodes by using Sodium Chloride as a polluted with conductivity 
3.50 Millisiemens / Centimeters. From the testing results showed that the heat from 38.4 to 50.5 degrees Celsius 
was a main cause of leakage current and also affected on changing the surface of electrical insulators. As well, 
the corona discharge or the Dry band up could occur while testing and could be a result on reducing the 
insulator. The results were   analyzed and studied the deterioration of composite insulators as a guideline for 
maintenance the electrical power system and electrical insulators and for selecting the electrical insulators with 
the suitable conditions to reduce the causes of deterioration and the effects on the power system. 
  
Keywords: Standard IEC 62730, Leakage Current, Corona Discharge

71



 
 

บทน า 
ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ

ต่อการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ในสภาวะใช้งานจะต้องทน
ต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ทุกรูปแบบต้องมีความ
คงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ความร้อน และปฏิกิริยาเคมี
(ส ารวย สังข์สะอาด , 2549) ซึ่งพื้นที่ที่มีสภาวะไอ
เกลือรุนแรงหรือในบริเวณที่มีการสะสมของสิ่ ง
ปนเปื้อนผงฝุ่นหรือละอองของสารเคมีจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมักมีโอกาสที่จะเกิดการวาบไฟตามผิว
ของฉนวนไฟฟ้า เมื่อสภาพผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
เริ่มอยู่ในสภาพอากาศที่มีละอองน้ าจะพบว่ากระแส
รั่วไหลผ่านผิวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าลงสู่ระบบ
กราวด์จะมีปริมาณที่สูงขึ้น และกระแสรั่วนี้จะสร้าง
ความร้อนบนเส้นทางที่ไหลผ่านท าให้เส้นทางนั้นแห้ง 
จึงท าให้ผิวฉนวนในบริเวณนั้นหยุดการน าไฟฟ้า 
ในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงบางส่วนยังไม่แห้ง จึงท าให้มี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมบริเวณที่แห้งนี้สูงมาก ส่งผลท า
ให้เกิด โคโรน่าดิสชาร์จและเกิดการอาร์คหรือสปาร์ค  

นอกจากสิ่งปนเปื้อนจากมลภาวะจะท าให้ค่า
ความเป็นฉนวนลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าลดลงแล้ว ยัง
ส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
เองด้วย กล่าว คือ สิ่งปนเปื้อนสามารถท าให้ผิว
ฉนวนถูกท าลายจากความร้อนเนื่องจาก  โคโรน่า
ดิสชาร์จ การอาร์คหรือสปาร์คและส่งผลท าให้เกิด
การกัดกร่อนทางไฟฟ้าขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
ระบบ [2,3]  

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกแบบและสร้างชุด
ทดสอบการเสื่อมสภาพลูกถ้วยฉนวนชนิดเนื้อสาร
สังเคราะห์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวง
ล้อ (อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC Publ. 62730) เพื่อ
การศึกษาคุณลักษณะและทดสอบการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ของยางซิลิโคนที่ใช้ส าหรับ
ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโล
โวลต์ ด้วยสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศ
ไทยที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชายฝังทะเลที่มีสภาวะไอเกลือ

รุนแรงหรือในบริเวณที่มีการสะสมของสิ่งปนเปื้อนผง
ฝุ่นหรือละอองของสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน  IEC Publ. 
62730 ต่อไป   

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาและทดสอบการเสื่อมสภาพของลูก

ถ้วยสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ภายใต้
สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของยางซิลิโคน โครงสร้าง
ทั่วไปของยางซิลิโคน ลักษณะการเสื่อมสภาพส าหรับ
ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นบน
พื้นผิวโดยอธิบายรายละเอียด 

1. ลูกถ้วยฉนวน  
ลูกถ้วยฉนวนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟ 

ท าหน้าที่เป็นฉนวนและป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
ลงดินหรือลัดวงจรลงดิน เพราะถ้าปริมาณกระแสที่
รั่วไหลมีจ านวนมาก อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งในระบบ
จ าหน่ายก็จะตัดวงจรออก  ท าให้การจ่ายไฟฟ้า
หยุดชะงัก ลูกถ้วยฉนวนจึงมีความส าคัญตราบใดที่ยัง
มีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปตามสายเหนือดิน 
 ลูกถ้วยเนื้อสารสังเคราะห์ (Composite หรือ Non 
Ceramic) มี คุ ณ ส ม บั ติ ผิ ว ไ ม่ เ ปี ย ก น้ า
(Hydrophobicity) ไ ด้ แ ก่  Silicone rubber, 
Ethylene propylene rubber(EPR) น้ าหนั ก เบ า
ทนต่อสภาวะเปรอะเปื้อน ลูกถ้วยฉนวนชนิดนี้ไม่เป็น
ที่นิยมใช้ในประเทศ  เพราะยังไม่มั่น ใจในเรื่อง
คุณภาพและอายุการใช้งาน จะมีใช้อยู่ในการศึกษา
วิจัย และการทดลองเป็นส่วนมาก (ส ารวย สังข์
สะอาด, 2549) 

2. โครงสร้างพื้นฐาน (Hillborg, H. C., and 
Gedde, U. W., 1999),(Khan, Y. Z., Al-Arainy, A. 
A., Malik, N. H. and Qureshi M. I., 2006)  

ลูกถ้วยฉนวนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
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ภาพที่ 1 โครงสร้างลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห ์

 
2.1 แกนลูกถ้วย (fiber reinforced plastic: 

FRP core) มีส่วนประกอบของใยแก้วและยางสา
หรับเสริมใยแก้ว โดยมียางส าหรับเสริมใยแก้ว
ประมาณ ร้อยละ  70 -75 dของน้ าหนักใยแก้ ว
ทั้งหมด เส้นใยแก้วท่ีเป็นส่วนผสมของแกนลูกถ้วย มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-20 ไมโครเมตร   

2.2 Metal fittings เป็นวัสดุโลหะประกอบกับ
แกนลูกถ้วย เป็นวัสดุโลหะประกบกับแกนลูกถ้วยทั้ง
สองด้านเพื่อใช้เป็น โครงสร้างรับน้ าหนัก 

2.3.ปีกลูกถ้วย (weather sheds) วัสดุที่ใช้ใน
การผลิตปีกลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ มีหลายชนิด 
เช่นโพลีเททระฟลูออโรเอทิลีน (poly tetra fluoro 
ethylene : PTFE) เทฟลอน (teflon) ยางอีพอกซี
(epoxy resins) โพลี เอทิลีน  (polyethylene: PE) 

คอนกรีตพอลิเมอร์ (polymer concretes) ยางเอ
ทิ ลี น โ พ ร พิ ลี น  (ethylene propylene 
elastomers) แ ล ะ ย า ง ซิ ลิ โ ค น  (silicone 
elastomers) ซึ่ งในวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันออกไป 

3. การเสื่อมสภาพของยางซิลิโคน (Marungsri, 
B., Shinokubo, H., Matsuoka, R., and 
Kumagai, S., 2006) 
การใช้ลู กถ้ วยฉนวน เป็ น เวลานานต้ องมี ก าร
เสื่อมสภาพทางฉนวนซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น 
ความร้อนและความเครียดทางไฟฟ้า บางกรณีการ
เสื่อมสภาพของยางซิลิโคนเกิดจากสภาวะแวดล้อม
กันเช่น ความช้ืน รังสี และ ความร้อนจากทางกล
ต่างๆ 

 

 
ภาพที ่2 กระบวนการเสื่อมสภาพของยางซิลิโคน 

 

เมื่อลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ถูกน ามาใช้งาน
ในระบบไฟฟ้าแรงสูง  ภายใต้สภาพอากาศและ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม แ บ บ ต่ า งๆ  เป็ น เวล าน าน  ก า ร

เปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติต่างๆ ของยางซิลิโคนจะ
เกิ ด ขึ้ น โด ย ไม่ ส าม ารถห ลี ก เลี่ ย ง ได้  ซึ่ งก าร
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ เหล่านั้นอาจจะเป็นการ
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เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
หรื อการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพ เคมี  ก าร
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะน าไปสู่ปัญหาการล้มเหลวทาง
ไฟฟ้าและทางกลของลูกถ้วยเนื้อสารสังเคราะห์ที่ใช้
ท าฉนวน การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของคุณสมบัติ
ต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า “การเสื่อมสภาพ (ageing)” 
(Marungsri, B., Shinokubo, H., Matsuoka, R., 
and Kumagai, S., 2006) 

4. ลักษณะของสิ่งเปรอะเปื้อนบนผิวฉนวนสาร
สังเคราะห์ 

การเกิดวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยฉนวน
เนื่องจากผิวเปรอะเปื้อน จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเปรอะ
เปื้อนเหล่านั้นอยู่ ในสภาวะที่ เปียกช้ืนและความ
ต้านทานที่ผิวของลูกถ้วยฉนวนลดลง ดังนั้นการเกิด
วาบไฟตามผิวเนื่องจากความเปรอะเปื้อนจึงขึ้นอยู่
กับชนิดและปริมาณของสิ่งเปรอะเปื้อนสิ่งเปรอะ
เปื้อนที่ผิวลูกถ้วยฉนวนสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทคือ ประเภทสารละลายน้ าได้และน าไฟฟ้า
กับประเภทสารที่ ไม่ละลายน้ าและไม่น าไฟฟ้า 
ประเภทของสิ่งเปรอะเปื้อนแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่
ลูกถ้วยฉนวนเหล่านั้นใช้งานอยู่ได้ดังนี้ 

4.1 สิ่งเปรอะเปื้อนจากทะเลได้แก่ เกลือ ลูก
ถ้วยฉนวนที่ ใช้งานริมชายฝั่ งทะเลและบริ เวณ
ใ ก ล้ เ คี ย ง  (Marungsri, B., Shinokubo, H., 
Matsuoka, R., and Kumagai, S., 2006) ค ว า ม
เปรอะเปื้อนชนิดนี้แบ่งเป็น 2 แบบคือความเปรอะ
เปื้ อนแบบธรรมดา (Ordinary Pollution) และ
ความ เปรอะเปื้ อนก่อตั วอย่ างรวดเร็ว (Rapid 
Pollution) 

4.2 สิ่งเปรอะเปื้อนจากอุตสาหกรรมมีความ
เปรอะเปื้อนจากควันและเขม่าที่ปล่อยออกมาจาก
ปล่องไอเสีย แต่ในปัจจุบันระดับของเขม่าควัน ถูก
ค วบ คุ ม ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ดังนั้นลูกถ้วยฉนวนที่ใช้ในบริเวณนี้ 
จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก 

4.3 สิ่งเปรอะเปื้อนจากฝุ่นในบริเวณชนบท ลูก
ถ้วยฉนวนอาจจะเปรอะเปื้อนด้วยทรายหรือดินที่ลม

พัดหอบขึ้นมา ซึ่งจะพบว่าส่วนประกอบของความ
เปรอะ เปื้ อ น ที่ ล ะลายน้ า ได้ ส่ วน ให ญ่ จะ เป็ น
แคลเซียมซัลเฟส (CaSO4) และเกลือ สัดส่วนของ
สารดังกล่าวจะเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศ 

5. กระแสรั่วตามผิว (ส ารวย สังข์สะอาด , 
2549) 

กระแสรั่วเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดการวาบไฟ
ตามผิวของลูกถ้วยฉนวนง่ายขึ้นการที่ลูกถ้วยฉนวนมี
กระแสรั่วไหลอยู่ต่อเนื่อง จะท าให้ผิวของลูกถ้วย
ฉนวนยางซิลิโคนได้รับความเสียหาย เป็นผลให้
คุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นลดลงและท าให้มีพลังงาน
สูญเสียอย่างต่อเนื่องและมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อร่วมกับลูกถ้วยฉนวนร้อนขึ้น
ด้วย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกระแสรั่วบนผิวลูก
ถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ประกอบด้วยคุณสมบัติผิว
หยดน้ าลื่นของวัสดุที่ใช้ท าลูกถ้วยฉนวน, ปริมาณของ
สิ่งเปรอะเปื้อนที่สะสมอยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวนและ
ลักษณะแวดล้อมของสถานท่ีติดตั้งใช้งาน 

6. การเสื่อมสภาพจากการดิสชาร์จและการ
วาบไฟตามผิว (ส ารวย สังข์สะอาด, 2549) 

การเกิดวาบไฟตามผิวลูกถ้วยฉนวนที่เปรอะ
เปื้อน สิ่งเปรอะเปื้อนที่อยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวน อาจมี
สารประกอบของเกลือจากทะเล ฝุ่นหรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งมี
ผลให้คุณสมบัติของฉนวนเสื่อมลง 

ด้วยสาเหตุนี้ จะน าไปสู่ การเกิ ดดิ สชาร์จ
บางส่วนข้ึน เมื่อดิสชาร์จที่เกิดขึ้นบนผิวลูกถ้วยฉนวน
เกิดการเช่ือมถึงกันก็จะท าให้เกิดการวาบไฟตามผิว
ตกคร่อมตลอดผิวลูกถ้วยฉนวนขึ้น ส่งผลให้มีความ
ร้อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งท าให้ผิวลูกถ้วยฉนวนไม่
สามารถทนได้ ผลดังกล่าวจะท าให้ฉนวนยางซิลิโคน
เกิดร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟและเกิดการกัด
กร่อนขึ้นที่ผิวฉนวนซึ่งร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟ
และการกัดกร่อนนี้มีส่วนประกอบของคาร์บอน ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการขยายตัวของรอยไหม้
มากยิ่งข้ึน เพราะคาร์บอนท่ีเกิดขึ้นมีคุณสมบัติในการ
น าไฟฟ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหาย 
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ผลของการเสื่อมสภาพของผิวลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์จากสภาวะแวดล้อมท่ีเปรอะเปื้อนและการ
ดิสชาร์จ ยังเร่งให้คุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นที่ผิวยาง
ซิลิโคนลดลง ส่งผลให้ผิวของยางซิลิโคนเปียกน้ าและ
มีลักษณะเป็นฟิล์มน้ าที่มีความน าไฟฟ้าสูง ผลที่
ตามมาก็คือ ท าให้มีกระแสรั่วตามผิว ส่งผลให้เกิด
ดิสชาร์จและอาร์กแถบแห้งขึ้นบนผิวของลูกถ้วย
ฉนวนสารสังเคราะห์ 

7. ส่วนหนึ่งการศึกษาและส ารวจงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง  Marungsri et al. (2006 ) ได้ ศึ ก ษ า
ผลกระทบของการเสื่อมอายุที่มีต่อยางซิลิโคนที่ใช้
ส าหรับลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ ด้วยการจ าลอง
สภาวะหมอกเกลือ โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน CIGRE 
WG 15-04 การทดสอบมี 3 ลักษณะ คือ ยางซิลิโคน
แบบแท่งทรงกระบอก ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์
แบบปีกตรง และ ชนิดปีกเล็กและปีกใหญ่สลับกัน 
ซึ่งในการทดสอบภายในเวลา 24 ช่ัวโมง จะเปิด
หมอกเกลือ 8 ช่ัวโมงและอีก 16 ช่ัวโมง หมอกเกลือ
จะถูกปิด ท าการทดสอบทั้งสิ้น 50 รอบ (1 รอบ 
เท่ ากับ  24 ช่ัวโมง) หลั งจากการทดสอบ การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพบว่าบน
พื้นผิวของยางซิลิโคนเกิดการสึกกร่อน คุณสมบัติผิว
หยดน้ าลื่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดสอบ 
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
พบว่า ปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบมูลฐานของยาง
ซิลิโคนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดสอบ
(Marungsri, B., Shinokubo, H., Matsuoka, R., 
and Kumagai, S., 2006) 

Li et al. (2008) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพ
บนพื้นผิวคุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นของลูกถ้วยฉนวน
สารสังเคราะห์ที่มีความเปรอะเปื้อน โดยการใช้
วิธีการฉีดพ่นน้ าไปยังลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์
และใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วยกล้องดิจิตอล
ความละเอียดสูง เพื่อแบ่งประเภทคุณสมบัติความไม่
ชอบน้ าของลูกถ้วยฉนวนสารสั งเคราะห์ ตาม
มาตรฐาน IEC 62073 และ STRI ซึ่งจากการทดสอบ
สามารถแบ่งประเภทคุณสมบัติความไม่ชอบน้ า

อ อ ก เป็ น  7 ป ร ะ เภ ท  (Li, C., Huang, X., and 
Zhao, L. Image., 2008) 

Venkatesulu et al. (2010) ได้ ศึ ก ษ าแล ะ
เปรียบเทียบความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการ
เกิดร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟของยางซิลิโคนที่ไม่
มีสารตัวเติมและยางซิลิโคนท่ีมีสารตวัเติม (เติมอะลูมิ
นาและอนุภาคของซิลิกา) พบว่า ประสิทธิภาพของ
ยางซิลิ โคนที่มีสารตัวเติมชนิดอะลูมินา มีความ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ดีกว่ายางซิลิโคนมีสารตัว
เติมแบบซิลิกาและดีกว่ายางซิลิโคนที่ไม่มีสารตัวเติม 
เนื่องจากวัสดุที่มีส่วนผสมของอะลูมินาสามารถทน
ความร้อนได้สูงกว่าชนิดอื่นๆ (Venkatesulu, B., 
and Thomas, M., 2010) 

Zhijin Zhang. (2011) ท าการวิเคราะห์ของ
การสะสมมลพิษและการวาบไฟลักษณะลักษณะการ
เสื่อมอายุของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์สายส่ง 
110 กิโลโวลต์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นความ
หนาแน่นของเกลือที่สะสม (ESDD) และการสะสมที่
ไม่ละลายน้ าความหนาแน่น (NSDD) บนพื้นผิว
ด้านบนและด้านล่างของลูกถ้วยฉนวนอัตราส่วนของ 
ESDD และ NSDD ของพื้นผิวด้านบนที่พื้นผิวที่ต่ า
กว่าคือ 0.76และ 0.46 ภายใต้มลพิษแรงดันวาบไฟ
ตามผิวตามธรรมชาติลูกถ้วยฉนวนที่มีมลพิษสูง
ประมาณ 50% เป็นเหตุผลหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษ
แรงดันวาบไฟตามผิวของการปนเปื้อนตามธรรมชาติ
(Zhijin Zhang, Xingliang Jiang, 2011) 

Paul Taklaja. (2012) การทดสอบลูกถ้วย
ฉนวนสารสังเคราะห์เทียบกับลูกถ้วยแก้วเหนียวในที่
เปียกช้ืนด้วยมลพิษการปนเปื้อนที่เกิดจากอุจจาระ
นก พบว่าลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ดีกว่า ลูกถ้วย
แก้วเหนียว(ในสภาวะเปียกความต้านทานและ
กระแสรั่วไหล)การปนเปื้อนเมื่อเทียบกับลูกถ้วย
ฉนวนแบบแก้วเหนียว กระแสรั่วไหล ลูกถ้วยฉนวน
สารสังเคราะห์จะต่ ากว่าลูกถ้วยฉนวนแบบแก้ว
เห นี ย ว  (Paul Taklaja, Jaan Niitsoo, and Ivo 
Palu, 2012) 

วิธีการวิจัย 
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เรื่อง การศึกษาและทดสอบการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้
สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ มีขั้นตอน
ต่ างๆ ตั้ งแต่ เริ่ มหาหั วข้อ งานวิจัย  หาข้อมู ลที่
เกี่ยวข้องจนกระทั่ง ขั้นตอนการออกแบบและสร้าง
ชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนเนื้อ
สารสังเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยใน

การออกแบบช้ินงานก่อนน าไปสร้างเป็นชุดทดสอบ
จริง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับจ าลอง
สภาวะการเร่ งการเสื่ อม สภาพโดยอ้างอิ งจาก
มาตรฐาน IEC Publ. 62730 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แผนขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท างานวิจัย (Flow 

Chart) 

 
ภาพที่ 3 แผนภมูิแสดงข้ันตอนการจัดท างานวิจัย 

 
กระบวนการท างานจะแบ่งเป็น  3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ท าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกถ้วยฉนวน
สารสังเคราะห์และการท างานของชุดทดสอบการ
เสื่อมสภาพ ส่วนที่ 2 ท าการออกแบบและสร้างชุด
ทดสอบการเสื่อมสภาพ ตามมาตรฐาน IEC Publ. 
62730 และส่วนที่ 3 จึงท าการทดลองภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อนด้วยวงล้อทดสอบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ก ร ะ แ ส รั่ ว ไ ห ล  (Leakage current) ศึ ก ษ า
คุณลักษณะการเสื่อมสภาพของผิวลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อน
โดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ 

2. ชุดทดสอบการเสื่อมสภาพ 
ชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยค านึงถึง
ความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับการทดสอบมี
ความปลอดภัยในการใช้งานจริง ก่อนท าการสร้างชุด
ทดสอบเร่งการเสื่อมอายุจริงได้มีการออกแบบชุด
ทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพที่ออกแบบไว้โดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างเหล็กเป็นส่วนที่ส าคัญ ในการรองรับ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพ

76



 
 

ของลูกถ้วยฉนวนซึ่งชุดทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก คือ   

1.โครงสร้างเหล็กฐานล่างเพื่อรองรับโครงสร้าง
เสา   

2.โครงสร้างเสาส่วนบนเป็นชุดที่ติดตั้งบุชช่ิง
แรงดันสูง   

3.ถังที่ติดตั้งลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ที่ท า
การทดสอบ 

 

2.1 การออกแบบฐานส่วนล่าง 

 
ภาพที่ 4 ขนาดของฐานส่วนล่างท่ีได้ออกแบบไว ้

2.2 การออกแบบฐานส่วนบน 

 
ภาพที่ 5 ขนาดของโครงสร้างเหลก็ส่วนบนท่ีได้ออกแบบไว้ 

2.3 การออกแบบส่วนถังน้ าเกลือ 
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ภาพที่ 6 ขนาดของโครงสร้างถังน้ าเกลือท่ีได้ออกแบบไว ้

 

2.4 รายละเอยีดโดยรวมของการออกแบบชุดทดสอบ 

 

ภาพที่ 7 ชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ที่ได้ออกแบบไว ้

จากรูปที่ 7 ชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์มีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ได้

ออกแบบไว้ดังตารางท่ี1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ที่ได้ออกแบบ  

ล าดับที ่ อุปกรณ ์

1 ถังน้ าเกลือขนาด 1.6 m3 

2 ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห ์

3 อิเล็กโตรดส าหรับป้อนแรงดันให้กับลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ที่ใช้ทดสอบ 

4 โครงสร้างเหล็กส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ 
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5 บุชช่ิงแรงดันสูง 

6 มอเตอร์และชุดควบคมุมอเตอร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ชุดทดสอบจริงที่สร้างขึ้น 

 

ภาพที่ 8 ขนาดของโครงสร้างถังน้ าเกลือท่ีได้ออกแบบไว ้

3. ม า ต ร ฐ า น  IEC Publ. 62730 (Thai 
Industrial Standards Institute, 2012) 

3.1 ข้อก าหนดลูกถ้วย การทดสอบลูกถ้วย
ฉนวนถูกออกแบบให้มีการทดสอบลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนซึ่งน ามาจาก
สายการผลิตโดยตรง 

3.2 วิธีการทดสอบ โดยใน 1 รอบ ใช้เวลา 192 
วินาที แบ่งออกเป็น 4 ต าแหน่ง ก าหนดให้ระยะเวลา
ในการทดสอบแต่ละต าแหน่งใช้เวลา  40 วินาท ี
จากนั้นหมุนเป็นมุม 90° และใช้เวลา 8 วินาที เพื่อ
หมุนเปลี่ยนต าแหน่ง 

3.3 ข้อก าหนดการทดสอบ แรงดันที่ใช้ทดสอบ 
35 โวลต์/มิลลิเมตร ของระยะตามผิว ความเข้มข้น
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ของน้ าเกลือ 1.40 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ± 0.06 
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการทดสอบ (1 

รอบ = 192 วินาที) 

 
ภาพที่ 9 หลักการท างานของชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 

4. การต่อวงจรที่ใช้ในการทดสอบ 
ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์จะถูกติดตั้งบนชุด

ทดสอการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง
ทั้ ง  4 ต าแหน่ ง แสดงในภาพที่  9 ซึ่ ง เป็ นการ
วิเคราะห์หากระแสรั่วไหล (Leakage current) บน
ผิวลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ ประกอบไปด้วย หม้อ
แปลงปรับแรงดันเพื่อให้ได้แรงดันทางด้านแรงต่ า
ต าม ที่ ต้ อ งก าร  ต่ อ เข้ ากั บ ห ม้ อ แ ป ล งขน าด 
220/22000 เพื่อที่จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ 18 
กิโลโวลต์ ต่ออนุกรมกับความต้านทานขนาด 15 เม
กะโอห์ม เพื่อจ ากัดกระแสที่ไหลในวงจรเพื่อไม่ให้สูง
เกินไปและป้องกันกรณีกระแสลัดวงจรเข้าสู่หม้อ
แปลง และต่อขนานเข้ากับโวลต์เตจดิ ไวเดอร์วัด
แรงดันขาเข้าจากนั้นจะใช้อิเล็กโตรดให้สัมผัสกับลูก
ถ้วยพอดี 

ลูกถ้วยฉนวนนั้นจะติดตั้งอยู่กับวงล้อหมุน ซึ่ง
วงล้อนี้ อาศัยการท างานอัตโนมัติ โดยใช้บอร์ด 

Arduino Mega 2560 เป็นตัวควบคุมการท างาน
ของมอ เตอร์จ ากนั้ น จะ ใช้ แอมป์ มิ เต อร์ แ ล ะ 
Oscilloscope DSO - X 2002A 70MHz 2GSa/S. 
วัดกระแสที่ไหลผ่านตามผิวของลูกถ้วยฉนวนผ่าน
ความต้านทานท่ีมีค่า  100 แมกโอห์ม 100 วัตต์ ซึ่งมี
ค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับลูกถ้วยฉนวนท าให้มีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึนในการเก็บผลการทดลอง 

5. การเตรียมตัวอย่างส าหรับการทดสอบเร่ง
การเสื่อมอายุ 
 ในการวิจัยนี้เป็นการเร่งการเสื่อมอายุของลูก
ถ้วยลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ ซึ่งด าเนินการตาม
มาตรฐานไออีซี  62217 โดยตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดสอบทั้งหมดมี 1 ชนิดคือ  

1.ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ ส าหรับระบบ 
22 กิโลโวลต์ จ านวน 4 ตัวดังแสดงในภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ ส าหรับระบบ 22 กิโลโวลต ์
 

ภาพที่ 11 วงจรจ าลองที่ใช้ในการทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูงชนิดสารสังเคราะห์

อุปกรณ์หลักที่ ใช้ ในการทดสอบลูกฉนวน
ไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หมายเลข 1. Variac  220 กระแสสลับ  
หมายเลข 2. หม้อแปลง 220/22000  
หมายเลข 3. ความต้านทาน 15 เมกะโอห์ม  

หมายเลข 4. โวลตเ์ตจดไีวเดอร์ อัตราส่วน 
1036.11:1 

หมายเลข 5. ชุดทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง  
หมายเลข 6. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ วัดกระแสรั่วไหล  
หมายเลข 7. ความต้านทาน 100 แมกโอห์ม  100 วัตต์   
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หมายเลข 8. ออสซิลโลสโคป Agilent DSO-X 
2002A  

จากภาพที่ 11 จะประกอบไปด้วย หม้อแปลง
ปรับแรงดันเพื่อให้ได้แรงดันทางด้านแรงต่ าตามที่
ต้องการ ต่อเข้ากับหม้อแปลงขนาด 220/22000 
เพื่อที่จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่ 18 กิโลโวลต์ ต่อ
อนุกรมกับความต้านทานขนาด 15 เมกะโอห์ม เพื่อ
จ ากัดกระแสที่ไหลในวงจรเพื่อไม่ให้สูงเกินไปและ
ป้องกันกรณีกระแสลัดวงจรเข้าสู่หม้อแปลง และต่อ
เข้ากับโวลต์เตจดีไวเดอร์วัดแรงดันขาเข้าจากนั้นจะ
ใช้อิเล็กโตรดให้สัมผัสกับลูกถ้วย ซึ่งลูกถ้วยฉนวนนั้น
จะติดตั้งอยู่กับวงล้อหมุน ซึ่งวงล้อน้ีอาศัยการท างาน
อัตโนมัติโดยใช้บอร์ด Arduino Mega2560 เป็นตัว
ควบคุมการท างานของมอเตอร์จากนั้ นจะใช้
แอมป์มิเตอร์และ Oscilloscope วัดกระแสที่ไหล
ผ่านตามผิวของลูกถ้วยฉนวนผ่านความต้านทานที่มี
ค่า  100 โอห์ม 100 วัตต์  

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพของลูกถ้วยฉนวน

เนื้อสารสังเคราะห ์
ในระหว่างการทดสอบและหลังจากการทดสอบเร่ง
การเสื่อมสภาพลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ 
จ านวน 1000 ช่ัวโมง การวิเคราะห์กายภาพเป็นการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของพื้นผิวลูกถ้วย
ฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ ท่ีสามารถสังเกตได้ด้วยตา

เปล่าหรือใช้เครื่องมือแบบง่าย  เพื่อช่วยต่ อการ
สังเกต การวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1.1 การสังเกตลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ด้วย
สายตาระหว่างการทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพลูกถ้วย
ฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ที่ใช้ส าหรับระบบ 22 กิโล
โวลต์ เป็นวิธีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงบน
พื้นผิวของลูกถ้วยฉนวนโดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 
ทั้งในระหว่างการทดสอบและหลังจากการทดสอบได้
มีการเกิดโคโรนาดิสชาร์จและอาร์กแถบแห้งขึ้น โดย
ที่ลักษณะของโคโรนาดิสชาร์จมีลักษณะเป็นเส้นแสง
สีม่วง และอาร์กแถบแห้งมีลักษณะเป็นเส้นแสงสีส้ม 
ลักษณะของโคโรนาดิสชาร์จและอาร์กแถบแห้งที่
เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของลูกถ้วยฉนวนเนือ้สารสังเคราะห์ 

การทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพลูกถ้วยฉนวน
เนื้อสารสังเคราะห์ที่ใช้ส าหรับระบบ 22 กิโลโวลต์ 
พบว่า มีแสงสีม่วงที่เกิดจากโคโรนาดิสชาร์จและแสง
สีเหลืองจากอาร์กแถบแห้งขึ้นบนพ้ืนผิวลูกถ้วยฉนวน
ทั้งสองโดยระหว่างการทดสอบในช่วงแรก (ภายใน 
24 ช่ัวโมงแรก) จะเกิดไม่รุนแรงและไม่บ่อยมากนัก
แต่เมื่อระยะเวลาการทดสอบนานข้ึนลูกถ้วยฉนวนจะ
เริ่มเสื่อมสภาพมากขึ้น ท าให้ทั้งโคโรนาดิสชาร์จและ
อาร์กแถบแห้งเกิดบ่อยครั้งและมีขนาดใหญ่มากขึ้น
ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิด
บริเวณล าตัวของลูกถ้วยฉนวนมากกว่าบริเวณปีก 
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ภาพที ่12 การเกิดโคโรนาดสิชารจ์และอาร์กแถบแห้งบนพ้ืนผิวลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ 
ระบบ 22 กิโลโวลต ์

 
ลักษณะของการเกิดโคโรนาดิสชาร์จและอาร์

กแถบแห้งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของยางซิลิโคน สังเกต
ได้ว่าเส้นแสงที่เกิดขึ้นทั้งโคโรนาดิสชาร์จและอาร์
กแถบแห้งนั้น เกิดบริเวณตัวและใต้ปีกของลูกถ้วย
ฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์  ซึ่งในช่วงแรกของการ
ทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพ การเกิดโคโรนาดิสชาร์จ
และอาร์กแถบแห้งเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อลูกถ้วย
ฉนวนสารสังเคราะห์ทดสอบ 400-500 ช่ัวโมง ความ

รุนแรงของการเกิดโคโรนาดิสชาร์จและอาร์กแถบ
แห้งจึงมีมากขึ้นและได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน 
เมื่อลูกถ้วยฉนวนได้รับความเครียดทางไฟฟ้าเป็น
เวลานาน ส่งผลต่อการเกิดโคโรนาดิสชาร์จและอาร์
กแถบแห้ง ซึ่งปรากฏการณ์ทั้ง 2 นี้ ส่งผลกระทบ
ต่างๆ ต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของลูก
ถ้วยสารสังเคราะห์ 
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(ก) ก่อนท าการทดสอบ             (ข) หลังท าการทดสอบ 

ภาพที่ 13 คราบสกปรกบรเิวณตวัของลูกถ้วยฉนวน 

 

 
(ก) ก่อนท าการทดสอบ 

 

 
(ข) หลังท าการทดสอบ 

ภาพที่ 14 คราบสกปรกบรเิวณปกีของลูกถ้วยฉนวน 
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ก่อนท าการทดสอบ 

 
หลังท าการทดสอบ 

ภาพที่ 15 ร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟบริเวณรอยตะเข็บของตัวลกูถ้วยฉนวน 
 

เมื่อลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ถูกทดสอบเร่ง
การเสื่อมสภาพ 1000 ช่ัวโมง พบว่า    บริเวณผิว
ของฉนวนนั้นนับว่าเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก
ทั้งหลาย ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะท าหน้าที่ดูดซับ
ความช้ืนจากอากาศโดยรอบท าให้เกิดเป็นช้ันบางๆที่
เปียกและกลายเป็นคราบสิ่งสกปรกเกาะอยู่ตาม
พื้นผิว   ฉนวน ตามรูปที่ 13 และรูปที่ 14 คราบสิ่ง
สกปรกเหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดส่วนที่น า
ไฟฟ้าขึ้นบริเวณผิว ดังนั้นกระแสจึงสามารถวิ่งไหล
ผ่านไปบนผิวฉนวนระหว่างด้านแหล่งจ่ายแรงดัน 
ไฟฟ้ากับด้านที่ต่อลงดินได้ หรือที่เรียกว่า กระแสรั่ว
(Leakage Current)ค่าความต้านทานของผิวฉนวน
จึงลดลงอย่างมากเมื่อมีสิ่ งสกปรก และความช้ืน 
ความต้านทานที่ต่ าลงนั้นในทางกลับกันจะท าให้
กระแสรั่วบนผิวยิ่งมีค่าสูงขึ้นมีการขยายตัวเร็วขึ้น
และมีพลังงานมากพอที่จะท าลายผิววัสดุ เนื่องจาก
การสูญเสียความช้ืนของผิวฉนวนโดยความร้อนของ  
กระแสรั่วท่ีไหลผ่านนั้นจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนท าให้
น าไปสู่การสร้างพื้นที่แห้งเล็กๆในหลายบริเวณ เมื่อ

พื้นที่แห้งเล็กๆเหล่านี้ได้ก่อตัวข้ึนการไหลของกระแส
รั่วก็จะถูกขัดขวางจึ งเปรียบ เสมื อนเป็นความ
ต้านทานท่ีมีค่าสูง มากส่งผลให้ความเครียดทางไฟฟ้า
บริเวณพื้นที่แห้งดังกล่าวสูงตามไปด้วย เมื่อค่า
ความเครียดที่บริเวณพื้นที่แห้งเล็กๆสูงขึ้นจนท าให้
อากาศบริเวณนั้นเกิดการแตกตวัเป็นไอออน หรือเกิด
ปรากฏการณ์ไอออไนเซช่ัน ท า ให้อากาศกลายสภาพ
เป็นตัวน าไฟฟ้าจนมี พลังงานมากพอที่จะท าให้เกิด
เส้นประกายไฟขึ้นที่บริเวณพื้นที่แห้งที่กระจายอยู่ใน
หลายบริเวณบนผิวฉนวนซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า การ
เกิดดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วน ส่งผลให้พื้นที่ น้ันมีความ
ร้อนสูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับความรุนแรงของดิสชาร์จ
ไฟฟ้า จนกระทั่งท าให้ผิววัสดุไม่สามารถทนได้จึงเกิด
เป็นรอยไหม้(Tracking)ขึ้นที่ผิวตามรูปที่ 15 โดยส่วน
ใหญ่ร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟเกิดขึ้น บริเวณขั้ว
ป้อนแรงดันที่ใช้เช่ือมต่อกับอิเล็กโตรดขั้วต่อลงดิน
มากที่สุด ซึ่งรอยไหม้นี้มีส่วน ประกอบของคาร์บอน
นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวของ
รอยไหม้เพราะสารคาร์บอนที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติใน 
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การน าไฟฟ้า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายการ
เกิดเบรกดาวน์อย่างสมบูรณ์ของผิวฉนวน โดยทั่วไป
แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนตัวน าคาร์บอนได้ขยายตัว 
จนกระทั่งฉนวนไม่สามารถทนต่อระบบแรงดันนั้นได้ 
อีกต่อไป 

2. การวิเคราะห์ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน 
กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermography)หรือ
กล้องถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรด กล้องถ่ายภาพนี้

สามารถสร้างภาพจากการแผ่รังสีอินฟราเรด ซึ่ง
เปรียบเทียบได้กับกล้องถ่ายภาพธรรมดาแตกต่างกน
ที่กล้องถ่ายภาพธรรมดาใช้การสร้างภาพจากแสงที่
มองเห็นได้ซึ่งมีความยาวคลื่น อยู่ใน ช่วง 450 – 750 
นาโนเมตรแต่กล้องถ่ายภาพความร้อนท างานกับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ความยาวคลื่นประมาณ 14000 นา
โนเมตร ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารังสี
อินฟราเรดหรือเรียกว่า คลื่นรังสีความร้อน 

 

 

ภาพที่ 16 กล้องถ่ายภาพความร้อน 

 

 

 

 
ภาพที่ 17 ถ่ายภาพความร้อนจากกล้อง FLUKE Ti30 Thermal Image 
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จากภาพที่ 17 ถ่ายภาพความร้อนจากกล้อง 
FLUKE Ti30 Thermal Image  แสดงให้ เห็ นถึ ง
กระแสรั่วไหลมากจนท าให้เกิดความเครียดทางไฟฟ้า
จนท าให้เกิดความร้อนอุณหภูมิ 35.3-50.5 องศา
เซลเซียส จากล้องถ่ายภาพความ จนเกิดเป็นโคโรนา
ดิสชาร์จ สังเกตได้ว่าโคโรนาดิสชาร์จเกิดบริเวณตัว
และใต้ปีกของลูกถ้วยฉนวนเมื่อลูกถ้วยฉนวนได้รับ
ความเครียดทางไฟฟ้าเป็นเวลานาน ส่งผลต่อการเกิด
โคโรนาดิสชาร์จซึ่งปรากฏการณ์ส่งผลกระทบต่างๆ 
ต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวของลูกถ้วย
ฉนวน 

3. การวิเคราะห์รูปคลื่นกระแสรั่วไหลตามผิว 
การเกิดกระแสรั่ว (Leakage Current) ตามผิวลูก
ถ้วยฉนวนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดวาบไฟตามผิว
ของลูกถ้วยฉนวนฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ง่ายขึ้น 
การที่ลูกถ้วยฉนวนมีกระแสรั่วตามผิวอยู่ต่อเนื่อง จะ

ท าให้ผิวของลูกถ้วยฉนวนได้รับความเสียหาย เป็นผล
ให้คุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นลดลงและท าให้การ
กระจายของ 

ส น าม ไฟ ฟ้ าต าม ผิ ว ข อ งลู ก ถ้ ว ย ฉ น วน
เปลี่ยนแปลงไป กระแสรั่วที่เกิดขึ้นท าให้มีพลังงาน
สูญเสียอย่างต่อเนื่องและมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อร่วมกับลูกถ้วยฉนวนร้อนขึ้น
ด้วย เหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์การ
เกิดกระแสรั่วตามผิว เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาการ
เสื่ อมสภาพของลู กถ้ วยฉนวนฉนวน เนื้ อส าร
สังเคราะห์ การวิเคราะห์กระแสรั่วตามผิวจ าเป็นต้อง
มีการบันทึกค่าตลอดเวลาการทดสอบ 1000 ช่ัวโมง 
ผู้วิจัยจึงต้องมีการออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยใน
การบันทึกค่ากระแสรั่ว ลักษณะของรูปคลื่นกระแส
รั่วตามผิวท่ีวัดได้ระหว่างการทดสอบ  

                                                                                                                         

 

ภาพที่ 18 รูปคลื่นกระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้า 
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ภาพที ่19 รูปคลื่นกระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้าขณะเกิดโคโรน่าดสิชาร์จ ผ่านไป 3 วินาที

 

ภาพที ่20 รูปคลื่นกระแสรั่วไหลและแรงดันไฟฟ้าขณะเกิดโคโรน่าดสิชาร์จ ผ่านไป 5 วินาที
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4.4 การวิเคราะห์กระแสรั่วไหล 

ภาพที่ 21 กระแสรั่วไหลของลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์

พบว่าเมื่อน าค่ากระแสรั่วไหลของลูกถ้วยฉนวน
ที่ผ่านการทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวน
สารสังเคราะห์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะ
เปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ 1000 ช่ัวโมง กระแสรั่ว
จากกระแสที่ เกิดจากความน าไฟฟ้ า จากการ
วิเคราะห์พบว่า ลูกถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ทั้ง 4 ลูก
มีค่าประจุไฟฟ้าใกล้เคียงกันมากอย่างเห็นได้ชัด โดย
ส่วนใหญ่แล้วค่าประจุไฟฟ้าสะสมจะมาจากการที่ลูก
ถ้วยฉนวนอยู่ในสภาวะเปียกช้ืนรวมทั้งมีสิ่งเปรอะ
เปื้อนสะสมหรือเกาะอยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวน สภาวะ
ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสรั่วตามผิวสังเกตกระแส
รั่วไหลในช่วง 200 ช่ัวโมงแรกกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มจาก 0.02 จนถึง 5.18 มิลลิแอมป์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
47 เมื่อเทียบกับกระแสรั่วไหลครั้งแรก ในช่วง 201 
ถึง 400 ในช่วงนี้กระแสรั่วไหลจะน้อยที่สุดอยู่ที่ 
2.72  จนถึง 5.88 มิลลิแอมป์ เพิ่มขึ้น 51 เปอร์เซนต์ 
เมื่อเทียบกับกระแสรั่วไหลครั้งแรก ในช่วง 401 ถึง 
600 ในช่วงนี้นี้กระแสรั่วไหลจะน้อยที่สุดอยู่ที่ 4.9  
จนถึง 7.06 มิลลิแอมป์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเทียบ
กับกระแสรั่วไหลครั้งแรกในช่วง 601 ถึง 800 ในช่วง

นี้นี้กระแสรั่วไหลจะน้อยที่สุดอยู่ท่ี 4.73  จนถึง 5.71 
มิลลิแอมป์  จะเห็นได้ว่ากระแสเริ่มลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับกระแสรั่วไหลในช่วง 401 ถึง 600 และ
ในช่วง 801 ถึง 1000 ช่ัวโมง กระแสรั่วไหลจะน้อย
ที่สุดอยู่ที่ 5.1  จนถึง 5.92 มิลลิแอมป์  จะเห็นได้ว่า
กระแสเริ่มลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับกระแส
รั่วไหลในช่วง 401 ถึง 600 เมื่อพิจารณาดูแล้วพบว่า
ลูกถ้วยฉนวนผ่านการทดสอบการเสื่อมสภาพของลูก
ถ้วยฉนวนสารสังเคราะห์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้ อนโดยวิธีจุ่ มด้ วยวงล้อ 1000 ช่ั วโมง 
กระแสรั่วไหลสูงสุดอยู่ที่ 7.06 มิลลิแอมป์ โดยส่วน
ใหญ่แล้วค่าประจุไฟฟ้าสะสมจะมาจากการที่ลูกถ้วย
ฉนวนอยู่ในสภาวะเปียกช้ืนรวมทั้งมีสิ่งเปรอะเปื้อน
สะสมหรือเกาะอยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวน สภาวะ
ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสรั่วตามผิวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
และผลของกระแสรั่วที่มากขึ้น จะเป็นสาเหตุให้ค่า
ประจุไฟฟ้าสะสมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ลูก
ถ้วยฉนวนเกิดการเสื่อมสภาพความเป็นฉนวนหรือ
เกิดการเสื่อมอายุขึ้นน่ันเอง 
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อภิปรายผล 
ค่ากระแสรั่วไหลของลูกถ้วยฉนวนที่ผ่านการ

ทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนสาร
สังเคราะห์ 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อน
โดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ 1000 ช่ัวโมง จากการวิเคราะห์
พบว่า ระดับสิ่งเปรอะเปื้อนที่อยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวน
นั้นประกอบด้วย เกลือ ขี้เถ้าและสิ่งอื่นๆซึ่งมีผลท าให้
คุณสมบัติของฉนวนเสื่อมลงในสภาพแห้ง สิ่งเปรอะ
เปื้อนยังคงสภาพเป็นฉนวนอยู่จึงไม่ท าให้เกิดการวาบ
ไฟบนผิวลูกถ้วยได้ แต่ในสภาพเปียกน้ าสิ่งเปรอะ
เปื้อนจะรวมตัวกับน้ ากลายสภาพเป็นตัวน าท าให้เกิด
การวาบไฟตามบริเวณผิวได้นั้นคือในบริเวณที่มีสิ่ง
เปรอะเปื้อนอยู่ในระดับสูงพบว่า แรงดันวาบไฟตาม
ผิว (Flashover Voltage)ของลูกถ้วยฉนวนที่มีสิ่ง
เปรอะเปื้อนที่เปียกเกาะอยู่จะมีปริมาณแรงดันวาบ
ไฟน้อยลงเมื่อเทียบกับแรง ดันวาบไฟตามผิวของลูก
ถ้วยฉนวนที่สะอาด กลไกการเกิดวาบไฟตามผิว
เริ่มต้นจากสิ่งเปรอะเปื้อนที่สะสมอยู่บนผิวลูกถ้วย
ฉนวนได้รับความช้ืนจากภายนอกสภาพน าไฟฟ้าที่ผิว
ลูกถ้วยฉนวนจะมีค่าเพิ่มขึ้น กระแสรั่วไหลที่เกิดขึ้น
จะมีขนาดเพิ่มตามไปด้วยโดยที่อิมพีแดนซ์ของผิว
ข อ งลู ก ถ้ ว ย ฉ น ว น  (Surface impedance) จ ะ
เปลี่ยนสภาพจากเชิงตัวเก็บประจุในตอนเริ่มต้นไป
เป็นเชิงแบบความต้านทานเมื่อเวลาผ่านไปกระแส
รั่วไหลจะท าให้เกิดความร้อนขึ้น อุณหภูมิของความ
ร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่สม่ าเสมอเท่ากันตลอดผิวลูกถ้วย
โดยจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของกระแสบริเวณที่มี
ความหนาแน่นกระแสสูงเช่นบริเวณคอคอดจะเกิด
ความร้อนสูงกว่าบริเวณอื่นท าให้ผิวลูกถ้วยฉนวน
บริเวณนั้นแห้งก่อน มีลักษณะเป็นส่วนเล็กๆแคบๆมี
ความกว้างประมาณ1-2มิลลิเมตร เรียกว่าแถบแห้ง
(Dry band)บริเวณแถบแห้งนี้มีสภาพความต้านทาน
สูงไม่สามารถที่จะน ากระแสได้ท าให้ แรงดันเกือบ
ทั้งหมดจะตกคร่อมที่แถบแห้ง ถ้าความคงทนต่อ
ความเป็นฉนวนของอากาศ แถบแห้งมีค่าน้อยกว่า

ความเครียดสนามไฟฟ้าที่ตกคร่อม แถบแห้งจะเกิด
การเบรกดาวน์ของอากาศคร่อมแถบแห้งขึ้นเรียกว่า
การ เกิ ด ดิ ส ชาร์ จบ างส่ วน (Partial- discharge)
กระแสรั่วไหลที่เกิดขึ้น อาจท าให้ขนาดของแถบแห้ง
ขยายออกไป ถ้า ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ตกคร่อม
แถบแห้งมีค่าไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการดิสชาร์จ
บางส่วนจะหยุดลงจนในที่สุดเมื่อดิสชาร์จที่เกิดขึ้น
บนผิวลูกถ้วยเกิดการเช่ือมต่อถึงกันจนมีความยาว
มากกว่า ค่าพิกัดก็จะเกิดวาบไฟตามผิวตกคร่อม
ตลอดผิวลูกถ้วยฉนวน จนเกิดโคโรนาดิสชาร์จและ
อาร์กแถบแห้งขึ้น โดยที่ลักษณะของโคโรนาดิสชาร์จ
มีลักษณะเป็นเส้นแสงสีม่วง และอาร์กแถบแห้งมี
ลักษณะเป็นเส้นแสงสีส้ม ส่งผลให้ความเป็นฉนวน
ของลูกถ้วยลดลงหรือเสื่อมสภาพน้ันเอง 

 

สรุป 
งานวิจัยปริญญานิพันธ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทดสอบของลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ ที่ใช้ใน
ระบบจ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ ทดสอบการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อ เพื่อ
ประเมินว่าลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสงัเคราะห์นี้สามารถ
ทนต่อผลกระทบที่ เกิดจากการจ าลองในสภาวะ
เปรอะเปื้อนที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของลูกถ้วย
ฉนวน การด าเนินงานวิจัยปริญญานิพนธ์ดังกล่าวนี้
ได้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยสามารถสรุปผล
การด าเนินการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

การศึกษานี้มีความส าคัญและความเป็นมา คือ
ลูกถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ที่ใช้งานจริงในระบบ
ส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ ซึ่งสภาวะแวดล้อมมี
ส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพขึ้นจนเป็นเหตุ
ให้เกิดความผิดพร่องได้ เนื้อหาในบทนี้ยังรวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิจัยและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ด้วย 
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ดังนั้นในงานวิจัยการศึกษาและทดสอบการ
เสื่อมสภาพของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 
22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่ม
ด้วยวงล้อในครั้งนี้ได้มีขั้นตอนการด าเนินงานหลักที่
ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หนึ่งศึกษาทฤษฏีงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดของลูกถ้วยคุณสมบัติทางไฟฟ้า 
ความเครียดทางกลและกลไกของการวาบไฟตามผิว
และการเกิดโคโรน่าดิสชาร์จจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ท าให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ที่มี
การใช้งานมาก่อน ขั้นตอนที่สองท าการออกแบบ
และสร้างชุดทดสอบเพื่อทดสอบการเสื่อมสภาพลูก
ถ้วยฉนวนชนิดเนื้อสารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อจากนั้นท าการ
สรุปผล อภิปรายผลการทดสอบ  

ในขั้นตอนการสร้างชุดทดสอบการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อโดย
อธิบ ายถึ งก ารออกแบ บ ชุด ทด สอบ เร่ งก าร
เสื่อมสภาพของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ก่อนที่จะลง
มือสร้าง ส่วนประกอบหลักที่ต้องใช้ในการสร้างชุด
ทดสอบ เร่ งการ เสื่ อมสภาพของลู ก ถ้ วยสาร
สังเคราะห์ การออกแบบโครงสร้างเหล็กส าหรับฐาน
ส่วนล่าง โครงสร้างเหล็กส่วนบน และถังส าหรับ
บรรจุน้ าเกลือ โดยมีจุดมุ่งหมายของการออกให้มี
ความแข็งแรงทนทาน และสามารถควบคุมการ
ท างาน(ตามมาตรฐาน IEC 62730)ส าหรับลูกถ้วย
ฉนวนสารสังเคราะห์ที่ ใช้ในระบบส่งจ่ายและ
จ าหน่าย 22 กิโลโวลต์ นอกจากนี้ ได้อธิบายการ
สร้างชุดทดสอบการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยสาร
สังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ภายใต้สภาวะ
เปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อที่สร้างขึ้นจากที่ได้
ออกแบบไว้ และอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่
ต้องใช้ในการติดตั้งชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงการสร้าง
ชุดทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพของลูกถ้วยสาร
สังเคราะห์ได้โดยละเอียด 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการเสื่อมสภาพ
ของลูกถ้วยสารสังเคราะห์ฉนวนไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนโดยวิธีจุ่มด้วยวงล้อที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่  4 เพื่อน าข้อมูลและผลจากการ
ทดสอบวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่ างๆ การ
วิเคราะห์ผลหลังการทดสอบเร่งการเสื่อมสภาพลูก
ถ้วยฉนวนเนื้อสารสังเคราะห์ มีด้วยกันหลายวิธี เพื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทาง
เคมี ประกอบด้วย การวิเคราะห์ลูกถ้วยฉนวนเนื้อ
สารสังเคราะห์ด้วยสายตา พบว่า บริเวณผิวของ
ฉนวนนั้นนับว่าเป็นแหล่งสะสมของสิ่ งสกปรก
ทั้งหลาย ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะท าหน้าที่ดูดซับ
ความช้ืนจากอากาศโดยรอบท าให้เกิดเป็นช้ันบางๆที่
เปียกและกลายเป็นคราบสิ่งสกปรกเกาะอยู่ตาม
พื้นผิวฉนวน คราบสิ่งสกปรกเหล่านี้ เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้เกิดส่วนที่น าไฟฟ้าข้ึนบริเวณผิว ดังนั้น
กระแสจึงสามารถวิ่งไหลผ่านไปบนผิวฉนวนระหว่าง
ด้านแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับด้านท่ีต่อลงดินได้หรือ
ที่ เรียกว่า กระแสรั่ว(Leakage Current)ค่าความ
ต้านทานของผิวฉนวนจึงลดลงอย่างมากเมื่อมีสิ่ง
สกปรกและความช้ืน ความต้านทานที่ต่ าลงนั้น
ในทางกลับกันจะท าให้กระแสรั่วบนผิวยิ่งมีค่าสูงขึ้น
มีการขยายตัวเร็วขึ้นและมีพลังงานมากพอที่จะ
ท าลายผิววัสดุ เนื่องจากการสูญเสียความชื้นของผิว
ฉนวนโดยความร้อนของกระแสรั่วที่ไหลผ่านนั้นจะ
ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนท าให้น าไปสู่การสร้างพื้นที่
แห้งเล็กๆในหลายบริเวณ เมื่อพื้นที่แห้งเล็กๆเหล่านี้
ได้ก่อตัวขึ้นการไหลของกระแสรั่วก็จะถูกขัดขวางจึง
เปรียบเสมือนเป็นความต้านทานท่ีมีค่าสูง มากส่งผล
ให้ความเครียดทางไฟฟ้าบริเวณพื้นที่แห้งดังกล่าวสูง
ตามไปด้วย จนกระทั่งฉนวนไม่สามารถทนต่อระบบ
แรงดันนั้นได้ จนเกิดปรากฏการณ์เส้นแสงสีม่วงที่
เกิดจากโคโรนาดิสชาร์จและเส้นแสงสีเหลืองจาก
อาร์กแถบแห้งขึ้นบนพื้นผิวลูกถ้วยฉนวนทั้งสองโดย
ระหว่างการทดสอบในช่วงแรก (ภายใน 24 ช่ัวโมง
แรก) จะเกิดไม่รุนแรงและไม่บ่อยมากนักแต่เมื่อ
ระยะเวลาการทดสอบนานขึ้นลูกถ้วยฉนวนจะเริ่ม
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เสื่อมสภาพมากขึ้น ท าให้ทั้งโคโรนาดิสชาร์จและ
อาร์กแถบแห้งเกิดบ่อยครั้งและมีขนาดใหญ่มากขึ้น
ด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วปรากฏการณ์ดังกล่าวมักเกิด
บริเวณล าตัวของลูกถ้วยฉนวนมากกว่าบริเวณปีก 
กระแสรั่วไหลสูงสุดอยู่ที่ 7.06 มิลลิแอมป์แปร์ โดย
ส่วนใหญ่แล้วค่าประจุไฟฟ้าสะสมจะมาจากการที่ลูก
ถ้วยฉนวนอยู่ในสภาวะเปียกช้ืนรวมทั้งมีสิ่งเปรอะ
เปื้อนสะสมหรือเกาะอยู่บนผิวลูกถ้วยฉนวน สภาวะ
ดังกล่าวท าให้เกิดกระแสรั่วตามผิวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
และผลของกระแสรั่วที่มากขึ้น จะเป็นสาเหตุให้ค่า
ประจุไฟฟ้าสะสมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ลูก
ถ้วยฉนวนเกิดการเสื่อมสภาพความเป็นฉนวนขึ้น
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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งำนวิจัยครั้งนี้ได้ท ำกำรทดลองจริงในโรงงำน 

ซ่ึงจะท ำให้ส่งผลที่เป็นประโยชน์และเป็นจริงที่สุดโดยเบื้องต้นได้ศึกษำกำรวิเครำะห์วิธีกำรท ำงำน กำรศึกษำกำรท ำงำน กำรวัดผลงำน 
กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลิต เวลำในกำรผลิต และเขียนวิธีกำรท ำงำนของกระบวนกำรผลิตในกำรลดควำมยำวของวัสดุ  (ลวด) โดย
กำรลดควำมยำวลวดให้ได้ตำมขนำดที่ก ำหนด แล้วจึงน ำไปปฏิบัติงำนจริง ในกำรปรับปรุงนั้นได้น ำหลัก 4M ,7 QC Tools มำช่วยใน
กำรวิเครำะห์เพื่อให้กำรปรับปรุงเป็นไปอย่ำงมีระเบียบแบบแผนรวมทั้งออกแบบและจัดสร้ำงฟิกเจอร์ที่ใช้ในกำรท ำงำนได้ สะดวกและ
รวดเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำรลดเวลำในกำรท ำงำนของพนักงำน  

ผลกำรทดลองพบว่ำเมื่อได้น ำหลักกำร 4M ,7 QC Tools มำประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรผลิต ท ำให้ควำมยำว ลวดทองแดง
ลดลง จำกเดิมลวดทองแดง 1 เส้น มีควำมยำว 1,320 มิลลิเมตร หลังกำรปรับปรุงมีควำมยำว 1,280 มิลลิเมตร สำมำรถ ลดควำมยำว
ลวดทองแดงได้ 40 มิลลิเมตร และลดค่ำใช้จ่ำยได้เส้นละ 0.067 บำท ในสถำนีบัดกรีปรับปรุงกระบวนกำรผลิต โดยกำรน ำฟิกเจอร์มำ
ช่วยในกำรเพิ่มผลผลิต จำกเดิมใช้เวลำเฉลี่ยชิ้นละ 7.30 วินำที หลังกำรปรับปรุงใช้เวลำเฉลี่ยชิ้นละ 4.66 วินำที สำมำรถลดเวลำในกำร
บัดกรีเฉลี่ยชิ้นละ 2.64 วินำที 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภำพ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, กำรศึกษำกำรท ำงำน, กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลิต 

Abstract 
This research aim to enhance the efficiency of electronic components production. This research was 

conducted in the factory, which will result in a useful and realistic as possible. The preliminary study to analyze 
how to work, work study, performance measurement, Production Process Analysis, production time, and write the 
working methods of the manufacturing process to reduce the length of material (wire). By reducing the length of 
wire according to determined size and then put into the actual work. The improvements that have led the main 
4M, 7 QC Tools to help in the analysis to make improvements as to convention the design and construction of 
fixture used to work more conveniently and faster, which is important in reducing the working time of employees.  

The results showed that the length of copper wire was reduced from 1,320 mm. to 1,280 mm. by using 
4M, 7 QC Tools. By using this method, the length was reduced 40 mm. and the cost was decreased 0.067 baht 
per wire.  In the soldering station, the figure was used to reduce the productivity time processing. Instead of using 
7.30 seconds, we only used 4.66 seconds per piece. It means that with this technique, we can save 2.64 seconds 
of the time production. 

Keywords: Efficiency, Electronic Components, Work Study, Production Process Analysis 
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บทน า  
เนื่องจำกอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่ำ

เป็นอุตสำหกรรมหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบันค่อนข้ำงมำก โดยมีกำรส่งออกเป็น
อันดับหนึ่งต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำหลำยปี จำกกำร
ประเมินของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมพบว่ำ
จุดแข็งที่ส ำคัญของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทยในปัจจุบันคือ เป็นฐำนกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกที่
ส ำคัญของสหรัฐอเมริกำ สิงคโปร์ โดยเฉพำะญี่ปุ่น ที่
เข้ำมำลงทุนจ ำนวนมำกในไทย ประกอบกับไทยมี
แรงงำนที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ท้ังควำมละเอียด 
ประณีต ซึ่งเหมำะกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งประเทศไทยเริ่มที่จะพัฒนำขีด
ค ว ำม ส ำม ำรถ ข อ งศู น ย์ ท ด ส อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ให้ เป็นไปตำม
มำต รฐำนส ำกลมำกขึ้ น  ท ำ ให้ อุ ต ส ำห กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับในศักยภำพ
และได้รับควำมเชื่อถือในด้ำนกำรผลิตจำกหน่วยงำน
และบริษัทต่ำงประเทศเป็นล ำดับ  
        จำกโรงงำนกรณี ศึกษำฯจะผลิต ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโรงงำนขนำดเล็กมีพนักงำน
ทั้งหมด 1,079 คน ในกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
นั้นทำงบริษัทต้องใช้ต้นทุนและพนักงำนจ ำนวนมำก
ในกำรผลิตเพื่อส่งให้แก่บริษัทที่มี ช่ือเสียง ได้แก่ 
Samsung Apple Sony และ Hitachi เป็นต้น จำก
กำรวิเครำะห์ปัญหำเบื้องต้นของโรงงำนกรณีศึกษำฯ
โดยประเมินจำกกำรวิ เครำะห์กำรท ำงำนของ
พนักงำนพบว่ำกระบวนกำรที่เกิดปัญหำเนื่องจำก
บริษัทตั้งเป้ำหมำยกำรผลิตที่ 3 ล้ำนช้ินต่อเดือน แต่
สำมำรถผลิตได้จริงเพียง 2.7 ล้ำนช้ินต่อเดือน จำก
กำรส ำรวจในขั้นตอนกำรผลิตบำงสถำนียังพบว่ำมี
กำรใช้วัสดุเกินควำมจ ำเป็น และก่อให้เกิดควำม
สิ้นเปลืองในกระบวนกำรผลิตอีกด้วย ทั้งนี้ปัญหำที่
เกิดขึ้นนั้นท ำให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ลดกำรใช้

ต้นทุนที่เกินควำมจ ำเป็น ใช้วัสดุในกำรผลิตอย่ำง
คุ้มค่ำและสร้ำงควำมสมดุลในสำยกำรผลิตตลอดจน

ท ำให้ผลผลิตเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้  (ยุทธ์ 
ไกยวรรณ์) 
 จำกปัญหำดังกล่ำวนั้นสำมำรถที่จะแก้ไขและ
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้สำมำรถมีผลผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นได้  โดยน ำหลักกำร
พิจำรณำ 4M (Man,Machine, Material, Method) 
และหลักกำร 7 QC Tools (Check Sheet, Pareto 
Diagram, Fish Bone Diagram, Graph, Histogram, 
Scatter Diagram, Control  Chart) มำช่วยพัฒนำ
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตช้ินส่วนฯดังกล่ำว 

(ศิริพร ขอพรกลำง, 2544) (ทวีศักดิ์ มโนสืบ, 2558) 
(Dale H. Besterfield, 1998) 

วัตถุประสงค์ 
โค รงก ำรวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระส งค์ เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภำพกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ม ี 2 ข้อ
ดังต่อไปนี้คือ 

1. เพื่อช่วยลดเวลำในกำรท ำงำนของพนักงำน
ในกระบวนกำรผลิต 

2.*เพื่อช่วยลดกำรใช้วัตถุดิบ (ลวดทองแดง) ใน
กำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ธิตินัดดำ เย็นทรวง (ธิตินัดดำ เย็นทรวง, 2558)

ศึกษำกำรลดต้นทุนด้ำนแรงงำนและกำรบริหำร
จัดกำรเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภำพในกำรลงวัตถุดิบ
กรณีศึกษำโรงงำนผลิตช้ินไม้สับ พบว่ำ กำรปรับปรุง
ดัดแปลงหำงลำกกระบะกึ่งพ่วงและกำรจัดท ำท
รัคทิลเตอร์ (Truck Tilter) ของบริษัทกรณีศึกษำ 
สำมำรถลดต้นทุนกำรลงวัตถุดิบประเภทช้ินไม้สับ ใน
ด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำนคนและในส่วนของค่ำจ้ำงรถโหลด
เดอร์ (Loader) โดยสำมำรถลดต้นทุนลงได้ 1.9 ล้ำน
บำทต่อเดือน เมื่อเทียบกับปริมำณตันวัตถุดิบที่
เท่ำกัน และบริษัทยังสำมำรถลงวัตถุดิบประเภทช้ิน
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ไม้สับได้เพิ่มขึ้นอีกประมำณ  500 ตันต่อวัน โดย
รถบรรทุกใช้เวลำรอคิวลงวัตถุดิบเฉลี่ยลดลง 80 
นำที เหลือประมำณ 60 นำทีต่อคัน และเวลำในกำร
ลงวัตถุดิบเฉลี่ยลดลงคันละ 11 นำที เหลือประมำณ 
14 นำทีต่อคัน ท ำให้บริษัทสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำม
ควำมต้องกำรของตลำดได้ นิรุตติ์ กำบแก้ว(นิรุตติ์ 
กำบแก้ว, 2551) ศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรควบคุม
ช้ินส่วนของเครื่องจักรและเครื่องมือจิ๊กฟิกเจอร์ที่ใช้
ในสำยกำรประกอบรถจักรยำนยนต์พบว่ำ จำกกำร
เปรียบเทียบข้อมูลปัญหำกำรหยุดสำยกำรประกอบ 
อันเนื่องมำจำกรอเปลี่ยนช้ินส่วน  อะไหล่ที่จ ำเป็น 
ภำยในเดือน มกรำคม พ.ศ. 2551เทียบกับ เดือน

มกรำคม พ.ศ. 2552 ได้พบว่ำปัญหำกำรหยุดสำย
กำรประกอบ มีเพียง 6 นำทีได้ลดลงถึง 104 นำท ี
พบว่ำปัญหำได้ลดลงถึง 94.55% คิดเป็นจ ำนวน
พบว่ำสำมำรถค่ำควำมสูญเสียภำยในเดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2552 ได้ประมำณ 866,000 บำท และอีกท้ังยัง
สำมำรถวำงแผนในกำรสั่งซื้อ ช้ินส่วนอะไหล่จำก
ต่ำงประเทศ ให้ตรงกับควำมต้องกำรที่จะน ำไปใช้จริง 
เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อ และ จัดเก็บ 
ช้ินส่วนอะไหล่ เกินควำมต้องกำร 

โครงกำรวิจัยนี้ใช่แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (วิชัย 
แหวนเพชร, 2547)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้กรอบแนวคิดดังนี้คือ 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยัเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต 

 
วิธีการวิจัย 

จำกกำรศึกษำและเพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกระบวนกำรผลิ ตช้ินส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์  ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ตัว Filter ท ำหน้ำที่กระจำยรังสี 
เพื่อป้องกันสัญญำณรบกวน จำกภำยนอก ตลอดจน
ท ำหน้ำที่โหลดกระแสไฟให้คงที่ กรณีมีไฟฟ้ำกระตุก 
ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้ำ จ ำพวก ทีวี เครื่องปริ้น เครื่อง
ถ่ำยเอกสำร หรือเครื่องที่มีแผง พีซีบีบอร์ด  ทำง
บริษัทมีกำรผลิต เพื่ อส่ งให้แก่บริษัท Samsung 
Apple Sony และ Hitachi เป็นต้น 

ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์งำนวิจัยคือ  1. 
เพื่ อ ช่วยลดเวลำในกำรท ำงำนของพนักงำนใน

กระบวนกำรผลิต  2. เพื่อช่วยลดกำรใช้วัตถุดิบ 
(ลวดทองแดง) ในกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

จำกวัตถุประสงค์ งำนวิจัยข้อที่  1 มี วิธีกำร
ด ำเนินกำรดังนี้ 

1.ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมท ำกำรจับเวลำ
และศึกษำปัญหำได้ผลดังตำรำงที่ 1  

2.ทรำบเป้ำหมำยของผลิตภัณฑ์ โมเดลรุ่น 
CS540110SRB เพื่ อกำรปรับป รุ งและ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงงำนท่ีน ำมำศึกษำ 

ผลิตภัณฑ์ของโรงงำนกรณีศึกษำ คือช้ินส่วน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ โม เด ล รุ่ น  CS540110SRB ซึ่ งมี
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ปริมำณในกำรผลิตจ ำนวนมำกและช้ินงำนมีขนำด 32 x 32 มิลลิเมตร ดังแสดงในภำพที ่2  
 
 

 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงำนกรณีศึกษำของเดือนมิถุนำยน จ ำนวน  25 ล ำดับ 
 

ล าดับที ่ ชื่อโมเดล ของด ี ของเสีย รวมผลิต %ของเสีย 
1 CH570120S 5,759 1,115 6,874 16.22 
2 CH005250SB 8,294 1,110 9,404 11.80 
3 PV06045USE2 10,486 1,074 11,560 9.29 
      
      

11 CS540110SRB 118,208 4,348 122,556 3.54 
      
      

23 CV415200SH 75,453 590 76,043 0.78 
24 CS530150SRB 7,559 55 7,614 0.72 
25 CV940120SE 36,519 260 36,779 0.71 

จำกตำรำงที่  1. จำกข้อมูลของทำงโรงงำน
พบว่ำโมเดลที่มี กำรผลิตจ ำนวนมำกคือโมเดล 
CS540110SRB ซึ่ งทำงโรงงำนสะดวกให้ปรับปรุ ง
โมเดลนี้จึงด ำเนินกำรศึกษำเน้นที่ โมเดลดังกล่ำว 

*หมำยเหตุ ล ำดับที่ 1-10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำง
โรงงำนได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว ดังนั้นโรงงำนจึง
มอบหมำยให้ปรับปรุงแก้ไขโมเดลรุ่น CS540110SRB 

ที่มีของเสียจ ำนวน 4,348 ช้ิน 

 
ภาพที่ 2 ผลติภณัฑ์ที่ได้รับมอบหมำยที่เป็นกรณีศึกษำโมเดลรุ่น CS540110 SRB 

กำรผลิตของโรงงำนกรณีศึกษำจะผลิตตำม
ค วำม ต้ อ งก ำรข อ งลู ก ค้ ำ  โด ย ท ำ งผู้ วิ จั ย ได้
ท ำกำรศึกษำเป็นกำรผลิตโมเดลรุ่น CS540110SRB 
โดยผู้วิจัยเริ่มเข้ำเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนำยน ซึ่ง
โม เดลรุ่ น  CS540110SRB ได้ มี กำรสั่ งจ ำนวน 
118,208 ช้ิน 

 ผู้ วิจั ยจึ งได้ศึกษำขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำน
โดยรวมของกำรผลิตโมเดลรุ่น CS540110SRB โดย

ก่อนกำรผลิตเริ่มจำกฝ่ำยขำยจะต้องรู้ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำก่อน คือฝ่ำยขำยจะรับยอดควำมต้องกำร
ผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำ (Order) แล้วจำกนั้นจะส่งยอด
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำให้ฝำ่ยวำงแผนกำร
ผลิต เพื่อฝ่ำยวำงแผนจะได้วำงแผนกำรผลิตให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ เมื่อมีกำรวำง
แผนกำรผลิตแล้วก็เข้ำสู่กระบวนกำรผลิต  (วิชัย 
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แหวนเพชร, 2547)  ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมท ำ กำรจับเวลำและศึกษำปัญหำได้ผลดังตำรำงที่ 2  

ตารางที่ 2.  ข้อมูลกำรผลิตของผลิตภัณฑ์โมเดลรุ่น CS540110SRB ของโรงงำนกรณีศึกษำฯซึ่งมีรอบเวลำในกำร
ผลิตของทั้ง  12  สถำน ี 

 

DATE : จ ำนวนพนักงำน 23 คน
MODEL : Cycle Time ของแต่ละสถำนี 5 วินำที
LINE  :

จ ำนวน จ ำนวน
Station คน ชิน้งำน วินาท ี/     1   ช้ิน

1 2 3 4 5 MAX MIN AVG.
1 วัดและตัดลวด 1 200 406.58 411.65 400.01 420.11 409.76 2.10 2.00 2.05
2 ตรวจสอบลวด 1 200 3.21 4.56 4.77 3.45 3.28 0.02 0.02 0.02
3 ร้อยลวด 11 11 100.63 97.65 95.27 96.62 97.36 9.15 8.66 8.86
4 ตรวจสอบด้วยสำยตำ 1 1 3.13 2.95 3.77 3.16 4.00 4.00 2.95 3.40
5 กำรตรวจสอบกระแสไฟ 1 1 3.49 3.85 3.65 3.70 3.72 3.85 3.49 3.68
6 ตรวจสอบกำรใส่ฐำน 1 1 3.32 4.99 5.43 3.90 5.10 5.43 3.32 4.55
7 ติด Label 1 1 4.70 4.79 4.41 4.18 4.80 4.80 4.18 4.58
8 บัดกรี 1 6 45.13 41.95 45.21 41.02 42.91 7.54 6.84 7.21
9 ควบคุมควำมสูง 1 1 3.68 2.67 3.84 3.73 4.03 4.03 2.67 3.59
10 กำรตรวจสอบกระแสไฟ 1 1 2.20 1.65 2.54 2.31 2.70 2.70 1.65 2.28
11 วัดขำ Pin 1 1 3.12 2.98 2.75 3.40 2.89 3.40 2.75 3.03
12 กำรแพ็คสินค้ำ 1 370 481.00 490.00 475.65 502.03 512.90 1.39 1.29 1.33

TOTAL 48.40 37.79 44.58

1-ส.ค.-57
CS540110SRB

D13

JOB DESCRIPTION
CYCLE TIME ( วินำท ี)

 
 

จำกตำรำงที่ 2. จำกข้อมูลของกำรผลิตโมเดล 

CS540110SRB ซึ่งทำงโรงงำนสะดวกให้ปรับปรุง

โมเดลนี้จึงด ำเนินกำรศึกษำได้ข้อมูลรอบกำรผลติของ

แต่ละสถำนีผลก็คือสถำนี้ที่ 3, 8 และ 7 มีรอบกำร

ผลิตสูงสุดเฉลี่ยตำมล ำดับ 

วิ เค ร ำ ะ ห์ ก ร ะ บ วน ก ำ ร ผ ลิ ต โม เด ล รุ่ น 

CS540110SRB 

กำรน ำหลักกำร 7 QC Tool มำปรับใช้ ได้แก่ 

แ ผ น ภ ำพ ส ำ เห ตุ แ ล ะผ ล  (Cause and Effect 

Diagram) โดยวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้น 

(ล ำปำง แสงจันทร์, 2554) ซึ่งอำจเกิดจำก คน (Man) 

เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Materials) วิธีกำร

ท ำงำน (Method) และน ำมำหำวิธีแก้ไขปัญหำที่

เกิดขึ้นให้ตรงจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตท ำ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมท ำกำรจับเวลำและศึกษำ

ปัญหำรอบกำรผลิตเฉลี่ยเรียงจำกมำกไปน้อย (วันชัย ริ

จิรวนิช, 2543)  ได้ผลดังตำรำงที่ 3  
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ตารางที่ 3. ข้อมูลกำรผลติผลิตภณัฑ์โมเดล CS540110SRB เรียงล ำดับเวลำกำรผลิตจำกมำกไปหำนอ้ยจ ำนวน 12  สถำน ี
 

DATE : จ ำนวนพนักงำน 23 คน

MODEL : Cycle Time (ของแต่ละสถำน)ี 5 วินำที
LINE  :

จ ำนวน จ ำนวน
Station คน ชิน้งำน AVG. % % สะสม

1 ร้อยลวด 11 11 8.86 19.88 19.88
2 บัดกรี 1 1 7.21 16.17 36.05
3 ติด Label 1 1 4.58 10.27 46.32
4 ตรวจสอบกำรใส่ฐำน 1 1 4.55 10.20 56.52
5 กำรตรวจสอบกระแสไฟ 1 1 3.68 8.26 64.78
6 ควบคุมควำมสูง 1 1 3.59 8.05 72.83
7 ตรวจสอบด้วยสำยตำ 1 1 3.40 7.63 80.47
8 วัดขำ Pin 1 1 3.03 6.79 87.26
9 กำรตรวจสอบกระแสไฟ 1 1 2.28 5.11 92.37
10 วัดและตัดลวด 1 200 2.05 4.59 96.97
11 กำรแพ็คสินค้ำ 1 370 1.33 2.98 99.95
12 ตรวจสอบลวด 1 200 0.02 0.04 100.00

TOTAL 44.58 100.00

1-ส.ค.-57

CS540110SRB
D13

JOB DESCRIPTION

 
 
จำกตำรำงที่ 3 ข้อมูลเรียงล ำดับเวลำกำรผลิต

Cycle Time แต่ละสถำนีจำกมำกไปหำน้อยจ ำนวน
ทั้งหมด 12 สถำนีเพื่อหำสถำนีที่ใช้เวลำในกำรท ำงำน
และมีงำนรอคอยมำกที่สุด (วันชัย ริจิรวนิช, 2543)  

 เมื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวมำพลอต ลงในแผนภูมิพำ
เรโต  ก็จะได้ทรำบว่ำปัญหำหลักและปัญหำรองใน

กระบวนกำรผลิตคือสถำนีใดที่ใช้เวลำในกำรท ำงำนและ
มีงำนรอคอยมำกท่ีสุด และเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำและ
ด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป(วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2541) ดัง
แสดงในรูปที ่3 
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ภาพที่  3   กรำฟแสดงแผนภมูิวิเครำะหล์ ำดับปญัหำหลักและปัญหำรองของกำรด ำเนินงำน 
จำกรูปที่  3 สถำนีร้อยลวดใช้เวลำในกำร

ปฏิบัติงำนสูงที่สุดแต่ผู้จัดท ำกำรวิจัย ไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำในสถำนีนี้ได้เนื่องจำกในกำรร้อยลวดนั้น
พนักงำนมีกำรลำออกบ่อยดังนั้นพนักงำนจึงต้องฝึก
ทักษะอยู่บ่อยครั้งท ำให้มีทักษะในกำรท ำงำนที่ไม่

เท่ำกันและในกำรท ำงำนแต่ละสถำนีพนักงำนจะท ำ
ได้เร็วหรือช้ำขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และแรงจูงใจ 
(วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2541) นั่นก็คือเงิน ดังนั้นทีมจึง
เลือกแก้ไขในสถำนีบัดกรีซึ่งเป็นสถำนีที่ใช้เวลำรอบ
กำรผลิตมำกรองลงมำจำกสถำนีร้อยลวดดังกล่ำว 

 

           

ว     ิ 

 น

วิ ี า 

 า      ี ช  ว า า 

   ี  น น   าน    

ขำดควำมช ำนำ 

ได้ชิ้นงำนไม่ตรงตำม   ำ มำย

 น   าน  ิ   ิ าน ิ   า 

ล ม  ิบัติงำนบำงขั้นตอน

 กิดกำรล่ำช้ำในกำรตรวจสอบ

                  า  า าน
 กิดกำรส ก รอ       ช า   

ไม่มีกำรบ ำรุงรัก ำ

     ว     ี   า           น

บัดกรีไม่สมบูร  

 า ท า าน       า   าน

จุ่มชิ้นงำนกับตัว ระสำนไม่พอดี
  ิ  า    าน

ใช้ วลำในกำรท ำงำนมำก

ไม่มีกำรก ำ นด
พนักงำน ู้รับ ิดชอบ

ตะกั ว กำะชิ้นงำนได้ไม่ดี
บัดกรีไม่ติด

ภาพที่ 4  แผนผังก้ำงปลำแสดงปญัหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรลดกำรสญูเสยีในกำรบัดกรี 
 

 
ตารางที่ 4   ปัญหำ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกระบวนกำรลดกำรสูญเสียในกำรบัดกรี 
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ปัญหา ปัญหาหลัก ปัญหารอง ปัญหาย่อย แก้ปัญหา 
 
 
คน 

เปลี่ยนพนักงำนบ่อย ขำดควำมช ำนำญ 
ได้ชิ้นงำนไม่ตรงตำม
เป้ำหมำย 

จั ด อ บ ร ม พ นั ก ง ำ น  ส อ น วิ ธี
ปฏิบัติงำนให้มีควำมเข้ำใจก่อน
ท ำงำนจริง 

พนักงำนปฏบิัติงำน
ผิดพลำด 

ลืมปฏิบัติงำนบำง
ขั้นตอน 

เกิดกำรล่ำช้ำในกำร
ตรวจสอบ 

จัดท ำใบปฏิบัติงำนให้ละเอียดและ
เข้ำใจได้โดยง่ำย 

เครื่องจักร 
เครื่องจักรไม่ได้
มำตรฐำน 

เกิดกำรสึกหรอ  
จัดท ำใบตรวจสอบระยะเวลำในกำร
ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 

เครื่องจักร อุปกรณ์ช ำรุด ไม่มีกำรบ ำรุงรักษำ 
ไม่มีกำรก ำหนด
พนักงำนผู้รับผิดชอบ 

มอบหมำยหน้ ำที่ ให้ รับผิดชอบ
เครื่องจักรที่ตนปฏิบัติงำน 

 

 

ตารางที่ 4  ปัญหำ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกระบวนกำรลดกำรสูญเสียในกำรบัดกรี (ต่อ) 
ปัญหา ปัญหาหลัก ปัญหารอง ปัญหาย่อย แก้ปัญหา 

วัตถุดิบ 
ตะกั่วบัดกรีละลำยไม่
พร้อมกัน 

บัดกรีไม่สมบูรณ์ ตะกั่วเกำะชิ้นงำนไม่ดี 
ก ำ ห น ด อุ ณ ห ภู มิ ให้ อ ยู่ ใ น
มำตรฐำนที่ ยอมรับ ได้ ในกำร
บัดกร ี

วิธีกำร 

เกิดกำรรองำน 
ใช้ เวลำในกำรท ำงำน
มำก 

 
ท ำฟิกเจอร์ช่วยในกำรท ำงำนเพื่อ
ควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก ำ ร ท ำ ง ำ น ไม่ ไ ด้
มำตรฐำน 

จุ่ ม ชิ้ น ง ำ น กั บ ตั ว
ประสำนไม่พอดี 

บัดกรีไม่ติด 
หมั่นเติมตัวประสำนให้ถึงจุดที่
ก ำหนด และพอดีกับขำพินใน
กำรบัดกรี 

 

จำกตำรำงที่ 4  พบว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำร
เสียเวลำในกำรผลิตแบ่งออกเป็นสำเหตุหลัก 4 
ประเภทคือสำเหตุจำกคน สำเหตุจำกกระบวนกำร 
สำเหตุจำกเครื่องจักร และสำเหตุจำกวัสดุ (ทวีศักดิ์ 
มโนสืบ, 2558) ซึ่งจำกกำรที่คณะผู้วิจัยได้ศกึษำ และ
สังเกตกำรณ์กระบวนกำรผลิต สำเหตุหลักที่ เกิด
ควำมถี่ท ำให้เสียเวลำคือสำเหตุที่ เกิดจำกวิธีกำร
ท ำงำน 

ท ำกำรออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture Design) เพื่อ
ช่วยในกำรท ำงำนของพนักงำนให้สะดวกและง่ำยขึ้นได้
ท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตที่สถำนี
บัดกรี (Solder) จัดท ำกำรควบคุมด้วยกำรใช้ฟิกเจอร์
เพื่อลดควำมสูญเปล่ำในกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนรวมถึง
ช่วยลดเวลำในกำรท ำงำน (วชิระ มีทอง, 2537) แสดง
ดังภำพที่ 5,6 และ 7 
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ภาพที่ 5 ออกแบบอุปกรณ์จับงำนและเขียนแบบงำนช่วยในกำรจับยึดช้ินงำน 
 

 

ภาพที่ 6  แผ่นแม่เหล็กขนำดควำมกว้ำงเท่ำกับ 64 มิลลิเมตรและควำมยำวเท่ำกับ 220.3 มิลลิเมตร 

 

ภาพที่ 7 ฟิกเจอร์ช่วยในกำรจับยดึชิ้นงำน 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่  2  มีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 

ด ำเนินกำรลดต้นทุนโดยกำรลดปริมำณควำมยำว
ของลวดทองแดงให้มีควำมยำวเหมำะสมกับช้ินงำน โดยมี

ผลกำรวิจัยดังรำยละเอียดดังนี้คือ ท ำกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลกำรตัดเส้นลวดทองแดงในกำรลดขนำดควำม
ยำวแสดงดังตำรำงที่ 5 
 

 

ตารางที่  5  ข้อมูลกำรตัดเส้นลวดทองแดง 
คร้ังท่ี เศษลวดทองแดงท่ีตัดทิ้ง 
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(มิลลิเมตร) 
1 37 
2 37 
3 45 
  
  

28 40 
29 52 
30 56 

เฉลี่ย 43 
 
 จำกตำรำงที่  5 พบว่ำ ในกำรตั ด เส้นลวด 
ทองแดงมีควำมยำว 1,320 มิลลิเมตร และมีกำรตัด
เส้นลวดทองแดงทิ้งมีควำมยำวสูงสุด 56 มิลลิเมตร 
ควำมยำวต่ ำสุด 37 มิลลิ เมตร โดยเฉลี่ยกำรตัด
เส้นลวดทองแดงท้ิงมีควำมยำว 43 มิลลิเมตร  
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาของการเหลือเศษลวดทองแดง 

วิเครำะห์ปัญหำของเสียในโรงงำนกรณีศึกษำ
กำรน ำหลั กกำร 7 QC Tools มำปรับ ใช้  ได้ แก่ 
แ ผ น ภ ำ พ ส ำ เห ตุ แ ล ะ ผ ล  (Cause and Effect 
Diagram) โดยวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อำจเกิดจำก คน(Man) เครื่องจักร(Machine) วัตถุดิบ
(Materials) วิธีกำรท ำงำน(Method) และน ำมำหำ
วิธีแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นให้ตรงจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรผลิต (ทวีศักดิ์ มโนสืบ, 2558)  แสดงดังรูปภำพ
ที่ 8 

           

ว     ิ 

 น

วิ ี า 

  ิ     ว ท     

ว   วา  าว   น ว  ิ   า 

 กิดควำม ม  อยล้ำ

 า  าน        ที 

ควำมยำวของลวดยำวไม่สม  ำ สมอ

ว     ิ  ี า า   

ใช้   นจ ำนวนมำก

 า  า วา   น  าน า  ช  าน

  ล อ   ลวดจำกกำรใช้งำน

ไม่มีแ นกำร
ตรวจสอบ คร  องจักร

ท ำงำนมำก กินไ 

 กิดกำรสิ้น  ล อง

ภาพที่ 8 แผนผังก้ำงปลำแสดงปญัหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรลดตน้ทุนของลวดทองแดง 

ตารางที่ 6  ปัญหำ สำเหตุ วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกระบวนกำรวัดและตัดเส้นลวดทองแดง 
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ปัญหา ปัญหาหลัก ปัญหารอง ปัญหาย่อย แก้ปัญหา 
คน วัดควำมยำวลวด

ผิดพลำด 
เกิดควำมเม่ือยล้ำ ท ำงำนมำกเกินไป ก ำหนดเวลำในกำรพกัของแต่ละชว่งเวลำ

ในกำรท ำงำน 
เครื่องจักร สำยพำนดึงไม่คงที่ ควำมยำวของลวดไม่

สม่ ำเสมอ 
ไม่มีแผนกำร
ตรวจสอบเครื่องจักร 

จัดท ำใบตรวจสอบระยะเวลำในกำรซ่อม

บ ำรุงเครื่องจักร(ทวีศักดิ์ มโนสืบ, 2558) 
วัตถุดิบ วัตถุดิบมีรำคำแพง ใช้เป็นจ ำนวนมำก  วำงแผนในกำรใช้วัตถุดบิให้เหมำะสม 
วิธีกำร ขำดกำรวำงแผนด้ำน

กำรใช้งำน 
เหลือเศษลวดจำก
กำรใช้งำน 

เกิดกำรสิ้นเปลือง วำงแผนในกำรตัดควำมยำวของ
เส้นลวดทองแดงให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานกระบวนการตัด

ลวดทองแดง 
ทำงคณะผู้จัดท ำโครงงำนได้เล็งเห็นปัญหำของ

เส้นลวดทองแดงที่ต้องตัดทิ้งในกระบวนกำรท ำงำนใน
สถำนีกำรใส่ฐำนช้ินงำน ท ำให้เกิดควำมสิ้นเปลืองวัสดุ

โดยไม่จ ำเป็น จึงได้ท ำกำรปรับปรุงที่สำเหตุกำรเหลือ
เศษวัสดุโดยกำรตัดควำมยำวเส้นลวดทองแดงให้มี
ควำมยำวลดลงจำกเดิมในสถำนีกำรวัดและตัด
เส้นลวดทองแดง จำกเดิ มตั ดควำมยำม 1,320 
มิลลิเมตรปรับปรุงให้เหลือควำมยำว 1,280 มิลลิเมตร 

 

ภาพที ่9  เศษเส้นลวดทองแดงท่ีตัดทิ้ง 

วิเคราะห์ผลการตัดลวดทองแดง 
กำรใช้อัตรำส่วนทำงกำรเงินในกำรวิ เครำะห์

สมกำรที่ ใช้ในกำรค ำนวณ  คือ  จ ำนวนช้ินงำนที่
เพิ่มขึ้น  ×  รำคำช้ินงำน 

กำรค ำนวณควำมยำวของลวดทองแดงท่ีตัดทิ้ง 
สูตรที่ใช้ในกำรค ำนวณ  คือ  (จ ำนวนช้ินงำนที่

ผลิต × ควำมยำวของเส้นลวดทองแดงก่อนปรับปรุง × 
จ ำนวนเส้นลวดทองแดงที่ใช้)  - (จ ำนวนช้ินงำนที่ผลิต 
× ควำมยำวของเส้นลวดทองแดงหลังปรับปรุง × 
จ ำนวนเส้นลวดทองแดงท่ีใช้) 

สรุปผลการปรับปรุงของกระบวนการตัด
ลวดทองแดง 

 ในส่วนของกำรใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองมำกในกำร
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกำรผลิตจะมีลวดที่
ต้องตัดทิ้งเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งโรงงำนกรณีศึกษำยังมิได้
มีกำรแก้ไขปัญหำตรงจุดนี้ เพรำะโรงงำนกรณีศึกษำ
มิได้เล็งเห็นควำมสูญเปล่ำของวัสดุ 

ผลการวิจัย 
จำกกำรศึกษำและปรับปรุ งประสิทธิภำพใน

กระบวนกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยท ำกำรศึกษำ
จำกโรงงำนกรณีศึกษำซึ่งด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
งำนวิจัยคือ  1. เพื่อช่วยลดเวลำในกำรท ำงำนของ
พนักงำนในกระบวนกำรผลิต 2. เพื่อช่วยลดกำรใช้
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วั ต ถุ ดิ บ  (ล วด ท อ งแ ด ง ) ใน ก ำรผ ลิ ต ช้ิ น ส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

จำกวัตถุประสงค์ งำนวิจัยข้อที่  1 ท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลกำรจับเวลำและออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture 
Design) เพื่อช่วยในกำรท ำงำนของพนักงำนของโรงงำน
กรณีศึกษำเพื่อค้นหำปัญหำและท ำกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น

ในโรงงำนจำกกำรศึกษำสภำพปัญหำของโรงงำนได้ท ำกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตที่สถำนีบัดกรี 
(Solder) จัดท ำกำรควบคุมด้วยกำรใช้ฟิกเจอร์เพื่อลดเวลำ
ในกำรท ำงำน (วชิระ มีทอง, 2537) โดยมีกำรน ำเสนอ 
ตำมตำรำงที ่7  

 

ตารางที ่7 ปริมำณกำรกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3 เดือนก่อนกำรใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึด (เฉลี่ย: เดือน) 
 

เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม เฉลี่ย/เดือน 

จ านวนชิ้นงานที่ผลิต (ชิ้น) 118,208 98,132 116,734 111,925 
 

 

จำกตำรำงที่ 7 ในกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอ 
นิกส์เรำน ำข้อมูลกำรผลิต 3 เดือนคือตั้งแต่เดือน 
มิถุนำยน – สิงหำคม มำเก็บไว้เพื่อแสดงเป็นข้อมูล
ในกำรจับเวลำก่อนกำรใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึด โดยมี
ปริมำณกำรผลิตเฉลี่ย 111,925 ช้ินต่อเดือน 

ข้อมูลกำรจับเวลำในกระบวนกำรบัดกรี เมื่อท ำ
กำรเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพเมื่อน ำอุปกรณ์ช่วยจับยดึฟิกเจอร์(วชิระ 
มีทอง, 2537)  มีผลดังตำรำงที่ 8 

 
ตารางที ่8  กำรเปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดในเวลำประมำณ 60 วินำที (เฉลี่ย:1นำที) 
 

ครั้งที่ 

ก่อนปรับปรุงฟิกเจอร ์
จับชิ้นงานได ้6 ชิ้น 

หลังปรบัปรุงฟิกเจอร ์
จับชิ้นงานได ้12 ชิ้น 

 
( E= B-D ) 
เวลาที่ลดลง 

(วินาที) 

(A) 
เวลาก่อนปรับปรุง 

(วินาที) 

(B) 
เวลาก่อนปรับปรุง    
(คิดเป็นชิ้นละ) 

(C) 
เวลาหลังปรับปรุง 

(วินาที) 

(D) 
เวลาหลังปรับปรุง    
(คิดเป็นชิ้นละ) 

1 43.21 7.20 55.14 4.59 2.61 
2 42.02 7.00 57.28 4.77 2.23 
3 41.32 6.89 56.28 4.69 2.20 
      
      

28 41.58 6.93 55.68 4.64 2.29 
29 42.36 7.06 59.32 4.94 2.12 
30 45.72 7.62 58.34 4.86 2.76 

เฉลี่ย 43.81 7.30 55.90 4.66 2.64 
 

จำกตำรำงที่  8  ก่อนกำรปรับปรุงในสถำนี
บัดกรี 1 ครั้ง ได้ช้ินงำน 6 ช้ิน ใช้เวลำเฉลี่ยในกำร
ท ำงำน 43.81 วินำที คิดเป็นเวลำที่ใช้เฉลี่ย 7.30 
วินำทีต่อช้ิน  หลังกำรปรับปรุงสำมำรถเพิ่มช้ินงำน

เป็น 12 ช้ิน ใช้เวลำเฉลี่ย 55.90 วินำที คิดเป็นเวลำ
ที่ใช้เฉลี่ย  4.66 วินำทีต่อช้ิน แสดงกำรเปรียบเทียบ
ดังรูปที่  2 ดังนั้นเวลำที่ลดลงเฉลี่ยเท่ ำกับ 2.64 
วินำทีต่อช้ิน 
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ภาพที่ 10 แผนภูมเิปรียบเทียบกำรจับเวลำในกำรบัดกรีเฉลี่ย ภาพที่ 11  แผนภมูิเปรยีบเทียบควำมยำวของเส้นลวดทองแดง  
ก่อนและหลังกำรปรับปรุง 

ตารางที่ 9 ปริมำณกำรเพิ่มจ ำนวนของช้ินงำนหลังกำรปรับปรุง 
 

เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เฉลี่ย/เดือน 
จ านวนชิ้นงานที่ผลิต 

(ชิ้น) 
137,047 115,340 121,443 119,786 123,404 

 

จำกตำรำงที ่9 ในกำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เรำน ำข้อมูลกำรผลิต 4 เดือนคือตั้งแต่เดือน กันยำยน 
– ธันวำคม มำเก็บไว้เพื่อแสดงเป็นข้อมูลในกำรจับ
เวลำหลังกำรใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึด โดยมีปริมำณกำร
ผลิตเฉลี่ย 123,404 ช้ินต่อเดือน 

จ ำก ก ำรท ด ล อ ง ใน ก ำ รวั ด ผ ล โม เด ล รุ่ น 
CS540110SRB กำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรผลิต
ในโรงงำนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักกำร 4M หลักกำร 

7 QC Tools ซึ่งได้แก่ ใบตรวจสอบ แผนภูมิเหตุ และ
ผล แผนภูมิพำเรโต และกรำฟ มำวิเครำะห์ในกำรหำ
ปัญหำเพื่อท ำกำรแก้ไขกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
อุปกรณ์ช่วยจับยึดช้ินงำนเพื่อให้ลดเวลำกำรท ำงำน
ของพนักงำนก่อนกำรปรับปรุงใช้เวลำเฉลี่ยช้ินละ 
7.30 วินำที เมื่อปรับปรุงฟิกเจอร์ใช้เวลำเฉลี่ยช้ินละ 
4.66 วินำที มีผลดังตำรำงที่ 10 

 
 

ตารางที่ 10  ปริมำณกำรเพิ่มจ ำนวนของช้ินงำนหลังกำรปรับปรุง 
 

การปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง เพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ย/เดือน 123,404 111,925 12,379 

 

จำกตำรำงที่ 10  พบว่ำหลังกำรปรับปรุงเก็บ
ข้อมูลกำรผลิตจ ำนวน 4 เดือนดังกล่ำวมีปริมำณกำร
ผลิตเฉลี่ย 123,404 ช้ินต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลกำรผลิต 3 เดือนก่อนกำรปรับปรุงคือตั้งแต่
เดือน มิถุนำยน – สิงหำคม มีปริมำณกำรผลิตเฉลี่ย 

111,925 ช้ินต่อเดือน หำกน ำข้อมูลดังกล่ำวมำท ำกำร
เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรปรับปรุงเรำจะพบว่ำ
จ ำนวนช้ินงำนที่ท ำกรผลิตจะมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 12,379 ช้ินต่อเดือน 
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จำกวัตถุประสงค์งำนวิจัยข้อที่ 2  ด ำเนินกำรลด
ต้นทุนโดยกำรลดปริมำณควำมยำวของลวดทองแดงให้
มีควำมยำวเหมำะสมกับช้ินงำน โดยมีผลกำรวิจัยดัง

รำยละเอียดดังนี้คือ ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรตัด
เส้นลวดทองแดงในกำรลดขนำดควำมยำวแสดงดัง
ตำรำงที่ 11 

 

ตาราง 11 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังกำรปรับปรุงกำรลดควำมยำวของเส้นลวดในกระบวนกำรวัดและตัดลวด 

 
ครั้งที่ 

 

( A ) 
ความยาวลวดก่อน 

ปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

( B ) 
เศษลวดที่ตดัทิ้ง 
ก่อนปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

( C ) 
ความยาวลวดหลงั 

ปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

( D ) 
เศษลวดที่ตดัทิ้งหลั

งปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

(B/D) x 100 
เศษลวดที่สามารถ 

ลดได ้
(คิดเป็นร้อยละ) 

1 1,320 37 1,280 16 43.24 
2 1,320 37 1,280 17 45.95 
3 1,320 45 1,280 21 46.67 
      
      

28 1,320 40 1,280 16 40.00 
29 1,320 52 1,280 14 26.92 
30 1,320 56 1,280 19 33.93 

เฉลี่ย 1,320 43 1,280 17.5 41.23 
 

ตารางที่ 12  เปรียบเทียบควำมยำวของเส้นลวดทองแดงก่อนและหลังกำรปรับปรุง 
 

ความยาวก่อนการปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

ความยาวหลังการปรับปรุง 
(มิลลิเมตร) 

ความยาวที่ลดลง/เส้น 
(มิลลิเมตร) 

ความยาวที่ลดลง/ชิ้นงาน 
(มิลลิเมตร) 

1,320 1,280 40 80 
 

จำกตำรำงที่ 12  พบว่ำในกำรประกอบช้ินงำนใช้
ลวดทองแดง 2 เส้นต่อ 1 ช้ินงำนและมีควำมยำวเส้นละ 
1 ,320 มิ ลลิ เมตร แต่ หลั งกำรประกอบจะมี เศษ
เส้นลวดทองแดงเหลืออยู่โดยเฉลี่ย 43 มิลลิเมตร  ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมสิ้นเปลืองและเพื่อควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน จึงได้ท ำกำรตัดเส้นลวดทองแดง
ลดลงที่ควำมยำว 40 มิลลิเมตร เหลือช้ินงำนที่ควำมยำว
เส้นละ 1,280 มิลลิเมตร แสดงดังรูปภำพที่ 3 เป็นผลให้
พนักงำนท ำงำนสะดวกพอสมควรและสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตจำกกำรใช้ลวดทองแดงที่เหมำะสมลงได้   80 
มิลลิเมตรต่อ 1 ช้ินงำน (หำกว่ำมีกำรผลิตเฉลี่ย 123,404 
ช้ิน/เดือน) สำมำรถลดปริมำณกำรใช้ลวดทองแดงลงได้  
123,404 *80  = 9,872,320 มิลลิ เมตร (ประมำณ 
9872.3 เมตร) ต่อเดือน 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จำกกำรศึกษำและปรับปรุ งประสิทธิภำพใน

กระบวนกำรผลิ ตช้ินส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยได้
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์งำนวิจัยคือ  1. เพื่อช่วยลด
เวลำในกำรท ำงำนของพนักงำนในกระบวนกำรผลิต 2. 
เพื่อช่วยลดกำรใช้วัตถุดิบ (ลวดทองแดง) ในกำรผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

จำกวัตถุประสงค์งำนวิจัยข้อที่  1 ท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลกำรท ำงำนในปัจจุบันพร้อมกับกำรจับเวลำ
เพื่อศึกษำสภำพของปัญหำเพื่อน ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำร
วิเครำะห์ผลในกำรตัดสินใจวำงแผนด ำเนินกำรปรับปรุง
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แก้ไขเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ มโนสืบ (ทวีศักดิ์ มโน
สืบ , 2558)  วิชญำ สกุลอำรีวัฒนำ (วิชญำ สกุลอำรี
วัฒนำ, 2547)  ธนะศักดิ์ แก้วชมภู(ธนะศักดิ์ แก้วชมภู, 
2553)และ เสำวนีย์  ชัยศิริพำนิช  (เสำวนีย์  ชัยศิริ
พำนิช, 2553) ที่กล่ำวว่ำกำรส ำรวจสภำพทั่วไปของ
โรงงำนฯพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อท ำกำรกำรวิเครำะห์
ปัญหำโดยอำศัยหลักกำรของกำรมีส่วนร่วมของ
พนักงำน  มีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและ 
ผู้ บ ริห ำรต้ อ งมี ค วำมสน ใจในข้อมู ลที่ ส ำม ำรถ
เปรียบเทียบได้หลำยมิติ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ โดย
ท ำกำรรวมและแปลงข้อมูลของอุบัติกำรณ์กำรบินและ
ปัจจัยปัญหำทำงเทคนิคให้อยู่ในรูปแบบที่เหมำะสม
เพื่อช่วยในกำร วิเครำะห์ กำรตัดสินใจ และกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำนรวมทั้งได้รับข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ต่อไป 

จำกนั้นก็มำท ำกำร ออกแบบฟิกเจอร์ (Fixture 
Design) เพื่อช่วยในกำรท ำงำนของพนักงำนให้สะดวก
และง่ำยขึ้น (วชิระ มีทอง , 2537) ได้ท ำกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตที่สถำนีบัดกรี (Solder) 
จัดท ำกำรควบคุมด้วยกำรใช้ฟิกเจอร์เพื่อลดลดควำมสูญ
เปล่ำในกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนรวมถึงช่วยลดเวลำในกำร
ท ำงำน  สอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์  มโนสืบ
(ทวีศักดิ์ มโนสืบ , 2559)  และสุชำติ วำรีสดใส(สุชำติ 
วำรีสด ใส , 2551)  ที่ กล่ ำวว่ ำจิ๊ กและฟิ ก เจอร์ถู ก
ออกแบบและสร้ำงขึ้นมำเพื่อท ำกำรยึดจับรองรับ และ
ก ำหนดต ำแหน่งช้ินงำนทุก ๆ ช้ิน เพื่อให้แน่ใจว่ำใน
กำรเจำะรูหรือกำรตกแต่งด้วยวิธีอื่น ๆจะได้ต ำแหน่ง
เดิมหรือขนำดตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดมำทุกประกำร
ช่วยลดกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนรวมถึงช่วยลดเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน  ยังผลให้ก่อนกำรปรับปรุง มีปริมำณกำร
ผลิตเฉลี่ย 111,925 ช้ินต่อเดือน หลังกำรปรับปรุงมี
ปริมำณกำรผลิตเฉลี่ย  123,404 ช้ินต่อเดือน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนและหลังกำรปรับปรุงเรำจะ
พบว่ำจ ำนวนช้ินงำนที่ท ำกำรผลิตจะมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยมีค่ำเท่ำกับ 12,379 ช้ินต่อเดือน 

จำกวัตถุประสงค์งำนวิจัยข้อท่ี 2 มีด ำเนินกำรลด
ต้นทุนโดยกำรลดปริมำณควำมยำวของลวดทองแดงให้มี
ควำมยำวที่เหมำะสมกับช้ินงำน โดยท ำกำรทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูล จำกกำรตัดเส้นลวดทองแดงจำกควำม
ยำวเส้นละ 1,320 มิลลิเมตร ซึ่งจะมี เศษเส้นลวด 
ทองแดงเหลืออยู่โดยเฉลี่ย 43 มิลลิเมตรต่อเส้น ได้ท ำ
กำรลดขนำด ลงเหลื อค วำมย ำว เส้ นล ะ  1,280 
มิลลิเมตร (ตัดเส้นลวดทองแดงลดลงที่ควำมยำว 40 
มิลลิเมตร) พนักงำนก็ยังคงท ำงำนสะดวกพอสมควร
และสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของกิติชัย  เตมียกุล (กิติชัย  เตมียกุล , 2543) 
และสันติ  ชินำนุวัติวงศ์(สันติ  ชินำนุวัติวงศ์, 2543)  ที่
เสนอว่ำ กำรจัดรูปแบบกำรตัดให้เหมำะสมเหลือเศษ
น้อยที่สุด ผลที่ได้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรลด
เศษจำกกำรตัดวัสดุและวิธีกำรควบคุม ดูแลที่จะใช้ใน
กำรลดปริมำณของเสียให้มำกที่สุดและมีผลสัมฤทธ์ิสูง
ที่สุดได้แก่  กำรควบคุมดูแลกำรลดจ ำนวนของเสียจำก
กำรผลิตนั่นเอง ส่งผลให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต
จำกกำรใช้ลวดทองแดงที่ เหมำะสมลงได้   80 
มิลลิเมตรต่อ 1 ช้ินงำน (จำกข้อมูลหำกว่ำมีกำรผลิต
เฉลี่ย 123,404 ช้ิน/เดือน) สำมำรถลดปริมำณกำรใช้
ล วดทองแด งลงได้   123,404 *80  = 9,872,320 
มิลลิเมตร (ประมำณ 9872.3 เมตร) ต่อเดือน ส่งผลให้
เศษของเสียและปริมำณกำรใช้ลวดทองแดงลดน้อยลง  

สรุป  
จำกกำรทดลองทำงคณะผู้ด ำเนินงำนวิจัยในครั้ง

นี้ได้ท ำกำรทดลองกำรท ำงำนจริงในโรงงำน ได้น ำเอำ
หลักกำรต่ำงๆ ซึ่งใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ประกอบไปด้วยกำรสร้ำงอุปกรณ์ช่วยจับยึดช้ินงำน
เพื่อได้จ ำนวนช้ินงำนเพิ่มขึ้นจำกเดิมและช่วยลดเวลำ
กำรท ำงำนของพนักงำนให้น้อยลง, กำรลดขนำดควำม
ยำวของวัสดุ (ลวดทองแดง) ให้ได้ตำมขนำดที่ก ำหนด 
แล้วจึงน ำไปปฏิบัติกำรผลิตงำนได้จริง 

จำกกำรทดลองจับเวลำเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ฟิกเจอร์ ในกำรบัดกรี 
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พบว่ำ พนักงำนบัดกรี 1 ครั้งได้ช้ินงำน 6 ช้ินโดยใช้
เวลำเฉลี่ย 43.81 วินำที คิดเป็นช้ินใช้เวลำเฉลี่ย 7.30 
วินำที หลังจำกกำรปรับปรุงฟิกเจอร์พนักงำนสำมำรถ
เพิ่มช้ินงำนได้เป็น 12 ช้ิน โดยใช้เวลำเฉลี่ย 55.90 
วินำที คิดเป็นช้ินใช้เวลำเฉลี่ย 4.66 วินำที (ดังตำรำงที่ 
8) จะเห็นไดวำกำรปรับปรุงกระบวนกำรบัดกรี สำมำรถ
ลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนเฉลี่ยได 2.64 วินำทีหรือลด
เวลำได้ต่อช้ิน 36.16 % 

จำกกำรทดลองลดควำมยำวของเส้นลวดทอง 
แดงพบว่ำลวดทองแดง 1 เส้นมีควำมยำวทั้งหมด 
1,320 มิ ล ลิ เม ต ร  ส ำม ำ รถ ล ด ค ว ำม ย ำ ว ข อ ง
เส้นลวดทองแดงได้ 40 มิลลิเมตร จะเหลือควำมยำว
ของเส้นลวดทองแดงเท่ำกับ 1,280 มิลลิเมตร ดังนั้น
จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจึงเป็นกำรลดต้นทุนกำร
ผลิตได้ต่อเส้น 3% และวัตถุปริมำณเท่ำเดิมสำมำรถ
ผลติได้จ ำนวนช้ินงำนเพิ่มขึ้น 

ปัญหำที่พบ 
1.กำรจัดเก็บข้อมูลของโรงงำนกรณีศึกษำ ถูก

จัดเก็บในใบเอกสำรที่บันทึกโดยไม่มีกำรจัดเก็บใส่
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ท ำให้ยำกต่อกำรค้นหำ และดึง
ข้อมูลที่ต้องกำรมำใช้ ซึ่งท ำให้เกิดควำมไม่สะดวกและ
ใช้เวลำนำน และอำจท ำให้กำรมองเห็นของสภำพ
ปัญหำโดยภำพรวมที่เกิดขึ้นในโรงงำนกรณีศึกษำไม่
ชัดเจน 

2. กำรใช้ภำษำต่ำงกันเนื่องจำกพนักงำนส่วน
ใหญ่ เป็นชำวเมียนมำ ท ำให้มีควำมล ำบำกในกำร
สื่ อ ส ำร  ท ำให้ มี ก ำรสื่ อ ส ำรที่ ผิ ด และ ไม่ เข้ ำ ใจ
ควำมหมำยที่ตรงกัน 

3. สถำนที่ปฏิบัติงำนเพื่อใช่ในกำรท ำงำนของ
พนักงำน มีพื้นที่จ ำกัด จึงท ำให้เกิดกำรท ำงำนที่ไม่
สะดวก 

4. แสงสว่ำงมีไม่เพียงพอต่อกำรมองเห็นส ำหรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

ข้อเสนอแนะ 
1.โรงงำนกรณีศึกษำควรมีกำรจัดท ำโปรแกรมใน

กำรบันทึกข้อมูลของเสียส ำเร็จรูป  เพื่อให้สำมำรถ
บันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว, มีควำมถูกต้อง และ

สำมำรถดึงข้อมูลน ำมำใช้ได้โดยง่ำย (ธนะศักดิ์ แก้ว
ชมภู, 2553) 

2. ศึกษำเรียนรู้กำรใช้ภำษำของพนักงำนเพื่อใช้
กำรสื่อสำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนท่ีสะดวกขึ้น 

3. ส ำหรับกำรศึกษำกำรเคลื่อนท่ีของพนักงำนที่
ใช้ในบริเวณส ำหรับกำรปฏิบัติงำน ควรใช้แนวคิดตำม
หลักกำรยศำสตร์ (โชคชัย จันทร์ธิวัตรกุล, 2552) 

4. ควรท ำกำรศึกษำค่ำควำมสว่ำงที่ เหมำะสม
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้
ได้ มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ งำนที่ เหมำะสม  (วิฑู รย์               
สิมะโชคดี, 2541) 
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การออกแบบและสร้างระบบก่าจัดควันส่าหรับเตาเผาความร้อนต ่า 
ด้วยวิธีตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

Design and Construction of Smoke Removal System for Low Heated 
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บทคัดย่อ  
การออกแบบและสร้างระบบก าจัดควันส าหรับเตาเผาความร้อนต่ าด้วยวิธีตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตนี้จะมีขนาดตัวเครื่อง

ตกตะกอน (กว้าง x ยาว x สูง) 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ชนิดเส้นลวดกับแผ่นเพลท เส้นลวดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร
และความกว้างเพลท    25 x 25 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างเส้นลวดกับแผ่นเพลท 2 เซนติเมตร มีเส้นลวดเป็นขั้วปล่อยประจุไฟฟ้า
ขั้วลบ แผ่นเพลทเป็นขั้วบวก โดยใช้ไฟฟ้าจากชุดวงจรสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง โดยใช้หลักการควบคุมสัญญาณพัลส์ความถี่สูงผ่านวงจรขับ
เกต เพื่อไปควบคุมมอสเฟตในการสับสวิตซ์แรงดันไปจ่ายให้กับหม้อแปลงฟลายแบค ได้เอาต์พุตออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุดถึง 
18 กิโลโวลต์ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบที่แรงดันไฟฟ้า 5, 10, 15, 18 กิโลโวลต์ และมีความเร็วลมที่แตกต่างกันคือ ความเร็วลมไหลตาม
ธรรมชาติ, 0.5, 07 เมตรต่อวินาที ผลสรุปออกมาพบว่าที่แรงดันดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ เครื่องตกตะกอน
มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ 99.05 เปอร์เซ็นต์ โดยพิกัดก าลังไฟฟ้าของเครื่องตกตะกอนเครื่องนี้อยู่ที่ 95 วัตต์ 

ค่าส่าคัญ: ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต, ก าจัดฝุ่น, ไฟฟ้าแรงสูง 

Abstract 
Design and build smoke removal system for heating furnace with low precipitation electrostatic 

precipitator is a machine (Width x length x height): 30 x 30 x 30 cm Wire to the plate Wire with a diameter of 0.5 
mm and width 25 x 25 cm The distance between the wire and plate 2 cm with a wire electrode discharge 
cathode. The electricity generated from the high voltage circuit. Using the control signal pulses frequency, 
Through the gate drive circuit In order to control the MOSFET for switching the voltage supplied to fly back 
transformers. Has a DC output of up to 18 kV, researchers tested the voltage of 5, 10, 15, 18 kV and wind speed is 
different. Wind flow naturally, 0.5, 07 meters per second. The conclusion was that the electrical voltage 10 kV air 
flow naturally. Precipitation and high efficiency is 99.05 percent. The rated power of this precipitation is 95 watt 

Keywords: Electrostatic Precipitator, Dust, High Voltage. 
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บทน่า 
เครื่ อ งก าจั ดควัน จาก เตาเผ า ท า ไมถึ งมี

ความส าคัญ เพราะจากการที่เราเผาขยะ ซากพืชซาก
สัตว์ หรือแม้แต่การจุดธูป ก็ท าให้เกิดควันหรือก๊าซ
ขึ้นมามาก เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) ก๊าซ
มีเทน (CH2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) และสารก่อมะเร็งหลาย
ชนิด สารเบนโซเอไพรีน ลอยออกมาปะปนกับ
อากาศที่เราหายใจเข้าไป หากเราสูดดมข้าไปมากๆ 
อาจท าให้เกิดอาการแสบจมูกจนลุกลามไปถึงอาการ
อักเสบในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงในกรณีที่ควัน
ลอยผ่านเข้าในดวงตา ก็จะท าให้เกิดอาการแสบตา 
จนอาจท าให้ตาอักเสบได้  ซึ่งที่กล่าวมานี้  ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และสั ตว์  ทั้ งในด้ านอนามั ย 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบ
ก าจัดควันด้วยไฟฟ้าสถิตนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก
ต่ อ โร ง งาน อุ ต ส าห ก ร รม  เพ ร าะ ว่ า โร ง งาน
อุตสาหกรรมมีการปล่อยควันที่เป็นมลพิษ ส่งผลเสีย
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของโรคทางเดิน
หายใจ บดบังทัศนวิสัยในการจราจร เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และเป็นอีกปัจจัยของการก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ  

ระบบก าจัดควันด้วยไฟฟ้าสถิต หรือเรียกอีกช่ือ
หนึ่งว่าเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Precipitators; ESP) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถดักจับ
ฝุ่นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต สามารถก าจัด ฝุ่นที่มี
อนุภาคเล็กกว่า 10 ไมครอน  ทนต่ออุณหภูมิสูง   
และใช้ได้กับอัตราการไหลของอากาศสูงได้ดี  วิธีนี้ถือ
ว่ามีประสิทธิภาพในการดับจับฝุ่นสูง จึงไม่แปลกท่ีใน
เครือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่เลือกใช้การ
ก าจัดควันด้วยไฟฟ้าสถิต 

ทบทวนวรรณกรรม 
พงศ์ประพัฒน์ พรมสุวรรณ์ และคณะ (2556)  

[9] ออกแบบและสร้างเตาเผาขยะไร้ควันส าหรับ
ส านักงาน ที่มีขนาด 60 x 60 x 215 เซนติเมตร มี

เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลทขนาน
ส าหรับดักจับควันที่มีขนาดกว้าง 17.5 เซนติเมตร 
ยาว 25 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท 1.5 
เซนติเมตร ขั้วดิสชาร์จมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.38 มิลลิเมตร ใช้แรงดันกระแสตรงอินพุตขนาด 24 
โวลต์ น าหลักการสร้างสัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มมาคุม
สัญญาณพัลส์สวิตช่ิงแรงดันไฟฟ้าผ่านวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์แบบเพิ่มระดับแรงดันให้กับหม้อ
แปลงฟลายแบครุ่นTLF14675B มีการควบคุม
ค่าความถี่ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์แบบ Arduino 
uno R3  

ดร.พานิช อินต๊ะ และคณะ (2555)  [3]  การ
ออกแบบเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับการ
ก าจัดฝุ่นควันจากเตาเผาขยะชุมชน  ซึ่ งเครื่อง
ตกตะกอนฯที่ออกแบบประกอบด้วยแผ่นตกตะกอน
และเส้นลวดดิสชาร์จ โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
แบบกระแสตรง แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจะถูกใช้
ส าหรับสร้างสนามโคโรนาดิสชาร์จระหว่างเส้นลวด
ดิสชาร์จและแผ่นตกตะกอน เมื่อมีการไหลของไอเสีย
จากเตาเผาขยะผ่านเข้าไปในสนามโคโรนาดิสชาร์จนี้
จะท าให้อนุภาคถูกอัดประจุไฟฟ้าและถูกผลักเข้าหา
แผ่นตกตะกอนด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตและตกตะกอน
บนแผ่นตกตะกอน มีประสิทธิภาพการตกตะกอน
โดยรวมประมาณ 99 % 

ประวิทย์  ลี้เหมือดภัย (2553)  [4]  ได้ศึกษา
เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตส าหรับการก าจัดอนุภาค
ไอเสียจากเตา เผาชีวมวล โดยใช้เครื่องตกตะกอน
ไฟฟ้าสถิตแบบหลายท่อ ได้ศึกษาแบบได้จ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการหาประสิทธิ ภาพ และขนาดที่ ได้
ขนาด 40 เซนติเมตร  เส้นผ่านศูนย์ กลางภายนอก 
158 เซนติเมตร และส่วนภายในประกอบด้วยท่อ
ขนาดเล็กศูนย์กลางภายนอก 25.4 เซนติ เมตร 
จ านวน 19 ท่อ แท่งอิเล็กโทรดขนาด 1 มิลลิเมตร 
โดยมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  73 .50  %  64.49% และ 
54.09% ที่ แรงดัน ไฟฟ้ าขนาด 8kV  7kV  6kV 
ตามล าดับ 
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ว ร พ จ น์  ก น ก กั น ฑ พ ง ษ์  (2551) [10] 
ท าการศึ กษาการบ าบั ดฝุ่ น ละอองที่ เกิ ด จาก
แหล่งก าเนิดที่อยู่กับที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ท า
ได้โดยใช้อุปกรณ์ดักจับฝุ่นซึ่งมีทั้งสิ้น  5 ประเภท 
ได้แก่ ระบบคัดแยกที่อาศัยการตกเนื่องจากน้ าหนัก
ฝุ่น ระบบไซโคลน เครื่องดักจับด้วยหยดน้ า ถุงกรอง 
และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต โดยถุงกรองจัดเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ต้องการพื้นที่ใน
การติดตั้งมาก ในขณะที่ระบบอื่นไม่สามารถดักจับ
ฝุ่นขนาดเล็กมากได้ นอกจากนี้ การออกแบบระบบที่
ต่างกัน เช่น การใช้ระยะมาตรฐานของระบบไซโคลน 
พื้นที่ในการติดตั้งการควบคุม ก็เป็นอีกปัจจัยในการ
พิจารณาเลือกอุปกรณ์บ าบัดฝุ่น 

จารุ ต ม์  คุณ าน ภ ดล  (2547)  [11] ศึ กษ า
เกี่ยวกับการดักกรองอนุภาคขนาดเล็กในเสียรถยนต์ 
โดยใช้วิธีทางไฟฟ้าสถิต ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
การค านวณหาประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์ทาง
คณิ ตศาสตร์และจึงเขียนโปรแกรมค านวณค่า
ประสิทธิภาพการดักกรองโดยเปลี่ยนค่าตัวแปลต่างๆ 
ซึ่งได้เลือกกรณีเครื่องดักกรองแบบ 4 ชุดท่อ โดยแต่
ละท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร ที่
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 10 กิโลโวลต์ ได้
ประสิทธิภาพที่ 70% 

 

แนวคิดและทฤษฎีที เกี ยวข้อง 
เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต เป็นอุปกรณ์ก าจัด

อากาศเสีย โดยใช้ไฟฟ้าสถิตในการแยกอนุภาคออก
จากอากาศ ได้ อย่ างมี ประสิทธิภ าพสู ง  [1] ซึ่ ง
โดยทั่วไปในเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต จะมีขั้วไฟฟ้า 
(Electrode) อยู ่2 ชนิดคือ  

1.ขั้วปล่อยประจุ (Discharge electrode) ท า
จากวัสดุที่มีหน้าตัดเล็กๆเช่น เส้นลวด (Wire) หรือ
เป็นแผ่นบางๆ (Flat plate) เป็นต้น ซึ่งโดยปกติขั้ว
ปล่อยประจุนี้จะเป็นขั้วลบ 2. ขั้วเก็บ (Collection 

electrode) ปกติจะต่อสายดิน และ ออกแบบขั้วเก็บ
ให้มีพ้ืนผิวแบบแผ่น (Plate) หรือท่อ (Tube)  

ขั้นตอนการท างานของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้า
สถิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้ น ตอนที่  1 การ ใส่ ป ระจุ ให้ กั บ อนุ ภ าค 
(Particles charging) ท าโดยการใช้ขั้วปล่อยประจุ 
หรือขั้วไฟฟ้ากระแสตรงที่มีค่าความต่างศักย์สูงๆ ท า
ให้โมเลกุลของกระแสอากาศที่อยู่รอบๆนั้น เกิดการ
แตกตัวเป็นอิออนและถูกอิเล็กตรอนหรือประจุลบที่
ปล่อยออกจากขั้วไฟฟ้าไปกระทบหรือชน ท า ให้
โมเลกุลของอากาศกลายเป็นอิออนลบ บริเวณขั้ว
ปล่อยประจุจะเกิดปรากฏการณ์เห็นเป็นแสง สีน้ า
เงินส่องสว่างบริ เวณรอบๆ  ที่ เรียกว่า  โคโรนา 
(Corona) เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาสนาม ไฟฟ้าจะ
ถูกอิออนลบของโมเลกุลองอากาศจ านวนมากชนท า
ให้อนุภาคมีประจุเป็นลบ 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บอนุภาคประจุโดยใช้แรง
ไฟ ฟ้ า ส ถิ ต จ า ก ส น า ม ไฟ ฟ้ า  (Electrostatic 
collection) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
อนุภาคมีประจุเป็นลบแล้วเคลื่อนที่ผ่านเข้ามา ใน
สนามไฟฟ้า โดยจะถูกเหนี่ยวน า ให้เคลื่อนที่เข้าหา
ขั้วเก็บท่ีมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก และเกาะติดอยู่กับขั้ว
เก็บ ความเร็วที่อนุภาคเคลื่อนที่ เข้าหาขั้วเก็บ นี้
เรียกว่า Migration velocity ซึ่งขึ้นกับแรงไฟฟ้า ที่
กระท าต่ออนุภาค  และแรงลาก  (Drag force) ที่
เกิดขึ้นในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปยังขั้วเก็บ เมื่อ
อนุภาคเกาะติดกับขั้วเก็บแล้วจะค่อยๆถ่ายเทประจุ
ลบสู่ขั้วเก็บ  ท าให้แรงดึงดูดทางไฟฟ้า  ระหว่าง
อนุภาคกับขั้วเก็บลดลง อย่างไรก็ตามการที่อนุภาค
จะหลุดจากข้ัวเก็บหรือเกิดการฟุ้งกลับ ของอนุภาคที่
เกิดจากการไหลของกระแสอากาศจะค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากมีการทับถมหรือเกิดการ สะสมของอนุภาค
ที่มีประจุบนขั้วเก็บ กล่าวได้ว่าขณะที่อนุภาคที่ยึด
เกาะกับขั้วเก็บเสียประจุไป เกือบหมดอนุภาคใหม่ที่
อยู่ด้านนอกท่ีเข้ามายึดเกาะนั้นจะยังคงมีประจุไฟฟ้า
อยู่เนื่องจากไม่อาจถ่ายเทประจุผ่านช้ันของอนุภาค
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เก่าที่สะสมอยู่ได้ทันที รวมทั้งในการยึดเกาะจะเกิด
แรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลที่เรียกว่า แรงยึดติด 
และแรงดึงดูดที่จะช่วยในการยึดอนุภาคทั้งหมดให้

อยู่กับขั้วเก็บ โดยขั้นตอนการใส่ประจุไฟฟ้าให้ กับ
อนุภาคและการเก็บอนุภาคที่มีประจุแสดงไว้ใน รูปที ่
1  

 

 
ภาพที  1 การใส่ประจไุฟฟ้าให้กับอนุภาคและการเก็บอนุภาค   ที่มีประจ ุ

ขั้นตอนที่ 3 การแยกอนุภาคของพื้นที่ผิวขั้ว
เก็บ (Dust removal) และหลังจากที่เกิด การสะสม
ของอนุภาคที่ขั้วเก็บถูกท าให้หลุดออก โดยใช้วิธีการ
เคาะ (Rap) หรือการสั่น (Vibration) และ ตกลงโดย
แรงโน้มถ่วงของโลกสู่ถังพักอนุภาคด้านล่าง ก่อนถูก
น า ไปก าจัดต่อไป โดยจะเรียก เครื่องตกตะกอน
ไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีระบบการแยกอนุภาคแบบนี้ว่า แบบ
แห้ง นอกจากนี้การท า ให้อนุภาคหลุดจากขั้ว เก็บ
อาจใช้น้ า ในการชะล้าง ซึ่งเรียกระบบการแยกนี้ว่า 
แบบเปียก 

สมรรถนะเครื องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
สมรรถนะเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตค านวณ

ได้จากการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต หรือค่าประสิทธิภาพในการเก็บ
กักอนุภาคซึ่งสมการที่นิยมใช้คือสมการ Deutsch 
ดังนี ้[7] 

𝜂 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑤𝐿

𝑣0𝑠
)  (1) 

 

เมื่อ    𝜂 คือ ประสิทธิภาพการตกตะกอน  
W คือ ความเร็วของอนุภาคที่เคลื่อนที่ไปยัง

ขั้วเก็บ 
        L   คือ ความยาวของขั้วตกตะกอน  

       𝑣0 คือ ความเร็วของของไหล  
        S   คือ ระยะห่างระหว่างเส้นลวดกับแผ่นราบ 

ความเร็วของอนุภาคที เคลื อนที เข้าหาขั้วเก็บ 
ความเร็วของอนุภาคที่เคลื่อนที่เข้าหาขั้วเก็บ             

ขึ้นอยู่กับแรงไฟฟ้าที่กระท าต่ออนุภาค สามารถหาได้
จากสมการดังนี้ [8] 

 

𝑤 =
𝑛𝑝𝑒𝐸𝐶𝑐

3𝜋𝜇𝑑𝑝
             (2) 

 
เมื่อ  W คือ ความเร็วของอนุภาคที่เคลื่อนที่เข้าหาข้ัว
เก็บ   

e  คือ ค่าประจุของอิเล็กตรอน (1.61𝑥10−19)  
E  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า   

      𝐶𝑐 คือ ตัวประกอบการปรับแก้สลิปแรงดันคัน
นิงแฮม                

      𝜇  คือ ความหนืดของไหล   

      𝑑𝑝 คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค 
แทนค่าในสมการ 
 

w =
(3.31𝑥10−5)(1.61x10−19)(5112.44x103)(2.866)

3𝜋(193.96)(0.1x10−6)
 

 
w = 4.271𝑥10−13 
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การอัดประจุไฟฟ้าของอนุภาค 

อนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกอัดประจุ 
ด้วยสัมผัสและการเกาะติดของไอออนที่ถูกสร้างขึ้น
โดยปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จอิเล็กโทรด ไอออน
จะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้า เนื่องจากเหมาะสม
ส าหรับอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.1 
ไมครอน  โดยสามารถหาจ านวนประจุอนุภาค จาก
สมการดังนี ้[8] 

 

𝑛𝑝 = (
3𝜀

𝜀+2
) (

𝐸𝑑𝑝
2

4𝐾𝐸𝑒
) (

𝜋𝐾𝐸𝑒𝑍𝑖𝑁𝑖𝑡

1+𝜋𝐾𝐸𝑒𝑍𝑖𝑁𝑖𝑡
)  (3) 

 
เมื อ  ε คือ ค่าคงที่ของการเป็นฉนวนชอง

อนุภาค(อากาศ) 1.00038986 
E คือ สนามไฟฟ้า  
𝐾𝐸 คื อ  ค่ า ค ง ที่ จ า ก ส ม ก า ร คู ล อ ม ป์ 

9𝑥109 𝑁. 𝑚2/𝑐2  
𝑍𝑖  คือ ความสามารถในการเคลื่อนตัวของ

ไฟฟ้าของไอออนลบ  1.425𝑥10−4 𝑚2/𝑉. 𝑠  
𝑑𝑝 คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค 
E   คือ ค่าประจุอิเล็กตรอน 1.61𝑥10−19 𝐶    
𝑁𝑖𝑡  คือ ค่าความเข้มข้นจ านวนของไอออน

กับเวลาในการอัดประจุ 
แทนค่าในสมการ 
 
𝑛𝑝 = (

3𝑥(1.00058986)

(1.00058986) + 2
) (

(5112.44𝑥103)(0.1𝑥10−6)2

4(9𝑥109)(1.61𝑥10−19)
) 

X 

(
𝜋(9𝑥109)(1.61𝑥10−19)(1.423𝑥10−4)(5753514.22 )

1+𝜋(9𝑥109)(1.61𝑥10−19)(1.423𝑥10−4)(5753514.22)
) 

𝑛𝑝 = 3.31𝑥10−5 
 
ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุดของสนามไฟฟ้า

เส้นลวดกับ แผ่นราบ  
ความเข้มสนามไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าเส้นลวด

กับแผ่นราบ สามารถหาได้จากสมการดังนี้ [8] 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑟0 ln(𝑑/𝑟0)
                     (4) 

เมื่อ  E  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุด  
V  คือ แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 

𝑟0 คือ รัศมีของเส้นลวดด้านใน  
d   คือ รัศมีของทรงกระบอกสมมูล  

หาได้จาก 
            𝑑 = 4𝑠/𝜋          
S  คือ  ระยะห่างระหว่างเส้นลวดกับแผ่นราบ 

แทนค่าในสมการ 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
10,000 𝑉

(0.0005) ln(
0.025

0.0005
)

                 (5) 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 5112.44 𝑘𝑉/𝑚 

ความหนืดสัมบูรณ์ของของไหล 
ความห นื ด  คื อค่ าค งตั วขอ งสั ด ส่ วน ที่ มี

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉื่อยและความเร็ว                
กราเดียนต์ สามารถหาได้จากสมการดังนี้ [8] 

𝜇 = 𝜇𝑟(
𝑇𝑟+𝑆

𝑇+𝑆
)(

𝑇

𝑇𝑟
)            (6) 

เมื่อ  𝜇𝑟 คือ ความหนืดอ้างอิง (อากาศ 182.03) [8] 
𝑇 คือ อุณหภูมิของแก๊ส  
𝑇𝑟 คือ อุณหภูมิของแก๊สที่สภาวะมาตรฐาน   
𝑆 คือ ค่าคงตัวการประมาณค่าพหุนามต่อเนื่อง 

แทนค่าในสมการ 
 

𝜇 = 182.03(
293.15 + 110.4

378.15 + 110.4
)(

378.15

293.15
) 

 
𝜇 = 193.96 𝑁. 𝑠/𝑚2 

 

วิธีการวิจัย 
ในการออกแบบและสร้างระบบก าจัดควัน

ส าหรับเตาเผาความร้อนต่ านั้นจะแบบออกเป็น 3 
ส่วนด้วยกันคือ    1 .ส่วนเครื่องตกตะกอน  ใช้
ส าหรับจับควันที่ไหลผ่านเข้ามา2.ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูง  ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับขั้วปล่อยและขั้ว
เก็บ 3.ชุดเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่นควัน  ใช้เพื่อน าไป
หาประสิทธิภาพของระบบก าจัดควัน 
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ส่วนทางเขา้ควนั 

ส่วนตวัตกตะกอน 

ส่วนทางออกควนั 

มอเตอร์เขยา่ 
แผน่เพลท 

โดยการออกแบบจะท าการออกแบบโมเดลใน
คอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 2 และออกแบบวงจรไฟฟ้า
แรงดันสูงด้วยหม้อแปลงฟลายแบคดังภาพที่ 3 และ

น าส่วนประกอบต่างๆ ติดตั้งจนเสร็จสมบรูณ์จึงท า
การทดสอบการการท างาน เมื่อแก้ไขข้อพกพร่อง
เรียบร้อยแล้วจึงจะท าการทดลองต่อไป 

ออกแบบและสร้างเครื องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที  2 โมเดลเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตที่ได้ออกแบบไว้ในคอมพวิเตอร ์

การออกแบบและสร้างวงจรสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง 

Power Mosfet

High voltage
transformerPower Supply

12 Vdc

Pulse 
Generator

Output 
High voltage

 
ภาพที  3 บล็อกไดอะแกรมการหลักการสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงด้วยหม้อแปลงฟลายแบค 

 

 

ภาพที  4 ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนั เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

ไฟสถานะ เปิด ไฟสถานะ ปิด 

สวติซ์เปิด ปิด 
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ชุดเก็บตัวอยา่ง
ควันด้านบน 

ซีลรองกันรั่ว 

กระดาษกรอง 

ชุดเก็บตัวอยา่ง
ควันด้านล่าง 

 
 

ภาพที  5 วงจรต่างๆภายในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ใช้ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 

การออกแบบชุดเก็บตัวอย่างอนภุาคฝุ่นควัน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที  6  โมเดลชุดเก็บตัวอย่างอนุภาคควันที่ได้ออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร ์
 

 

ภาพที  7 ชุดเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
(ก) ตัวเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
(ข) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 
(ค) ชุดเก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่นควัน 

ก 

ค 

ข 

บอร์ด Ardunio ควบคุม
ระยะเวลาการเขยา่ขั้วเก็บ 

ตวัตา้นทานปรับค่าได ้1 

ใชป้รับความกวา้งพลัส์ 

ตวัตา้นทานปรับค่าได ้2 

ใชป้รับยา่นความถ่ี 
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วิธีการทดลอง  
1. เริ่มจากทดลองจุดควันธูปจ านวน (20ก้าน) 
2. รอจนธูปนั้นติดไฟจนลุกไหม้เต็มที่แล้ว จึง

เริ่มเดินเครื่อง 
3. หลังจากเริ่มเดินเครื่อง ผู้วิจัยจะเริ่มเก็บ

ตัวอย่างฝุ่นควัน จากชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นควัน โดยการ
ดูดอากาศจากปากทางเข้าของควันและทางออกของ
ควัน ผ่านกระดาษกรองฝุ่น  เมื่อครบตามเวลาที่
ก าหนดแล้วจึงท าการปิดเครื่อง 

4. จัดเก็บตัวอย่างฝุ่นไว้ในถุงที่บรรจุสารดูด
ความช้ืน 

5. น ากระดาษกรองที่ท าการทดลองแล้วไปช่ัง
เพื่อหาน้ าหนักฝุ่น(ก่อนการทดลองนั้นมีการช่ัง
กระดาษกรองก่อนแล้ว) 

6. หาประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนโดย
การเปรียบเทียบน้ าหนักฝุ่นทางด้านขาเข้าและขา
ออก 

 

ผลการวิจัย 
การทดลองที  1 ท าการปรับ Duty cycle ของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์และปรับความถี่ของวงจร 

 
ภาพที  8 ค่า Duty cycle ที ่1 % 

 
ภาพที  9 ค่า Duty cycle ที ่89 % 

 
ภาพที  10 ความถี่ท่ี 7 kHz 
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ภาพที  11 ความถี่ท่ี 206 kHz 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างพัลส์ กับไฟฟ้าแรงดันสูง 

 

กราฟที  1 ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ Duty cycle กับไฟฟ้าแรงดันสูงที่ความถี่ 56 kHz 
 

สรุปผลการทดลองที่ 1 พบว่าเมื่อท าการปรับ
ความกว้างพัลส์  0 – 20 % พบว่าแรงดันไฟฟ้ามีค่า
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆจนถึง 10 กิโลโวลต์ และสูงสุดอยูท่ี่ 
18 กิโลโวลต์ ที่ค่าความกว้างพัลส์ 35 % จากนั้นจะ
ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจะถึง 0 โวลต์ สังเกตได้จากกราฟ
ที่  1  ในการทดลองครั้งนี้ ได้ท าการเลือกใช้ย่าน
ความถี่ที่  56 กิ โล เฮิ รตซ์  เพราะว่าสามารถให้

แรงดันไฟฟ้าได้สูงที่สุด ถ้ามีการเปลี่ยนย่านความถี่ 
กราฟท่ี 1 จะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ 

การทดลองที  2 การทดลองหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตที่แรงดันไฟฟ้า 5, 10, 
15, 18 กิโลโวลต์และความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ, 
0.5 0.7 เมตรต่อวินาที ตามล าดับ 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

แร
งด

นัไ
ฟฟ้

า (
กิโ

ลโ
วล

ต)์

ความกวา้งพลัส์ (%)

118



 

 

ตารางที  1  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ที่
แรงดันไฟฟ้า 5  กิโลโวลต์ ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  2  ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตสถิต ท่ีแรงดันไฟฟ้า 5 kV ความเร็วลมไหลตาม
ธรรมชาติ 

เวลาทดลอง(นาที) น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) ประสิทธิภาพ(%) 
15 0.0294 0.0078 73.47 % 
30 0.0015 0.0003 80.00 % 
45 0.0104 0.0005 95.19 % 
60 0.0422 0.0051 87.91 % 

 
ประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
สามารถหาได้จากสมการ ดังนี ้[5] 

 

𝜂 =
𝑚𝑖𝑛 − 𝑚𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑖𝑛
× 100% 

เมื่อ   𝜂          = ประสิทธิภาพการตกตะกอน 

         𝑚𝑖𝑛    = น้ าหนักฝุ่นทางด้านขาเข้า 

         𝑚𝑜𝑢𝑡  = น้ าหนักฝุ่นทางด้านขาออก 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
73.47+80+95.19+87.91

4
   

= 84.14 % 
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ตารางที  3  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ที่
แรงดันไฟฟ้า 10  กิโลโวลต์ ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟา้สถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่องตกตะกอน     
ไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  5 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 10 kV ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0134 0.0031 76.87 % 
30 0.0145 0.0005 96.55 % 
45 0.0315 0.0003 99.05 % 
60 0.0304 0.0006 98.03 % 

ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ =  76.87+96.55+99.05+98.03

4
    

= 92.63 % 
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ตารางที  6  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ที่
แรงดันไฟฟ้า 15 kV ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอน     ไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  7 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 15  กิโลโวลต์ ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0345 0.0053 84.64 % 
30 0.0292 0.0036 87.67 % 
45 0.0225 0.0091 59.56 % 
60 0.0261 0.0066 74.71 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ =  
84.64+87.67+59.56+74.71

4
   

= 76.65 % 
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ตารางที  8 การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ที่
แรงดันไฟฟ้า 18 kV ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  9 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 18 kV ความเร็วลมไหลตามธรรมชาติ 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0044 0.0059 60.81 % 
30 0.0062 0.0015 75.81 % 
45 0.0196 0.0034 82.65 % 
60 0.014 0.0038 72.86 % 

ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ =  
60.81+75.81+62.65+72.86

4
   

= 73.03 % 
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ตารางที  10  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  11 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 5 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0090 0.0038 57.78 % 
30 0.0182 0.0059 67.58 % 
45 0.0121 0.0090 25.62 % 
60 0.0129 0.0101 21.71 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ =  
57.78+67.58+25.62+21.71

4
   

= 43.17% 
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ตารางที  12  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  13 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 10 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0060 0.0037 38.33 % 
30 0.095 0.0061 35.79 % 
45 0.0111 0.0069 37.84 % 
60 0.0202 0.0066 67.33 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
38.33+35.79+37.84+67.33

4
   

= 44.82 % 
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ตารางที  14  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 15 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  15 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 15 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0092 0.0116 26.09 % 
30 0.0104 0.0153 47.12 % 
45 0.0258 0.0134 48.06 % 
60 0.0130 0.0093 28.46 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
26.09+47.12+48.06+28.46

4
   

= 37.43 % 

 

 

125



 

 

ตารางที  16  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 18 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  
 
ตารางที  17 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 18 kV ความเร็วลม 0.5 m/s 

เวลาทดลอง 
(นาที) 

น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 
ประสิทธิภาพ 

(%) 
15 0.0174 0.0075 56.90 % 
30 0.0246 0.0062 74.80 % 
45 0.0320 0.0046 85.62 % 
60 0.0263 0.0015 94.30 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
56.90+74.80+85.62+94.30

4
   

= 77.91 % 
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ตารางที  18  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอน     ไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  19 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 5 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0076 0.0062 18.42 % 
30 0.0131 0.0113 13.74 % 
45 0.0118 0.0099 16.10 % 
60 0.0305 0.0274 10.16 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
18.42+13.74+16.10+10.16

4
   

= 14.61 % 
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ตารางที  20  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  
 
ตารางที  21 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 10 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 

เวลาทดลอง 
(นาที) 

น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 
ประสิทธิภาพ 

(%) 
15 0.0133 0.0070 47.37 % 
30 0.0171 0.0115 32.75 % 
45 0.0200 0.0113 43.50 % 
60 0.2112 0.0214 89.87 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
47.37+32.75+43.50+89.87

4
   

= 53.37 % 

 

 

128



 

 

ตารางที  22  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 15 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 

 

 

ตารางที  23 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 15 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0690 0.0092 86.67 % 
30 0.0212 0.0033 84.43 % 
45 0.0427 0.0109 74.47 % 
60 0.0445 0.0084 81.12 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ =  
86.67+84.43+74.47+81.12

4
   

= 81.67  % 

 

 

 

เวลาทดลอง
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 
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ตารางที  24  การทดลองแสดงการเปรียบเทียบกระดาษกรองที่ไม่ใช้งานและผ่านการใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ที่แรงดันไฟฟ้า 18 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 

เวลาทดลอง 
(นาที) 

กระดาษกรองที่ไม่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

กระดาษกรองที่ผ่านเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 

15 

  

30 

  

45 

  

60 

  

ตารางที  25 ตารางแสดงประสิทธิภาพของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 18 kV ความเร็วลม 0.7 m/s 
เวลาทดลอง 

(นาที) 
น้ าหนักฝุ่นด้านขาเข้า (กรัม) น้ าหนักฝุ่นด้านขาออก (กรัม) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

15 0.0458 0.0084 81.12 % 
30 0.0458 0.0095 79.26 % 
45 0.0267 0.0153 42.70 % 
60 0.0099 0.0058 41.41 % 

 

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย =  
81.12+79.26+42.70+41.41

4
   

= 61.12 % 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยนั้นพบว่าจากผลการทดลอง
เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต สามารถก าจัดควันได้ 
สูงสุดที่ 99.01 % (ตารางที่ 5 ) ซึ่งสอดคล้องกับทาง
ทฤษฎีโดยสามารถที่สามารถก าจัดควันได้ 99.9 % 
แต่ต้องปล่อยให้อนุภาคควันไหลไปตามธรรมชาติจึง
จะเห็นผลดีที่สุดเนื่องจากว่าเมื่อเราเพิ่มความเร็วลม
แล้วจะท าให้มีเวลาในการชาร์จประจุให้กับอนุภาคมี
น้อยลง และพื้นที่ขั้วเก็บมีน้อยท าให้อนุภาคควัน
เคลื่อนที่ผ่านไปเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดักจับ
ควันลดน้อยลงไปด้วย จะสังเกตได้ชัดเจนจากตาราง
ความเร็วลมที่ 0.5 m/s ช่วงแรงดันท่ี 5-15 กิโลโวลต์ 
และมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องตกตะกอนคือ แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้ว
ดิสชาร์จและขั้วเก็บ(ปรากฏการโคโรน่า) ยิ่งเกิดโคโร
น่ามากเท่าไรจะท าให้ เครื่องตกตะกอนสามารถ
ท างานได้ดียิ่งขึ้น แต่ต้องไม่เกินค่าแรงดันเบรกดาวน์  
หากใช้งานเป็นระยะเวลานานจะต้องมีการท าความ
สะอาดขั้วเก็บอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ เมื่อน าไปเทียบ
กับ “ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่10 พศ.2538  เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ” ในข้อความ
ข้อ 4 (2 ) ค่ าเฉลี่ ยฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน  10 
ไมครอนใน 24 ช่ัวโมงจะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับตารางที่4 ช่วงเวลา 
60 นาทีจะมีค่าที่ 0.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่ง
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน  

สุดท้ายนี้ระบบก าจัดควันด้วยไฟฟ้าสถิตยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่น ระบบ
ฟอกอากาศภายในห้อง ก าจัดกลิ่นเหม็นจากควัน
บุหรี่ ก าจัดเช้ือโรค เช้ือราได้ เพราะการดิสชาร์จจะ
ท าไห้เกิดก๊าซโอเซน ท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคได้ 

สรุป 

การทดลองพบว่า เมื่อน าควันปล่อยเข้าไปใน
เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเป็นระยะเวลา 15, 30, 
45 และ60 นาที พบว่าควันจะเริ่มเกาะตัวสะสมที่ขั้ว
เก็บและกระดาษกรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา 
และเมื่อน ากระดาษกรองไปช่ังน้ าหนักตามการวัด
ตามระบบกราวิเมตริก พบว่าน้ าหนักฝุ่นทางด้านขา
ออกจากเครื่องมีน้อยกว่าทางเข้าเครื่อง เมื่อคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์แล้วค่าสูงสุดอยู่ที่ 99.05 % และจะค่อยๆ
ลดลงตามเวลาการใช้งานเนื่องจากมีการสะสมของ
ฝุ่นที่ตัวขั้วเก็บ   โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองครั้ง
นี้คือ แรงดันไฟฟ้า ความเร็วลมและความช้ืนเทื่อ
ทดลองแล้วพบว่าถ้าผู้วิจัยจ่ายไฟฟ้าน้อยเกินไปจะท า
ให้เกิดการชาร์จประจุน้อยท าให้อนุภาคนั้นมีแรง
ดึงดูดน้อยและใช้เวลาในการชาร์จเพิ่มขึ้นท าให้ไป
เก าะที่ ผิ วของขั้ ว เก็ บ ช้ าล งดั งนั้ น จะต้ อ งเพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้าเข้าไปให้เกิดความเข้มของสนามไฟฟ้าที่
เหมาะสม 

อุปสรรคในการวิจัยเป็นเรื่องของการควบคุม
ความช้ืนของตัวกระดาษกรอง พบว่าถ้ากระดาษ
กรองมีความช้ืนจะท าให้น้ าหนักกระดาษเพิ่มขึ้น  ท า
ให้ไม่สามารถหาประสิทธิภาพที่แม่นย าได้ สามารถ
แก้ไขได้โดยใส่สารดูดความชื้นในซองที่บรรจุกระดาษ
กรองทั้งก่อนและหลังการทดลอง 
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ตารางที  26 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายการสร้างเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
สรุปตารางค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคา 
1 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 10 แอมป ์ 520 
2 หม้อแปลงฟลายแบค เบอร์ FCM20A029  300 
3 วงจรสร้างสัญญาณพลัส ์ 150 
4 วงจรขับเกต 150 
5 วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ 250 
6 บอร์ด Ardunio R3 แบบ SMD+EMS 250 
7 บอร์ด Relay 100 
8 มอสเฟส IRFP 460 และซิงค์ระบายความร้อน 150 
9 พัดลมระบายอากาศ 120 
10 สายไฟ 200 
11 มอเตอรD์C 12 โวลต์ 1000 รอบ/นาที อุปกรณ์ตอ่พว่ง 480 
12 เหล็กโครงสร้าง 3000 
13 อะคิลิก 100 
14 กลึงชิ้นงาน 3300 
15 ท่อดูดควัน ตัวหนอน 470 
16 น๊อต สกรู และแหวน 165 
17 สีสเปรย์ 520 
18 ซุปเปอร์ลีน 550 
19 เซลิก้าเจล 250 
20 ถุงซิปล็อก 38 
21 ตู้กันฝน SP 665 
22 ไฟแสดงสถานะ แดง, เขียว 130 
23 ป้ายเนมเพลทON, OFF, RUN, STOP 42 
24 ใส่ไก ่ 90 
25 สวิตซ์ลูกศร 2 จังหวะ (ON OFF) 65 
26 ท่อฉนวนกันความร้อน 80 
27 ซิลิโคน 185 
28 PUMP ออกซิเจนตู้ปลา 840 
29 สายยาง  60 
30 เส้นลวด (ขั้วปล่อยประจุ) 120 
31 แผ่นอลูมิเนียม (ขั้วเก็บ) 540 
32 กระดาษกรอง 205 
33 ธูปมัดใหญ ่ 160 

รวม 14,245 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการออกแบบและสร้างระบบก าจัดควัน

ของเตาเผาความร้อนต่ าด้วยวิธีตกตะกอนไฟฟ้าสถิต 
ในครั้งนี้จะด าเนินการราบรื่นไปได้ด้วยดี ไม่ได้ถ้าขาด
ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุน  จาก อาจารย์
เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ด็อกเตอร์ อนนท์  น าอิน 
รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พานิช  อินต๊ะ อาจารย์
อาทิตย์  ยาวุฑฒิ อาจารย์ท่านอ่ืนๆและบุคคลที่ไม่ได้
กล่าวถึงในที่นี้ ที่คอยให้ความรู้ และแนวทางการ
แก้ปัญหาแก่ตัวผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณบิดา 
มารดาของผู้วิจัยที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุน
ตลอดมา 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากโครงการ
นี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าว
ข้างต้น  ที่คอยให้การสนับสนุนแก่ผู้ วิจัยจึ งใคร่
ขอขอบพระคุณ  ณ  โอกาสนี้ 
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Influence Parameters on Performance of Wireless Power Transfer 
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บทคัดย่อ  
การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายจ าเป็นต้องเข้าใจผลของพารามิเตอร์ ของวงจร ที่มีผลต่อการส่งก าลังงานไฟฟ้า 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  ได้ท าการวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าเพื่อแสดง
พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงานไฟฟ้า ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้วงจรขับอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
เพิ่มก าลังไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงเฟอร์ไรต์ ออกแบบขดส่ง และขดรับก าลังงานจากการพันบนแกนอากาศ และพันบนแกนเฟอร์ไรต์ เพื่อ
เลือกรูปแบบแกน และการพันที่เหมาะสม ทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อแสดงผลของพารามิเตอร์แต่ละตัว ผลการศึกษาพบว่า 1) 
รูปแบบการพันโดยใช้แกนอากาศเมื่อปรับค่าความถี่รีโซแนนซ์ที่เหมาะสมสามารถให้ค่าก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่าการพันบนแกนเฟอร์
ไรต์ 2) ความเหนี่ยวน าร่วมลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างของขดตัวน าท าให้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรเปลี่ยนแปลงตามมีผลต่อ
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ 3) การปรับค่าความถี่ตามการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างของขดตัวน าสามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้าขา
ออกได้ เนื่องจากเป็นการชดเชยค่าความเหนี่ยวน าร่วม 4) ก าลังไฟฟ้าขาออกแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้า อย่างไรก็ตามอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ควรออกแบบให้สามารถทนพิกัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าสูงได้ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายพิกัดก าลังสูง และศึกษาในเชิงลึกได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย, อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น, หม้อแปลงเฟอร์ไรต์, ความถี่รีโซแนนซ์ 

 

Abstract 
To design of wireless power transfer, influence parameters on performance of power transfer should be 

known. The objective of this study is a study of influence factors on performance of wireless power transfer. 
Equivalent circuit of wireless power transfer was analyzed in order to reveal the influence parameters on 
performance of wireless power transfer. Wireless power transfer circuit was designed driving by full bridge inverter. 
To increase power, Ferrite transformer are used.  Transmitter and receiver coils with air and ferrite core were 
designed that using to choose optimization of core and coils. Power transfer was performed to present effect of 
the influence parameters. From the study results found that 1) Output power from adjustment optimal 
resonance frequency obtaining from using air core more than ferrite core. 2) Mutual inductance decreasing 
according to increasing of distance between coils causes increasing of impedance directly impact on the output 
power and efficiency. 3) Adjustment frequency according to changing of distance can increase the out power that 
is compensation the mutual inductance. 4) Output power very with input voltage however electronic equipment 
in inverter circuit should be designed to endure high voltage and current. The study results can be used to design 
high power wireless power transfer and to deep study. 

Keywords: Wireless Power Transfer, Full Bridge Inverter, Ferrite Transformer, Resonance Frequency.   
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บทน า  
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ เทคโนโลยีที่

สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน า ใช้
สนามแม่เหล็กความถี่สูงในสภาวะรีโซแนนซ์คล้อง
ระหว่างขดตัวน าด้านส่งและด้านรับก าลังงานผ่าน
ตัวกลางอากาศ   

การประยุกต์ใช้งานท าได้หลายลักษณะ เช่น 
ประจุแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (F. 
Muavi et al, 2012) รถยนต์ไฟฟ้า (S. Jeong et al, 
2015) ลดอันตรายจากการสัมผัสสายตัวน า และ
สารเคมีจากแบตเตอรี่โดยตรง ใช้กับงานทางการ
แพทย์ในการส่งก าลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ปลูกฝังใน
ร่างกายมนุษย์โดยไม่ต้องผ่าตัดใหม่ (J.C. Lin et al, 
2013) เป็นต้น  

ลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ
ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายมีการเพิ่มขึ้นก่อน
จากนั้นจึงลดลงอย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของ
ระยะห่างระหว่างขดตัวน า (H. Jiang et al, 2013) 
ความสูญเสียส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ตัวกลาง
อากาศ ฟลักซ์แม่เหล็กส่วนใหญ่เป็นฟลักซ์รั่วไหล ท า
ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกมีค่าต่ า 

จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเพิ่ม
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ แบ่งได้ 3 กลุ่ม
หลัก คือ 1) การปรับค่าความถี่ เพื่อชดเชยความ
เหนี่ยวน าร่วม ท าได้ง่าย ให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ก าลังไฟฟ้าขาออกไม่มาก (N. Y. Kim et al, 2012), 
(A. P. Sample et al, 2011), (Y. Zhang et al, 
2014)   2) การปรับค่าอิมพีแดนซ์ เพื่อชดเชยความ
เหนี่ ย วน าร่วม  เป็นวิ ธีที่ มี ความซับซ้อนแต่ ให้
ก าลั งไฟฟ้ าขาออกเพิ่ ม ขึ้ นมาก  (Y. Lim et al, 
2014), (T. C. Beh et al, 2013), (A. Ong et al, 
2014) 3) การออกแบบการพันขดส่งและขดรับก าลัง
งานร่วมกับการใช้แกนเฟอร์ไรต์  เพื่อเพิ่มความ
เหนี่ยวน าของขดตัวน า (J. Kim et al, 2013), (H. 
Kim et al, 2016) 

จากการวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของ
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อหาสมรรถนะการส่ง
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ พบว่าตัวแปรที่
มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออก คือ ความเหนี่ยวน าของ
ขดตั วน า ความ เหนี่ ย วน าร่ วม  ความถี่ ใ ช้ งาน 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า และความต้านทานของโหลด  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ผลของพารามิเตอร์ขอ
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย และน าเสนอวิธีการเพิ่มก าลังไฟฟ้า
ขาออกโดยการปรับค่าความถี่ ร่วมกับการเพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าวงจร จากการเพิ่มหม้อแปลงแกน
เฟอร์ไรต์เข้าไปในวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์ของวงจรส่ง

ก าลังไฟฟ้าไร้สายที่มีต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สาย 

2. เพื่อพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. วงจรในสภาวะรีโซแนนซ์ 
วงจรในสภาวะรีโซแนนซ์ อิมพีแดนซ์ของระบบ

เหลือเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียว กระแส
สามารถไหลผ่านวงจรได้มาก ความถี่รีโซแนนซ์ หาได้
จากสมการ ดังต่อไปนี้ 

r

1
f =

2π LC
   (1) 

 
2. การส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
เมื่ออิมพีแดนซ์ของโหลดสมดุลกับอิมพีแดนซ์

ของแหล่งจ่าย ในสภาวะนี้ สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้
สูงสุด  
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วิธีการวิจัย  
1. การวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า 

ใช้วงจรสมมูลของหม้อแปลงแกนอากาศต่อ
อนุกรมกับคาปาซิเตอร์แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 วงจรสมมูลการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
เมื่อ 1V  คือแรงดันไฟฟ้าขาเข้าวงจร 1 2,  C C  

คือ คาปาซิแตนซ์ภายนอกต่อเข้ากับวงจรเพื่อท าให้
เกิดสภาวะรีโซแนนซ์  1 2,  R R  คือความต้านทาน 

1 2,  L L  คือความเหนี่ยวน าของขดตัวน าทางด้านส่ง 
และด้านรับก าลังงาน LR  คือ ความต้านทานไฟฟ้า
ของโหลด LR  คือ ความเหนี่ยวน าร่วม และ inZ  คือ
อิมพีแดนซ์ของวงจร จากวงจรรูปที่  1 ใช้สมการ
แรงดันเคอร์ซอฟฟ์ (KVL) หาสมการแรงดันทั้งสอง
ด้านของวงจร แสดงตามสมการที่ (2)  
 

1 12 11
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 (2) 

 
แก้สมการหากระแส 1I และ 2I  จากนั้นจึงหา

สมการก าลังไฟฟ้าขาเข้า ขาออก และประสิทธิภาพ 
ได้ตามสมการที่ (3) – (5) ดังนี ้
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1 2
M k L L     (7) 
 
โด ย ที่  k  ใน ส ม ก ารที่  (7) คื อ  Coefficient of 
Coupling มีรูปสมการเป็นฟังก์ชันของระยะทางดังนี้ 
(S. Y. R. Hui et al, 2014), (J.O. Mur-Miranda et 
al,2010) 

 
3/2

2
2/3

1 2

1

1 2 /

k

d r r


 
  

  (8) 

 
เมื่อ 1 2,  r r  คือรัศมีขดตัวน า และ d  คือ ระยะห่าง
ระหว่างขดตัวน า ด้านส่ง และด้านรับก าลังงาน 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

พิจารณาจากสมการก าลังไฟฟ้าขาออก ใน
สมการที่ (4) พบว่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อก าลังไฟฟ้า
ขาออก มีหลายตัว การศึกษานี้ให้ความส าคัญที่ 
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ความเหนี่ยวน า  ,  1 2L L ความถี่รี โซแนนซ์  fr  
ความเหนี่ยวน าร่วม  M  และแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 
 1V  จากพารามิเตอร์ดังกล่าวจึงได้แนวทางการเพิ่ม
ก าลังไฟฟ้าขาออกดังน้ี 

2.1 การเพ่ิมความเหนี่ยวน าจากการพันและ
แกนเฟอร์ไรต์ 

พิจารณาสมการความเหนี่ยวน าของขดตัวน า
ตามสมการที่ (9) การเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าสามารถ
ท าได้โดยการเพิ่มจ านวนขด  N ค่าความซึมซาบ

สัมพัทธ์  r พื้นที่หน้าตัดของแกน  A และการ
ลดความยาวทางเดินเฉลี่ยของฟลักซ์แม่เหล็ก    

22
0

N AN A r
L

 
             

(9) 
จึงได้ออกแบบขดตัวน า 3 ลักษณะแสดงดังภาพที่ 2 
ดังนี ้

 

 
(ก) การพันแบบท่ี 1 พันบนแกนอากาศ 

 

 
(ข) การพันแบบท่ี 2 เพิ่มความซึมซาบโดยใช้แกนเฟอร์ไรต์แท่ง 

 

 
(ค) การพันแบบท่ี 3 ลดความยาวทางเดินฟลักซ์แม่เหล็ก 

ภาพที่ 2 ลักษณะการพันขดตัวน า 3 แบบ 
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พิจารณาภาพที่ 2 การพันแบบที่ 1 พันบนแกน
อากาศแบบปกติ การพันแบบที่ 2 เป็นการเพิ่มความ
ซึมซาบโดยใช้แกนเฟอร์ไรต์แบบแท่ง เนื่องจาก
สามารถหาได้ตามท้องตลาด ส่วนการพันแบบที่ 3 
ลดความยาวเส้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กให้น้อยลงแต่
มีผลท าให้พื้นที่หน้าตัดของแกนน้อยลง ในลักษณะ
การพันขดตัวน าทั้ ง 3 แบบนี้ ได้ท าการทดสอบ

เปรียบเทียบกัน  เพื่อดูลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 
15-16  เพื่อเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด โดยที่ลักษณะการ
พันแต่ละแบบมีผลท าให้ความเหนี่ยวน าในสมการที่ 
(9) เป ลี่ ย น แ ป ล ง  โด ย มี ค่ าพ ารามิ เต อ ร์ ข อ ง 
การพันขดตัวน าทั้ง 3 แบบแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของขดตัวน าทั้ง 3 แบบ 

รูปแบบที ่ L (mH) C (nF) R (Ω) ขนาดของขดลวด (AWG) 

1 
ขดส่ง 6.82 4.7 3.41 22 
ขดรับ 6.96 4.7 3.41 22 

2 
ขดส่ง 10.3 4.7 3.48 22 
ขดรับ 10.23 4.7 3.47 22 

3 
ขดส่ง 6.02 4.7 3.45 22 
ขดรับ 7.9 4.7 3.43 22 

 
ในการเปรียบเทียบรูปแบบการพันทั้ง 3 แบบ

นั้น ก าหนดให้พารามิเตอร์ R และ C มีขนาดเท่ากัน 
แต่ L ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการพันแต่ละ
แบบให้ค่าความเหนี่ยวน าไม่เท่ากัน 

2.2 การปรับความถี่รีโซแนนซ์ 
พิ จ ารณ าสมการที่  (4)-(8) เห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ

ระยะห่างระหว่างขดตัวน าเปลี่ยนแปลงมีผลท าให้
ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยน ท าให้อิมพีแดนซ์ของ
วงจรเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อก าลังไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพ อธิบายได้โดยตามหลักการ
ก า ร ส่ งก า ลั ง ไฟ ฟ้ า สู งสุ ด  (Maximum power 

transfer) ดั งนั้ น เมื่ อพิ จารณ าเทอม   
2

M ใน
สมการที่ (6) การชดเชยการเปลี่ยนแปลงของความ

เหนี่ยวน าร่วม  M สามารถท าได้ โดยการปรับ
ค่าความถี่ 

2.3 การเพ่ิมแรงดันขาเข้าโดยใช้หม้อแปลง
แกนเฟอร์ไรต์ 

ก าลังไฟฟ้าขาออกตามสมการที่ (4) แปรผันกับ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้ายกก าลังสอง ดังนั้นการเพิ่มหม้อ
แปลงแกนเฟอร์ไรต์ เข้าไปในวงจรจึงสามารถเพิ่ม
ก าลังขาออกของวงจรได้ หรืออาจมองว่าเป็นการ
ปรับค่าตัวแปร 1V  นั้นเอง การที่เลือกใช้หม้อแปลง
แกนเฟอร์ไรต์นั้นเนื่องจากสามารถตอบสนองย่าน
ความถี่สูงได้ดีกว่าหม้อแปลงแกนเหล็ก อย่างไรพิกัด
ของหม้อแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของแกนเฟอร์ไรต ์
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3. การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
 

 
 

ภาพที่ 5 องค์ประกอบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
 
ออกแ บ บ วงจ รส่ งก าลั ง ไฟ ฟ้ า ไร้ ส าย  มี

ส่วนประกอบหลัก คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
ค อ น เว อ ร์ เต อ ร์ แ บ บ เต็ ม ค ลื่ น  (Full bridge 
converter) หม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ ขดส่งและรับ
ก าลังงาน 

3.1 อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น (full bridge 
converter) 

วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น สามารถปรับ
ค่าความถี่ได้สูงสุด 750 กิโลเฮิร์ต แสดงวงจรดังภาพ
ที่  3 ท าการทดลองจ่ายโหลดขนาด 160 โอห์ม 
(25วัตต์) ใช้แรงดันอินพุตกระแสตรง 10 โวลต์ ที่
ความถี่รีโซแนนซ์ 14.94 กิโลเฮิร์ต ระยะห่างระหว่าง
ขดส่งก าลังงานและขดรับก าลังงาน 21 เซนติเมตร 
ได้ลักษณะสัญญาณแรงดัน และกระแส ด้านขดรับ
และขดส่งก าลังงาน แสดงดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 3 วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 

 

 
ภาพที่ 4 สัญญาณป้อนเข้าขาเกตของมอสเฟต 
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(ก) แรงดัน และกระแส ด้านขาเขา้ขดส่งก าลังงาน 

 

 
(ข) แรงดัน และกระแส ด้านขาออกขดรับก าลังงาน 

ภาพที่ 5 สัญญาณขาเข้า และขาออก ขดส่ง และขดรับก าลังงานขณะจ่ายโหลด 
 

จากภาพที่ 4 คือ สัญญาณที่จ่ายให้กับมอสเฟต  
ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์ S1 และ S4 
ท างานพร้อมกัน เช่นเดียวกันกับสวิตซ์ S2 และ S3 ก็

จะท างานพร้อมกัน  ท าให้ ได้สัญ ญาณ ขาออก
อินเวอร์เตอร์เป็นแบบ เต็มรูปคลื่น 

 
 

3.2 การออกแบบขดตัวน า 

 
ภาพที่ 6 ขดส่ง และขดรับก าลังงานพันบนแกนอากาศ 
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ขั้นตอนที่  1 จากการทดสอบเปรียบเทียบ
รูปแบบของขดตัวน าทั้ง 3 ลักษณะแสดงดังรูปที่ 2 
แล้วจึงเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดในการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายคือการพันแบบที่ 1 พันบนแกนอากาศแบบปกติ  
และการออกแบบพารามิเตอร์ ได้ก าหนดขนาดของ
ขดส่ง และขดรับก าลังงานก่อนซึ่งก าหนดขนาดไว้ดัง
รูปที่ 6 จากนั้นจึงพันขดส่ง และขดรับก าลังงานตาม
จ านวนรอบที่ก าหนดไว้  โดยใช้ขดลวดทองแดงขนาด 
16 AWG ค่าความเหนี่ยวน าที่ได้ในตารางที่ 2 นั้น
ได้มาจากเครื่องวัด R L C  ยี่ห้อ GWINSTEK รุ่น 

LCR-916(100kHz) นอกจากนี้ แล้ วยั งสามารถ
ค านวณค่าความเหนี่ยวน าได้โดยใช้สมการที ่(10)

  2 2

9 10

r N
L

r l





   (10) 

 

ขั้นตอนที่ 2  เมื่อได้ค่าความเหนี่ยวน าของขด
ตัวน าแล้ว จึงก าหนดค่าตัวเก็บประจุที่จะน ามาต่อ
ร่วมเข้าในวงจร แล้วน ามาค านวณหาค่าความถี่รี
โซแนนซ์ของวงจร ได้ค่าพารามิเตอร์ของขดตัวน า
แสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้

 

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของขดส่ง และรับก าลังงาน 
 L (mH) C(nF) R(Ω) F(kHz) 
ขดส่ง 24.16 4.7 1.90 14.94 
ขดรับ 24.28 4.7 1.91 14.94 

 

3.3 หม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ 
ออกแบบหม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ ส าหรับเพิ่ม

แรงดันด้วยอัตราส่วน 1/3 ใช้ขดลวดทองแดงเบอร์ 
16 AWG พันด้านปฐมภูมิจ าวน 10 รอบ และด้าน
ทุติยภูมิ 30 รอบ  

4.การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
4.1 ทดสอบผลของตัวกลางที่มีต่อสมรรถนะ

การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ผลการใช้ขดส่งและขดรับก าลังงาน แบบพันบนแกน
อากาศและพันบนแกนเฟอร์ไรต์ เง่ือนไขการทดสอบ
จ่ายโหลดขนาด 1.2 กิโลโอห์ม (25 วัตต์) ใช้แรงดัน
กระแสตรงขาเข้าคงที่ 10 โวลต์ ความถี่คงที่ 28.66 
กิโลเฮิร์ต จากนั้นจึงทดสอบปรับความถี่ 

4.2 ทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายกรณีความถี่ 
คงทีแ่ละปรับความถี่ 

การทดลองนี้จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  
50 โวลต์ คงที่ตลอดการทดลอง ใช้ความถี่คงที ่ 
14.94 กิโลเฮิร์ต ระยะห่างระหว่างขดรับ และขดส่ง
ก าลังงาน 0-30 เซนติเมตร จ่ายก าลังงานให้กับโหลด

ความต้านทาน 286 โอห์ม (120 วัตต์) จากนั้นจึงท า
การทดสอบปรับค่าความถี่ ท าการวัดค่ากระแส และ
แรงดันไฟฟ้าแต่ล่ะส่วนของวงจร เพื่อใช้ค านวณหา
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ 

4.3 ทดสอบหาพิกัดการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้ 
สายโดยการเพ่ิมโหลด 

การทดลองนี้ เพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขา
เข้าครั้งละ 10 โวลต์ ใช้ความถี่ 14.94 กิโลเฮิร์ต 
ระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 21 
เซนติเมตร จ่ายก าลังงานให้กับโหลดความต้านทาน 
37.8 โอห์ม (100 วัตต์) จากนั้นจึงท าการเพิ่มโหลด 
และวัดค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าแต่ล่ะส่วนของ
วงจร เพื่อใช้ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

4.4 ทดสอบหาความเหนี่ยวน าร่วมในวงจร 
ส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สาย 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาค่าความ
เหนี่ยวน าร่วม ( )M จากการทดสอบใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบกับความเหนี่ยวน าร่วมจากการจ าลอง
ด้วยสมการ การทดสอบโดยใช้วิธีอัตราส่วนแรงดัน
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ขณะเปิดวงจรตามวงจรการทดสอบแสดงดังภาพที่ 7 
จากนั้นจึงค านวณโดยใช้สมการที่ (11) (A. Dalal et 

al, 2015), (T.P. Ezhil Reenaa Joy et al, 2014) 
ดังนี ้

 
 

 
 

ภาพที่ 7 วงจรทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม 
 

2
1

1

OCV
M L

V
   (11) 

 

1V  คือ แรงดันขาเข้าขดส่งก าลังงาน 2OCV คือ 
แรงดันขาออกขดส่งก าลังงานขณะเปิดวงจร และ 1L  
คือความเหนี่ยวน าขดส่งก าลังงาน และความจุไฟฟ้า

 pC  ส าหรับท าให้วงจรท างานในสภาวะรีโซแนนซ์

สามารถต่อได้ทั้งอนุกรมและขนานมีสมการสัมพันธ์
กับความถี่และความเหนี่ยวน าดังนี้ 
 

2

1

1
pC

L
    (12) 

 
ทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 25 โวลต์ ค่าพารามิ เตอร์ของจรส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงในตารางที่ 1 เลื่อนขดรับ

ก าลั งงาน ห่ างออกจากขดส่ งก าลั งงาน  0-30 
เซนติเมตร ท าการบันทึกค่าแรงดันขณะเปิดวงจรทั้ง
สองด้ านของวงจรน าค่ าที่ ได้ ค านวณ หาความ
เหนี่ยวน าร่วมตามสมการที่ (11)  
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการจ าลอง 

ใช้ค่าพารามิเตอร์ของขดส่ง และรับก าลังงาน 
แสดงในตารางที่  1 แทนค่าลงในสมการตามที่ได้
พิสูจน์มา ได้กราฟความเหนี่ยวน าร่วมแสดงดังรูปที่ 8 
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพที่โหลดต่างกัน 
แสดงดังรูปที่ 9-10 อิมพีแดนซ์ของวงจรที่ความถี่
ต่างกันแสดงในรูปที่  11 ก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพเมื่อปรับค่าความถี่แสดงดังรูปที่ 12-13 
และก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อท าการปรับค่าแรงดันขา
เข้าดังรูปที่ 14 ดังนี ้
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ภาพที่ 8 ความเหนี่ยวน าร่วม ( )M  

 

จากภาพที่ 8 ความเหนี่ยวน าร่วม  M  ลดลง
ตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขดตัวน า 
เนื่ อ งจาก  Coefficient of coupling ลดลงตาม

ระยะห่างนั่นเอง ซึ่งมีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพ โดยตรง 

 
(ก) ก าลังไฟฟ้าขาออกทีโหลดตา่งกัน 

 
(ข) ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อโหลดเพิม่ขึ้น 

ภาพที่ 9 ก าลังไฟฟ้าขาออกท่ีโหลดต่างกัน 
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(ก) ประสิทธิภาพที่โหลดต่างกัน 

 
(ข) ประสิทธิภาพเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น 

ภาพที่ 10 ประสิทธิภาพกับระยะห่างระหว่างขดตัวน าท่ีโหลดต่างกนั 
 

กราฟก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพตาม
ภาพที่  9 - 10 ได้จากการแทนค่าพารามิเตอร์ใน
ตารางที่ 1 แทนลงในสมการก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 250 
โวลต์ เปลี่ยนค่าโหลดให้มีขนาดต่างกัน พบว่าขนาด

ของโหลดมีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ของระบบส่งผลให้
ลักษณะของกราฟแตกต่างกันออกไป จุดที่เห็นได้ชัด 
คือ ต าแหน่งการเกิดจุดสูงสุดของกราฟก าลังไฟฟ้าขา
ออกเกิดขึ้นในต าแหน่งต่างกัน 
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ภาพที่ 11 อิมพีแดนซ์ของวงจรที่ความถี่ต่างกัน 

 
พิจารณาภาพที่ 11 ประกอบกับสมการที่ (3) 

ถึง (8)  พบว่าความถี่ และความเหนี่ยวน าร่วม มีผล
ต่อค่ าอิมพี แดนซ์  ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของค่ า

อิมพีแดนซ์จะส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าขาออก  และ
ประสิทธิภาพเปลี่ยนไปตามหลักการส่งก าลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด 

 
ภาพที่ 12 ผลการจ าลองก าลังไฟฟ้าขาออกในกรณีความถี่คงที่และปรับความถี่ตามระยะหา่งขดตัวน า 

 
ภาพที่ 13 ผลการจ าลองประสิทธิภาพในกรณีความถี่คงที่และปรับความถี่ตามระยะห่างขดตัวน า 
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จากภาพที่ 12 และ 13 ลักษณะก าลังงานไฟฟ้า
ขาออก และประสิทธิภาพ เมื่อระยะห่างระหว่างขด
ส่ง และขดรับก าลังงาน (d) เปลี่ยนแปลง ท าให้ค่า 
Coefficient of Coupling ( )k เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
จึงท าให้ค่าความเหนี่ยวน าร่วม ( )M เปลี่ยนตาม มี
ผลท าให้ความถี่รีโซแนนซ์แต่ละระยะห่างต่างกัน

ออกไป การปรับค่าความถี่จึงเป็นการชดเชยผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เอกชัย ชัยดี และคณะ, 2559) 

ลักษณ ะกราฟ ภาพที่  14 แสดงให้ เห็ น ว่ า
ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 

 

 
ภาพที่ 14 ก าลังไฟฟ้าขาออก และแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ท่ีโหลดต่างกนั 

 
ผลการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ทดสอบผลของตัวกลางที่ใช้
ในการเดินฟลักซ์แม่เหล็ก 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลของ
ตัวกลางที่ใช้เป็นเส้นทางเดินแม่เหล็ก ระหว่างแกน

อากาศกับแกนเฟอร์ไรต์ โดยใช้ความถี่คงที่และการ
ปรับความถี่ ของวงจร จ่ายโหลดขนาด 1.2 กิโล
โอห์ม (25 วัตต์) ใช้แรงดันกระแสตรงขาเข้าคงที่ 10 
โวลต์  ความถี่ คงที่  28.66 กิ โลเฮิ ร์ต  จากนั้ นจึ ง
ทดสอบปรับความถี่ 

 

 
ภาพที่ 15 ก าลังงานขาออก ทีค่วามถีค่งที่ และปรับความถี่ตามระยะห่างของขดตัวน า 
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ภาพที่ 16 ประสิทธิภาพ ท่ีความถีค่งทีแ่ละปรับความถี่ตามระยะหา่งของขดตัวน า 

 
ผลการทดสอบตามรูปที่ 15-16 พบว่ารูปแบบ

ที่ 1 แกนอากาศแบบปรับความถี่ให้ก าลังไฟฟ้าขา
ออกสู งสุด  3.56 วัตต์  ที่ ระยะ 4 เซนติ เมตร  ที่
ต า แ ห น่ ง เดี ย วกั น มี ค่ าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  44.04 
เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่รูปแบบที่ 1 แกนเฟอร์ไรต์ ให้
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 73.44 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะ 2 
เซนติเมตร ที่ต าแหน่งเดียวกันได้ก าลังไฟฟ้าขาออก 
1.09 วัตต์ 

การท ดลอ งที่  2 ก ารท ดสอบ ส่ งก าลั ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย กรณีความถี่คงที่ และปรับ
ความถี่ 

ใช้ขดส่ง และขดรับก าลังงานพันบนแกนอากาศ
ตามที่ได้ออกแบบแสดงดังรูปที่ 6 มีค่าพารามิเตอร์
แสดงในตารางที่  1 เนื่ องจากเป็นรูปแบบที่ ให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 การ
ทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาระยะทางใน
การส่งก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยจะใช้ความถี่รีโซแนนซ์คงที่และการปรับความถี ่

 

 
ภาพที่ 17 ก าลังงานไฟฟ้าขาออก ในกรณีความถีค่งที่ และปรับจูนความถี ่
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ภาพที่ 18 ประสิทธิภาพ กรณคีวามถี่คงที่ และปรับจูนความถี ่

 

จากกราฟภาพที่ 17-18 พบว่า ก าลังไฟฟ้าขา
ออกกรณีปรับค่าความถี่มีค่าเพิ่มขึ้น 2.21 เปอร์เซ็นต์ 
ที่ระยะ 22 เซนติเมตร ในขณะที่ประสิทธิภาพลดลง 
3.27 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเดียวกัน 

ก ารท ด ล อ งที่  3  ท ดส อบ พิ กั ด ก ารส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

การทดลองนี้ มี วัตถุประสงค์  เพื่ อหาพิกัด
ก าลังไฟฟ้าขาออกของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ท า
การทดสอบเพิ่มโหลดให้กับวงจร และท าการเพิ่ม
แรงดันขาเข้ าจนกระทั่ งวงจรไม่ ส ามารถจ่ าย
ก าลังไฟฟ้าเพิ่มได้ ผลการทดสอบแสดงดังภาพที่ 19 
ดังนี ้

 

 
(ก) ก าลังไฟฟ้าขาออก จากการเพิ่มโหลด 

 

 
(ข) ประสิทธิภาพ จากการเพิ่มโหลด 

ภาพที ่19 ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพจากการทดสอบเพิม่โหลดที่ระยะ 21 เซนติเมตร 
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จากการทดลองการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดย
การเพิ่มโหลดความต้านทาน 37.8 โอห์ม (หลอดไส้
ขนาด  100 วัตต์ ) พบว่า โหลดมี ผลต่ อการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าแบบไร้สาย ระบบสามารถส่งก าลังงาน
ไฟ ฟ้ า ได้ สู งสุ ด  508.48 วั ต ต์  ที่ ร ะ ย ะ ท าง  21 
เซนติเมตร ใช้ความถี่รีโซแนนซ์ 14.94 กิโลเฮิร์ต จ่าย

แรงดันอินพุตเท่ากับ 250 โวลต์  ให้ประสิทธิภาพ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายทั้งระบบ 25.04 เปอร์เซนต์ 

การทดลองหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ

ของความเหนี่ยวน าร่วม เมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวน าเปลี่ยนแปลง 

 

 
ภาพที่ 20 ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดส่ง และขดรับก าลังงาน 

 
จากกราฟภาพที่ 20 ค่าความเหนี่ยวน าร่วม

( )M ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขด
ตัวน า เนื่องจากอัตราการคล้องของสนามแม่เหล็ก 
หรือ แสดงในรูปค่าCoefficient of coupling ( )k

เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนของความเหนี่ยวน าร่วมมีผลต่อ
อิมพีแดนซ์ พิจาณาตามสมการที่  6 การเปลี่ยน
ดังกล่าวมีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
โดยตรง 

 

 
ภาพที่ 21 ลักษณะของอิมพีแดนซ์กับระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าอิมพีแดนซ์
แสดงดั งภาพที่  21 ได้ จากการทดสอบโดยใช้
พารามิเตอร์ขดตัวน าที่ได้ออกแบบไว้ตามรูปที่  6 
ค่าพารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ท าการประมาณการค่า
อิมพีแดนซ์โดยใช้อัตราส่วนระหว่างแรงดัน และ
กระแสไฟฟ้าสลับ ด้านขาเข้าของวงจร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การทดสอบผลขอตัวกลางท่ีใช้ในการเดินฟลักซ์

แม่เหล็ก พบว่า กรณีใช้ความถี่คงที่ขดตัวน าพันบน
แกนเฟอร์ไรต์ใช้ค่าก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่าขด
ตัวน าพันบนแกนอากาศ แต่เมื่อท าการปรับความถี่
พบว่ าขดตั วน าพั นบนแกนอากาศกลับ ให้ ค่ า
ก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่า นั่นแสดงว่าความถี่ มีผล
ต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

จากการทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายกรณีคงที่
ความถี่และปรับความถี่ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะห่างระหว่างขดตัวน า พบว่าเมื่อระยะห่าง
เปลี่ยนแปลงท าให้ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนตาม มี
ผลท าให้ความถี่รี โซแนนซ์แต่ละระยะไม่ เท่ากัน 
ดังนั้นการปรับค่าความถี่จึงเป็นการชดเชยผลการ
เปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวน าร่วม สามารถท าให้วงจร
ส่งก าลังไฟฟ้าได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีใช้ความถี่
คงที ่

การทดสอบหาพิกัดการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
พบว่า ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขี้นตามแรงดันไฟฟ้าขา
เข้า อย่างไรก็ตามพบว่าวงจรสามารถส่งก าลังไฟฟ้า
ได้มากที่สุด 508 วัตต์ ที่ระดับแรงดัน 250 โวลต์ ไม่
สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้มากกว่านี้เนื่องจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทน
แรงดันและกระแสที่สูงได้  

จากการทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม
พบว่าผลการทดสอบสอดคล้องกับผลการจ าลองโดย
ใช้สมการ แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวน า เปลี่ ยนแปลงท าให้ อั ตราส่ วนการคล้อง

สนามแม่เหล็กระหว่างขดตัวน าด้านส่งและด้านรับ
ลดลง ท าให้ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงตาม 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้อิมพีแดนซ์ของวงจร
เปลี่ ยนแปลงตาม ส่ งผล ต่ อสมรรถนะการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยตรง 

 

สรุป 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อ

สมรรถนะของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ได้ท าการ
วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยพิจารณาจากสมการ
ที่  (4) คือ 1)ความต้านทานของโหลด  2)ความ
เหนี่ ย วน าร่ วม  และอิมพี แดนซ์  3 )ความถี่  4 )
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ได้ท าการจ าลองตามสมการเพื่อดู
ผลของพารามิเตอร์ดังกล่าว ได้ออกแบบและสร้าง
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  โดยการเลือกรูปแบบการ
พันและการใช้แกนที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการปรับจู
นความถี่ และเพิ่มหม้อแปลงเฟอร์ไรต์ทางด้านวงจร
ขาเข้า  

วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ ได้ออกแบบมี
องค์ประกอบหลัก คือ อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
หม้อแปลงเฟอร์ไรต์ส าหรับเพิ่มก าลังไฟฟ้า ออกแบบ
ขดตัวน าด้านส่ง และรับก าลังงาน โดยเลือกรูปแบบ
การพันที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด ท าการทดสอบ
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อแสดงผลของพารามิเตอร์
ดังกล่าว จากผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์แต่ตัวมี
ผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สายดังนี้ 

1. ความต้านทานของโหลด 
ความต้านทานของโหลดมีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์

ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย พิจารณาได้ตาม
สมการที่ (6) ซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมีผลต่อการ
ส่งก าลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตามหลักการ การส่ง
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

ผลการจ าลองจากกราฟก าลังไฟฟ้าขาออก 
และประสิทธิภาพตามรูปที่  9-10ได้จากการแทน
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ค่าพารามิ เตอร์ในตารางที่  2 แทนลงในสมการ
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ โดยก าหนดค่า
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 250 โวลต์ เปลี่ยนค่าโหลดให้มี
ขนาดต่างกัน พบว่าขนาดของโหลดมีผลต่อค่า
อิมพีแดนซ์ของระบบส่งผลให้ลักษณะของกราฟ
แตกต่างกันออกไป จุดที่เห็นได้ชัด คือ ต าแหน่งการ
เกิดจุดสูงสุดของกราฟก าลังไฟฟ้าขาออกเกิดขึ้นใน
ต าแหน่งต่างกัน 

2. ความเหนี่ยวน าร่วม และอิมพีแดนซ์ 
ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงตามระยะห่าง

ระหว่างขดตัวน า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้
อิ ม พี แ ด น ซ์ ข อ งว งจ รส่ งก า ลั ง ไฟ ฟ้ า ไ ร้ ส า ย
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พิจารณาได้ตามสมการที่ 
(6 ) ซึ่ งค่ าอิมพี แดนซ์ของวงจรมี ผลต่ อการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตามหลักการ การส่ง
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

3. ความถี่ 
การปรับค่าความถี่ตามระยะห่างระหว่างขด

ตัวน าเป็นเทคนิคการชดเชยการเปลี่ยนแปลงของ
ความเหนี่ยวน าร่วม การเปลี่ยนแปลงของความ
เหนี่ยวน าร่วมมีผลท าให้ความถี่รีโซแนนซ์แต่ละ
ระยะห่างต่างกันออกไป การปรับค่าความถี่จึงเป็น
การชดเชยผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

การปรับค่าความถี่เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลง
ของความเหนี่ยวน าร่วมมีผลท าให้ค่าอิมพีแดนซ์
เปลี่ยนแปลงตามส่งผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าขาออก
โดยตรง (เอกชัย ชัยดี และคณะ, 2559)  

4. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 
ก าลังไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้า

ขาเข้ายกก าลังสอง พิจารณาได้ตามสมการที่ (4) เมื่อ
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสามารถท าให้ก าลังไฟฟ้าขา
ออกมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตาม  อย่ างไรก็ ต ามการเพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
วงจรอินเวอร์เตอร์ต้องรับภาระมากขึ้นท าให้มีโอกาส
เสียหายได้ง่าย จากกราฟรูปที่ 14 แสดงให้เห็นว่า
ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของ

แรงดัน ไฟฟ้ าขาเข้ าซึ่ งมี ผลโดยตรงต่ อการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
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Efficiency Testing of Closed Loop Smoke Detector for Incinerator 
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บทคัดย่อ   
บทความนี้ได้น าเสนอการทดสอบประสิทธิภาพระบบตรวจจับแบบวงปิดส าหรับเตาเผาขยะไร้ควันส านักงานโดยใช้หลักการ

ตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงขนาด 10 กิโลโวลต์ เลือกใช้เซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่นZX-MQ2 ท า
หน้าที่วัดปริมาณควันที่ขาออกของตัวตกตะกอนและส่งค่าปริมาณควันที่วัดได้ไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 ประมวลผลเพื่อ
ไปสั่งปรับสวิตซ์ความถี่ใช้งานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงให้เหมาะสมกับปริมาณของควันขาออก ซ่ึงได้ท าการทดสอบกับตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลตขนานจ านวน 6 คู่ ที่มีขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ 19 × 20 × 32 เซนติเมตร และมีลวด
เป็นขั้วอิเล็กโทรดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร  ผลการทดสอบวัดค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จที่ระยะห่างระหว่าง
อิเล็กโทรดกับแผ่นตกตะกอนขนาด   2.0 เซนติเมตร     กับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0 ถึง  24 กิโลโวลต์ พบว่าค่ากระแสโคโรนา
ดิสชาร์จที่ได้อยู่ในช่วงประมาณ 0.026 ถึง 0.332 มิลลิแอมป์ และได้ท าการทดสอบหาประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคควันจากธูป
เบื้องต้น พบว่าเครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวงปิดท างานสัมพันธ์กันแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ดี ซึ่งให้ผลเฉลี่ยของอนุภาคควันลดลงได้ 82.2 
เปอร์เซ็นต ์

ค าส าคัญ: ไฟฟ้าแรงดันสูง  การควบคุมแบบวงปิด  อนุภาค  ตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต เตาเผาขยะ  
 

Abstract 
         The particulate matter collector for official incinerator by using an electrostatic precipitation technique 
with 10 kV DC high voltage was designed and developed in this paper. The ZX-MQ2 sensor is detecting the smoke 
concentration at the collector outlet and send signal to Arduino R3 microcontroller evaluate and also send a 
command to adjust appropriate frequency switch of DC high voltage for smoke concentration. In this study  
testing electrostatic precipitator in the form of  plate sheet amount 6 couple size 19 × 20 × 32 cm. (width x 
length x high) and the discharge electrode dimension is 0.38 mm. It was found that the distance between the 
collecting plate and the discharge electrode was about 2 cm and the applied corona voltage in the range of 0 to 
24 kV corresponding to the discharge current in the range of 0.026 to 0.332 mA. Finally, the total collection 
efficiency of the developed electrostatic collector was shown that about 82.2 %.  

Keywords: High Voltage, Closed-Loop Control, Particle, Electrostatic Precipitators, Incinerator 
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บทน า 
ในสถานการณ์ปี 2550 ถึงปัจจุบันจังหวัด

เชียงใหม่จะประสบปัญหาด้านการเกิดหมอกควันซึ่งมี
ค่าเกิดมาตรฐาน จากรายงานของมงคล รายะนาคร.
(2553)ในเดือนมีนาคม 2550 กรมควบคุมมลพิษได้
รายงานปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM 10)ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่สูงถึง 383 ไมโครกรัมต่อปริมาตรอากาศ 1 

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพ
อากาศของประเทศไทยก าหนดไว้ ถึง 3 เท่าตัว โดย
ปัญหาส าคัญคือไฟป่า การเผาในที่โล่งแจ้ง มลพิษจาก
ยวดยาน ซึ่งการเผาในที่โล่งแจ้งส่วนใหญ่แต่ละครั้งจะ
เผาโดยตรงไม่ผ่านปล่องหรือกระบวนการใดที่จะกรอง
หรือบ าบัดและก าจัดมลพิษที่ออกมา จึงเกิดฝุ่น ควัน 
ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม้ แพร่กระจายไป
ได้ในบรรยากาศ ซึ่งท าให้ เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ ส่งผลท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  จาก
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2557 
การเผาขยะยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งท าให้เกิดปัญหา
หมอกควันท าให้การขับขี่ยานพาหนะ ทัศนะวิสัยใน
การมองเห็นไม่ดี อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุตามมา อาจ
สูญเสียทั้งทรัพย์สินและร่างกายได้ อุษณีย์ วินิจเขต
ค านวณ และคณะ.(2550) จากรายงานทางการแพทย์
พบว่า PM 10 มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ของมนุษย์ ท าให้เกิดการท าลายยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดโรคหอบหืด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม
ปริมาณการแพร่กระจาย PM 10 เหล่านี้ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์  

การใช้เตาเผาในการก าจัดขยะในพื้นที่ชุมชนเป็น
การลงทุนที่สูงในระยะแรก โดยต้องมีระบบบ าบัด
อากาศเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเป็นการใช้
ความร้อนในการเผาไหม้ มวลสารที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้ขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย ฝุ่น และก๊าซ
หลายชนิด ซึ่งต้องมีการน ามาบ าบัดก่อนระบายออกสู่
บ ร ร ย ากาศภายนอก  พานิ ช  อิ นต๊ ะ .  ( 2548)-

Parker,K.R.(1997) วิธีการก าจัดด้วยเครื่องตกตะกอน
เชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) หรือ 
ESP ที่อาศัยแรงทางไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นภายใต้
สนามไฟฟ้าก าจัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศให้
ประสิทธิภาพการตกตะกอนส าหรับอนุภาคสูงถึง 95 
เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีการสูญเสียของความดัน และ
สามารถท างานท่ีอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาเซลเซียส   

เนื่องจากเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตที่ติดตั้ง
ใช้งานกับเตาเผาขยะในปัจจุบัน พานิช อินต๊ะ.(2553) 
เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน อีกทั้งยังต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสู งจ่ าย ให้ กับขั้ วดิสชาร์ จ 
(ประมาณ 10 ถึง 100 กิโลโวลต์) ต่อเนื่องตลอดเวลา 
ท าให้เกิดการใช้ก าลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องตลอด ซึ่ง
ในขณะที่ไม่มีอนุภาคฝุ่นระบบจะท างานตลอด ส่งผล
ท าให้เกิดการสูญเสียพลังงาน เครื่องตกตะกอนมีอายุ
การใช้งานสั้นลง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
และซ่อมบ ารุงมากขึ้น 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ในงานวิจัยนี้
จึงได้น าเสนอการศึกษาและทดสอบระบบตรวจจับ
ควันแบบวงปิดจากเตาเผาขยะที่ ใ ช้งานร่วมกับ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง ระบบ
ประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ตัวตกตะกอน
เชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับดักจับควันจากการเผาขยะ และมี
ระบบที่ตรวจจับควันแบบวงปิดที่ต้องท าการศึกษา
เพื่อให้การท างานของการตรวจจับควันมีประสิทธิภาพ
ที่สูงโดยให้มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่ใช้งาน ซึ่ง
การศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ส าหรับการก าจัดอนุภาคขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยในส่วนของงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา
ต่อเนื่องจากงานวิจัยของ วิสูตร อาสนวิจิตรและคณะ.
(2558) โดยจะท าการทดสอบวัดความสัมพันธ์การ
ท างานของระบบร่วมกับตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตใช้
งานท่ีได้มีการพัฒนาลักษณะโครงสร้างแบบแผ่นเพลต
ขนานจ านวน 6 คู ่ 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการท างานของเคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 

เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตจะมีลักษณะ
โครงสร้างดังแสดงรูปที่ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ขั้วดิสชาร์จ (Discharge electrode)และขั้ว
ตกตะกอน (Collection electrode) เมื่อจ่ายไฟฟ้า
แรงดันสูงให้กับขั้วดิสชาร์จ โดยที่ขั้วตกตะกอนเป็น
กราวด์ จะท าให้เกิดปรากฎการณ์โคโรนาดิสชาร์จ 
(Corona discharge) ขึ้นโดยรอบๆ ขั้วดิสชาร์จ จึงท า
ให้ไอออน (Ions) และอิเล็กตรอน (Electrons) จะถูก
สร้างขึ้นที่จุดที่เกิดโคโรนาและท าให้เกิดการไหลของ
กระแสไอออน (Ionic current) ผ่านช่องว่างระหว่าง

ขั้วดิสชาร์จกับขั้วตกตะกอน เมื่อมีฝุ่นละอองลอยไหล
ผ่านเข้ามาในช่องว่างนี้จะท าให้เกิดการชนกันระหว่าง
อนุภาคกับไอออน โดยไอออนเกาะติดกับฝุ่นละออง
ลอยเหล่านั้นเป็นผลท าให้ฝุ่นละอองลอยได้รับประจุ 
และฝุ่นละอองลอยท่ีมีประจ ุ(Charged particulates) 
ถูกท าให้เคลื่อนที่ไปยังข้ัวตกตะกอนด้วยแรงทางไฟฟ้า
สถิตหรือที่เรียกว่าแรงคูลอมบ์ (Coulomb force) 
และถูกสะสมตัวอยู่บนขั้วตกตะกอนโดยฝุ่นละอองลอย
ที่ตกตะกอนบนขั้วตกตะกอนจะถูกก าจัดออกจากขั้ว
ตกตะกอนโดยการเคาะที่ขั้วตกตะกอนเพื่อให้ฝุ่นหลุด
ออก พานิช อินต๊ะ.(2553) 

 
 

HV

Inlet

Outlet

 
ภาพที่ 1 ตกตะกอนเพลตขนาน IEEE GlobalSpec.(2016)   

    
หลักการสร้างสัญญาณพัลส์ 

การควบคุมสัญญาณพัลส์ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้
ไอซีเบอร์ TL494 เพื่อท าหน้าท่ีสร้างสัญญาณพีดับเบิล
ยูเอ็ม PWM (Pulse width modulation)ควบคุมการ
ท างานวงจร ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยท างานใน
โหมดควบคุมจากแรงดันไฟฟ้า ซึ่งวงจรฟลายแบคคอน
เวอร์เตอร์ จะท างานตามสมการ John, G. et 
al.(1991) ดังนี ้
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      (1) 

เมื่อ T คือ คาบเวลาการท างานมอสเฟต ONt คือ
ช่วงเวลาที่มอสเฟตน า กระแส

pN คือ จ านวนรอบปฐม
ภูมิ  

sN คือ จ านวนรอบทุติยภูมิ  
outV คือ แรงดัน

เอาต์พุต 
inV คือ แรงดันที่อินพุต 

SATV คือ แรงดันตก
คร่อมมอสเฟตที่จุดอิ่มตัว 

DV คือ แรงดันตกคร่อม
ไดโอด  
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สนามไฟฟ้าและการไหลของกระแสไฟฟ้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส-แรงดนั (Current - 
Voltage relationship) สามารถอธิบายได้จากสมการ
ของ Maxwell ที่ครอบคลุมสมการ Poisson’s ของ
สนามไฟฟ้า E  คือ Parker, K.R. (1997) 
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E



      (2) 

 
 เมื่อ  คือความหนาแน่นของประจุ (C/m3) และ

0  คือค่าเปอร์มิตติวิตี้ของสุญญากาศหรือที่ว่าง 
(Free-space permittivity) มีค่าเท่ากับ 8.854× 10-

12 F/m ซึ่งสมการนี้ใช้ได้ส าหรับแก๊สภายใต้สภาวะ
ปกติ ในการศึกษานี้จะสมมุติให้การเปลี่ยนแปลงของ
ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากผลของประจุค้างของไอออน (Ion 
space charge) ในเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
ลักษณะแบบเส้นลวด–แผ่นบาง (Wire-plate) มีค่า
น้อยมากๆ ดังนั้นค่ากระแสโคโรนาเฉลี่ย (Average 
corona current) cI  ที่เป็นฟังก์ช่ันศักย์ไฟฟ้าขั้ว

ดิสชาร์จอิเล็กโทรดเครื่องตกตะกอนแบบเส้นลวด–
แผ่นบาง Parker, K.R. (1997) ดังรูปที ่2  
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            (3) 

 
 เมื่อ iZ  คือความสามารถในการเคลื่อนตัวทาง
ไฟฟ้าของไอออน (Ion electrical mobility) ส าหรับ
ในการศึกษานี้จะใช้ไอออนลบ (Negative ion) เนื่อง
จะมีค่าความสามารถในการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าสูง ซึ่ง
มีผลให้ประสิทธิภาพการตกตะกอนสูงตามไปด้วย โดย
มีค่าเท่ากับ 2.1 x10-4 m2/V.s ส าหรับไอออนลบใน
อากาศ d  คือรัศมีทรงกระบอกสมมูล (Equivalent 
cylindrical radius) ( 4 /d s   ส าหรับ /s c   0.6) 

or  คือรัศมีของขั้วดิสชาร์จ h  คือความสูงของขั้ว
ตกตะกอน L  คือความยาวของขั้วตกตะกอน V คือ
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขั้วดิสชาร์จอิเล็กโทรด และ 

cV คือแรงดันเริ่มเกิดโคโรนา (Corona onset 
voltage) หาได้จาก สมการของ Parker, K.R. (1997) 
  

 
 

Collecting electrode

L

2s
2c

2ro
Discharing electrode

 
ภาพที่ 2 การจัดวางอิเล็กโทรด พานิช อินต๊ะ และคณะ.(2550) 

 
   
 ln( / )c o c oV r E d r               (4) 
 
สนามไฟฟ้าเริ่มเกิดโคโรนา (Corona onset field) 

cE  ส าหรับโคโรนาลบในอากาศหาไดจ้าก A. Mizuno. 
(2000) 
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              (6) 

 
เมื่อ   คือความหนาแน่นของแก๊ส (Gas density) 
T  คื อ อุ ณ ห ภู มิ ท า ง า น ข อ ง แ ก๊ ส  (Operating 
temperature) P  คือความดันท างาน (Operating 
pressure) 
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การอัดประจุไฟฟ้าของอนุภาค 
อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศจะถูกอัดประจุ 

(Particle charging) ด้วยสัมผัสและการเกาะติดของ
ไอออนที่ถูกสร้างขึ้นโดยปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จ
ที่อิเล็กโทรด ไอออนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้า
และหรือการแพร่เชิงความร้อน (Thermal diffusion) 
ในการศึกษานี้จ านวนของประจุที่อยู่บนอนุภาคจะ
ได้มาจากการอัดประจุแบบสนาม (Field charging) 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับอนุภาคที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.1 ไมโครเมตร โดยการ
ประมาณค่าจ านวนประจุอนุภาคนี้ สามารถค านวณได้
จาก สมการของ White, H.J. (1963) 
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       (7) 

 
 เมื่อ   คือค่าคงที่ของการเป็นฉนวนของอนุภาค 
(Dielectric constant of particle) E  คือ
สนามไฟฟ้า EK  คือค่าคงที่จากสมการของคูลอมป์ (มี
ค่าเท่ากับ 9.0 x 109 N.m2/C2) pd  คือขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของอนุภาค e  คือค่าประจุของอิเล็กตรอน 
(มีค่าเท่ากับ 1.61 x 10-19C) iN  คือค่าความเข้มข้น
จ านวนของไอออน (Ion number concentration) 
และ t  คือเวลาในการอัดประจุ (Charging time) 
ส าหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบสาย-แผ่น 
ค่าความเข้มข้นจ านวนของไอออนกับเวลาในการอัด
ประจุสามารถหาได้จาก A. Jaworek. et al.(2007) 
เมื่อ 0v  คือความเร็วของไหล 
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ประสิทธิภาพการตกตะกอน 

ประสิทธิภาพการตกตะกอนโดยรวมทั้งหมด 
(Overall collection efficiency) overall

 ของเครื่อง

ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้นลวด-แผ่นบาง พานิช 
อินต๊ะ.(2553), วิสูตร อาสนวิจิตร และคณะ.(2554) ที่
ใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงขนาด 10 
กิโลโวลต์ สามารถหาค่าได้จากมวลของอนุภาคที่แผ่น
กรองทดสอบช่ังวัดน้ าหนักได้ทาง  ขาเข้าและทางขา
ออก ทั้งก่อนผ่านและหลังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันสูง สามารถค านวณดังสมการนี ้ 
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 เมื่อ inletc  คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาคที่
ทางเข้า และ 

outletc  คือ ความเข้มข้นมวลของอนุภาค
ที่ทางออกของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบเส้น
ลวด-แผ่นเพลตขนาน 
 
วิธกีารทดสอบระบบตรวจจับควันแบบวงปิด 
เกณฑ์ในการทดสอบ 

ในการทดสอบระบบตรวจจับควันแบบวงปิด
ส าหรับเตาเผาขยะไร้ควันส านักงานโดยประยุกต์ใช้
งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงขนาด 
10 กิโลโวลต์ โดยได้ท าน าหลักการสร้างสัญญาณพี
ดั บ เ บิ ล ยู เ อ็ ม ม าควบคุ มสัญญาณพัลส์ ส วิ ต ช่ิ ง
แรงดันไฟฟ้าผ่านวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แบบ
เพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง  เพื่อส าหรับสร้าง
สนามไฟฟ้าความเข้มสูง น าเซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่น 
ZX-MQ2 ท าหน้าที่วัดปริมาณควันที่ขาออกของตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลตขนานจ านวน 
6 คู่  แ ล ะ ส่ ง ค่ า ป ริ ม า ณ ค วั น ที่ วั ด ไ ด้ ไ ป ที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 ประมวลผลเพื่อไป
สั่งปรับสวิตซ์ความถี่ใช้งานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
กระแสตรงให้เหมาะสมกับปริมาณของควันขาออก 
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายจึง ได้มีการก าหนด
รายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการทดสอบระบบตรวจจับควัน 
เกณฑ์ในการทดสอบ คุณสมบัติ 

ขนาดตัวตกตะกอน ขนาดมิต ิ(กว้าง×ยาว×สูง) 19 × 20 ×32 เซนติเมตร 
แรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว ไม่เกิน 25 กิโลโวลต ์
ความถี่ใช้งาน  ไม่เกิน 30 กิโลเฮิรต์  
ประจุอนุภาค ประจุบวก 
ศักย์ไฟฟ้า ขั้วบวก 
อิเล็กโทรดใช้งาน แบบเส้นลวด 
อุณหภูม ิ ไม่เกิน 300 องศาเซลเซยีส 
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 
เซนเซอรต์รวจจับควัน          

220 โวลต ์ความถี่ 50 เฮิร์ต 
รุ่น ZX-MQ2 

ตัวประมวลผล MCU Arduino R3 
 
รายละเอียดระบบตรวจจับควัน 

เครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวงปิดส าหรับ
เตาเผาขยะไร้ควันส านักงานแสดงในรูปที่3(ข ) 
ออกแบบให้มีขนาดมิติ  (กว้าง×ยาว×สูง ) เท่ากับ 
12×16×30 เซนติเมตร น้ าหนักโดยรวมประมาณ 1 
กิโลกรัม ตกตะกอนที่ใช้ส าหรับทดสอบได้ออกแบบ
โดยใช้แผ่นสังกะสีท าหน้าที่เป็นแผ่นเพลตส าหรับ
ตกตะกอน และมีเส้นขดลวดเป็นขั้วอิเล็กโทรด มีขนาด
มิติ  (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ19×20×32 เซนติเมตร 
โครงสร้างต้นแบบได้ออกแบบให้มีการซ่อมบ ารุง 

ปรับเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์ได้ ง่าย  วงจรของ
เครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวงปิดจากเตาเผาขยะ
ไร้ควันส าหรับส านักงานจะประกอบด้วย แหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรง    (DC Voltage Power Supply) 
ตัวสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่สูง (Pulse Generator) 
มอสเฟตก าลัง (Power MosFET) หม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันสูง (High Voltage Transformer) ไดโอดเรียง
แรงดันสูง (High Voltage Diode) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino R3  และเซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่น ZX-MQ2       
ดังแสดงตามไดอะแกรมรูปที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการท างาน Close loop control 

 
หลักการท างานของ Close loop control คือ

การวัดปริมาณของควันทางด้านขาออกของเตาเผา
ขยะไร้ควันโดยมีเซนเซอร์ตรวจจับควัน ZX-MQ2 ท า
หน้าท่ีวัดปริมาณควันท่ีออกมา แล้วส่งค่าของควันไปที่ 

Arduino R3 จากนั้นจะประมวลผลที่ได้ออกมาเป็น
แรงดันตั้งแต่ 0 ถึง 5 โวลต์เพื่อไปสั่งปรับสวิตซ์ความถี่
ที่เหมาะสมกับปริมาณของควันเพื่อให้ประสิทธิภาพ
ของการท างานสูงท่ีสุดดังรูปที่ 4 
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ภาพที ่4 ไดอะแกรมล าดับขั้นการประมวลผลและแสดงผล 
 

ล าดับขั้นการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลที่ใช้

กับ Arduinouno R3 ดังแสดงในรูปที่ 4 เริ่มต้นการ
ท างานจะต้องมีการก าหนดค่าของตัวแปรก่อนและรับ
ค่าจากเซนเซอร์  ZX-MQ2 โดยต้องมีการตั้งค่าให้เข้า
กับพอร์ตอนุกรมเมื่อรับค่าจากเซนเซอร์แล้วมีเง่ือนไข
การท างานตามค าสั่งของโปรแกรมซึ่งก าหนดให้ค่า
ระหว่าง 1.00 ถึง 2.50 โวลต์ ปรับให้

adjustR ตัวที่ 1 
ท างานที่ 30 กิโลเฮิรตซ์ ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงค่านี้ให้จบ
การท างาน ค่าระหว่าง 2.51 ถึง 3.50 โวลต์ ปรับให้

adjustR ตัวที่ 2 ท างานที่ 20 กิโลเฮิรตซ์ ถ้าไม่ได้อยู่
ในช่วงค่านี้ให้จบการท างานและค่าระหว่าง 3.51 ถึง 
5.00 โวลต์ ปรับให้

adjustR ตัวที่ 3 ท างานที่ 15 
กิโลเฮิรตซ์ ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงค่านี้ให้จบการท างาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ความถี่และแรงดันเอาต์พุต 

ในการทดสอบความสัมพันธ์ของความถี่และ
แรงดันเอาต์พุต ได้น าหลักวิธีการของพัลส์วิดท์มอ
ดูเลช่ันมาใช้ ซึ่งเป็นการปรับความกว้างของพัลส์โดย
การน า เอาสองสัญญาณมาเปรียบ เทียบกันคื อ 
สัญญาณสามเหลี่ยมและสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงจาก
ขาที่ 3 ของไอซีเบอร์ TL494 ซึ่งสามารถปรับความ
กว้างของสัญญาณพัลส์ได้จากการปรับค่าความ
ต้านทาน 

adjustR  ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5 กิโลโอห์ม ในการ
ออกแบบได้ใช้ความต้านทานปรับค่า 10 กิโลโอห์ม  
โดยทดสอบที่ความถี่ 15, 20 และ 30 กิโลเฮิรตซ์  
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ภาพที ่5 อุปกรณ์การวัดทดสอบความถี่และแรงดันเอาต์พตุ 

 
 จากนั้นท าการวัดสัญญาณพัลส์ที่ขา9 และขา 10 
ของไอซีเบอร์ TL494 ดังแสดงในรูป 5 ด้วย
ออสซิลโลสโคปของDigital Oscilloscope (ยี่ห้อ GW 
Instek รุ่นGD5-1052-U) บันทึกข้อมูลของสัญญาณ
รูปคลื่นพัลส์  ที่ ได้จากการทดสอบปรับความค่า
ต้านทาน 

adjustR จากการทดสอบปรับรอบการท างาน

(Duty cycle) ตั้งแต่ 25 ถึง 80เปอร์เซ็นต์ พบว่ารอบ
การท างานที่ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นจุดท างานที่เหมาะสม
กับ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงที่ไม่
ท าให้อุปกรณ์สวิตช์มอสเฟตก าลังเกิดความร้อน และ
สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าแบบพัลส์ 10 กิโลโวลต์ 
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

(ก) ความถี่ 15 kHz, Duty cycle ที่ 60 เปอร์เซ็นต ์
 

 
 

(ข) ความถี่ 20 kHz, Duty cycle ที่ 60 เปอร์เซ็นต ์

 
(ค) ความถี่ 30 kHz, Duty cycle ที่ 60 เปอร์เซ็นต ์

 ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของรอบการท างานและความถี่ใช้งาน 
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 จากรูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของรอบการ
ท างานและความถี่ ใ ช้งานโดยการทดสอบวัดค่า
แรงดันไฟฟ้าได้ก าหนดให้มีอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า 1 
โวลต์ เท่ากับ 10    กิโลโวลต์ พบว่าที่รอบท างาน60 
เปอร์เซ็นต์ ที่ความถี่ 15, 20 และ30 กิโลเฮิรตซ์ มีค่า
แรงดันไฟฟ้า Vpp เท่ากับ 18.8, 16.8 และ 15.6 กิโล
โวลต์ ตามล าดับ 
 

การศึกษาคุณลักษณะกระแสและแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 
การทดสอบคุณลั กษณะของกระแสและ

แรงดันไฟฟ้า (Current -Voltage Characteristics) 

โดยมีไดอะแกรมอุปกรณ์และการทดสอบ ดังแสดงใน
รูปที่ 7 (ก) เพื่อท าให้ทราบถึงสมรรถนะการท างาน
ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายให้กับ
เครื่องต้นแบบดักจับกลุ่มควันและการท างานของ
ระบบตรวจจับควันแบบวงปิด  ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคควันโดยตรง 
ดังนั้นจึงจ า เป็นต้องมีการวัดค่ากระแสดิสชาร์จ 
(Discharge Current) จากขั้วดิสชาร์จและขั้ว
ตกตะกอน 

 

 
 

µA

DC High VoltagePower Supply 

Ammeter

Collection Electrodes

InletOutlet

Discharge Electrodes

HVDC

Electrostatic Precipitators

 

(ก) ไดอะแกรมของอุปกรณ์การวัดทดสอบ 
 

19 cm

20 cm

32
 cm Discharge 

ElectrodesCollection 
Electrodes

 
(ข) ลักษณะโครงสร้างตัวตกตะกอนส าหรับวดัทดสอบ 

 
ภาพที่ 7 วงจรทดสอบและโครงสร้างตัวตกตะกอนแบบเพลต 

 
 ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ เกิดจากการดิสชาร์จที่ขั้ว
ดิสชาร์จของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่น
เพลตขนานมีขดลวดกลมเป็นขั้วดิสชาร์จ จะถูกวัด
โดยตรงด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลผ่านขั้วตกตะกอน 
ซึ่งในการศึกษานี้ได้ท าการวิเคราะห์ผลของขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขั้วดิสชาร์จต่อการเกิดโคโรนาดิสชาร์จ
ภายในตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลต

ขนานจ านวน 6 คู่ โดยก าหนดให้ขั้วอิเล็กโทรดด้าน
นอก (Outer Electrode) มีความยาว 320 มิลลิเมตร 
และขั้วอิเล็กโทรดด้านใน (Inner Electrode) มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร โดยขั้ว
ดิสชาร์จและขั้วอิเล็กโทรดด้านนอกจะถูกแยกจากกัน
ทางไฟฟ้า (Electrical Isolation) ด้วยฉนวน ดังแสดง
รูปที่ 7 (ข) ส าหรับอุปกรณ์และไดอะแกรมการทดสอบ
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ประกอบด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงส าหรับจ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้ขั้วดิสชาร์จในช่วง 0 ถึง 24 กิโลโวลต์ 
เพื่อสร้างโคโรนาดิสชาร์จ (Corona Discharge)  เพื่อ

หาต าแหน่งของกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
ส าหรับใช้งาน 

 
 

ภาพที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันที่รอบท างาน 60 เปอร์เซ็นต ์
ในความถี่ 15, 20 และ 30 กิโลเฮริตซ ์

 
 

ผลการทดสอบเบื้องต้นวัดค่ากระแสโคโรนา
ดิสชาร์จกับระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่น
ตกตะกอน เท่ากับ  2.0 เซนติเมตร ที่ค่าแรงดันไฟฟ้า
ในช่วง 0 ถึง 24 กิโลโวลต์ ด้วยมัลติมิเตอร์แบบ
ดิจิตอลผ่านขั้วตกตะกอนของตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้า
สถิตแบบแผ่นเพลตขนานจ านวน 6 คู ่พบว่าค่ากระแส
โคโรนาดิสชาร์จที่ได้อยู่ในช่วง 0.026 ถึง 0.332 มิลลิ
แอมป์ เมื่อพิจารณาที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ 
ส าหรับน ามาใช้งาน พบว่าค่ากระแสดิสชาร์จจะมีค่า
เพิ่มขึ้นตามแรงดันอินพุตที่เพิ่มขึ้น โดยที่ความถี่ 15, 

20 และ30 กิโลเฮิรตซ์   จะให้ค่ากระแสโคโรนา
ดิสชาร์จเท่ากับ 0.169 มิลลิแอมป์ 0.078 มิลลิแอมป์  
และ0.013 มิลลิแอมป์  ตามล าดับ ซึ่งที่รอบการ
ท างาน60 เปอร์เซ็นต์ ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ จะให้
ค่ากระแสโคโรนาดิสชาร์จที่สูงกับเครื่องต้นแบบมาก
ที่สุด  ผลจากการทดสอบสามารถน ามาใช้ก าหนดการ
ท างานของโปรแกรมตามเง่ือนไขการท างานของ
ความถี่ทั้ งสามได้  เพื่อให้ท างานสัมพันธ์กับควัน
ทางด้านขาออกของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตได้
อย่างถูกต้อง 
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ภาพที่ 9 ไดอะแกรมและอุปกรณท์ดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอน 
 

การทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนอนภุาคควัน 
ในการทดสอบประสิทธิภาพการตกตะกอนของ

อนุภาคควันจากธูปแสดงในรูปที่  9 ประกอบด้วย 
เครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวงปิดจากเตาเผาขยะ 
เซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่นZX-MQ2  แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์  ตัว
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลตขนานจ านวน 
6 คู่ ที่มีขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) เท่ากับ 
19×20×32 เซนติเมตร พัดลมดูดอากาศ มัลติมิเตอร์
แบบดิจิตอล True RMS Multimeter ของ Fluke 
โมเดล 289  ชุดปรับและวัดอัตราการไหล แผ่นกรอง
ฝุ่นละอองขนาดอนุภาคและปั๊มสุญญากาศ ขั้นตอน
ทดสอบจะท าการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับควันรุ่นZX-
MQ2  ไว้ท่ีทางขาออกของตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
แบบแผ่นเพลตขนาน มีพัดลมดูดอากาศติดตั้งทางขา
ออกเพื่ อดูดควันธูปออกมาด้วยความเร็ วอย่ าง
สม่ าเสมอ  มีมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล True RMS 
Multimeter ของ Fluke โมเดล 289  วัดค่ากระแสโค
โรน่าดิสชารจ์เพื่อตรวจเช็คการเบรคดาวน์ระหว่างการ
ทดสอบ เริ่มทดสอบโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันสูงให้กับขั้วดิสชาร์จที่มีขนาดขนาด 10 กิโล
โวลต์ และต่อกราวน์ให้กับแผ่นเพลตที่ท าหน้าที่เป็น

ส่วนเก็บอนุภาคควันจากนั้นน าควันที่ได้จากควันธูป
จ านวน 20 ก้าน เข้าสู่ตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบ
แผ่ น เพลตขนาน และจึ ง เปิ ดแหล่ งจ่ า ย ไฟฟ้ า
กระแสตรงแรงดันสูงให้กับระบบ ตรวจเช็คระบบว่ามี
จุดรั่วไหลของควันหรือเกิดการเบรกดาวน์ในระบบ 
หากพบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ระบบ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง  จากนั้นจึงท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอนุภาคควันที่เวลา 15, 30 ,45 และ 60 นาที 
ซึ่งมีการทดสอบเก็บตัวอย่างซ้ าจ านวน 4 ครั้ง บริเวณ
ทางเข้าและทางออกของตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
แบบเพลตขนานด้วยวิธีการกรองอนุภาคจากแผ่น
กรองฝุ่นละอองขนาดเฉลี่ย 3 ไมครอน โดยมีปั๊ม
สุญญากาศดูดอนุควันผ่านชุดปรับและวัดอัตราการ
ไหล เข้าสู่แผ่นกรองฝุ่นละออง ซึ่งในขณะท าการ
ทดสอบจะจดบันทึกผลของกระแสโคโรน่าดิสชารจ์
ผ่านมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล True RMS Multimeter 
ของ Fluke โมเดล 289  ซึ่งพบว่าจะมีการท างาน
สัมพันธ์กับการตรวจจับควันขาออกที่เซ็นเซอร์ท าการ
ตรวจจับและน าไปประมวลผลเพื่อปรับความถี่ใช้งาน 
จากนั้นจึงน าตัวอย่างอนุภาคควันไปช่ังน้ าหนักเพื่อหา
ค่าประสิทธิภาพการตกตะกอนและท าการบันทึกผล
การทดสอบส าหรับน ามาวิเคราะห์ 

Outlet

Flowmeter 2 Flowmeter 1

filter 2  filter 1

Vacuum pump

Digital AmmeterFan
Sensor Smoke Detector

 
 

Collection Electrodes

Discharge Electrodes

Inlet

Insulator

DC High VoltagePower Supply 

HVDC

µA
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ตารางที่ 2 น้ าหนักอนุภาคก่อนและหลังผ่านเครื่องต้นแบบตรวจจบัควันแบบวงปิด 

เวลาใช้
ทดสอบ 

 

น  าหนักแผ่นกรอง 
(มิลลิกรัม) 

ประสิทธิภาพการ
ตกตะกอนทั งหมด 
overall

(%) 
แผ่น

เปล่า 
ก่อนเข้า มวลอนุภาค 

ขาเข้า(Cinlet) 
แผ่น
เปล่า 

หลังผ่าน มวลอนุภาค 
ขาออก(Coutlet) 

15 นาท ี 47.8 56.1 8.3 45.2 46.4 1.2 85.5 
30 นาท ี 49.7 64.5 14.8 47.2 49.8 2.6 82.4 
45 นาท ี 47.9 64.4 16.5 47.5 50.7 3.2 80.6 
60 นาท ี 47.2 67.0 19.8 45.9 49.8 3.9 80.3 

ประสิทธิภาพการตกตะกอนของอนุภาคเฉลี่ย (Average) 82.2 
 

ผลการช่ังน้ าหนักตัวอย่างอนุภาคก่อนและหลัง

ผ่านเครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวงปิด แสดงใน

ตารางที่ 2   โดยน าสมการที่ (9) มาใช้ในการ

ค านวณหาประสิทธิภาพการตกตะกอนโดยรวม

ทั้งหมด พบว่าค่าประสิทธิภาพการตกตะกอนที่เวลา

ทดสอบ 15, 30, 45 และ 60 นาที เท่ากับ 85.5, 

82.4, 80.6 และ 80.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีค่า

ประสิทธิภาพการตกตะกอนเฉลี่ย 82.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ผลอนุภาคที่แผ่นกรองก่อนผ่ านมีตะกอนสะสม

มากกว่าหลังผ่านแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

ขนาด 10 กิโลโวลต์ และแผ่นกรองก่อนผ่านจะมีการ

สะสมตะกอนควันธูปมากกว่าแผ่นกรองหลังผ่านการ

ท างานของตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าแบบแผ่นเพลต

ขนานจ านวน 6 คู่ ที่มีขนาดมิติ (กว้าง×ยาว×สูง) 

เท่ากับ 19 × 20 × 32 เซนติเมตร ดังแสดงรูปที่ 10  

เนื่องจากอนุภาคควันได้ถูกอัดประจุให้เป็นประจุบวก

ในบริเวณช่องว่างระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่น

ตกตะกอนขนาด 2.0 เซนติเมตร ท่ีถูกสร้างสนามไฟฟ้า

ความเข้มข้นสูงจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดันสูง และอนุภาคควันจะถูกเหนี่ยวน าให้เคลื่อนที่

เข้าหาขั้ว เก็บแบบแผ่นเพลตขนาน (Collection 

electrodes) ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ และเกาะติดอยู่

กับขั้วเก็บแบบแผ่นเพลตขนานความเร็วที่อนุภาค

เคลื่อนที่เข้าหาขั้วเก็บนี้ เรียกว่า Migration velocity 

ซึ่งขึ้นกับแรงไฟฟ้าที่กระท าต่ออนุภาค และแรงลาก 

(Drag force) ที่เกิดขึ้นในขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปยัง

ขั้วเก็บนอก จากนี้เมื่ออนุภาคเกาะติดกับขั้วเก็บแบบ

แผ่นเพลตขนานแล้วจะค่อยๆ ถ่ายเทประจุบวกสู่ขั้ว

เก็บ ท าให้แรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างอนุภาคกับขั้ว

เก็บลดลง 
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(ก) ก่อนผ่านตัวตกตะกอน     (ข) หลังผ่านตัวตกตะกอน 
 
 
 
 
 

(ก) ก่อนผ่านตัวตกตะกอน     (ข) หลังผ่านตัวตกตะกอน 
 
 
 
 

 
(ก) ก่อนผ่านตัวตกตะกอน     (ข) หลังผ่านตัวตกตะกอน 

 
 
 
 
 

(ก) ก่อนผ่านตัวตกตะกอน     (ข) หลังผ่านตัวตกตะกอน 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างอนุภาคควันบนแผ่นกรองจากการสุมเกบ็ 
 

 และยังพบว่าเครื่องต้นแบบตรวจจับควันแบบวง
ปิดสามารถท างานสัมพันธ์กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
ไ ด้ ดี  มี ก า ร ต ร ว จจั บค วั น ข า ออก แล ะส่ ง ไ ป ที่ 
Arduino R3 และประมวลผลปรับแรงดันให้เหมาะสม
กับควันขาออกได้ดี 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 ในบทความนี้ได้น าเสนอการทดสอบประสทิธิภาพ
ระบบตรวจจับควันแบบวงปิดส าหรับเตาเผาขยะโดย
ใช้หลักการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสถิต ที่ เกิดจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงขนาด  10 กิโลโวลต์ 

ใช้งานกับตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบแผ่นเพลต
ขนานจ านวน 6 คู่ ที่มีขนาดมิติ (กว้าง × ยาว × สูง) 
เท่ากับ 19 × 20 × 32 เซนติเมตร มีลวดเป็นขั้ว
อิเล็กโทรดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.38 
มิลลิเมตร จากการทดสอบความสัมพันธ์ของความถี่
แ ล ะ แ ร ง ดั น เ อ า ต์ พุ ต  พ บ ว่ า ที่ ร อ บ ท า ง า น                   
60 เปอร์เซ็นต์เป็นจุดท างานที่เหมาะสมกับแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงที่ไม่ท าให้อุปกรณ์
สวิตช์มอสเฟตก าลังเกิดความร้อน และสามารถสร้าง
แรงดันไฟฟ้าแบบพัลส์ 10 กิโลโวลต์ อย่างต่อเนื่อง 
และทดสอบที่ความถี่ 15, 20 และ30 กิโลเฮิรตซ์ มีค่า

15 นาที 

30 นาที 

45 นาที 

60 นาที 

166



 
 

แรงดันไฟฟ้า Vpp เท่ากับ 18.8, 16.8 และ 15.6 กิโล
โวลต์ ตามล าดับ ส าหรับการทดสอบวัดค่ากระแสโคโร
นาดิสชาร์จที่ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกับแผ่น
ตกตะกอนขนาด  2.0 เซนติเมตรกับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงขนาด 0 ถึง 24 กิโลโวลต์ พบว่าค่ากระแส
โคโรนาดิสชาร์จที่ได้อยู่ในช่วงประมาณ 0.026 ถึง 
0.332 มิ ล ลิ แ อมป์   แล ะ ได้ ท า ก า รทดสอบหา
ประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคควันจากควันธูป
เบื้องต้น พบว่าผลเฉลี่ยของอนุภาคควันลดลงได้ 82.2 
เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าระบบตรวจจับควันแบบวงปิด
สามารถท างานสัมพันธ์กันแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูงได้ดี ซึ่งจะท าการตรวจสอบในสภาวะที่ควันนอ้ย
ระบบจะท างานจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงน้อย และหาก
เซนเซอร์ตรวจจับควันมีปริมาณมากระบบจะสั่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงให้กับตัวตกตะกอนมากขึ้นตาม           

ในการ วิ จั ยต่ อ ไปคณะผู้ วิ จั ย จะ ไ ด้ ศึ กษา
ผลกระทบต าแหน่งติดตัวเซ็นเซอร์ให้เหมาะสมเพื่อ
ปรับแก้ไขและศึกษาวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ของ
เครื่องตรวจจับควันแบบวงปิดต้นแบบกับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงขนาด  10 กิโลโวลต์ เพื่อจะ
วิเคราะห์ถึงพลังงานที่ใช้ไปต่อช่ัวโมงการท างาน  
เพื่อที่จะสามารถน ามาใช้ออกแบบตัวตกตะกอนและ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีอายุการใช้งานท่ีนานขึ้นได้ และ
สามารถน าไปใช้งานในการทดสอบกับเตาเผาขยะไร้
ควันส าหรับส านักงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาเครื่องวัดบันทึกและแสดงผลข้อมูลภูมิอากาศที่ท างานผ่านระบบสื่อสารไร้สายซิกบี และ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อที่จะใช้ในการตรวจวัดสภาวะภูมิอากาศ เฝ้าติดตามสภาพอากาศในปัจจุบันและเก็บข้อมูลสถิติไว้ใช้ใน
การวิเคราะห์ทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม โดยเครื่องบันทึกและแสดงผลข้อมูลประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า
อุณหภูมิ  ความชื้น  ความเร็วลม ความเข้มแสงอาทิตย์ ตรวจจับน้ าฝน  ซ่ึงจะแปลงข้อมูลเป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้าและส่งข้อมูล
สัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE Zigbee  802.15.4 และเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
UNO R3 ในการบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกหน่วยความจ า และส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบแสดงผลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือพกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android  ส าหรับแหล่งจ่ายพลังงานจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 20 วัตต์ และ
แบตเตอรี่ส ารองพลังงานขนาด 12 โวลท์ 7.6 Ah เพื่อเป็นแหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบข้อมูลพบว่า มีความถูก
ต้องแม่นย า และมีค่าความผิดพลาดอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 5  ซ่ึงระบบนี้จะสามารถท างานตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาวะอากาศ ได้
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  

ค าส าคัญ: ระบบ Android,เครือข่ายไร้สาย, เครื่องวัดบันทึกและแสดงผลข้อมลูภูมิอากาศ 
 

Abstract 
           This paper presents the development of weather condition data measurement, data recording and 
monitoring via the ZigBee wireless standard and Android system. In order to measure the climate information, it is 
collected and used in research on energy statistics, including the monitoring current weather by networking IEEE 
Zigbee 802.15.4 wireless standard for data transmission. This system can work both inside and outside of the 
building with consuming less energy. Considering the results of measurement, one found that the accuracy of 
data logging has more than 95%. Moreover, the monitoring system can display information through computers 
and mobile phone with Android system. 

Keywords: Android System, Wireless Network, Measure  record and display weather data  
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บทน า 
      ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการติดตั้งสถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของสภาพอากาศในปัจจุบันเช่น 
อุณหภูมิ ความช้ืน ฝน และลม ฯลฯ เพื่อท่ีจะน าข้อมูล
มาใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคต หรือเพื่อ
การแจ้ ง เตื อนทางภั ยพิบั ติ ทางธรรมชาติ  เ ช่น 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม ไฟป่า เป็นต้น และนอกจากนี้
แล้วยังสามารถน าข้อมูลที่เก็บได้มาช่วยในการเลือก
พื้นที่ก่อสร้างติดตั้งเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยเฉพาะ 
ข้อมูลของความเข้มแสงของดวงอาทิตย์และความแรง
ของลมจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องน ามาประมวลผลการ
มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าว่ามีมากน้อยแค่ไหน 
(ไชยยันต์ บุญมี และคณะ, 2558) และนอกจากนี้แล้ว
ยั งมีการน าสถานีตรวจวัดอากาศไปใช้ ในด้ าน
การเกษตรเช่น งานฟาร์มและเกษตรกรรมอย่าง
กว้างขวางและแปลง เกษตรชนิดอื่นๆ รวมทั้งในสถานี
วิจัยการเกษตร [1,4] ในสถานีตรวจวัดอากาศใน
ปัจจุบันโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ แบบมีสาย และ
แบบไร้สาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่
ติดตั้งในโครงการ (ไชยยันต์ บุญมี และคณะ, 2558)  
      ในสถานีตรวจวัดอากาศที่มีในปัจจุบันค่อนข้างมี
ร าคาแพงและอุปกรณ์บา ง ช้ินต้ องน า เข้ าจาก
ต่างประเทศ ในบทความนี้ท าเครื่องวัดบันทึกและ
แสดงผลข้อมูลภูมิอากาศที่ท างานผ่านระบบสื่อสารไร้
สายซิกบี ซึ่งมีต้นทุนท่ีถูกกว่าที่มีใช้ในปัจจุบัน โดยทาง
ผู้จัดท าได้น าโซล่าเซลล์ขนาด 20 W และแบตเตอรี่
ขนาด 12 V 7.6 AH มาเป็นพลังงานจ่ายให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆที่ท าการตรวจวัด และได้น าโมดูล 
Zigbee มาเป็นโมดูลรับส่งข้อมูลแบบไร้สายเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการติดตั้งและสามารถเคลื่อนย้ายเสา
ตรวจอากาศไปตรวจวัดที่ต าแหน่งใดๆก็ได้ในระยะที่
รับส่งข้อมูลได้ และยังน าบอร์ด Arduino UNO R3 มา

เป็นตัวหลักในการควบคุมท างานต่างๆ ซึ่งมีราคาถูก
และยังรองรับเซ็นเซอร์ได้หลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อพัฒนาเครื่องวัดบันทึกและแสดงผลข้อมูล
ภูมิอากาศ ด้วยบอร์ด Audrino UNO R3 
       2. เพื่อทดสอบการรับส่งข้อมูลไร้สายมาตรฐาน 
Zigbee และระบบปฏิบัติการ Andriod 
       3. เพื่อเปรียบเทียบเครื่องวัดอ้างอิงและเครือ่งวดั
ที่สร้างขึ้น  

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย เซ็น เซอร์
ตรวจวัดค่าสภาวะอากาศ มาตรฐานการรับส่งข้อมูล 
Zigbee บอร์ดบันทึกและเก็บข้อมูล Arduino และ
ระบบแสดงผลขึ้นฐานข้อมูล Thinkspeak 
 

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการทดลอง 
1. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความช้ืน 

    ได้เลือกใช้  DHT22  ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้  
-40-80 องศาเซลเซียส และสามารถวัดความช้ืนได้            
0-100 % 

2. เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม 
      ได้เลือกใช้เซ็นเซอร์วัดลมแบบ 3 ถ้วย Wind 
speed sensor voltage signal 0-5 V สามารถวัดได้ 
0-30 m/s 

3. เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ าฝน 
       ได้เลือกใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ าฝน ที่ใช้สัญญาณ
อนาล็อกเอาท์พุทออกมา 0-1023  

4. เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง 
       ได้เลือกใช้ BH1750 ซึ่งสามารถวัดแสงได้               
0-54612 lux  และสามารถแปลงเป็นค่า W/m2 ได้ 
มาใช้ในการทดลอง  
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วัดอุณหภูมิความชื้น DHT 22 

 
วัดความเร็วลม 0-30 m/s 

 
ตรวจจับน้ าฝน 

 
วัดความเข้มแสง BH1750 

 
ภาพที่ 1  เซ็นเซอรต์รวจวดัค่าสภาวะภูมิอากาศ 

 

มาตรฐาน ZigBee (IEEE 802.15.4) 
      ZigBee เป็นมาตรฐานสากลอยู่ในมาตรฐานIEEE 
802.15.4 เป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สายที่มี
อัตราการรับส่งข้อมูลหลายระดับ ใช้พลังงานต่ า ราคา
ถูก จุดประสงค์เพื่อให้สามารถสร้างระบบที่เรียกว่า 
Wireless Sensor Network ได้ ซึ่งระบบนี้จะ
สามารถท างานในร่ม กลางแจ้ง ทนแดด ทนฝน และ
ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย เหมาะส าหรับงานเฝ้าติดตาม
ต่าง ๆ (สถาปัตย์ กิลาโส, 2553) 

       Zigbee ก าหนด ย่านความถี่ใช้งานตาม
มาตรฐานไว้ 3 ย่านความถี่ คือ  
1.  ย่านความถี่ 2.4 Ghz มี 16 ช่องสัญญาณ อัตรา

รับส่งข้อมูล 250 Kbps 
2.  ย่านความถี่ 915 Ghz มี 10 ช่องสัญญาณ อัตรา

รับส่งข้อมูล 40 Kbps 
3.  ย่านความถี่ 868 Ghz มี 1 ช่องสัญญาณ อัตรา

รับส่งข้อมูล 20 Kbps  
 

 

 
 

ภาพที่ 2 ย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐาน (สถาปัตย์ กิลาโส, 2553) 
        
         โพรโทคอล ZigBee ถูกออกแบบมาเฉพาะใน
ส่วนของ Application layer, Application support 
layer และ Network layer เท่านั้นแต่ใช้ MAC layer 
และ Physical layer ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4

โดยใช้ความถี่ 2.4 GHz มี 16 ช่องสัญญาณ อัตราการ
รับส่งข้อมูล 250 Kbbps ซึ่งแบ่งชนิดอุปกรณ์ใน
เครือข่ายออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. FFD (Full Function Device) หมายถึง 
อุปกรณ์ที่สามารถท างานได้ทุกอย่างในเครือข่าย 

2. RFD (Reduce Function Device) หมายถึง 
อุปกรณ์ที่ถูกลดความสามารถการท างานในเครือข่าย 
      การแบ่งชนิดของอุปกรณ์ยังได้แบ่งตามลักษณะ
การท างาน คือ 
 1. Coordinator เป็นอุปกรณ์ประเภท FFD ท า
หน้ าที่ ส ร้ า งระบบเครื อข่ าย  ก าหนด Network 
Address ให้กับ device ที่อยู่ในระบบเครือข่ายไม่ให้
ซ้ ากัน 
 2. End Device เป็นอุปกรณ์ปลายทาง สามารถ
เป็นอุปกรณ์ประเภท FFD หรือ RFD ก็ได้ ท าหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมการท างานต่าง ๆ 

 3. Router เป็นอุปกรณ์ประเภท  FFD ท าหน้าที่
รับส่งข้อมูลในเส้นทางต่าง ๆของเครือข่าย ตรวจสอบ 
และควบคุมการท างานต่าง ๆ ได้เหมือนกับ End 
device อีกทั้งยังท าหน้าที่เพิ่มระยะให้กับระบบ
เครือข่าย และเพิ่มจ านวนของจุดเช่ือมต่อ 
 อุปกรณ์โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายซิกบี ได้น าช้ัน
กายภาพ ( Physical layer) และช้ันควบคุมการเข้าถึง 
(MAC layer) ของ IEEE 802.15.4 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การก าหนดการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล (Wireless 
personal area network: WPAN) มาท างานใน
ระดับช้ันที่ต่ ากว่า (2 ระดับช้ันล่างสุด) เช่น เรื่องของ
ระดับก าลังสัญญาณ คุณภาพ การควบคุม ความ
ปลอดภัย ฯลฯ แต่ในระดับช้ันถัดไปจะเป็นรูปแบบ
ของ Zigbee Stack 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบของ ZigBee Stack (สถาปัตย์ กิลาโส, 2553) 

 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

       เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor 
Network) คือ การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เล็กๆ จ านวน
มากเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่
น่าสนใจและประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น (สถาปัตย์ กิ
ลาโส, 2553) 

1. กลุ่มส่วนประกอบหลัก 
   ก) เซ็นเซอร์ (sensor) ท าหน้าที่วัดค่าต่างๆ จาก
สภาพแวดล้อมตามแต่ชนิดของเซ็น เซอร์  เ ช่น 
ความช้ืน อุณหภูมิ ความเข้มแสง ควัน ความเร่ง 

แรงสั่นสะเทือน ความเคลื่อนไหว ความลึก ความเป็น
กรดหรือด่าง เป็นต้น 
   ข) หน่วยรับ-ส่งข้อมูลไร้สาย (transceiver unit) 
ท าหน้าที่รับ -ส่งข้อมูลแบบไร้สายในย่านความถี่
สาธารณะ (ISM band) เพื่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง
หน่วยร่วมเซ็นเซอร์ข้างเคียง 
     ค) หน่วยประมวลผล (processing unit) ติดต่อ
กับเซ็นเซอร์เพื่อสั่งงานหรือรับข้อมูลที่วัดได้จาก
เซ็นเซอร์ เพื่อน าไปประมวลผลเป็นข้อมูล จัดเก็บลงใน
หน่วยความจ า รอการร้องขอข้อมูลหรืออาจส่งข้อมูล
ทันทีผ่ านทางหน่วยรับ -ส่ งข้อมูล ไร้ สาย หน่วย
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ประมวลผลกลางอาจรับข้อมูลจากระบบระบุต าแหน่ง
เพื่ อ ช่ วย ในการประมวลผลต่ า งๆ  หรื อหน่ วย
ประมวลผลกลางอาจท าหน้าที่ควบคุม การเคลื่อนที่
ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ผ่านทางระบบเคลื่อนที่ 
นอกจากนี้หน่วยประมวลผลกลางยั งท าหน้าที่
ประมวลผลเครือข่ายและหาเส้นทางในการส่งข้อมูล
ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ 
     ง) แหล่งพลังงาน (power unit) เก็บสะสม
พลังงานและให้พลังงานกับทุกส่วนประกอบบนหน่วย
ร่วมเซ็นเซอร์  แหล่งพลังงานจะรับพลังงานจาก
แหล่งก าเนิดพลังงานหากหน่วยร่วมเซ็นเซอร์มี
แหล่งก าเนิดพลังงาน 

2. กลุ่มส่วนประกอบเพิ่มเติม 
    ก) ระบบระบุต าแหน่ง (positioning unit) เป็น
หน่วยระบุต าแหน่งของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์โดยใช้ GPS 

เพื่อน าข้อมูลต าแหน่งไปใช้ประมวลผล เช่น หา
เส้นทางเพื่อส่งข้อมูล หาต าแหน่งส าหรับการเคลื่อนที่
ของหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ เป็นต้น 
     ข) ระบบเคลื่อนที่ (mobilizing unit) ท าหน้าที่
เคลื่อนย้ายต าแหน่งของเซ็นเซอร์ เพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ เช่น จัดรูปแบบโครงสร้างเครือข่าย ติดตามวัตถุ 
เคลื่อนที่หาสัญญาณสื่อสาร เป็นต้น 
     ค) แหล่งก าเนิดพลังงาน(power generator 
unit) ท าหน้าที่ก าเนิดพลังงานจากสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลังงานลม ความร้อน การสั่นสะเทือน เป็นต้น ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเก็บสะสมและใช้ต่อไป เพื่อ
ชดเชยพลังงานที่ถูกใช้ไป ท าให้ตัวเซ็นเซอร์ไร้สาย
ท างานได้เป็นเวลานาน (วณพันธ์ วัยวุฒ,ิ 2555) 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ส่วนประกอบของหน่วยร่วมเซ็นเซอร ์(วณพันธ์ วัยวุฒ,ิ 2555) 
 
 ท ฤ ษ ฎี ส ม อ ง ก ล อั จ ฉ ริ ย ะ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
      ระบบฝังตัว หรือ สมองกลฝังตัว เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความ
ฉลาด ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นผ่าน
ซอฟต์แวร์ค าว่าระบบฝังตัว เกิดจากการที่ระบบนี้เป็น
ระบบประมวลผลเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่

ว่าระบบนี้จะฝังตัวลงในอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่อง
คอมพิวเตอร์  
       บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller 
Board) Arduino Uno R3 เป็นบอร์ดไมโคร 
คอนโทรลเลอร์แบบ Open-source บนแพลตฟอร์ม 
Arduino ของแท้จากผู้ผลิต arduino.cc ประเทศ
อิ ต า ลี  อ อ ก แ บ บ ม า ใ ห้ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ง่ า ย  ใ ช้ ชิ พ 
ATmega328 เป็นแบบ PDIP เมื่อมีการเสียก็สามารถ
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ถอดออก และเปลี่ยนใหม่ได้ มี Digital Input/ 
Output 14 พอร์ต สามารถท างานแบบ PWM 
(pulse width modulate) ทั้งหมด 6 พอร์ต มีส่วน
แปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล (Analog to 
Digital Converter) ทั้งหมด 6 พอร์ต บนบอร์ดติดตั้ง
สัญญาณนาฬิกาภายนอก ความถี่ 16 MHz พร้อมด้วย
พอร์ต USB และ หัวเสียบไฟเลี้ยงบอร์ด บนบอร์ดยัง

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมโดยตรงได้ โดยผ่านหัว
เสียบ ICSP และยังมีปุ่ม Reset ให้บนบอร์ดอีกด้วย 
บนบอร์ดติดตั้งไมโครคอนโทรเลอร์ ATmega16U 
เพื่อช่วยในการส่งข้อมูลแบบอนุกรมผ่านทาง USB 
(Usb to Serial Converter) การส่งผ่านข้อมูล
สามารถท าได้รวดเร็ว(วณพันธ์ วัยวุฒ,ิ 2555) 

 

 
 

ภาพที่ 5 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino UNO R3 (ศิริวรรณ เอี่ยมบณัฑิต, 2557) 
 
 เคร่ืองเก็บข้อมูล (Data Logger) 
       Data logger คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส า หรับเก็บ
บันทึกข้อมูลที่เป็นสัญญาณชนิดต่างๆ โดย  Data 
Logger  จะมี Memory ส าหรับเก็บค่าที่วัดได้ของ

สัญญาณ ตามช่วงเวลาการบันทึกที่ก าหนดไว้โดย
อัตโนมัติ และใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียกอ่านข้อมูล
จากหน่วยความจ า ของ Data Logger 
 

 

 
 

ภาพที่ 6 ฟังก์ชันการท างานของ Data Logger (ธนากร แสงเรืองรอบ และคณะ , 2553) 
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     จากรูปที่ 6  Data Logger จะรับค่าที่บันทึก
จากตัว Sensor น ามาผ่าน Signal Convertor เพื่อ
ท าการแปลงสัญญาณที่รับมาให้เป็นสัญญาณที่  A/D  
ของ Data Logger สามารถน ามาใช้ในการแปลงให้
เป็นข้อมูล Digital ได้ หลังจากนั้น Data Logger  
อาจน า ข้อมูล Digital นั้นมาประมวลผล หรือน า

ข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อท าการส่งสัญญาณไปเตือนผู้ใช้
ว่า ข้อมูล มีค่ามากไปหรือน้อยไปได้ แล้วจึงน าข้อมูลที่
ได้ไปเก็บบันทึกใน  Memory  ของ Data logger  
หรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ (ธนากร แสงเรืองรอบ 
และคณะ , 2553) 

 

วิธีการวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัย มีกระบวนการท างาน ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 กระบวนการท างาน
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บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของระบบ 
  

 
 

ภาพที่ 8 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของระบบ 
 

ภาคส่ง 
 

 
 

ภาพที่ 9 บล็อกไดอะแกรมภาคส่ง 
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ภาครับ 

 
ภาพที่ 10 บล็อกไดอะแกรมภาครับ 

 
Wiring Diagrams 
 

 
  

ภาพที่ 11 Wiring Diagrams 
 

 ในการท างานของระบบนั้นจะประกอบไปด้วย 2 
ส่วนคือภาคส่งและภาครับ ภาคส่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ 5 
ตัว จากน้ันบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับสัญญาณ
จากเซ็นเซอร์มาเพื่อประมวลผลต่างๆและส่งไปบันทึก
ข้อมูลในส่วน Data Logger ใน SD Card จากนั้นก็
ส่งไปยังโมดูลส่งข้อมูลไร้สาย Zigbee เพื่อที่จะส่ง
ข้อมูลไปยังภาครับ  

ภ า ค รั บ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ก็ จ ะ ม า ท า ก า ร
ประมวลผลในบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์จากนั้นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะมีโมดูลไวไฟอีกหนึ่งตัวโดยที่
โมดูลไวไฟจะรับสัญญาณ IP มาจากเราเตอร์เพื่อที่จะ
ส่งข้อมูลเข้าไปยัง Database เพื่อที่จะแสดงข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์และแสดงข้อมูลในมือถือได้ 
 การทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทดลอง
ระยะในพื้นที่โล่งและทดลองเก็บข้อมูลจริง 

177



 

 
 

ภาพที่ 12 การออกแบบโครงสร้างของเสาตรวจวัดอากาศ 
 

ผลการทดลองและอภิปราย 
 

 
 

ภาพที่ 13 เสาตรวจอากาศท่ีสร้างขึ้นมา 
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ภาพที่ 14 อุปกรณ์ภายในตู้เสาส่งข้อมูล     
 

 
 

ภาพที่ 15  ภาครับข้อมูลในการแสดงผล 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการรับส่งข้อมูลในพื้นที่โล่ง  

ระยะทดลอง (เมตร) การรับส่งข้อมูลไร้สาย 
10 ได ้
20 ได ้
30 ได ้
40 ได ้
50 ได ้
60 ได ้
70 ได ้
80 ได ้
90 ได ้
100 ได ้
110 ได ้
120 ได ้
130 ไม่ได ้
140 ไม่ได ้
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      ในการทดลองเก็บข้อมูลจริงได้น าเสาตรวจ
อากาศไปไว้บนดาดฟ้า และท าการทดลองรับส่งข้อมูล
ภายในตึก ผลปรากฏว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ถึงช้ัน 
5 ของตึก 
 

การแสดงผลในคอมพิวเตอร์ 
      ในส่วนของการแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แสดงแบบตารางโดยใช้
โปรแกรม Appserv และแสดงแบบกราฟโดยใช้
โปรแกรม ThingSpeak  

 

 
 

ภาพที่ 16  รูปแบบการแสดงผลในคอมพิวเตอร ์
 

 การแสดงในระบบแอนดรอยด์ 
       ในส่วนของการแสดงผลในระบบแอนดรอยด์สามารถแสดงโดยแอปพิเคช่ันหรือแสดงโดยโปรแกรม 
ThingSpeak  
 

 
 

ภาพที่ 17  โปรแกรม ThingSpeak 

 
 

ภาพที่ 18  แอปพิเคชั่นท่ีสร้างขึ้น 
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 ผลทดลองเทียบค่าผิดพลาด 
 ท าการทดลองเทียบคา่ความผิดพลาดของ
เครื่องวัดที่สร้างขึ้นและเครื่องวัดทีใ่ช้งานท่ัวไป ท าการ
ทดลองในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559 โดยเทียบค่า
ความช้ืน อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความเร็วลม  
 

การหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 
 

Error = 
ค่าเครื่องวัดอ้างอิง ค่าเซ็นเซอร์

ค่าเครื่องวัดอ้างอิง
         (1) 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของความช้ืน 
 

เวลา 
ความช้ืน
เครื่องวัด

อ้างอิง (%) 

ความช้ืน
เครื่องวัด

อ้างอิง1(%) 

ความช้ืน
เซ็นเซอร์

(%) 
08.00 78.5 81.1 77.3 
09.00 68.1 69.8 65.2 
10.00 56.4 58.2 54.4 
11.00 39.6 41.3 37.1 
12.00 45.2 47.2 44.6 
13.00 54.6 55.6 51.9 
14.00 44.8 46.8 41.7 
15.00 41.7 43.1 38 
16.00 52.3 54.3 50 
17.00 54.1 55.8 51.3 

% ความ
ผิดพลาด 

4.45 7.54 - 

 

 
 

ภาพที่ 19 กราฟค่าความผิดพลาดความชื้นระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สรา้งขึ้น 
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ตารางที่ 3  ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ 
 

เวลา 
อุณหภูมิ
เครื่องวัด

อ้างอิง ( ) 

อุณหภูมิ
เครื่องวัด

อ้างอิง1( ) 

อุณหภูมิ
เซ็นเซอร์

( ) 
08.00 29.5 27.6 26.4 
09.00 31.1 29.5 28.2 
10.00 32.2 30.2 30.7 
11.00 34 33.2 34.4 
12.00 32.6 31.4 30.9 
13.00 31.5 31.8 30.2 
14.00 34.2 31.6 31.8 
15.00 33.8 33.1 32.8 
16.00 32.4 30.9 30.1 
17.00 31.4 32.1 30 

% ความ
ผิดพลาด 

5.33 1.89 - 

 

 

 
 

ภาพที่ 20 กราฟค่าความผิดพลาดอุณหภมูิระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สรา้งขึ้น 
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ตารางที่ 4  ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของความเรว็ลม 
 

เวลา 
เครื่องวัดลม
อ้างอิง (m/s) 

เซ็นเซอรล์ม
(m/s) 

08.00 2.2 2 
09.00 1.4 1 
10.00 2.1 2 
11.00 1.3 1 
12.00 2.4 2 
13.00 3.2 3 
14.00 2.1 2 
15.00 2 2 
16.00 0.05 0 
17.00 0.2 0 

% ความ
ผิดพลาด 

13.79 - 

 

 
 

ภาพที่ 21 กราฟค่าความผิดพลาดความเร็วลมระหว่างเครื่องวัดอ้างอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น 
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ตารางที่ 5  ผลการทดลองเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของ ของความเข้มแสง 
 

เวลา 
เครื่องวัด
แสงอ้างอิง 
(    )  

เซ็นเซอร์
แสง(  
  ) 

08.00 481 470 
09.00 329 322 
10.00 639 631 
11.00 335 324 
12.00 291 285 
13.00 480 476 
14.00 432 426 
15.00 299 292 
16.00 94 87 
17.00 95 87 

% ความ
ผิดพลาด 

2.19 - 

 

 
 

ภาพที่ 22 กราฟค่าความผิดพลาดความเข้มแสงระหว่างเครื่องวัดอา้งอิงและเครื่องวัดที่สร้างขึ้น 
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 ผลทดลองเก็บข้อมลู 24 ชั่วโมง 
      ท าการเก็บค่าทดลองเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เวลา 18.00 น. วันท่ี 8/7/59  ถึงเวลา 18.00 น. วันท่ี 9/7/59 
 

 
 

ภาพที่ 23 กราฟข้อมูลความช้ืน 24 ช่ัวโมง 
 

 
 

ภาพที่ 24 กราฟข้อมูลอุณหภูมิ 24 ช่ัวโมง 
 

 
 

ภาพที่ 25 กราฟข้อมูลตรวจจับน้ าฝน 24 ช่ัวโมง 
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ภาพที่ 26 กราฟข้อมูลความเร็วลม 24 ช่ัวโมง 
 

 
 

ภาพที่ 27 กราฟข้อมูลความเข้มแสง24 ช่ัวโมง 
 

 จากการทดลองเบื้องต้นเราได้ท าการเก็บข้อมูล 
24 ช่ัวโมง แล้วน ามาแสดงผลในรูปแบบกราฟในวัน
เวลาดังกล่าวจะเห็นผลได้ว่า ความชื้นจะมีค่าสูงสุดอยู่
ที่ 93.7% ในช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. และมีค่า
ต่ าสุด 32.9% ในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ค่า
อุณหภูมิจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 35.2 องศาเซลเซียส 
ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. และมีค่าต่ าสุด 23.9 
องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. ค่า
ตรวจจับน้ าฝนจะมีค่าเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันที่ท า
การทดลองมีฝนตกบางช่วง ค่าความเร็วลมจะมี
ค่าสูงสุดอยู่ที่ 6 m/s ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. 
และมีค่าต่ าสุด 0 m/s ค่าความเข้มแสงจะมีค่าสูงสุด

อยู่ที่ 1173       ในช่วงบ่าย และมีค่าต่ าสุด 0 
      ในช่วงเวลากลางคืนและเช้ามืด 
 

สรุป 
      จากผลการทดลองที่ได้จะเห็นได้ว่าในการรับส่ง
ข้อมูลแบบไร้สายใช้ได้จรงิและเราใช้โมดลู Zigbee มา
เป็นตัวรับส่งข้อมูลได้ไกลสุดในที่โล่ง 120 เมตร  และ
เมื่อน าเสาตรวจอากาศขึ้นไปไว้บนดาดฟ้า การรับส่ง
ข้อมูลได้ไกลสุดถึงช้ัน 5 ของตึกอันเนื่องมาจากสิ่งกีด
ขวางของตัวตึกและสิ่งอื่นๆ ในส่วนการแสดงผลนั้นมี
การแสดงแบบตารางโดยใช้โปรแกรม Appserv และ
แสดงแบบกราฟโดยใช้โปรแกรม ThingSpeak เราได้
แสดงผลเป็น 2 ส่วน คือแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ 
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ในระบบคอมพิวเตอร์แสดงใน Database ที่สามารถ
เก็บข้อมูลได้และสามารถดูย้อนหลังได้และได้แสดง
แบบ Real time ในทุกๆ 30 วินาที ส่วนการแสดงใน
ระบบแอนดรอยด์มีการแสดงแบบ Real time ในการ
แสดงผลนั้นจะแสดงได้ในระยะ Wifi ที่ปล่อยสัญญาณ
มาเท่าน้ัน 
      จากผลการทดลองใช้เครื่องวัดเทียบอ้างอิงเห็นได้
ว่าเสาตรวจอากาศท่ีสร้างขึ้นนั้นใช้ได้จริงมีค่าใกล้เคียง
กันอาจจะมีค่าผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากอุปกรณ์ที่
น ามาเทียบอ้างอิงนั้นอาจจะเกิดจากการใช้งานอาจจะ
ไม่ตรงกับเซ็นเซอร์ที่น ามาทดลองจึงท าให้มีค่ า
ผิดพลาดอยู่บ้าง  
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้น้าเสนอกระบวนการออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งพืชผลทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ
พลังงานความร้อนจากหลอดอินฟราเรด โดยออกแบบเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจาก
หลอดอินฟราเรดไฟฟ้า ประกอบด้วยตู้อบชนิดโรงเรือนแสงอาทิตย์ผ่านโดยตรง และ ตู้อบชนิดอบด้วยลมร้อน จากแสงอาทิตย์ผ่าน
โดยตรงร่วมกับหลอดอินฟราเรดท้าด้วยวัสดุโปร่งแสงเป็นการน้ากระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับหลอดอินฟราเรดเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความร้อน
เมื่อฝนตกหรือแสงอาทิตย์อ่อน ตู้อบมีขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 1.36 เมตร สูง 1.4 เมตร มีจ้านวนชั้นวาง 5 ชั้น ชั้นละ1 กิโลกรัม ใน
การอบหนึ่งครั้งสามารถอบได้ 5 กิโลกรัม ส่วนตู้อบชนิดอบด้วยลมร้อนเป็นเครื่องอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศเคลื่อนที่หมุนเวียนใน
ทิศทางที่ต้องการ โดยพัดลมจะท้าหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกให้เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์รับความร้อนจากแสงอาทิตย์และความร้อนจาก
อินฟราเรดมีการถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้เหลือตามต้องการ 
ตู้อบมีขนาด กว้าง 0.84 เมตร ยาว 0.56 เมตร สูง 0.74 เมตร จ้านวนชั้นวาง 5 ชั้น ชั้นละ1 กิโลกรัม ในการอบหนึ่งครั้งสามารถอบได้ 5
กิโลกรัม การท้างานส่วนของไฟฟ้าหลอดอินฟราเรด คือควบคุมระดับอุณหภูมิของตู้อบโดยมี ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมในการ
เพิ่มความร้อนและควบคุมมอเตอร์พัดลมในการระบายความชื้นในตู้อบเพื่อให้อัตราการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, หลอดอินฟราเรด, การอบแห้ง 

Abstract 
This paper proposesa dryers crops oven by solar energy with electricity Develop processes for easy 

transport and preserved for longer By design dryers that use solar energy in combination with heat from the 
electric beaterGreenhouse solar oven consists of a direct-type oven baked bot air Through direct solar oven type 
with infrared heater is made of a translucent material is the electricity supplied to the infrared to help heat when 
the rain or sun Incubators width 1 m long,  1.36 m high,  1.4 m with five floors of shelves per 1 kg in the oven 
once you have a 5 kg.  The type of baking oven with hot air dryers with air to allow air circulation moving in the 
desired direction The fan draws air from the outside to be served to mobile devices via solar thermal and heat 
from the infrared heat to the air The air moving through the product used in drying to reduce moisture content to 
rest as needed. Incubators are 0,84 m long, 0.56 m wide and 0.74 m with a total of S sheives of l kg class. 
operation ofelectric inliaved heateris controlled by the temperature of the oven.  The microcontroller controls 
the heat and fan motor to drain the moisture in the oven so that the drying efficiency. 

Keywords: Solar energy, infrared heater, Drying 
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บทน า 

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศต้อง
ประสบปัญหาต่างๆหลายด้าน เช่น ผลผลิตได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่
เอื้ออ้านวย ปัญหาด้านโรค และแมลงรบกวน จึงมี
การท้าผลิตผลทางการเกษตรให้แห้ง เกษตรกรจะใช้
วิธีตากแห้ง และผึ่งลม แต่บางครั้งสภาพอากาศมี
ความช้ืนสูง หรือในฤดูฝน การตากแดด และผึ่งลม 
จะท้าไม่ได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่
สะอาด เนื่องจากฝุ่นละอองในขณะตาก การรบกวน
จากสัตว์  และความไม่แน่นอนของแสงอาทิตย์
โดยเฉพาะในฤดูฝน (จารุวัฒน์ เจริญจิต, 2012) จึงมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งหลายรูปแบบเพื่อ
ลดความช้ืนของผลผลิตต่างๆ อาทิ ตู้อบที่ใช้แหล่ง
ความร้อนจากก๊าซหุงต้มหรือพลังงานแสงอาทิตย์ 
(ทวีศักดิ์ มหาวรรณ อัจฉรา จันทร์ผง นิลวรรณ , 

2013) การอบแห้งแบบความดันต่้ากว่าบรรยากาศ 

การอบแห้งด้วยลมร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ศิร
ประภา คลังทอง, ศิริวิไล อนุกูลประชา,จาตุพงศ์ วา
ฤทธิ,์ ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล และศิวะ อัจฉริยวิริยะ) 
การอบแห้งด้วยความร้อนจากชีวมวล (ศิรประภา 
คลังทอง, ศิริวิไล อนุกูลประชา ,จาตุพงศ์ วาฤทธิ์, 
ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล และศิวะ อัจฉริยวิริยะ) การ
อบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลม

ร้อนและเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ
วิสาหกิจและกลุ่มสหกรณ์สวนยางพาราขนาดย่อม
(อนิรุทธิ์ ต่ายขาว และสมบัติ ทีฆทรัพย์)  เป็นต้น 
ดังนั้นในบทความวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะน้าเทคโนโลยี
แต่ละแบบผสมผสานใช้งานร่วมกัน (Bala,  B. K. 

&etal, 2002) ในกระบวนการอบแห้ง เพื่อลดการใช้
เ ช้ื อ เ พ ลิ ง ที่ ร า ค า แ พ ง แ ล ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สภาพแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.   เพื่ อพัฒนารูปแบบตู้ อบแห้ งพลั งงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับหลอดอินฟราเรด 

 2.   เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะทางเทคนิคและการ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใ ช้พลั ง ง านตู้ อบแห้ งพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ร่วมกับหลอดอินฟราเรด 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การอบแห้งเป็นการก้าจัดความช้ืน หรือน้้าใน
ผลิตภณัฑ์ให้ลดลงในค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งอาหารหรือ
ผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน 

-ศึกษาวิธีการอบแห้งแบบลมร้อนทางอ้อม 
และการอบแห้งแบบทางตรงเรือนกระจก 

 

 

ภาพที่ 1 แบบลมร้อนทางอ้อม (Codori,  M.,  Echazu,  R. &Saravia,  L., 2001) 
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ภาพที ่2 แบบโดยตรงเรือนกระจก (Ekechukwu,  O.V., 1999) 

กระบวนการอบแห้ง คือ กระบวนการลด
ความช้ืนซึ่งจะมีการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเท
มวลสารเกิดขึ้นพร้อมๆกันความร้อนที่ท้าให้น้้าระเหย
ออกจากวัตถุส่วนมากแล้วได้รับจากความร้อนสัมผัส
ของอากาศ และการถ่ายเทความร้อนจะมีทั้งการน้า
ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความรอ้น 
แต่โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นการถ่ายเทความร้อนด้วยการ
พาความร้อนเป็นหลัก โดยอัตราการท้าแห้ง (drying 
rate) หรืออัตราการระเหยน้้าออกจากวัสดุต่อพื้นที่ที่
เกิดการระเหย ต่อหน่วยเวลาระหว่างการท้าแห้ง 
ขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติของอาหารเริ่มต้นก่อนการ
ท้าแห้ง และสภาพแวดล้อมระหว่างการท้าแห้ง เช่น 
ชนิดของเครื่องท้าแห้ง อุณหภูมิ  เวลา ความช้ืน
สัมพัทธ์  สัมประสิทธิ์การพาความร้อน (heater 
transfer coefficient) เป็นต้น กราฟระหว่างอัตรา
การท้าแห้ง (drying rate) และความช้ืน โดยค่า
ความช้ืน (Moisture content, M)  คือค่าความช้ืน
เป็นตัวบอกปริมาณของน้้าที่มีอยู่ในวัสดุเมื่อเทียบกับ
มวลของวัสดุช้ืนหรือวัสดุแห้งการบอกความความช้ืน
ในวัสดุมี 2 แบบ คือ ความช้ืนฐานเปียก (wet basis) 
เป็นค่าความช้ืนที่มักใช้ในทางการค้า เป็นค่าที่ใช้บ่งช้ี
ความช้ืนโดยทั่วไปในชีวิตประจ้าวัน มักบอกเป็น
เปอร์เซ็นต์ เป็นสัดส่วนระหว่างน้้าหนักของน้้าต่อ
น้้าหนักรวมของวัสดุ ดังสมาการที่ (1) 

   
     

 
                                  

ความช้ืนฐานแห้ง (dry basis) เป็นค่าที่นิยมใช้กันใน
การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งและใช้ในบทความนี้ 
เนื่องจากน้้าหนักแห้งของอาหารจะคงที่ โดยบอกเป็น
สัดส่วนระหว่างน้้าหนักน้้าต่อน้้าหนักแห้งของวัสดุ ดัง
สมาการที่ (2) 

   
     

 
                                  

โดยที ่         คือ ความช้ืนมาตรฐานเปียก 
                    คือ ความช้ืนมาตรฐานแห้ง 
             W    คือ น้้าหนักของวัสดุ (kg) 
              d    คือ น้้าหนักแห้งของวัสดุ 
การถ่ายเทความร้อนในตู้อบ 
ความร้อนที่ถ่ายเทจากลมร้อนสู่วสัดุอบถูกควบคุมด้วย
กลไกการถ่ายเทความร้อนหลายรปูแบบดังสมการ    

                         

                                (3) 

เมื่อ hc = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน โดยการ
พาจากก๊าซสูผ่ิวของแข็ง 

      Hr = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน โดยการ
แผ่รังส ีระหว่างวัสดุกับผนังของห้องอบ 

      uk = สัมประสิทธ์ิรวมของการถ่ายเทความร้อนสู่
ผิวหน้าของการอบโดยการพาและการน้า
ความร้อนผ่านช้ินวสัดสุู่ผิวหน้าซึ่งมีกา
ระเหย 

Tv , Ti คือ ค่าอุณหภมูิอากาศท่ีใช้อบแห้งและ
อุณหภูมผิิวต่อระหว่างอากาศและของแข็ง 
(Simate, I. N., 2002) 

 
การพัฒนาตู้อบ 

 ในการอบแห้งผลผลติทางการเกษตรได้เลือก
การอบแห้งอยู่ 2 วิธีคือ 
 1. ตู้อบแบบลมร้อนโดยอ้อม เนื่องจากตู้อบแห้ง
แบบนี้ท้าจากวัสดุทึบท้าให้วัสดุที่จะอบไม่ได้รับรังสี
อาทิตย์โดยตรงท้าให้ลดการเปลี่ยนสีและผลกระทบ
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อื่นๆ ของวัสดุแห้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสรังสี
โดยตรง โดยระบบดังกล่าวจะมีอุปกรณ์ผลิตอากาศ
ร้อนส้าหรับใช้ในการอบแห้ง ท่ีหุ้มฉนวนไว้เพื่อป้องกัน
การสูญเสียความร้อนออกภายนอก ภายในห้อง
อบแห้งจะท้าเป็นช้ันวาง มีอยู่ 5 ช้ัน เพื่อให้บรรจุวัสดุ
ที่ต้องการอบแห้งแต่ละครั้งสามารถอบได้เป็นจ้านวน
มาก ลักษณะโครงสร้างของตู้อบแห้งนี้แสดงดังรูปที่ 1 
ประกอบด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ (solar 
air system collector) หรือใช้หลักการสะท้อนรังสี
อาทิตย์ไป ยังแผ่นดูดกลืนรังสีส้าหรับผลิตอากาศร้อน

ในการให้ความร้อนกับวัสดุเพื่อระเหยความช้ืนออก
จากวัสดุโดยหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการพา
ระหว่างอากาศร้อน และวัสดุเปียก บนพื้นฐานของ
ความแตกต่างความเข้มข้นของความช้ืนระหว่าง
อากาศที่ใช้อบแห้งกับความช้ืนของอากาศบริเวณผิว
วัสดุเปียกในส่วนของการถ่ายเท โอนความร้อนและ
มวลจะใช้ร่วมกับหลอดอินฟราเรดในการอบแห้ง ซึ่ง
ท้าหน้าที่ส่งคลื่นอินฟราเรดไปยังวัสดุท้าวัสดุเกิดการ
สั่นและเกิดความร้อนที่วัสดุจะท้าให้น้้าที่อยู่ในวัสดุ
ระเหยออก 

 
 

ภาพที ่3 ตู้อบแบบลมร้อนแบบโดยอ้อม 
 

2. ตู้อบแบบโรงเรือนอบแสงอาทิตย์โดยตรง 
เนื่องจากตู้อบแห้งแบบนี้ท้าจากวัสดุโปร่งแสงท้าให้
แสงสามารถทะลุผ่านไปยังวัสดุได้การอบแบบนี้จะอบ
ด้วยการรับรังสีอาทิตย์โดยตรงเป็นการอบที่ไม่ได้เน้น
ที่สีของวัสดุท้าให้ได้รับอุณหภูมิจากรังสีอาทิตย์อย่าง
สม่้าเสมอและอุณหภูมิในตู้อบจะสูงร่วมกับการให้
ความร้อนของหลอดอินฟราเรด ซึ่งท้าหน้าที่ส่งคลื่น

อินฟราเรดไปยังวัสดุท้าวัสดุเกิดการสั่นและเกิดความ
ร้อนท่ีวัสดุจะท้าให้น้้าที่อยู่ในวัสดุระเหยออกเป็นตู้อบ
ที่หุ้มฉนวนไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนออก
ภายนอก ภายในห้องอบแห้งจะท้าเป็นช้ันวาง มีอยู่ 5 
ช้ัน เพื่อให้บรรจุวัสดุที่ต้องการอบแห้งแต่ละครั้ง
สามารถอบได้เป็นจ้านวนมาก ลักษณะโครงสร้างของ
ตู้อบแห้งนี้แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4  ตู้อบแบบโรงเรือน 

อากาศร้อนจากแสงอาทิตย ์ ความร้อนจากหลอดอินฟราเรด 

ความร้อนจากรังสีอาทิตย์และหลอดอินฟราเรด 
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 ขั้นตอนการด าเนินงานและการทดลอง 
 ขั้นตอนการด้าเนินงานออกแบบและสร้างตู้อบ 
ออกแบบและในการด้าเนินออกแบบและพัฒนาตู้อบ
แห้ งพืชผลทางการ เกษตรพลั งงานผสมผสาน
อินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ท้าการ
ปรับปรุงตู้อบแบบลมร้อน และท้าการออกแบบสร้าง
ตู้อบแบบโรงเรือน ดังนี้ 

1. ตู้ อ บ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ร่ ว ม กั บ
หลอดอินฟราเรด ตู้อบแบบลมร้อน ในการด้าเนินการ

ปรับปรุ งตู้ อบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ร่ วมกับ
หลอดอินฟราเรด ส้าหรับอบแบบลมร้อนนั้นผู้วิจัยได้
ท้าการปรับปรุงตู้เดิมที่ได้มีการสร้างมาก่อนแล้ว แต่
โครงสร้างตู้อบจะท้าด้วยกระจกใสท้าให้แสงเข้าสู้ข้าง
ในตู้อบ โดยผู้วิจัยได้ท้าการเปลี่ยนให้เป็นแบบทึบเพื่อ
ไม่ให้แสงเข้าถึงวัสดุที่ท้าการอบแห้ง และท้าการเพิ่ม
จ้านวนช้ันว่างวัตถุดิบ จากเดิมมีอยู่ 3 ช้ัน ได้ท้าการ
เพิ่มให้เป็น 5 ช้ัน เพิ่มปริมาณในการอบแต่ละรอบ
สามารถวัสดุได้มาก ดังรูปที่ 5 

 

 

ภาพที่ 5 ตู้อบท่ีได้ท้าการปรับปรุงช้ันวางเป็น 5 ช้ัน 

2. ตู้ อ บ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ร่ ว ม กั บ
หลอดอินฟรา เรด  ตู้ อบแบบโรง เ รื อน ในการ
ด้าเนินการจะเริ่มจากการศึกษาตู้อบของกระทรวง
พลังงาน (พพ.1) การออกแบบ และโครงสร้าง ของ
กระทรวงพลังงาน มาตรฐาน แบบอบแห้ง พพ.1 
ขนาด 6.00x8.20 ม. จากแบบมาตรฐานกระทรวง
พลังงาน ตู้อบแบบโรงเรือนระบบขนาดเล็ก มีพื้นที่ 

(6x8.2) = 49.2  ตารางเมตร (พพ.1)  ผู้ท้าการวิจัยได้
ท้าการย่อขนาดลดลงจากขนาดเดิม 1:6 เท่า จาก
แบบมาตรฐานกระทรวงพลังงาน ตู้อบแบบโรงเรือน
ระบบขนาดเล็ก มีพื้นที่ (6x8.2) = 49.2  ตารางเมตร 
(พพ.1) จากการย่อลง1:6 เท่า จะได้ขนาดอยู่ที่ 
(1x1.37) = 1.37 ตาราง โครงสร้างของตู้อบ            
ดังรูปที ่6 
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ภาพที ่6 ตู้อบแบบโรงเรือนท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

หลอดอินฟราเรด 
หลอดอินฟราเรด (Infrared Heater) เป็นการ

ส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสี เหมือนกับดวงอาทิตย์ส่ง
ความร้อนมายังโลก จึงมีประสิทธิภาพสูง ความ
สูญเสียต่้า ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30-50% สามารถให้
ความร้อนวัตถุได้ถึงเนื้อใน จึงท้าให้ประหยัดพลังงาน
ได้ถึง 10 เท่า ซึ่งการให้ความร้อน แบบการพาและ
การน้าความร้อน จะท้าให้วัตถุร้อนเฉพาะที่ผิว แล้ว
ค่อยๆซึมเข้าไปเนื้อใน จึงใช้เวลามากกว่า ขนาดจะมี
ขนาดเล็กกว่าหลอดแบบทั่วๆไป ท้าให้ประหยัดเนื้อที่

ในการติดตั้ง และการถอดเปลี่ยนเพื่อซ่อมบ้ารุงง่าย มี
ความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่มีเปลวไฟ ตัวเรือนมี
ความเป็นฉนวนสูง ไฟไม่รั่ว ให้รังสีอยู่ ในช่วง 800 
nm. ถึง 3,000 nm ซึ่งเป็นช่วงที่วัสดุเกือบทุกชนิด
สามารถดูดซับรังสีได้ดี  ในการพิจารณาเลือกใช้
หลอดอินฟราเรด พิจารณาจากอุณหภูมิที่เกิดจากการ
แผ่รังสี ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยชุดควบคุมให้มี
ค่าอุณหภูมิอยู่ ในช่วง 50-70 องศาเซลเซียส 
ก้าลังไฟฟ้าอยู่ที ่1,300 วัตต์ จ้านวน 2 หลอด 

 

 
ภาพที่ 7 หลอดอินฟราเรด (รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย) 
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สร้างชุดควบคุมอณุหภูมิในตู้อบ 

ในชุดควบคุมที่เราไดส้ร้างจะประกอบด้วย 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A เซนเซอร์ 

DHT22 จอ LCD16x2 บอร์ด Arduno Uno R3 

โมดลู Micro SD Card และ Relay ขนาด 12 A ดัง

รูปที่ 8 

 

ภาพที่ 8 ชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

การท้างานของชุดควบคุม คือมีเซนเซอร์ วัด
อุณหภูมิ และความช้ืน เเสดงค่าอุณหภูมิและความช้ืน
บน จอ LCD 16x2  แล้วน้าค่า อุณหภูมิไปสั่งการ
ท้างานของหลอดอินฟราเรด ในการเพิ่มอุณหภูมิ เมื่อ
อุณหภูมิในตู้อบต่้ากว่า 55 องศาเซลเซียส ตัวบอร์ด
จะสั่งให้รีเลย์ ON การท้างานของหลอดอินฟราเรด 
หลอดอินฟราเรดจะท้างานจนอุณหภูมิถึง 65 องศา
เซลเซียส ตัวบอร์ดจะสั่งให้รีเลย์ OFF การท้างานของ
หลอดอินฟราเรด แต่อุณหภูมิจะขึ้นถึงประมาณ 70 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิในตู้อบจะอยู่ที่ 50- 70 องศา
เซลเซียส โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่งข้อมูล
อุณหภูมิและความช้ืนไปยังบอร์ด Arduno Uno R3 
จะท้าการบันทึกค่าอุณหภูมิ และความช้ืน ลงใน SD 
Card   

ขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบในการอบแห้ง และ

เ ค รื่ อ ง อ บ แ ห้ ง พ ลั ง ง า น แ ส งอ า ทิ ต ย์ ร่ ว ม กั บ
หลอดอินฟราเรด ในการทดลองอบแห้งผลผลิต
ทางการเกษตร อบแห้งครั้งละ 5 กิโลกรัม ต่อการอบ
หนึ่งครั้ง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการอบ ปัจจัย
ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร อ บ แ ห้ ง ข อ ง วั ส ดุ ที่ ท้ า ก า ร อ บ

ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วของพัดลม
ระบายอากาศ และระยะเวลาในการอบ โดยอุณหภูมิ
ที่ใช้ในการอบแห้งมีอิทธิพลต่อคุณภาพของสีวัสดุที่ท้า
การอบ 

ในการทดลอง ได้น้าตู้อบแห้งไปตั้ งไว้ที่ที่มี
แสงแดดส่องถึงตลอดวัน หรือให้แสงแดดเข้าถึงมาก
และนานที่สุด เพื่อให้อุณหภูมิในตู้อบสูงอยู่เสมอการ
ท้างานในส่วนของการควบคุมการท้างานของ
หลอดอินฟราเรด คือเมื่ออุณหภูมิในตู้อบต่้ากว่า 55 
องศาเซลเซียสชุดควบคุมจะสั่งให้รีเลย์ ON การ
ท้างานของหลอดอินฟราเรด หลอดอินฟราเรดจะ
ท้างานจนอุณหภูมิถึง 65 องศาเซลเซียส ตัวบอร์ดจะ
สั่งให้รีเลย์ OFF การท้างานของหลอดอินฟราเรด 
อุณหภูมิที่อยู่ภายในตู้อบจะอยู่ในช่วง50-70 องศา
เซลเซียส โดยมีขั้นตอนการทดลองทดลองดังนี้ 

1. เตรียมวัสดุที่จะท้าการอบแห้งจ้านาน 5 
กิโลกรัม  

2. ในการอบ 1 ครั้งจะวางวัตถุดิบไว้ช้ันละ 1 
กิโลกรมั  

3. บันทึกอุณหภูมิและความชื้นในตู้อบตลอด 
ระยะเวลาในการอบแห้ง 
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4. บันทึกความช้ืนของวัตถุดิบ แต่ละช่วงจนถึง
ค่าที่ยอมรับได ้

 
ผลการทดลองและอภิปราย 

ผลการทดลองตู้อบแห้งทั้งสองแบบที่ได้เลือกมา
ท้าการทดลองได้แก่ ตู้อบแบบลมร้อน และตู้อบแบบ
โรงเรือน โดยใช้แหล่งพลังงานได้แก่ พลังงานความ
ร้อนจากหลอดอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

โดยได้ตั้งอุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ในช่วง 50-70 องศา
เซลเซียส ท้าการทดลองอบแห้ งวัตถุดิบต่ างๆ
ดังต่อไปนี้  

1. ผลการทดลองตู้อบแบบลมร้อน 
ผลของการควบคมุอุณหภูมิภายในตู้อบให้อยู่

ในช่วง50-70 องศาเซลเซียส ท้าการอบแห้งพริกช้ีฟ้า 
จ้านวน 5 กิโลกรัม แสดงดังรูปที ่9 

 

 

ภาพที่ 9 การอบแห้งพริกช้ีฟ้าแบบลมร้อน 

การทดลองที่ 1  ผลการทดลองอบแห้งพริกช้ีฟ้า
ด้วยอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

 จากรูปที่ 10 และ 11 การวัดอุณหภูมิความช้ืน
ภายในตู้อบ และความชื้นของพริกช้ีฟ้าท่ีใช้ในการ
ทดลอง แสดงดังรูปที่ 10 และ 11 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบ 

จากรูปที่ 10 จะเห็นว่าเมื่อท้าการเพิ่มอุณหภูมิ
ให้กับตู้อบจะท้าให้ความชื้นภายในตู้อบจะค่อยๆลดลง
อยู่ที่ 10-12% ขนาดที่อุณหภูมิจะขึ้นลงๆ อยู่ที่ 50-

70 องศา ส่วนพัดลมจะท้างานอยู่ที่ 1200 รอบ/นาที
จะใช้เวลาในการอบ 14 ช่ัวโมง ท้าให้ความช้ืนของ
พริกค่อยๆลดลงแสดงดังรูปที่ 11 
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ภาพที่ 11 แสดงความช้ืนลดลงของพริกช้ีฟ้า 

ผลจากการลดความช้ืนของพริกจากความช้ืน 
70% เมื่อท้าการอบผ่านไป 14 ช่ัวโมง ผลการระเหย
ของความช้ืนออกจนอยู่ที่ 10% ซึ่งเป็นความช้ืนที่อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ และอยู่ระดับที่ความต้องการของ
ผู้บริโภค  

การทดลองที่ 2 ผลการทดลองอบแห้งพริกช้ีฟ้า
ด้วยรังสีอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบ 

จากรูปที่ 12 จะเห็นว่าอุณหภูมิที่ได้จากพลงังาน

แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว อุณหภูมิภายในตู้อบต่้าอยู่

ที่ 30-45 องศาเซลเซียส ท้าให้ต้องใช้เวลาในการอบที่

นานถึง 3 วัน วันละ 10 ช่ัวโมง  

 

ภาพที่ 13 แสดงความช้ืนลดลงของพริกช้ีฟ้า 
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ผลจากการลดความช้ืนของพริกจากความช้ืน 
65% เมื่อท้าการอบผ่านไป 30 ช่ัวโมง ใช้เวลา 3 วัน 
ผลการระเหยของความช้ืนจะค่อยๆออกจนอยู่ที่ 15% 
ซึ่งเป็นความชื้นที่อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

2. ผลการทดลองตู้อบแบบโรงเรือน 
ผลของการควบคมุอุณหภูมิภายในตู้อบให้อยู่

ในช่วง50-70 องศาเซลเซียส ท้าการอบแห้งพริกช้ีฟ้า
จ้านวน 5 กิโลกรัม แสดงดังรูปที ่14 

 

ภาพที่ 14 การอบแห้งพริกช้ีฟ้าแบบโรงเรือน 

การทดลองที่ 3 ผลการทดลองอบแห้งพริกช้ีฟ้า

ด้วยอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ จากรูปที่ 

11 และ 12 การวัดอุณหภูมิความช้ืนภายในตู้อบ และ

ความช้ืนของพริกช้ีฟ้าท่ีใช้ในการทดลอง แสดงดังรูปที่ 

15 และ 16  

 
ภาพที่ 15 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบ 

จากรูปที่ 15 จะเห็นว่าเมื่อท้าการเพิ่มอุณหภูมิ

ให้กับตู้อบจะท้าให้ความช้ืนภายในตู้อบจะค่อยๆลดลง

อยู่ที่ 10-12% ขนาดที่อุณหภูมิจะขึ้นลงๆ อยู่ที่ 50-

70 องศา ส่วนพัดลมจะท้างานอยู่ที่ 1200 รอบ/นาที

จะใช้เวลาในการอบ 16 ช่ัวโมง ท้าให้ความช้ืนของ

พริกค่อยๆลดลงแสดงดังรูปที่ 16 
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ภาพที่ 16 แสดงความช้ืนลดลงของพริกช้ีฟ้า 

 

ผลจากการลดความช้ืนของพริกจากความช้ืน 
65% เมื่อท้าการอบผ่านไป 16 ช่ัวโมง ใช้เวลา ผลการ
ระเหยของความช้ืนจะค่อยๆออกจนอยู่ที่ 15% ซึ่ง
เป็นความช้ืนที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

การทดลองที่ 4 ผลการทดลองอบแห้งพริกช้ีฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากกราฟที่ 1.7 และ 1.8 
การวัดอุณหภูมิความช้ืนภายในตู้อบ และความช้ืนของ
พริกช้ีฟ้าที่ใช้ในการทดลองอบแห้งครั้งละ 5 กิโลกรัม 
แสดงดังรูปที่ 17 และ 18 

 
ภาพที่ 17 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบ 

 

จากรูปที่ 17 จะเห็นว่าอุณหภูมิที่ได้จากพลงังาน

แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว อุณหภูมิภายในตู้อบจะต่้า

อยู่ที่ 25-45 องศาเซลเซียส ท้าให้ต้องใช้เวลาในการ

อบที่นานถึง 3 วัน วันละ 10 ช่ัวโมง   

 

ภาพที่ 18 แสดงความช้ืนลดลงของพริกช้ีฟ้า 
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จากรูปที่ 18 ผลจากการลดความช้ืนของพริก

จากความช้ืน 75% เมื่อท้าการอบผ่านไป 30 ช่ัวโมง 

ใช้เวลา 3 วัน ผลการระเหยของความช้ืนจะค่อยๆ

ออกจนอยู่ที่ 15% ซึ่งเป็นความช้ืนที่อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ตามความต้องการของผู้บริโภค 

ผลที่ได้จากการทดลองตู้อบ ทั้ง 2 แบบการ

ทดลองลดความชื้นของวัตถุดิบทั้ง 2 วิธี พบว่าการลด

ความช้ืนวิธีที่เร็วที่สุดคือ ใช้เครื่องอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนหลอดอินฟราเรด เมื่อ

เทียบกับวิธีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่าง

เดียว และสามารถผลิตได้เร็วกว่า ข้อดีของอินฟราเรด 

คือมีการสูญเสียความรอ้นน้อย มีการให้ความร้อนที่สูง 

การแผ่รังสีจากหลอดอินฟราเรดจะดูดซับรังสีโดยตรง 

การทะลุทะลวงของรังสีท้าได้ดี จึงท้าให้น้้าสามารถ

ระเหยออกจากวัตถุดิบที่ท้าการอบได้อย่างรวดเร็ว 

และท้าให้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพที่ดีขึ้น 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมรรถนะของตู้อบ 

 
 

 การวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
 ในการอบแห้งพริกโดยใช้ความร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรดตู้อบแบบลมร้อน จะใช้
เวลาในการอบแห้ง 14 – 16 ช่ัวโมง เครื่องอบแห้ง
แบบโดยตรงเรือนกระจกจะใช้เวลาในการอบแห้ง 16 
ช่ัวโมง และเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนทางอ้อมจะใช้
เวลาในการอบแห้ง 14 ช่ัวโมงซึ่งจะใช้ไฟฟ้า 15 หน่วย 
ต่อการอบ 1 ครั้ง จะเสียเงินจ่ายค่าไฟฟ้า 80 บาท ซึ่ง
เทียบกับการอบแห้งพริกใช้แก๊สหุงต้มจะใช้เวลาใน
การอบแห้ง 16 ช่ัวโมง ใช้แก๊สหุงต้ม 16 กิโลกรัม  ต่อ
การอบแห้ง 1 ครั้ง แก๊สหุงต้ม 15 กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 
350 บาท(อ้างอิงจาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สะโง๊ะ) จากการเปรียบเทียบการใช้ความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด และการใช้
ความร้อนแก๊สหุงต้มพบว่า  การใช้ความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอินฟราเรด จะประหยัด
กว่าใช้แก๊สหุงตม้ 

สรุป 
ในบทความนี้ได้น้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้

ร่วมกับหลอดอินฟราเรดในการอบผลผลิตทางการ
เกษตร ในกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความช้ืนได้ใช้
กระบวนการเปรียบเทียบ 2แบบ คือ วิธีการอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และวิธีการ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับหลอดอินฟราเรด 
ในการทดลองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่าง
เดียวใช้เวลาถึง 3 วันท้าการอบวันละ 10 ช่ัวโมง ใน
การแต่ละครั้งเป็นการใช้เวลาที่นานและอาจมีผลเสีย
ต่อวัตถุดิบที่ท้าการอบแห้ง ส่วนการอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับหลอดอินฟราเรด ในการ
อบแห้งวัตถุดิบจะใช้เวลาเพียง 1 วัน หรือ 14-16 
ช่ัวโมง ในการแต่ละครั้งเป็นการใช้เวลาไม่นานก็ได้
วัตถุดิบที่แห้งตามต้องการ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าตู้อบ
พลังงานอาทิตย์ร่วมกับหลอดอินฟราเรดสามารถท้าได้
ดีกว่าเนื่องจากการผลิตใช้เวลาน้อยกว่าการอบจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเป็น 2 เท่า และ
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จากการประเมินความคุ้มค่าซึ่งมีปัจจัยขึ้นอยู่กับ
ยอดขาย ราคาขายตามท้องตลาดที่เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์
ต่างๆแต่โดยภาพรวมพบว่า  การใช้ความร้อนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการใช้ความร้อนจาก
หลอดอินฟราเรด จะประหยัดกว่าใช้ความร้อนจาก
แก๊สหุงต้มและไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด

เป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน จะแบ่งการศึกษาได้เป็น 2 ระบบเพื่อเปรียบเทียบกัน ระหว่างระบบที่ ใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดควบคู่กับ
แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน และระบบที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ทั้งนี้เพื่อศึกษาความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากทั้งสอง
ระบบ เพื่อท าการวิเคราะห์และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่ งขึ้น  เพื่อตรวจสอบหลักการ ได้ต่อตัวเก็บประจุยิ่งยวด ขนาด 40 
โวลต์ 18 ฟารัด ถูกต่อเข้ากับระบบเพื่อให้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นท างานรวมกับแบตเตอรี่ในการส่งก าลังให้กับโหลดมอเตอร์ ซ่ึงมอเตอร์
ที่ใช้ เป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ขนาด 36 โวลต์ 350 วัตต์ ผลการทดสอบขณะเริ่มปล่อยพลังงานออกจากตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดกระแสที่วัดได้จากมอเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ปล่อยพลังงานจากตัวเก็บประจุยิ่งยวด  

ค าส าคัญ:  จักรยานไฟฟ้า,ตัวเก็บประจยุิ่งยวด, มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
 

Abstract 
 This paper aims to study of Performance evaluation of brushless dc motor with a battery/ultra-capacitor 
hybrid energy storage. That study the study is divided into two systems compare. Between the systems. Ultra-
capacitor is used in conjunction with a battery as a power source to the motor. and a system that uses only 
battery power supply to the motor. This is for performance ability of electrocution from two systems. for analyze 
and develop a good, efficient motor. to verify the principle continue ultra-capacitor 40 V 18 Farad Is connected to 
the system for ultra-capacitor is integrated with a battery in the power transmission to the  motor which uses a 
brushless dc motor 36 V 350 watt. test result When starting the release of energy from the ultra-capacitor the 
measured currents from motor to increase drastically compared to when they did not release the energy from 
the ultra-capacitor. 

Keywords: Electric Bicycle, Ultra-Capacitor, Brushless DC Motor  
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บทน า 
ในปัจจุบันมอเตอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลาย

ด้านทั้งในด้านการขนส่งและงานอุตสาหกรรม อย่าง
แพร่หลายเช่นรถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า และ
รถไฟฟ้า ในส่วนอุตสาหกรรมเช่น เครื่องเป่า ปั๊ม 
เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และดิสก์ไดรฟ์ เป็นต้น 
เนื่องจากเป็นการใช้พลังงานน้ ามันเป็นจ านวนมากและ
ใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาหลัก
จากด้านสิ่งแวดล้อม จึงท าให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่ม
เป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  

(Chan, T.F, Yan, L.T. and Fang, S.Y., 2002) 
การขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้านั้นจะมีมอเตอร์เป็นเป็น
ตัวขับเคลื่อนซึ่งแบบเดิมนั้นจะใช้ มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง  (direct current motor) โดยทั่วไป
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะมีอาร์เมเจอร์เป็นตัวหมุน 
(rotor)และสนามแม่เหล็กเป็นตัวอยู่กับที่ (stator) ซึ่ง
จะอาศัยแปรงถ่านและซี่คอมมิวเตเตอร์ท าหน้าที่เป็น
ขบวนการคอมมิวเตชันทางกล มอเตอร์แบบนี้จะมี
ข้อเสีย เนื่องจากการเสียดสีท่าให้เกิดความร้อน การ
สึกหรอของแปรงถ่าน และเกิดการรบกวนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า [1-2]  แต่ปัจจุบันนิยมน ามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (brushless dc motor) ซึ่ง
อาร์เมเจอร์จะเป็นตัวอยู่กับที่ และสนามแม่เหล็กจะ
เป็นตัวหมุนและใช้ตัวตรวจจับ (sensor) เพื่อตรวจจับ
ต าแหน่งสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์และใช้อินเวอร์เตอร์  
ส า ห รั บ ข บ ว น ก า ร ค อ ม มิ ว เ ต ชั น ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ช่ึงลักษณะของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรง
ถ่ าน  จะมี ข้ อดี คื อ  ลดต้นทุนค่ า ใ ช้จ่ า ย ในการ
บ ารุงรักษา เนื่องจากว่ามอเตอร์ ชนิดนี้ไม่มีแปรงถ่าน 
และยังดีกว่ามอเตอร์กระกระแสตรงแบบดั้งเดิม คือ
มอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน ในเรื่องคุณสมบัติ
และคุณลักษณะ แรงบิดกับความเร็ว มีการตอบสนอง
ทางพลวัตรเร็ว และประสิทธิภาพการท างานสูง                                                                                                                                                                                                                                                               

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิจัยที่ผ่านมานั้น พบว่า
สมรรถนะของมอเตอร์จักรยานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์จักรยานไฟฟ้านั้น 
ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการอย่างเ ช่นเมื่อ
จักรยานออกตัวเกิดการกระตุกเนื่องจากในขณะออก
ตัวนั้น มอเตอร์จะกินกระแสสูงแล้วแบตเตอรี่นั้นจ่าย
กระแสให้กับมอเตอร์ไม่ทันจึงเกิดการกระตุก ในขณะ
ขึ้นทางลาดก็เช่นกัน มอเตอร์มีแรงบิด ที่ต่ าเป็นผลให้
จักรยานไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ช้า 

(วรวริศ กอปรสิริพัฒน์, 2557) ได้น าเสนอ 
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ก าลังได้รับความสนใจ
อย่างมาก คือ  (super capacitor) หรือเรียกอีกช่ือว่า 
ultra capacitor และในภาษาไทยเรียกว่า ตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวด อุปกรณ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่มี
ค่าความจุไฟฟ้า(capacitance)สูงกว่าตัวเก็บประจุ
อื่นๆ หลาย เท่า อีกทั้งยังสามารถอัดประจุให้เต็มได้
ภายในเวลาอันรวดเร็วเพียง 1-10 วินาที จุดเด่นอีก
ประการของตัวเก็บประจุยิ่งยวดคือ สามารถที่จะอัด
และคายประจุได้กว่า 500,000 รอบ มากกว่า
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (lead-acid battery) 
1,000 - 10,000 เท่า  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา
สมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรงแบบไรแ้ปรงถ่านโดย
จะน าตัวเก็บประจุยิ่งยวด และแบตเตอรี่ มาใช้เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ เนื่องจากว่า การจ่าย
พลังงานของ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นสูงกว่าแบตเตอรี่
หลายเท่า ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวคือ ใช้ตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าร่วมกับ
แบตเตอรี่ให้กับมอเตอร์จักรยานไฟฟ้า เพื่อส่งผลให้
จักรยานไฟฟ้านั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แรงบิดดี
ขึ้น ความเร็วรอบสูงขึ้นเป็นต้น 
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วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะของ

มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และ
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน ทั้งนี้
เพื่อให้มอเตอร์ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้เข้าใจหลักการท างานของมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านรวมไปถึงระบบต่างที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี ้
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
มอ เ ต อ ร์ ก ร ะ แส ตร งแ บบ ไ ร้ แป ร งถ่ า น 

(Brushless DC Motor) 
 มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านมีลักษณะ
ตามช่ือ คือ เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่าน สลิปริง และ
คอมมิวเตอร์ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือมอเตอร์ซิงโครนัส เพื่อ

ท าหน้าที่ในการจ่ายแรงดันให้กับขดลวดอาเมเจอร์ที่
พันอยู่บนโรเตอร์ มอเตอร์ 
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านมีส่วนประกอบที่
ส าคัญคือส่วนหมุนที่เป็นแม่เหล็กถาวรและส่วนอยู่กับ
ที่เป็นขดลวดอาเมเจอร์ (วิษณุ ทองสัมฤทธ์ิ และทศพล 
ทั่งรอด, 2552) หลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน การท างานของมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน จะแตกต่างกับการท างาน
ของมอเตอร์แบบมีแปรงถ่าน จะท างานแบบง่ายๆ คือ
มีแปรงถ่านเป็นตัวคอยสับเปลี่ยนการจ่ายกระแสไฟ
ให้กับขดลวด เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่เหมาะสม ซึ่ง
มอเตอร์ชนิดนี้จึงมีสายเพียง 2 เส้นเท่านั้น แต่ใน
มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน จะมีขดลวดอยู่ 3 
ชุด และจะท างานครั้งละ 2 ชุด สับเปลี่ยนกันเพ่ือสร้าง
สนามแม่เหล็กท่ีเหมาะสม โดยวงจรสมมูลของมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านจะแสดงตามรูปท่ี (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 วงจรสมมูลของมอเตอรก์ระแสตรงแบบไรแปรงถ่าน 
 

 แบบจ าลองมอเตอ ร์กระแสตรงแบบไ ร้           
แปรงถ่าน (B. Tibor, V. Fedak and F. 
Durovsks, 2011) 
 แบบจ าลองของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรง
ถ่านในตัวแปรเฟส จะได้สมการของชุดขอลวดสามเฟส
ในตัวแปรเฟสซึ่งสามารถอธิบายได้ดังสมการที่ (1), (2) 
และ  (3) 
 

a
a a a

di
V Ri L e

dt
     (1)  

b
b b b

di
V Ri L e

dt
     (2)  

c
c c c

di
V Ri L e

dt
     (3)  

เมื่อ   
L               เป็นค่าความเหนี่ยวน าของสเตเตอร์  
R                เป็นค่าความต้านทานสเตเตอร์  

, ,an bn cnV V V   เป็นแรงดันตกคร่อมสเตเตอร์    
i , i , ia b c      เป็นกระแสไหลในสเตเตอร์  

,e ,ea b ce    เป็นแรงดันต้านกลับ (Back EMF)  

Ra

La

ea

Rb

Lb

eb

Rc

Lc

ec

Va
Vb

Vc
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ในมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ชนิด 3 

เฟสแรงดันฺต้านกลับจะสัมพันกับต าแหน่งในส่วน หมุน 
(Rotor) ซึ่งแรงดัน ต้านกลับ ในแต่ละเฟสจะท ามุมกัน 
120 ไฟฟ้า ดังแสดงใน สมการที่ (4) , (5) และ (6) 
 

 a w ee K f     (4)  

 2 / 3b w ee K f      (5)

 2 / 3c w ee K f      (6)  
 

เมื่อ 

wK         เป็นค่าคงท่ีของแรงดันต้านกลับ 

e         เป็นค่ามุมทางไฟฟ้าของตัวหมุน 
         เป็นความเร็วของตัวหมุน 
 

แรงบิดทางไฟฟ้าที่ไดเ้ป็นการรวมแรงกันในแต่
ละเฟสซึ่งอธิบายได้ตามสมการที่ (7) 
 

a a b b c c
e

e i e i e i
T



    (7)  

เมื่อ 

eT               เป็นแรงบิดรวมทางไฟฟ้า 
  

ในส่วนของสมการทางกลอธิบายให้เห็นได้ตาม
สมการที่ (8) 

1e

d
T T J B

dt


     (8)  

 

เมื่อ   

1T      เป็นแรงบิดที่โหลด 
B            ค่าแรงเสียดทานความหนืดคงท่ี 

การควบคุมมอ เตอ ร์กระแสตรงแบบไ ร้          
แปรงถ่าน 
 การควบคุมมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านจะถูกใช้
งานในโหมดของการสวิตช์ ซึ่งก็หมายความว่าการ
ท างานของอุปกรณ์ ก าลัง (มอสเฟส ไอจีบีที) จะถูก
ท างานในลักษณะสวิตช์ไม่เปิดก็ปิดตลอดเวลา ซึ่ง
สามารถควบคุมโดยการควบคุมอัตราส่วนของเวลา
หรือการควบคุมดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) หลักการ
ของการควบคุม แบบ ดิวตี้ไซเคิลคือ ต้องท าการสวิตช์
มอสเฟตก าลังที่ความถี่สูงแล้วควบคุมค่ากระแสเฉลี่ย 
โดยใช้ความสัมพันธ์ช่วงเวลาเปิดและปิด ซึ่งเราจะ
เรียก วงจรมอสเฟตก าลัง ที่ใช้สวิตช์นั้นว่า  วงจรแปร
ผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง และใช้โครงสร้างบริด์จสาม
เฟสแสดงดังรูปที่ (2) ในส่วนของการควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์นั้น จะควบคุมด้วยสวิตช์ มอสเฟตตัวบนข
องวงจรแปลผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง โดยการควบคุม
ด้วยสัญญาณพีดับบิวเอ็ม (PWM) ซึ่งเกิดจากการมอดู
เลตสัญญาณสองสัญญาณเข้าด้วยกัน คือสัญญาณฟัน
เลื่อย (Saw tooth) และสัญญาณควบคุมคลื่น 
(Vcontrol) รูปคลื่นซายน์ (Sine wave) แสดงดังรูปที่ 
(3) 

 

MOSFET 3 MOSFET 5

MOSFET 2 MOSFET 4 MOSFET 6

MOSFET 1

36 VDC

 
 

ภาพที่ 2 วงจรบริด์จ 3 เฟส 
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Triangle wave

Vcontrol

Comparator

PWM

 
 

ภาพที ่3  การมอดูเลตเพื่อสร้างสญัญาณพีดับบิวเอ็ม (PWM) 
 

ตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด หรือ Ultra capacitor นี้มี

คุณสมบัติพิเศษตรงที่มีค่าความจุไฟฟ้า สูงกว่าตัวเก็บ
ประจุชนิดอื่น มากถึง 100-10,000 เท่า อีกทั้งยัง
สามารถอัดประจุให้เต็มได้ภายใน เวลาอันสั้น เพียง   

1-10 วินาที เทียบกับแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนซึ่งต้อง
ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10-60 นาที  และการคายประจุก็
สามารถท าได้ภายใน 1 วินาทีเช่นกัน ซึ่งลักษณะของ
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด จะแสดงดังรูปที่ (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 รูปลักษณ์ของตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
 

ตัว เก็บประจุยิ่ งยวดมีส่ วนประกอบคือ 1) 
ขั้วบวกและลบ 2) แผ่นกั้นระหว่างขั้ว 3)สารละลายอิ
เล็กโทรไลด์เมื่อให้ความต่างศักย์หรือกระแสไฟฟ้ากับ
ขั้วไฟฟ้าทั้งสองข้าง เช่นเมื่อต่อตัวเก็บประจุยิ่งยวดเข้า
กับแบตเตอรี่ ประจุที่เป็นบวกภายในสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์จะถูกดึงดูดเข้าหาขั้วลบของตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดและประจุที่เป็นลบในสารละลายก็จะเข้าไปหา

ขั้วบวก การที่ใช้คาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวและปริมาตรรู
พรุนสูงเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บประจุเนื่องจาก
ประจุของสารละลายอิเล็กโทรไลด์สามารถที่จะแทรก
ตัวเข้าไปในรูพรุนได้ จึงมีจุดที่มีการดึงดูดกันระหว่าง
ประจุบวกและลบเพิ่มขึ้น ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจึง
เ สมื อนกั บก า รน า ตั ว เ ก็ บประจุ แบบธร รมดา 
(capacitor) ขนาดเล็กๆ มารวมด้วยกันจ านวนมาก  
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ภาพที่ 5 ลักษณะการกระจายตัวของประจุขณะก าลังอัดประจ ุ(ซ้าย)  
เมื่ออัดประจุจนเต็ม (กลาง) และเมื่อคายประจ ุ(ขวา) (Kotz, R. and Carlen, M., 2000) 

 
การต่อใช้งานตัวเก็บประจุยิ่งยวดสามารถต่อได้ 

3 แบบคือการต่อแบบอนุกรม การต่อแบบขนาน และ
การต่อแบบผสมซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ 
(9), (10) และ (11) ตามล าดับ 

1 1 1 1

1 2 3CT C C C
    (9)  

1 2 3CT C C C    (10)  
1 1

1
2 3

CT C
C C

    (11)  

 
เมื่อ 
CT   เป็นค่าความจุจุรวม 

1, 2, 3C C C  เป็นค่าความจุแต่ละตัว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ใน ก า ร ออกแ บ บร ะ บ บค วบคุ ม ม อ เ ต อ ร์

กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านนั้นจะแยกออกเป็นสอง
ส่วนคือ ทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และทางด้าน
ซอฟแวร์  ซึ่ งทางด้านวงจรอิ เล็กทรอนิกส์นั้นจะ
ประกอบไปด้วย วงจรเดดไทม์ วงจรขับเกตวงจร บริด์
จสามเฟส ในส่วนของทางด้านซอฟแวร์นั้น จะใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 discovery เป็นตัว
ระบบควบคุม โดยภาพรวมของระบบควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน แสดง
ดังรูป ท่ี (6) 

 

 

Microcontroller
STM32 

Discovery

        
    

        
   

    
      3
   

BLDC 
Motor

 
 

ภาพที ่6 ระบบควบคมุการท างานของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

 

ในส่วนของการต่อ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดเข้ากับ
ระบบจ าเป็นต้องมีวงจรแปรผันไฟฟ้ากระแสตรง
แบบบูส (Boost Converter) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

ส าหรับดึงพลังงานออกมาจากตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
ลักษณะการต่อแสดงดังรูปที่ (16) 
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ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 Discovery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 Discovery 
 

จากรูปที่ 8 คือชุดพัฒนาส าหรับผู้ไม่ช านาญเรื่อง
อิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียนโปรแกรม สามารถจ าลอง
การท างานและแปลงโปรแกรมลักษณะรูปภาพจาก 

โปรแกรม แมทแลปลงอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ใช้งานได้จริง
ทันที  
 

 
วงจรเดดไทม์ (Dead time) 

PWM Input

740810k

1N4001

740810k

1N4001
PWM Output

PWM Output 

 

ภาพที ่8 วงจรเดดไทม์ (Dead time) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 วงจรเดดไทม์ ที่สร้างขึ้น 
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วงจรเดดไทม์ถูกน ามาใช้ในวงจรเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มอสเฟตก าลังในวงจรบริด์จสามเฟสท างานพร้อม
กัน เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่มอสเฟสก าลังท างานพร้อมกัน
จะส่งผลเกิดการลัดวงจรและยัง เป็นชุดที่มีการแบ่ง
สัญญาณ พีดับบิวเอ็ม ออกเป็น 2 ซีก เป็นสัญญาณพี

ดับบิวเอ็ม ที่ตรงกันข้ามโดยในวงจรนี้จะมี อุปกรณ์
หลัก ๆ อยู่ 2 ตัว คือ  แอนเกต7408  และ นอตเกต 
7404 ซึ่งจงจรแสดงดังรูปที่ (8) และรูปคลื่นสัญญาณ 
ที่ออกมาจากวงจร เดดไทม์จะแสดงตามรูปท่ี (10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 รูปคลื่นสัญญาณเอาตพ์ุตวงจรเดดไทม ์
 

วงจรขับเกต (Gate Drive) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 วงจรขับเกต (Gate Drive) 
 

วงจรขับเกต ออปโต้ TLP 250 วงจรนี้ถูก
น ามาใช้เพื่อป้องกันการลัดวงจรจากวงจรภาคก าลัง 
มาสู่ไมโครคอนโทรเลอร์เนื่องจากว่า IC TLP 250 จะ
เป็นตัวแยกกราวด์ (Ground) ระหว่างวงจรภาคก าลัง
กับวงจรไมโครคอนโทรเลอร์ ออกจากกันโดยสิ้นเชิง 

และ วงจรขับเกต ออปโต้ TLP 250 ยังท าหน้าที่ขยาย
สัญญาพีดับบิวเอ็ม ที่ออกมาจากไมโครคอนโทรเลอร์ 
ให้มีสัญญาณที่เหมาะสมส าหรับไปขับขาเกตของมอส
เฟต ซึ่งวงจรจะแสดงดังรูปที่ (11) และสัญญาณ
เอาต์พุตที่ออกมาจากวงจรขับเกต แสดงดังรูปที่ (13) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 วงจรขับเกต ออปโต้ TLP 250 ที่สร้างขึ้น 

TLP 250

INPUT

56
   

47  

2.2 uF

1k 

33k 

OUTPUT +

OUTPUT -

1n4001

10 VDC

470 uF
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ภาพที ่13 รูปคลื่นสัญญาณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญาณเอาต์พตุ 
 

วงจรภาคก าลัง (บริด์จสามเฟส) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่14 วงจรภาคก าลัง 
 

ในส่วนของวงจรภาคก าลังจะประกอบด้วย มอส
เฟต ท้ังหมดจ านวน 6 ตัว ซึ่งจะน ามอสเฟตมาท างาน
เป็นสวิตช์โดยอาศัยการท าให้มอสเฟตน ากระแสและ

หยุดน ากระแสอย่างรวดเร็ว มอสเฟตจะท างานทีละ 1 
คู่แต่จะไม่ท างานพร้อมกันในแถวเดียวกัน วงจรภาค
ก าลังจะแสดงดังรูปที่ (14) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 วงจรภาคก าลังที่สร้างขึ้น 
 

ขั้นตอนส าหรับควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 Discovery ถูก

น ามาใช้ส าหรับสร้างสัญญาณ พีดับบิวเอ็ม 3 เฟส เพื่อ
น าสัญญาณทั้ง 3 เฟส มาควบคุมการท างานของ
มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ซึ่งสัญญาณ ซึ่ง

สัญญาณในแต่ละเฟส จะมีมุมต่างเฟส 120 องศา  
สัญญาณที่ออกมาจากไมโครคอนโทรเลอร์จะต่อเข้า 
วงจรเดดไทม์ เพื่อให้ได้สัญญาณออกมาเป็น 6  เส้น 
ได้แก่ สัญญาณพีดับบิวเอ็ม +A, -A, +B, -B ,+Cและ-
C ซึ่งสัญญาณ พีดับบิวเอ็ม +A,-A จะมีช่วงเดดไทม์กัน

MOSFET 3 MOSFET 5

MOSFET 2 MOSFET 4 MOSFET 6

MOSFET 1

36 VDC
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อยู่ที่ 3    จากอินพุตของวงจรเดดไทม์จะถูกต่อเข้า
กับวงจรขับเกต เพื่อขยายสัญญาณ ให้มีขนาด +10 
โวลต์และ –2โวลต์ ในที่นี้ ใช้เป็น -2 โวลต์ เพื่อให้          
มอสเฟตในวงจรภาคก าลังนั้นหยุดน ากระแสได้สนิท
โดยสัญญาณที่ออกมาจากวงจรขับเกต จะถูกต่อเข้า

กับวงจรภาคก าลัง เพื่อควบคุมการสวิตช์ ของมอสเฟต  
และเอาต์พุตของวงจรภาคก าลังจะได้ออกมาเป็น สาย
ส าหรับควบคุมการท างานของมอเตอร์จ านวนสามเส้น 
คือ สายเฟส U, V  และ W ตามล าดับ 
 

 
การต่อตัวเก็บประจุยิ่งยวดเข้ากับระบบควบคุม 

          
       Vbatt

BLDC Motor 
36 VDC 350 W

DC
DC

VUc

IUc

Ibatt

Iuc + Ibatt

IMotor

+

-

Boost Converter  
 

ภาพที่ 16 ลักษณะการต่อตัวเก็บประจุยิ่งยวดเข้ากับระบบ 
 

ตัวเก็บประจุที่น ามาวิจัยในครั้งน้ีจะใช้จ านวน 30 
เซลล์ เซลล์ละ 2.7 โวลต์  120 ฟารัด น ามาต่อแบบ
อนุกรม กันจ านวน 15 เซลล์ 2 แถว จะได้ ตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดแถวละ 40 โวลต์ 8 ฟารัด และน าแต่ละ
แถวมาขนานกัน จะได้ 40 โวลต์ 16 ฟารัด ซึ่งสมการ
การค านวณจะเป็นไปดังสมการ ที่ (9) และ สมการที่ 
(10) เหตุผลที่ต้อง ใช้ 40 โวลต์ เนื่องจากว่าต้องการ
ให้ แรงดันตัวเก็บประจุยิ่งยวดมีแรงดันมากกว่าหรือ
เท่ากับแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด ถูกต่อเข้ากับ
แบตเตอรี่โดยตรงเพื่อให้แบตเตอรี่ ประจุเข้าตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดอยู่ตลอดเวลาในส่วนการคายประจุ ของ
ตัวเก็บประจุยิ่ งยวดนั้นจะใช้วงจรแปรผันไฟฟ้า
กระแสตรงชนิดบูส (Boost Converter) ดึงพลังงาน
จากตัวเก็บประจุยิ่งยวดออกมาและการควบคุมการ
ค่ายประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั้นจะควบคุมโดย
การกดสวิตช์  

การทดสอบ 
การทดสอบแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ  คือ

การท าทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรงแบบ
ไร้แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็น
แหล่งเก็บกักพลังงาน ซึ่งมีรูปแบบดังรูปที่ (19) ส่วน

ระบบที่ 2 เป็นการทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้แบตเตอรี่ เพียง
อย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน แสดงดังรูปที่ 
(20) มอเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นมอเตอร์
แบบดุมล้อชนิดกระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ขนาด 36 
โวลต์ 350 วัตต์ การทดนี้ทดสอบโดยที่ไม่มีโหลดที่
แกนเพลา ลักษณะของมอเตอร์จะแสดงดังรูปที่ (21) 

อุปกรณ์ในการทดสอบประกอบด้วย 
1. แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล แบบ TRUE RMS   

ยี่ห้อ UNI-T 1 เครื่อง คุณสมบัติใช้ส าหรับวัดกระแส
และแรงดันรวมไปถึง ความต้านทานต่างๆ โดย
สามารถวัดกระแสได้สุด 400แอมแปร์ แรงวันที่วัดได้
สูงสุด 600 โวลต์  

2. ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ Agilent Technologies  
1 เครื่อง คุณสมบัติใช้ส าหรับวัดรปูคลื่นสญัญาณต่างๆ ซึ่ง
จะสามารถวัดได้ ครั้งละ 2 สัญญาณ  
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ภาพที่ 17 แคมป์มิเตอร ์ที่ใช้ในการวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ออสซิลโลสโคป ท่ีใช้ในการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 ระบบท่ีใช้แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเกบ็กักพลังงาน 
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ภาพที่ 20 ระบบท่ีใช้แบตเตอรี่เพยีงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 ลักษณะของมอเตอร์ทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 

การวัดค่ากระแสที่มอเตอร์ (Imotor) จะวัดที่
เอาต์พุตของชุดควบคุมมอเตอร์ที่ต่อไปยังมอเตอร์ ซึ่ง
จุดที่ท าการวัดจะเป็นไปดังรูปที่ (22) และรูปที่ 
(23)โดยใช้ แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล แบบ TRUE RMS   

ยี่ห้อ  UNI-T ในการวัดค่ากระแส  และใช้ 
ออสซิลโลสโคปส าหรับการเก็บบันทึกรูปคลื่นกระแส
ของ Imotor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 วงจรการวัดค่ากระแสที่มอเตอร์ (Imotor) ระบบท่ีใช้แบตเตอรี ่
และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
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Ibatt
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36 VDC 350 W
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                   Imotor

212



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 วงจรการวัดค่ากระแสที่มอเตอร์ (Imotor) ระบบท่ีใช้แบตเตอรี ่
เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 

 

ในส่วนของการวัดค่ากระแสที่แบตเตอรี่ (Ibatt) 
จ่ายออกมาจะวัดที่ระหว่างแหล่งจ่ายแบตเตอรี่กับชุด
ควบควมมอเตอร์ ซึ่งจุดที่ท าการวัดจะแสดงดังรูปที่ 
(24) และรูปที่ (25) โดยใช้แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล แบบ 

TRUE RMS ยี่ห้อ UNI-T  ในการวัดค่ากระแส และใช้ 
ออสซิลโลสโคปส าหรับการเก็บบันทึกรูปคลื่นกระแส
ของ Ibatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่24 วงจรการวัดค่ากระแสที่ออกจากแบตเตอรี่ (Ibatt) ระบบที่ใช้แบตเตอรี ่

และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 วงจรการวัดค่ากระแสที่ออกจากแบตเตอรี่ (Ibatt) ระบบที่ใช้แบตเตอรี ่
เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
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และในส่วนของการวัดกระแสที่ตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดจ่ายกระแสออกมา (IUc) จะวัดตรงเอาต์พุตของ
วงจรแปรผัน ไฟฟ้ากระแสตรงแบบบูส  (Boost 
Converter) ซึ่งจุดที่ท าการวัดจะแสดงดังรูปที่ (26) 

โดยใช้แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล แบบ TRUE RMS   ยี่ห้อ 
UNI-T ในการวัดค่ากระแส และใช้ ออสซิลโลสโคป
ส าหรับการเก็บบันทึกรูปคลื่นกระแสของ IUc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่26 วงจรการค่าวัดกระแสที่ตัวเก็บประจยุิ่งยวดจ่าย กระแสออกมา (IUc) 

 
ผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมรรถนะของมอ เตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงานจะเห็นว่า
กระแสขณะตัวเก็บประจุ  IUc เริ่มจ่ายพลังงานให้กับ
ระบบจะมีกระแสเท่ากับ 1.72 แอมแปร์ ดูได้จากรูปที่ 
(28) ในส่วนของการทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้แบตเตอรี่เพียง
อย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน โดยกระแสขณะ

แบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้กับระบบ จะมีกระแส   Ibatt  
เท่ากับ 0.55 แอมแปร์ ดูได้จากรูปรูปที่ (29) ในส่วน
การทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้
แปรงถ่านที่มีแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็น
แหล่งเก็บกักพลังงานขณะไม่มีโหลด แสดงดัง ตาราง
การทดลองที่ (1) และ การทดสอบสมรรถนะของ
มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยใช้แบตเตอรี่
เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน แสดงดัง 
ตารางการทดลองที่ (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 แรงดันและกระแสขณะตัวเก็บประจุยิ่งยวดเริม่จ่ายพลังงานให้กับระบบ 
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ภาพที ่28 แรงดันและกระแสขณะตัวเก็บประจุและแบตเตอรีจ่่ายพลังงานให้กับระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 29 แรงดันและกระแสขณะแบตเตอรี่จ่ายพลังงานให้กับระบบ 
 

ตารางการทดสอบที่ 1 ทดสอบระบบที่ ใช้แบตเตอรี่และตัวเกบ็ประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
 

VControl (V) Imotor (A) 
1.5 1.17 
1.7 1.16 
1.9 1.11 
2.1 1.22 
2.3 1.35 
2.5 1.31 
2.7 1.53 
2.9 0.64 
3.1 0.64 
3.3 0.64 
3.5 0.64 
3.7 0.64 
3.9 0.64 
4.1 0.64 
4.3 0.64 
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ตารางทดสอบที่ 2 ทดสอบระบบที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดยีวเป็นแหล่งเก็บกักพลังงาน 
 

VControl (V) Imotor (A) 
1.5 1.09 
1.7 1.06 
1.9 1.02 
2.1 1.12 
2.3 1.23 
2.5 1.31 
2.7 1.39 
2.9 0.56 
3.1 0.56 
3.3 0.55 
3.5 0.56 
3.7 0.55 

VControl (V) Imotor (A) 
3.9 0.55 
4.1 0.55 
4.3 0.55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 กราฟเปรยีบเทียบกระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์ทั้ง 2 ระบบ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสมรรถนะของมอ เ ตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ทั้งระบบที่ใช้แบตเตอรี่
และตัวเก็บประจุยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงานและ 

ระบบที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกัก
พลังงาน พบว่าระบบที่ใช้แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดเป็นแหล่งเก็บกักพลังงานจ่ายพลังงานให้กับ
โหลดได้ดีกว่า ระบบที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเป็น
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แหล่งเก็บกักพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี  ที่กล่าว
ไว้ข้างต้นว่าตัวเก็บประจุยิ่งยวดมีคุณสมบัติพิเศษตรงท่ี
มีค่าความจุไฟฟ้า สูงกว่าตัวเก็บประจุชนิดอื่น มากถึง 
100-10,000 เท่า อีกทั้งยังสามารถอัดประจุให้เต็มได้
ภายใน เวลาอันสั้น เพียง 1-10 วินาที เทียบกับ
แบตเตอรี่ทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2-4 ช่ัวโมง 
และการคายประจุก็สามารถท าได้ภายใน 1 วินาที
เช่นกัน ซึ่งโหลดมอเตอร์เป็นโหลดที่ต้องการพลังงาน
สูงล าพังแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะจ่าย
พลังพลังงานให้กับมอเตอร์ได้ทัน เป็นผลให้มอเตอร์
เกิดการกระตุก ในขณะที่มีโหลดมากๆ จึงได้มีการน า
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดมาท างานรวมกับแบตเตอรี่เพื่อให้
มอเตอร์สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ           
มากขึ้น 
 

สรุป 
จากการทดสอบสมรรถนะของมอ เ ตอร์

กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ขนาด 36 โวลต์ 350 
วัตต์ ที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งเก็บกัก
พลังงาน พบว่า กระแสที่วัดได้จากมอเตอร์นั้นคอ่นค้าง
น้อย สามารถดูได้จากตารางการทดสอบที่ (2) ซึ่งเมื่อ
ท าการต่อวงจรของตัวเก็บประจุยิ่งยวดเพิ่มเข้าไปใน
ระบบ จะเห็นได้ว่ากระแสเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จากเดิม โดยสามารถเทียบได้จากตารางการทดสอบที่ 
(1) ซึ่งสังเกตได้ว่ากระแสที่เพิ่มขึ้นจะมีระยะเวลาอยู่
ประมาณ 5 วินาที แล้วก็จะลดลงมาอยู่ที่กระแสเดิม 
จากผลการทดลองข้างต้นท าให้ทราบว่าตัวเก็บประจุ
ยิ่งยวดนั้นมีการจ่ายพลังงานที่สูงในระยะเวลาที่
รวดเร็ว ช่วยเสริมกระแสขณะที่มอเตอร์สตาร์ทได้เป็น
อย่างดี แต่ก็ไม่สามารถจ่ายพลงังานได้นานซึง่ไม่เหมาะ
ที่จะน ามาเป็นแหล่งพลังงานหลักได้ หากต้องการให้
ตัวเก็บประจุยิ่งยวดจ่ายพลังงานได้นานยิ่งขึ้น ควรเพิ่ม
ขนาดของตัวเก็บประจุให้มีค่าสูงขึ้น และจะเป็นการ
ท างานวิจัยในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้น าเสนอ การบ าบัดและปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้อุปโภค จาก อ่างเก็บน้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เชียงราย ซ่ึงน้ าทิ้งที่ใช้ระบบบ าบัดดั่งเดิมที่ผ่านการบ าบัดแล้ว ยังไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง เนื่องจากระยะเวลาในการบ าบัดไม
เพียงพอ โดยเทคนิคที่น าเสนอประกอบด้วย กระบวนการตกตะกอนทางไฟฟ้า อิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น โดยวิธีอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น 
ขั้วแอโนดและขั้วแคโทด จะใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียม เพื่อลดค่า BOD และสารแขวนลอย โดยน้ าทิ้งน ามาบ าบัดน ามาจาก อ่างเก็บน้ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงราย ซ้ึงได้น ามาทดสอบบ าบัดระบบดังกล่าวและท าการวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ 
กระแสไฟฟ้ า , แรงดัน , ความเป็นกรดด่าง , สภาพความน าไฟฟ้ า , Total Dissolved Solid(TDS), Dissolved Oxygen(DO), 
Biochemical Oxygen Demand(BOD) และอุณหภูมิ ผลการทดลอง พบว่า น้ าที่ผ่านกระบวนการวิธีอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น มีค่า DO 
สูงขึ้น ค่า BOD, TDS ลดลง และน้ าที่ได้มีสีที่ใส่ขึ้น 

 
ค้าส้าคัญ:  น้ าเสีย, อิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น 
 

Abstract 
This paper proposes technique of water treatment by using electro-coagulation Method. This system is 

composed of electric DC Source 200 V 30 A connect to the Anode and Cathode Terminal. The sample water from 
reservoir in Rajamangala University of Technology Chiang rai Campus is flow into the system in order to improve 
quality. The water treatment experimental has implemented and parameter of electro-coagulation and water 
quality parameter are collected such as electric voltage, electric current, pressure, pH, conditions Conductivity, 
Total Dissolved. Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and temperature. The 
result found that the water quality has improved such DO higher and BOD, TDS, SS is reduced and more clearness 
water is received. 

 
Keywords: Wastewater, Electro-coagulation 
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บทน้า 
จากการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าที่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย เป็นอ่านเก็บ
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค ภายใน มหาวิทยาลัย ในการน า
น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ ามาผ่านกระบวนการผลิตเป็น
น้ าประปา ซึ่งมีการใช้เครื่องปั้มน้ าจ านวน 3 ตัว 
ขนาดมอเตอร์ 3 เฟส 380/660V 7.5/10Kw ใช้งาน 
ประมาณ 15 ช่ัวโมง/วัน ซึ่งจะเสียค่าใช้ไฟฟ้าเป็น
จ านวนมาก แต่เนื่องจากการผลิตน้ าประปาของ 
มหาวิทยาลัย เป็นระบบถังหมักเพื่อตกตะกอน เติม
สาร และ บ่อเติมอากาศ  จ าเป็นต้องใช้เวลาและ
พื้นที่จ านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและน าการ
บ าบั ด  น้ า โดยวิ ธีอิ เล็ ก โตรโคแอกกู เล ช่ัน  ม า
ประยุกต์ใช้ เนื่องจากวิธีการบ าบัดน้ าด้วยอิเล็กโตรด
โคแอกกูเลช่ัน เป็นวิธีท่ีใช้พื้นที่น้อยและระยะเวลาใน
การบ าบัดน้อย และยังสามารถท าให้ตะกอนลอยขึ้นสู่
ผิวน้ าได้เร็วกว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายสารเคมี  สามารถ
แยก ตะกอนแล้วก าจัดสารแขวนลอยได้หลายชนิด 
เช่น ไขมัน , โปรตีน , โลหะ หนักชนิดต่างๆ , สาร
แขวนลอยชนิดต่างๆ, เช้ือโรค, แบคทีเรียหรือไวรัส 
โดยไม่ต้องใช้สารเคมี  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อปรับปรุงน้ าด้วยวิธีการอิเล็กโตรโคแอกูเลช่ัน 
2. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของระบบปรับปรุงน้ าและ
หาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง 
 

ทฤษฎีและหลักการท้างาน 
1. ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ (การประปาส่วน
ภูมิภาค , 2550) 
  น้ าดิบที่ผ่านการตรวจสอบ จะถูกสูบเข้าสู่
ถังเก็บน้ าดิบและจะถูกผสมด้วยสารเคมี เช่น สารส้ม
และปูนขาวตามสัดส่วนที่ตรวจสอบได้เพื่อท าการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ น้ าที่มีความขุ่นมากจะใช้
สารละลายสารส้มช่วยให้มีการตกตะกอน ได้ดียิ่งขึ้น 
และใช้สารละลายปูนขาว ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของตะไคร่น้ าหรือสาหร่ายในน้ าซึ่งมีมากในฤดูฝน 
บางครั้งจะมีการเติมคลอรีนเพื่อท าการฆ่าเช้ือโรคที่
อาจปะปนมากับน้ าในช้ันต้นนี้ก่อน น้ าดิบที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพแล้วจะถูกส่งต่อไปยังถังตกตะกอน
ต่อไป 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 ระบบประปาของ มทร. ล้านนาเชียงราย 
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2. หลักการท้างานของอิ เล็กโตรโคแอค
กูเลชั่น หลักการท างานของกระบวนการการรวม
ตะกอนทางไฟฟ้า ประกอบไปด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง โดยจะใช้ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว เมื่อปล่อย
กระแสไฟฟ้าในถังปฏิกิริยา จะเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดช่ันที่  ขั้วบวก (anode) ท าให้โลหะเกิดการสึก
กร่อนและละลายอยู่ในน้ า ขณะเดียวกันที่ขั้วลบ 
(cathode) จะเกิดปฏิกิริยารีดักช่ันของน้ า โดยน้ าจะ 
แตกตัวให้ก๊าซไฮโดรเจน (H2) และไฮดรอกไซด์อิออน 
(OH- ) ดังแสดงใน สมการที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไปน้ าจะ
มีสภาพเป็นด่าง และท าให้เกิดกลุ่ม ตะกอนของ

เฟอรัสอิออนและเฟอริกอิออน ในรูปของเฟอรัสไฮดร
อก ไซด์และเฟอริกไดออกไซด์ ซึ่งสามารถตกตะกอน
สีในน้ าเสียและสิ่ง สกปรกได้ ฟองก๊าซที่เกิดขึ้นจะ
เกาะติดกับตะกอนและลอยขึ้นสู่ผิวน้ า (Electro 
flotation) กระบวนการอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่นแสดง
ดังรูปที่ 1   
Anode (Oxidation): AI(s)      AI22+

(aq)+2e (1)   
                        
Cathode (Reduction):     2H2O+2e- H2(g)+ 2OH-  
             
Redox Reaction:Fe(s)+2H2O         H2(g)+ Fe(OH)2(s) 

 

 
ภาพที่ 2 การแยกตะกอนน้ าเสยีดว้ยอิเล็กโตรโคแอคกูเลช่ัน(สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ, 2551) 

 
โดยความหนาแน่นกระแส J อัตราส่วนของ

กระแสต่อหน่ึงหน่วย ดัง สมการที่ 2  
 

J = I/A                               (2) 
 
โดย A เป็นพื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.) I เป็นกระแส 

(A) เมื่อใดที่เกิดความต่าง ศักย์ระหว่างขั้วของตัวน า
จะเกิดความหนาแน่นกระแส และสนามไฟฟ้า ตาม
สมการท ี3  

J = 𝝈E                              (3) 
 
 

𝝈 คือ ค่าการน าไฟฟ้า E คือแรงดนัไฟฟ้า 
 
3. ลักษณะการต่อขั วอิเล็กโทรด 

การวางขั้วไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของวิธี
ที่ใช้ในการบ าบัดถ้า ระบบบ าบัดต้องการกาจัดสาร
แขวนลอยด้วยวิธีท าให้ลอย ควรวาง ขั้วไฟฟ้าใน
แนวตั้ง เพื่อให้ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฟฟ้า
เคมี พาสารแขวนลอยดังกล่าวขึ้นมาพร้อมกับตะกอน
เบาที่เกิดขึ้น แต่ถ้าระบบต้องการขจัดสารแขวนลอย
ด้วยวิธีตกตะกอน ควรวางขั้วไฟฟ้าใน แนวนอน โดย
ให้ข้ัวแอโนดอยู่ทางด้านล่าง  
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ภาพที่ 3 การต่อข้ัวอิเล็กโทรด (วรวุฒิ ยาวิเลิง และ อรรถชัย ปวงจนัทร์ ) 
 
4. ขั วอิเล็กโทรด  

อะลูมิเนียม เป็นโลหะที่พบมากเป็นอันดับ 3 
ในเปลือกโลก โดยมีลักษณะเป็นสีขาว น้ าหนักเบา 
และแข็งมาก แต่ไม่เปราะ จึงสามารถ ท าให้เป็น
รูปร่างต่างๆ ได้ตามต้องการ อะลูมิ เนียมจะท า
ปฏิกิริยากับโลหะ ตัวอ่ืนๆได้อย่างว่องไว มีเลขออกซิ
เดช่ันเท่ากับ +3 และ Al+3  อยู่ในน้ าจะ สามารถ
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันและไฮโดรไลซิสขึ้นได้ สแตน
เลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นเหล็กที่มีปริมาณ
คาร์บอนต่ า (น้อยกว่า 2%) ของน้ าหนัก มีส่วนผสม
ข อ งข อ ง โค ร เมี ย ม  อ ย่ า งน้ อ ย  10.5% มี จุ ด
หลอมเหลวสูง และมีค่าน้าความร้อนระดับปานกลาง 
5. การค้านวณหาค่า DO, BOD TDS และ EC 

 5.1 วิธีโดยตรง หาได้จากสมการที่ 4 
 
BOD (mg/L) = DO0 – DO5                       (4) 

 
DO0 คือ ค่า DO ของตัวอย่างที่ไตเตรตวันแรก   
DO5 คือ ค่าเฉลี่ย DO ของตัวอย่างที่ ไตเตรตได้
หลังจากเก็บใน incubator 5 วัน  

5.2 วิธีท าให้เจือจาง หาได้จากสมการที่ 5               
       

BOD (mg/L) = [(DO0-DO5)-(B1-B2)f ]×100P (5) 
เมื่อ DO0 คือ ค่า DO ของตัวอย่างที่ไตเตรตะ

วันแรก DO5 ค่าเฉลี่ย DO ของตัวอย่างที่ไตเตรตได้
หลังจากเก็บใน incubator 5 วัน  P คือเปอร์เซ็นต์
ของตัวอย่างที่ ใช้ (เช่น 5%, 10%) B1 คือค่า DO 
ของ seed control ที่กาการเจือจางในวันแรก B2 
ค่าเฉลี่ย DO ของ seed control ที่กา การเจือจาง
เก็บ ใน incubator 5 วัน f คืออัตราส่วนน้ าเช้ือ 
(seed) ใน ตัวอย่างต่อ seed control และ f = % 
น้ าเชื้อใน DO0 

ค่า EC สามารถน าไปค านวนเป็นค่า TDS ได้
จาก สมการด้านล่าง (ค่าโดยประมาณ) 

TDS (ppm) = 0.64 x EC (μS/cm) = 640 x EC 
(dS/m) 
โ ด ย  dS/m : deciSiemens/m คื อ  1 dS/m = 
1000 uS/cm 
 

การด้าเนินงาน 
1. การสลับขั วไฟฟ้าและสมมติฐานการวิจัย 

(ณัฐ จันท์ครบ และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, 2554) 

การสลับขั้วไฟฟ้าเพื่อสลับเปลี่ยนการเป็น
แคโทด/แอโนด ของอิเล็กโทรดใช้งานอยู่ ผลดังกล่าว
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ท าให้อิเล็กโทรดแต่ละตัวมี การจ่ายอิเล็กตรอนเมื่อ
เป็นแอโนดและรับอิเล็กตรอนเมื่อเป็น แคโทด
สลับกัน  ท าให้ไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการมี 
โอกาสสลับขั้วหลุดร่วงออกจากแผ่นอิเล็กโทรดได้

และด้วยแผ่น อิเล็กโทรดที่ใช้นั้นเป็นโลหะต่างชนิด
กันการจับตัวยัดติดกันของไฮดรอกไซด์ก็จะน้อยลง 
ส่งผลดีต่อการสลัดให้หลุดร่วงออกได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมวงจรไฟสลับขั้ว 
 

 
ภาพที่ 5 วงจรแหล่งจ่ายให้กับแผน่อิเล็กโทรด 

 
2. ขั นตอนการท้าการบ้าบัดน ้าเสีย 
น าน้ าที่ ได้ จากอ่ างน้ าของ มหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยี ล้านนาเชียงราย มาท าการปรับปรุงโดย
จะใช้แรงดั น ไฟฟ้ าอยู่ ที่  200  Vdc โด ยใช้ขั้ ว
อิเล็กโทรด 2 ขั้ว คือ แคโทด  และ แอโนด  ขนาด
ของ ขั้วอิเล็กโทรดที่ใช้ ขนาดอยู่ที่   20 cm x 40 
cm ขั้วอิเล็กโทรดจะวางสลับกันเริ่มจากขั้วแคโทด 

แล้วต่อด้วยขั้วแอโนด สลับกันไป โดยระยะห่าง
ระหว่างขั้วแต่ละขั้วมี 0.5 cm. ท าการทดลองกับน้ า 
10 ลิตร ในระหว่างการทดลองจะท าการเก็บค่า
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิของน้ า และ 
ตัวอย่างน้ าที่ท าการบ าบัด (เก็บตัวอย่างน้ าทุก 10 
นาที) ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 6 ลักษณะและการวางข้ัวอิเล็กโทรด 

 

 

ภาพที ่7 เกิดปฏิกริิยาออกซิเดชั่นข้ึนท าให้เกิดฟองลอยข้ึนมาพร้อมกับตะกอนท่ีแยกตัวออกจากน้ า 
 

ท าการเก็บค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
อุณหภูมิ และ ตัวอย่างน้ าที่ผ่านการบ าบัด ทุกๆ10 
นาที ในขณะทดลองเมื่อเวลาผ่านไปซักพักในชุด

บ าบัดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นขึ้น ท าให้เกิดฟองลอย
ขึ้นมาพร้อมกับตะกอนท่ีแยกตัวออกจากน้ า 

 

 

ภาพที่ 8 เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1ช่ัวโมง มีตะกอนจ านวนมากลอยอยู่บนผิวน้ า 
 

จากภาพที่  7 และภาพที่  8 สั งเกตได้ ว่ามี
ตะกอนที่แยกตัวออกจากน้ าเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 
แสดงว่าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบใช้แรงดันที่ 200Vdc  

ใช้บ าบัดน้ าเสียได้ดีมากหลังจากบ าบัดน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วมีสีที่ใส่ขึ้นมาก 
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ภาพที ่9 น้ าท่ีผ่านการบ าบดัแล้วมีสีที่ใส่ขึ้นมาก 
 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างน้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว เลื่องจาก น้ าก่อนบ าบัดและ หลังบ าบดั 10-60 นาที 
 

ผลการทดลอง 
 ผลการบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีอิเล็กโตรโคแอก

กูเลช่ันแรงดันต่ ากระแสตรง 200  Vdc. จากการ
ทดลองผบว่า ได้ค่าต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ หา
ความแตกต่าง ตามระยะการวางแผ่นเพลท ที่ 
0.5cm, 1cm, 1.5cm, และ 2cm. เพื่อจะทดสอบว่า
ระยะห่างที่เท่าไรจะเหมาะสมกับการบ าบัดน้ าและ

การประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด ในการทดสอบจะ
ใช้เครื่องพารามิเตอร์ต่างๆ กระแสไฟฟ้า , แรงดัน, 
ความเป็นกรดด่าง , สภาพความน าไฟฟ้า , Total 
Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen(DO), 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) แ ล ะ
อุณหภูมิ 

 
 

ตารางที่ 1 ค่ากระแสไฟฟ้า 

ค่า กระแสไฟฟ้า (A) 

               ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 0 0 0 0 
10 1.33 0.9 0.6 0.8 
20 1.45 0.9 0.6 0.7 
30 1.50 0.8 0.5 0.9 
40 1.67 1 0.7 0.9 
50 1.73 0.8 0.6 0.9 
60 1.80 0.9 0.6 1 
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จากตารางที่ 1  จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งในแต่ละระยะ
ของการวางแผ่นเพลท ก็จะต่างกันออกไป ระยะห่าง 
0.5 cm. จะมีกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าระยะอื่นอย่าง
เห็นได้ชัด เพราะว่าค่าความน าไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าปกติ 

จึงท าให้กระแสมากกว่าระยะอื่น ๆ กระแสไฟฟ้าจะ
ขึ้นอยู่กับระยะห่างของขั้วอิเล็กโทรด ถ้ายิ่งใกล้กัน
กระแสก็จะสูง ค่าความน าไฟฟ้าก็เป็นค่าที่มีส่วนท า
ให้กระแสไฟฟ้ามีมากหรือน้อย ยิ่งค่าความน าไฟฟ้ามี
มาก ก็จะท าให้กระแสมากข้ึนตาม 

 
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิ  

ค่า อุณหภูมิ (◦C) 

                        ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 27 29 30 30 
10 31 29 30 31 
20 34 29 31 31 
30 37 30 30 31 
40 41 31 31 31 
50 45 31 31 31 
60 49 31 31 32 

 
จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้เวลาในการ

บ าบัดนาน จะท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา
ที่ใช้ อุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับเวลา และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 
ถ้ากระแสไฟฟ้ามากจะท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น ส่วน

ระยะการวางแผ่นเพลทก็มีส่วนกับอุณหภูมิเช่นกัน 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากกระแสที่มีมากหรือมีน้อยในแต่
ระยะของการวางแผ่นเพลท  

 
ตารางที่ 3  positive potential of the hydrogen ions (pH) 

ค่า pH 

                 ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 7.2 7.4 7.2 7.3 
10 7.3 7.5 7.5 7.4 
20 7.4 7.5 7.3 7.5 
30 7.5 7.6 7.4 7.5 
40 7.5 7.7 7.4 7.6 
50 7.5 7.3 7.4 7.6 
60 7.6 7.4 7.5 7.5 
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จ าก ต า รา งที่  3  จ ะ เห็ น ว่ า  เว ล า  แ ล ะ
กระแสไฟฟ้า มีผลต่อค่า pH เมื่อเวลาผ่านไปค่า pH 
มีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าในแต่ละระยะจะค่าจะไม่นิ่ง 
ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป เนื่องจากการบ าบัด

เป็นแบบน้ าไหลผ่านตลอดเวลา จึงท าให้ค่าที่ได้ไม่นิ่ง
เท่าที่ควร แต่จากการหาข้อมูลแล้วพบว่าค่า pH 
มาตรฐานจะอยู่ที่  7 – 7.5 ซึ่งค่าที่ท าการบ าบัด
ออกมา ก็อยู่ในมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 4 Electrical Conductivity (EC)  

ค่า  EC (mS/cm) 

                            ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 0.180 0.208 0.204 0.206 
10 0.172 0.194 0.198 0.198 
20 0.162 0.170 0.188 0.195 
30 0.160 0.166 0.170 0.190 
40 0.142 0.154 0.192 0.186 
50 0.138 0.156 0.188 0.184 
60 0.128 0.178 0.186 0.174 
     

จากตารางที่  4  แสดงให้ เห็นว่า ค่าการน า
ไฟฟ้าจะลดลงตามระยะเวลาที่ 0-60 นาที ในระยะที ่
0.5 cm. เป็นระยะที่ท าให้ค่าการน าไฟฟ้าลดลงได้
มากกว่าระยะอื่น ๆ เนื่องจาก ค่า EC ลดลงแสดงว่า

น้ า นั้ น มี ค ว าม บ ริ สุ ท ธิ์ ม าก ขึ้ น แ ล ะ จ าก ก า ร
เปรียบเทียบในแต่ละยะท าให้ระยะที่  0.5 cm มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ ามากท่ีสุด 

 
 
ตารางที่ 5  Dissolved Oxygen (DO)  

ค่า  DO (mg/L) 
                          ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 6 6 6 6 
10 8 7.2 3 5.3 
20 8 8 5.1 3 
30 8.2 8.5 5.2 4.6 
40 13.3 7 3.7 5 
50 13.3 7 6.7 4.2 
60 13.5 7 4.8 4.2 
     

จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า ค่าปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ า DO (ประมาณ 5 -8 mg/L) ในระยะ 
0.5 cm.กับ 1 cm อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและระยะที่ 

0.5 cm จะมีปริมาณออกชิเจนมากกว่าระยะอื่นจึง
ท าให้ระยะ0.5 cm ดีที่สุด และระยะที่ 1.5 cm กับ 
2 cm อยู่ในเกณฑ์เป็นบ้างในช่วงเวลา 
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ตารางที่ 6 Biochemical Oxygen Demand (BOD)  
ค่า   BOD (mg/L) 

                         ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 0 0 0 0 
10 0 0.7 0 0.3 
20 0 2.5 0.6 0 
30 0 2.5 0 0.1 
40 6.3 0 0 0 
50 4.3 2 0.7 0 
60 3.5 2 0 0 
     

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า ค่าปริมาณออกซิเจน
ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) 
ของน้ าหลังจากบ าบัดเรียบร้อยแล้ว มีความแตกต่าง

กันเพราะว่าระบบการบ าบัดเป็นแบบน้ าผ่านจึงท าให้
ค่าที่ได้ออกมาจะไม่เท่ากันแล้วค่า BOD สูงจะท าให้
คุณภาพน้ าต่ า  

 
ตารางที่ 7 ค่า Total Dissolved Solid ( TDS )  

ค่า  TDS  (mg/L) 

                        ระยะ 
เวลา (min) 

0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm 

0 91 103 93 97 
10 86 97 92 95 
20 73 89 86 88 
30 73 87 89 90 
40 66 85 95 95 
50 65 84 94 93 
60 63 90 93 88 

 
จากตารางที่ 7 จะเห็นว่า ในแต่ละระยะห่าง

ของแผ่นเพลทจาก 0.5 cm. ถึง 2 cm. มีความ
แตกต่างกัน ค่า TDS ลดลงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งในระยะ 0.5 cm. มีประสิทธิภาพในการบ าบัด
ดีที่สุดค่าที่ได้อยู่ในมาตรฐาน ค่ามาตรฐานท่ีถูก าหนด
โดยข้อก าหนดของ ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection Agency -EPA) ระบุ
ไว้ว่า ค่าสูงสุดของสิ่งเจือปนในน้ า หรือ ค่า TDS ไม่

ควรเกิน 500 mg/L หรือ 500 ppm  ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ในระบบน้ าจะมีค่า TDS เกิน 500 mg/L แต่
หากค่า TDS เกิน 1000 mg/L จะเป็นน้ าที่ไม่เหมาะ
ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะค่า TDS ที่สูง จะ
บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของสิ่งเจือปนที่อันตราย
และต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม    
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

พารามิเตอร ์ หน่วย มาตรฐาน ระบบเดิม เฉลย EC 

pH - 6.5-8.5 7.4 7.45 

EC (us/cm) 0.24-0.28 0.47 0.18 

BOD (mg/L) ไม่เกิน 6 5 1.86 

DO (mg/L) 5-8 5.9 5.6 

TDS (mg/L) ไม่เกิน 600 238 92.13 

 
จากตารางที่  8 เป็นการเปรียบ เที ยบกับ

มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค(WHO) ปี2011 จะเห็นได้ว่า ค่า pH, BOD, 
DO และ TDS อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่มี ค่า EC นั้น
ต่ ากว่าเกณฑ์นั้นเพราะว่า ตะกอนในน้ าน้อยลงจึงท า
ให้ค่าความน าไฟฟ้าลดลงถ้าตะกอนมากจะท าให้ค่า
น าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตาม ตารางที่ 4 
 

สรุปผลการทดลอง 
การทดสอบเครื่องบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีอิเล็กโตร

โคแอกกูเลช่ัน เมื่อใช้เวลานานจะท าให้กระแสไฟฟ้า
สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นตาม
เวลาและกระแสไฟฟ้าเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 200 
Vdc เมื่อเวลาผ่านไปจะไปจะท าให้แรงดันไฟฟ้า
ลดล ง ก ระแส ไฟฟ้ ามี ผลต่ อความ เร็ ว ในการ
ตกตะกอนเมื่อใช้กระแสไฟฟ้าสูงก็จะท าให้ตะกอนจับ
ตัวกันเร็วและลอยขึ้นเร็วแต่ข้อเสียคือจะท าให้
อุณ หภูมิสู ง เวลาที่ ใช้บ าบั ดได้ค่ าที่ ดี และผ่ าน
มาตรฐานของแต่ละค่ามีเวลาที่ไม่เท่ากันเช่นค่า pH 
ที่เป็นกลางที่สุดคือ 7 น้ าที่มีค่าความน าไฟฟ้ามากจะ
มีกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมากตาม เมื่อกระแสไฟฟ้า
มากจะท าให้อุณหภูมิของน้ ามากขึ้นด้วย น้ าที่ผ่าน
ผ่านกระบวนการบ าบัดโดยวิธีอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น
จะสามารถปล่อยลงสู่ธรรมชาติ จะต้องมีค่า DO , 
BOD , TDS , PH , EC ตามมาตรฐานน้ าทิ้ง โดยใช้
เครื่องวัดพารามิเตอร์ต่างๆวัดค่าว่าได้มาตรฐาน

หรือไม่ แต่เครื่องบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีการอิเล็กโตรโค
แอกกูเลช่ัน แรงดัน 200 Vdc สามารถบ าบัดน้ าเสีย
ได้ค่าตามมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

จุดเด่นของการบ าบัดน าเสียด้วยวิธีอิเล็กโตรโค
แอกกูเลช่ันคือสามารถบ าบัดต่อเนื่องได้ และ ยัง
สามารถปรับความเร็วการไหลของน้ าได้  น้ าที่ผ่าน
การบ าบัดจะสามารถปล่อยลงสู่ธรรมชาติได้เลยทันที 
ซึ่งดีกว่าการบ าบัดแบบแช่งทิ้งไว้ซึ่งใช้เวลานาน และ 
ใช้พื้นที่กว้างจ านวนมาก ค่าที่ได้หลังจะการบ าบัดไม่
ค่อยจะน่าพอใจเท่าไหร่  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการทดลองบ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีอิเล็กโตร

โครแอกกูเลช่ันแต่ละครั้ง ใช้ปริมาณน้ าเพียง 10 L – 
30 L ควรเพิ่มปริมาณน้ าเสียที่ใช้ในการบ าบัดให้มาก
ขึ้น เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการทดลองเดิมและ
ขยายระบบให้บ าบัดน้ าเสียได้มากข้ึนกว่าเดิม 

2. ควรเพิ่มขั้วอิเล็กโทรดหรือเพิ่มขนาดขั้ว
อิเล็กโทรด และทดลองเปลี่ยนชนิดขั้วอิเล็กโทรด 
เพื่อหาว่าขั้วชนิดไหนได้ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ า
เสียดีกว่า เพราะแต่ละขั้วมีค่าการน าไฟฟ้าไม่เท่ากัน 
ค่าการน าไฟฟ้าของขั้วอิเล็กโทรดมีผลต่อเวลาในการ
บ าบัดน้ าเสีย 

3. ทดลองหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมในการ
บ าบัดด้วยวิธีอิ เล็กโตรโคแอกกูเลช่ันโดยอาจใช้
แรงดันไฟฟ้าหลายระดับ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกัน
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เพราะการควบคุมแรงดันไฟฟ้ามีผลต่อเวลาในการ
ทดลอง ยิ่งแรงดันมากขึ้นก็จะใช้เวลาบ าบัดน้ าเสีย
น้อยลง และยิ่งแรงดันเพิ่มขึ้นจะยิ่งได้ขั้วอิเล็กโทรด
มากขึ้นด้วย 

4. การทดลองครั้งต่อไป ควรวัดค่า COD เพิ่ม 
เพราะค่า COD ก็มีผลในการวัดคุณภาพน้ าเพื่อปล่อย
สู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ตามค่ามาตรฐานน้ าทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ค่า COD คือ ปริมาณ
ออกซิ เจนทั้ งหมดที่ต้ องการใช้เพื่ อออกซิ เดชัน
สารอินทรีย์ในน้ าให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า 
ต้องมีค่าไม่เกิน 120 mg/L 

5. แหล่งจ่ายในการปรับค่าแรงดันช ารุด ควร
จัดซื้อหรือซ่อมบ ารุง เพราะการทดลองสามารถปรับ
ค่าได้สูงสุด ซึ่งยังไม่พอส าหรับความต้องการ  
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บทคัดย่อ  
บทความนี้น าเสนอวิธีการเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์สามเฟสแบบมัลติฟังก์ชัน โดยใช้การ

ตรวจจับค่าของกระแสและแรงดันที่มีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่ส่งผลท าให้มอเตอร์เกิดความเสียหายได้ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้
ประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4 Discovery ในการควบคุมวงจรฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ในส่วนของซอร์ฟแวร์ใช้โปรแกรม 
Matlab/Simulink  พัฒนาบล็อกโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานของบอร์ดท าให้การท างานเป็นไปตามสมการทางคณิตศาสตร์
ตามที่ต้องการได้ง่าย  เครื่องป้องกันมอเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีฟังก์ชันการท างานทั้งหมด 6 ฟังก์ชัน ซ่ึงจะครอบคลุมความผิดในการ
ท างานของมอเตอร์ที่สามารถตรวจจับได้จากกระแสและแรงดันที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์ได้ทั้งหมด และจากผลการทดลองพบว่าการป้องกัน
ความเสียหายระหว่างการท างานของมอเตอร์นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ตามที่ได้ออกแบบไว้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ยังมีประโยชน์ใน
ด้านการลดการน าเข้าอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์แบบครบฟังก์ชันจากต่างประเทศที่มี ราคาแพง เนื่องจากออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันตาม
ความจ าเป็น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต และยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ค าส าคัญ: ระบบป้องกันมอเตอร,์ การตรวจจับ, มอเตอรเ์หนี่ยวน า 3 เฟส, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
This article presents a method for the design and construction of a three-phase multifunction motor 

protection. By detecting the voltage and current of an abnormal electrical system that could cause motor 
damage. This research applies the STM32F4 Discovery microcontroller board to control the hardware circuits. The 
software will developed by use the Matlab / Simulink program to control the microcontroller board and to make 
it work according to mathematical equations as required. The motor protector has six protection functions and it 
can detect the fault input current or voltage to stop the motor working. The results showed that the preventing 
damage during operation of the motor that is compliant with IEC Curve as designed as well. This research is 
useful in reducing imports of the full function motor protection from abroad that is expensive. This research saves 
the cost. Reduce the cost of production and also most advanced technology.  

Keywords: Motor protection system, Inspection, 3-Phase induction motors, Microcontroller 
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บทน า 
 ในระบบงานอุตสาหกรรม มอเตอร์เป็นต้นก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆให้ท างาน
อย่างเป็นระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยในโรงงานนั้น
อาจมีเครื่องจักรที่มีมอเตอร์อยู่มากกว่าหนึ่งเครื่อง 
การท างานของมอเตอร์ที่เป็นจังหวะตามล าดับและ
การตัดต่อไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้แก่เครื่องจักรเริ่มท างาน
อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ากระชากระหว่างที่มีการสลับ
ภาระโหลดของมอเตอร์ ท าให้ระดับแรงดันในโรงงาน
อาจสูงหรือต่ ากว่าปกติได้ และในบางกรณีอาจส่งผลให้
ระดับแรงดันของไฟฟ้าสามเฟสมีความแตกต่างกันมาก
ได้เช่นกัน โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มอเตอร์
ท างานผิดปกติและอาจเสียหายได้ ผลพ่วงต่อมาคือท า
ให้โรงงานต้องสูญเสียต้นก าลังและกระบวนการต่างๆ 
ในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะหยุดท างานตามไปด้วย 
โดยมูลค่าการสูญเสียที่ทางโรงงานนั้นๆได้รับจะเท่ากับ
การเริ่มต้นลงทุนในด้านที่ เสียไปอีกครั้ง  ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงส าคัญที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จาก
ความผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมอเตอร์ ทั้ง
การป้องกันมอเตอร์จากความผิดปกติทางแมคคานิค์
และจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ
มอเตอร์  
 จากการค้นคว้าของ ปนัดดา ศรีจันทรา (2556) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวปัญหาแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลของมอเตอร์
ไฟฟ้าแล้วพบว่าเมื่อแรงดันที่จ่ายให้แก่มอเตอร์นั้นสูง
หรือต่ ากว่าค่าที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของสมาคม
ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติสหรฐั (NEMA) มีผลต่อทั้ง
แรงบิดเริ่มต้น, แรงบิดสูงสุด, เปอร์เซ็นต์สลิป, กระแส
ที่ไหลเข้ามอเตอร์ , การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และ
ประสิทธิภาพขณะโหลดเต็มพิกัด โดยผลกระทบ
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้มอเตอร์เสียหายได้ 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มอเตอร์เสียหายจึง
ได้มีการออกแบบและพัฒนาวงจรเครื่องป้องกัน
มอเตอร์ขึ้นมา โดยในช่วงแรกจะเป็นการออกแบบ
วงจรที่เป็นวงจรแอนะล๊อกทั้งหมด โดยฟังก์ชันการ

ป้องกันจะเป็นการป้องกันกระแสเกินเป็นหลัก ต่อมา
เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น วงจรป้องกัน
มอเตอร์ได้ถูกปรับปรุงให้สามารถควบคุมด้วยระบบ
ดิจิตอล ท าให้ขนาดของตัวเครื่องเล็กลงและสามารถ
เขียนโปรแกรมควบคุมได้ง่ายมากขึ้น เครื่องป้องกัน
มอเตอร์เสียหายแบบดิจติอลก็ได้แพร่หลายตามไปด้วย  
 ในปัจจุบันงานวิจัยและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ในปัจจุบันนี้มา
มากมายหลายชนิด ชนิดต้นทุนสูงก็จะเป็นชนิดดิจิตอล
ที่สามารถป้องกันความเสียหายได้หลากหลายชนิดทั้ง
กระแสและแรงดันที่ผิดปกติ ส่วนในเครื่องที่ราคาต่ าลง
ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องชนิดแอนะล๊อกที่มีฟังชันการ
ท างานตายตัว การเลือกซื้อก็ต้องเลือกให้เข้ากับการใช้
งานมอเตอร์นั้นๆ ไม่สามารถปรับโปรแกรมเพื่อให้เข้า
กับสภาวะการใช้งานอ่ืนๆได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากความผิดปกติ
ภายนอกในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อมอเตอร์ให้
เสียหายนั้นมีหลายสาเหตุ ทั้งทางด้านของระบบไฟฟ้า
ที่ไม่เสถียร หรือทางด้านตัวเครื่องจักรที่อาจมีความ
ผิดพลาดในระบบท าให้เกิดการติดขัดไม่สามารถบอก
ได้ว่าจะเกิดความผิดปกติแบบไหนขึ้น ดังนั้นผู้ท าวิจัย
จึงได้มีแนวคิดออกแบบเครื่องป้องกันความเสียหายแก่
มอเตอร์ระบบดิจิตอลที่มีฟังก์ชันการป้องกันความ
ผิดพลาดได้หลายกรณีทั้งทางด้านแรงดันหรือกระแส
สูงเกินปกติ และทางด้านการตรวจจับความผิดปกติที่
เกิดจากการติดขัดทางแมคคานิค์ 

วัตถุประสงค์ 
 งานวิจัยนี้ต้องการออกแบบและสร้างระบบป้องกัน
ความเสียหายต่อมอเตอร์เหนี่ยวน าชนิดสามเฟสที่
ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการตรวจวัดความ
ผิดปกติของทั้งกระแสและแรงดันที่มอเตอร์ขณะ
ท างาน โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถ
หาได้ภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนและลดการน าเข้า
อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากต่างประเทศ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาความเสียหายของมอเตอร์ที่มาจากปัจจัย
ภายนอกนั้นมีหลายปัจจัยโดยงานวิจัยที่ได้ศึกษา
ปัญหาที่ส่งผลให้มอเตอร์เสียหายนั้น ได้แก่ งานวิจัย
ของ C.W. Kuhn (1937) สรุปว่ามอเตอร์เหนี่ยวน า
กระแสสลับจะไม่สามารถทนความร้อนสูงที่เกิดจาก
การท างานขณะกระแสโหลดเกินได้ การป้องกันด้วย
การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Curve ที่เป็นการเปรียบเทียบ
และแสดงให้เห็นว่ากราฟในช่วงเวลาที่มอเตอร์มี
อุณหภูมิที่สูงจะให้มีความปลอดภัยต่อความเสียหายที่
เกิดจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัดได้  
 งานวิจัยของ พูนศรี วรรณการ (2551) แสดงให้
เห็นว่าว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แรงดันตกลงเกิดขึ้น ถึงแม้
จะเกิดแรงดันตกเป็นช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ 5-20 ครั้งของลูก
คลื่นไซน์และค่าแรงดันลดต่ าลงกว่า 20 เปอร์เซ็นของ
แรงดันพิกัดก็สามารถที่จะท าให้การท างานของระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับท างานผิดพลาดได้ 
และส่งผลท าให้มอเตอร์ดึงเอาแรงดันจากเฟสที่เหลือ
มาใช้งานจนเกิดความร้อนสะสมในขดลวด ประกอบ
กับงานวิจัยของ Jakov and Richard (2011) ที่
เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเสียหายของมอเตอร์
เนื่องจากมอเตอร์เหนี่ยวน าท างานในช่วงแรงดันไฟฟ้า
สูง ได้ส่งผลให้มอเตอร์มีก าลังไฟฟ้าสูญเสียเกิดขึ้น 
อุณหภูมิของมอเตอร์จะสูงขึ้นตามไปด้วย ในสภาวะ
การท างานแบบนี้จะท าให้การเริ่มท างานของมอเตอร์
เกิดการกระชากเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้การท างานของ
มอเตอร์นั้นเกิดความร้อนสูงขึ้นทันที และเมื่อเกิด
แรงดันไฟฟ้าลดลงหรือแรงดันต่ ากว่าปกติ (Under 
Voltage) ก็จะท าให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ได้
เช่นกัน 

จากสาเหตุของความเสียหายของมอเตอร์แบบ
ต่างๆที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ได้มีงานวิจัย
ที่ได้การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
เหนี่ยวน าในรูปแบบต่างๆกันไป ได้แก่งานวิจัยของ 

Ying (2009) ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกัน
มอเตอร์แรงดันต่ าที่มีการเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย
ผ่านระบบบัส RS-485 โดยส่วนการตรวจจับความ
ผิ ด ป ก ติ ใ น แ ต่ ล ะ ม อ เ ต อ ร์ ใ น เ ค รื อ ข่ า ย จ ะ ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล ARM เบอร์ LPC2136 ท า
หน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ตแวร์ ตรวจจับ
แรงดันและกระแสที่ผิดปกติที่มอเตอร์ มีฟังก์ชันการ
ตรวจจับความผิดปกติอยู่ 7 รูปแบบ วิธีการตัดการ
ท างานของมอเตอร์ใช้วิธีการตั้งค่าระดับที่ก าหนดและ
ใช้การหน่วงเวลา จากผลการทดลองพบว่าการควบคุม
ก า ร ตั ด ก า ร ท า ง า น ขอ งม อ เ ต อ ร์ ท า ง า น ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพและยังสามารถบันทึกค่าความผิดปกติไว้
วิเคราะห์ภายหลังได้อีกด้วย  

ต่อมา Gagan and Amrita (2012) ได้พัฒนา
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ATMEGA32 
เพื่ อสร้ างอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์  โดยควบคุม 
มอสเฟส (MOSFET), รีเลย์ (Relay), หม้อแปลง
กระแส (Current Transformer : CT) และ หม้อ
แปลงแรงดัน (Potential-Transformer : PT) โดย
เมื่อมอเตอร์เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าจาก
แรงดันไม่สมดุล หรือแรงดันลดลงจากการลัดวงจร PT
และCT ที่ตรวจวัดความผิดปกติได้จะถูกประมวลผลที่
ไมโครคอนโทลเลอร์ ATMEGA32 และส่งสัญญาณไป
ควบคุมรีเลย์ให้ตัดการจ่ายไฟฟ้าเพื่อหยุดท างานของ
มอเตอร์ก่อนได้รับความเสียหาย งานวิจัยนี้เน้นที่การ
ออกแบบวงจรพื้นฐานที่ง่ายและมีราคาต้นทุนในการ
สร้างน้อย เช่น การตัดต่อได้ออกแบบให้ใช้มอสเฟส
ทดแทน ไอจีบีที  (Insulated-Gate Bipolar 
Transistor : IGBT) ที่มีราคาแพง มีการฟังก์ชันการ
ท างานท่ีเพียงพอไม่หลากหลายเพียง 4 ฟังก์ชันเท่านั้น  
 ในประเทศไทย นักวิจัยก็ตระหนักถึงความจ าเป็น
ของเครื่องป้องกันความเสียหายของมอเตอร์เช่นกันจึง
ได้มีหลายงานวิจัยที่พัฒนาเครื่องป้องกันความเสียหาย
แก่มอเตอร์ ขึ้นเองในประเทศไทย ได้แก่ งานวิจัยของ
กมลชัย กี้ธนสมบัติ และชนกานต์ อินทร์ข า (2556) ได้
ออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันมอเตอร์เสียหายที่มี
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สาเหตุมาจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายที่ท าให้เกิด
กระแส/แรงดันต่ าหรือสูงกว่าปกติที่ได้ประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ STM32F4 Discovery มาควบคุม
การตัดการท างานของมอเตอร์แต่งานวิจัยนี้ยังมีจุด
ด้อยตรงที่จะท างานเพียงแค่ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งไม่
ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน ต่อมาได้มีงานวิจัยของกิตินันท์ 
ค ายอด, ทวีศักดิ์ แช่มั่ว และวิวัฒน์ ทิพจร (2558) ได้
พัฒนาระบบให้ป้องกันความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
ที่สูงผิดปกติที่เกิดจากสาเหตกุารตดิขัดทางด้านแมคคา
นิค (Mechanical jam) เพียงฟังก์ชันเดียวโดยในส่วน
ของฮาร์ตแวร์ทั้งสองงานวิจัยนี้จะใช้วงจรการตรวจจับ
กระแสที่คล้ายเคียงกันเนื่องจากวัสดุที่น ามาใช้ใน
งานวิจัยนี้หาซื้อได้ในประเทศเหมือนกัน  
 จากทั้งวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเครื่อง
ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ที่ผลิตในประเทศ
ไทยนี้ ผู้ท าวิจัยได้มีแนวคิดที่จะน าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
ในประเทศไทยมาพัฒนาเป็นชุดป้องกันมอเตอร์แบบ
หลายฟังก์ชันโดยประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น
ตัวควบคุมระบบ เพื่อประโยชน์ในการลดการน าเข้าชุด
ป้องกันมอเตอร์ที่มีราคาสูงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพ
ให้มีความสามารถในการป้องกันที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยฟังก์ชันการท างานนั้นจะมีครบทั้งการตรวจจับ
แรงดันและกระแสที่ต่ าหรอืสูงเกิดไป สามารถตรวจจับ
และตัดการท างานอันเนื่องมาจากสาเหตุจากการ
ติดขัดทางแมคคานิคได้ และฟังก์ชันการตัดการท างาน
ของมอเตอร์นี้จะเป็นไปตามมาตรฐาน IEC Curve ซึ่ง
มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันมอเตอร์ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลให้มอเตอร์เสียหายได้ในขณะที่ก าลัง
ท างานอยู่ อั น เนื่ อ งมาจากคุณภาพของไฟฟ้า 
(http://www.silic.co.th/power%20quality.html) 
และอื่นๆ แบ่งได้เป็น 4 สาเหตุ ดังนี ้ 
 1) แรงดันเกินพิกัด (Over Voltage) คือแรงดัน
อาร์เอมเอส (Root Mean Square : RMS) ที่เพิ่มขึ้น
ระหว่าง 10% 1.1-1.2 pu. เป็นเวลานานกว่า 1 นาที 
โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าได้มี
การปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือหม้อ

แปลงไฟฟ้ามีการปรับอัตราส่ วนของแทปที่ ไ ม่
เหมาะสมกับระบบส่งผลท าให้อุปกรณ์ได้รับความ
เสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันเกิน 
 2) แรงดันต่ ากว่าพิกัด (Under Voltage) คือ
ค่าแรงดันอาร์เอมเอสที่ลดลงระหว่าง 10% 0.8-0.9 
pu. เป็นเวลานานกว่า 1 นาที โดยอาจมีสาเหตุเกิดขึ้น
จากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีสูงมากขึ้น, การที่มอเตอร์
อยู่ช่วงปลายทางของแหล่งจ่ายไฟฟ้า, การต่อภาระ
โหลดขนาดใหญ่เข้ากับระบบ หรือแม้กระทั่งมีการปลด
คาปาซิเตอร์ออกจากระบบ  
 3) แรงดันไม่สมดุล (Voltage Unbalance) คือ
แรงดันอาร์เอมเอสของระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีความ
แตกต่างกัน 0.5-2% หรือมีมุมองศาของแรงดันไฟฟ้า
ในแต่ละเฟสเปลี่ยนไปจาก 120 องศา โดยสาเหตุ
ความผิดปกติแบบนี้มีผลท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
มอเตอร์ และหม้อแปลงมีอายุการใช้งานลดน้อยลง
เนื่องจากผลความร้อนที่เกิดขึ้น        ในส่วนของ
กระแสไม่สมดุล (Current Unbalance) ที่เกิดขึ้นใน
ระบบ 3 เฟสก็ส่งผลท าให้เกิดความร้อนสะสมเช่นกัน 
 4) การติดขัดทางแมคคานิค (Mechanical jam) 
คือ การติดขัดของโหลดหรือการขับเคลื่อนเกิดความ
ผิดปกติกะทันหัน ส่งผลให้เกิดการไหลของกระแสที่
สูงขึ้นเกินปกติ ท าให้เกิดความร้อนสะสมได้ 
 
วิธีการวิจัย 
 การออกแบบทางด้านฮาร์แวร์ 
 การตรวจจับความผิดปกติของมอเตอร์ระหว่างที่
ยังท างานอยู่จะใช้หลักการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ทั้งสามเฟสและวัดกระแสไฟฟ้าทั้งสามเฟสที่ไหลเข้าสู่
มอเตอร์แล้วน าเข้ามาประมวลผลหาความผิดปกติทั้ง 
5 รูปแบบดังได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนที่ 3  ดังนั้น
การออกแบบฮาร์ดแวร์จึงได้มีการออกแบบวงจร
ออกเป็น 5 ส่วนดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 1) วงจรวัด
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 2) วงจรวัดกระแสไฟฟ้า
กระแสสลับ 3) วงจรปรับระดับสัญญาณไฟฟ้า 4) ส่วน
ประมวลผลความผิดปกติของมอเตอร์ 5) ส่วนตัดต่อ
การท างานของมอเตอร์ 
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ภาพที่ 1 ระบบการท างานของชุดป้องกันมอเตอร ์

 1) วงจรวัดแรงดันไฟฟ้า  
 เนื่องจากบอร์ดทดลอง STM32F4 Discovery นั้น
ไม่สามารถวัดแรงดันจากแหล่งจ่ายที่มีแรงดันสูงเกิน            
3.3 โวลต์ได้ จึงต้องมีวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage 
Divider) ให้แรงดันลดลง จากวงจรรูปที่ 2 วงจรจะท า
การลดแรงดันลงด้วยอัตราส่วนตามสมการที่ (1) คือ 

2
out in

1 2

V V
( )

R

R R



                      (1) 

โดยก าหนดให้ R1 เท่ากับ 1 MΩ และ R2 เท่ากับ 
36 kΩ 
 ดังนั้นอัตราส่วนของแรงดันเอาต์พุตต่อแรงดัน
อินพุตคือ 28.78 : 1  

 
ภาพที่ 2 วงจรแบ่งแรงดัน 

 ตรงส่วนของวงจรออปแอมป์ในรูปที่ 2 นี้ท าหน้าที่
เป็นวงจรบัฟเฟอร์ (Buffer) ที่แยกไม่ให้มีกระแสจาก
แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับเข้ามารบกวนการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้  
 2) วงจรวัดกระแสไฟฟ้า  

 จะประยุกต์ใช้หม้อแปลงกระแสเหนี่ยวน ากระแสที่
ขาแรงดันอินพุตแต่ละเส้นแล้วลดทอนอัตราส่วนของ
กระแส จากรูปที่ 3เป็นหม้อแปลงกระแสที่มีอัตราส่วน
ของกระแส 100 แอมป์ต่อ 50 มิลลิแอมป์ เป็นชนิด
แยกแกน (Split – Core)  
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ภาพที่ 3 หม้อแปลงกระแส 

 

 3) วงจรปรับระดับสัญญาณ 
 เนื่องจากสัญญาณที่ได้รับมาจากท้ังวงจรวัดแรงดัน
และวงจรวัดกระแสนั้นยังเป็นสัญญาณที่ยังเป็นไฟฟ้า

กระแสสลับที่อยู่ในช่วงบวกและลบอยู่ดังนั้นจึงต้อง
ปรับระดับสัญญาณให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงที่
มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 0 – 3.3 โวลต์ ดังรูปที่ 4 

 
ภาพที่ 4 วงจรปรับระดับสัญญาณ 

 4) ส่วนประมวลผลความผิดปกติของมอเตอร์  
 ในส่ วนประมวล ข้ อมู ล ไ ด้ ใ ช้ บอร์ ดทดลอง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F407VGT6 เป็น
หน่วยประมวลผล โดยมีสถาปัตยกรรมเป็น ARM 

Cortex-M4 32 บิต ท างานที่ 168 MHz, 1 MB 
Flash,192+4KB RAM และมี 3 Analog to digital 
convertor (ADC) โดยแต่ละ ADC มี 8 อินพุต โดย
ลักษณะบอร์ดทดลองจะเป็นดังรูปที่ 5  

 
ภาพที่ 5 บอร์ดทดลอง STM32F4 Discovery  

(http://www.ett.co.th/prod2012/stm32/STM32F4-DISCOVERY.html) 
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 โดยสัญญาณแรงดันที่รับเข้ามาจะถูกส่งไปยังส่วน
โมดูลแปลงข้อมูลแอนะล๊อกเป็นดิจิตอล (Analog to 
Digital : ADC) แล้วน าข้อมูลดิจิตอลที่ได้นี้ไปค านวณ
และวิ เคราะห์การท างานตลอดเวลา นอกจาก
ประสิทธิภาพที่สูงของบอร์ดนี้แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่
เ ลื อ ก ใ ช้ บ อ ร์ ด ท ด ล อ ง นี้ คื อ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า

โปรแกรมควบคุมบอร์ดทดลองได้ด้วยโปรแกรม 
Matlab/Simulink สามารถลดความยุ่งยากในการ
พัฒนาโปรแกรมให้ท างานเป็นไปตามทฤษฏีการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ได้มาก ดังตัวอย่างการพัฒนา
โปรแกรมด้วย  Matlab/Simulink ในรูปที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วย 

โปรแกรม Matlab/Simulink 
 

 5) ส่วนควบคุมการท างานของมอเตอร์ 
 วงจรควบคุมการตัดต่อการท างานมอเตอร์นี้จะ
เป็นการควบคุมการเปิด-ปิดแมกเนติกคอนแทคเตอร์
ผ่านรี เลย์ที่ ได้รับสัญญาณสั่งการจากขาดิจิตอล
เอาต์พุตจากบอร์ด STM32 เข้ามา 

 การพัฒนาทางด้านซอร์ฟแวร์ 
 เนื่องจากบอร์ด STM32 Discovery นีน้อกจากจะ
พัฒนาโปรแกรมได้ด้วยภาษาซีแล้วยังสามารถท างาน
ร่วมกับโปรแกรม Matlab/Simulink ได้อีกด้วย จึงท า
ให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้ง่าย มีบล็อกฟังก์ชัน
ทางวิศวกรรมให้ใช้หลากหลาย และยังสามารถพัฒนา
โค้ดค าสั่งในบล็อกฟังก์ชันต่างๆ เพื่อน าไปสั่งอุปกรณ์
ฮาร์ตแวร์ต่างๆเพิ่มเติมได้เช่นกัน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึง
พัฒนาโปรแกรมด้วย Matlab/Simulink ที่ออกแบบ
มาตรวจจับความผิดปกติของสัญญาณแรงดันและ
กระแสที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตามความผิดปกติ ทั้ง 5 
แบบตามหัวข้อที่ 3.2 โดยจะมีการสร้างบล็อกฟังก์ชัน
ทั้งหมด 6 โปรแกรมฟังก์ชัน คือ  

 1) โปรแกรมตรวจจับ Over Voltage  
 2) โปรแกรมตรวจจับ Under Voltage 
 3).โปรแกรมตรวจจับ Voltage Unbalance 
 4) โปรแกรมตรวจจับ Mechanical Jam 
 5) โปรแกรมตรวจจับ Over Current 
 6) โปรแกรมตรวจจับ Current Unbalance 
 การท างานของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตาม
หลักการดังต่อไปนี ้
 1. โปรแกรมตรวจจับ Over Voltage 
 การท างานจะเป็นไปตามบล๊อคไดอะแกรมดังรูปที่ 
7 คือ จะรับแรงดันเข้ามาแล้วตรวจเช็คว่าสูงเกินกว่า
มาตรฐานของ NEMA MG1 หรือไม่ ถ้าไม่ก็จะท างาน
ต่อไป แต่ถ้าเกินกว่าก็จะสั่งตัดการท างาน ในส่วนของ
การพัฒนาโปรแกรมด้วย Matlab/Simulink จะ
พัฒนาได้ออกมาดังรูปที่  8 โดยเริ่มจากรับ
แรงดันไฟฟ้าของแต่ละเฟสด้วยบล็อก Voltage 
Measurement จะเป็นตัววัดค่าของแรงดันไฟฟ้า 
จากนั้นส่งต่อเข้ามายังบล็อกฟังก์ชันแปลง Fourier 

237



 
 

Transform เพื่อหาขนาดและมุมของแรงดันในแต่ละ
เฟส แล้วใช้บล็อก Compare to Constant เป็น
ตัวก าหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดเข้ามาโดยค่าทีตั้งไว้นี้
คือ 242 โวลต์หรือมีการเพิ่ม 10 เปอร์เซนตาม
มาตรฐานของ NEMA MG1 (1993) โดยจะตรวจเช็ค

แรงดันในแต่ละเฟส ถ้ามีแรงดัน 220 โวลต์ ระบบจะ
ท างานปกติ แต่ถ้าแรงดันเพิ่มเป็น 242 โวลต์ บล็อก 
Compare to Constant จะสั่งให้ลอจิกที่ขาเอาต์พุต
ที่ควบคุมชุดตัดต่อรีเลย์ออกมาเป็น 1 เพื่อสั่งให้แมก
เนติกคอนแทคเตอร์ตัดการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับมอเตอร์ 

 

 
ภาพที ่7 โฟลชารต์โปรแกรมการป้องกันความเสียหาย 

จากการเกิด Over Voltage 

 
ภาพที่ 8 บล็อกโปรแกรมการป้องกันความเสยีหายจากการเกดิความผิดปกติของแรงดัน
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 2. โปรแกรมตรวจจับ Under Voltage 
 การท างานของโปรแกรมจะเป็นไปตามรูปที่ 9 คือ
ท าการตรวจสอบว่าแรงดันต่ ากว่ามาตรฐานของ 
NEMA MG1 หรือไม่ ถ้าต่ ากว่าก็จะตัดไฟที่จ่ายให้กับ

มอเตอร์แต่ถ้าไม่ก็จะวนท างานต่อไป ในส่วนของการ
พัฒนาโปรแกรม Simulink นั้นจะต่างจาก Over 
Voltage ตรงก าหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดเข้ามานั้น
ต้องให้มีแรงดันน้อยกว่า 198 โวลต์ 

 
ภาพที ่9 โฟลชารต์โปรแกรมการป้องกันความเสียหาย 

จากการเกิด Under Voltage 

 
 3. โปรแกรมตรวจจับ Voltage Unbalance 
 หลักการท างานจะเป็นไปตามรูปที่ 10 คือ
ค านวณหาค่าแมกนิจูดที่มีค่ามากและน้อยสุดของ
ไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ โดยท าการ
ค านวณทั้งสามเฟส เพื่อค านวณหาค่าเปอร์เซ็นความ

แตกต่างระหว่างเฟสว่ามีค่าที่เกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 10% หรือไม่ถ้าน้อยกว่าระบบจะท างาน
ตามปกติถ้ามากกว่าก็จะสั่งให้ตัดการท างานของ
แหล่งจ่ายไฟ  
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ภาพที ่10 โฟลชาร์ตโปรแกรมการป้องกันความเสยีหาย 

จากการเกิด Voltage Unbalance 

 

 4. โปรแกรมตรวจจับ Mechanical Jam 
 การท างานของโปรแกรมจะเป็นไปตามรูปที่ 11 
คือเริ่มจากการอ่านค่ากระแสทั้งสามเฟสเข้ามา 
จากนั้นก าหนดขนาดของกระแสสูงสุดที่มอเตอร์รับได้
เมื่อเกิดการล็อกโรเตอร์ในงานวิจัยนี้ใช้มอเตอร์ที่
สามารถทนกระแสได้ 12 แอมป์ จึงก าหนดค่านี้เป็น
กระแสสูงสุด เมื่อมอเตอร์มีกระแสไหลเข้าสูงเกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ระบบก็จะสั่งให้ ตัดการจ่ายไฟให้แก่
ม อ เ ต อ ร์  ส่ ว น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ด้ ว ย 
Matlab/Simulink ก็ได้แสดงไว้ในรูปที่ 12 

 5. โปรแกรมป้องกันกระแสเกิน 
 เมื่อกระแสไฟฟ้าสูงเกินปกติก็จะน ามาค านวณหา
ค่าเวลาในการตัดวงจรซึ่งจะเป็นไปตามกราฟ IEC 
Curve ตามโฟลชาร์ตในรูปที่ 13 โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบให้สามารถตั้งได้ว่าจะให้เป็นไปตามกราฟ 
standard, vary หรือ extremely โดยการพัฒนา
โปรแกรมด้วย Matlab/Simulink ก็ได้แสดงไว้ในรูปท่ี 
14  
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ภาพที ่11 โฟลชาร์ตโปรแกรมการป้องกันความเสยีหาย 
จากการเกิด Mechanical Jam 

 

 
ภาพที ่12 บล็อกโปรแกรมการป้องกันความเสียหายจากการเกิด Mechanical Jam 
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 6. โปรแกรมตรวจจับ Current Unbalance 
 หลักการท างานจะเป็นไปตามรูปที่ 15 คือจะ
ค านวณหาค่าแมกนิจูดของกระแสไฟฟ้าที่มีค่ามาก
และน้อยสุดของไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ 
โดยจะค านวณทั้งสามเฟส เพื่อค านวณหาค่าเปอร์เซ็น
ความแตกต่างระหว่างเฟสว่ามีค่าที่ เกินกว่าค่าที่
ก าหนดไว้เท่ากับ 10% หรือไม่ถ้าน้อยกว่าระบบจะ
ท างานตามปกติถ้ามากกว่าก็จะสั่งให้ตัดการท างาน
ของแหล่งจ่ายไฟ ส่วนการพัฒนาโปรแกรมจะสร้าง
ตามรูปที่ 16  

 มอเตอร์และชุดป้องกันมอเตอร์ 
 มอเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง เป็นมอเตอร์เหนี่ยวน า 
3 เฟส ต่อวงจรขับมอเตอร์แบบสตาร์ พิกัดของกระแส 
2.7 แอมป์ 50 เฮิร์ท กระแสสูงสุดของมอเตอร์ 12 
แอมป์ ที่ติดตั้งชุดเบรคส าหรับทดสอบ Mechanical 
Jam และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ที่ได้ออกแบบมา จะ
แสดงในรูปที่ 17 

 

 
 

ภาพที่ 13 โฟลชาร์ตโปรแกรมการป้องกันความเสยีหาย 
จากการเกิดกระแสเกิน 
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ภาพที่ 14 บล็อกโปรแกรมการป้องกันความเสียหายจากการเกิดกระแสเกิน 
  

 
ภาพที ่15 โฟลชาร์ตโปรแกรมการป้องกันความเสยีหาย 

จากการเกิด Current Unbalance 
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ภาพที่ 16 บล็อกโปรแกรมการป้องกันความเสียหายจากการเกิด Current Unbalance 
 
 

 

 

ภาพที่ 17 มอเตอร์และชุดป้องกันมอเตอร์ที่ใช้ทดลอง      
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ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองการป้องกัน Over Voltage  
 ในรูปที่ 18 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นมอเตอร์
อยูใ่นสภาวะปกติ แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ 230 โวลต์และ
สัญญาณสั่งตัดการท างานยังปกติคือเป็นลอจิกศูนย์
หรือมีแรงดันศูนย์โวลต์ หลังจากนั้นเมื่อเพิ่ม
แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายให้มากขึ้นจนถึง 242 โวลต์

หรือมากเกินกว่า 10% ของแรงดันปกติ จะเห็นได้ว่า
ชุดป้องกันจะสั่งให้รีเลย์ท างานโดยส่งสัญญาณลอจิก
หนึ่ง หรือแรงดัน 3.3 โวลต์ ไปควบคุมแมกเนติกคอน
แทคเตอร์ เพื่อหยุดการท างานของมอเตอร์ทันที จาก
รูปสัญญาณทางด้านขวาพบว่า เมื่อถูกสั่งตัดการจ่าย
ไฟเลี้ยงแรงดันก็มีค่าลงจนเป็นศูนย์โวลต์  

 

ภาพที่ 18 รูปสญัญาณแรงดันรวมแต่ละเฟส 
ของการเกิด Over Voltage 

 ผลการทดลองป้องกัน Under Voltage  
 ในรูปที่ 19 แสดงให้เห็นว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่
มอเตอร์อยู่ที่ 230 โวลต์มอเตอร์จะอยู่ในสภาวะปกติ 
และเมื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายลงมาจนถึงระดับ 
198 โวลต์ ชุดป้องกันจะสั่งลอจิกหนึ่งเพื่อให้หยุดการ
ท างานของมอเตอร์ทันท ี

 ช่วงระยะเวลาในการตัดการท างานของมอเตอร์
ของทั้ง Over Voltage และ Under Voltage จะใช้
เวลาในการประมวลผลที่ 2.4 มิลลิวินาที ดังแสดงใน
รูปที่ 20 

 
ภาพที่ 19 รูปสญัญาณแรงดันรวมแต่ละเฟส 

ของการเกิด Under Voltage 
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ภาพที่ 20 ช่วงเวลาในการตรวจพบความผดิปกต ิ

จนถึงสั่งตัดของการป้องกัน Over Voltage 

 ผลการทดลอง Voltage Unbalance  
 จากรูปที่ 21 ในช่วงเริ่มต้นมอเตอร์อยู่ในสภาวะ
ปกติ แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ 230 โวลต์ จากนั้นจะท า

การปลดไฟเลี้ยงออกไปหนึ่งเฟสเพื่อให้ชุดป้องกัน
ตรวจสอบเจอแรงดันผิดปกติ จะพบว่าบอร์ดได้สั่งให้
หยุดการท างานของมอเตอร์ทันที  

 

 
ภาพที่ 21 รูปสญัญาณแรงดันรวมแต่ละเฟส 

ของการเกิด Voltage Unbalance 
 

 เนื่องจากข้อจ ากัดของไมโครคอนโทรเลอร์ที่
ท างานได้ทีละค าสั่งตามล าดับการตรวจเช็คทีละ
สัญญาณ ดังนั้นช่วงระยะเวลาการตัดการท างานของ
ไฟกระแสสลับในแต่ละเฟสของ Voltage Unbalance 
จะตัดการท างานในระยะเวลาที่ต่างกัน โดยไฟฟ้าเฟส
ที่ 1 ระยะเวลาในการสั่งตัดการท างานจะอยู่ที่ 8.8 
มิลลิวินาที ไฟฟ้าเฟสที่ 2 ระยะเวลาในการตัดจะเร็ว
ขึ้นที่ 5.2 มิลลิวินาทีและไฟฟ้าเฟสที่ 3 ระยะเวลาใน
การตัดอยู่ที่ 4.8 มิลลิวินาที 

 ผลการทดลอง Mechanical Jam  
 จากรูปสัญญาณของกระแสในรูปที่ 22 ก าหนดให้
มอเตอร์หมุนปกติโดยที่จะใช้กระแสประมาณ 2 แอมป์ 
แต่เมื่อได้ท าการล็อคมอเตอร์กะทันหันจ าลองการเกิด 
Mechanical Jam จะท าให้กระแสพุ่งสูงเกินกว่าปกติ 
พบว่าชุดป้องกันมอเตอร์ได้สั่งให้หยุดการท างานของ
มอเตอร์ทันที โดยช่วงระยะเวลาตั้งแต่กระแสเริ่มพุ่ง
สูงขึ้นเกินปกติจนกลับมาเป็น 0 แอมป์ ทั้งสามเฟสนั้น
ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2.5 มิลลิวินาที 
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ภาพที่ 22 รูปสญัญาณกระแสรวมแต่ละเฟส 
ของการเกิด Mechanical Jam 

 

 ผลการทดลองการเกิดกระแสเกิน 
 การทดลองจะเริ่มต้นจากใหม้อเตอร์ในสภาวะปกติ 
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์จะอยู่ที่ 2 แอมป์ 
จากนั้นจะบังคับเบรคให้มอเตอร์ต้องดึงกระแสเกิน

พิกัดที่รับได้ ในการทดลองนี้ก าหนดให้กระแสเกินอยู่ที่ 
2.6 แอมป์ พบว่ามอเตอร์ยังท างานต่อไปได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 0.7 วินาที จากนั้นชุดป้องกันก็ได้
สั่งตัดการท างานของมอเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 23  

 
ภาพที่ 23 รูปสญัญาณกระแสแสดงเวลาการตัด 

การท างานของมอเตอร์เนื่องจากกระแสเกิน 

 เมื่อน ากราฟ Over Current IEC Curve มาเลือก
เป็นโหมด standard ค่า TMS เท่ากับ 0.1 และพิกัด
กระแสที่เกินมีค่าเท่ากับ 2.6 แอมป์ เมื่อท าการ

ลากเส้นตัดตามรูปที่ 24 จะพบว่าระยะเวลาในการสั่ง
ตัดการท างานของมอเตอร์เท่ากับ 0.7 วินาที ซึ่งตรง
กับผลการท างานในรูปที่ 23 
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ภาพที่ 24 กราฟ Standard IDMT relay  
(Network Protection & Automation Guide. (p.9-6), 2011.) 

 
 ผลการทดลอง Current Unbalance  
 จากการท างานของมอเตอร์ ในสภาวะปกติ 
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ จะอยู่ที่ 2 แอมป์ เมื่อเกิด

กระแสไฟฟ้าเฟสใดเฟสหนึ่งหายไป ดังในรูปที่ 25 ได้
บังคับตัดการจ่ายไฟเลี้ยงท่ีเฟสที่ 2 ชุดป้องกันมอเตอร์
ก็ได้สั่งหยุดการท างานของมอเตอร์ทันท ี

 

ภาพที่ 25 รูปสัญญาณกระแสเมื่อเกิดความผิดปกต ิ
กรณ ีCurrent Unbalance  

 
 

กระแสหาย 

0.7 

2.6 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองทั้ง 6 ฟังก์ชันอันได้แก่ Over 
Voltage, Under Voltage, Voltage Unbalance, 
Mechanical Jam, Over Current Relay IEC 
Curve และ Current Unbalance พบว่าชุดป้องกัน
มอเตอร์ได้ท างานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฟังก์ชัน
เป็นอย่างดี ฟังก์ชันทั้ง 6 นี้แยกกันท างานอย่างอิสระ
ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากั ดของส่ วนประมวลผลกลางที่ มี หน่ วย
ประมวลผลเพียงหนึ่งเดียว ระบบจึงต้องท างาน
ตามล าดับขั้นตอนไม่สามารถท างานหลายค าสั่งหรือ
ประมวลผลสัญญาณหลายสัญญาณพร้อมกันได้ ส่งผล
ให้ไม่สามารถตัอต่อการท างานได้ทันทีตามผลของ 
Voltage Unbalance และ Current Unbalance 
 

สรุป  
 อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์แบบมัลติ ฟั งก์ ชันนี้

สามารถป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ได้เป็นที่น่า

พอใจ สามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ

แรงดันและกระแส โดยอุปกรณ์นี้จะท างานป้องกัน

ความเสียหายต่อมอเตอร์ตามมาตรฐาน IEC Curve 

ท าให้การป้องกันความเสียหายมีประสิทธิภาพสูง  

และด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดใน

ประเทศไทย อันได้แก่ เซนเซอร์วัดกระแสและบอร์ด

ทดลอง STM32F4 Discovery ที่มีราคาถูกส่งผลให้ลด

ต้นทุนการผลิตได้มาก  

 ในการพัฒนางานวิจัยนี้ต่อไปผู้วิจัยจะท าการ

ปรับปรุง ชุดป้องกันมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ ชันให้

สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการ

ปรับปรุงให้สามารถตรวจจับและประมวลผลสัญญาณ

ได้ทั้งกระแสและแรงดันพร้อมกันทั้งสามเฟส หก

สัญญาณ นอกจากนี้ยังจะปรับปรุงวงจรและตัวเครื่อง

ให้สามารถท าการติดตั้งและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 

สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อที่จะผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ขายได้จริง ลดการน าเข้าอุปกรณ์ป้องกัน

มอเตอร์  และลดการศู นย์ เ สี ยของมอ เตอร์ ใน
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น้าเสนอระบบปั๊มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ท้างานร่วมกับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ

ควบคุมระบบ ในการพัฒนาระบบควบคุมได้ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบปั๊มน้้านี้ได้ใช้
แหล่งจ่ายไฟฟ้าควบคู่กัน 2 ระบบ คือ ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ปั๊มน้้า
กระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 180 วัตต์ ที่มีอัตราการจ่ายน้้าได้สูงสุด 1,020 ลิตร/ชั่วโมง ระบบจะมีการตรวจวัดกระแส แรงดัน 
ก้าลังไฟฟ้า ระดับน้้าที่คงเหลือในถังกักเก็บน้้า และมีการแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จะบันทึกลงใน SD Card 
เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูล พฤติกรรมการใช้น้้าและไฟฟ้าในภายหลังได้ อย่างไรก็ตามเมื่อไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดปั๊มน้้าไม่เพียงพอระบบจะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายแทนโดยอัตโนมัติ 

ค้ำส้ำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, ปั๊มน้้า, ระบบควบคุม, ไมโครคอนโทรเลอร์, เซ็นเซอร์ 

 

Abstract 
This paper presents the water pump system that using the solar energy and the electrical distribution 

systems. We use a microcontroller to control this system. The control system software development by using 
MATLAB/Simulink program. The water pump system using the parallel power supply. The energy was received 
from the solar panels and the electric distribution systems. In this research, we select the 12 volt DC water pump, 
180 Watts power and the maximum water supply rate are 1,020 liters per hour. This system measures the current, 
voltage, power and the water remaining in the tank. It was displaying these values via the LCD. The electricity 
consumption was saved in SD Card and we can check the data. However, when the water pump receives energy 
from the solar system, the power is not sufficient. The system will switch to use the electric distribution system 
instead automatically. 

Keywords: Solar energy, Water pump, Control systems, Microcontroller, Sensor 
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บทน้ำ 
ปัจจุบันพลังงานถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญและมีความ

จ้าเป็นอันดับต้นๆในการด้ารงชีวิตของมนุษย์หรือ
สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ และพลังงานถูกน้ามาใช้เป็น
ประโยชน์มากมาย เพราะสามารถเปลี่ยนไปเป็น
พลังงานรูปแบบอื่นได้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้
ทรัพยากรจากแหล่งก้าเนิดพลังงานฟอสซิล ซึ่งได้แก่ 
แก๊สธรรมชาติ ปิโตรเลียม และถ่านหิน เป็นต้น แต่
ในปัจจุบันพบว่าแหล่งพลังงานจากสารฟอสซิล ได้
ลดลงและจะหมดไปในไม่ช้า ดังนั้นมนุษย์จึงเล็งเห็น
ถึงปัญหาเหล่านี้จึงคิดหาทางแก้ไขปัญหา ด้วยการ
สนับสนุน ให้ ใช้พลั งงานหมุน เวียนในการผลิต
กระแสไฟฟ้า เช่นพลังงานลม พลังงานน้้า พลังงาน
ชีวะมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อลดการใช้สารฟอสซิลในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า (พงศกร อมรพิทักษ์ และนรารักษ์ 
หลีสกุล,2546) 

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มด้วยกัน คือ ระบบไฟฟ้าแบบอิสระและระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบเช่ือมต่อกับระบบจ้าหน่าย หรือระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบเช่ือมต่อกริด ระบบไฟฟ้าแบบอิสระ
นั้นยังแบ่งได้ออกเป็น 3 ระบบ คือระบบอิสระแบบ
ไม่มีแบตเตอรี่ประกอบ ระบบอิสระแบบมีแบตเตอรี่
ประกอบ และระบบอิสระแบบผสมผสาน ระบบ
อิสระที่มีแบตเตอรี่ประกอบจะนิยมใช้มากกว่าระบบ
อิสระแบบไม่มีแบตเตอรี่ประกอบ ส่วนระบบอิสระ
แบบผสมผสานจะมีแหล่งก้าเนิดไฟฟ้าอื่นๆต่อเข้า
ร่ วมกั บ ระบ บ  เพื่ อ ช่ วยกั น ผลิ ต ไฟ ฟ้ า  ท้ า ให้
ความสามารถในการผลิ ต ไฟฟ้ ามี สู งขึ้ น  และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ไฟฟ้าได้ดีกว่า 
(นภัทร วัจนเทพินทร์, 2553, น.32) 

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบ
เชื่อมต่อกริด (เช่ือมต่อกับระบบจ้าหน่าย) เป็นระบบ
ที่ใช้ในพ้ืนที่ท่ีมีระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าถึง ระบบนี้

จะมีความคุ้มค่ามากกว่าและเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ 
และระบบเชื่อมต่อแบบกริดที่ไม่มีแบตเตอรี่ประกอบ
จะถูกกว่าระบบเช่ือมต่อกริดที่มีแบตเตอรี่ประกอบ 
(นภัทร วัจนเทพินทร์, 2553, น.38) 

ที่ ผ่ าน ม ามี ง าน วิ จั ย ปั๊ ม สู บ น้้ าพ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ไม่มีแบตเตอรี่ ผลงานวิจัยมุ่งลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรที่จ้าเป็นจะต้องผันน้้าจาก
แหล่งน้้าเข้าสู่บ่อพักน้้าหรือที่การเพาะปลูก จุดเด่น
จะอยู่ที่ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุดในช่วงแสงของวัน 
และการน้าเทคนิคการพัฒนาอินเวอร์เตอร์ส้าหรับปั๊ม
น้้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีแบตเตอรี่ โดยมีวงจรปรับ
เร่งแรงดัน (Energy extraction) ร่วมกับอัลกอริทึ่ม 
การหาจุดที่มีก้าลังงานสูงสุด (Advanced MPPT) จึง
ท้าให้มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ไฟฟ้าได้สูงสุดในช่วงแสงของวัน เพื่อลด
จ้านวนการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้น้อยกว่าการใช้
อินเวอร์เตอร์ทั่วไปที่ขายในท้องตลาด และยังไม่ใช้
น้้ามันเช้ือเพลิง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายลง เพียงแต่
งานวิจัยนี้ระบบไม่สามารถท้างานได้ขณะที่ไม่มี
แสงแดดตกกระทบ (สุทัศน์  ปฐมนุพงศ์, 2557) 

จากจุดเด่นของงานวิจัยก่อนหน้านี้ท้าให้ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องปั๊มน้้าพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์โดยไม่มีแบตเตอรี่ประกอบและใช้ไฟฟ้า
ร่วมกับไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย เพื่อให้ระบบปั๊มน้้า
สามารถท้างานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะมี
ความเข้มเพียงพอหรือไม่ก็ตามเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้้า โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นตัวควบคุม
การท้างานของระบบให้ท้างานตัดต่อระบบไฟฟ้าได้
อัตโนมัติ ทั้ งยังมีการตรวจสอบค่าความเข้มแสง
เพื่อให้ปั๊มน้้าท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
และแสดงผลการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดัน 
กระแส และก้าลังไฟฟ้า เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้งาน 
จริงได้ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบและสร้างปั๊มน้้าระบบไฮบริดที่

ท้างานควบคู่กันระหว่างไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายและ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ ไม่มีแบตเตอรี่ประกอบใน
ระบบ  

2. เพื่อออกแบบและสร้างระบบปั๊มน้้าราคาถูก 
ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย 

 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- แผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ 

จะเกิดการสร้างพาหะน้าไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น 
ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็น
จะท้าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยก
พาหะน้าไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะ
น้าไฟฟ้าชนิดโฮลไปท่ีขั้วบวก  ท้าให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
แบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบ
วงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

 

ภำพที่ 1 หลักการท้างานของเซลล์แสงอาทิตย ์

 
- ตัวตรวจวัดกระแส (Current sensor) 
เป็นส่วนที่ใช้ในการวัดกระแส โดยค่าเอาต์พุตที่

ได้จากเซนเซอร์กระแสตัวนี้จะเป็นสัญญาณอนาล็อก 
66mV/A สามารถหาค่ากระแสจริงได้ดังสมการที่ 1 

AMP in

1 A
X V

66 mV

 
  
 

                (1) 

XAmp   คือ กระแสที่ที่ค้านวณได้จริง 

 

 

ภำพที่ 2 Current sensor 
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- วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) 
เนื่องจากบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 

STM32F4 Discovery นั้นสามารถรับแรงดันได้เพียง 
3.3 โวลต์ แต่ว่าบางส่วนของระบบนั้นแรงดันเกินกว่า 

3.3 โวลต์ ดังนั้นจึงต้องมีการลดทอนแรงดันลงเพื่อให้
สามารถวัดแรงดันได้ดังภาพที่ 3 แรงดันที่ลดทอนลง
ค้านวณได้ตามสมการที่ (2)   

 
ภำพที่ 3 วงจรแบ่งแรงดัน 

 

         out 2 1 2 inV VR R R              (2) 

- อัลตร้ำโซนิค (Ultrasonic) 
เป็นเซนเซอร์ที่น้ามาใช้วัดระดับน้้าเพื่อส่งไปให้

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลตามรูปที่ 4 
โดยเซนเซอร์นี้สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 2 ถึง 

400 เซนติเมตร โดยเซนเซอร์มีหลักการคือส่งคลื่น 
อัลตร้าโซนิคออกไปและรับกลับมาเพื่อค้านวณ
ระยะทางตามความเร็วเสียงคือ 29 ไมโครวินาทีต่อ
เซนติเมตร 

 

 
ภำพที่ 4 อัลตราโซนิค 

 

-วงจรสวิตช์แสง 
ใช้ในการตรวจวัดแสงเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้

แหล่งจ่ายได้ถูกต้องและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับโหลด
มีประสิทธิภาพมากที่สุด  รวมทั้ งลดปัญหาการ
ตรวจวัดก้ าลั งไฟฟ้ าท างด้ านแหล่ งจ่ าย เซลล์
แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกันและไม่ให้อุปกรณ์ตัด
ต่อท้างานในระยะติดต่อกัน 

 

- บอร์ดทดลอง STM32F4 Discovery 
เป็นบอร์ดทดลองที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เบอร์ STM32F407VGT6 เป็นหน่วยประมวลผล 
โดยมีสถาปัตยกรรมเป็น ARM Cortex-M4 32 บิต 
ท้างานที่  168 MHz, 1 MB Flash,192+4KB RAM 
และมี 3 Analog to digital convertor (ADC) โดย
แต่ละ ADC มี 8 อินพุต โดยลักษณะบอร์ดทดลองจะ
เป็นดังภาพที่ 5 
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ภำพที่ 5 บอร์ดทดลอง STM32F4 Discovery 

 
- Waijung Blockset ส้ำหรับ 

Matlab/Simulink 
 Waijung Blockset เป็นซอร์ฟแวร์ที่ท้างาน
ร่วมกับ Matlab/Simulink ที่พัฒนาโดยบริษัท เอม
เมจิน จ้ากัด เป็นบริษัทของประเทศไทยที่พัฒนาให้
บอร์ดทดลองนี้สามารถเช่ือมต่อ ค้านวณและสามารถ
ควบคุมทรัพยากรต่างๆของบอร์ดทดลองได้ตาม
ต้องการ และเนื่องจากเป็นการพัฒนาโปรแกรมบน 
Matlab/Simulink จึงง่ายและสะดวกในการพัฒนา 
ให้สามารถควบคุมการท้างานของฟังก์ชันให้ท้างาน
ตามการทางคณิตศาสตร์ได้ง่าย 

- ปั๊มน ้ำไฟฟ้ำกระแสตรง 
ปั๊มน้้าไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นรุ่น 

SEFLO-40 ขนาด 12 โวลต์180 วัตต์ สามารถต่อใช้
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง โดยที่ไม่ต้องมี
อุปกรณ์ ของระบบโซล่าเซลล์มาประกอบ เช่น 
อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ เป็นต้น ประสิทธิภาพการ
ท้างานของปั๊มน้้ าจะแปรผันตามความเข้ม ของ
แสงอาทิตย์ที่ได้รับ สามารถปั๊มน้้าได้มากที่สุดถึง 
1,020 ลิตรต่อช่ัวโมง 

 

 

ภำพที่ 6 ปั๊มน้้าไฟฟ้ากระแสตรงรุน่ SEFLO-40 
 

วิธีกำรวิจัย 

จากภาพที่ 7 เป็นบล๊อคไดอะแกรมของระบบ
ปั๊มน้้าโดยรวมทั้งหมด และแสดงส่วนของการรับ
อินพุ ต  เช่น  อิ นพุ ตจากสวิต ช์แส ง Ultrasonic 
sensor และแหล่งจ่ายทั้งสองระบบ ส่วนเอาต์พุต จะ

มีเอาต์พุตจากรีเลย์ 2 ตัว รีเลย์ตัวที่ 2 จ่ายไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์และตัวที่ 3 จะจ่ายไฟฟ้าจากระบบ
จ้าหน่าย และใช้บอร์ด STM32F4 Discovery ใน
การประมวลผลและบันทึกพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าลง
ใน SD Card 
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PV
240W

   -                               -      

STM32F4 
DISCOVERY

220VAC

               
220VAC/12VDC

ULTRASONIC 
SENSOR

         

       2        3

         12VDC 180W

        
     -      

 

ภำพที่ 7 บล็อกไดอะแกรมของปัม๊น้้าระบบไฮบริดจ ์
 

- กำรวัดค่ำก้ำลังไฟฟ้ำ 
จากรูปที่ 8 จะเป็นการวัดก้าลังไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์เพื่อตรวจเช็คก้าลังไฟฟ้าที่ได้รับมาและ
น้าไปใช้ในเง่ือนไขในการเลือกใช้ไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์หรือจากระบบจ้าหน่าย โดยจะใช้โหลด

ความต้านทานมาต่อเพื่อค้านวณก้าลังไฟฟ้า ดัง
สมการที่ (3)   

in AMPPower = V ×X                       (3) 

PV
240W

             

STM32F4 
DISCOVERY

        
      

      

        
       

(RL)

IRL

Vin(IRL)

Vin

 

ภำพที่ 8 บล็อกไดอะแกรมการวัดกระแส-แรงดัน เพื่อค้านวณคา่ก้าลังไฟฟ้า 

 

- กำรหำขนำดแผงเซลล์แสงอำทิตย์ (อนนท์ 
น้ำอิน, 2559) 

โหลดปั๊มน้้ากระแสตรงขนาด 180W ท้างานท่ี 
4 ช่ัวโมง/วัน ดังนั้นก้าลังวัตรคือ 

LoadWh 180  × 4 720 W hr Wh   

งานวิจัยนี้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน

ผลึกเดี่ยวจ้านวน 48 เซลล์ IMP = 4.98 แอมป์ และ 

VMP = 24.1 แอมป์ ประสิทธิภาพแผงที่อุณหภูมิ 
25℃ = 16% การเปลี่ยนก้าลังงานตามอุณหภูมิ
เท่ากับ 0.43% /℃ (δ) แต่แผงมีอุณหภูมิขณะ
ท้างานที่ 68℃ ดังนั้นจะสามารถหาได้จากสมการ 
(4)  
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( 2) ( )×(1 )M MT STC T            (4) 

แทนค่าในสมการที่ (4) 

0.43%
(68 C) 16%(1 )×((68 25) C)

C
M   

(68 C) 0.13M   

เมื่ อแผงอุณ หภูมิ ขณ ะท้ างาน เป็ น  68℃ 
ประสิทธิภาพลดลงจากปกติ 16% คงเหลือ 13% จึง
หาได้จากสมการที่ (5)  

PV ( )M SUN WMWh Wh            (5) 
แทนค่าในสมการที่ (5) 

PV
( )

720 

13%

                5,538.46 

SUN WM

M

Wh Wh
Wh

Wh


 



 

จากข้อมูลทางสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2553 
จังหวัดเชียงรายจะได้รับแสงแดดต่้าสุดในเดือน

ธันวาคม ที่ความเข้มแสงเฉลี่ยเท่ากับ Iworst Mount = 
4.04 [kWh/𝑚2-day] จ้านวนช่ัวโมงแสงอาทิตย์ 
1,000W/𝑚2 เทียบได้ 4.07 ช่ัวโมง หาพื้นที่แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ได้จากสมการที่ (6)  

AreaPV sun

worstMount

Wh

I
                 (6) 

2

2

5,538.46 

4,070 / ( )

1.36 

Wh

Wh m day

m






 

ในการเลือกซื้อใช้ข้อมูลที่ภาวะทดสอบมา
มาตรฐาน มาพิจารณาเลือกซื้อคือ ค่าประสิทธิภาพ

แผง 16% ที่ความเข้มแสง 1,000 W/𝑚2 ดังนั้น
พิกัดพลังงานของแผงโซล่าเซลมีค่าเท่ากับ  

             
2

2Power

1000
16% 1.36

            

PV   

217.6 W

m
m

 



  

ดังนั้นจึงควรใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
ขนาดไม่ต่้ากว่า 217.6 วัตต์ 

- สวิตช์แสง 
จากภาพที่ 9 เป็นวงจรสวิตช์แสงที่ประยุกต์ใช้ 

LDR เป็นตัวรับแสงและใช้ออปแอมป์เป็นตัว 
เปรียบเทียบแรงดันขาเข้าวงจร สามารถปรับ

ค่าความเข้มของแสงได้ตามต้องการโดยการปรับค่า
ความต้านทาน RV1 

ภำพที่ 9 วงจรสวิตช์แสง 
 

- การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการท้างาน 
จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะของ

บ ล็ อก ไดอะแกรม โดย ใช้ ซอร์ฟ แวร์  Matlab/ 

Simulink ที่ ประยุกต์ ใช้  Waijung Blockset เป็น
ฟังก์ช่ันตัวกลางในการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
STM32F4 Discovery ดังภาพที่ 10 
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ภำพที่ 10 บล๊อคไดอะแกรมควบคุมการท้างานของระบบ 
จากบล๊อคไดอะแกรมในภาพที ่10 สามารถอธิบายการท้างานของโปรแกรมได้ดังภาพที่ 11 

     

                           
                 100%

         
      

        (A)          (V)

      
           (W)

             2       

        

                100% 
                       

                                

                       

                               
        30%

   /         

   /      

      

   

        (A)          (V)

      
           (W)

=>24W

             3      

       1

 

ภำพที่ 11 การท้างานของโปรแกรม 
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ผลกำรวิจัย 
ระบบปั๊มน้้าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ท้างาน

ร่วมกับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย ได้ท้าการทดลองทั้งหมด 
2 แบบ คือ การทดลองปั๊ มน้้ าโดยใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และการทดลองปั๊มน้้าโดยใช้
ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย แล้วน้าผลการทดลองทั้ง
สองมาเปรียบเทียบกัน 

- ผลการทดลองปั๊ มน้้ าจากไฟฟ้าพลั งงาน
แสงอาทิตย์และไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย 

ในการทดลองปั๊ มน้้ าระบบพลังงานไฟฟ้ า
แสงอาทิตย์ที่ท้างานร่วมกับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย โดย
มีความสูงของถังน้้าที่ 2.50 เมตร และความลึกของ
บ่อน้้าอยู่ที่  3 เมตร ณ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพื้นที่เชียงราย ลักษณะการติดตั้งการทดลองของ
ระบบดังภาพที่ 12 

 
ภำพที่ 12 ลักษณะการตดิตั้งระบบปั๊มน้้าเพื่อท้าการทดลอง 

 
จากรูปที่ 13 แสดงผลจากการทดลองปั๊มน้้า

โดยใช้ไฟฟ้าทั้งสองระบบจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถปั๊มน้้าได้ที่ 17.82 
ลิตร/นาที เมื่อใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายจะปั๊มน้้าได้ 
18.11 ลิตร/นาที ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์จะได้รับพลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงที่ได้รับ ถ้าได้รับพลังงาน
แสงอาทิตย์มากจะส่งผลให้ได้รับพลังงานไฟฟ้ามาก 
ปั๊มน้้าก็จะท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อปั๊ม
น้้าท้างานได้เต็มประสิทธิภาพปริมาณน้้าก็ได้มาก 

 

259



 
 

 
ภำพที่ 13 กราฟทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ในการสูบน้า้ 

 
จากภาพที่ 14 แสดงให้เห็นก้าลังไฟฟ้าที่ใช้ปั๊ม

น้้าจากไฟฟ้าระบบจ้าหน่ายและไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายจะ
แสดงค่าก้าลังไฟฟ้าที่เป็นเส้นค่อนข้างอยู่ในระดับ

เรียบต่ างจากการใช้ไฟฟ้ าจากระบบพลั งงาน
แสงอาทิตย์ เนื่องจากการได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ไม่ สมดุ ลจึ งท้ าให้ ค่ าพลั งงานที่ ได้ รับ ไม่ สมดุ ล

 

 
 

ภำพที่ 14 กราฟเปรียบเทียบก้าลงัไฟฟ้าที่ใช้ 
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ภำพที่ 15 กราฟค่าความเข้มของแสงอาทิตย์และก้าลังไฟฟ้า 

  
จากภาพที่ 16 พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์มากกว่าการใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย 
โดยเริ่มมีใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ช่วงเวลาเวลา 6:30 น.-
17:00 น และใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายที่ เวลา 
6:10 น. และ 18:30 น. ถึง 19:00 น. และช่วงเวลาที่
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสูบน้้าก็สัมพันธ์กับปริมาณ
การใช้น้้าที่แสดงไว้ในภาพที่ 17 

จากภาพที่ 18 ก้าลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการปั๊ม
น้้า ณ บ้านหลังหนึ่งโดยท้าการทดลองที่เวลา 6:00 

น. – 20:00 น. จากการทดลองจะได้ก้าลังไฟฟ้าจาก
การใช้ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด 8.49 วัตต์/
ช่ัวโมง และได้ก้าลังไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าระบบ
จ้าหน่ายทั้งหมด 7.31 วัตต์/ช่ัวโมง ดังนั้นการใช้
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะมากกว่าการใช้ไฟฟ้า
จากระบบจ้าหน่าย 1.17 วัตต์/ช่ัวโมง หรืออัตราส่วน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่อการใช้พลังงานจาก
ระบบจ้าหน่ายคือ 54% ต่อ 46 % ท้าให้ประหยัดค่า
ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายไปถึงครึ่งหนึ่ง 

 

 
ภำพที่ 16 กราฟการใช้ไฟฟ้าระหว่างแผงโซล่าเซลและไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย 
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ภำพที่ 17 กราฟปริมาณการสูบน้า้ 

 
ภำพที่ 18 แหล่งพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้สู่ปั๊มน้้า 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จ าก ก า รท ด ล อ งปั๊ ม น้้ า ร ะ บ บ พ ลั ง ง าน

แสงอาทิตย์ที่ท้างานร่วมกับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย โดย
การทดลองปั๊มน้้ามี 2 การทดลอง คือ 1.การทดสอบ
ปั๊มน้้าโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2.
การทดสอบปั๊มน้้าโดยใช้ไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่าย 
จากการทดลองทั้ง 2 แบบ โดยใช้ปั๊มน้้ากระแสตรง 
12 โวลต์ 180 วัตต์ ความลึกของบ่อน้้า 3 เมตร และ
ความสูงของถังกักเก็บน้้า 2.50 เมตร  

จากการทดลองการปั๊มน้้าโดยใช้ไฟฟ้าจาก
ระบบจ้าหน่ายจะปั๊มน้้าไดป้ริมาณน้้าท่ี 18 ลิตร/นาที 

ถ้าปั๊มน้้าใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
ปั๊มน้้าได้ 17 ลิตร/นาที ทั้งนี้ การปั๊มน้้าโดยใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่สามารถปั๊มน้้าได้คงที่
ตลอดเวลาเพราะว่าการปั๊มน้้าจะขึ้นอยู่กับความเข้ม
แสงที่ได้รับ ถ้าความเข้มแสงที่ได้รับมากปั๊มน้้าก็จะ
สามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ในการทดลองหาค่าความคุ้มค่าของระบบ โดย
การน้าไปติดตั้ง ณ บ้านหลังหนึ่ง แล้วบันทึกผลการ
ทดลองช่วงเวลา 6:00 น. – 20:00 น. พบว่าสามารถ
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ้าหน่ายได้ถึง 
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สรุป 

การออกแบบและสร้างระบบปั๊มน้้าพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีแบตเตอรี่ประกอบที่ท้างาน
ร่วมกับไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย โดยใช้ไมโครคอนโทรล 
เลอร์ร่วมกับโปรแกรม Matlab/ Simulink สามารถ
ควบคุมระบบปั๊มน้้ าได้ทั้ งหมด ทั้ งการตรวจวัด
กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและค่าก้าลังไฟฟ้า ซึ่งการ
ใช้เทคนิค การเขียนโปรแกรมแบบบล๊อคไดอะแกรม
นี้สามารถพัฒนาได้ง่าย ระบบปั๊มน้้าไฮบริดนี้มีต้นทุน
ในการสร้างค่อนข้างต่้าเนื่องจากจะไม่มีอุปกรณ์ของ
ร ะ บ บ โซ ล่ า เซ ล ล์ อื่ น ๆ เข้ า ม า ป ร ะ ก อ บ  ทั้ ง
อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ 

ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ระบบนี้ ควร
เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบภาคอินพุตชนิดที่ดี
ที่ สุ ด  เช่น  ตั วต้ านทานที่ มี ความผิดพลาด  0.1 
เปอร์เซ็นต์ เพราะค่าความผิดพลาดของตัวอุปกรณ์มี
ผลกระทบต่อความผิดพลาดของการวัด และปัญหาที่
พบบ่อยคือ เมื่อเขียนโปรแกรมให้บอร์ดประมวลผล
มากเกิดไป ท้าให้ความสามารถในการประมวลผล
ลดลง และตัวเลขท่ีอ่านได้ทางหน้าจอ LCD อาจมีค่า
ผิดเพี้ยนไปจากค่าจริง เนื่องจากมีการแสดงผลที่ไม่
นิ่ง ท้าให้เกิดค่าความผิดพลาดตามมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
กำรใช้งำนบอร์ทดลอง STM32F4 Discovery. 

สืบค้นจากเวปไซต์ของบริษัท เอมเมจิน จ้ากัด 
www.Aimagin.com. 

นภัทร วัจนเทพินทร์. (2553). กำรติดตั งระบบไฟฟ้ำ
เซลล์แสงอำทิตย์ด้วยตนเอง. ปทุมธานี. 
สกายบุ๊กส.์ 

พงศกร อมรพิทักษ์ และนรารักษ์ หลีสกลุ. (2546). 
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์. วำรสำรสงขลำ
นครินทร์. ฉบับท่ี25.  

ระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์. สืบค้นจาก
เวปไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
www.egat.co.th. 

สุทัศน์ ปฐมนุพงศ.์ (2557). โซล่ำปั้มวิจัยได้จริงปั้ม
สูบน ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไม่มีแบตเตอร่ี. 
กรุงเทพธุรกิจ.  

อนนท์ น้าอินท.์ (2558). กำรประมำณกำรขนำด
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ส้ำหรับครัวเรือน. เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาระบบโฟโตโวลตาอิก. 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา เชียงราย. ปีการศึกษา 2558, หน้า 344. 

263



เครื่องผลิตน้้าดื่มจากอากาศด้วยวิธีควบแน่นจากคอมเพรสเซอร์กระแสตรง 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

A Drinking Water Production Machine by Condensation  
from Solar DC Compressor 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีน้าเสนอเครื่องผลิตน้้าสะอาดจากอากาศ โดยน้้าที่ได้จากกระบวนการจะสามารถน้าไปใช้เป็นน้้าดื่มส้าหรับใน
บริเวณสถานที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้้าดื่มของประชากรเช่นในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาหรือตามเกาะ หลักการผลิตน้้าใช้วิธีการ
ควบแน่นของความชื้นจากไอน้้าในอากาศ โดยการดึงเอาโมเลกุลอากาศที่มีอยู่ทั่วไปเข้าไปผ่านกรองอากาศ (Air Filter) ก่อนเพื่อกรอง
ฝุ่นควัน และสิ่งสกปรกเบื้องต้นและสร้างความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ให้ถึงจุดน้้าค้าง  (Dew point) เพื่อท้าการควบแน่นไอน้้าให้
กลายเป็นหยดน้้า ซ่ึงคอมเพรสเซอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์ชนิดกระแสตรง ไร้แปรงถ่าน ขนาด 24 โวลต์ ขนาด ¼ แรงม้า รุ่น QDZH30G ที่
สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ จากนั้นน้้าที่ผลิตได้จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ได้ตามมาตรฐานน้้าดื่ม  ผล
การทดสอบพบว่า สามารถผลิตน้้าดื่มได้ในอัตรา 1 ลิตร/วัน และมีอัตราการใช้พลังงาน 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ลิตร  คิดเป็นต้นทุนน้้าจากค่า
พลังงาน 3 บาท/ลิตร กรณีใช้พลังงานไฟฟ้า และค่าใช้ระบบ รวมถึงแผงแสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ มูลค่า 20,000 บาท และจะใช้มี
ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี และผลตอบแทนทางสังคม คือ ท้าให้ประชากรมีน้้าสะอาดดื่ม เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ค้าส้าคัญ: การควบแน่น, จุดน้้าค้าง, ปรับปรุงคุณภาพน้้า, พลังงานแสงอาทิตย ์
 

Abstract 
 This paper proposes method of drinking water production machine from atmospheric air.  The water from 
the machine can be used for water shortage area which lack of drinking such rural or the island. The principle of 
water production is based on condensation method of steam or moisture content of water in the air.  The 
process of production start from intake the atmospheric air into air filter in order to clean and remove smoke, 
dust and any particle.  The second stage is to create the cold air for heat exchanger with atmospheric air until the 
dew point for condenses the drop of water. The cool air is made from DC Compressor rotary brushless motor ¼ 
hp 24 Volt type QDZH30G which can use solar energy. The final stage of water production is Reverse Osmosis 
(RO) water treatment by using drinking water standard. The result found that the water production rate is 1 
liter/day and energy consumption for water production is 1 kWh/liter or electricity cost 3  Baht/liter. The cost of 
system including solar cell 120 W is 20,000 Bath. The economic analysis by using payback period is 8 years. The 
social beneficial is to make a better life for people in the rural area. 
 

Keywords: Condensation, Dew point, Improve water quality, Solar Energy 
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บทน้า 
 น้้า เป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมี

คือ     โมเลกุลของน้้าประกอบด้วยออกซิเจน 1 
อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเช่ือมติดกันด้วย
พันธะโควาเลนต์ น้้าเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและ
ความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง 
สถานะแก๊ส และของเหลว น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อ
ชีวิตบนโลก และปกคลุมถึง 70% บนพื้นผิวโลก 
แบ่งเป็นเป็นน้้าเค็ม 97.5% พื้นที่น้้าน้้าจืด เพียง
ประมาณ 2.5% น้้าจืด 2.5% นี้ แบ่งเป็นน้้าแข็งขั้ว
โลกเหนือ-ใต้ และบนเทือกเขาสูง 68.9% น้้าใต้ดิน 
30.8% และน้้าในแม่น้้าและทะเลสาบ หรือที่เรียกว่า 
น้้าบนผิวดิน เพียง 0.3% (ASTV ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2547)  น้้าดื่มที่สะอาดเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับมนุษย์
และสิ่ งมี ชีวิตอื่นๆ แม้ว่าน้้าจะไม่มีแคลอรี หรือ
สารอาหารที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ใดๆ การเข้าถึง
น้้าดื่มสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายศตวรรษ
ที่ผ่านมาในเกือบทุกส่วนของโลก แต่ประชากร
ประมาณ 1 พันล้านคนยังคงขาดแคลนน้้าดื่มสะอาด 
นักสังเกตบางคนประมาณไว้ว่าภายในปี ค.ศ. 2025 
ป ร ะ ช า ก ร โ ล กม า ก ก ว่ า ค รึ่ ง ห นึ่ ง จ ะ ป ร ะ ส บ          
ปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้้า (Charting Our          
Water Future: Economic frameworks to inform 
decision-making, สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2559)  
รายงานจากองค์การสหประชาชาติ ภายในปี 2568 
ประชากรกว่า 7 พันล้านคนจาก 60 ประเทศ จะ
ประสบภาวะขาดแคลนน้้ารุนแรงพื้นที่ที่ประสบการ
ขาดแคลนน้้ารุนแรงขั้นวิกฤติ  จะมีอัตราใช้น้้ า
ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี พื้นที่ขาด
แคลนน้้ารุนแรงรองลงมา เฉลี่ย อัตราใช้น้้าประมาณ 
1,000-1,700 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี 
 เมื่อปี ค.ศ. 2012 นักศึกษาทีม 5 ของวิทยาลัย
แคลวิล ประเทศสหรัฐอเมริกา(Ben Niewenhuis, 
Chris Shepperly, Ryan Van Beek and Eric Van 
Kooten, 2012) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ

และพัฒนาต้นแบบของระบบท้าความสะอาดน้้าดื่ม
จากอากาศโดยใช้พลังงานทดแทน ท้าให้สะดวกต่อ
การใช้งาน และซ่อมแซมปรับปรุงได้ง่าย โดยสามารถ
ผลิตน้้าได้อย่างน้อยหนึ่งลิตรต่อวัน 
 ปี 2014 วารสารนานาชาติวิจัยในคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง ประเทศอินเดีย (Aditya Nandy, Sharmi 
Saha, Souradeep Ganguly and Sharmistha 
Chattopadhyay, 2014) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับ 
การสร้างน้้าจากอากาศด้วยวิธีผันความร้อนจาก
ไฟฟ้าโดยให้อากาศผ่านท่อด้านท่ีมีความเย็นและไปสู่
ท่อด้านที่มีความร้อนท้าให้อากาศเกิดการกลั่นตัวเป็น
หยดน้้าขึ้นมา 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการน้าเอาอากาศทั่วไป
มาสร้างเป็นน้้าด้วยกระบวนการควบแน่น โดยดึง
อากาศเข้ามายังห้องสามารถท้าความเย็นจนถึงจุด
อากาศเกาะตัวเป็นผลึกน้้าแข็ง จากนั้นใช้ลมเป่า
เพื่อให้น้้าแข็งนั้นละลายเป็นน้้าเก็บไว้ในถังเก็บน้้า
และเมื่อต้องการใช้งานปั้มจะดูดส่งผ่านไปยังไส้กรอง
ที่ให้มี 4 ขั้นตอนคือ กรองหยาบเพื่อกรองตะกอน 
กรองคาร์บอน เพื่อก้าจัดรสชาติ กลิ่น สี กรองเรซิ่น 
เพื่อกรองหินปูน และ กรองเมมเบรน(Membrane) 
เพื่อก้าจัดเช้ือโรคต่างๆซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอณูของ
น้้าให้ได้น้้าที่สะอาดพร้อมดื่มออกมา โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานท้าให้สามารถน้าไปใช้
ได้ทุกสถานที่แม้ไม่มีไฟฟ้า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
น้้าคือ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างเครื่องผลิตน้้าดื่มจากอากาศขึ้นมา
โดยใช้วิธีให้ความเย็นกับอากาศจนถึงจุดที่อากาศนั้น
สามารถเกาะตัวกันจนเป็นผลึกน้้าแข็ง  
 2. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะและประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตน้้าจากอากาศ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติอากาศ 
 แผนภูมิ ไซโคร เมตริก เป็นกราฟซึ่ งแสดง
คุณสมบัติของอากาศ ค่าท่ีก้าหนดในแผนภูมิเป็นค่าท่ี

ได้ จ ากอากาศมาตรฐานและที่ ค วามกดของ
บรรยากาศ 
 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิไซโครเมตริก ในองศาเซลเซยีส 
 

 จากรูปที่ 1 จะแสดงถึงโครงสร้างทั่วไปของ
แผนภูมิไซโครเมตริกและคุณสมบัติพื้นฐานของ
อากาศคือ เส้นอุณหภูมิ DB คงทีข่องแผนภูมิเป็นเส้น
อุณหภูมิกระเปาะแห้งคงที่ (dry bulb temperature) 
เส้นอุณหภูมิDP คงที่เป็นเส้นอุณหภูมิจุดน้้าค้างคงที่ 

(dew point temperature) และอัตราส่วนความชื้น
คืออุณหภูมิที่อากาศสามารถควบแน่นเป็นน้้าได้ เส้น
มาตรฐานจ้าเพาะคงที่เป็นเส้นปริมาตรจ้าเพาะคงที่ 
และเส้นโค้งเป็นเส้นความช้ืนสัมพัทธ์ (ภาควิชาครุ
ศาสตร์เครื่องกล, สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณไอน้้าท่ีอากาศสามารถรับไวไ้ด้กับอุณหภมูิและความชื้นสมัพัทธ์ 
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 จากรูปที่ 2 โดยแกนนอนเป็นอุณหภูมิในรูป
ขององศาเซลเซียส แกนตั้งด้านขวามือเป็นปริมาณไอ
น้้าที่มีในอากาศเป็นกรัมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร แกน
ตั้งด้านซ้ายมือเป็นความดันไอ ส่วนแกนโค้งเป็น
ความช้ืนสัมพัทธ์ จากแผนภูมิไซโครเมตริกในรูปที่ 1 
และกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้้าที่
อากาศสามารถรับไว้ได้กับอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพัทธ์ในรูปที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า อากาศเย็นมี
ความสามารถเก็บไอน้้าได้น้อยกว่าอากาศร้อน เมื่อ
อุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงจุดน้้าค้าง อากาศจะ
อิ่มตัวและไม่สามารถเก็บไอน้้าได้มากกว่านี้ หรือ
อากาศมีความช้ืนสัมพัทธ์ 100% หากอุณหภูมิยังคง
ลดต่้าไปอีก ไอน้้าจะควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวอย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยทางด้าน
อุณหภูมิและความกดอากาศแล้ว การควบแน่นของ
ไอน้้ายังจ้าเป็นต้องมี “พื้นผิว” ให้หยดน้้า เกาะตัว 
ยกตัวอย่าง เมื่ออุณหภูมิของอากาศบนพื้นผิวลดต่้า
กว่าจุดน้้าค้าง ไอน้้าในอากาศจะควบแน่นเป็นหยด
น้้าเล็กๆ เกาะบนใบไม้ใบหญ้าเหนือพื้นดิน บน

อากาศก็เ ช่นกัน ไอน้้าต้องการอนุภาคเล็กๆ ที่
แ ข วนลอยอยู่ ใ นอ ากาศ เป็ น  แ กนควบแน่ น
(Condensation nuclei) แกนควบแน่นเป็นวัสดุที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับน้้า (Hygroscopic) ได้แก่  
ฝุ่น ควัน เกสรดอกไม้ ไอเกลือ เป็นต้น ซึ่งมีขนาด
ประมาณ 0.0002 มิลลิเมตร (LESA ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 20 
กันยายน 2558) 
 ระบบท้าความเย็น 
 การท้าความเย็น หมายถึง กระบวนการในการ
ดึงความร้อนออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีผลให้อุณหภูมิ
ลดลงโดยปกติจะหมายถึง ขบวนการเก็บรักษา
อาหารการขจัดความร้อนจากวัตถุในอุตสาหกรรม 
ทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการท้าความเย็น 
และการท้าความเย็นในรูปแบบอื่นๆในวงการ
อุตสาหกรรม เช่น การแช่แข็ง เป็นต้น (ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้อง เครื่องท้าความเย็น, สืบค้นจาก 
http://webcache.googleusercontent.com/)  

 
ภาพที่ 3 วงจรเครื่องท้าความเย็น 

 
 โดยมีหลักการท้าความเย็นคือเริ่มต้นจาก
คอมเพรสเซอร์ จะท้าหน้าที่ดูดน้้ายาที่เป็นไอจาก
เครื่องระเหย (Evaporator) หรือคอยล์ เย็น 
(Cooling Coil) ไอสารท้าความเย็นที่ดูดเข้ามาจะมี
ความดันต่้า และมีอุณหภูมิต่้าด้วย ไอน้้ายาจะถูกดูด
เข้าคอมเพรสเซอร์ทางท่อดูด (Suction Line) และ
ตัวคอมเพรสเซอร์จะอัดน้้ายาที่เป็นไอนี้ให้มีความดัน

สูงขึ้น และขณะที่ไอมีความดันสูงขึ้นก็จะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น การที่ไอน้้ายามีความดันสูงขึ้นนี้จะมีผลให้จุด
เดือดสูงขึ้นด้วย จากนั้นไอน้้ายาจะถูกดันออกทางท่อ
ทางส่ง (Discharge Line) และส่งผ่านไปยัง
คอนเดนเซอร์ (Condenser) ตัวคอนเดนเซอร์มี
หน้าที่รับเอาไอน้้ายาไว้ และระบายความร้อนออก
จากไอน้้ายาผ่านตัวกลางซึ่งปกติคืออากาศ ไอน้้ายา
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จะมีอุณหภูมิต่้าลงจนควบแน่นเป็นของเหลวแต่ยังคง
มีความดันสูง และอุณหภูมิสูง สารท้าความเย็นเหลว
จะถูกส่งไปอุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve) 
ซึ่งมีหน้าที่ลดความดันน้้ายาก่อนเข้าเครื่องระเหยมี
ผลให้สารท้าความเย็น มีความดันต่้า และมีอุณหภูมิ
ต่้า เมื่อไหลเข้าเครื่องระเหยก็จะรับความร้อนผ่าน
ตัวกลาง ซึ่งปกติคืออากาศมีผลให้สารท้าความเย็น
เดือดกลายเป็นไอ ไอสารท้าความเย็นที่ออกจาก 
เครื่องระเหยจะมีความดันต่้า และมีอุณหภูมิต่้า และ
ไหลกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อท้าการเพิ่มความดัน
ต่อไป ระบบการท้าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
จะท้างานวนเวียนเป็น วัฏจักรตลอดเวลาที่
คอมเพรสเซอร์ ยังคงท้างานอยู่ และน้้ายาที่มีอยู่ใน
ระบบจะไม่มีการสูญเสียไปไหนเลยนอกเสียจากว่า
เกิดการรั่วซึม ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากในระบบ
ท้าความเย็นเบื้องต้นนี้ มีทั้งน้้ายาที่อยู่ในสภาพความ
ดันสูง และอุณหภูมิสูงกับความดันต่้าอุณหภูมิต่้า จึง
มีการแบ่งออกเป็น 2 ทาง 

 1. ทางด้านสูง (High Side) ซึ่งจะเริ่มจากทาง
อัดของคอมเพรสเซอร์ ผ่านคอนเดนเซอร์จนถึง 
ทางเข้าของอุปกรณ์ลดความดัน ส่วนนี้สารท้าความ
เย็นจะมีทั้งความดัน และอุณหภูมิสูง 
 2. ทางด้านต่้า (Low Side) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่
ทางออกของอุปกรณ์ลดความดัน ผ่านเครื่องระเหย
จนไปถึงทางเข้าของคอมเพรสเซอร์ส่วนนี้จะมีทั้ง
ความดัน และอุณหภูมิต่้า จึงเรียกว่าทาง Low Side 
ระบบปรับอากาศที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆ ไปจะท้างาน
เป็นวัฏจักร 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การผลิตน้้าจากอากาศ (นฤภร โล่อภิรักษ์กุล, 
บุษบา อมรพิสุทธ์ิ และวิชชุ สุวรรณ, 2550) โดย โดย
นักศึกษา ปีที่  4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 
2550โดยวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวิธีผลิตน้้าจาก
อากาศโดยให้ความร้อน กับให้ความเย็น และ
เปรียบเทียบความเร็วลมต่างๆ ที่จะมีผลกับการสร้าง
น้้าจากอากาศดังรูปที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การผลิตน้า้จากอากาศ 
 

จากรูปที่ 4 เป็นการทดลองสร้างอุปกรณ์ให้
ความเย็นโดยมีคอมเพรสเซอร์(Compressor 1/8 
hp) คอยล์ร้อน(Condenser) และคอยล์เย็น
(Evaporator) และมีเครื่องให้ความช้ืน (รุ่น Sonic; 
input voltage:Ac 24โวลต์ ,500มิลลิแอมป์ ,12

วัตต์) และทดลองโดยใช้เวลา 3 ช่ัวโมง ที่ความเร็วลม
ต่างๆ คือ 0.3, 0.6 และ1.2 เมตรต่อวินาที เพื่อ
เปรียบเทียบความเร็วลมที่มีผลต่อการผลิตน้้า มี
ผลสรุปได้ว่าความเร็วลมมีผลต่อการผลิตน้้าดังกราฟ
รูปที่ 5 
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ภาพที่ 5 กราฟเปรยีบเทียบความเร็วลมในระดบัต่างๆ ในการผลติน้า้จากอากาศ 
 

 จากรูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบความเร็วลม
ต่างๆที่มีผลต่อการผลิตน้้าจากอากาศ สรุปได้ว่า
ความเร็วลมนั้นมีผลต่อปริมาณน้้าที่ได้ จะเห็นว่า

ความเร็วลมที่ 1.2 เมตรต่อวินาที จะสามารถผลิตน้้า
ได้ปริมาณที่มากกว่าความเร็วลม 0.6 เมตรต่อวินาที 
และ 0.3 เมตรต่อวินาที ในเวลาเดียวกัน 

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบวิธีการผลิตน้้าระหว่างวิธีเพิ่มอุณหภูมิและ วิธีลดอุณหูมิ 

วิธีการทดลอง ปริมาณน้้าที่ได้ 

ลดอุณหภูม ิ 148g 

เพิ่มอุณหภูม ิ 102g 

 
จากตารางที่ 1 มีการเปรียบเทียบการทดลอง

อยู่สองวิธีคือวิธีสร้างน้้าด้วยความร้อนคือการดูด
อากาศเข้ามายังคอล์ยร้อน และเปรียบเทียบกับวิธีลด

อุณหภูมิ คือดูดอากาศเข้ามายังคอล์ยเย็น ผลปรากฏ
ว่าวิธีลดอุณหภูมิสามารถผลิตน้้าได้ ในปริมาณที่
มากกว่าวิธีเพิ่มอุณหภูมิ 

 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบระหว่างเปิดและไม่เปิดเครื่องท้าความช้ืน 

เคร่ืองท้าความชื้น ปริมาณน้้าที่ได้ 

เปิด 102g 

ไม่เปดิ 53g 
 

จากตารางที่  2 ทดลองการเปิดและไม่เปิด
เครื่องท้าความชื้น สรุปผลได้ว่าความชื้นในอากาศนั้น
มีผลต่อปริมาณน้้าที่ได้ โดยยิ่งความช้ืนสูงจะได้
ปริมาณน้้ าที่ มากขึ้นจากการศึกษาทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องท้าได้ทราบได้ว่าจุดน้้าค้างจะ
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความช้ืน

สัมพัทธ์ดังรูปที่ 2 ยิ่งอากาศมีอุณหภูมิสูงจะสามารถ
เก็บน้้าไว้ได้มากโดยอยู่ในรูปของความช้ืนสัมพัทธ์ 
โดยที่จะเต็มที่ความช้ืนสัมพัทธ์100% เมื่อเกินกว่า
นั้นน้้าอากาศจะไม่สามารถเก็บน้้าได้อีก และเมื่อ
อุณหภูมิลดลงต่้ากว่าจุดน้้าค้างไอน้้าที่มีก็จะกลั่นตัว
กลายเป็นหยดน้้า และกลายเป็นผลึกน้้าแข็ง จากนั้น
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ความเร็วลมจะมีผลคือเป่าให้น้้าแข็งนั้นละลาย
กลายเป็นน้้าซึ่งพบว่าความเร็วลม อุณหภูมิอากาศ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ มีผลต่อการผลิตน้้าจาก
อากาศ 

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบของระบบท้า
ความสะอาดน้้าดื่มจากอากาศโดยใช้พลังงานทดแทน
(Ben Niewenhuis, Chris Shepperly, Ryan Van 
Beek and Eric Van Kooten, 2012) โดยนักศึกษา
ทีม 5 ของวิทยาลัยแคลวิล ประเทศสหรัฐอมเริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบของระบบท้าความสะอาดน้้าดื่ม 
จากอากาศโดยใช้พลังงานทดแทน 

 

 งานวิจัยนี้ออกแบบโดยใช้กังหันลมหมุนเท
อร์บายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้กระแสไฟฟ้าท้า
ให้อากาศเย็น ส่งผลท้าให้เกิดการควบแน่นของน้้า 
จากไอน้้าจะกลายเป็นหยดน้้าโดยระบบในตัวเองและ
ไม่จ้าเป็นต้องใช้การเช่ือมต่อจากภายนอก โดยมี
วัตถุประสงค์คือน้้าที่ได้ผ่านมาตรฐานน้้าดื่มอนามัย
โลก(WHO) มีความเรียบง่ายในการใช้งาน มีความ
สะดวกเรื่องพลังงานทั้งพลังงานลม และแสงอาทิตย์ 

อีกทั้ งยั งมีความสะดวกถึงการใช้งานและดูแล
ซ่อมแซม โดยผลที่ได้นั้นสามารถผลิตน้้าได้หนึ่งลิตร
ต่อวัน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุม
ระบบ 

การสร้างน้้าจากอากาศด้วยวิธีผันความร้อน
จากไฟฟ้า(Aditya Nandy, Sharmi Saha, Souradeep 
Ganguly and Sharmistha Chattopadhyay, 2014) 
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ภาพที ่7 การสร้างน้้าจากอากาศด้วยวิธีผันความร้อนจากไฟฟ้า 
 
จากรูปที่ 7 เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างน้้าจาก

อากาศได้โดยดูดอากาศเข้ามาผ่านพัดลมและไปยัง
ท่อที่มีซิงค์ซึ่งด้านหนึ่งเย็น และอีกด้านหนึ่งมีความ
ร้อน ดังนั้นอากาศจึงควบแน่นระหว่างตรงกลางท้าให้
น้้าหยดลงมา และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาด 
120 วัตต์ แรงดัน 12 โวลต์ โดยมีการควบคุมด้วย 
PIC16F872 หรือ ATmeka series microcontroller 
โดยสามารถผลิตน้้าได้สูงสุดหนึ่งลิตรในหนึ่งช่ัวโมงก็

ต่อเมื่อมีความช้ืนสูงมากขณะที่มีแสงอาทิตย์ ให้
พลังงานเพียงพอต่อระบบ  

ในปี พ.ศ. 2554 นักศึกษาและอาจาร์ยคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท้าวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเมมเบรน(นักศึกษา และอาจาร์ย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2554)  

 

 
 

ภาพที่ 8 เครื่องกรองน้้า ที่ออกแบบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 จากรูปที่  8 เป็น เครื่ องกรองน้้ าที่ คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ออกแบบมาโดยจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ ชนิดท่อเดี่ยว 
ชนิด 2 ท่อ และ ชนิด 3 ท่อ โดยชนิดท่อเดี่ยว จะมี
เฉพาะไส้กรองเซรามิกเป็นส่วนประกอบ ส่วนชนิด 2 
ท่อ และ ชนิด 3 ท่อนั้น จะเพิ่มสารกรองคาร์บอน 
เพื่อใช้กรองตะกอน กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ 
และ สารกรองเรซิน เพื่อกรองหินปูน ลดความ
กระด้างในน้้า และดูดซับสี ซึ่งมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการ
พกพา อีกมีอายุการใช้งานท่ีนานกว่าใส้กรองปกติ 
 

วิธีการทดลอง 
 ออกแบบโครงสร้างและหลักการท้างาน 
 ในการออกแบบโครงงานการผลิตน้้าจาก
อากาศโดยแบ่งให้มี 2 ระบบคือ ระบบการผลิตน้้า
จากอากาศหรือการควบแน่นอากาศ และระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยออกแบบดังนี้ 
 ออกแบบช้ินงานในส่วนแรกท้าให้มีสามช้ันโดย
ช้ันบนสุดห้องควบแน่นมีขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 
0.4 เมตร และสูง 0.35 เมตร โดยมีคอยล์เย็นวางอยู่

บนพ้ืนท่ีเอียง มีเจาะรูไว้เพื่อให้น้้าไหลลงตามรู และมี
พัดลมดู ดอากาศขนา เส้ นผ่ านศู นย์ กล า ง  12 
เซนติเมตร 12 โวลต์ไฟกระแสตรง ไว้ส้าหรับดูด
อากาศเข้ามาท้าให้ผลึกน้้าแข็งละลาย และมีฟิลเตอร์
ไว้ส้ าหรับกรองอากาศก่อนที่จะเข้าไปยังส่วน
ควบแน่นด้วย จากนั้นส่วนที่สองตรงกลางมีขนาด
กว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.4 เมตร และสูง 0.5 เมตร 
ออกแบบไว้ส้าหรับใส่ถังเก็บน้้าใต้ห้องควบแน่น มีถัง
น้้าขนาด 2.5 ลิตร และมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า
โดยใช้ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิสซึ่งเป็นระบบกรองน้้าที่
สะอาดมากที่สุดในปัจจุบัน โดยมีปั้มน้้า 24 โวลต์ไฟ
กระแสตรงดูดน้้า ด้วยความแรง 100 ปอนด์ มาผ่าน
กรองต่างๆ คือกรอง PP หรือกรองหยาบไว้ส้าหรับ
กรองตะกอนช้ินใหญ่ต่างๆ จากนั้นกรองคาร์บอน ไว้
ส้าหรับปรับรสชาติน้้า กลิ่น และสี จากน้ันกรองเรซิน 
เพื่อกรองหินปูนต่างๆ สุดท้ายจะเป็นกรองเมมเบร
นซึ่งกรองเซื้อโรคและสิ่งต่างๆ ที่มีขนาดมากกว่าอณู
ของน้้าคือ 0.0001 ไมครอน ท้าให้ได้น้้าที่สะอาด
มากๆออกมาใช้ส้าหรับดื่มได้ 

 
ภาพที่ 9 ออกแบบช้ินงานด้วยโปรแกรม sketchup 
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 ส่วนล่างสุดเป็นส้าหรับใส่คอมเพรสเซอร์ขนาด 
¼ แรงม้า ไฟฟ้ากระแสตรง 12 ถึง 24โวลต์ รุ่น
QDZH30G  เพื่อสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่

และพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้และมีกล่องส้าหรับใส่
วงจรควบคุมทั้งหมดไว้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 10 ออกแบบฐานวางพร้อมแผงรับพลังงานแสงอาทิตย ์
 
 จากรูปที่ 10 ออกแบบฐานวางช้ินงานที่มีความ
กว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.8 เมตร สูง 1.7 เมตร พร้อม
ใส่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60 วัตต์ 2 แผง 
และมีช่องส้าหรับใส่แบตตเตอร์รี่ 2 ก้อน ส้าหรับใช้
นอกสถานท่ี มีล้อส้าหรับเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถ
ปรับมุมของแผงได้ และสามารถถอดเฉพาะช้ินงาน
เพื่อน้าไปใช้งานภายในอาคารได้ 
 ในรูปที่ 11 เป็นส่วนของวงจรควบคุม โดยเริ่ม
จากใช้บอร์ด Arduino Uno R3 เป็นตัวควบคุมการ
ท้างานของคอมเพรสเซอร์และพัดลมดูดอากาศโดย
ใช้รี เลย์เป็นสวิตช์ตัดต่อโดยเขียนโค้ดโปรแกรม

ภาษาซีให้คอมเพรสเซอร์ท้างาน 20 นาทีเพื่อท้า
ความเย็นให้เกิดการควบแน่นที่ห้องควบแน่นหาก
เวลาน้อยเกินไปจะยังท้าความเย็นไม่พอในการท้า
ความเย็น แต่หากเวลามากเกินไปจะมีผลต่ออายุการ
ใช้งานของคอมเพรสเซอร์ ดังนั้นจึงใช้ 20 นาทีให้
คอมเพรสเซอร์ท้างาน และ 10 นาทีให้พัดลมดูด
อากาศท้างานเพื่อให้เป่าละลายผลึกน้้าแข็งที่เกาะกัน
ภายในห้องควบแน่นจากนั้นอากาศเย็นที่ถูกเป่าออก 
จะใส่ท่ออากาศเพื่อน้าอากาศเย็นนั้นไประบายความ
ร้อนให้คอมเพรสเซอร์อีกทีเพื่อให้ประหยัดพลังงาน
ด้วย 
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ภาพที่ 11 วงจรควบคุม 

 

 ส่วนเซนเซอร์ระดับน้้า(Water level)จะมีอยู่ 3 
ส่วนคือ Com, Low และ High จะติดตั้งหัวเซนเซอร์
ไว้ที่ถังเก็บน้้าขนาด 2.5 ลิตร มีหลักการท้างานคือ
เมื่อผลิตน้้าได้จนถึงระดับ high วงจรจะตัดการ
ท้างานของคอมเพรสเซอร์แต่เมื่อมีการใช้น้้าลดลงจน
ไปถึงระดับ low วงจรจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ท้างาน
อีกครั้งโดยที่บอร์ด Arduino ยังท้างานตลอด
เพราะว่าถ้าหากระดับน้้าจาก high ถูกใช้จนถึงระดับ 
low ในเวลาอันสั้น คอมเพรสเซอร์จะไม่มีเวลาหยุด
พักจึงอาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานได้ ดังนั้นจึงตั้ง
ให้บอร์ด arduino สั่งงานตลอดเวลาเพื่อให้
ระยะเวลาการท้างานเป็นปกติตลอดเวลา ปั้มน้้า
ขนาด 24โวลต์ โดยใช้น้าเอาแบตเตอร์รี่อีกตัวมาต่อ
อนุกรมกับแบตที่มีอยู่แล้วต่อเข้ากับปั้มน้้าโดยผ่าน
ลิมิตสวิตช์ เพื่อให้เวลาต้องการกดน้้าเหมือนตู้น้้าเย็น

ทั่วไป ลิมิตสวิตช์จะสั่งให้ปั้มน้้าท้างานและดูดน้้าจาก
ถังเก็บน้้าผ่านไปยังกรองน้้าต่างๆและส่งมายังก๊อกน้้า
ทันท ีส่วนตัวชาร์จเจอร์จะรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์
และปรับแรงดันให้คงที่เพื่อชาร์จไฟให้กับแบตเตอร์รี่
ในตอนกลางวันเพื่อเก็บไว้ใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มี
แสง  
 ภายในห้องควบแน่นช้ันบนสุดนั้นออกแบบโดย
ให้มีพ้ืนท่ีเอียงเพ่ือให้น้้าท่ีได้นั้นไหลลงไปตามรูที่เจาะ
ไว้ส้าหรับเก็บน้้าไว้ที่ละถังเก็บน้้า ส่วนผนังของห้อง
นั้นใช้โฟมเป็นช้ันนอกสุดเพื่อเก็บความเย็นไว้ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการควบแน่นของน้้านอกห้องควบแน่นอาจ
ส่งผลให้ส่วนอื่นๆเสียหายได้ จากนั้นใช้แผ่นสังกะสี
เรียบเป็นช้ันในรองจากแผ่นโฟม แต่จะใช้เท็ปปะ
สังกะสีปิดไว้ทั้งหมดอีกที เพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิด
ขึ้นกับสังกะสีข้างในได้ ดังรูปที่ 12 

 

 
ภาพที่ 12 ภายในห้องควบแน่น 
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ภาพที่ 13 ช้ินงานจริงภายในเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 ช้ินงานจริงท่ีเสร็จสมบรูณ ์

 

 เครื่องผลิตน้้าจากอากาศรุ่นต้นแบบนั้น มีการ
ต่อท่ออากาศจากห้องควบแน่นลงมาเพื่อระบาย
ความร้อนให้แก่คอมเพรสเซอร์ ใส่ก๊อกน้้าและมีสวิตซ์
กดน้้า โดยใช้ตัดต่อปั้มน้้าเพื่อดูดน้้าจากถังเก็บน้้า
มายังระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าและไปยังก๊อกน้้าดื่ม 
ห้องล่างสุดเป็นส่วนส้าหรับใส่คอมเพรสเซอร์ และ
กล่องส้าหรับใส่วงจรควบคุมทั้งหมด โดยต่อพลังงาน
จากแบตเตอร์รี่ทั้งสองก้อนท่ีวางอยู่ด้านข้าง 
 ส่วนแผงโซล่าเซลล์ขนาด 60 วัตต์ ทั้งสองแผง
นั้นต่อขนานกันให้ได้ก้าลั งไฟฟ้า 120 วัตต์ เพื่อ
เพียงพอต่อการใช้งานท้ังกลางวันและกลางคืน ต่อมา
ยังวงจรชาร์จเจอร์ก่อนเข้าแบตเตอร์รี่และระบบ โดย

แผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถปรับมุมองศาได้ตาม
ต้องการเพื่อให้รับแสงได้เต็มที่ 
 

ผลการวิจัย 
 เริ่มต้นจากการทดลองเดินเครื่องไว้ที่สภาพ
อากาศต่างๆเป็นเวลา 10 วันและได้บันทึกผลการ
ทดลอง ค่าต่างๆ มีทั้งตัวแปรจากธรรมชาติ และค่าที่
ค้านวณได้  คือ อุณหภูมิขณะท้าการทดลอง ซึ่ ง
เปลี่ยนไปตามเวลา แต่ไม่มากซึ่งจะน้าค่าเฉลี่ยมา
บันทึก ความช้ืนสัมพัทธ์ในขณะทดลอง ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน จึงน้าค่าเฉลี่ยมาบันทึกผล จุด
น้้าค้าง โดยทั้งสามค่านี้วัดจากเครื่องวัดอุณหภูมิและ

ห้อง

ควบแน่น 

ถงัเก็บ

น ้ำ 
กรองน ้ำ 

DC Compressor 

Condenser 

ป้ัมน ้ำ 

กล่องวงจรควบคุม 

ท่ออำกำศ 
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ความช้ืน ปริมาณไอน้้าที่มีในอากาศเป็นกรัมต่อหนึ่ง
ลูกบาก์ศเมตร ดูได้จากกราฟ รูปที่ 2 โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์
ในอากาศ น้้าที่ผลิตได้ต่อช่ัวโมง บันทึกค่าได้จากการ
ทดลองโดยใส่บีกเกอร์ น้้าที่ผลิตได้ต่อวัน ได้ค่าจาก
การค้านวณ และทดลอง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
ในช่วงคอมเพรสเซอร์ท้างาน กระแสไฟฟ้าในช่วงพัด
ลมท้างาน ได้ค่าจากการวัดด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิตอล 
ก้าลังไฟฟ้าต่อช่ัวโมง ได้จากการค้านวณด้วยสมการ 
 

 (   )   
(  นาที             ) (  นาที             )

  นาที
   

(5.1) 
P(Whr)  คือค่าก้าลังไฟฟ้าต่อช่ัวโมง 
              คือค่ากระแสไฟฟ้าขณะท้างาน 
 
ก้าลังไฟฟ้าต่อวันได้จากการค้านวณด้วยการเอา
ก้าลังไฟฟ้าต่อช่ัวโมงคูณ 24 ช่ัวโมง ก้าลังไฟฟ้าต่อน้้า
หนึ่งลิตรได้ค่าจากการค้านวณโดยใช้สมการ 
 

        
         

ปริมาณน้้า    
   (5.2) 

         คือก้าลังไฟฟ้าต่อน้้าหนึ่งลิตร 
      คือก้าลังไฟฟ้าต่อหนึ่งช่ัวโมง 

ปริมาณน้้า     คือปริมาณน้้าท่ีได้ในหนึ่งช่ัวโมง 

 
 ค่าไฟฟ้าต่อน้้าหนึ่งลิตร และค่าไฟฟ้าต่อหนึ่ง
วัน โดยค่าไฟหน่วยละ 3 บาท สามารถค้านวณได้
ดังนี ้
 

ค่าไฟ       บาท
     

             (5.3) 
 

E คือ พลังงานไฟฟ้าต่อวันหรือต่อลติร 
 
 ค้านวณจุดคุ้มทุนโดยน้้าดื่มบรรจุขวดขนาด
หนึ่งลิตรทั่วไปขายอยู่ที่ราคาขวดละ 10-12 บาท เรา
ผลิตได้ที่หนึ่งลิตรในราคา 3 บาทต่อวัน ต้นทุนการ
ท้าวิจัยและสร้างช้ินงานใช้งบประมาณ 20,000 บาท 
สามารถค้านวณได้ตามสมการ 
 

จุดคุ้มทุน          บาท

(   ราคาน้้า)-   ต้นทุน )     วัน
 = 7.8ปี   

(5.4) 
 

จากการค้านวณจุดคุ้มทุนตามสมการที่ 5.4 
โดยอ้างอิงราคาน้้าดื่มอยู่ท่ีลิตรละ 10 บาท จะคุ้มทุน
ภายในเวลาประมาณ 8 ปี 
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ตารางที่ 3 ตารางบันทึกผลการทดลอง 
กา

รท
ดล

อง
คร

ั้งที่
 

อุณ
หภ

ูมิ(
 

) 
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กระแส 
ไฟฟ้า(A) 

พล
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าน
ไฟ

ฟ้า
ต่อ

ชั่ว
โม

ง(W
h)

 

พล
ังง

าน
ไฟ

ฟ้า
ต่อ

วัน
 (W

h/
Da

y) 

พล
ังง

าน
ไฟ

ฟ้า
ต่อ

น้้า
หน

ึ่งล
ิตร

(W
h/

L) 

ค่า
ไฟ

ฟ้า
ต่อ

น้้า
 1

ลิต
ร(บ

าท
) 

ค่า
ไฟ

ฟ้า
ต่อ

วัน
(บ

าท
) 

เวลา 
40 
นาท ี

เวลา 
20 
นาท ี

1 27 88 24.8 29 50 1.2 12 5.05 0.76 44 1056 880 2.64 3.168 
2 27.8 76 23.1 25 50 1.2 12 6.84 0.75 58 1392 1160 3.48 4.176 
3 29 74 22 25 50 1.2 12 7.07 0.75 60 1440 1200 3.6 4.32 
4 30.7 64 23.5 23 40 0.96 12 6.4 0.75 54 1296 1350 4.05 3.888 
5 29.6 70 23.4 23 40 0.96 12 6.5 0.76 55 1320 1375 4.13 3.96 
6 30.9 66 23.8 23 40 0.96 12 5.9 0.76 50 1200 1250 3.75 3.6 
7 29.9 68 23.4 23 40 0.96 12 6.3 0.8 54 1296 1350 4.05 3.888 
8 29 78 24.5 26 50 1.2 12 6.2 0.76 53 1272 1060 3.18 3.816 
9 27.1 88 24.8 29 50 1.2 12 6.15 0.76 53 1272 1060 3.18 3.816 
10 29.5 75 23.1 25 50 1.2 12 6.31 0.76 54 1296 1080 3.24 3.888 
               

 จากตารางที่ 3 เห็นได้ว่ามีตัวแปรที่ไม่สามารถ
ก้าหนดได้คือ อุณหภูมิอากาศ และความช้ืนสัมพัทธ์
ของอากาศ และตัวแปรที่สามารถลดได้คือค่า
ก้ า ลั ง ไ ฟฟ้ า  คื อถ้ าห าก เ อาลม เย็ น เป่ า เ ข้ า ที่
คอมเพรสเซอร์ ช่วยระบายความร้อนจะท้าให้
กระแสไฟฟ้าลดลงมาส่วนหน่ึงซึ่งท้าให้ค่าไฟฟ้าลดลง
ตามมาเช่นกัน และแรงดันไฟฟ้าใช้อยู่ที่ 12 โวลท์
ตลอด  ป ริ ม า ณ น้้ า ที่ ผ ลิ ต ไ ด้ จ ะ ขึ้ น อ ยู่ กั บ 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ด้วยเช่นกันถ้าหาก

ความช้ืนสัมพัทธ์มาก ปริมาณน้้าท่ีผลิตได้ก็จะมากขึ้น
ตามไปด้วย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการบันทึกผลการทดลอง เมื่อน้าข้อมูล
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน้้าที่ผลิต
ได้ ม า แสดงด้ ว ยกร าฟ  จะ เห็ นแนว โน้ มและ
ความสัมพันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 15-16  
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ภาพที่ 15 อุณหภมูิในแต่ละวันขณะทดลอง 

 

 
ภาพที่ 16 ความช้ืนสัมพัทธ์ในแตล่ะวันขณะทดลอง 

 

 
ภาพที่ 17 ปริมาณน้้าในอากาศในแต่ละวันขณะทดลอง 

 
 จากกราฟรูปที่ 15 และ 16 แสดงถึงอุณหภูมิใน
อากาศและความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศที่มีในแต่ละวัน

ขณะทดลองส่งผลต่อปริมาณน้้าที่มีในอากาศดังกราฟ
รูปที่ 17 และสามารถสรุปได้ดังกราฟรูปที่ 18 
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ภาพที่ 18 ปริมาณน้้าท่ีได้ต่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

 
 จากรูปที่ 18 แผนภูมิแสดงปริมาณน้้าที่ผลิตได้
ต่อ อุณหภูมิในอากาศขณะทดลอง และความช้ืน
สัมพัทธ์ขณะทดลอง จะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิ และ
ความช้ืนสัมพัทธ์มีค่ามาก แสดงว่าไอน้้าที่อยู่ ใน
อากาศ มีจ้านวณมาก จะท้าให้สามารถผลิตน้้า
ออกมาได้มากขึ้นตาม ยกตัวอย่างเช่นวันที่ 1 ของ
การทดลองมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีความช้ืน
สัมพัทธ์อยู่ที่ 88% เมื่อดูจากกราฟรูปที่ 2 แล้วจะมี
ไอน้้าในอากาศอยู่จ้านวน 29 กรัมต่อหนึ่งลูกบาก์ศ
เมตร ดังนั้น ในหนึ่งช่ัวโมงจึงสามารถผลิตน้้าได้ถึง 
50 มิลลิลิตรในหนึ่งช่ัวโมง และในวันที่ 4 ของการ
ทดลองซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ 30.7 องศาเซลเซียส มี
ความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ 64% และมีไอน้้าในอากาศอยู่
ที่ 23กรัมต่อหนึ่งลูกบาก์ศเมตร สามารถผลิตน้้าได้

จ้านวน 40 มิลลิลิตรในหนึ่งช่ัวโมง ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อ
เทียบกับวันท่ี 1  
 การทดสอบคุณภาพของน้้า 
 ทดสอบคุณภาพของน้้าดื่มที่ผลิตจากอากาศ 
ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพน้้าบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิด
สนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
256) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท(ฉบับที่ 4)(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข , 
ฉบับที่ 256 และน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, 
ฉบับที่  4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการเคมี  และ
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีค่าพารา
มิเตอร์ต่างๆเบื้องต้น ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพน้้า 

ข้อมูล มาตรฐาน ก่อน หลัง 
ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 6.5-8.5 6.70 7.8 
ของแข็งแขวนลอย (TDS) ไม่เกิน 1000 mg/L 128 mg/L 9.5 mg/L 

ค่าการน้าไฟฟ้า(EC) 0.005-0.05 S/m 0.2 S/m 0.04 S/m 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพความ
สะอาดของน้้าเบื้องต้น ได้ผลการทดสอบว่า คุณภาพ
ของน้้ า ที่ ผ ลิ ต จ าก อา กาศ นั้ น  หลั ง จ าก ผ่ า น

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเสร็จเรียบแล้ว ได้
ผ่านมาตรฐานการบริโภค 
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สรุป 
 จากการศึกษาและทดลองงานวิจัยนี้ได้พัฒนา
ระบบผลิตน้้าสะอาด จากกระบวนการควบแน่น โดย
ใช้คอมเพรสเซอร์กระแสตรงท้าความเยน็เพื่อท้าให้ไอ
น้้าลดต่้าลงกว่าจุดน้้าค้าง และเกิดหยดน้้าขึ้น ซึ่ง
ปริมาณน้้าที่ได้ออกมานั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
ปัจจัยหลายปัจจัยมีทั้ งทางกล ทางไฟฟ้า และ
สภาพแวดล้อมต่างๆเช่นขณะทดลอง มีอุณหภูมิและ
ค ว า ม ช้ื น สั ม พั ท ธ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม  ก้ า ลั ง ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ ขนาดพัดลมดูดอากาศ การควบคุม
การระเหยของน้้าท่ีควบแน่นก่อนที่จะกลายเป็นหยด
น้้า โดยในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบระบบการผลิตน้้า
จากทั้งห้องควบแน่นให้มีพื้นที่ลาดเอียง พัดลมดูด
อากาศในขนาดที่เหมาะสม รวมไปถึงก้าลังอัดของ
คอมเพรสเซอร์ด้วยเช่นกันที่จะอัดสารท้าความเช่น
ชนิด 134a เข้าไปยังระบบท้าให้ห้องควบแน่นมี
อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การผลิตน้้าจากอากาศออกมา
ให้ได้มากที่สุด และผลที่ได้ออกมานั้นเป็นน้้าสะอาดที่
มีราคา 3-4 บาทต่อลิตร ใช้พลังงานประมาณ 1 
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อลิตร และยังสามารถใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงมาใช้งานท้า
ให้สามารถน้าไปใช้งานได้ทุกที่  แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในที่นั้นๆว่าสามารถผลิตน้้าได้มาก
น้อยเพียงใด แต่หากเป็นสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลน
น้้าดื่ม พลังงานจ้านวนนี้จะถือว่าเป็นพลังงานที่ 
คุ้มค่ามาก 
 และจากการทดสอบวัดคุณภาพน้้าดื่มโดย
ห้องปฏิบัติการเคมี และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านวิชา
เคมี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย โดยอ้างอิงค่ามาตรฐานจากมาตรฐาน
คุณภาพน้้าบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 
2524 เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(ฉบับ
ที่ 4) พบว่าน้้าที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
นั้นสะอาดผ่านมาตรฐาน และสามารถดื่มได้โดยไม่มี
อันตรายใดๆ 
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การศึกษาลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนของกับดักเสิรจ์ฟ้าผ่าชนิดออกไซด์โลหะไม่มี
ช่องว่างในระบบ 22 กิโลโวลต ์

Study of Feature Deterioration of Insulator Metal-Oxide Surge Arrester  
in 22 kV System 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันในระบบจ าหน่ายไฟฟ้านิยมน ากับดักเสิร์จฟ้าผ่าชนิดออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างหรือแบบใช้ยางซิลิโคนเป็นฉนวน

โครงสร้างหุ้มภายนอกมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแต่ยางซิลิโคนที่ใช้ท าฉนวนพอลิเมอร์ท าจากสารอินทรีย์เมื่อใช้งานภายใต้สภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เป็น เวลานานจึงเกิดการเสื่อมสภาพของฉนวนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จึงได้น าเสนอการศึกษาลักษณะ
เส่ือมสภาพฉนวนของกับดักเสิร์จฟ้าผ่าชนิดออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างในระบบ 22 กิโลโวลต์ โดยทดสอบตามข้อก าหนดมาตรฐาน IEC 
60099-4 เร่ิมจากออกแบบและสร้างห้องทดสอบกับดักเสิร์จภายใต้การจ าลองสภาวะความเครียดที่หลากหลายซ่ึงประกอบไปด้วย รังสี
อัลตราไวโอเลต หมอกไอเกลือ ฝนและความชื้น จากนั้นท าการทดสอบอย่างต่อเนื่อง 1,000 ชั่วโมง เพื่อวัดปริมาณกระแสรั่วไหลและ
วิเคราะห์การเสื่อมสภาพของกับดักเสิร์จ ผลการทดสอบพบว่าปริมาณกระแสรั่วไหลมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาทดสอบมากขึ้น การ
เส่ือมสภาพฉนวนยางซิลิโคนเกิดจากการได้รับผลกระทบจากความเครียดทางสนามไฟฟ้า สภาวะความเครียดต่าง ๆ ในการทดสอบและ
จากการเกิดดีสชาร์จเป็นเวลานาน นอกจากนี้เมื่อน าตัวอย่างชิ้นส่วนของฉนวนยางซิลิโคนไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง พบว่ามีร่องรอย
ของการผุกร่อนบนพื้นผิวฉนวนซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ฉนวนยางซิลิโคนเกิดการสูญเสียคุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นและน าไปสู่การเสื่อมสภาพ
ในที่สุด 

ค าส าคัญ: กับดักเสิร์จฟ้าผ่า, กระแสรั่วไหล, ลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนยางซิลิโคน 

Abstract 
Presently, lightning surge arresters with silicone rubber housing are widely used in distribution systems. 

Silicone rubber is used to make insulating polymer made from organic materials. When it is operating under 
different environments for a long time, the deterioration of the insulation will occur. This paper presents the 
experimental deterioration study of silicone rubber housing material for 22 kV. Lightning surge arresters were 
tested under artificial accelerated ageing to provide based on IEC 60099-4 specifications. The test procedure starts 
by design and built a chamber to test a lightning surge arrester to provide conditions of stress. These conditions 
include the ultraviolet radiation, salt fog, rain and humidity, over 1000 hrs. The insulation was continuously tested 
to measure the leakage current and to analysis the deterioration of lightning surge arrester. The results showed 
that the amount of leakage current rose with the number of tests. The deterioration of the silicone rubber 
insulation affected by the electric field, stress conditions and long duration of discharges. Moreover, the analysis 
of the insulating silicone rubber reveals that there were traces of corrosion on the surface, which causes the loss 
of hydrophobic properties and ageing deterioration of the insulating silicone rubber. 

Keywords: Lightning arrester, Leakage Current, Silicone rubber insulation feature deteriorate 
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บทน า 
ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ

การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์และเกิดการ
ขยายตัวตามความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ความมั่นคงของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
คือปัจจัยความส าคัญ ระบบฉนวนเป็น ส่วนหนึ่งของ
ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดข้อผิดพลาด จึงต้องมีระบบ
ป้องกันท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นเสถียรภาพของการ 
ส่งจ่ายไฟฟ้าให้สม่ าเสมอและดียิ่งขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต  

การป้องกันแรงดันเกินเสิร์จในระบบส่งจ่าย 
ไฟฟ้าแรงสูง ฉนวนของอุปกรณ์หรือของระบบมี
โอกาส ได้รับแรงดันเกินเสิร์จจากฟ้าผ่า  แรงดันเกิน
เสิร์จสวิตช่ิง และแรงดันเกินช่ัวขณะ การป้องกันจึง
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้อง
ได้รับการป้องกัน   

กับดักเสิร์จฟ้าผ่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันชนิดหนึ่ง
ที่ใช้งาน ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท าหน้าที่ป้องกัน
แรงดันเกินเสิร์จที่จะเกิดขึ้น คุณสมบัติการท างานใน
สภาวะแรงดันใช้งานปกติจะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง เมื่อมี
กระแส เสิ ร์ จ เข้ าม าในระบบ เพิ่ ม  ม ากขึ้ น  ค่ า
อิมพีแดนซ์กลับลดลงเพื่อขจัดกระแสเสิร์จที่เข้ามาใน
ระบบลงสู่พื้นดินได้อย่างสะดวกจะช่วยให้อุปกรณ์ที่ 
ต่ออยู่ไม่ได้รับอันตรายและปลอดภัย  

การน ากับดักเสิร์จฟ้าผ่าฉนวนพอลิเมอร์มาใช้
งานมีข้อดี คือ แรงตึงผิวต่ าท าให้ผิวของฉนวนมี
คุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่น จึงมีสมรรถนะทางไฟฟ้า
ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนและ สภาวะเปียกช้ืน 
นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนความทนทานแรงกลต่อ
น้ าหนักสูงกว่าฉนวนแบบธรรมดา ซึ่ งจะท าให้ 
การ ออกแบบสร้ างกะทั ดรัดและ ง่ายต่ อการ
บ ารุงรักษาสายส่งระบบจ าหน่ายก าลังไฟฟ้าได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นอีกด้วย แต่ข้อเสียของกับดักเสิร์จ

ฉนวนพอลิเมอร์คือ ยางซิลิโคนท ามาจากสารอินทรีย์ 
เมื่ อ ใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่ าง ๆ  เป็น
เวลานานและมีอาร์กจากแถบแห้งท าให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงทางเคมีของผิวฉนวนจะเกิดการ
เสื่อมสภาพเมื่อใช้งานไปนาน ๆ อาจสร้างความ
เสียหายแก่อุปกรณ์ป้องกันระบบสายส่งไฟฟ้า 

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมเป็นสาเหตุส าคัญใน
การเสื่อมสภาพของกับดักฟ้าผ่าเสิร์จฉนวนพอลิเมอร์
ที่ใช้งานในบริเวณที่มีปัญหาด้านมลภาวะแวดล้อมจึง
เป็นสาเหตุที่มาของบทความวิจัย เพื่อศึกษาและ
ทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนของกับดักเสิร์จ
ฟ้าผ่าชนิดออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างในระบบ 22 
กิโลโวลต์ ภายใต้สภาพความเครียดต่าง ๆ ในการใช้
งาน อ้ า งอิ งต าม ม าต ร ฐ าน  IEC 60099-4 (IEC 
60099-4. Edition,2.1., 2006-7) 

กับ ดั ก เสิ ร์ จห รื อกั บ ดั กฟ้ าผ่ า  (Lightning 
Arrester) เป็นอุปกรณ์ป้องกันท่ีใช้ป้องกันแรงดันเกิน
เสิร์จฟ้าผ่าและแรงดันเกินเสิร์จสวิตช่ิง ใช้ป้องกัน
อุปกรณ์ส าคัญได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า รีแอคเตอร์ หรืออุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย จะ
ต่อคร่อมอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน ต่ออยู่ระหว่าง
เฟสกับดิน มีหน้าที่การป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากโอ
เวอร์โวลต์ เตจ ในระบบไฟฟ้าที่ท างานตามปกติ 
(ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล, 2552) กับดักเสิร์จฟ้าผ่าจะต้อง
ไม่มีผลใด ๆ กับระบบ เมื่อเกิดเสิร์จขึ้นในวงจรไฟฟ้า
ต้องท างานและยังสามารถทนทานต่อแรงดันเกินได้
โดยไม่เกิดความเสียหาย คุณสมบัติที่ต้องการส าหรับ
กับดักเสิร์จฟ้าผ่าจะมี 3 ประการ คือ  

1) ในระหว่างที่มีเสิร์จเกิดขึ้นในสายส่งไฟฟ้า 
กับดักเสิร์จจะช่วยจ ากัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่
อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทนทานได้  

2) มีความสามารถในการเป็นตั วที่ ดู ดซับ
พลังงานที่ดีเพียงพอ ส าหรับกับดักเสิร์จส่วนใหญ่ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การท างานของระบบไฟฟ้ามี
เสถียรภาพ  
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3) ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความต้านทานสูง
ในระหว่างที่ระบบไฟฟ้าท างานตามปกติ เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดหรือผลเสียหายต่อการจ่ายไฟฟ้า 

กับดั ก เสิ ร์ จฟ้ าผ่ าจะประกอบด้ วยความ
ต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Rnon) มี 2 ชนิด คือ ชนิดมี
ช่องว่างอากาศ (Gap Type, Passive Gap, Active 
Gap) คือกับดักเสิร์จชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) และ 
ชนิดไม่มีช่องว่างอากาศ (Gapless Type)  คือกับดัก
เสิร์จชนิดออกไซด์โลหะ (Metal Oxide Varistor: 
MOV) หรือออกไซด์สังกะสี (Zinc Oxide: ZnO) มี
ลักษณะเป็นแผ่นกลมทรงกระบอก ประกอบตั้งอยู่ใน
กระบอกฉนวนได้แก่ พอร์ซเลนหรือยางซิลิโคน 
(ส ารวย สังข์สะอาด, 2549) 

ลักษณะเส้นแรงดันและกระแสของกับดักเสิร์จ
โดยพิจารณา จากค่าความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้น 
ทั้งชนิด ZnO  และ SiC ที่มีลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้น
ที่สามารถนามาเขียนอยู่ในรูปสมการคือ 

kVI    (1)  
เมื่อ คือค่าคงตัวที่ข้ึนอยู่กับชนิดของวัสดุของ Rnon  

α = 4-6 ส าหรับ SiC 
α = 20-50 ส าหรับ ZnO 
k คือค่าคงตัวข้ึนอยู่กับวัสดุและขนาดของแกน 

Rnon ถ้าแกนยิ่งเล็กความคงทนต่อแรงดันยิ่งสูงขึ้นดัง
ภาพ 

  

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของฉนวนยางซิลิโคน (A. Haddad and D. Warne, 2004)  
 

กับดักเสิร์จชนิดออกไซด์โลหะ หรือ ZnO จะ
ใช้ค่า Rnon  ที่ทาด้วย ZnO มีลักษณะเป็นแท่งกลม 
ทรงกระบอกวางซ้อนกันบรรจุในกระบอกฉนวนดัง
รูปที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของแท่ง ZnO จะ
เป็น ตัวก าหนดขนาดของกระแส หรือพลังงานเสิร์จที่
ยอมให ้ผ่าน ส่วนความสูงจะเป็นตัวก าหนดแรงดัน 

โครงหุ้มของกับดักเสิร์จฟ้าผ่าชนิดออกไซด์
โลหะไม่มีช่องว่างท าจากพอลิเมอร์ดังแสดงในรูปท่ี 2 
และมีข้อได้ เปรียบกว่าชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์  คือ 
สามารถก าจัดกระแสตามที่เกิดขึ้นหลักจากกระแส
อิมพัลส์ได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีน้ าหนักเบาและทนทานต่อ
สภาวะแวดล้อมดีกว่า 

 

 
ภาพที ่2 โครงสร้างของกับดักเสริจ์ฟ้าผ่าฉนวนยางซลิิโคน (IEEE C62.1., 1989) 
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สมรรถนะทางไฟฟ้าของกับดักเสิร์จ 
สมรรถนะของกับดักเสิร์จชนิด MOV เป็นการ

หาค่า คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางความร้อนของวาริ
สเตอร์ การเปรียบเทียบคุณลักษณะการท างานของ
กับดักเสิร์จชนิด SiC กับ MOV ซึ่งกับดักเสิร์จชนิด 

MOV จะมีคุณลักษณะการท างานการป้องกัน ที่
ดีกว่าลดปัญหาด้านผลกระทบจากสิ่งเปรอะเปื้อน
และไม่มีกระแสไหลตาม เมื่อแรงดันเสิร์จผ่านไปแล้ว
ดังภาพที ่3 [6-8] 

 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะการท างานของกับดักเสิรจ์ a) SiC b) ZnO ([8(C.A. Christodoulou, L.Ekonomoi, 
A.U. Mitropoulou, V.Vita and I.A.Stathopulos, 2010) 

 

กับดักเสิร์จแบบ MOV สามารถที่จะท างานใน
ช่วงเวลาจ ากัดที่ แรงดันความถี่ก าลั งซึ่ งมีขนาด
มากกว่าพิกัดแรงดันต่อเนื่องสูงสุดที่ความถี่ก าลัง 
(Maximum Continuous Operating Voltage : 
MCOV) ขนาดของแรงดันเกินซึ่ง MOV สามารถท่ีจะ
ทนอยู่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซึ่งแรงดันเกินปรากฏอยู่ 
ดังรูปที่ 4 พิจารณาค่า  TOV  ของกับดักเสิร์จให้มี
ค่าที่เหมาะสมจะต้องท าการหาค่า  TOV  สูงสุดของ

ระบบก าลังร่วมกับค่าเวลาสูงสุดซึ่งระบบจะต้อง
ท างานในสภาวะแรงดันที่ไม่ปกติสภาวะแรงดันที่ไม่
ปกตินี้เป็นผลมาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 
แรงดันเกินบนเฟสที่ไม่เกิดฟอลต์ในระหว่างการเกิด
ฟอลต์แบบเฟสกับดิน , แรงดันเกินการสับสวิตซ์ 
และเฟอโรเรโซแนนซ์ เป็นต้น (IEEE Std. C62.11., 
2005) 
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ภาพที ่4 ค่าความคงทนต่อแรงดนัเกินช่ัวครู่ของกับดักเสริ์จ   
ไม่เคยโหลดและเคยโหลด (IEEE Std. C62.11., 2005) 

 

เมื่อกับดักเสิร์จแบบ MOV ได้รับพลังงาน จะ
ท าให้วาล์วอีลีเมนท์ของกับดักเสิร์จดูดซับพลังงานซึ่ง
เป็นผลให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น ภายใต้สภาวะการ
ท างานปกติวาล์วอีลีเมนท์จะมีความสมดุลระหว่าง
ความร้อนที่สร้างขึ้นโดยวาล์วอีลีเมนท์และความร้อน
ซึ่งแพร่กระจายออกไปจากกับดักเสิร์จโดยการน าพา
และการแผ่รังสีเป็นผลให้กับดักเสิร์จยังคงรักษา
เสถียรภาพในการท างานได้ แรงดันเกินคือเหตุการณ์
ที่จะท าให้เสถียรภาพในการท างานดังกล่าวเสียไป
โดยที่จะท าให้วาล์วอีลีเมนท์ดูดซับพลังงานในระดับที่
สูงขึ้นภายในช่วงเวลาที่แรงดันเกินยังอยู่ในระบบ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นของวาล์วอีลีเมนท์ [4,9]  

จากการดูดซับพลังงานมากเกินไปจะเป็น
สาเหตุให้กับดักเสิร์จเข้าไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า 
Thermal Runaway ซึ่ งเป็นสภาวะที่ความร้อนที่
สร้างขึ้นมีค่ามากกว่าความร้อนที่กระจายออกไปเป็น
สาเหตุให้วาล์วอีลีเมนท์มีอุณหภูมิ เพิ่มสูงขึ้น  ถ้า
อุณหภูมิของวาล์วอีลีเมนท์มีค่าในระดับที่สูงพอก็จะ
ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับวาล์วอีลีเมนท์ได้และ
ผลที่ตามมาก็คือเกิดการเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าขึ้นและ
การท างานของกับดักเสิร์จก็จะล้มเหลวถ้าความ
หนาแน่นของพลังงานมีค่าสูงพอหรือถ้าการกระจาย
ดังภาพที ่5  

 

ภาพที่ 5 เสถียรภาพทางความร้อนของกับดักเสิร์จชนิด  MOV (IEEE Std. C62.11., 2005) 
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ความหนาแน่นของพลังงานภายในวาล์วอีลี
เมนท์เป็นแบบ Non-Uniform จะเป็นสาเหตุให้เกิด
เกรเดียนต์ ของอุณหภูมิและจะทาให้เกิดการแตกร้าว
ของวาล์ วอี ลี เมนท์ หรือ  เกิ ดการ เจาะทะลุ ได้ 
เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าการเพิ่มขึ้น
ของแรงดันท้ังหมดของวาล์วอีลีเมนท์ไม่สูงพอที่จะท า
ให้เกิด Thermal Runaway พลังงานที่กับดักเสิร์จ
สามารถที่จะดูดซับระหว่างการเกิดแรงดันเกินโดยที่
ไม่ทาให้กับดักเสิร์จเสียหายนั้นเรียกว่า  “Energy 
Handling Capability” หรือ “Energy Withstand 
Capability”  [4,9-11] 

กับดักเสิร์จฟ้าผ่าฉนวนยางซิลิ โคนเมื่อถูก
น ามาใช้งานภายใต้สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแบบ
ต่างๆ เป็น เวลานาน ฉนวนยางซิลิ โคนท าจาก

สารอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ฉนวนจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จาก
การศึกษาการเสื่อมอายุของฉนวนโครงหุ้มยางซิลิโคน
ส าหรับกับดักเสิร์จฟ้าผ่าภายใต้การทดสอบเร่งการ
เสื่อมอายุ พบว่าสาเหตุมาจากการได้รับผลกระทบ
จากความเครียดทางสนามไฟฟ้า ความร้อน และรังสี
อัลตราไวโอเลตจากการดีสชาร์จ (W. Payakcho, J. 
Grasaesom, S. Thong-om and B.Marungsri, 
2011) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การ
เปลี่ยนแปลง ทางเคมี เช่น เกิดการกัดกร่อน การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหยดน้ าลื่น เป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะน าไปสู่ ปัญหาการขัดข้องของ
ระบบไฟฟ้า 

 

 

ภาพที่ 6 กระบวนการเสื่อมสภาพของฉนวนยางซิลิโคน (W. Payakcho, J. Grasaesom, S. Thong-om and 
B.Marungsri, 2011) 

 

ยางซิลิโคนที่น ามาใช้เป็นฉนวนมีการเติมสาร
ป้องกันยางซิลิโคนเสื่อม การเปรียบเทียบความ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนของยางซิลิ โคนที่ ไม่มี
สารเติมแต่งและที่มีสารเติมแต่ง พบว่ายางซิลิโคนท่ีที่
มีสารเติมแต่งมีความต้านทานที่ดีกว่ายางซิลิโคนที่ไม่
มีสารเติมแต่ง สารที่เติมแต่งยังช่วยเพิ่มหรือปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีให้มีอายุการใช้
งานยาวนานและทนต่อสภาวะแวดล้อมได้มากขึ้น 
(Khan, Y. Z., Al-Arainy, A. A., Malik, N. H., and 
Qureshi, M. I., 2006) แต่ฉนวนยางซิลิ โคนมีค่ า

ความเปรอะเปื้อนและค่ากระแสรั่วไหลมากกว่า 
(Sundararajan, R., Soundarajan, E., Mohammed, 
A., and Graves, J., 2006) 

คุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นบนพ้ืนผิวที่เปรอะเปื้อน
ของลูกถ้วยฉนวนพอลิ เมอร์ที่ผลิตจากเทอร์ โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์มีความเสียหายทางกายภาพ
มากกว่าลูกถ้วยฉนวนพอลิเมอร์ที่ท าจากยางซิลิโคน 
สังเกตได้จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติผวิหยดน้ าลื่น
ที่จ าแนกตามมาตรฐานของ STRI [15,16] ดังแสดง
ในภาพที่ 7 
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ภาพที ่7 ลักษณะตัวอย่างของคุณสมบัตผิิวหยดน้ าลื่นท่ีจ าแนกตามมาตรฐานของ  
STRI HC 1-HC 6 (ระดับ HC 7 มีลักษณะ เป็นฟิล์มน้ าท่ัวบริเวณพื้นผิว) (Li, C., Huang, X., and Zhao, L., 2008) 

 
เมื่อสิ่งปนเปื้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวฉนวน

ยางซิลิ โคนมีปริมาณ เพิ่ มขึ้นจะท าให้ ค่ าความ
ต้านทานต่ าลงส่งผลให้เกิดความเครียดทางไฟฟ้าสูง
จึงท าให้เกิดโคโรนาดีสชาร์จและมีขนาดของกระแส
รั่วไหลมากเป็นระยะเวลานานย่อมต้องเกิดการ
เสื่อมสภาพของฉนวนยางซิลิโคน 

เนื่องจากสภาวะอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้น
จากผลการดีสชาร์จทางไฟฟ้า และสภาวะแวดล้อมที่
ใช้งานมีความสอดคล้องกับสาเหตุกระบวนการเสื่อม
อายุของยางซิลิโคน  

กระบวนการเสื่อมสภาพของฉนวนได้แสดงไว้
ในภาพที ่6 

การศึกษาและทดสอบการเสื่อมอายุของลูก
ถ้วยฉนวนยางซิลิโคนเพื่อประเมินอายุการใช้งาน 
พบว่ากระแสรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีค่าสูงอยู่ที่  0.5 – 2 
มิลลิแอมป์ โดยบางครั้งถ้ามีการเกิดดีสชาร์จขึ้นบน
ผิวฉนวนกระแสรั่วไหลจะมีค่าสูง 7 – 16 มิลลิแอมป์ 
เมื่อเทียบกับลูกถ้วยฉนวนยางซิลิโคนที่ยังไม่ผ่านการ
ใช้ งาน ก ระแ ส รั่ ว ไห ล จ ะมี ค่ า อ ยู่ ที่  0.1 – 0.4  
มิลลิแอมป์ และผลจากการส่องกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนท าให้สามารถมองเห็นการกัดกร่อนและ
ร่องผิวเสื่อมสภาพจากวาบไฟตามผิวได้อย่างชัดเจน 
(Cho, H-G., Han, S-W., and Lee, U-Y., 2002) 

ปัจจัยหลักที่ท าให้ เกิดการเสื่อมสภาพของ
ฉนวนเกิดจากความเครียดของสภาวะแวดล้อมและ
ความเครียดทางไฟฟ้า (Kim, J., Park, C., Jung, Y., 
and Song, I., 2008) จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของลูกถ้วยฉนวนยางซิลิโคน พบว่าผลกระทบ
จากแสงอัลตราไวโอเลต ความช้ืน ความเครียดทาง
ไฟฟ้า อุณหภูมิ และหมอกไอเกลือ เป็นสาเหตุท าให้
ลูกถ้วยฉนวนยางซิลิโคนเสื่อมสภาพการใช้งานไวขึ้น 
(Amin, M., Akbar, M., and Matsuoka, R., 2006) 

การทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนกับดัก
เสิร์จ 

ส าหรับการออกแบบได้ค านึงถึงความแข็งแรง
ทางด้านโครงสร้างและความปลอดภัยในการใช้งาน
ระหว่างทดสอบ แต่ทั้งนี้  ทดสอบต้องอ้างอิงโดย
อาศัยมาตรฐาน IEC 61109 (IEC 61109., 1992) จึง
ได้ออกแบบห้องทดสอบมีปริมาตร 9 ลบ.ม. ( ใน
มาตรฐานระบุไว้ไม่เกิน 10 ลบ.ม.) ซึ่งลักษณะห้องที่
ใช้ทดสอบดังแสดงในภาพที่ 8 ภายในห้องทดสอบ
ติดตั้ งกับดักเสิร์จฟ้าผ่า 2 ตัว ส าหรับใช้ในการ
ทดสอบด้วย  
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ภาพที่ 8 แบบจ าลองห้องทดสอบกับดักเสริ์จ 
 

ตารางที่ 1 รอบการทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนของกับดักเสริ์จฟ้าผ่าด้วยการจ าลองสภาวะความเครยีดที่
หลากหลาย ตามข้อก าหนดมาตรฐาน IEC 60099-4 

 
 

 
ภาพที่ 9 แผนผังการทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนของกับดักเสริ์จ
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ส าหรับวิธีด าเนินการทดสอบเป็นการจ าลอง
สภาวะ ความเครียดที่หลากหลายตามการติดตั้งใน
การใช้งานจริง โดยอ้างอิงตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
IEC 60099-4 ในการทดสอบนี้ ได้ จ าลองสภาพ 
แวดล้อมต่างๆ ประกอบไปด้วย แสงอัลตราไวโอเลต 
ความร้อน ฝน หมอกไอสะอาด หมอกไอเกลือและ
จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับทดสอบขนาด 17.96 
กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นแรงดันเฟสของระบบ 22 กิโลโวลต์ 
ตามแผนผังการทดสอบในรูปที่ 9  เริ่มจากติดตั้งกับ
ดักเสิร์จในห้องทดสอบเรียบร้อยแล้วจึงผสมเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ลงในถังที่เตรียมไว้ตามความเข้มข้น

ที่ก าหนดจากนั้นเปิดเครื่องควบคุมเวลาโดยจะ
ท างานตามช่วงเวลาที่ก าหนดในแต่ละสถานะใน 24 
ช่ัวโมง หรือ 1 รอบการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 
จะท างานวนไปเรื่อย ๆ จนครบ 1000 ช่ัวโมง โดย
ระหว่างทดสอบมีการเฝ้าสังเกตการณ์ ท าการบันทึก
ค่ากระแสรั่วไหล อุณหภูมิภายในห้องทดสอบ 
ความช้ืนในห้องทดสอบ และถ่ายภาพความร้อน ทุก 
1 ช่ัวโมง เมื่อท าการทดสอบครบตามเวลาที่ก าหนด 
น าผลที่ ได้ จ ากการทดสอบ ไปวิ เค ราะห์ แล ะ
เปรียบเทียบ 

 
ตารางที่ 2 ข้อก าหนดในการทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวน 

ข้อก าหนดตามมาตรฐาน การทดสอบจริง 
ขนาดห้องทดสอบ 9 ลบ.ม. 
ระยะเวลาในการทดสอบ 1000 ช่ัวโมง 
แรงดันท่ีใช้ทดสอบ 17.96 กิโลโวลต ์
อัตราการไหลของน้ าในการสรา้งหมอก 0.5 ลิตร / ลบ.ม.  / ช่ัวโมง 
ความเข้มข้นของน้ าเกลือ 7 กิโลกรัม /1000 ลิตร 
ขนาดของละอองหมอก 8 3  
อุณหภูม ิ อุณหภูมหิ้อง 
อุณหภูมสิูงสดุในการทดสอบ 45-55 องศาเซลเซียส 

 

ผลการทดสอบ 
1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงผิวหยดน้ าลื่น

หลังจากการทดสอบลักษณะเสื่อมสภาพฉนวนยาง
ซิลิโคนของกับดักเสิร์จฟ้าผ่าเป็นเวลา 1,000 ช่ัวโมง 

การจ าแนกคุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นบนพื้นผิวฉนวน
ยางซิลิโคนโดยจะเปรียบเทียบระหว่างฉนวนยาง
ซิลิโคนที่ผ่านการทดสอบและยังไม่ผ่านการทดสอบ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงผิวหยดน้ าลื่น 

 

ภาพที ่10 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงผิวหยดน้ าลื่นของกับดักเสิร์จฉนวนยางซิลิโคนท่ีใช้ทดสอบ 
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การเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลง
พื้นผิวหยดน้ าของฉนวนยางซิลิโคนได้แบ่งออกเป็น 4 
ช่วง ในรูป (a) เป็นลักษณะผิวหยดน้ าของกับดักเสิร์จ
ฉนวนยางซิลิโคนก่อนทดสอบซึ่งมีคุณสมบัติผิวหยด
น้ าลื่นทีย่ังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงอยู่ในช่วง HC1 คือ
พืน้ผิวจะไม่ชอบน้ าอย่างสมบูรณ์ เมื่อเริ่มการทดสอบ
ฉนวนยางซิลิโคนด้วยการจ าลองสภาวะความเครียด
ต่าง ๆ ตามการติดตั้งใช้งานจริง ช่วงระยะเวลา 300 
ช่ัวโมง ดั งแสดงในรูป  (b) จากการสั งเกตและ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างลักษณะพื้นผิวหยดน้ าลื่น
ของฉนวนยางซิลิโคนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 
HC2 ถึง HC3 คุณสมบัติหยดน้ าลื่นจะค่อย ๆ ลดลง
อย่างช้าๆ และเมื่อผ่านการทดสอบช่วงระยะเวลา 

600 ช่ัวโมง ดังแสดงในรูป (c) พบว่าพื้นผิวหยดน้ า
ลื่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับก่อน 
ทดสอบซึ่งอยู่ในช่วง HC4 ถึง HC5 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถยอมรับได้ หลังจากการทดสอบฉนวนยาง
ซิลิ โคน เป็ นระยะ เวลาครบ  1,000 ช่ั ว โมงแล้ ว  
ลั กษณ ะพื้ น ผิ วหยดน้ าลื่ นของฉนวน เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง HC6 พื้นผิวฉนวนยางซิลิโคน
เสื่อมสภาพคุณสมบัติ หยดน้ าลื่นลดลงอย่างชัดเจน
สามารถเปียกน้ าได้ ง่าย ดังแสดงในรูป (d) โดย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวหยดน้ าของกับดัก
เสิร์จฉนวนยางซิลิโคนทั้ง 4 ช่วงได้ไว้ในรูปที่ 10  
 

 
ตารางที ่3 ตัวอย่างปริมาณกระแสรั่วไหลในแต่ละสัปดาห์ 

เวลา/ชั่วโมง 
กระแสรั่วไหลในแต่ละสัปดาห์ (มิลลิแอมป์) 

จ านวนสัปดาห์ท่ีทดสอบ 
1 2 3 4 5 6 

1 0.01 0.01 0.06 0.08 0.09 0.14 
2 0.01 0.02 0.07 0.08 0.08 0.15 
3 0.02 0.02 0.1 0.07 0.12 0.16 
4 0.02 0.02 0.17 0.09 0.17 0.14 
5 0.02 0.02 0.08 0.08 0.15 0.15 
6 0.02 0.02 0.08 0.12 0.14 0.15 
7 0.01 0.02 0.15 0.11 0.16 0.24 
8 0.01 0.02 0.18 0.15 0.16 0.22 
9 0.02 0.03 0.19 0.16 0.16 0.24 
10 0.03 0.03 0.19 0.16 0.17 0.21 
11 0.02 0.02 0.19 0.04 0.18 0.09 
12 0.02 0.02 0.16 0.04 0.06 0.11 
13 0.02 0.02 0.15 0.05 0.06 0.11 
14 0.01 0.01 0.15 0.05 0.07 0.12 
15 0.03 0.02 0.14 0.05 0.07 0.14 
16 0.02 0.01 0.15 0.06 0.09 0.2 
17 0.01 0.01 0.14 0.11 0.14 0.23 
18 0.02 0.01 0.14 0.16 0.17 0.18 
19 0.01 0.03 0.14 0.07 0.14 0.17 
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20 0.03 0.02 0.14 0.15 0.16 0.18 
21 0.02 0.01 0.15 0.15 0.08 0.2 
22 0.01 0.01 0.05 0.04 0.06 0.19 
23 0.01 0.01 0.04 0.04 0.09 0.19 
24 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08 0.2 
       

2. การวัดค่ากระแสรั่วไหลของกับดักเสิร์จ
ฟ้าผ่า ในการวิจัยนี้เป็นการจ าลองสภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ของ กับดักเสิร์จฟ้าผ่าที่ติดตั้งตามการใช้งาน
จริงโดยทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับ 
17.96 กิ โลโวลต์  ในขณ ะที่ ทดสอบได้มี การวัด 
ปริมาณกระแสรั่วไหลที่ผ่านกับดักเสิร์จฟ้าผ่าลงสู่
พื้ น ดิ น และบั นทึ กผล ในทุ ก  ๆ  ช่ั ว โม ง ตลอด
ระยะเวลาทดสอบ ดังแสดงในตารางกระแสรั่วไหล 

ผลจากการทดสอบพบว่าเมื่อเริ่มทดสอบกับดักเสิร์จ 
มีปริมาณกระแสรั่วไหลอยู่น้อยมาก แต่เมื่อได้รับ
ผลกระทบจากการทดสอบด้วยสภาวะความเครียด
ต่าง ๆ และแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่ป้อนให้ เป็น
เวลานานจะเห็นว่ามีปริมาณกระแสรั่วไหลของกับดัก
เสิร์จจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา สามารถสังเกตได้จาก
เส้นกราฟแนวโน้มของกระแสรั่วไหลดังแสดงในภาพ
ที่ 11 

 

 
ภาพที ่11 กราฟแสดงปริมาณกระแสรั่วไหล 

 

3. การตรวจวัดความร้อนของกับดกัเสิร์จที่ใช้
ทดสอบ 

การถ่ายภาพความร้อนจะมองไม่เห็นภาพจริง 
แต่มันจะจับพลังงานรังสีอินฟราเรดที่ถ่ายทอด
ออกมาจากวัตถุไปสู่สิ่งแวดล้อมและสร้างภาพแถบสี
ที่วัตถุท่ีร้อนกว่าจะแสดงสีสว่างและวัตถุท่ีเย็นกว่าจะ

แสดงสีมืดกว่า พฤติกรรมคล้ายกับแสงสว่างที่
มองเห็นซึ่ งสามารถสะท้อนหัก เห ดูดซับ และ
เปล่งแสง ซึ่งการทดสอบได้ถ่ายภาพความร้อนโดยใช้
กล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ FLUKE รุ่น Ti30 
ถ่ายภาพตั้งแต่เริ่มทดสอบไปจนถึงหลังการทดสอบ 
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ภาพที่ 12 ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสริ์จขณะเริม่ทดสอบ 
 
 จากภาพที่ 12 ขณะที่เริ่มทดสอบกับดักเสิร์จยัง
มีอุณหภูมิความร้อนที่ต่ าอยู่จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อ
พื้นผิวฉนวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงของกับดักเสิร์จ 
แต่เมื่อเวลาทดสอบมากขึ้นจึงเกิดการสะสมของสิ่ง
ปนเปื้อนบริเวณปีกและล าตัวของ 
กับดักเสิร์จส่งผลให้พลังงานความร้อนที่สะสมมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 13 เป็นผลกระทบ
จาก ก ารท ด ส อบ ด้ วย ส ภ าวะค วาม เค รี ย ด ที่
หลากหลายและหมอกไอเกลือท า ให้ เกิ ดการ
เสื่อมสภาพฉนวนของกับดักเสิร์จ ถ้าความคงทนต่อ

ความเป็นฉนวนของอากาศบริเวณนั้นมีค่าน้อยกว่า
ความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมแถบแห้งจะเกิด
เบรกดาวน์ของอากาศคร่อมแถบแห้งขึ้น จึงเป็นผล
ท าให้เกิดอาร์คแถบแห้งและโคโรนาดิสชาร์จขึ้น ถ้า
บริเวณพื้นที่แถบแห้งหลาย  ส่วนอยู่ ใกล้กันแล้ว
โอกาสที่จะเกิดการวาบไฟตามผิวฉนวนยางซิลิโคนจึง
มีมากขึ้นตามไปด้วย การเกิดวาบไฟตามผิวตกคร่อม
ตลอดผิวฉนวนส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความร้อน
สูงขึ้นจึงเกิดเป็นร่องผิวเสื่อมสภาพ 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพถ่ายความร้อนของกับดักเสริ์จผา่นการทดสอบครบ 1,000 ช่ัวโมง 
 

4. การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของ
ฉนวนยางซิลิโคนที่ผ่านการทดสอบ 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning Electron Microscopy: SEM) เ ป็ น
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติ
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ทางกายภาพที่ผิวของวัสดุ ใช้ล าแสงอิเล็กตรอนฉาย
กราดไปยังพื้นผิวของช้ินงานที่ต้องการทดสอบ  ใน
การทดสอบได้น าช้ินส่วนตัวอย่างของฉนวนยาง
ซิลิโคนที่ยังไม่ผ่านการใช้งานและผ่านการทดสอบ
ด้วยแรงดันไฟฟ้ าพร้อมกับการจ าลองสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ตามการติดตั้ งใช้งานจริง  เพื่ อ
ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด 

จากภาพถ่ายพื้นผิวยางซิลิโคนเมื่อเปรียบเทียบ
ผลของภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราดระหว่างฉนวนยางซิลิโคนใหม่ที่ยังไม่ผ่าน
การใช้งานหรือทดสอบใด ๆ กับฉนวนยางซิลิโคนที่
ผ่านการทดสอบพบว่า ฉนวนยางซิลิโคนที่ยังไม่ผ่าน
การทดสอบดังรูปที่ 14 จะมีพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบ 
สังเกตได้จากจุดเล็ก ๆ ที่มีสีขาวบนผิวฉนวนอย่าง
ทั่วถึงเรียกว่าสารเติมแต่งซึ่งเป็นสารที่ เติมเข้าไป
เสริมแรงยางซิลิโคนเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพ โดยสามารถเพิ่มค่าความต้านทานของแรง
ดึง แรงฉีกขาด และค่าความต้านทานการถูกกัด
กร่อนของฉนวนยางซิลิโคน  

 

 
ภาพที ่14 ภาพถ่ายพ้ืนผิวฉนวนยางซิลิโคนก่อนการทดสอบ 

 

แต่ในทางตรงกันข้ามฉนวนยางซิลิโคนท่ีได้ผ่าน
การทดสอบการเสื่อมสภาพฉนวนยางซิลิโคนแล้ว
พบว่าสารเติมแต่งได้ลดลงและยังมีรอยของการผุ
กร่อนบนผิวฉนวนเกิดขึ้น ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 15 
และรูปที่  16 ผลจากการภาพถ่ายแสดงให้ เห็น
ลักษณะของการกัดกร่อนบนผิวฉนวนยางซิลิโคนที่
ผ่านการทดสอบ ร่องรอยที่ เกิดขึ้นนั้นเนื่องจาก
สภาวะความเครียดทางไฟฟ้าที่ใช้ในขณะที่ทดสอบ
และผลกระทบของการทนต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
ที่ได้จ าลองขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย แสงอัลตราไวโอ 
เลต ความร้อน ฝน หมอกไอสะอาด หมอกไอเกลือ 
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้เกิดการสะสม เมื่อ
ยิ่งระยะเวลาการทดสอบมากขึ้นสิ่งปนเปื้อนจะสะสม

เพิ่มขึ้น ร่องรอยการกัดกร่อนก็จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณที่เกิดอาร์กแถบแห้งจะเห็นร่องรอยของการ
เสื่อมสภาพของฉนวนยางซิลิโคนได้ เป็นอย่างดี 
       เนื่องจากฉนวนพอลิเมอร์ท าจากสารอินทรีย์ 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี เช่น เกิดการกัดกร่อน การเกิดตัวของพอลิเมอร์ 
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหยดน้ าลื่น เป็นต้น  ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะน าไปสู่ปัญหาการขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้า (V.Podporkin Georgij, Yu Enkin 
Evgeniy, S, Kalakutsky Evgeniy, E. Pilshikov 
Vladimir and D. Sivaev Alexander, 2011) 
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(a)                 (b)  

ภาพที่ 15 ภาพถ่ายพ้ืนผิวยางซิลิโคนผ่านการทดสอบ 500 ช่ัวโมง 
(a) ปีกเล็ก  (b) ปีกใหญ ่

 
(a)             ( b)  

รูปที่ 16 ภาพถ่ายพ้ืนผิวยางซิลโิคนผ่านการทดสอบ 1000 ช่ัวโมง 
(a) ปีกเล็ก ( b) ปีกใหญ ่

สรุปผลการทดลอง 
จ าก ก า รศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร าะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ

เสื่อมสภาพฉนวนของ  กับดักเสิร์จฟ้าผ่ าชนิด
ออกไซด์โลหะไม่มีช่องว่างในระบบ 22 กิโลโวลต์ ใน
สภาวะหมอกไอเกลือและสภาพแวดล้อมต่างๆ ฉนวน
ซิลิโคนที่ไม่ผ่านการทดสอบเปรียบเทียบกับฉนวน
ซิลิโคนที่ผ่านการทดสอบ พบว่าระหว่างทดสอบมี
การลดลงของคุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นแต่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้เพราะยังไม่เป็นฟิล์มน้ าแต่

เมื่อทดสอบเสร็จพบว่าคุณสมบัติหยดน้ าลื่นลดลง
อย่างชัดเจนพื้นผิวฉนวนยางซิลิโคนสามารถเปียกน้ า
ได้ง่าย   

ผลจากการวัดปริมาณกระแสรั่วไหลพบว่ากับ
ดักเสิร์จที่ได้รับสภาวะความเครียดและแรงดันไฟฟ้า
ที่จ่ายให้ตลอดเวลาเป็นเวลานานมีปริมาณกระแส
รั่วไหลสูงขึ้น นอกจากนี้ ได้น าช้ินส่วนตัวอย่างของ
ฉนวนซิลิ โคนไปถ่ายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่ามีร่องรอยของการผุ
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กร่อนบนพ้ืนผิวฉนวนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ฉนวนยาง
ซิลิโคนเกิดการสูญเสียคุณสมบัติผิวหยดน้ าลื่นและ
น าไปสู่การเสื่อมสภาพฉนวนยางซิลิโคนของกับดัก
เสิร์จ 
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บทคัดย่อ  
 โครงการนี้เป็นการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม และสร้างชุดต้นแบบการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันไส้ปลาด้วยกระบวนการ
ทางเคมีไฟฟ้า โดยท้าการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อร้อยละผลได้ ร้อยละเมทิลเอสเทอร์ และสมบัติของไบโอดีเซลที่ได้ โดยได้
เลือกตัวแปรที่น้ามาใช้ในการศึกษาในการผลิตประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ อัตราส่วนโดยโมลเมทานอลต่อน้้ามันปาล์มโอเลอิก เตตระ
ไฮโดรฟลูแลน โซเดียมคลอไรด์ และระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา โดยมีขอบเขตของแต่ละตัวแปรดังนี้ อัตราส่วนโดยโมลน้้ามันต่อเมทา
นอล 1:6, 1:12 และ 1:18 เตตระไฮโดรฟลูแลน 0.1, 0.3 และ 0.5 โมลต่อลิตร และโซเดียมคลอไรด์ 0.3, 0.6 และ 0.9 เปอร์เซนต์โดย
น้้าหนัก ที่ระยะเวลาในการท้าปฏิกิริยา 60 นาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสและศักย์ไฟฟ้า 20.0 โวลต์ จากการศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมและสร้างชุดต้นแบบการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันไส้ปลาด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า อัตราส่วนโดยโมลน้้ามันต่อเม
ทานอล 1:18 เตตระไฮโดรฟลูแลน 0.5 โมลต่อลิตร โซเดียมคลอไรด์ 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และ
เวลาในการท้าปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง ได้ปริมาณน้้ามันสูงสุด 80 เปอร์เซนต์โดยน้้าหนัก โดยไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีสมบัติทางเชื้อเพลิงอยู่ใน
ส่วนก้าหนดของมาตรฐานไบโอดีเซล ซ่ึงการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าจากน้้ามันไส้ปลามีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและ
ไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิต 

ค้าส้าคัญ: อุณหภูมิ, อัตราส่วนสารเคมี, เวลา, และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
 

Abstract  
 The thesis is a study of biodiesel production by electrochemical technique from fish gut oil. The effect of 
the parameters on biodiesel propeties was studied. Four parameters , molar ratio of fish gut oil to methanol, 
Tetrahydrofuran (THF), Sodium Chloride (NaCl) and reaction time were carried out. The range of each selected 
variable was as follows: molar ratio of oleic palm oil to methanol 1:6, 1:12 and 1:18, Tetrahydrofuran (THF) 0.1, 
0.3 and 0.5 Sodium and Chloride (NaCl) 0.3, 0.6 and 0.9 %wt and reaction time 1 hr at constant temperature  
60o C and electric potential 20.0 Volt. The results showed that the optimal conditions for were molar ratio of fish 
gut oil to methanol 1:18 , Tetrahydrofuran (THF) 0.5 mol/lit ,Sodium Chloride (NaCl) 0.3 %wt optimum 
temperature at 60o C and the highest methyl ester as 80.21 %wt and 120 reaction time. The fuel property of 
biodiesel production by electrochemical technique from oleic palm oil was shown that the process is simple and 
not using catalyst. 

Keywords: Temperature, chemicals ratios, timing, and DC voltage. 
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บทน้า 
 ในชีวิตปัจจุบันต้องพึ่งแหล่งพลังงานและน้้ามัน
ปิโตรเลียม ของพลังงานที่ต้องการใช้โดยเฉพาะการใช้
น้้ามันเบนซินและน้้ามันดีเซลกับยานพาหนะ ด้วยเหตุ
นี้จึงท้าให้เกิดความพยายามค้นหาพลังงานอย่างอื่นมา
ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ จึงมีความพยายามใน
การพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน 
มีความจ้าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหาพลังงาน
ทดแทนน้้ามันซึ่งเป็นพลังงานหลักของโลกใช้ในการ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรและเครื่องยนต์ พลังงานชนิดใหม่
ที่ได้เริ่มน้ามาใช้กันในปัจจุบัน เช้ือเพลิงชีวภาพมาใช้
กันมาก คือ ไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งใช้ได้กับ
เครื่องยนต์ดีเซล (พลังงาน และทางเลือกการใช้
เชื้อเพลิงของประเทศไทย, 2542)   
 ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าใน
การผลิตน้้ามันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มี
จุดเด่นที่สามารถสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยไม่ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา อีกท้ังลดขั้นตอนในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล
เวลาในการผลิต เนื่องจากการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลที่มี
การผลิตในปัจจุบันเป็นขบวนการที่ซับซ้อนใช้สารเคมี
เวลาในการผลิตที่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง จึงได้มีความ
สนใจที่จะท้าการศึกษาการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลด้วย
กระบวนการทางไฟฟ้าด้วยการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมของแรงดันทางไฟฟ้าการใช้ชนิดขั้วไฟฟ้า
อัตราส่วนของสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางใน
การเลือกใช้การผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันไส้ปลา
อีกทางเลือกหนึ่งและเป็นการพัฒนาชุดต้นแบบของ
เครื่องผลิตในระดับห้องปฏิบัติการต่อไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิต
น้้ามัน ไบโอดีเซลจากน้้ามันไส้ปลาด้วยกระบวนการ
ทางเคมีไฟฟ้า 
 2. เพื่อพัฒนาชุดต้นแบบการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล
จากไส้ปลาด้วยขบวนการทางเคมีไฟฟ้าและเทคนิค  
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 1.  น้้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel) หมายถึง 
น้้ามันเช้ือเพลิงชนิดหนึ่งที่ได้จากน้้ามันพืช ไขมันสัตว์ 
ที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน 
(Tranesterification) โดยการเติมแอลกอฮอล์ เช่นเม
ทานอล, เอทานอล และตัวเร่งปฏิกิริยา เช่นโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อเปลี่ยน
โครงสร้างน้้ามันจาก Triglyceride ให้เป็น โมโนอัลคิล
เอสเตอร์ (Mono alkyl ester) ของกรดไขมันได้แก่ 
เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid methyl 
ester: FAMES) หรือเอทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 
(Fatty acid ethyl ester) และได้กลีเซอรีน 
(Glycerine) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ เนื่องจากเมทิลเอ
สเตอร์ของกรดไขมันที่ได้นี้มีลักษณะคล้ายน้้ามันดีเซล
ดังนั้นจึงเรียกเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันนี้ว่า ไบโอ
ดีเซล 
 2.  อิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis)  
  คือใ ช้กระบวนการผ่ านกระแสไฟฟ้า จาก
ภายนอกเข้าไปใน สารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วท้าให้
เกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่าง เช่น อิเล็กโตรลิซึม และการ
ชุบกระบวนการที่ผ่านกระแสไฟฟ้าท้าให้เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี เครื่องมือที่ใช้แยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 
เรียกว่าเซลล์อิเล็กโตรไลต์ หรือ อิเล็กโทรไลซิส แสดง
ดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 ชุดจ้าลองอิเล็กโทรไลซสิ (electrolysis) 

 
 3. พัฒนาการผลติน้้ามัน (งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
 1. วิชาเคมี  เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การแยกน้้า
ด้วยกระแสไฟฟ้ากระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 (จักร
พงศ์ ไชยบุรี, 2556)  
 2. นางสาวทิฆัมพร ทับวิธร และนางสาวศุทธ-
หทัย สมิทธ์ภินันท์ การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดย
เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ปาล์มโอเลอิก ศักย์ไฟฟ้า 20 
โวลต์ อัตราส่วนโดยโมลน้้ามันต่อเมทานอล 1:18 เต
ตระไฮโดรฟลูแลน 0.5 โมลต่อลิตร โซเดียมคลอไรด์ 
0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส และเวลาในการท้าปฏิกิริยา 120 นาที 2554 
(สุนทร แสงส่อง , 2556)  
 3. วัฒนา บัวภูมิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ช่วยในการผลิตไบโอดีเซล, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้้ามันปาล์มที่ 60 องศา
เซลเซียส ซึ่งพบว่าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน
สามารถเกิดได้ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 60 องศาเซลเซียส 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 2550 (วีระชัยเลิศสถาพรสุข , 
รัตนชัยไพรินทร์ และ คณิต กฤษณังกูร, 2549)  

 
 

 
4. วิธีการวิจัย 
 ท้าการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมและสร้างชุด
ต้นแบบการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากน้้ามันไส้ปลาด้วย
กระบวน การทางเคมีไฟฟ้าโดยว่าวัตถุดิบในการผลิต
น้้ามันไบโอดีเซลได้มาจากไส้ปลาที่เป็นของเสีย จาก
กระบวนการผลิตปลาส่งออกในเขตบริ เวณพื้นที่ 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปลาในพื้นที่มี
การเพาะพันธุ์ปลานิลในการส่งออกขายในเขตพื้นที่
ภาคเหนือท้าให้เกิดอุตสาหกรรมปลาที่จะต้องส่งออก
ให้ทันต่อการบริโภค เนื่องจากว่าในการท้าความ
สะอาดปลามักมีของเสียจากการท้าความสะอาด ได้แก่ 
เครื่องในปลา ซึ่งโดยส่วนมากเป็นไส้ปลา และส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนวิจัยจึงมีแนวคิด ท่ีจะน้าไส้ปลาที่เป็นของ
เหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตเป็นน้้ามันไบโอดีเซล ให้
ใกล้เคียงมาตรฐานตามคุณภาพน้้ามันไบโอดีเซลมาท้า
การเคี่ยวเป็นน้้ามันดิบจากนั้นจึงหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากไส้ปลา 
 1. ปัจจัยในการศึกษาหาสภาวะทีเ่หมาะสมใน
การผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากไส้ปลา 
 ก้าหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล ได้แก่ อุณหภูมิ 
อัตราส่วนสารเคมี เวลา และแรงดันไฟฟ้า แสดงดัง 
ตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากไส้ปลา 
อัตราส่วน 

น้้ามัน : Methyl 
Tetrahydrofuran 

(mol/dm3) 
Sodium chloride 

(g) 
อุณหภูม ิ

(°C) 
ศักย์ไฟฟ้า 

(V) 
เวลา 
(hrs.) 

1:6 0.1 0.3 
50 10 1, 1.5, 2 
60 15 1, 1.5, 2 
70 20 1, 1.5, 2 

1:12 0.3 0.6 
50 10 1, 1.5, 2 
60 15 1, 1.5, 2 
70 20 1, 1.5, 2 

1:18 0.5 0.9 
50 10 1, 1.5, 2 
60 15 1, 1.5, 2 
70 20 1, 1.5, 2 

      

 2. กระบวนการผลิต 

 
ภาพที ่2 กระบวนการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากไส้ปลา 

 
 
3. ขั้นตอนการทดลอง  
 เตรียมน้้ามันที่สกัดจากไส้ปลา และเมทิลเอ
สเตอร์ตามอัตราส่วนโดยโมลระหว่างน้้ามันต่อเมทิลเอ
สเตอร์ 1:6, 1:12 และ 1:18 ที่แรงดันไฟฟ้า 10, 15 
และ 20 โวลต์ โดยใช้ขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว เป็น
อลูมิเนียมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิที่ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส ระยะ 

เวลาในการท้าปฎิกิริยา 1, 1.5 และ 2 ช่ัวโมงเมื่อสาร 
ละลาย เกิดการแยก ช้ันที่ ไ ด้ จากปฏิกิ ริ ย าผ่ า น
กระบวนการล้างจ้านวน 3 ครั้ง จนได้น้้ามันไบโอดีเซล 
แสดงดังรูปที่ 3 ชุดทดลองการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล
จากไส้ปลา และรูปที่ 4 การผลิตน้้ามันตามปัจจัยการ
ทดลอง ดังตารางที่ 1  
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ภาพที ่3 เกิดปฏิกริิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

 
 3.4 น้้ามันท่ีทดลองในแตล่ะอัตราส่วน 

   
 

 

  (ก)  (ข)  (ค) 
ภาพที ่4 การทดลองแต่ละอัตราสว่น 

(ก) อัตราส่วน 1:6,  (ข) อัตราส่วน 1:12, (ค) อัตราส่วน 1:18 

 
ผลการวิจัย 
     อัตราส่วนระหว่างน้้ามันต่อแอลกอฮอล์มีผลต่อ
ปริมาณผลผลิตน้้ามันไบโอดีเซลจากกระบวนการทาง
เคมีไฟฟ้าที่อัตราส่วน 1:6, 1:12 และ 1:18 โดยมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลติน้้ามนัไบโอดีเซล ได้แก่ แรงดนั 
, อุณหภูมิ และอัตราส่วนของสารในการท้าปฎิกิริยา 
จากผลการทดลอง พบว่า อัตราส่วน 1:18 ได้ผลิต
น้้ามันไบโอดีเซลสูงสุดเท่ากับ 67เปอร์เซ็นโดยน้้าหนัก 

รองลงมาคืออัตราส่วน 1:12 ได้ผลิตน้้ามันไบโอดีเซล 
52 เปอร์เซ็นโดยน้้าหนักโดยอัตราส่วนมีโซเดียมคลอ
ไรด์ ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นโดยน้้าหนัก ใช้ในการ
แตกตัวของไอออนมีปริมาณเตตระไฮโดรฟลูแลน 0.5 
โมลต่อลิตร เป็นตัวท้าละลายร่วม แสดงผลการทดลอง
ในรูปที่ 5 
 
 

 
 1. การผลิตน้้ามันต่อแรงดันและอัตราส่วน 

 
ภาพที ่5 การผลิตน้้ามันไบโอดีเซลตามและอตัราส่วน 

0

20

40

60

80

100

10 15 20 

ปริ
มา

ณน
้้าม

ันใ
นก

าร
ผล

ติ(
%

wt
) 

แรงดัน (V) 

อัตราส่วน 1:6 

อัตราส่วน 1:12 

อัตราส่วน 1:18 

302



 
 

 จากผลของแรงดันไฟฟ้าที่ 10 โวลต์ ให้ผลของ
ปริมาณน้้ามันไบโอดีเซลเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นโดย
น้้าหนักและ 20 โวลต์ 82 เปอร์เซ็นโดยน้้าหนัก 
ตามล้าดับเป็นไปได้ว่า เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น

ท้าให้ตัวท้าละลายและสารอิเล็กโตรไลต์เกิดการชนกัน 
(Collision) กับน้้ามันท้าให้ปฏิกิริยาในการเปลี่ยน
น้้ามันเป็นเมทิลเอสเทอร์ได้สมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยเพิ่มการละลายของน้้ามันกับสารละลาย 

  
2. ผลของอุณหภมูิต่อปรมิาณน้า้มนัไบโอดีเซล 

 
ภาพที ่6 ผลของอุณหภูมิในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล 

 
 จากผลในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลได้ค่าเฉลี่ยใน
กระบวนการผลิตแต่ละอุณหภูมิ และอุณหภูมิที่ 50 
องศาเซลเซียส จะได้ปริมาณน้้ามันไบโอดีเซลมากที่สดุ 
ต่างที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส จะได้ปริมาณ
น้้ามันไบโอดีเซลที่ต่้า เพราะอุณหภูมิมากเกินนั้นจะ

เร่งปฏิกิริยาท้าให้น้้ามันไบโอดีเซลเกิดฟอง หรือ
ระเหย อยู่ที่ใช้เวลามากน้อยเพียงใด ถ้าเวลาที่ใช้มาก
การผลิตนั้นจะได้ปริมาณน้้ามนัออกมาต่้าตามอุณหภมู ิ
ในค่าเฉลี่ยที่อุณหภูมิ 60 องศา เซลเซียสนี้จะใช้ใน
การผลิตน้้ามันไบโอดีเซล  

 
 3. ปริมาณน้้ามันไบโอดีเซลในแตล่ะการทดลอง  

 
ภาพที ่7 ปริมาณน้้ามันไบโอดเีซล 

 
 จากผลของปริมาณน้้ามันแต่ละการทดลองได้ 
ผลผลิตของน้้ามันไบโอดีเซลสูงสุด ที่แรงดันไฟฟ้า 10 
โวลต์ ในอัตราส่วน 1:6 ในการทดลองที่ 7 ใช้อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส และเวลาการท้าปฏิกิริยา 1 ช่ังโมง 

โดยใช้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ 0.3 เปอร์เซ็นโดย
น้้าหนักเตตระไฮโดรฟลูแลน 0.1โมลต่อลิตรได้ปริมาณ
น้้ามันไบโอดีเซล 86.86 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก แต่
อัตราส่วนน้้ามันต่อเมทานอล 1:18 การทดลองที่ 7 ได้
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ปริมาณน้้ามันไบโอดีเซล 58.11 เปอร์เซ็นต์โดย
น้้าหนัก คุณสมบัติของน้้ามันไบโอดีเซลที่น้้ามันต่อเม
ทานอล จะมีค่ามากกว่าอัตราส่วน 1:6 ในการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติอัตราส่วน 1:18 จะมีค่าผ่าน
มาตรฐาน  
 

  
 4. ผลการทดสอบคุณสมบัตเิบื้องต้นของการผลติน้้ามันไบโอดเีซล 
  1) ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) 

 
ภาพที่ 8 ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) 

 
 จากผลทดลองผลิตน้้ามันไบโอดีเซล พบว่ามี
ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) ของน้้ามันไบโอ
ดีเซลจะอยู่ในช่วงที่ 0.71 ถึง 0.90 กรัม/ลูกบาศก์
เมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 กรัม/ลูกบาศก์เมตรเมื่อท้า

การเปรียบเทียบกับค่าความถ่วงจ้าเพาะมาตรฐาน
น้้ามันไบโอดีเซลมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.81 ถึง 0.90 
กรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 
 2) จุดขุ่น (Cloud point) 

 
ภาพที่ 9 จุดขุ่น (Cloud point) 

 
 จากผลทดลอง ผลิตน้้ามันไบโอดีเซล พบว่า ใน
การทดลองที่ 1 , 5 และ 7 มีค่าจุดขุ่น (Clound 
point) ที่อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส โดยเป็นการ
ทดลองที่อัตราส่วนน้้ามันต่อเมทานอลในอัตราส่วน 

1:12 และค่าของจุดขุ่นทุกอัตราส่วนการทดลองอยู่
ในช่วง 3 ถึง 7 องศาเซลเซียส  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 
องศาเซลเซียส และเมื่อเทียบกับค่าจุดขุ่นมาตรฐาน
น้้ามันไบโอดีเซลอยู่ในช่วง -3 ถึง 12 องศาเซลเซียส 

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คว
าม

ถ่ว
งจ

้าเพ
าะ

ค่า
ที่ดื้

 (g
/c

m
3 ) 

การทดลอง 

อัตราส่วน1:6 

อัตราส่วน1:12 

อัตราส่วน1:18 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

อุณ
หภ

ูมิ 
(°C

) 

การทดลอง 

อตัราสว่น1:6 
อตัราสว่น1:12 
อตัราสว่น1:18 

304



 
 

  3) จุดวาบไฟ (Flash point) 

 
ภาพที ่10 จุดวาบไฟ (Flash point) 

 
 จากผลทดลองในการทดสอบ จุดวาบไฟ (Flash 
point) กราฟน้้ามันไบโอดีเซลที่น้าการทดสอบมี
แนวโน้มดิ่งลง ในการทดลองที่ อัตราส่วน 1:6 จุดวาบ
ไฟจะอยู่ในจุดวาบที่สูงมากจะมีผลต่อการจุดระเบิด 
หรือการเผาไหม้ของห้องเครื่องที่สูงมีผลต่อการจุด
ระเบิดที่นานกว่าจุดที่มีจุดวาบไฟที่ต่้ากว่า และช่วง
การทดลองที่ อัตราส่วน 1:18 เห็นว่าจุดวาบไฟนั้นมี

จุดที่ต่้านั้นแสดงว่าการเผาไหม้ของห้องเครื่องได้ไวกว่า
จุดวาบไฟที่สูง และค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน 1:18 ของ
น้้ามันต่อเมทานอลอยู่ที่ 137 องศาเซลเซียส เมื่อ
เปรียบ เทียบกับค่ามาตรฐานของคุณสมบัติน้้ามันไบโอ
ดีเซลมีค่ามาตรฐานให้เกิน 120 องศาเซลเซียส  
 
  

 
 4) ความหนืด (Viscosity) 

 
ภาพที่ 11 ความหนืด (Viscosity) 

 
 จากผลทดลองในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลใน
การทดลองที่ อัตราส่วน 1:6, 1:12 เป็นแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นในค่าความหนืดของการทดลองนี้อยู่ในช่วง
เฉลี่ย 4.68 สโตกส์ (St) ในน้้ามันไบโอดีเซล นั้นถ้ามี

ความหนืดที่น้อยจะมีผลต่อการหล่อลื่นและในการสึก
หรอของเครื่องยนต์และการทดลอง อัตราส่วน 1:18  
นั้นมีค่าความหนืดเฉลี่ย 4.89 สโตกส์ (St)  แต่ความ
หนืดนั้นไม่ควรเกิน 5.00 สโตกส์ (St) ของมาตรฐาน 
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 5) กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Fcid) 

 
  ภาพที่ 12 กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Fcid) 

 
 จากผลทดลองในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลใน

อัตราส่วนทีม่ีเมทานอลต่อน้้ามัน จะเห็นได้ว่าดังกราฟ

มีค่า กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Fcid) ในน้้ามันไบ

โอดีเซลที่มีกรดไขมันอิสระที่สูง มีผลต่อการเผาไหม้

ของเครื่องยนต์แล้วกราฟการทดลองที่ อัตราส่วน 

1:18 มีแนวโน้มดิ่งลงจะอยู่  ในช่วงกรดไขมันอิสระ

ต่้าลง นั้นมีผลดีต่อการเผาไหม้ กรดไขมันในการ

ทดลองที่ อัตราส่วน 1:18 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  6.12 ร้อยละ

โดยปริมาตร ของกรดไขมัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานของคุณสมบัติน้้ามันไบโอดเีซลมีค่ามาตรฐาน

ไม่ต่้ากว่าไม่ให้เกิน 3.50 ถึง 7.00 ร้อยละโดยปริมาตร

ของกรดไขมัน  

 

สรุปผลการทดลอง 

 สรุป และข้อเสนอแนะ 

 จากการสร้างชุดต้นแบบการผลิตน้้ามันไปโอ

ดีเซลที่น้้ามันไส้ปลา พบว่าปัจจัยที่เหมาะสมในการ

ผลิตน้้ ามัน ไบโอดี เซล คือ  ศักย์ ไฟฟ้า  20 โวลต์ 

อัตราส่วนโดยโมลน้้ามันต่อเมทานอล 1:18 เตตระ

ไฮโดรฟลูแลน 0.5 โมลต่อลิตร โซเดียมคลอไรด์ 0.3 

เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

และเวลาในการท้าปฏิกิริยา 1 ช่ัวโมง ในการผลิต

พลังงานเช้ือเพลิงทดแทน โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน

เครื่องยนต์ เพื่อแนวคิดนี้ จึงอาจเป็นการส่งเสริมให้

เกิดอุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลในชุมชน 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถลดขบวนการผลิต

ลงได้เป็นอย่างดีช่วยในการลดเวลาในการผลิต และ

สามารถน้าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน หรือองค์กรที่ให้

ความสนใจต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบอุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิ ให้

คงที่ตามต้องการเพื่อไม่อุณหภูมิมากจนเกิน ฉะนั้นเมื่อ

อุณหภูมิสูงเกินไป จะท้าให้น้้ามันไม่เกิดกระบวนแยก

ช้ันน้้ามันไบโอดีเซล 
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การพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและขดรับ
ก าลังงาน 
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บทคัดย่อ 
 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดลวดทองแดงต่อกับคาปาซิเตอร์ภายนอกท าให้คาปาซิเตอร์รับแรงดันพิกัดสูงมีโอกาส

เสียหายได้ง่าย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและรับก าลังงาน มี
ข้อดีด้านความบางและน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับขดลวดทองแดง ได้ท าการออกแบบลายขดตัวน าพื้นฐานสี่รูปแบบ คือ สี่เหลี่ยม วงกลม 
หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม น าไปทดสอบกับเครื่องเน็ตเวิร์คอนาไลเซอร์พบว่ารูปแบบแปดเหลี่ยมให้ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S21) ดี
ที่สุด จึงได้เลือกรูปแบบแปดเหลี่ยมน าไปพัฒนาเป็นขดส่งและรับก าลังงานโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบสองด้าน จากนั้นจึงท าการ
ทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายในแต่ละกรณีผลการศึกษาพบว่า 1) การปรับค่าความถี่สามารถท าให้ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
กรณีความถี่คงถี่ 2) ผลการเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าโดยการเพิ่มแผ่นวงจรพิมพ์ลาย พบว่ากรณีปรับค่าความถี่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับกรณีใช้ความถี่คงที่ อย่างไรก็ตามก าลังไฟฟ้าขาออกที่ได้น้อยกว่าแบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายสองด้าน เนื่องจากการเพิ่มค่า
ความเหนี่ยวน าท าให้อิมพีแดนซ์ของวงจรมีค่าเพิ่มขึ้นท าให้กระแสไหลผ่านขดตัวน าด้านส่งได้น้อยลง ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและรับก าลังงานได้ต่อไป 

ค าส าคัญ: แผ่นวงจรพิมพ์ลาย, ความเหนี่ยวน า, ความถี่รีโซแนนซ์, การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

Abstract 
 Conventional wireless power transfer using coil series with external capacitance during transfer power 

the capacitance is stress high voltage so the capacitance can be damage. The objective of this study is the 
development of wireless power transfer using PCB as transmitter and receiver. Advantage of using PCB are lightly 
and low weight comparison copper coils. Square, Circle, Hexagonal and Octagonal trace are designed. They were 
tested to identify scattering parameter (S21) by using Network Analyzer that show the octagonal trace obtained 
the best S21. So, the octagonal trace is chosen to design as transmitter and receiver on double side board of PCB. 
Power transfer experiments were performed. From study results found that 1) Adjustment of frequency can 
increase output power comparison with constant frequency 2) Increasing inductance by increasing amount of PCB, 
adjustment frequency can increase output power comparison with constant frequency however, the power 
output less than case using double layer PCB due to increasing inductance is cause increasing of impedance so 
input current flow in transmitter side is deceased. The study results can be used in development of wireless 
power transfer using PCB as transmitter and receiver. 

Keywords: PCB, inductance, resonance frequency, wireless power transfer 
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บทน า 
เทคโนโลยีการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายสามารถส่ง

ก าลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน า เป็นที่รู้จักครั้งแรก
จากการทดลองของนิโคลาร์ เทสลาร์ (S.Y.R. Hui et 
al, 2014 ) นิโคลาร์ เทสลาร์ ใช้ขดตัวน าพันบนแกน
อากาศท าหน้าที่ เป็นขดส่งและขดรับก าลังงาน 
เรียกว่า ขดรีโซเนเตอร์ (Resonators) กลไกการส่ง
ก าลังงานใช้สนามแม่เหล็กความถี่สูงคล้องระหว่างขด
ตัวน า ซึ่งต่อมาหลักการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายจากการ
ริเริ่มของนิโคลาร์ เทสลาร์ ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในงานด้ านพัฒนา
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ในการส่งผ่านสนามแม่เหล็กจาก
ฝั่งสเตเตอร์ไปยังโรเตอร ์ภายหลังจากยุคของนิโคลาร์ 
เทสลาร์ เป็นต้นมา เทคโนโลยีการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาเท่าที่ควร อาจ
เนื่ องมาจากความก้าวหน้ าด้ านอุปกรณ์ สวิตซ์
อิเล็กทรอนิกส์  ไม่มีความก้าวหน้าเหมือนกับใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พบว่าเทคโนโลยีการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายได้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง 
พิจารณาได้จากบทความงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ในการประจุแบตเตอรี่ ไร้สายให้กับ 
รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขนาดเล็ก งานทางการแพทย์ 
เป็นต้น (F. Muavi et al, 2012 ; S. Jeong et al, 
2015 ; J.C. Lin et al, 2013) 

รูปแบบการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดตัวน า
พันบนแกนอากาศท าหน้าที่เป็นขดส่งและรับก าลัง
งานโดยใช้คาปาซิเตอร์ภายนอกต่อเข้ากับวงจรเพื่อ
ท าให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์ ในการท างานนั้น คาปาซิ
เตอร์ดังกล่าวต้องทนต่อพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูง  ที่
เกิดขึ้นเนื่องมาจากวงจรส่งก าลังงาน โดยใช้ความถี่
สูงท าให้แรงดันเหนี่ยวน าจึงมีค่าสูงตาม ท าให้คาปาซิ
เตอร์มีโอกาสเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้แล้วยังพบว่า
การใช้ขดตัวน าเป็นขดส่งและรับก าลังงาน ในการ
ประยุกต์ใช้งานบางอย่างยังมีข้อจ ากัดด้านขนาด
รูปร่าง  

การแก้ปัญหาจากการรับพิกัดแรงดันสูงของคา
ปาซิเตอร์ดังกล่าว และการลดขนาดรูปร่างของขด
ตัวน าด้านส่ง และรับก าลังงาน แนวทางหนึ่งสามารถ
ท าได้โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลาย เนื่องจากลักษณะ
ขดลวดตัวน ามีค่าคาปาซิแตนซ์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
(Parasitic capacitance) ท าให้ ไม่ต้องต่อคาปาซิ
เตอร์ภายนอกเข้ากับวงจร และยังสามารถลดขนาด
ขดตัวน าได้ โดยการใช้ความถี่ สู ง ประกอบกับ
แผ่นวงจรพิมพ์ลายมีลักษณะเบาบาง เหมาะแก่การ
น าไปประยุกต์ ใช้งานเนื่องจากขดรับก าลังงาน
จ าเป็นต้องยึดติดกับอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ
ขนาดเล็ก นอกจากนี้แล้ วปัจจุบันลักษณะของ
แผ่นวงจรพิมพ์ลายยังมีแบบ 2 ด้านให้เลือกใช้งานท า
ให้สามารถเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าของขดตัวน าได้ 
โดยที่พื้นที่ขดตัวน ายังเท่าเดิม นอกจากนี้แล้วการใช้
บนแผ่นวงจรพิมพ์ลายยังสามารถลดปรากฏการณ์
ทางผิ ว เมื่ อ เที ยบกับการใช้ขดลวดทองแดงที่
พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน 

งาน วิ จั ย ที่ ผ่ าน ม า เกี่ ย วกั บ ก ารกั บ ก าร
ประยุกต์ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลาย มีการพัฒนาหลาย
ด้าน เช่น การพัฒนาวงจรอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงใน
ร ะ ดั บ  MHz (Natthaphon et al,2013) ก า ร
ออกแบบขดลวดตัวน าบนแผ่นวงจรพิมพ์ลาย 
(Claudia Pacurar et al,2012 ; Natthaphon et 
al,2013 ) และการค านวณหาค่าความเหนี่ยวน าของ
ขดลวดตัวน าบนแผ่นวงจรพิมพ์ลาย(Sunderarajan 
S. Mohan et al,1999) พัฒนาสมการค านวณหาค่า
ความเหนี่ยวน าร่วม (S. Raju et al, 2014) เป็นต้น  

จากที่กล่าวมางานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบ
บนแผ่นวงจรพิมพ์ลายมุ่งให้ความส าคัญไปที่การลด
ขนาดขดตัวน า โดยใช้ความถี่สูงในระดับ MHz ใน
การวิจัยในครั้งนี้จึงพัฒนาบนแผ่นวงจรพิมพ์ลายให้
สามารถทดแทนการใช้ขดลวดทองแดงโดยใช้ความถี่
ระดับ kHz และเปรียบเทียบรูปแบบแผ่นวงจรพิมพ์
ลายในลักษณะต่างๆ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม ได้
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เลือกใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลาย 2 ด้านเนื่องจากสามารถ
เพิ่มค่าความเหนี่ยวน าโดยที่ขนาดพื้นท่ีเท่าเดิม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบและสร้างวงจรส่งก าลังงาน

ไฟฟ้าไร้สายโดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายเป็นขดส่งและ
รับก าลังงาน 

2. เพื่อศึกษาลักษณะขดลวดตัวน าที่มีผลต่อ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลาย 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. วงจรไฟฟ้าในสภาวะรีโซแนนซ์ 
เมื่อวงจรอยู่ในสภาวะรีโซแนนซ์ อิมพีแดนซ์

ของวงจรมีค่าต่ า กระแสไหลผ่านวงจรได้มาก ความถี่
รีโซแนนซ์สามารถหาได้จากสมการ ดังน้ี 

 

1

2
f
r LC


              
(1) 

 

2. วงจรอินเวอร์เตอร์ 
วงจรอินเวอร์เตอร์เป็นวงจรที่ประกอบด้วย

อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ท าหน้ าที่ แปลงไฟฟ้ า
กระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ น ามาใช้เป็น

วงจรขับให้กับวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยท างานที่
ความถี่ในสภาวะรีโซแนนซ์ 

3. แผ่นวงจรพิมพ์ลาย 
การประยุกต์ใช้แผ่นวงพิมพ์ลายเป็นขดส่งและ

รับก าลังงาน มีข้อดีดังนี้ เนื่องจากรูปร่างบางและ
น้ าหนักเบาสามารถน าไปประกอบร่วมกับอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ง่าย สามารถลดผลของปรากฏการณ์ทางผิว
เมื่อเทียบกับการใช้ขดทองแดงที่พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน 
ลายแผ่นวงจรพิมพ์ลายมีค่าคาปาซิแตนซ์ภายใน
เกิดขึ้น ท าให้ไม่จ าเป็นต้องต่อคาปาซิเตอร์ภายนอก
เข้าไปในวงจรได้  การใช้วงจรพิมพ์ลาย 2 ด้าน 
สามารถเพิ่มความเหนี่ยวน าได้โดยที่ขนาดเท่าเดิม  

วิธีการวิจัย 
1. การศึกษาลักษณะขดลวดตัวน าบนแผ่น

บนแผ่นวงจรพิมพ์ลาย 
รูปแบบพื้นฐานของขดตัวน าบนวงจรพิมพ์ลาย 

มี 4 รูปแบบ คือ แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม แบบหก
เหลี่ยม และแบบแปดเหลี่ยม ลักษณะขดตัวน าแต่ละ
แบบแสดงดังภาพที ่1 ดังนี ้

 

 
 

ก) แบบสี่เหลี่ยม          ข) แบบวงกลม 

 
ค)   แบบหกเหลี่ยม  ง) แบบแปดเหลี่ยม 

ภาพที่ 1 ลักษณะตัวน าบนแผ่นบนแผ่นวงจรพิมพ์ลาย 
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การหาค่าความเหนี่ยวน าของขดตัวน าแต่ละ
แบบสามารถใช้สมการที่  (2) ดังนี้  (S.S. Mohan, 
1999)

2

2 3 4

2

avg 1un d c
L= (ln(c / )+c +c )

2
          (2) 

avg out ind =0.5(d +d )   (3) 
 

out in

out in

d d
=

d d





   (4) 

 
เมื่อ 

outd คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
ind  

คือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ส่วนค่า C แสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของขดลวดตัวน า 
ลักษณะ C1 C2 C3 C4 

สี่เหลี่ยม 1.27 2.07 0.18 0.13 

หกเหลี่ยม 1.09 2.23 0.00 0.17 

แปดเหลี่ยม 1.07 2.29 0.00 0.17 

วงกลม 1.00 2.46 0.00 0.20 

 
ท าการออกแบบลายขดลวดตัวน าดังรูปที่ 1 

โดยก าหนดให้ขนาดของขดลวดตัวน าเท่ากัน ค านวณ
ค่าความเหนี่ยวน าตามสมการที่  (2) ได้ค่าความ
เหนี่ยวน า และจ านวนรอบแสดงตามตารางที่ 2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงค่าความเหนี่ยวน าและจ านวนรอบ 
 ( )L H   N(รอบ) ( )outd m  ( )ind m  
สี่เหลี่ยม 22.57 11  0.277 0.077 
แปดเหลี่ยม 22.78 14  0.277 0.019 
หกเหลี่ยม 21.65  13 0.277 0.032 
วงกลม 22.34  14  0.277 0.012 

  
2. ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน 

(S21) ของขดลวดตัวน า 
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S21) 

โดยใช้  Net Work Analyzer E5063A ใช้ความถี่

ทดสอบ 100 kHz – 1MHz ที่ระยะ 0-10 cm ผล
การทดสอบของขดลวดตัวน าแต่ละแบบที่ระยะ 1 
cm แสดงดังภาพที ่2-5 ดังนี ้
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ภาพที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านขดลวดตัวน าสี่เหลี่ยม 

 
ภาพที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านขดลวดตัวน าแปดเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านขดลวดตัวน าหกเหลี่ยม 
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ภาพที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการส่งผ่านขดลวดตัวน าวงกลม 

 
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านที่ได้จากการทดสอบ

ตามภาพที่ 2 – 5 ได้ค่าที่ดีที่สุดแสดงดังตารางที่ 3 
ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 สัมประสิทธ์ิการส่งผ่านของขดลวดแต่ละแบบ 
ลักษณะขดตัวน า S21 (dB) 

สี่เหลี่ยม -2.316 
แปดเหลี่ยม -1.805 
หกเหลี่ยม -2.840 
วงกลม -3.320 

 
2.1 การออกแบบขดลวดตัวน าโดยใช้

แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบ 2 ด้าน 
จากค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (S21) แสดง

ตามตารางที่ 2 พบว่า ตัวน าแบบแปดเหลี่ยมให้ค่าดี
ที่สุด คือ -1.805 ดังนั้นจึงเลือกรูปแบบแปดเหลี่ยม

น ามาพัฒนาเป็นขดส่งและขดรับก าลังงาน  การ
ออกแบบใช้ค่าพารามิ เตอร์ตามตาราง 2 โดยใช้
แผ่นวงจรพิ มพ์ ลายแบบ 2 ด้ าน  แต่ ละด้ านมี
ค่าพารามิเตอร์แสดงดังตารางที่ 4 ลักษณะตัวน าแปด
เหลี่ยมที่ได้ออกแบบตามภาพที่ 6 และ 7 ดังนี ้
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ภาพที่ 6 การออกแบขดลวดตัวน าลักษณะแปดเหลี่ยมแบบ 2 ด้าน 

 
ภาพที่ 7 ขดลวดตัวน าลักษณะแปดเหลีย่มแบบ 2 ด้าน 

 

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ขดลวดตัวน าแปดเหลี่ยม 2 ด้าน 

ขนาด แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 
ค่าความต้านทาน (R) 1.63   1.66   
ค่าความเหนีย่วน า (L) 89.68 H   89.90 H   
จ านวนรอบ (N) 28 รอบ 28 รอบ 
ความกว้างขดตัวน า (W) 5 mm. 5 mm. 
ระยะห่างขดตัวน า (g) 5 mm. 5 mm. 

 

ท าการวัดค่าโดยใช้ R-L-C ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
ส่วนคาปาซิแตนซ์ค านวณให้สัมพันธ์กับความถี่เร
โซแนนซ์ และความเหนี่ยวน า ตามสมการ 

 2

1

4 r

C
f L


 

                          (5) 
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2.2 อินเวอร์เตอร์ความถี่สูง 
ท าหน้าที่จ่ายก าลังให้กับขดส่งก าลังงาน ในย่านความถี่ระดับกิโลเฮิร์ต(KHz) พัฒนามาจากวงจรอินเวอร์เตอร์

แบบฟลูบริดจ์แสดงดังภาพที่ 8 

 
ก) ไดอะแกรมวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

 
ข) วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไรส้าย 

 

ภาพที ่8 วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไรส้าย ใช้วงจรขับแบบเต็มคลื่น 

ลักษณะสัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าด้านขดส่งก าลังไฟฟ้าเมื่อจ่ายโหลด 25W ที่ความถี่ 238.4 kHz 
แสดงดังภาพที่ 9 ดังนี ้

 
ภาพที ่9 แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร ์
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ตารางที่ 5  อุปกรณ์ของวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
ส่วนประกอบของวงจร อุปกรณ์ 

MOSFET N-Channel IRFP 460 

IC Drive IR 2110 

IC Splitter CD 4017 BE 

 
2.3 ออกแบบการทดลอง 
ขดตัวน าแบบแปดเหลี่ยมบนแผ่นวงจรพิมพ์

ลาย 2 ด้ านที่ ได้ออกแบบ ถูกน ามาทดสอบส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายให้กับโหลดขนาด 1.2 kΩ (25W) 

ป้อนแรงดันกระแสตรงขาเข้า 25 V คงที่ตลอดการ

ทดลอง ใช้ความถี่รีโซแนนซ์ 245 kHz ปรับระยะห่าง
ระหว่างขดตัวน าตั้ งแต่  0 – 10 cm และท าการ
ทดสอบปรับค่าความถี่ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะห่างระหว่างขดตัวน า แสดงการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายให้กับโหลดดังภาพที่ 10 และ 11 ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 10 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายใช้แผ่นวงจรพิมพ์ 2  ด้าน ขดตัวน าแบบแปดเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 11 การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ 2 ด้าน ด้านละ 2 แผ่น ต่อแบบอนุกรม 

ผลการวิจัย 
การทดลองทั้ งห มด มี  2 กรณี ใช้ แรงดั น

กระแสตรงขาเข้า 25 V คงที่ตลอดการทดลอง ใช้
ความถี่รีโซแนนซ ์245 kHz จ่ายก าลังงานให้กับโหลด
หลอดไส้ขนาด 1.2 kΩ (25W)  โดยต่อค่าปาซิเตอร์ 4.7 
nF ใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบ 2 ด้าน จัดวางแสดง
ดังรูปที่ 10และใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบ 2 ด้าน 
ด้านละ 2 แผ่น ต่อแบบอนุกรม จัดวางแสดงดังรูปที่ 

11 ท าการวัดค่าสัญญาณแรงดัน และกระแสไฟฟ้า 
ภาคกระแสตรง ด้านขาเข้า และขาออก น าค่าที่ได้
น า ม า ค า น ว ณ ห า ก า ลั ง ไฟ ฟ้ า ข าอ อ ก  แ ล ะ
ประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน  

กรณีที่ 1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
แบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ 2 ด้าน 

แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้ 
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การทดลองที่ 1.1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สายโดยคงที่ความถี่ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพในแต่ละระยะ

ตั้งแต่ 0-10 cm โดยใช้ความถี่ที่ได้จากการค านวณ
แสดงดังสมการที่ 1 แสดงการจัดวางตัวน าดังภาพที่ 
12 ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 12 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ความถีค่งที ่

 
ได้ลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิแสดง

ดังภาพที่ 13 และ 14 ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 13 ก าลังไฟฟ้าขาออก และขาเข้า กรณีใช้ค่าความถี่คงที่ตลอดการทดลอง 

 
ภาพที่ 14 ประสิทธิภาพกรณีใช้ค่าความถี่คงที่ 
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จากภาพที่  13 และ 14 วงจรสามารถส่ ง

ก าลังไฟฟ้าได้สูงสุด 15 W ที่ระยะ 3 cm โดยที่ระยะ
เดี ยวกั น ได้ ค่ าป ระสิ ท ธิภ าพ  25 % ในขณ ะที่
ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้น 33% เมื่อตัวน าวางห่าง
กันน้อยท่ีสุด 

การทดลองที่ 1.2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สายโดยปรับความถี่ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ที่
มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ โดย
ปรับความถี่ในแต่ละระยะตั้งแต่ 0-10 cm. แสดงดัง
ภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 15 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยปรับความถี่แตล่ะระยะห่างได้ผลการทดสอบแสดงดังรปูท่ี 16–19 ดังนี ้

 
ภาพที่ 16 ก าลังไฟฟ้าขาเข้าและขาออก กรณีปรับความถี่แต่ละระยะห่าง 

 
ภาพที่ 17 ประสิทธิภาพ กรณปีรบัความถีแ่ต่ละระยะห่าง 
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จากภาพที่ 16 และ 17 พบว่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
18.49W ที่ระยะ 4 cm ใช้ความถี่รีโซแนนซ์ 238.5 

kHz ในขณะที่ระยะเดียวกันได้ประสิทธิภาพ 41% 
โดยที่ประสิทธิสูงสุด 48.55% เกิดขึ้นที่ระยะ 3 cm 

 

 
ภาพที่ 18 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าขาออก กรณีใช้ความถี่คงทีแ่ละปรับความถี ่แตล่ะระยะห่าง 

 
ภาพที่ 19 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ กรณีความถีค่งที่และปรับความถี่ แต่ละระยะห่าง 

เมื่อน าผลการทดลอง กรณี ใช้ความถี่คงที ่
เปรียบเทียบกับกรณีปรับความถี่แต่ละระยะห่าง 
พบว่า ก าลังไฟฟ้าขาออกของการปรับความถี่เพิ่มขึ้น 
21.53 % ที่ระยะห่าง 4 cm และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอีก 32.01 %  ที่ระยะห่าง 3 cm 

จากนั้นได้ท าการทดสอบปรับค่าความถี่แต่ละ
ระยะโดยใช้ค่าความถี่ตั้ งแต่  80 kHz – 280 kHz ได้
ลักษณะกราฟก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ 
แสดงดังภาพที่ 20 – 21 ดังนี ้ 

 
ภาพที่ 20 ก าลังไฟฟ้าขาออกแต่ละระยะจากการปรับค่าความถี ่
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ภาพที่ 21 ประสิทธิภาพแตล่ะระยะจากการปรับค่าความถี ่

จากภาพที่ 20 และ 21 พบว่า ก าลังไฟฟ้าขา
ออกมีค่าไมต่่างจากการใช้ความถีร่ีโซแนนซ์ท่ีได้จาก
การค านวณมากนัก ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 17.92 
W ระยะ 4 cm. ความถี่ 240 kHz ประสิทธิภาพท่ีได้ 
42.20 % ระยะ 0 cm. ความถี่ 240 kHz  

กรณีที่ 2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
แบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์แบบแปดเหลี่ยม 2 ด้าน 
ด้านละ 2 แผ่นต่อแบบอนุกรม 

เมื่อน าแผ่นขดลวดตัวน ามาต่ออนุกรมท าให้ค่า
ความเหนี่ยวน าเพิ่มขึ้น ท าให้ความถี่รีโซแนนซ์ลดลง 

แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี ้
การทดลองที่ 2.1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า

ไร้สายโดยคงที่ความถี่ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ

ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ เมื่อเพิ่มค่า
ความเหนี่ยวน าให้กับขดส่งและรับก าลังไฟฟ้าตั้งแต่ 
0-10 cm.โดยใช้ความถี่ท่ีได้จากการค านวณแสดงดัง
สมการที่ 1 การจัดวางตัวน าแสดงดังภาพที่ 22 ดังนี ้

 

 

 
ภาพที ่22 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายคงทีค่วามถี ่

 
การทดลองที่ 2.2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า

ไร้สายโดยปรับความถี ่
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ที่

มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ โดย

ปรับความถี่ในแต่ละระยะตั้งแต่ 0-10 cm การจัด
วางตัวน าแสดงดังรูปที่ 23 ได้ผลการทดลองแสดงดัง
ภาพที่ 24 – 29 ดังนี ้
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ภาพที่ 23 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยปรับความถี ่

 
ภาพที่ 24 ก าลังไฟฟ้าขาเข้าและก าลังไฟฟ้าขาออกแบบคงที่ความถี่ 

 
ภาพที่ 25 ประสิทธิภาพแบบคงที่ความถี่ 

จากภาพที่ 24 และ 25 พบว่าก าลังไฟฟ้าขา
ออกสูงสุดที่ 7.41 W ที่ระยะ 4 cm ที่ระยะเดียวกับ

ประสิทธิภาพ 43 % โดยที่ประสิทธิภาพมีค่าสูงสุด
60.42% เมื่อขดตัวน าวางชิดกัน 
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ภาพที่ 26 ก าลังไฟฟ้าขาเข้าและก าลังไฟฟ้าขาออกแบบปรับความถี ่

 
ภาพที่ 27 ประสิทธิภาพแบบปรับความถี่ 

จากภาพที่ 26 และ 27 พบว่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
7.49W ที่ ระยะ 6 cm ความถี่รี โซแนนซ์ 124.65 

kHz ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ที่ ร ะ ย ะ เดี ย วกั น  32.05% 
ประสิทธิภาพสูงสุด 60.41 เมื่อวางตัวน าชิดกัน 

 

 
ภาพที่ 28 ก าลังไฟฟ้าขาออกแบบคงที่และปรับความถี ่

 
ภาพที่ 29 ประสิทธิภาพแบบคงที่และปรับความถี ่
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เมื่อน าผลการทดลอง แบบคงที่ความถี่และ
ปรับความถี่มาเปรียบเทียบกันพบว่า ก าลังไฟฟ้าขา
ออกที่ได้จากการปรับความถี่เพิ่มขึ้น 1.07% ที่ระยะ 

6 cm และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก 0.56% เมื่อวาง
ขดตัวน าชิดกัน เมื่อเทียบกับการคงท่ีความถี่ 

 

 
ภาพที่ 30 ก าลังไฟฟ้าขาออก กรณีปรับความถี่แตล่ะระยะหา่ง 

 
ภาพที่ 31 ประสิทธิภาพ กรณปีรบัค่าความถี่แตล่ะระยะห่าง 

จากภาพ ที่  30 และ  31 เมื่ อท าการปรับ
ค่าความถี่รีโซแนนซ์ตั้งแต่ 50 kHz – 150 kHz ได้ค่า
ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดที่ได้ 7.57 W ที่ระยะ 5 cm 
ใช้ความถี่  125kHz ประสิทธิภ าพที่ ได้  60.34% 
ระยะ 0 cm  ความถี่ 130 kHz  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการน าลายขดลวดตัวน าแต่ละลักษณะไป

ทดสอบกับ เครื่อ งเน็ต เวิร์คอนาไลเซอร์ พบว่ า 
ลักษณะที่มาค่าการส่งผ่านที่ดีที่สุดคือ ลักษณะแปด
เหลี่ยม  

กรณีที่ 1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
แบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ 2 ด้าน 

เมื่อระยะห่างระหว่างขดตัวน าเปลี่ยนแปลงท า
ให้อัตราส่วนการคล้องของฟลักซ์แม่เหล็กระหว่างขด

ส่งและขดรับก าลั งงานลดลง มีผลท าให้ ความ
เหนี่ยวน าร่วมลดลง ดังนั้นจึงท าให้ความถี่รีโซแนนซ์
แต่ละระยะต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจ าเป็นปรับ
ค่าความถี่รีโซแนนซ์เพื่อให้ได้ก าลังไฟฟ้าขาออก
เพิ่มขึ้น ซึ่งจากผลการทดลองเห็นได้ว่าการปรับ
ค่าความถี่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีใช้ความถี่คงที่ 

กรณีที่ 2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
แบบใช้แผ่นวงจรพิมพ์ 2 ด้าน ด้านละ 2 แผ่น ต่อ
แบบอนุกรม 

การเพิ่มแผ่นวงจรพิมพ์ลาย ท าให้ค่าความ
เหนี่ยวน าเพิ่มขึ้นมีผลท าให้ความถี่รีโซแนนซ์มีค่า
ลดลงเป็นไปตามสมการความถี่รีโซแนนซ์ อย่างไรก็
ตามการเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าท าให้อิมพีแดนซ์ของ
วงจรเปลี่ยนแปลง จากผลการทดลองพบว่าเมื่อปรับ
ความถี่ท าก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
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กรณีใช้ความถี่คงที่ อย่างไรก็ตามพบว่าก าลังไฟฟ้าขา
ออกที่ได้ยังน้อยกว่ากรณีใช้แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบ 
2 ด้าน ในการทดสอบกรณีที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของความเหนี่ยวน าท าให้อิมพีแดนซ์ของ
ระบบมีค่าสูงขึ้นท าให้กระแสทางด้านขาเข้าไหลผ่าน
วงจรขดส่งได้น้อย 

  

สรุป  
การศึกษานี้ได้ท าการทดลองใช้แผ่นวงจรพิมพ์

ลายเป็ นขดส่ งและขดรับก าลั งงาน ได้ท าการ
ออกแบบขดลวดตัวน าพื้นฐาน 4 รูปแบบ โดย
ออกแบบให้ค่าความเหนี่ยวน าเท่ากัน ผลการน าไป
ทดสอบกับเครื่อง เน็ตเวิร์คอนาไลเซอร์ พบว่า 
รูปแบบแปดเหลี่ยมให้ค่าสัมประสิทธิการส่งผ่าน 
(S21) ดีที่สุด จึงได้เลือกรูปแบบแปดเหลี่ยมน ามา
พัฒ น าเป็ น ขดส่ งและขดรับ ก าลั งงาน โดย ใช้
แผ่นวงจรพิมพ์ลายแบบ 2 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า 
การปรับค่าความถี่แต่ละระยะห่างให้ค่าก าลังไฟฟ้า
ขาออกเพิ่มขึ้น เมื่ อเทียบกับการใช้ความถี่คงที่ 
จากนั้นได้ท าการเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าโดยการเพิ่ม
จ า น ว น ข ด ส่ ง แ ล ะ ข ด รั บ ก า ลั ง ง า น โด ย ใ ช้
แผ่นวงจรพิมพ์ลายด้านละ 2 แผ่น พบว่าการปรับ
ค่าความถี่แต่ละระยห่างสามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้าขา
ออกได้ อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเหนี่ยวน าท าให้
อิมพีแดนซ์ของวงจรเพิ่มขึ้นท าให้กระแสไหลผ่านขด
ส่งได้น้อยลง 

กิตติกรรมประกาศ 
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การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม 
Compression Charcoal Fuel from Waste Materials  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม โดยจะน าเศษวัสดุประกอบไปด้วย
กะลามะพร้าวและไม้ไผ่มาเผาเป็นถ่านและผ่านการบดให้ได้เป็นผงถ่าน จากนั้นน ามาหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมและใช้แป้งมัน*0.5*
กิโลกรัมผสมน้ า 3*ลิตร เป็นตัวประสาน การด าเนินงานวิจัยจะก าหนดส่วนผสมออกเป็น 11 สูตร น าผงถ่านที่ผ่านการผสมมาอัดขึ้นรูป
ด้วยเครื่องแบบเกลียวอัดผ่านแม่พิมพ์รูปทรงห้าเหลี่ยม น าแท่งถ่านไปอบลดความชื้นไม่เกิน*8 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช. 238/2547) จากนั้นน าไปทดลองหาประสิทธิภาพทางความร้อนโดยท าการทดลองหาค่าความชื้น ปริมาณเถ้า ค่าพลังงาน
ความร้อน การรับแรงกดอัดและปริมาณการส้ินเปลืองในการต้มน้ า 3 ลิตร ให้เดือดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ผลจากการ
วิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลามคือสูตรที่*3*โดยมี
ส่วนผสมของผงถ่านกะลามะพร้าว*8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม โดยมีค่าความชื้นที่ 6.07 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณเถ้าที่ 
10.42 เปอร์เซ็นต์ มีค่าพลังงานความร้อนที่ 5,748.83*กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม สามารถรับแรงกดอัดที่ 892.530*นิวตันต่อตาราง
มิลลิเมตร และมีปริมาณการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงในการต้มน้ าเดือดที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นปริมาณ 1.917 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ค าส าคัญ: เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง / ตัวประสาน / กะลามะพร้าว / ไม้ไผ่ / ค่าพลังงานความร้อน 
 

Abstract 
 This research is the compression charcoal fuel production from waste materials in the production of khao-
larm. The operate of research, will used charcoal powder from coconut shell and bamboo to burning and Milling. 
Next, find the appropriate ratio and use 0.5 kilogram of flour per 3 liters of water for binder to compression 
charcoal fuel production. In experiment, the mixture (coconut shell and bamboo powder) divide into 11 formula 
fuel ratio. Next, extrusion charcoal powder pass the hexagonal shape of mold by screw compression machine. 
Next, took a compression charcoal fuel to dehumidification on 8 percentages according to community product 
standard (TCPS. 238/2547). After that, took a compression charcoal fuel to experiment determine to moisture, 
ashes and thermal energy by auto bomb calorimeter, compressive stress and determine the quantity of 
consumption in actual use costive 3 liters of water boiling temperature at 80 degrees celsius. The result of 
experimental, It was found that the appropriate ratio on formula 3 (8.55 kilogram of coconut shell and 0.95 
kilogram of bamboo powder) had efficiency highly more than 10 formula. It had 6.07 percentage of moisture, 
10.42 percentage of ashes, 5748.83 kilocalories per kilogram of thermal energy, 892.530 newton per square 
millimeters of compressive stress, and 1.917 kilogram per hours of fuel consumption. 
 

Keyword: Compression charcoal fuel /Binder/ Coconut Shell/ Bamboo/ Thermal energy efficiency. 

325



 

บทน า 
 จากการส ารวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่ง
แค ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก พบว่ามี
ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งท าการประกอบอาชีพเผาข้าว
หลามขายเป็นงานประจ า โดยกลุ่มผู้ประกอบการจะ
ท าการเผาข้าวหลามในทุกๆวัน และจะมีปริมาณการ
เผาข้าวหลามเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูหนาว 
เทศกาลเข้าพรรษาและเทศกาลปีใหม่ ในการเผาข้าว
หลามนั้นจะใช้วัตถุดิบที่ส าคัญหลาย ๆ อย่างได้แก่ 
ข้าวเหนียว มะพร้าว ไม้ไผ่และถ่านไม้เบญจพรรณ
ส าหรับเป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อนในการเผาข้าว

หลาม จากการผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือใช้หลังจากการ
เผาข้าวหลามเช่น กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ทางกลุ่ม
ผู้ประกอบการจะท าการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้
เหล่านั้นกองรวมไว้แล้วท าการเผาท าลายทิ้งในที่แจ้ง
ดังรูปที่ 1 ซึ่งจากการจัดเก็บเศษวัสดุและการเผา
ท าลายท าให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่นกลิ่นอันไม่
พึ่งประสงค์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ การเผา
ท าลายท าให้เกิดควันเขม่า ฝุ่นละออง ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกาย เป็นการท าลายช้ันบรรยากาศและ
เป็นการท าลายทัศนียภาพอีกด้วย  
 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเผาท าลายเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตขา้วหลาม 
 
 จากปัญหาข้างต้นคณะผู้ด าเนินงานวิจัยจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้
เหล่านั้นและผลกระทบจากปัญหาต่างๆ จึงได้มี
แนวความคิดที่จะน าเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็น
ประ โยชน์ แ ล้ วน ากลั บมา ใ ช้ ใหม่ โ ดยกา รน า
กะลามะพร้าว ไม้ไผ่มาผลิตเป็นเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง
เพื่อใช้ทดแทนเช้ือเพลิงจากถ่านไม้เบญจพรรณอีก
ทางเลือกหนึ่งต่อไปในอนาคต จากการส ารวจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า (เกศกนก  จันทรมาศ, 
2546)เกศกนก  จันทรมาศ จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามท าการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบหาค่า
ความร้อนจากถ่านชีวภาพโดยศึกษาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อน ามาท า

ถ่านชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวประสานในการ
ทดลองนี้ได้ท าการทดลองประกอบด้วยชุดการ
ทดลองดังนี้ชานอ้อยเพียงอย่างเดียว ชานอ้อยผสม
กับกาบมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 4:1:1 ชาน
อ้อยผสมล าต้นมันส าปะหลังในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 
4:1:1 และน าวัสดุทั้งสามชนิดมาผสมกันแล้วน ามา
อัดเป็นแท่งวัดค่าความร้อนด้วยเครื่อง Bomb 
Calorimeter ตามล าดับ อัตราส่วนท่ีให้ค่าความร้อน
เฉลี่ยมากที่สุดคือชานอ้อยผสมล าต้นมันส าปะหลัง
และอัตราส่วนที่ให้ค่าความร้อนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ชานอ้อยผสมล าต้นมันส าปะหลัง การหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการผลิตเมื่อพิจารณาผลการทดลองจาก
ค่าความร้อนการต้มน้ าปริมาณควันและลักษณะของ
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ถ่านพบว่าอัตราส่วนที่ เหมาะสมในการผลิต คือ 
อัตราส่วน 2:1:1 ทั้งชานอ้อยผสมล าต้นมันส าปะหลัง
และชานอ้อยผสมกาบมะพร้าว (วิไลพร ลักษมี
วาณิชย์, กาญจนา สิริกุลรัตน์ และณัฐธนัญา บุญ
ถึง, 2554)วิไลพร  ลักษมีวาณิชย์, กาญจนา  สิริกุล
รัตน์และณัฐธนัญา  บุญถึง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการยอมรับถ่าน
อัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมกะลามะพร้าวของชุมชน
ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดย
การทนทานแรงกดอัด(Compressive Strength) 
ของถ่านอัดแท่ง การทดสอบท าได้โดยน าตัวอย่าง
ถ่านอัดแท่งไปวางในเครื่องทดสอบแรงกดอัดที่ผลิต
ขึ้นแล้วน ามวลมาเป็นแรงกดอัดโดยเพิ่มแรงกดอัดขึ้น
เรื่อย ๆ ที่ใช้ในการกดอัด คือ 5, 10, 50,100,500 
กรัมตามล าดับ ท าการกดเพื่อหาค่าการทนแรงกดอัด
ของถ่านอัดแท่งนั้นสังเกตผลจนกระทั่งก้อนถ่านแตก
หรือหักโดยทั่วไปมี*2*ลักษณะ คือ ความเครียดและ
ความแข็ง (กิตติพงษ์ ลาลุน, สมโภชน์ สุดาจันทร์ 
และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, 2555)ดร.กิตติพงษ์  ลาลุน, 
ผศ.ดร.สมโภชน์  สุดาจันทร์และผศ.ดร.ชัยยันต์  
จันทร์ศิริจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการ
การศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากผงถ่านวัสดุชีว
มวล*3 ชนิดด้วยชุดเกลียวอัดถ่านอัดแท่ง โดย
ความสามารถในการท างานพบว่าที่อัตราส่วนผสม
ของผงถ่านไม้รวมกับผงถ่านจากกะลามะพร้าว 
(0.50:0.50) ความเร็วรอบเกลียดอัด 145 รอบต่อ
นาทีมีค่าความสามารถในการท างานสูงสุดเฉลี่ย 
131.5 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง เนื่องจากความหนาแน่น
รวมเริ่มต้นของผงถ่านแต่ละชนิดมีค่าต่างกัน โดยผง
ถ่านกะลามะพร้าวมีค่าความหนาแน่นมากกว่าผง
ถ่านไม้รวมและผงถ่านเหง้ามันส าปะหลัง โดย
ความเร็วเกลียวอัดเพิ่มขึ้นจาก 115-145 รอบต่อนาที
ท าให้ความสามารถในการท างานเพิ่มขึ้นในทุกอัตรา
ส่วนผสม มีค่าความสามารถในการท างานเพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสัดส่วน พลังจ าเพาะที่ใช้พบว่าเมื่อความเร็ว
เกลียวอัดเพิ่มขึ้นจาก 115-145 รอบต่อนาที ท าให้

พลังงานจ าเพาะที่ใช้ลดลงในทุกอัตราส่วนผสมมีค่า
พลังงานจ าเพาะที่ใช้ลดลงอย่างเป็นสัดส่วนและความ
หนาแน่นของถ่านอัดแท่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อความเร็ว
เกลียวอัดเพิ่มจาก 115-145 รอบต่อนาที ค่าความ
หนาแน่นลดลงอย่างเป็นสัดส่วนและในทิศทาง
เดียวกันทุกสัดส่วน โดยอัตราส่วนผสมของผงถ่านไม้
รวมกับผงกะลามะพร้าว (0.50 :0.50) ที่ความเร็ว
เกลียวอัดคือ 115 รอบต่อนาทีและยังมีค่าความ
หนาแน่นมากที่สุดมีค่าเป็น 698.7 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามค่าความหนาแน่นที่ได้มี
ค่าความสูงกว่าที่สัดส่วนอื่น ๆ สาเหตุเนื่องจากผง
ถ่านกะลามะพร้าวมีความหนาแน่นมากกว่าผงถ่าน
ชนิดอื่นที่ใช้ทดสอบความแข็งแรงของถ่านอัดแท่ง 
พบว่าเมื่อความเร็วเกลียวอัดเพิ่มจาก 115-145 รอบ
ต่อนาทีความแข็งแรงลดลงอย่างเป็นสัดส่วนและใน
ทิศทางเดียวกันทุกสัดส่วนผสมผงถ่าน โดยอัตรา
ส่วนผสมผงถ่านไม้รวมกับผงถ่านกะลามะพร้าว 
(0.50:0.50) ทีค่วามเร็วเกลียวอัด 115 รอบต่อนาทีมี
ค่าความแข็งแรงมากที่สุดมีค่า 0.235 เมกะปาสกาล
และค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งพบว่าความเร็ว
เกลียวอัดไม่มีผลท าให้ค่าความร้อนแตกต่างกันทาง
สถิติ แต่อัตราส่วนผสมที่ผสมผงถ่านกะลามะพร้าว
เพิ่มขึ้นท าให้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าความ
ร้อนของผงถ่านกะลามะพร้าวมีค่าความร้อนสูง โดย
ที่อัตราส่ วนผสมของผงถ่ านไม้ รวมกับผงถ่ าน
กะลามะพร้าว (0.50:0.50) มีค่าความร้อนมากที่สุด
คือ 5,527.3 แคลอรีต่อกรัมรองลงมาเป็นอัตรา
ส่ วนผสมของผงถ่ าน ไม้ ร วมและผงของถ่ า น
กะลามะพร้าวที่อัตราส่วน 75 เปอร์ เซ็นต์ :25*
เปอร์เซ็นต์มีค่าความร้อนเท่ากับ 5,240.8 แคลอรีต่อ
กรัมและผงถ่านเหง้ามันส าปะหลังกับกะลามะพร้าว
อัตราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์:50 เปอร์เซ็นต์มีค่าความ
ร้อน คือ 5 ,041.22 แคลอรีต่อกรัมซึ่ ง ได้ตาม
มาตรฐานของถ่านอัดแท่ง การทดสอบค่าความร้อน
โดยท าการทดสอบความร้อนด้วยการต้มน้ าพบว่า
ประสิทธิภาพในการใช้งานจริงอยู่ที่ 27.79-29.56 
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เปอร์เซ็นต์ [8]อุกฤษฏ์  โข่ศรี จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้
ท าการศึกษาเทคโนโลยีถ่านอัดแท่ง ส่วนผสมของ
ถ่านอัดแท่ งผงถ่ าน  10 กิ โลกรั ม  แป้ งมัน  0.5 
กิโลกรัม น้ า 3 ลิตร (ปริมาณน้ าสามารถปรับได้ 
ขึ้นอยู่กับความช้ืนของวัสดุ) จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
การน าดินเหนียวท่ีร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 50 มาผสม
แทนแป้งมัน ไม่มีผลต่อคุณภาพแท่งถ่านมากนัก ซึ่ง
ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและ
อัตราส่วนที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณผงถ่าน 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตเช้ือเพลิงถ่าน
อัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ในการเผาข้าวหลาม 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
พลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ 

(มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.)เลขท่ี 238/2547) 

 1. พลังงานสวะหรือพลังงานเขียวเป็นพลังงาน
หมุนเวียนที่เป็นสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการใช้
พลังงานควรจะเป็นไม้ฟืนและถ่านจึงควรจะเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่มาจากมูล
สัตว์พลังงานที่ได้จากชีวะมวลซึ่งได้จากเศษซากพืช
ต้นไม้ พืชไร่ต่าง ๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง แกลบ 
วัชพืช เช่น หญ้าไมยราบ ผักตบชวารวมทั้งเศษขยะ 
โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลนี้จะเป็นแหลง่พลังงาน
ที่ควรจะให้ความสนใจและพัฒนาอย่างจริ งจั ง
เนื่องจากเรามีทรัพยากรที่เหลือจากการประกอบ
อาชีพเผาข้าวหลามตามรูปที่ 2 ที่จะน ามาเป็น
พลังงานได้อีกมากมายเทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน
ชีวมวลนี้ ง่ายราคาไม่แพง ซึ่ งประชาชนทุกคน
สามารถผลิตและท าขึ้นได้ด้วยตัวเองตัวอย่างวัตถุดิบ
ที่มีการพัฒนาขึ้นมาและมีการน าไปใช้กันบ้างแล้วก็ 
คือ การท าแท่งเช้ือเพลิงจากเศษสวะ เช่น ชานอ้อย 
ผักตบชวา เศษหญ้าไมยราบ แกลบเป็นต้น แท่ง
เช้ือเพลิงที่ได้จากเศษพืชเหล่านี้เทียมกันสามารถ
น าไปใช้หุงต้มท าอาหารในครัวเรือนรวมไปถึงน าไปใช้
ในร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ได้ ดังรูป
ที่ 2 

 

 

 

ภาพที*่2*เศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเผาข้าวหลามส าหรับผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 
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 2. ถ่านไม้หรือเศษไม้ถ่านบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีต่างๆ เช่น คาร์บอนได
ซัลไฟด์โซเดียม ไซยาไนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ
ถ่านกัมมันต์เป็นต้น ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากถ่านไม้ที่มี
ค่าคาร์บอนเสถียรสูงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีก
หลากหลาย เ ช่น ใช้ในระบบกรองและบ าบัด
อุตสาหกรรมน้ าดื่ม ระบบผลิตน้ าประปา ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมโลหะหรือใช้ขี้เถ้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
ของปูนซีเมนต์ให้แข็งตัวช้าและมีความแข็งแกร่งขึ้น 
เครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิง(แบบการอัดเปียก) เป็นการ
อัดโดยใช้เครื่องอัดแบบเกลียวหรือสกรูซึ่งจะสามารถ
ท าได้ทั้งกับวัสดุสดและแห้ง (แต่ถ้าวัสดุมีความช้ืน
ปานกลางจะอัดได้สะดวกและรวดเร็ว) และสามารถ
ท าได้กับวัสดุชนิดต่าง ๆ อย่างกว้างขวางแต่ใน
โคร งงานนี้ จ ะทดลองใ ช้กับวั สดุ เหลื อ ใ ช้ทา ง
การเกษตร เนื่องจากสามารถหาได้ง่าย สะดวก เสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นเทคโนโลยีการอัด
แท่งแบบง่าย ๆ สะดวกและไม่สร้างความยุ่งยาก
ซับซ้อนให้กับชาวบ้านในท้องที่จึงเป็นความสมดุล
และน่าทึ่งที่เหมาะสมส าหรับชาวบ้านที่จะผลิตถ่าน
เช้ือเพลิงอัดแท่งเพื่อใช้ในการหุงต้มตลอดจนใช้ใน
กิ จ ก ร ร ม ต่ า  ๆ  ใ น ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ ร ว ม ถึ ง ใ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก การอัดแท่งเช้ือเพลิงใน
ลักษณะนี้ได้ถือก าเนิดมาจากการอัดแท่งถ่านเขียว
(Green Charcoal) ของประเทศฟินแลนด์เมื่อ พ.ศ. 
2523 ซึ่งค้นพบโดยมร.กอนซาโลคาแทน (Gonzalo 
O.Catan) และคณะโดยการน าเศษใบไม้ใบหญ้าไป
หมักให้เน่าเปื่อยด้วยจุลินทรีย์บางชนิดแล้วจึงอัดโดย
ใช้ตัวเชื่อมประสานจากภายนอกช่วย 

 เคร่ืองอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 
1. เครื่องอัดขึ้นรูปแบบเกลียวอัด ท าการอัด

เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 
มิลลิเมตร โดยการบรรจุเศษวัสดุเหลือใช้ที่ต้องการ
อัดเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งที่ในถัง(Hopper) ที่มี

ทางออกไปสู่กระบอกอัด(Extrusion Cylinder) 
ภายในกระบอกอัดมีเกลียวสกรูอัดชนิดเกลียวตัว
หนอนซึ่งหมุนด้วยความเร็วประมาณ*270*รอบต่อ
นาที การขับเคลื่อนสกรูใช้มอเตอร์ไฟฟ้า*1*เฟส 
ขนาด 3 แรงม้า ความเร็ว 1,450 รอบต่อนาที ทด
รอบด้วยสายพานมู่ เล่และสามารถท าการผลิต
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งได้ไม่ต่ ากว่า 25 เมตรต่อช่ัวโมง 
ดังรูปที่ 3 
 2. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเช้ือเพลิงอัด
แท่งนั้นมีตัวแปรต่าง ๆ ที่ส าคัญที่ท าให้คุณภาพของ
แท่ง เ ช้ือ เพลิ งถ่ านอัดแท่ งที่ ได้ แตกต่ างกันคื อ 
(1)ความช้ืน ถ้าหากผงถ่านมีความช้ืนมากเกินไปไอ
น้ าท่ีเกิดขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวท าให้แท่ง
เช้ือเพลิงถ่านระเบิดและแตกร่วน แต่ถ้าหากว่า
ความช้ืนน้อยเกินไปท าให้ผงถ่านเกาะกันเป็นแท่งได้
ยากผิวของแท่งมีรอยแตกร้าว (2)อุณหภูมิ ถ้าหากว่า
ใช้อุณหภูมิสูงเกินไปท าให้ผิวหน้าของแท่งไหม้ถ่าน
เกรียมการเกาะตัวกันไม่เป็นเนื้อแน่นดีเท่าที่ควรและ
ถ้าหากว่าใช้อุณหภูมิต่ าความแข็งของแท่งถ่านที่ได้ก็
จะต่ าด้วยเช่นกันที่ส าคัญต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
และการใช้เชือกฉนวนพันรอบเครื่องท าความร้อนจะ
ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียความร้อนสู่
บรรยากาศได้ (3)ความดัน ความดันในกระบอกอัด
ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างเกลียวอัดความสูงของ
เกลียวความเร็วของสกรูตลอดจนระยะห่างระหว่าง
ผนังกระบอกอัดกับสกรูเมื่อผงถ่านหมุนดันให้ติดกับ
กระบอกอัดซึ่งรับความร้อนมาจากเครื่องท าความ
ร้อนจะท าให้เกิดการเกาะตัวกันและแรงเสียดทาน
ระหว่างกระบอกอัดกับการเคลื่อนตัวของแท่งถ่าน 
ท าให้การอัดตัวแน่นยิ่งขึ้น (4)การใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องอัดขึ้นรูปเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งดังที่ ได้กล่าว
มาแล้ ว  เ ค รื่ อ ง อั ด ชนิ ดนี้ ท า ง านด้ ว ยการอั ด
(Pressure)หรือแรงดันจากมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 
แรงม้า ที่ไปหมุนสกรูหรือเกลียว ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของเครื่องที่ผลิตจากสแตนเลสแทนเหล็กท าให้มี
ความทนทานต่อการสึกกร่อนเพื่อขับวัสดุให้อัดแน่น
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เป็นแท่งโดยรีดออกมาจากกระบอกรีด (Troat-ท า
จากสแตนเลส)  
 3. วิธีการอัดแท่งเช้ือเพลิง (แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก)  การอัด
แท่งเชื้อเพลิงนั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบเช่น การ
อัดเป็นเม็ด การอัดเป็นแท่งเล็ก การอัดเป็นลูกบาศก์ 
การอัดเป็นแท่งฟืน ในอุตสาหกรรมนิยมใช้การอัด
เกลียวหรืออัดสกรู (Screw) การอัดแท่งด้วยเกลียว
หรือสกรู (Screw) สามารถอัดได้ 2 แบบคือ (1)*การ
อัดแห้ง คือวัสดุก่อนอัดจะต้องได้รับการบดละเอียด
สม่ าเสมอในการบดกรณีที่เครื่องอัดมีแรงอัดสูงมากก็
อาจไม่จ าเป็นต้องบดก่อนเพราะเครื่องอัดจะท า
หน้าที่บดและอัดในตัว*ความชื้นของวัสดุที่บดแล้ว
ก่อนท าการอัดควรมีค่าอยู่ระหว่างประมาณ 7-12 
เปอร์เซ็นต์หากสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์อาจอัดไม่
ได้ผล โดยใช้แรงอัดสูงตั้งแต่ 0.100 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร*การบดอัดของวัสดุที่เกิดจากแรง
ขัดสีของวัสดุกับเกลียวโดยที่กระบอกเกลียวจะมีการ
ถูกท าให้เรียวตามความเหมาะสมและจะต้องมีร่อง
หรือสันเพื่อให้ป้องกันการหมุนของวัสดุไปตามเกลียว
ที่หมุน ส่วนใหญ่การอัดต้องใ ช้ความร้อนจาก
ภายนอกช่วยเพื่อท าให้ลิกนินท์ของผนังเซลล์ละลาย
ใช้เป็นตัวเชื่อมประสานช้ินส่วนของวัสดุให้ถูกอัดเป็น
แท่ง ดังนั้นความร้อนที่เกิดจากแรงขัดสีระหว่าง
ช้ินส่วนของวัสดุสกรูและกระบอกเกลียวไม่เพียง
พอที่จะท าให้ลิกนินท์อ่อนตัวดังนั้นความร้อนที่ใช้
เพื่อให้ลิกนินท์อ่อนตัวประมาณ 200-250 องศา
เซลเซียส*แท่งเช้ือเพลิงจะมีลักษณะเป็นแท่งฟืนบาง
ทีเรียกว่า ฟืนเทียม (Extruded Log) มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50 มิลลิเมตร ความหนาแน่น
ป ร ะ ม า ณ  100-1,2000กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ลู ก บ า ศ ก์
เซนติเมตร ซึ่งเช้ือเพลิงจะถูกอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ท าให้มีลักษณะหนักแน่นและแข็ง*ในบางกรณีอาจจะ
จ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัวเช่ือมประสาน (Binding 

Materials) จากภายนอกช่วยโดยส่วนใหญ่จะใช้กาว
หรือแป้งเปียก*แท่งเช้ือเพลิงนั้นจุดติดไฟยากกว่าฟืน
และมีควันมากจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการใช้ใน
ครัวเรือนแต่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรม (2)การอัด
เปียก คือความช้ืนก่อนอัดขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ
โดยทั่วไปจะมีความช้ืนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จะ
อัดได้ดีที่สุดแต่หากต่ ากว่านี้อาจจะอัดไม่ได้หรืออัดได้
ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ส าหรับการลดความช้ืนไปจนถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ส าหรับวัสดุบางชนิดก็ยังอัดได้ดีอยู่ การ
อัดเปียกใช้แรงอัดต่ ากว่าการอัดแบบอัดแห้งอย่าง
มาก การอัดอาศัยแรงและความเหนียวของวัสดุจึงไม่
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบการให้ความร้อนหรือระบาย
ความร้อน วัสดุก่อนอัดจ าเป็นต้องสับหรือบดให้เป็น
ช้ินเล็ก ๆ แต่ไม่ใช่ละเอียด เมื่อผ่านการอัดเป็นแท่ง
แล้วแท่งเช้ือเพลิงจะต้องน าไปตากแดดให้แห้งก่อน
น าไปใช้ แท่งเชื้อเพลิงมีความหนาแน่นระหว่าง*600-
800*กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เนื้อของแท่ง
เช้ือเพลิงจะถูกอัดเป็นเส้น ๆ หรือช้ินการรวมตัวไม่
แน่นหรือหลวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างการอัดแห้ง 
บางกรณีอาจใช้ตัวประสาน (Binding Materials) 
จากภายนอกช่วย การอัดท าได้ง่ายกว่า ประหยัด 
กว่าและท าได้เกือบทุกอย่างกว้างขวางกว่าการอัด
แห้งแบบใช้ความร้อน  
 ตัวประสานที่ใช้ในการอัดแท่งเชื้อเพลิง 
 ตัวประสาน คือ สารที่ผสมลงไปในวัตถุดิบเพื่อ
ท าให้วัตถุดิบนั้นเกาะติดกันได้ดีมากยิ่งขึ้นในการ
พิจารณาที่จะท าการอัดแท่งโดยใช้ตัวประสานนั้น
จะต้องค านึกถึง(1)ราคาต้องไม่แพงมากนัก (2)**ต้อง
ใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดแต่ยังคงให้แท่งเช้ือเพลิงมี
คุณภาพดี (3)จะต้องทนน้ า (4)จะต้องมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคสูงและสามารถจะปกคลุมพื้นที่ของ
วัตถุดิบที่บดได้ทั่วถึงเพื่อให้การยึดเหนี่ยวเป็นไปได้ดี
ยิ่งข้ึน 
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ภาพที ่3 เครื่องอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งแบบเกลียวอัด 
 
 การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเชื้อเพลิงถ่าน 
 1. การใช้ประโยชน์จากผลผลิตถ่านสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เข้าใจกันเพียงแต่
น าไปใช้เพื่อเป็นเช้ือเพลิงหุงต้มในครัวเรือนเท่านั้น 
ในประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ซึ่งมีเทคโนโลยีการ
ผลิตถ่านอย่างล้ าหน้าจะสามารถผลิตถ่านขาว 
(White Charcoal) เพื่อใช้ถ่านขาวในเชิงเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะ เช่น ใช้ถ่านขาวใส่ลงในกาต้มน้ าร้อนเพื่อ
ท าน้ าแร่เพราะถ่านชนิดนี้จะละลายแร่ธาตุต่าง ๆ 
ออกมาเพิ่มคุณภาพและรสชาติของน้ าร้อนใช้ชง
กาแฟหรือจะใช้ผสมเหล้าวิสกี้ก็จะได้รสชาติที่นุ่ม
ละมุนนี่ เป็นตั วอย่ างการใ ช้ถ่ านแบบพิ เศษใน
ต่างประเทศ ในบ้านเราผลผลิตถ่านส่วนใหญ่จะเป็น
ถ่านด าที่ผลิตภายใต้อุณหภูมิต่ าซึ่งไม่เหมาะสมจะ
น ามาใช้เป็นเ ช้ือเพลิงปิ้ งย่างอาหาร แต่ถ่านด า
ได้ เปรียบกว่าถ่ านบริสุทธิ์ตรงที่ผลิตได้จ านวน
มากกว่า ซึ่งเหมาะแก่การน าไปใช้ท าเช้ือเพลิงอื่น ๆ 
ที่ไม่เป็นการประกอบอาหารโดยตรง เช่น ใช้เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนเช้ือเพลิง ถ่านหินชนิดต่าง ๆ 
ซึ่งมักจะมีค่ามลพิษที่สูงมาก แต่อย่างไรก็ดีถ่านด าที่
ผลิตด้วยอุณหภูมิสูงที่เราเรียกว่า ถ่านบริสุทธิ์ นั้น
หากมีปริมาณผลผลิตที่มากพอและคงที่ก็สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งในครัวเรือนและ
ระดับอุตสาหกรรมได้ตามรายงานของชมรมสวนป่า
ผลิตภัณฑ์และพลังงานไม้คือ (1)การใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม ถ่านบริสุทธ์ิเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ผลิตสารเคมีต่างๆ เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์ โซเดียม
ไซยาไนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์หรือถ่านกัมมันต์ เป็นต้น 
ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากถ่านที่มีค่าคาร์บอนเสถียรสูง ใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีกหลากหลายอาทิ ใช้ใน
ระบบกรองและบ าบัดอุตสาหกรรมน้ าดื่ม ระบบผลิต
น้ าประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
ใช้ประโยชน์จากคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลหะหรือ
ใช้ขี้เถ้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ให้แข็งตัวช้า
และมีความแข็งแกร่งข้ึน 
 2.*การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน คุณสมบัติใน
การดูดซับกลิ่นและความช้ืนของถ่านเป็นที่รับรู้กันดี
แ ล้ ว  แ ต่ ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต
เครื่องประดับจากถ่านเพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านเรือน
ได้รับความนิยมมาก คนญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของผู้ที่
มองเห็นคุณประโยชน์ของถ่านอย่างชัดเจนการใช้
ถ่านเพื่อท าหน้าที่ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพที่ดีมากในห้องแอร์ที่ท างานหรือในรถ
โดยเฉพาะที่ที่มีผู้สูบบุหรี่หรืออาจจะมีเช้ือจุลินทรีย์
ควรน าถ่านไม้ไปวางดักไว้ที่ช่องดูดอากาศกับของ
เครื่องดูดอากาศรูพรุนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
ในถ่านไม้จะดูดซับกลิ่นและเช้ือโรคต่าง ๆ เอาไว้ช่วย
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดีหรอืจะใช้ถ่านเพ่ือการ
บ าบัดน้ า 
 3.*การใช้ประโยชน์ในการเกษตร ในภาคการ
ผลิตเชิงเกษตรการน าถ่านไม้มาใช้ประโยชน์นับว่ามี
คุณค่าที่น่าสนใจไม่น้อยเนื่องจากว่าถ่านมีคุณสมบัติที่
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ไม่เป็นพิษภัยต่อพืชและสัตว์จึงสามารถใช้ทดแทน
สาร เ คมี ร า คาแพง ได้ อย่ า ง กว้ า ง ขวา งและมี
ประสิทธิภาพไม่แพ้กันทีเดียว ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
ถ่านไม้จะมีรูพรุนมากมายเพื่อใส่ถ่านป่นลงในดินจะ
ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยอุ้มน้ าได้ดีขึ้นส่งผลให้
รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดการใช้ปุ๋ย เพราะ
สมบัติต่าง ๆ ของจุลธาตุที่มีอยู่หลายชนิดในแท่งถ่าน
จะเป็นประโยชน์ให้แก่พืชที่ปลูกถ่านไม้ที่น ามา
ปรับปรุ งดิ นควร เป็น เศษถ่ านขนาดไม่ เ กิน  5 
มิลลิเมตร โดยอาจจะเป็นถ่านแกลบหรือถ่านชาน
อ้อยแต่ควรระวังขี้เถ้าซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างสูงเพราะพืชก็
ไม่ชอบดินที่มีค่าเป็นด่างสูงควรรักษาค่าเป็นกรด-ด่าง
ของดินไว้ท่ี PH 6.0-6.8 ช่วยรักษาผลผลิตให้สดนาน
ขึ้ น  ผั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ จ ะ มี ก ล ไ ก ผ ลิ ต ก๊ า ซ เ อ ธิ
ลีน*(Ethylene)*เพื่อท าให้ตัวเองสุกเราสามารถ
รักษาผลผลิตให้สดนานขึ้นโดยใส่ผงถ่านลงในกล่อง
บรรจุเพื่อดูดซับก๊าซดังกล่าวไว้ไม่ให้ออกฤทธิ์ผัก
ผลไม้จะยังคงสดอยู่ได้ยาวนานถึง*17*วันโดยไม่
เสียหายหรือสุกงอม ปัจจุบันได้มีการน าผง ถ่านกัม
มันต์ผสมลงในกระดาษที่ใช้ท ากล่องบรรจุผลผลิต
ถ่านแกลบใช้ทดแทนแกลบรองพื้นคอกสัตว์ซึ่งราคา
ถูกและหาง่ายพอ ๆ กันเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนและ
ก๊าซต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเครียดใน
สัตว์ส่ งผลให้สุขภาพและผลผลิตจากปศุสัตว์มี
คุณภาพดีขึ้น ใช้ผสมอาหารสัตว์น าผงถ่านผสมใน
อาหารสัตว์อัตราส่วนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ถ่านจะช่วย
ดูดซับก๊าซในกระเพาะและล าไส้ช่วยลดอาการ
ท้องอืดเนื่องจากปริมาณน้ าในอาหารสูงเกินโดยไม่
เป็นอันตรายต่อสัตว์ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ าน า
ถ่านไม้ ใส่กระสอบ (ในปริมาณที่สอดคล้องกับ
ประมาณแหล่งน้ า )  ไว้ที่ก้นบ่อและจัดให้มีการ
ไหลเวียนน้ าบริเวณกระสอบถ่านน้ าเศษอินทรีย์วัตถุ
ต่าง ๆ ในน้ าจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในรู
พรุนของถ่านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าใน
บ่อเลี้ยงปลาหรือกุ้งได้เช่นกันจากแหล่งเดียวกัน  

ในประเทศญี่ปุ่นมีการใช้ประโยชน์จากถ่านไม้อย่าง
กว้างขวางเป็นล่ าเป็นสันจนถือว่าถ่านเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินที่ดีเยี่ยมมีปริมาณการใช้ในภาคเกษตรไม่
น้อยกว่าปีละ 50,000 ตัน 
 หลักการตรวจสอบเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งด้วย
เคร่ือง Auto Bomb Calorimeter และตัวอย่าง
การวิเคราะห์(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน , 
ฝ่ายวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 

1. การทดสอบค่าความร้อนค่าคงตัวค่าของ
สารละลายของวัสดุ (1) การทดสอบลักษณะทั่วไป 
ภาชนะบรรจุให้ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์
ของภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุต้องสะอาดแห้งและ
ป้องกันเสียหายที่เกิดขึ้นกับถ่านได้และภาชนะบรรจุ
หรือฉลากอย่างน้อยต้องมีเลขอักษรหรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดเช่น ช่ือเรียก ผลิตภัณฑ์น้ าหนักสุทธิ 
เดือนที่ท า ข้อแนะน าในการใช้และการบ ารุงรักษา 
(2) การทดสอบการใช้งาน ให้ทดสอบโดยการจัด
ตัวอย่างถ่านอัดแท่งแล้วตรวจพินิจ (3) การทดสอบ
ความช้ืนค่า ความช้ืนของถ่านวิเคราะห์ตาม ASTM 
D 3173 โดยให้ความร้อนกับถ่าน 1 กรัมที่อุณหภูมิ 
103-110 องศาเซลเซียสและค านวณเป็นร้อยละของ
น้ าหนักที่หายไป ค่านี้ถือว่าส าคัญมากโดยเฉพาะใน
ด้านการซื้อขายโดยเปรียบเทียบคุณภาพของถ่านที่
แห้งดังนั้นจึงต้องจ าเป็นใช้ค่าความช้ืนนี้ไปค านวณกับ
ค่าอื่น ๆ ของถ่านให้อยู่ ในสภาพตัวอย่างที่แห้ง 
(4)ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ เ ถ้ า
ตาม*ASTM*D*3174*ท าโดยการเผาตัวอย่าง*1*
กรัม ที่อุณหภูมิ*750*องศาเซลเซียสและค านวณหา
ร้อยละของน้ าหนักที่ยังคงเหลืออยู่ (5)การทดสอบ
น้ าหนักสุทธิ ให้ใช้เครื่องช่ังที่เหมาะสมจากข้อมูลเชิง
ลึกที่ได้ติดตามกันมาท าให้เราได้เห็นถึงประโยชน์อัน
มากมายของถ่านไม้ที่เคยดูเหมือนจะมีค่าแค่เพียง
เป็นฟืนหุงข้าวของคนโบราณ แต่หากเรารู้จักการ
น ามาใช้อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจถึงคุณประโยชน์
ของถ่านไม้ที่ได้จากไม้ฟืนที่มีอยู่มากมายในประเทศ
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ไทยก็จะเป็นประโยชน์ต่อระบบการผลิตในหลาย
แขนง ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าของสารระเหย ถ่านคงตัว ปริมาณเถ้า ก ามะถัน พลังงานความร้อน 

ตัวอย่าง 
สารระเหย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ถ่านคงตัว 
(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณเถ้า 
(เปอร์เซ็นต์) 

ก ามะถัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

พลังงานความร้อน 
(แคลอรี/กรัม) 

ขี้เลื่อย 71.30 27.20 1.50 - 4,990 
ขี้กบ 72.40 25.10 2.50 - 4,990 
กากอ้อย 73.90 17.60 8.50 - 4,440 
ชานอ้อย 71.80 23.40 4.80 - 4,510 
แกลบ 62.70 17.40 20.00 - 3,860 
ฟางข้าว 74.40 18.90 7.30 - 4,300 
ต้นมันส าปะหลัง 76.20 19.10 4.70 1.30 4,300 
ซังข้าวโพด 76.10 21.80 2.10 - 4,540 
กะลามะพร้าว 73.70 25.59 0.70 0.03 4,830 
ไมยราบยักษ์ 71.20 25.10 3.70 - 4,460 
เส้นใยปาล์ม 71.50 23.10 5.40 - 4,820 
ไม้ยางพารา 74.9 23.0 2.10 - 4,560 
ถ่านไม้ยางพารา 17.5 79.1 3.40 - 7,650 
น้ ามันเตา* - - - 2.43 10,450 
ถ่านหิน 42.80 49.50 7.70 1.73 5,860 
ถ่านโค้ก 1.20 90.60 8.20 0.48 7,150 

     หมายเหต ุ: คือพลังงานความร้อนท่ีสูงสุด 
 

วิธีการวิจัย 

 การเตรียมวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1. การเตรียมวัตถุดิบ สามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนคือ (1) น าเศษกะลามะพร้าวและไม้ไผ่แล้ว
น ามาท าการเผาให้เป็นถ่านดังรูปที่ 5 (2) น าถ่าน
กะลามะพร้าวและถ่านไม้ไผ่มาตีย่อยด้วยเครื่องให้มี
ขนาดเล็กลงเพื่อที่จะสามารถน าไปอัดเช้ือเพลิงถ่าน
อัดแท่งได้ (3)*ใช้ตะแกรงร่อนคัดแยกขนาดผงถ่าน
เมื่อท าการตีถ่านเสร็จให้น าถ่านท่ีผ่านการตีไปร่อนใน

ตะแกรง (4) น าผงถ่านที่ผ่านการร่อนคัดแยกจาก
ตะแกรงไปช่ังน้ าหนักตามที่ก าหนดทั้ง 11 สูตร (5) 
ผสมผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ ไผ่กับตั ว
ประสานแต่ละสูตรที่ได้ก าหนดทั้ง 11 สูตร เพื่อท า
การคลุกเคล้าส่วนผสมวัตถุดิบให้เข้ากันดังรูปที่ 4 (6) 
น าผงถ่านที่ผ่านการผสมและคลุกเคล้ากันแล้วไปอัด
ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแบบเกลียวอัดผ่านแม่พิมพ์
รูปทรงหน้าตัดห้าเหลี่ยม ดังรูปที่ 6 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพที ่4 ลักษณะถ่านกะลามะพรา้วและถ่านไม้ไผ ่
  (ก) ถ่านกะลามะพร้าว (ข) ถ่านไม้ไผ ่

 

 
ภาพที่ 5 การผสมผงถ่านกับตัวประสาน 

 

 
ภาพที่ 6 การอัดขึ้นรูปเชื้อเพลงถ่านอัดแท่ง 

 
 เง่ือนไขการทดลอง 
 1. ผสมอัตราส่วนผสมกับตัวประสาน คือ แป้ง
มันและน้ าที่อัตราส่วน 9.5:0.5:3 (กิโลกรัม:กิโลกรัม:
ลิตร) 

 2.*น้ าหนักของน้ าท่ีใช้เป็นเพียงตัวผสมระหว่าง
ผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่กับแป้งมันเข้า
ด้วยกันเท่านั้น (ปริมาณน้ าสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับ
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ความช้ืนของวัตถุดิบที่เตรียมไว้) โดยไม่รวมน้ าหนัก
ของน้ าในการค านวณลดค่าความช้ืน  
 3. ท าการอัดเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจากผงถ่าน
กะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่ ในอัตราส่วนต่าง ๆ 
ดังตารางที่ 2  (ตัวอย่างสูตรที่ 3) จ า ก ก า ร
ค านวณอัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์โดยการแบ่ง
สัดส่วนท้ังสองให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
 ผงถ่านกะลามะพร้าว 90 เปอร์เซ็นต์ 

 9.5x90
  8.55

100
  กิโลกรัม 

 ผงถ่านไม้ไผ่ 10 เปอร์เซ็นต์  
 9.5x10

0.95
100

  กิโลกรัม 

 4.*ตรวจสอบแท่งเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งโดย
การสังเกตลักษณะที่ได้ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ 

 5.*เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งทั้งหมดคิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 6. น าเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งทั้งหมดมาลด
ความช้ืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนักตาม
มาตรฐาน มผช.238/2547 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)เลขที่ 238/2547) 
 7. น าเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจากผงถ่าน
กะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่  น ามาทดสอบ
ประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยเครื่อง Oxygen 
Bomb Calorimeter ซึ่งจะบอกค่าพลังงานความ
ร้อน และปริมาณเถ้า 
 8. เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของเช้ือเพลิง
ถ่านอัดแท่ง เพื่ อให้ทราบว่าอัตราส่วนผสมใด
เหมาะสมที่สุด 
 

 
ตารางที*่2*สูตรในการหาอัตราส่วนผสมในการอัดแท่งเชื้อเพลิง 

สูตรที่ 
ส่วนผสมของวัตถุดิบ(กิโลกรัม) 

ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ 
1 9.50 - 
2 - 9.50 

3 8.55 0.95 

4 7.60 1.90 
5 6.65 2.85 
6 5.70 3.80 

7 4.75 4.75 

8 3.80 5.70 
9 2.85 6.65 
10 1.90 7.60 

11 0.95 8.55 
   

 การทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 
 1. การทดสอบหาค่าอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง เพื่อตรวจวัดค่าพลังงานความ

ร้อนในเช้ือเพลิงของถ่านแต่ละสูตรโดยวิธีการต้มน้ า
เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยการ
ท าในบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท และในขนาดที่ต้ม
น้ าควรปิดฝาหม้อให้สนิทเพ่ือเก็บข้อมูลและบันทึกผล
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การทดลองสามารถท าได้โดย (1)*น าเชื้อเพลิงถ่านอัด
แท่งที่ผ่านการลดความช้ืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์มาช่ัง
ให้ได้ 1 กิโลกรัมดังรูปที่ 7  (2)*น าเช้ือเพลิงถ่านอัด
แท่งที่ ช่ังแล้วไปก่อไฟเพื่อท าการต้มน้ าโดยใช้น้ า
ปริมาณ1.5 ลิตร (3) ท าการจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นตั้ง
หม้อต้มน้ าจนกระทั่งน้ าเดือดที่อุณหภูมิประมาณ 
100 องศาเซลเซียสขึ้นไป (4) น าเทอร์โมมิเตอร์มาวัด
อุณหภูมิและท าการหยุดเวลา (5) น าเช้ือเพลิงถ่าน
อัดแท่งที่เหลือจากการต้มหน้าเดือดมาท า 
การชั่ง เพื่อหาปริมาณคงเหลือหลังการต้มน้ าและท า
การบันทึกผลการทดลอง  
 2. การทดสอบหาค่าปริมาณเถ้า ดังรูปที่ 8 โดย
การน าเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งไปท าการจุดไฟโดยใช้เตา

แก๊สเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน ท าการเผา
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งเป็นเวลา 3 นาที ที่ความร้อน
เท่ากันและปล่อยทิ้งไว้ให้เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งเผา
ไหม้จนเหลือแต่เถ้าถ่าน ท าการจับเวลาและบันทึก
ผลการทดลอง  

3. การทดสอบหาค่าความแข็งดังรูปที่ 9 ด้วย
เ ค รื่ อ ง ท ด ส อ บ แ ร ง ดึ ง แ ล ะ แ ร ง ก ด  (ยี่ ห้ อ 
HOUNSFIELD) เมื่อท าการอัดแท่งวัตถุดิบเสร็จ
เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบด้วย
เครื่องทดสอบแรงกดเพื่อตรวจวัดค่าความแข็งใน
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกผล 

 4. การทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนด้วย
เครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter ดังรูปที่ 10 

 

 
ภาพที่ 7 การลดความชื้นแก่เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง 

 

 
ภาพที ่8 การทดสอบหาค่าปรมิาณเถ้า 

 

 
ภาพที่ 9 การทดสอบหาค่าความแข็ง ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง 
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และแรงกด (ยี่ห้อ HOUNSFIELD) 

 
ภาพที่ 10 ชุดเครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดลองการลดค่าความช้ืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากผงถ่านกะลามะพรา้วและ                    
ผงถ่านไมไ้ผ ่

อัตราส่วนผสม(กิโลกรัม) 
จ านวนวัน(วัน) 

ค่าความช้ืน(เปอร์เซ็นต์) 

ผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ไผ่ ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ค่าเฉลี่ย 

9.50 0.00 

1 16.67 16.25 17.64 18.57 17.33 17.29 

2 13.33 13.43 14.28 14.03 12.90 13.59 

3 7.69 5.17 6.66 8.16 7.40 6.42 

4 5.00 4.54 5.35 5.55 6.38 5.36 

0.00 9.5 

1 15.00 13.75 14.12 12.75 13.25 13.77 

2 13.23 10.14 10.95 10.81 11.43 11.31 

3 6.78 8.06 7.69 7.57 9.68 7.95 

4 3.63 3.51 3.33 4.92 3.57 3.79 

8.55 0.95 

1 15.44 15.29 15.71 16.47 16.66 15.91 

2 11.84 11.11 11.86 11.26 12.80 11.77 

3 8.95 7.81 9.61 7.93 9.17 8.69 

4 4.91 5.08 6.38 6.89 7.07 6.07 

7.60 1.90 1 14.67 15.49 14.86 15.71 16.00 15.35 
2 12.50 13.33 12.69 13.56 14.87 13.39 
3 10.71 11.54 10.91 11.76 12.65 11.51 
4 4.00 6.52 6.12 4.76 4.57 5.19 

6.65 2.85 1 16.47 16.25 17.33 15.55 17.14 16.55 
2 12.67 13.43 12.90 14.47 13.79 13.45 
3 9.67 10.34 7.40 8.46 7.90 8.75 
4 7.14 8.65 6.50 7.56 6.51 7.27 

5.70 3.80 1 14.44 13.97 14.58 13.68 14.55 14.24 
2 12.99 11.25 12.19 10.97 12.14 11.91 
3 7.46 9.86 8.33 8.22 7.23 8.22 
4 3.23 4.69 4.55 4.47 3.01 3.99 

4.75 4.75 1 14.98 15.01 14.51 14.84 15.18 14.89 
2 11.21 12.72 11.92 11.57 12.58 12.00 
3 8.95 9.58 8.77 9.02 8.61 8.99 
4 4.71 5.86 4.23 4.59 5.11 4.90 

3.80 5.70 1 13.75 14.92 13.98 14.54 14.67 14.37 
2 10.14 12.97 11.57 11.30 12.22 11.64 
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3 8.06 8.96 9.06 9.41 9.17 8.93 
4 3.51 5.01 4.92 5.05 4.83 4.66 

อัตราส่วนผสม(กิโลกรัม) 
จ านวนวัน(วัน) 

ค่าความช้ืน(เปอร์เซ็นต์) 

ผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ไผ่ ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ค่าเฉลี่ย 

2.85 6.65 1 17.09 16.29 17.53 16.00 17.61 16.90 
2 15.98 13.36 15.07 13.42 14.28 14.42 
3 8.15 11.03 10.71 9.54 8.53 9.59 
4 6.23 6.51 5.86 5.37 5.97 5.99 

1.90 7.60 1 14.12 15.32 14.63 15.11 14.48 14.73 
2 12.33 13.15 11.29 12.75 11.51 12.21 
3 9.38 10.98 9.78 11.35 9.16 10.13 
4 3.45 4.74 5.09 4.82 5.20 4.66 

0.95 8.55 1 15.72 16.37 16.87 16.90 15.66 16.30 
2 13.20 12.99 12.72 12.43 12.80 12.83 
3 9.96 10.21 10.56 10.77 10.28 10.36 
4 4.55 5.34 5.24 5.48 4.91 5.10 

     
ตารางที่ 4 ผลการทดลองการหาค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 

อัตราส่วนผสม (กิโลกรัม) 
มวลท่ีเหลือ(กิโลกรัม) 

สิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
(กิโลกรัม) 

ระยะเวลา 
(ช่ัวโมง) 

อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม/ช่ัวโมง) ผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ไผ่ 

9.50 0.00 0.677 0.323 00:11:09 1.745 
0.00 9.50 0.623 0.377 00:14:00 1.618 
8.55 0.95 0.697 0.303 00:09:45 1.917 
7.60 1.90 0.647 0.353 00:08:67 2.434 
6.65 2.85 0.670 0.330 00:06:10 3.235 
5.70 3.80 0.677 0.323 00:07:25 2.669 
4.75 4.75 0.680 0.320 00:08:26 2.318 
3.80 5.70 0.687 0.318 00:07:16 2.672 
2.85 6.65 0.680 0.320 00:09:47 2.025 
1.90 7.60 0.633 0.367 00:06:36 3.462 
0.95 8.55 0.617 0.383 00:07:63 3.015 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดลองการหาปริมาณเถ้า 
อัตราส่วนผสม(กิโลกรัม) 

ปริมาณเถ้า(เปอร์เซ็นต์) 
ผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ไผ่ 

9.50 0.00 9.75 
0.00 9.50 13.92 
8.55 0.95 10.42 
7.60 1.90 10.64 
6.65 2.85 10.95 
5.70 3.80 11.24 
4.75 4.75 11.85 
3.80 5.70 12.37 
2.85 6.65 12.95 
1.90 7.60 13.42 
0.95 8.55 13.87 
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อน 

 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่ 
             กับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) 

 
  

อัตราส่วนผสม(กิโลกรัม) 
ค่าพลังงานความร้อน(แคลอรีต่อกรัม ) 

ผงถ่านกะลามะพร้าว ผงถ่านไม้ไผ่ 
9.50 0.00 6,388.05 
0.00 9.50 6,041.00 
8.55 0.95 5,748.83 
7.60 1.90 5,699.97 
6.65 2.85 5,624.34 
5.70 3.80 5,813.98 
4.75 4.75 5,677.81 
3.80 5.70 5,630.47 

2.85 6.65 5,576.46 
1.90 7.60 5,446.69 
0.95 8.55 5,363.08 

อัตราส่วนผสม(กิโลกรัม) ค่าต่าง ๆ จากผลการทดลอง 

ผงถ่าน
กะลามะพร้าว 

ผงถ่านไม้
ไผ่ 

ความช้ืน 
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง 

(กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

ปริมาณเถ้า 
(เปอร์-เซ็นต์) 

พลังงานความ
ร้อน 

(แคลอรี/กรัม) 

การรับแรงกด 
(นิวตัน) 

ความหนาแน่น 
(กิโลกรัม/ลูกบาศก์

เมตร) 

9.50 0.00 5.36 1.745 9.75 6,388.05 1,427.333 696.39 

0.00 9.50 3.79 1.618 13.92 6,041.00 541.430 794.28 

8.55 0.95 6.07 1.917 10.42 5,748.83 892.530 737.14 

7.60 1.90 5.19 2.434 10.64 5,699.97 969.460 639.25 

6.65 2.85 7.27 3.235 10.95 5,624.34 310.430 754.28 

5.70 3.80 3.99 2.669 11.24 5,813.98 288.760 888.57 

4.75 4.75 4.90 2.318 11.85 5,677.81 385.730 894.28 

3.80 5.70 4.66 2.672 12.37 5,630.47 71.130 817.14 

2.85 6.65 5.99 2.025 12.95 5,576.46 385.560 751.43 

1.90 7.60 4.66 3.462 13.42 5,446.69 188.560 854.28 

0.95 8.55 5.10 3.015 13.87 5,363.08 601.400 753.54 

ถ่านไม้เบญจพรรณ  
(นิภาพรรณ นัน-ตาวงศ์:2553) 

3.692 2.25 3.86 6,748.97 - - 

มาตรฐานถ่าน-อัดแท่ง(มผช.
238/2547) 

ไม่เกินเกิน 
8 เปอร์เซ็นต์ 

- - 
ไม่น้อย 
กวา่ 

5,000 
- - 
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ผลการวิจัย 
 ผลการลดค่าความชื้น 
 ผลการลดค่าความช้ืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งค่าความช้ืนเริ่มต้น 100 เปอร์เซ็นต์ บันทึกผล
การทดลองหลังการอบทุก 24 ช่ัวโมง โดยการอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียสระยะเวลา 4 วัน ดังรูปที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลการทดลองหาค่าอัตราการสิ้นเปลือง 
 ผลการทดลองหาค่าอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งมวลที่ใช้ในการทดลอง 1 กิโลกรัมโดยการต้มน้ า
เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 12 
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ภาพที่ 12 อัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 

 

ภาพที่ 11 กราฟค่าความช้ืนของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง 
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 จากผลการทดลองหาปริมาณเถ้า 

 การทดลองหาปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งดังรูปที่ 13 
 

 
 
 
 

ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อน 
 จากผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อนของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งด้วยเครื่อง Oxygen Bomb 
Calorimeter ดังรูปที่ 14 
 

 
 

ภาพที่ 14 ค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งด้วยเครื่อง Oxygen Bomb Calorimeter 
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ภาพที่ 13 ปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 3 และรูปที่ 11 ผลการทดลอง
การลดค่าความช้ืนไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ของเช้ือเพลิง
ถ่านอัดแท่งจากผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้
ไผ่ โดยการอบที่อุณหภูมิ  103 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 4 วันโดยการเปรียบเทียบตามคุณลกัษณะ
ที่ต้องการของ มผช.238/2547 พบว่าเช้ือเพลิงถ่าน
อัดแท่งจากผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่ใน
ทุกอัตราส่วนผสมมีค่าความช้ืนเฉลี่ย ไม่ เกิน 8 
เปอร์ เซ็นต์  เนื่องจากความช้ืนในส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งสามารถระเหยออกสู่บรรยากาศ
จากการได้รับความร้อนในการอบ และได้ค่าตรงตาม
คุณลักษณะที่ต้องการของ มผช.238/2547 ก าหนด
ไว ้ 
 จากตารางที่ 4 และรูปที่ 12 ผลการทดลอง
การหาค่าอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่จะแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
ที่เผาไหม้ได้ดีติดไฟได้ยากแต่เมื่อติดอยู่ได้นานจน
กลายเป็นเถ้าใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้นาน และ
การเผาไหม้ได้ไม่ดีหรือเผาไหม้ไม่หมดจะติดไฟง่าย
แต่ดับไวใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้น้อย จะว่าอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ใ น สู ต ร ที่ *10*ผ ง ถ่ า น ก ะ ล า 
มะพร้ าว*1.90*กิ โลกรัมต่อผงถ่ านไม้ ไผ่ *7.60*
กิโลกรัม มีอัตราสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง 
3.462*กิโลกรัมต่อช่ัวโมงและอัตราการสิ้นเปลือง
เ ช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อัตรา
ส่วนผสมในสูตรที่*3*ผงถ่านกะลามะพร้าว*8.55*
กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่*0.95*กิโลกรัม มีอัตรา
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง*1.917*กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง 
 จากตารางที่ 5 และรูปที่ 13 ผลการทดลองหา
ปริมาณเถ้าของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจากผงถ่าน

กะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่ ซึ่งปริมาณเถ้าที่เหลือ
จากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง เมื่อมี
ปริมาณเถ้ามากค่าพลังงานความร้อนก็ลดลงแต่ถ้ามี
ปริมาณเถ้าน้อยค่าพลังงานความร้อนก็จะเพิ่มขึ้น
และเป็นภาระในการขจัด จะพบว่าปริมาณเถ้าสูงสุด 
คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ใ น สู ต ร ที่  11 ผ ง ถ่ า น
กะลามะพร้าว*0.95*กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่*8.55*
กิ โลกรัม มีปริมาณเถ้ า*13.87*เปอร์ เซ็นต์และ
ปริมาณต่ าสุด คือ อัตราส่วนผสมในสูตรที่ 3 ผงถ่าน
กะลามะพร้าว 8.55 กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่ 0.95 
กิโลกรัม มีปริมาณเถ้า 10.42 เปอร์เซ็นต์ 
 จากตารางที่ 6 และรูปที่ 14 ผลการทดลอง
การหาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านกะลามะพร้าวและผงถ่านไม้ไผ่  ซึ่ ง
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งที่ได้ให้ความร้อนสูงสม่ าเสมอ
และทนทานใช้งานได้ในแต่ละสูตรมีผลท าให้ค่า
พลังงานความร้อนที่ได้แตกต่างกัน จะพบว่าค่า
พลังงานความร้อนสูงสุด คือ อัตราส่วนผสมในสูตรที่ 
6 ผงถ่านกะลามะพร้าว 5.70 กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้
ไผ่ 3.80 กิโลกรัม มีค่าพลังงานความร้อน 5,813.98 
แคลอรีต่อกรัมและค่าพลังงานต่ าสุด คือ อัตรา
ส่วนผสมในสูตรที่ 11 ผงถ่านกะลามะพร้าว 0.95 
กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่ 8.55 กิโลกรัม มีค่าพลังงาน
ความร้อน 5,363.08 แคลอรีต่อกรัม  
 จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าว
และไม้ไผ่กับมาตรฐานถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) 
จากตารางที่*7 *พบว่าอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดในการ
ผลิตเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการ
เผาข้าวหลามที่ค่าต่างๆผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) คือ อัตรา
ส่วนผสมในสูตรที่*3*ผงถ่านกะลามะพร้าว 8.55*
กิ โ ลกรั มต่ อผงถ่ านไม้ ไ ผ่ *0.95*กิ โลกรั ม  มี ค่ า
ความช้ืน*6.07*เปอร์ เซ็นต์  อัตราการสิ้นเปลือง
เ ช้ือเพลิง  1.917*กิโลกรัมต่อช่ัวโมงปริมาณเถ้า 
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10.42*เปอร์เซ็นต์ ค่าพลังงานความร้อน 5,748.83 
แคลอรี ต่ อ กรั ม ค่ าคว ามแข็ ง *892.530*นิ วตั น
และ*737.14*กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

สรุป 
 อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต
เช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการเผา
ข้าวหลาม คือ สูตรที่ 3 ผงถ่านกะลามะพร้าว 8.55 
กิโลกรัมต่อผงถ่านไม้ไผ่ 0.95 กิโลกรัม มีอัตราการ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง 1.917 กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง ใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้ 00:09:45*ช่ัวโมง 
การลดความช้ืนของเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง*6.07*
เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเป็นไปตามค่าความช้ืน ไม่ เกิน 8 
เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง 
(มผช.238/2547) ปริมาณเถ้า 10.42 เปอร์เซ็นต์ ค่า
พลังงานความร้อน 5 ,748.83 แคลอรีต่อกรัม ซึ่ง
เป็นไปตามค่าพลังงานความร้อนต้องไม่น้อยกว่า*
5,000*แคลอรีต่อกรัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) ค่าความ
หนาแน่น 737.14 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า
ความแข็ง คือ 892.530 นิวตัน แสดงให้เห็นว่าผง
ถ่านกะลามะพร้าวมากกว่าผงถ่านไม้ไผ่ เมื่อติดไฟ
แล้วจะดับได้ยากจะเผาไหม้จนกว่าจะกลายเป็นขี้เถ้า
ท าให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่งน้อย
สุดใช้งานได้นานและประหยัด เนื่องจากเช้ือเพลิง
ถ่านอัดแท่งมีความแข็งมากจึงท าให้ไม่เปราะและไม่
แตกหักได้ง่าย 
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บทคัดย่อ  
เครื่องเคลือบฟิล์มบางต้นทุนต ่าถูกพัฒนาส าหรับการเคลือบผิววัสดุและลดการน าเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศวัสดุ

ที่เลือกใช้ค านึงจากราคาที่ต้องไม่สูง และสามารถหาซ้ือได้โดยง่าย โดยเลือกเป้าสารเคลือบที่ใช้เป็นเป้าทองแดง มีอัตราการเคลือบ 
155.89 นาโนเมตรต่อชั่วโมง ฟิล์มบางของทองแดงจะท าการปรับระยะห่างระหว่างวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบที่ 2 เซนติเมตร ค่า
กระแสไฟฟ้าในการกระบวนการเคลือบฟิล์มอยู่ที่ 200, 300, 400 และ 500 มิลลิแอมแปร์ พบว่า ความหนาของฟิล์ม และค่า
กระแสไฟฟ้า มีค่าสูงสุด เท่ากับ 132.75 นาโนเมตร ที่ 500 มิลลิแอมแปร์ ที่เวลา 0.75 ชั่วโมง ตามล าดับ  

ค่าส่าคัญ: สปัตเตอริง, ฟิล์มบาง, ดิสชาร์จ   
 

Abstract 
The low-cost DC magnetron sputtering was devised to thin film deposited development 

and also aimed at reduction of costly apparatuses from foreign country. The materials used in 
these devises were selected due to their lower cost and easy to acquire. The bulk copper was 
used as a cathode target. The coating rate is 155.89 nm/h. The film’s thickness with varied of the 
substrate-target distance at 2 cm. Current values of thin film deposition procedure were 200, 300, 
400 และ 500 mA and the result found that the most of film thickness and current were 132.75 
nm at 500 mA and coating time 0.75 hrs, respectively. 

Keywords: Sputtering, thin film, glow discharge
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บทน่า 
การเคลือบผิววัสดุและการเคลือบช้ินงานโลหะ

ในอุตสาหกรรม ในปัจจุบันสามารถแบ่งการเคลือบผิว
ได้ออกเป็น 2 แบบ คือ การเคลือบเพื่อความสวยงาม 
และการเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงผิววัสดุให้มีความ
แข็งแรงหรือกันสนิมการเคลือบเครื่องประดับเพื่อ
ความสวยงามส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น แหวน 
สร้อยคอ สายนาฬิกา ปลอกปากกา และการชุบแข็ง
เพื่อให้ช้ินงานมีความแข็งมากขึ้น เช่นการเคลือบ
แม่พิมพ์โลหะเพื่อให้แม่พิมพ์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
นิยมใช้กระบวนการเทคนิคสปัตเตอริงโดยหลักการ
เคลือบในระบบสุญญากาศโดยอาศยัความตา่งศักย์ทาง
ไฟฟ้าท าให้ไอออนของแก๊สเฉื่อย เช่น อาร์กอน ท าให้
ไอออนของแก๊สที่ถูกเร่งด้วยฟ้าศักย์สูงพุ่งชนเป้าสาร
เคลือบส่งผลให้อะตอมของเป้าที่เป็นสารเคลือบหลุด
ออกจากผิวเป้าไปเกาะจับตัวกันเป็นช้ันบนผิววัสดุ
ช้ินงานการเคลือบโดยวิธีนี้ต้องเตรียมช้ินงานด้วยการ
ท าความสะอาดช้ินไม่ให้มีคราบสกปรกผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาออกแบบและสร้างชุดเคลือบด้วยเทคนิค
สปัตเตอริงต้นทุนต่ าส าหรับประยุกต์ใช้งานในการ
เคลือบผิววัสดุเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดใน
ปัจจุบันเครื่องยังมีราคาสูงต้นทุนสูงดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
เลือกหาวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างชุดเคลือบที่มีราคา
ถูกหาได้ง่ายมาใช้ในการสร้างชุดเคลือบแบบเทคนิค
สปัตเตอริงสารเคลือบที่ใช้เป็นเป้า คือ ทองแดง 
มาตราฐานเกรด C1100 ความบริสุทธิ์  99.90 % 
ระยะห่างการวางกระจกสไลด์ อยู่ที่ 2 เซนติเมตร ใช้
แหล่งจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่กระแสไฟฟ้าที่ 200 
300 400 และ 500 มิลลิแอมแปร์วัดความหนาของ
มวลฟิล์มที่ เคลือบบนผิวกระจก เพื่อศึกษาเป็น
แนวทา งต้ นแบ บ ในกา รพัฒน า ชุด เ คลื อบที่ มี
ประสิทธิภาพในอนาคตข้างหน้าต่อไป   
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบและสร้างชุดสปัตเตอริงต้นทุนต่ า

ส าหรับประยุกต์ใช้งานในการเคลือบผิววัสดุขนาดเล็ก 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
อารีรัตน์ และคณะ (2012) ได้ศึกษาการเตรียม

และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียม
อลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบา
ลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลของกระแสไฟฟ้าใน
การสปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม (ITi) ต่อโครงสร้างผลึก 
ลักษณะพื้นผิวและความหนา ในช่วง 300 - 900 มิลลิ
แอมป์ โครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนา 
ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (X-ray 
Diffraction; XRD) และอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป 
(Atomic Force Microscope; AFM) ตามล าดับ ผล
การศึกษาพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้า
ไทเทเนียมมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะ
พื้นผิวและความหนาของฟิล์ม โดยฟิล์มที่เคลือบได้
แสดงโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ 
ระนาบ (111) (200) และ (220) ความหนาและความ
หยาบผิวของฟิล์มที่ได้มีค่าในช่วง 147 - 252 นาโน
เมตร และ 1.4 - 3.1 นาโนเมตร  

คมกฤช และคณะ (2012) ได้ศึกษาผลของ
ก าลังสปัตเตอริงต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียม 
ไนไตรด์ที่เคลือบด้วย เทคนิครีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอน
สปัตเตอริง ศึกษาผลของก าลังสปัตเตอริงในช่วง 130  
ถึง 270 วัตต์ ต่อโครงสร้างฟิล์ม โดยโครงสร้างผลึก
ของฟิล์มศึกษาด้วยเทคนิค XRD ความหนาและ
ลักษณะพื้นผิวศึกษาด้วยเทคนิค AFM ผลการศึกษา
พบว่าการเกิดของฟิล์มที่เคลือบได้จะแปรไปตาม
ก าลังสปัตเตอริงจาก สีม่วง เป็น สีทอง และ สีน ้าตาล 
ฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึก 2 แบบเฟซเซนเตอร์
คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), (200) (220) และ (311) 
เมื่อก าลังสปัตเตอริงเพิ่มขึ้น พบว่า ขนาดผลึกมีค่า
เพิ่มขึ้นจาก 21.9 นาโนเมตร เป็น 39.8 นาโนเมตร 
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ความหนาฟิล์มเพิ่มขึ้นจาก 331 นาโนเมตร เป็น 1113 
นาโนเมตร ขณะที่ความหยาบผิวเพิ่มขึ้นจาก 0.5 นา
โนเมตร เป็น 21.5 นาโนเมตร 

ภัททิรา และคณะ (2014) ได้ศึกษาผลของความ
ดันย่อยไนโตรเจนต่อสมบัติทางโครงสร้างและทาง
ไฟฟ้าของฟิล์มบางไทเทเนียมทังสเตนไนไตรด์ ความ
ดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนในระบบสุญญากาศถูกปรับ
ให้มีค่าตั้งแต่ 0% ถึง 9% ของปริมาณแก๊สทั้งหมด ผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าความดันย่อยของแก๊ส
ไนโตรเจนส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง
ของผลึกและความต้านทานแผ่น เอกซเรย์สเปกโทรส
โกปีแบบกระจายพลังงานแสดงสัดส่วนของไนโตรเจน
ในฟิล์มโดยสัดส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความดัน
ย่อยของแก๊สไนโตรเจน สัดส่วนของไนโตรเจนในฟิล์ม
มีค่าสูงสุดที่  19%โดยอะตอมเครื่องวิเคราะห์การ
เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แสดงโครงสร้างผลึกของฟิล์มเป็น
ลูกบาศก์แบบกลางหน้าของสารละลายของแข็ง 
TixWYNZ ค่าความต้านทานแผ่นของฟิล์มไทเทเนียม
ทังสเตนไนไตรด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความดัน
ย่อยของแก๊สไนโตรเจน โดยค่าความต้านทานแผ่น
เพิ่มขึ้นจาก 5.3 โอห์ม/ตาราง ถึง 11.0 โอห์ม/ตาราง 

นิรันดร์ และคณะ (2012) ได้ศึกษาผลของความ 
ต่างศักย์ต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์
ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟสปัตเตอริงและการเกิดไฮดร
อกซีอา-ปาไทท์ ความต่างศักย์ในช่วง 0 โวลต์ ถึง 150 
โวลต์ พบว่า เมื่อความต่างศักย์ต ่าฟิล์มที่ได้จะมีเฟสรู
ไทล์อยู่ที่ระนาบ (110) และเปลี่ยนเป็นระนาบ (101) 
เมื่อความต่างศักย์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น พบว่าขนาดผลึกมีค่า
อยู่ในช่วง 4.2 - 5.9 นาโนเมตร ลักษณะพื้นผิวของ
ฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนไปตามความต่างศักย์ ความ
หนาและความหยาบผิวของฟิล์มมีค่าอยู่ในช่วง 80 - 
89 นาโนเมตร และ 0.9 - 2.9 นาโนเมตร ตามล าดับ 
หลังการแช่ช้ินงานในสารละลาย SBF เป็นเวลา  
7 วัน ตรวจพบไฮดรอกซีอาปาไทท์บนผิวหน้าของฟิล์ม
ทุกเง่ือนไขการเคลอืบ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

EDS พบว่าอัตราส่วนของ Ca/P ของไฮดรอกซีอาปา
ไทท์บนฟิล์มทั้งหมดมีค่าประมาณ 1.41 – 1.48 

สิทธิวัฒน ์และคณะ (2014) ได้ศึกษาการเตรียม
และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียม
วาเนเดียมไนไตรด์ที่ เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซี 
แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง ด้วยกระแสไฟฟ้าในการ
สปัตเตอร์เป้าวาเนเดียมเท่ากับ 400 มิลลิแอมป์ ฟิล์ม
ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเม็ดกระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์ม 
ส่วนฟิล์ม ที่เคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์
เป้าวาเนเดียมเท่ากับ 600 มิลลิแอมป์ สารเคลือบเริ่ม
เกาะกลุ่มกันมีขนาดใหญ่ขึ้น และฟิล์มที่เคลือบด้วย
กระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าวาเนเดียมเท่ากับ 
800 มิลลิแอมป์ ลักษณะผิวหน้าของฟิล์มที่เคลือบได้มี
ลั กษณะ กา รก่ อ ตั ว ขอ ง โ ลหะ ทั่ ว ผิ วห น้ าฟิ ล์ ม  
โดยฟิล์มที่ เคลือบได้  มีค่าความหยาบผิว (Rrms) 
ในช่วง 3.75-4.96 นาโนเมตร เมื่อกระแสไฟฟ้าการ
สปัตเตอร์เป้าวาเนเดยีมเพิ่มขึ้นความหนาของฟิล์มเพิ่ม
จาก 883 นาโนเมตร เป็น 1048 นาโนเมตร 

 
ทฤษฎีที เกี ยวข้อง 
      สปัตเตอริง (Sputtering) 

สปัตเตอริง เป็นกระบวนการทางฟิสิกส์อย่าง
หนึ่งด้วยอาศัยหลักการเคลือบผิวช้ินงานภายใต้สภาวะ
สุญญากาศที่เกิดขึ้นในสภาวะเมื่อผิวหน้าของวัสดุที่
เป็นเป้าสารเคลือบถูกชนกระแทกด้วยไอออนของก๊าซ
ที่ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ทางไฟฟ้าพลังงานสูงจนท า
ให้อะตอมของผิวหน้าของวัสดุที่ใช้เป็นเป้าสารเคลือบ
เกิดการหลุดออกมากระบวนการนี้จะเกิดล าแสงสีม่วง
น้ าเงินออกบริเวณผิวหน้าของเป้าสารเคลือบเกิดจาก
การ  ดิสชาร์จทางไฟฟ้าสภาวะที่ท าให้อนุภาคไอออน
พลังงานสูงระดมยิงวิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบท าให้
อะตอมของเป้าสารเคลือบหลุดกระเจิงออกมา 
ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า สปัตเตอริง และอะตอมที่หลุด
ออกมาจากผิวของเป้าสารเคลือบ จะไปก่อตัวบนผิว
กระจกเป็นช้ันฟิล์มบาง 
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ภาพที  1  กระบวนการสปัตเตอรงิ 
 

ดิสชาร์จ 
 กระบวนการดิสชาร์จของก๊าซ คือ กระบวนการ

คายประจุไฟฟ้าของระบบที่ประกอบด้วยแก๊สซึ่งใน
กระบวนการที่เกิดขึ้นจะมีการเรืองแสงของแก๊สและ
ศักย์ไฟฟ้า ตกคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้ามีค่าลดลงแต่
กระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อโมเลกุลของ
ก๊าซที่อยู่ในสภาวะการกระตุ้นระหว่างไอออนกับ
อิเล็กตรอนภายในระบบสุญญากาศโดยเมื่อเริ่มให้
ความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าทั้งสอง จะท าให้
อิเล็กตรอนอิสระในระบบซึ่งเกิดจากอะตอมไฟฟ้าท า
อันตรกริยากับรังสี ที่ถูกเร่งให้เคลื่อนที่ภายใต้ความ
ต่างศักย์ทางไฟฟ้าท าให้การชนอะตอมของแก๊ส
บางส่วนท าให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวกและ
อิเล็กตรอนเมื่อท าการเพิ่มค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจนถึง
ศักย์ไฟฟ้าค่าหนึ่งจะถูกเร่งให้มีพลังงานจลน์สูงขึ้น          
ท าให้อะตอมของก๊าซมีการแตกตัวเพิ่มมากขึ้น และ
ไอออนบวกจะถูกเร่งเข้าชนขั้วแคโทดและเกิดการ
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนท าให้มีจ านวนอิเล็กตรอนรวม
ภายในระบบมากขึ้น เป็นผลให้ระบบช่วงนี้จะสามารถ
รักษาสภาพการดิสชาร์จไว้ได้ เมื่อเพิ่มก าลังไฟฟ้า
ให้กับระบบหลังจากที่การชนของไอออนครอบคลุม
พื้นที่ทั้ งหมด ของผิวส่วนหน้าคาโทดและท าให้
ศักย์ไฟฟ้าและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น 
แสดงดังรูปที ่2 

 

 
 

ภาพที  2 กระบวนการเกิดดสิชารจ์ 
 

กระบวนการดิสชาร์จ ประกอบด้วยกระบวนการ
ในระดับจุลภาค 2 กระบวนการ คือ การชนกันของ
อนุภาคภายในระบบ และการเกิดอิเล็กตรอนใน
ภาชนะสุญญากาศภายในสภาวะของสนามแม่เหล็ก 
ซึ่งทั้งสองกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อการรักษา 
เสถียรภาพของดิสชาร์จ และท าให้เกิดกระบวนการดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

 

วิธีด่าเนินการวิจัย 
1. ศึกษา ออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์ม

บางสุญญากาศโดยเลือกใช้วัสดุราคาไม่สูง 
2. ทดสอบระบบการเคลือบใช้เป้าทองทองแดง 

ด าเนินการเคลือบฟิล์มบางภายใต้แก๊สอาร์กอนอัตรา
การไหล ท่ีความดันต่ ากว่าบรรยากาศใช้ความต่างศักย์ 
0-1.3 กิโลโวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.3 ถึง 0.5 แอมแปร์ 
และใช้กระจกขนาด 2x5 เซนติเมตร เป็นสไสด์รองรับ 

3. หาอัตราการเคลือบของเครื่อง โดยแสดงใน
หน่วยนาโนเมตรต่อช่ัวโมง 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและข้อมูลงานวิจัย
กระบวนเทคนิคสปัตเตอริงค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคลือบฟิล์มบางเทคนิคดีซีแมคนีตรอนสปัตเตอริง  
และรูปแบบวงจรการท างานของระบบดีซีแมกนีตรอน
สปัตเตอริง ส าหรับการพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับ
การเคลือบผิวช้ินงาน และมีองค์ประกอบหลัก คือ ใช้
แรงดันไฟฟ้าที่  500 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ 0.2 ถึง 0.5 
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แอมแปร์  ใ ช้แก๊สอาร์กอน (99.99%)  สภาวะ
สุ ญ ญ า ก า ศ ที่  0 . 0 5  มิ ล ลิ บ า ร์  ( mbar)  ก า ร
ออกแบบสร้างเครื่องสปัตเตอริงท าการศึกษาระบบ 
ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากงานวิจัยอื่น ระบบ
เคลือบแบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นมามีส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ   
    1.  ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง 
    2.  ภาชนะสุญญากาศ 

    3.  ระบบปั๊บสุญญากาศ  
    4.  ก๊าซอาร์กอน 

การออกแบบสร้างเครื องสปัตเตอริง 

ท าการศึกษาระบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
ด้วยการออกแบบและสร้างขึ้นระบบส าหรับการ
เคลือบผิววัสดุ แสดงในรูปที ่3   

 

 

 
 

ภาพที  3 ระบบการท าดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 
 

1. ร ะ บ บ จ่ า ย ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ร ง ดั น สู ง 
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูงที่
แรงดัน 0 ถึง 2 กิโลโวลต์ ท าหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า
ให้เกิดความต่างศักย์การดิสชาร์จในกระบวนการดีซี
แมกนีตรอนสปัตเตอริง 

2. ภาชนะสุญญากาศ ท าหน้าที่ในการรักษา
สภาวะสุญญากาศลักษณะท ามาจากแก้วทรงกระบอก
ประกอบด้วยฝากปิดด้านล่าง ภายในประกอบด้วย
ขั้วไฟฟ้า ได้แก่ แคโทด (-) แอโนด (+) และแทนว่าง
ช้ินงานกระจก 

3. ระบบปั๊บสุญญากาศ ท าหน้าที่ในการดูด
อากาศออกจากภาชนะสุญญากาศเพื่ออยู่ระบบ
สุญญากาศโดยมีแรงดันแรงดันปั๊บเท่ากับ 5×10-3 บาร์  

4. แก๊สอาร์กอน เป็นแก๊สเฉื่อยการที่แก๊สเฉื่อย
ไม่ท าปฏิกิริยากับธาตุอื่นในกระบวนดีซีแมกนีตรอน

สปัตเตอริงภายใต้ความดันต่ าไอออนของก๊าซอาร์กอน 
เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าศักย์สูงเข้าไป จะท าให้ไอออนมี
พลังงานสูงพุ่งชนเข้ากับเป้าสารเคลือบหลังจากนั้น
อนุภาคของเป้าสารเคลือบหลุดออกไปจับตัวบน
ผิวช้ินงานกระบวนนี้จะเกิดแสงสีม่วงน้ าเงิน 

ท่าการทดสอบกระบวนการสปัตเตอริง 
ท าการทดสอบระยะห่างขั้วไฟฟ้ากระบวนการดี

ซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงการทดสอบระยะห่างของ
ขั้วไฟฟ้าระยะที่  5 เซนติ เมตรท าการดูดอากาศ
ออกเป็นเวลา 5 นาทีให้ได้ความดันที่สุญญากาศที่ 5 × 
10 -3 บาร์ ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่  0-1.3 โวลต์ 
จากนั้นท าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในระบบดีซีแมกนีต
รอนสปัตเตอริง 
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ภาพที  4  เครื่องดีซีแมกนตีรอนสปัตเตอริง 
 

ตารางที  1 ผลสภาวะการทดลองของระบบดีซีแมกนตีรอนสปตัเตอริง 
 

สภาวะของระบบ ค่าสภาวะการทดลอง 
ขนาดแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 1.3 kV 

ค่าแรงดันของปั๊ม/เวลา 0.05 mbar /5 นาท ี
ค่ากระแสที่ข้ัวแคโทด 0 ถึง 600  mA 
ระยะห่างของขั้วไฟฟ้า 2 cm 

 
ท่าการทดสอบระยะห่างขั้วไฟฟ้ากระบวนการดีซีแมกดีตรอนสปัตเตอริง  

 

 
 

ภาพที  5 แสดงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า 
 

จากการทดสอบค่าแรงไฟฟ้าท าให้อะตอมที่ผิวหนา้
ของขั้วของแคโทดหลุดออกมาด้วยการชนของอนุภาค
พลังงานสูง โดยที่การแลกเปลี่ยนพลังงานและ
โมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอะตอมที่ผิว
วัสดุโดยพลังงานของประจุจะถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้า
จึงท าให้ระยะห่าง 5 เซนติเมตร ของขั้วไฟฟ้า มีแรงดัน

สูงขึ้นตามล าดับจากการทดสอบ พบว่า กระบวนการดี
ซีแมกตรอนสปัตเตอริงเกิดดิสชาร์จที่แรงดันไฟฟ้า 
600  โวลต์ท าให้มีแรงดันไฟฟ้าลดลงและมีกระแส
เพิ่มขึ้นตามค่ าของแรงดันไฟฟ้าที่ จ่ าย เกิดจาก
กระบวนการคายประจุไฟฟ้าของระบบที่ประกอบด้วย
แก๊สซึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นจะมีการเรืองแสงของ
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แก๊สและศักย์ไฟฟ้า ตกคร่อมระหว่างขั้วไฟฟ้ามีค่า
ลดลงแต่กระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากและผลการ
ทดสอบการเคลือบฟิล์มจากการเพิ่มกระแสต่อการ

เคลือบพบว่าค่าฟิล์มบางเพิ่มขึ้นตามจากผลการ        
การสอบ 

 

 

ภาพที  6 กระแสไฟฟ้าอัตราการเคลือบฟิล์ม 

 

 
 

ภาพที  7 ฟิล์มบางทองแดง 

 

การหาอัตราการเคลือบของเครื องเคลือบ
สุญญากาศต่อความหนาของฟิลม์ 

1. วัดความกว้างและความยาวของช้ินงานด้วย
เวอร์ เนียร์แคลิ เปอร์แล้วน าไปล้างด้วย  อะซิโตน 
(Acetone) เพื่อท าความสะอาดของช้ินงานให้สะอาด
แร้วจึงน าไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เพื่อ
ไม่ให้ช้ินงานเกิดความช้ืนก่อนช่ังน ้าหนักก่อนเคลือบ
ฟิล์ม หลังจากท าการเคลือบฟิล์มแล้วท าการช่ังช้ินงาน
อีกครั้งด้วยเครื่องช่ังอย่างละเอียด  

2.  เมื่อท าการเคลือบช้ินงานสามารถค านวณหา
ค่าความหนา (Th) ของฟิล์มที่เคลอืบได้จากสมการ 
 

m m2 1Th a b pcu


  

 

โดย  
Th   คือ  ความหนาของฟิล์ม 
m1   คือ   มวลของช้ินงานก่อนท าการเคลือบผิว   
m2  คือ   มวลของช้ินงานท่ีผ่านการเคลือบผิว 
a     คือ   ความกว้างของช้ินงาน  
b   คือ   ความยาวของช้ินงาน  
pcu  คือ  ความหนาแน่นของทองแดงมีค่า

เท่ากับ 8960 kg/m3  
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ขนาดพื้นที่ของช้ินงานที่ใช้ในการเคลือบฟิล์ม
บ้างทองแดง  กว้าง ยาว เท่ากับ 10   10  mm. 
ขนาดพื้นท่ีเท่ากับ 100  mm2  

3. อัตราการเคลือบฟิล์ม (R) ค านวณได้จาก
สมการ 

  Th
R

t
  

โดย  
t      คือ   เวลาที่ใช้ในการเคลือบ 
Th   คือ   ความหนาของฟิล์ม 

 

ผลการวิจัย 
ผลการหาอัตราการเคลือบของเครือ่งเคลือบสญุญากาศการวิจยันี้ใช้วิธีการชั่งมวลเพื่อค านวณหาความหนาของ

ฟิล์มตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตารางที  2 พื้นที่ของกระจกท่ีใช้ในการศึกษาอัตราการเคลือบฟิลม์บาง 
 

ชั วโมง
เคลือบ 

ความกว้างกระจก a (mm.) ความยาวกระจก b (mm.) พื้นที  
(10-6 m2) ครั้งที 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที 4 เฉลี ย ครั้งที 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที 4 เฉลี ย 

0.25 25.80 25.70 25.50 25.70 25.67 76.30 76.10 76.25 76.20 76.21 1956 
0.50 25.50 25.58 25.40 25.90 25.59 76.75 76.35 76.60 76.50 76.55 1959 
0.75 25.00 25.10 25.30 25.40 25.20 76.10 76.20 76.10 76.20 76.90 1912 

 
ตารางที  3 มวลของกระจกก่อนและหลังการเคลือบฟิล์มบางทองแดง 
 

ชั วโมง
เคลือบ 

มวลก่อนเคลือบ (10-3) kg มวลหลังเคลือบ (10-3) kg มวลฟิล์ม 
(10-3 kg) 

ครั้งที 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที 4 เฉลี ย ครั้งที 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที 4 เฉลี ย 
0.25 5.0309 5.0321 5.0495 5.0457 5.0395 5.0313 5.0329 5.0499 5.0463 5.0401 0.0006 
0.50 5.1291 5.0325 5.0783 5.0928 5.0831 5.1305 5.0340 5.0798 5.0942 5.0846 0.0015 
0.75 5.1500 5.0970 5.0554 5.1597 5.1110 5.1526 5.0814 5.0574 5.1618 5.1133 0.0023 

 

ตารางที  4 มวลฟิลม์บางทองแดงทองแดงต่อพ้ืนท่ีและอัตราการเคลอืบฟิล์มบางทองแดง 
 

ชั วโมงเคลือบ (h) 
มวลฟิล์มบางทองแดง

ต่อพื้นที  (×10-5 

kg/m2) 

ความหนาฟิล์ม 
(nm) 

อัตราการเคลือบ  
(nm/h) 

อัตราการเคลือบเฉลี ย 
(nm/h) 

0.25 30.67 31.37 125.48 
155.89 0.50 76.57 82.59 165.19 

0.75 120.29 132.75 177 
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จากตารางที่  4  พบว่าจากการทดสอบการ
เคลือบแต่ละครั้งการเคลอืบมีค่าอัตราการเคลอืบเฉลีย่ 
อยู่ท่ี 155.89 นาโนเมตรต่อช่ัวโมง และมวลความหนา
ของฟิล์ม เพิ่มขึ้นตามเวลาที่เคลือบ และในอัตราการ

การเคลือบที่มากได้ความหนาของฟิล์มที่ 132.75 นา
โนเมตร อัตราการเคลือบอยู่ที่ 177 นาโนเมตร คิด
อัตราการเฉลี่ยการเคลือบ ทั้งหมดอยู่ 155.89 นาโน
เมตร 

 

    
                (ก)                    (ข)                   (ค) 

 

ภาพที  8 การเคลือบผิวช้ินงานด้วยเทคนิคสปตัเตอริง 
(ก) ช้ินงานก่อนเคลือบ  
(ข) ช้ินงานหลังเคลือบ 
(ค) กระบวนการเกดิโกลดิสชาร์จ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
     การสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางทองแดงบนผิววัสดุ
ขนาดเล็กแบบสปัตเตอริงต้นทุนประหยัดจารการ
ทดลองระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลือบช้ินงาน พบว่า 
แร งดัน ไฟฟ้ าที่ ท า ให้ เ กิ ดการ เคลื อบ ช้ินงานที่

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ 500 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่ 

300 mA การทดลองครั้งนี ้ 
 

สรุป 
     จากการศึกษา และสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบาง
ด้วยกระบวนการดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงโดยใช้
ทองแดงเป็นเป้าสารเคลือบ พบว่า สามารถเคลือบ
ฟิล์มบางได้โดยมีอัตราการเคลือบ 155.89 นาโนเมตร
ต่อช่ัวโมง เมื่อน าฟิล์มบางทองแดงที่เคลือบ 0.75 
ช่ัวโมง หรือที่ความหนา 132.75 นาโนเมตร จาก
ข้อมูลการทดลองผลแสดงให้เห็นว่าเครื่องเคลือบ
สุญญากาศท่ีสร้างขึ้นสามารถกเคลอืบฟิล์มบางได้ และ
เคลือบช้ินงานขนาดเล็กได้ ในระดับหนึ่งแต่ยังต้อง
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
วัสดุที่ใช้ในการสร้างประสิทธิภาพแตกต่างจากใน

อุตสาหกรรมรมขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนมากกว่ายังไม่
สามารถเทียบเครื่องเคลือบราคาสูงจากต่างประเทศได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบเคลือบฟิล์มบางที่สร้างขึ้นท างานใน

สภาวะความดันต ่า แต่ไม่สามารถระบุความดันที่
แน่นอนขณะด าเนินการได้ เนื่องจากเครื่องวัดความดัน
ในสภาวะที่ความดันต่ า  

2. เป้าสารเคลือบสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นได้ 
โดยท าการเปลี่ยนและติดตั้งที่ขั้วแคโทด แล้วเป้าสาร
เคลือบทีเลือกใช้จะต้องน าไฟฟ้าได้ดี 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้ของเสียผสมต่างชนิดกัน เพื่อท าให้เกิดก๊าซชีวภาพในการหมักแบบ
สองขั้นตอน รวมทั้งประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ เมื่อใช้ค่าอัตราส่วนวัสดุหมักที่สูง คือ 3:2 ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์ม
สุกรท าการทดลองในถังหมักขนาด 20 ลิตร รวม 3ชุดชุดละ 2 ซ้ า  

ผลการศึกษาพบว่า การหมักย่อยสลายแบบสองขั้นตอนของของเสียผสมต่างชนิด ได้แก่ เศษก้านและใบไม้รวม เศษก้านและ
ใบล าไยและเศษอาหาร สามารถให้ก๊าซชีวภาพได้ในปริมาณที่ต่างกัน ชุดทดลองTR1 ซ่ึงใช้วัสดุหมักรวมหลายชนิดให้ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพสูงสุด(136.2 ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน15 วันและมีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูปTS VS และ COD สูงสุด
(83% 84% และ 84%) ส่วนชุดทดลอง TR3 ซ่ึงใชว้ัสดุหมักคือ เศษอาหารเพียงอย่างเดียว ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพต่ าสุด(22.90ลิตร) ใช้
ระยะเวลาระยะกักเก็บนาน15 วันเท่ากันและมีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูปTS VS และ COD ต่ าสุด(37%  50% และ 
58%) ดังนั้นการหมักย่อยสลายของเสียผสมต่างชนิดกันที่ค่าอัตราส่วนวัสดุหมักสูง ควรน าเทคโนโลยีการหมักแบบสองขั้นตอนไปใช้งาน
เพื่อให้ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้น 
 

ค าส าคัญ :ของเสียผสมก๊าซชีวภาพการหมักย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the use of different type of mixed wastein two-stage 

anaerobicdigestionto generate biogasand organic removal efficiencyat the high mixture ratio 3:2mixed with the 
starter from pig farm in digester size 20 l. All experiments were 3 sets. Each set was duplicate. 
 It was found that two stage anaerobic digestion of different type of mixed waste; mixed leaves and 
petioles waste, leaves and petioles waste of longan, and food waste could provide different biogas. TR1, which 
consisted of several type of mixed wastes, provided the maximum biogas (136.2 L) with the hydraulic retention 
time 16 days. It provided the highestorganicremoval efficiencyin terms of TS, VS, and COD(83%, 84%, and84%). 
RT3, which consisted of only food waste, provided the minimum biogas (22.90 L) with the same hydraulic 
retention time16 days. It providedthe lowest organic removal efficiencyin terms of TS, VS, and COD (37%, 50%, 
and58%). Therefore, it is recommended to apply the two-stage anaerobic digestion technology for different type 
of high mixed waste ratio in order to increase the biogas quantity. 
 

Keywords: mixed wastebiogas   two-stageanaerobic digestion 
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บทน า 
จากประเด็นปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ในที่

แจ้ง ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะการเผาเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวและ
ตัดแต่งกิ่ง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
ในบรรดาผลผลิตทางการเกษตรจากพืชสวน และอื่น ๆ 
เช่นล าไยมะม่วง ลิ้นจี่ ซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีการ
เพาะปลูกกันมากในภาคเหนือและมักมีการเผาทิ้งเป็น
ประจ านอกจากนั้นยังมีพืชอื่น ๆ ที่ปลูกกันทั่วไป และมี
เศษเหลือทิ้งที่ถูกท าลาย รวมทั้งเศษอาหารจากแหล่ง
ต่าง ๆถูกทิ้งเศษวัสดุเหล่านี้ควรถูกน ามาใช้ประโยชน์ใน
รูปของพลังงานทดแทนและผลพลอยได้อื่น โดยการ
บ าบัดในสภาวะไร้ออกซิเจน ท าให้ได้ก๊าซชีวภาพ เช่น
การหมักย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบขั้นตอน
เดียวของเศษก้านและใบล าไย สามารถให้ก๊าซชีวภาพ
และผลพลอยได้ในรูปแบบปุ๋ยน้ าหมัก (กลิ่นประทุม และ
คณะ,2555) 

การใช้การหมักย่อยสลายแบบขั้นตอนเดียว อาจมี
การย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ไม่พอเพียงส าหรับของเสีย
ผสมหลายชนิด เนื่องจากการใช้ถังหมักเพียงถังเดียว  มี
ปฏิกิริยาย่อยสลายสาร อินทรีย์เกิดขึ้นทั้งขั้นตอนการ
เกิดกรดอินทรีย์และก๊าซมีเทนภายในถังเดียวกัน ท าให้
เกิดข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ระยะเวลากักเก็บ และ
การเกิดช้ันของของแข็งที่มีระดับการลอยตัวที่มีผลต่อ
การกวนผสมและใบพัดของระบบ จ าเป็นต้องใช้เวลาที่
นานกว่าและมีการก าจัดออก ซึ่งมีส่วนท าให้ปริมาณก๊าซ
ลดลง เป็นต้น(ArchanaParajpe et al., 2012) ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงทดลองเลือกใช้การหมักย่อยสลาย
แบบสองขั้นตอนจากการศึกษาที่ผ่านมา (Azbar and 
Speece, 2001, ArchanaParajpe et al., 2012) 
พบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพแบบสองขั้นตอนเป็นการ
แยกข้ันตอนการผลิตกรดอินทรีย์และขั้นตอนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ โดยช่วยให้เช้ือจุลินทรีย์ 2 กลุ่ม คือ 
แบคทีเรียกลุ่มผลิตกรดอินทรีย์และกลุ่มที่ผลิตก๊าซ
มีเทนมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ท าให้ได้ปริมาณ

ก๊าซเพิ่มขึ้น และการแยกถังหมักหรือถังปฏิกิริยา
สามารถปรับคุณสมบัติของเหลวหรือวัตถุดิบที่เข้า
ระบบให้ เหมาะสมกับการท างานของจุลินทรีย์
บทความนี้ จึงได้น าเสนอการศึกษาการหมักย่อยใน
สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอนของของเสียที่มี
อัตราส่วนของวัสดุหมักสูง   ที่มีองค์ประกอบของ
เซลลูโลสต่ าเช่นเศษอาหาร และที่มีเซลลูโลสมาก เช่น
เศษก้านและใบไม้  เพื่อทราบปริมาณก๊าซชีวภาพและ
ประสิทธิภาพการย่อยสลายที่ได้จากหมักย่อยแบบสอง
ขั้นตอน ก่อนน าไปขยายผลและเลือกใช้งานให้
เหมาะสมต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ประกอบด้วย ตัวอย่าง วิธี เก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ ส่วนผสมและชุfทดลองหมัก
ย่อยการตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพ ที่ค่าอัตราส่วน
วัสดุหมักระหว่างเศษก้านและใบไม้และเศษอาหารสูง
3:2 โ ด ย ใ ช้ ต ะ ก อน จุ ลิ นท รี ย์ จ า ก มู ล สุ ก ร เ ป็ น
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น ท าการทดลองในถังหมัก ขนาด 20 
ลติร รวมจ านวน 3ชุด ชุดละ 2 ซ้ า  
  - ตัวอย่างและอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง 

ประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้ได้แก่ เศษก้าน
ใบไม้มะม่วง ไทร และลิ้นจี่ อัตราส่วนสด: แห้ง 3:1ซึ่ง
ได้จากการศึกษาของกลิ่นประทุม และคณะ (2555)  
เศษก้านและใบไม้เหล่านี้ ได้จากบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเศษก้านและใบล าไย ซึ่ง
เก็บมาจากส่วนที่เหลือทิ้งจากการจัดการของเสียหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแต่ง  เศษวัสดุทาง
การเกษตรเหล่านี้ถูกน ามาผ่านการบดย่อยให้มีขนาด 
0.1-0.5 มม . ด้วยเครื่องหั่นและบดย่อยใบไม้  
เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น ซึ่งเก็บตัวอย่างแบบจ้วงจากฟาร์ม
สุกรดอนแก้ว ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เศษอาหารจากร้านอาหารในตลาดเทพมงคล 
ที่ตั้งอยู่ในชุมชนช่างเคี่ยนต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก ไม่
เกิน 0.5 มม.ด้วยเครื่องปั่นเศษอาหารท าการสุ่ม
ตัวอย่างเศษวัสดุแบบแบ่งเป็นส่วนและช่ังน้ าหนักหรือ
ปริมาตรให้ได้ตามสัดส่วนที่ก าหนด ถังหมักหรือถัง
ปฏิกริยาท าจากพลาสติก  ขนาด 20 ลิตร  สาร
โซเดียมไบคาร์บอเน็ต(NaHCO3)1 Nที่ใช้ปรับ pH 
-พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห ์
ได้แก่ อุณหภูมิ pH , Chemical Oxygen Demand; 
COD, Total Solid; TS, Volatile Solid; VS ทั้งก่อน
และหลังการเดินระบบหมัก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ตามมาตรฐานการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสยี(APHA, 
AWWA and WPCE, 2005) 

-ส่วนผสมและชุดทดลองที่ใช้ในการเดินระบบ
หมัก 

วั สดุหมั กที่ ผ่ านการ เตรี ยมตั วอย่ า ง  ที่ ค่ า
อัตราส่วนวัสดุหมักผสมสูง 3:2 ถูกน ามาผสมให้เข้ากัน
ในถังหมักก่อนน ามาแยกบรรจุแต่ละซ้ าของชุดทดลอง
และท าการปรับสภาพ pH ให้เป็นกลางทุกชุดทดลอง
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

-ชุดทดลองTR1 ประกอบด้วย เศษก้านและ
ใบไม้รวม 600 กรัม+ เศษอาหาร 400 กรัม: 
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร  

 -ชุดทดลองTR2ประกอบด้วย เศษก้านและใบ
ล าไย 600 กรัม+ เศษอาหาร 400กรัม: เช้ือจุลินทรีย์
ตั้งต้น 10 ลิตร  

-ชุดทดลองTR3ประกอบด้วย เศษอาหาร 400 
กรัม: เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร โดยแต่ละชุด แยก
เป็นถังหมักกรด และถังหมักก๊าซ ซึ่งแต่ละถังบรรจุ
เชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 5 ลิตร และมีการท า Blank ที่มี
เฉพาะเช้ือจุลินทรีย์เป็นชุดควบคุมท าการเดินระบบ
หมักโดยไม่มีการป้อนอาหารเพิ่มแบบรายครั้งในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ด้วยถังหมักกรดและถังหมักก๊าซขนาด 
20 ลิตร และหาปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นโดยการแทนที่ใน
น้ า 

 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
สมบัติทางกายภาพและเคมขีองน้ าเสียจาก

วัสดุหมัก 
ผลการวิเคราะห์ค่าพารามเิตอร์ของวัสดุหมักที่

เป็นของเสียผสมซึ่งประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้
รวม เศษก้านและใบล าไย เศษอาหารและเช้ือจุลินทรยี์
ตั้งต้นก่อนน ามาผสมกันเพื่อใช้เดินระบบหมัก มี
ลักษณะสมบตัิดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1  สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 

ตัวอย่าง pH COD 
(mg/l) 

TS 
(mg/l) 

VS 
(mg/l) 

เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น   6.99 70,658 34,573 37,173 
เศษก้านและใบไม้รวม 6.66 27,250 23,162 41,984 
เศษก้านและใบล าไย 5.51 27,250 23,162 41,984 
เศษอาหาร 4.60 172,025 159,598 164,000 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าวัสดุหมักของเสียผสมที่ใช้ 

คือเศษอาหารมีค่าความเป็นกรดมาก มีค่าของแข็ง
ทั้งหมด (TS)  ค่าของแข็งระเหย (VS) และปริมาณ
สารอินทรีย์ในรูปของ 

COD มากกว่าเศษก้านและใบไม้รวมและเช้ือจุลินทรีย์
ตั้งต้น วัสดุหมักเหล่านี้ มีปริมาณสารอินทรีย์สูง จึง
เหมาะกับการน ามาหมักย่อยสลายเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 
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 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่เกิดจากการหมัก
ย่อยในระบบ 
 ค่า pH ที่ได้จากการทดลอง มคีวามส าคญัต่อ
การท างานของจุลินทรีย์ในระบบหมักและแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักย่อย ดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1การเปลี่ยนแปลง ค่า pH ระหว่างการหมักย่อย 

 
จากรูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ที่

เกิดขึ้นระหว่างการหมักย่อยของทุกชุดทดลอง ส่วน
ใหญ่มีค่าpH อยู่ระหว่าง 6-8 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายกรด
อินทรีย์และก๊าซ(Metcalf & Eddy, Inc., 2008)
โดยเฉพาะในช่วง 3วันแรกเมื่อเกิดการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในถังหมักกรดของชุดทดลอง TR1 และ 
TR2ท าให้ค่า pH ลดต่ าลงอย่างชัดเจน แสดงว่ามีการ
ย่อยสลายเป็นกรดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงท าการ
ถ่ายถังจากถังหมักกรด (เศษก้านและใบไม้รวม หรือใบ
ล าไย 600 กรัม เศษอาหาร 400 กรัม และ
เ ช้ือจุลินทรีย์ตั้ งต้น 5 ลิตร) สู่ถังหมักก๊าซ 
(เช้ือจุลินทรีย์ในถังหมักก๊าซ 5 ลิตร) ในวันที่ 4 ของ
การทดลอง หลังจากท าการถ่ายถังแล้วจุลินทรีย์ในถัง
หมักจึงเริ่มท างาน ท าให้ค่า pH เพิ่มสูงระหว่างวันที่ 
5-13และลดลงจนสิ้นสุดการทดลอง ยกเว้นTR3 ซึ่งมี
ค่าเพิ่มเล็กน้อยและค่อย ๆ ลดลง จนเข้าสู่สภาวะ
ความเป็นกลาง  

 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขณะท าการเดิน
ระบบหมัก 

ค่าอุณหภูมิห้อง ขณะท าการเดินระบบหมัก มีค่า
อยู่ระหว่าง 40 - 42°Cเนื่องจากท าการทดลองในช่วง
ฤดูร้อนซึ่งสันทัด(2549) กล่าวว่าอุณหภูมิในถังหมักมี
ค่าสูงกว่า 3-5°C ค่าอุณหภูมิในถังอยู่ประมาณ40 - 
42°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียกลุ่มmesophilic ที่ท างานได้ดีระหว่าง

อุณหภูมิ 25-45◦C (David, M.L, and Cornwell, 
D.A,2008) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการหมักย่อย
ของเสียผสม 

ลักษณะสมบตัิทางกายภาพและเคมีที่ตรวจวัดได้ 
จากการหมักย่อยสลายของเสยีผสมเมื่อเริ่มท าการเดิน
ระบบและสิ้นสุดการเดินระบบมีรายละเอียดดังตาราง
ที ่2-3 
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ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดหุมักก่อนเดินระบบ 

 

 ตารางท่ี 3 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมักเมื่อสิ้นสุดระบบ 

 

 จากตารางที่ 2-3ระบบมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
การท างาน เมื่อสิ้นสุดระบบ มีค่า pH เป็นกรดอ่อนถึง
เป็นกลาง (6.8-7.89) ค่า TSVS VS/TS และปริมาณ
สารอินทรีย์ในรูป COD ของทุกชุดทดลองมีค่าลดลง 
ชุดทดลองTR1 มีค่าต่างๆ ลดลงมากที่สุด แสดงว่า

ระหว่างการเดินระบบหมัก มีการย่อยสลายสารอินทรีย์
ของวัสดุหมักย่อยได้แตกต่างกันส่วนชุดควบคุมที่มี
เฉพาะเช้ือจุลินทรีย์อย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
มากและเกิดก๊าซเพียงเล็กน้อย (0-2 ลิตร) เนื่องจากไม่
มีอาหารให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต  

 
ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ้นในระบบ 
ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ชชีวภาพจากการหมักย่อยของเสียผสมในระบบหมัก มีรายละเอียดดังรูปที่ 2-3 
  

 
ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซแตล่ะวันท่ีเกิดจากการหมักย่อย(ลติร) 
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ชุด pH 
VS 

(mg/l) 
TS 

(mg/l) 
VS/TS 

COD 

(mg/l) 

TR1 6.80 101,507 136,640 0.74 134,480 

TR2 7.27 142,315 194,590 0.73 127,920 

TR3 7.89 37,657 63,690 0.59 60,125 

ชุด pH 
VS  
(mg/l) 

TS  
(mg/l) 

VS/TS  
COD 

(mg/l) 

TR1 7.40 15965 23055   0.69 21688 

TR2 7.49 35230 48345   0.72 35150 

TR3 7.58 18857 40207   0.47 25007 
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ภาพที่ 3 ปริมาณก๊าซเฉลี่ยสะสมที่เกิดจากการหมักย่อย(ลติร) 

 
จากรูปที่ 2-3 พบว่าการหมักย่อยในสภาวะไร้

ออกซิเจนในช่วงแรก มีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงทุกซ้ า ทั้ง 3
ชุดทดลองและมีค่าต่ าสุดในวันที่ 4ของการเดินระบบ 
สอดคล้องกับค่า pHที่วัดได้ จึงท าการถ่ายถังจากถัง
หมักกรด (เศษก้านและใบไม้รวมหรือใบล าไย600 กรัม 
เศษอาหาร 400 กรัม และเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 5 ลิตร) 
ในวันที่ 4 ของการทดลอง หลังจากนั้น พบว่าเช้ือจุลินทรยี์
ในถังหมักเริ่มท างาน ท าให้มีค่า pH และปริมาณก๊าซเพิ่ม
สูงขึ้น จากการย่อยกรดให้กลายเป็นก๊าซมีเทนโดย
จุลินทรีย์สร้างมีเทน สอดคล้องกับทฤษฎีการย่อย
สลายในสภาวะไร้ออกซิเจน (David, M.L, and 
Cornwell, D.A,2008)ดังนั้นในวันที่ 5 จึงมีปริมาณ
ก๊าซเกิดขึ้นสูงสุดและค่อยๆ ลดลงต่อเนื่อง จนกระทั่ง
สิ้นสุดการเดินระบบในวันที่  15 ของการทดลอง
เนื่องจากกรดอินทรีย์ ในระบบถูกย่อยสลาย จน
ปริมาณก๊าซอยู่ในระดับที่คงที่ กล่าวคือ มีจ านวนไม่ต่ า
กว่าค่าต่ าสุดที่วัดได้และระบบหยุดการท างานเมื่อไม่มี
ก๊าซเกิดขึ้นอีกชุดTR1ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพมากที่สุด

(136.2 ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน16วันส่วน TR3
ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพน้อยที่สุด(22.9ลิตร) ใช้
ระยะเวลากักเก็บน้อยกว่าคือ9วัน เนื่องจากTR1 มีวัสดุ
หมักที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนและไนโตรเจน ซึ่งได้
จากทั้งเศษก้านและไม้หลายชนิดและเศษอาหาร 
สามารถย่อยสลายได้ สมดุลกว่า จึงท าให้เกิดการย่อย
สลายให้ก๊าซชีวภาพมากที่สุดส่วน TR3 ซึ่งมีเศษอาหาร
อย่างเดียว ท าให้สารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของ
คาร์บอนและไนโตรเจน มีความสมดุลน้อยกว่า มีผลท า
ให้ได้ก๊าซน้อยที่สุด และใช้ระยะเวลากักเก็บสั้นกว่า 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hills, D.J, and 
Roberts, D.W, 1981 และ Lehtomuki, et al., 2007  
 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
เกิดขึ้นในระบบ 

 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งได้จาก
ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของวัสดุหมัก ก่อนและหลัง
การเดินระบบท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการย่อย
สลาย ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ 

 

จากตารางที่ 4 เมื่อใช้วัสดุหมักที่เป็นของเสีย
ผสมจ านวนมากชนิ ดที่ สุ ด  ชุดทดลอง  TR1 มี
ประสิทธิภาพในก าจัดปริมาณสารอินทรีย์ในรูปTS VS
และ COD มากที่สุด (83-84%)ส่วนชุดทดลอง TR2ซึ่ง
ใช้วัสดุหมักที่เป็นของเสียผสมจ านวนน้อยชนิดกว่า มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์รองมา (73-
75%) และชุดทดลอง TR3 ซึ่งใช้วัสดุหมักคือเศษ
อาหารเท่านั้นมีประสิทธิภาพก าจัดสารอินทรีย์น้อย 

ที่สุด (37-58%)ค่าประสิทธิภาพการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่ได้สอดคล้องกับปริมาณก๊าซชีวภาพที่
เกิดขึ้น เนื่องจากการหมักแบบสองขั้นตอน มีส่วนช่วย
ใหจุ้ลินทรีย์ในถังหมักกรดและถังหมักก๊าซท างานได้ดีขึ้น 
และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ดีกว่า 
การหมักในสภาวะไร้ออกซิเจนที่ใช้ถังหมักเป็นถัง
ปฎิกริยาเพียงถังเดียว ซึ่งจุลินทรีย์มีโอกาสสัมผัสไม่ทั่ว
ถึงกับสารอินทรีย์ที่ถูกย่อยในแต่ละขั้นตอนของ
ปฎิกริยา(สันทัด, 2549)โดยเฉพาะการหมักของเสีย
ผสม ซึ่งมีวัสดุหมักที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น เศษก้าน
และใบไม้ ควรใช้การหมักแบบสองขั้นตอน เพื่อให้
สารอินทรีย์มีโอกาสสัมผัสและถูกย่อยโดยจุลนิทรีย์กลุม่
ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในถังหมักเพิ่มขึ้นแสดงว่าองค์ประกอบ
ของของเสียผสมที่หลากหลายชนิด มีส่วนท าให้เกิด
การหมักย่อยสลายได้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 

 

สรุป 
ลักษณะสมบัติทางเคมี ของของเสียผสมที่

ประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้รวม เศษอาหาร และ
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นมปีริมาณสารอินทรีย์สูง สามารถใช้
หมักย่อยได้ผลการเปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักย่อย
แบบสองขั้นตอนทีค่่าอัตราส่วนวัสดุหมักผสม3:2พบว่า
ระบบท างานในสภาวะเหมาะสมที่มี pH ค่อนข้างเป็น
กลางถึงด่างอ่อน (6.8-7.89)อุณหภูมิในระบบอยู่
ระหว่าง 40 -42°C ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียกลุ่มmesophilicชุดทดลอง TR1ซึ่งมี
เ ศษวั สดุ หมั กหลายชนิ ด ให้ ปริ มาณก๊ าซ สู งสุ ด
(136.2ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บ15 วันและมี
ประสิทธิภาพในก าจัดสารอินทรีย์มากที่สุด(TS 83% 
VS 84% และ COD84%)TR2 ซึ่งมีเศษวัสดุหมัก
เฉพาะเศษก้านและใบล าไย ให้ปริมาณก๊าซและมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์รองมา และTR3 
ซึ่ ง มี เ พี ย ง เ ศ ษอ า ห า ร  ให้ ป ริ ม าณก๊ า ซแ ละ มี
ประสิ ทธิ ภาพก าจั ดสารอิ นทรี ย์ น้ อยที่ สุ ด จึ งมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้การหมักย่อยแบบสองขั้นตอน 
ส าหรับวัสดุหมักที่เป็นของเสียหลายชนิดซึ่งย่อยสลาย
ได้ยากเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ย่อยสลายที่ด ี
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ชุด 
ประสิทธิภาพการก าจัด 

VS (%) 
ประสิทธิภาพการก าจัด 

TS (%) 
ประสิทธิภาพการก าจัด 

COD (%) 

RT1 84 83  84 
RT2 75  75 73 
RT3 50  37  58  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพของการหมักย่อยสารอินทรีย์ที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงการหมักย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจนของเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร ที่อัตราส่วน 2:3 ผสมกับ
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์มสุกร โดยการใช้ค่าอัตราส่วนอาหารต่อเชื้อจุลินทรีย์ (F/M) 0.1 และ 0.4 ตามล าดับ ท าการทดลองรวม 
จ านวน 4 ชุด ชุดละ 2 ซ้ า 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดทดลอง SR2 ซ่ึงเป็นชุดทดลองที่มีเศษวัสดุหมักทางการเกษตรและเศษอาหาร ที่ค่าอัตราส่วน F/M 
0.4 ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพ  (202.6ลิตร) มากกว่าชุดทดลอง SR1 ซ่ึงเป็นชุดทดลองที่มเีศษวัสดหุมักทางการเกษตรและเศษอาหาร ที่ค่า
อัตราส่วน F/M 0.1 (171.7 ลิตร) มีระยะเวลากักเก็บเท่ากัน  (18 วัน) และชุดทดลอง SR2 มีค่าประสิทธิภาพการย่อยสลายของ
สารอินทรีย์ในรูปของ  TS  VS และ COD (72.9%  67.5% และ 75%) สูงกว่าชุดทดลอง SR1 (70.2%  65.5% และ 71.4%) การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักย่อยสลายเกิดขึ้นจากการท างานของแบคทีเรียแบบมีโซฟิลิกโดยมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 31-46 °C และมีค่า 
pH อยู่ระหว่าง 6.98-7.73 ซ่ึงจัดว่าระบบมีสภาวะการท างานอยู่ในช่วงที่เหมาะสม จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพและมี
ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์สูงสุดว่า ควรใชค่้า F/M ที่ต่างกัน ในการหมักย่อยเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารด้วยการ
หมักแบบหลายขั้นตอน ซ่ึงให้ปริมาณก๊าซที่มากกว่าและใช้เวลากักเก็บนานกว่า  

ค าส าคัญ: เศษวัสดุทางการเกษตร เศษอาหาร  ค่าอัตราสว่น F/M ก๊าซชีวภาพ การหมกัย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจน 
 

Abstract 
The objective of this study was to determine generated biogas quantity, and the organic removal 

efficiency that obtained from the change of anaerobic digestion of agricultural waste and food waste at the ratio 
2:3 mixed with the starter from pig farm by using the feed and microorganism (F/M) ratio 0.1 and 0.4, respectively. 
All experiments were 4 sets.  Each experiment consisted of duplicate. 

It was found that SR2, which was the set of experiment that contained agricultural waste and food 
waste at  F/M 0.4, provided higher biogas quantity (202.6 l) than that of SR1 (171.7 l) in the same hydraulic 
retention time (18 days). SR2 also provided higher organic removal efficiency in terms of TS, VS, and COD (72.9%, 
67.5%, and 75%) than that of SR1 (65.5%, 70.2%, and 71.4%). The change of anaerobic digestion was due to the 
performance of mesophilic bacteria at temperature 31-46 °C, and pH 6.98-7.73, which were in the optimum 
operational conditions. In order to maximize biogas quantity as well as organic removal efficiency, it is 
recommended that the use of different F/M ratio for agricultural waste and food waste should be applied by 
multi-stage digestion, which provides higher biogas and the longer retention time. 

 

Keywords: Agricultural waste food waste F/M ratio biogas anaerobic digestion 
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บทน า 
ของเสียประเภทสารอินทรีย์  เช่น เศษวัสดุ

ทางการ เกษตรจ าพวกเศษก้านและใบไม้ และเศษ
อาหาร นับเป็นของเสียอินทรีย์ที่หาง่าย และมีจ านวน
มาก ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการเปลี่ยนรูป
ของเสียให้เป็นพลังงาน (Lema and Omil, 2001; 
Lettinga, 2001) ได้แก่  ก๊าซชีวภาพ การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในสภาวะไร้ออกซิเจน 
เป็นการบ าบัดของเสียในรูปสารอินทรีย์ที่มีผลทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Lema and Omil, 2001; 
Barton, et al., 2008)สามารถลดปริมาณของเสีย 
และมลพิษทางอากาศ ดินและน้ าใต้ดิน รวมทั้งท าให้
เกิดผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่นปุ๋ยน้ าและวัสดุหมักตั้งต้น
ซึ่งใช้ในการท าปุ๋ยหมัก (Tambone et al., 2009: 
Rehl and Muller, 2011, กลิ่นประทุม และคณะ, 
2555) เหมาะกับการน าไปใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลน
พลังงานที่ยั่งยืน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลัง
พัฒนา (Bekkering et al., 2010) เทคโนโลยีดังกล่าว 
ถูกศึกษาโดยกลุ่มวิจัยในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2551 โดยเริ่มจากการศึกษาของเสียพวกเศษอาหาร 
และภายหลังจากเกิดปัญหาวิกฤติหมอกควันในเขต
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการเผา
ท าลายเศษมูลฝอยและเศษวัสดุทางการเกษตรหลัง
การเก็บเกี่ยวและ แต่งกิ่ง โดยเฉพาะพืชที่มีการ
เพาะปลูกกันมากและหาได้ง่ายในพื้นที่ จึงได้ทดลอง
ท าการศึกษาศักยภาพการย่อยสลายให้ก๊าซมีเทนของ
เศษก้านและใบล าไย ที่สภาวะการหมักย่อยต่างกัน 
รวมทั้งศักยภาพการย่อยสลายให้ก๊าซมีเทนของเศษ
ก้านและใบไม้รวม (จุฑามาส และคณะ, 2552, กลิ่น
ประทุม และคณะ, 2555) เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มี
มูลค่าเพิ่ม และช่วยลดปัญหาหมอกควันและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

การผลิตก๊าซชีวภาพในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็น
กระบวนการทางชีววิทยา ขึ้นกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

หลายปัจจัย (Mata-Alvarez et al., 2000) เช่น 
อุณหภูมิ pH สารอาหาร ค่าอัตราส่วน C/N ลักษณะ
ของวัสดุหมัก และขนาดของวัสดุหมัก เป็นต้น ส่วน
องค์ประกอบของก๊าซและปริมาณก๊าซมีเทนที่ได้ 
ขึ้นกับชนิดของสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าระบบ ชนิดของ
ระบบหมัก และระยะเวลากักเก็บ (Braun, 2007) 
เท่าที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาการบ าบัดของเสียอินทรีย์ 
ทั้งชนิดที่เป็นของแข็งและของเหลวร่วมกัน เช่นเศษ
วัสดุทางการเกษตรพวกพืชพลังงาน และมูลสัตว์  ของ
เสียเหล่านี้มีความแตกต่างกันตามธรรมชาติ  และ
แหล่งที่มาของของเสีย (Weiland, P., 2010; Espito, 
G., et al., 2012) การหมักร่วมกันมีข้อดีหลาย
ประการ เช่นช่วยในการปรับสภาพ pH และเพิ่มการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีองค์ประกอบเป็น
คาร์โบไฮเดรทและเจือจางสารประกอบท่ีมีศักยภาพให้
ความ เป็นพิษของวัสดุหมัก ซึ่งมีผลดีต่อการปรับปรุง
เสถียรภาพ และสภาวะการท างานของระบบหมัก 
อย่างไรก็ตาม สภาวะการท างานท่ีเหมาะสมของระบบ
หมัก ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ขึ้นกับการศึกษาเฉพาะ
กรณี เช่น การหมักย่อยมันส าปะหลังกับเช้ือจุลินทรีย์
จากมูลสัตว์และน้ าเสีย (10%) ในถังหมักขนาด 5 ลิตร 
แบบรายครั้ง ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 22 วัน ที่

อุณหภูมิห้อง 30◦C ให้ปริมาณก๊าซ 0.356 ลบม./
ลบม./วัน (Anunputtikul and Rodtong, 2004) 
การหมักย่อยสลายกล้วยกับน้ าเสียจากฟาร์มสุกรในถัง
หมักขนาด 10 ลิตร แบบรายครั้ง ที่อุณหภูมิห้อง 32-

35◦C ให้ปริมาณก๊าซ 0.013 ลบม./ลบม./วัน (Hori, 
et al., 2007) การหมักย่อยเศษผักและผลไม้พวกแค
รอท มะเขือเทศ มันเทศ ผักสีเขียว ผักกาด ลูกแพร์ 
แอปเปิ้ลและส้มในถังหมักขนาด 2 ลิตร แบบรายครั้ง 
ใ ช้ระยะเวลากักเก็บ  20 วัน ที่อุณหภูมิควบคุม 

35±2◦C ให้ปริมาณก๊าซ 0.83-1.5 ลิตร/วัน 
(Bouallagul, et al., 2009) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการหมักย่อยเศษก้านและใบไม้รวมกับเศษอาหาร
ที่อุณหภูมิห้องในถังขนาด 20 ลิตร แบบรายครั้ง ด้วย
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เชื้อจุลินทรีย์จากฟาร์มสุกร มุ่งเน้นการใช้ค่าอัตราส่วน
อาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/M) ที่แสดงน้ าหนักของ
สารอินทรีย์และความเข้มข้นของจุลินทรีย์  ค่าสูง
หมายถึงปริมาณสารอินทรีย์ถูกป้อนเข้าระบบมากกว่า 
ความเข้มข้นของจุลินทรีย์ที่ท าการย่อยสลาย ค่าต่ า
หมายถึงความเข้มข้น ของจุลินทรีย์ในระบบมีมากกว่า
น้ าหนักสารอนิทรีย์ทีป่้อน ค่า F/M นับเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส าคัญในการควบคุมและออก แบบระบบบ าบัด ที่
ช่วยรักษาสมดุลในการท างานระหว่างสารอินทรีย์ที่ถูก
ย่อยและการเกิดชีวมวล (Misho, G.L., 1999)   
บทความนี้ จึงได้น าเสนอการศึกษาประเด็นการใช้ค่า 
F/M 0.1 และ 0.4  ซึ่งเป็นค่าต่ าสดุและสูงสดุของ
ระบบบ าบดัทั่วไปหรือแบบขั้นตอนเดียว เพื่อหา
ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เกดิขึ้นจากการเปลีย่นแปลง
สภาวะการหมักย่อยในระบบ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ประกอบด้ ว ย  ตั ว อย่ า ง  วิ ธี เ ก็ บตั ว อย่ า ง
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ส่วนผสมและสภาวะการ
หมักย่อยของชุดทดลอง การตรวจวัดปริมาณก๊าซชี
ภาพท าการหมักโดยการเติม เศษอาหารที่มี ค่ า
อัตราส่วนอาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/M) 0.1 และ0.4 
ตามล าดับโดยมีตะกอนจุลินทรีย์จากน้ าเสียในถัง 
Fixed Dome ของฟาร์มสุกรเป็นเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นใน
ถังหมักแบบมีการกวนขนาด 20 ลิตร ท าการทดลอง
ทั้งหมดรวม จ านวน4ชุด ชุดละ 2 ซ้ า ในระหว่างเดือน
กรกฏาคมปีพ.ศ. 2558 ถึงกรกฎาคมปีพ.ศ. 2559 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเตรียม
ตัวอย่าง 

เศษวัสดุการเกษตรที่ประกอบด้วย เศษก้านและ
ใบไม้รวมทั้งสดและแห้ง (สด:แห้ง 3:1) ของมะม่วง 
ไทร และลิ้นจี่ ซึ่งเป็นเศษก้านและใบไม้ที่หาได้จาก
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นที่มีอยู่ในน้ าเสีย ซึ่งได้จาก
น้ าเสียที่เก็บตัวอย่างแบบจ้วงจากฟาร์มสุกรดอนแก้ว 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เศษ
อาหารจากร้านอาหารในตลาดเทพมงคล หลั ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเศษ
วัสดุข้างต้นถูกบดย่อย ให้มีขนาด 0.1-0.5 มม. ถังหมัก
แบบมีการกวน ขนาด 20 ลิตร เครื่องบดย่อยเศษ
อาหาร และเครื่องหั่นย่อยใบไม้  รวมทั้งสารเคมี
โซดาไฟ (NaOH) 2N ที่ใช้ปรับ pH 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห ์
ได้แก่ อุณหภูม ิpH  Chemical Oxygen 

Demand; COD Total Solid; TS  Volatile Solid; 
VS ทั้งก่อนและหลังการเดินระบบรวมทั้งค่า Mixed 
Liquor Volatile Suspended Solids; MLVSS ของ
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย (APHA, AWWA and 
WPCE, 2005) 

ส่วนผสมและสภาวะการหมักย่อย 
ประกอบด้วยชุดการทดลองทั้งหมด จ านวน 4

ชุด ซึ่งตัวอย่างท่ีใช้ในแต่ละชุดทดลองถูกบรรจุไว้ในถัง
หมักแบบมีการกวน ขนาด 20 ลิตร จ านวนรวม 4 ชุด 
ชุดละ2 ซ้ า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

-ชุดทดลอง 2 ชุดซึ่งใช้เศษวัสดุหมักทั้งทาง
เกษตรและเศษอาหาร คือ SR1 เมื่อใช้ค่า F/M 0.1 
และ SR2 เมื่อใช้ค่า F/M 0.1 ที่ค่าอัตราส่วนวัสดุหมัก
ระหว่างเศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหาร 2:3
เท่ากัน ซึ่งประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้รวม (สด:
แห้ง 3:1) 400 กรัม:เศษอาหาร 600 กรัม ผสมกับ 
เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร ชุดควบคุม 2 ชุด ซึ่งใช้
วัสดุหมักเฉพาะเศษอาหาร คือ CSR1 เมื่อใช้ค่า F/M 
0.1 และ CSR2 เมื่อใช้ค่า F/M 0.4 ที่ค่าอัตราส่วน
วัสดุหมักระหว่างเศษก้านและใบไม้รวม (สด:แห้ง 3:1) 
และเศษอาหาร 2:3 เหมือนกัน ซึ่งประกอบด้วย เศษ
อาหาร 600 กรัมเพียงอย่างเดียว ไม่มีเศษก้านและ
ใบไม้รวม ผสมกับเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตรโดยทุกๆ 
2 วัน ท าการป้อนสารอินทรีย์ คือเศษอาหาร เข้าสู่
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ระบบต่างกัน ตามค่า F/M จ านวน 4 ครั้งทุกชุด
ทดลอง และมีการท าblank ของชุดทดลอง ซึ่งใช้หา
ปริมาณก๊าซที่เกิดจากการหมักย่อยสลายของจุลินทรีย์
เท่านั้น ส าหรับปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ท าการ
ตรวจวัดปริมาณรวมในแต่ละวันทุกวัน โดยอาศัยการ
แทนท่ีในน้ า 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
     ท าการทดสอบทางสถิติ โดยวิเคราะห์หาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซและประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้จากการ
ทดลองที่ค่า F/M ต่างกัน โดยใช้ค่า Pearson 
Correlation และหาความแตกต่ างของค่ า เฉลี่ ย
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากการทดลอง ที่ค่า F/M 

ต่างกัน โดยก าหนดให้ค่า F/M 0.1  และ 0.4 เป็นตัว
แปรต้น และค่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่วัดได้ของแต่ละ
ค่า F/M เป็นตัวแปรตาม โดยใช้ค่าสถิติแบบ T-test   
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ าเสีย

จากวัสดุหมัก 
ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของวัสดุหมักที่

เป็นเศษวัสดุการเกษตรซึ่งประกอบด้วยเศษก้านและ
ใบไม้รวม และเศษอาหารและเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นก่อน
น ามาผสมกันเพื่อใช้ในการเดินระบบมีลักษณะสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ลักษณะสมบัติทางเคมีของวัสดุหมัก 

ตัวอย่าง pH COD 
(mg/l) 

TS 
(mg/l) 

  VS 
(mg/l) 

      MLVSS  
       (mg/l) 

เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น   7.19 60480 32750 49399 19420* 

เศษอาหาร 4.45 153120 135088 91395      - 

เศษก้านและใบไม้รวม 6.66 34640 61800 44857      - 
หมายเหตุ * ค่า MLVSS วิเคราะห์หาเฉพาะของจุลินทรีย์ เพือ่ใช้ในการค านวณหาปรมิาณสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสูร่ะบบหมัก เมือ่ใช้ค่า F/M ต่างกนั 

 
 จากตารางที่  1 พบว่าวัสดุหมักที่ใช้ คือเศษ
อาหารมีค่า pH เป็นกรดมากกว่าวัสดุหมักอื่นๆ ค่า TS 
VS และปริมาณสารอินทรีย์ในรูป COD มีค่าสูง
มากกว่าเศษก้านและใบไม้รวมและเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น 
โดยรวมวัสดุหมักเหล่านี้ มีปริมาณสารอินทรีย์สูง จึง
เหมาะกับการน าไปหมักย่อยสลายในสภาวะไร้
ออกซิเจน เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพ 

การเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่เกิดจากการหมัก
ย่อยในระบบ 
 ค่า pH ที่ได้จากการทดลอง มีส่วนส าคัญอย่าง
มากต่อการท างานของจุลินทรีย์ในระบบหมักและท า
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการหมัก
ย่อย ดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ระหว่างการหมักย่อย 
 

พบว่าชุดทดลอง SR1 และ CSR1 ซึ่งใช้ค่า F/M 
0.1 และชุดทดลอง SR2 และ CSR2 ซึ่งใช้อัตราส่วน 
F/M 0.4 มีค่าpH ใกล้เคียงกันคือ ค่อนข้างมีความเป็น
กลางอยู่ระหว่าง 6.98-7.73 และ 7.17-7.73 ตามล าดับ 
ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18 วัน เท่ากัน ค่า pH ของ
ระบบถูกปรับสภาพด้วยสารเคมีโซดาไฟ เพื่อให้ระบบมี
สภาวะการท างานที่เหมาะสม กล่าวคือ มีค่า pH อยู่
ระหว่าง 6-8 (David, M.L, and Cornwell, D.A, 
2008) 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขณะท าการเดิน
ระบบหมัก 

ค่าอุณหภูมิห้อง ขณะท าการเดินระบบหมัก มีค่า
อยู่ระหว่าง 34-41 °C เนื่องจากท าการทดลองในช่วง
ฤดูร้อน อุณหภูมิ ในถังปฏิกิริยาหรือถังหมัก ถูก

ประมาณว่ามีค่าสูงกว่าอุณหภูมิห้อง  3-5◦C (สันทัด, 
2549) แสดงว่าระบบหมักมีอุณหภูมิระหว่าง 31-

46◦C ซึ่ งอุณหภูมิ ในช่วงนี้ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุม่ Mesophilic ซึ่งท างาน

ได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 25-45◦C (สันทัด, 2549 และ 
David, M.L, and Cornwell, D.A, 2008) 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการหมักย่อย
ของเสียผสม 
 ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ตรวจวัดได้ 
จากการหมักย่อยของวัสดุหมัก ก่อนและหลังท าการ
เดินระบบหรือสิ้นสุดการเดินระบบ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่  2-3 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบตัิทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก ก่อนท าการเดินระบบ 

ชุด 
ทดลอง 

         ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคม ี

pH 
VS  

(mg/l) 
TS  

(mg/l) 
VS/TS  

CODT 
(mg/l) 

SR1 และSR2 8.14 134,741 103,733 0.77 164,220 

CSR1 และCSR2 8.15 75,690 57,225 0.76 56,894 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหล์ักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก หลังหรือสิ้นสุดการเดินระบบ 

ชุด 

 ลักษณะสมบตัิทางกายภาพและเคมี 

pH 
 

VS 
(mg/l) 

TS 
(mg/l) 

VS/TS 
ก่อน 

VS/TS 
หลัง 

CODT 

(mg/l) 

SR1 7.66 47,991 30,725 0.77 0.65 43,904 

CSR1 7.73 36,146 24,922 0.76 0.69 33,896 

SR2   7.53 43,788 28,152 0.77 0.64 37,776 

CSR2 7.71 33,908 22,386 0.76 0.66 30,800 

                  
 จากตารางที่ 2-3 พบว่าก่อนท าการเดินระบบ ชุด
ทดลอง SR1 และSR2 มีลักษณะสมบัติทางกายภาพ
และเคมีเหมือนกัน เนื่องจากเป็นวัสดุหมักที่เตรียม
ด้วยการช่ังน้ าหนักและวัดปริมาตรที่เท่ากัน และยังไม่
มีการป้อนสารอินทรีย์เข้าสู่ระบบหมักด้วยค่า F/M 
ต่างกัน เช่นเดียวกับชุดควบคุม CSR1 และ CSR2 ใน
ระหว่างท าการเดินระบบ พบว่าค่า pH มีความเป็น
กลางถึงด่างอ่อน(7.32-7.73)  เนื่องจากมีการปรับ
สภาพ pH ให้เป็นกลางอยู่เสมอ จนสิ้นสุดระบบ ท าให้

ค่าปริมาณ TS VS  และCOD รวมทั้งค่า VS/TS เมื่อ
สิ้นสุดการเดินระบบของทุกชุดทดลอง มีค่าลดลง
ทั้งหมด แสดงว่ามีการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นทุก
ชุดการทดลอง 

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ้น
ในระบบ 

ผลการตรวจวัดปรมิาณกา๊ชชีวภาพจากการหมัก
ย่อยของเสียผสมในระบบหมัก มีรายละเอียดดังรูปที่ 
2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซเฉลี่ยแต่ละวันท่ีเกิดจากการหมักย่อย 
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ภาพที ่3 ปริมาณก๊าซเฉลี่ยสะสมที่เกิดจากการหมักย่อย 
 
 จากรูปที่ 2-3 พบว่าปริมาณก๊าซเฉลี่ยแต่ละวัน 
ที่ เกิดจากการหมักย่อยของทุกชุดทดลอง มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามปริมาณสารอินทรีย์ที่ถูกป้อน เนื่องจาก
การป้อนสารอินทรีย์คือเศษอาหารเข้าสู่ระบบ มีความ
แตกต่างกันตามค่า F/M โดยมีจ านวนครั้งในการป้อน
เท่ากัน รวม 4 ครั้ง ทุก ๆ 2 วัน คือในวันที่ 3  6   9 
และ 12 ของการเดินระบบ   หลังจากนั้นปริมาณก๊าซ
ค่อย ๆ ลดลง จนกระทั่งสิ้นสุดระบบ  ชุดทดลอง SR2 
ซึ่งใช้ค่าอัตราส่วน F/M 0.4 ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพมาก
ที่สุด (202.6ลิตร) และมากกว่าชุดทดลอง SR1 ซึ่งใช้ค่า
อัตราส่วน F/M 0.1 ที่ให้ปริมาณก๊าซน้อยกว่า (171.7 
ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18 วัน เท่ากัน  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Augus Hadiyarto et 
al. (2015) ซึ่งพบว่าการใช้ค่า F/M ต่างกัน ในการหมัก
ย่อยเศษปลา มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ ส่วนชุด
ควบคุมทั้ง 2 ชุด (CSR1 และ CSR2) มีค่าต่ ากว่าชุด
ทดลองทุกค่าอัตราส่วน F/M ที่ใช้ เนื่องจากมีปริมาณ
สารอินทรีย์ที่ได้จากวัสดุหมัก ซึ่งมีเฉพาะเศษอาหาร
ผสมกับเช้ือจุลินทรีย์เท่านั้น จึงท าให้ได้ปริมาณก๊าซที่
เกิดจากการย่อยสลายต่ ากว่า และปริมาณสารอินทรีย์
ในระบบท่ีใช้ค่า F/M สูง มีปริมาณมากกว่าในระบบที่
ใช้ค่า F/M ต่ ากว่า แสดงว่าการใช้ค่า F/M ที่ต่างกัน มี

ส่วนต่อการเกิดปริมาณก๊าซ  สอดคล้องกับผลการ
ทดสอบทางสถิ ติ ที่ ว่ าปริ มาณก๊ าซที่ เ กิ ดขึ้ น  มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ค่า F/M ที่ต่างกัน (Pearson 
correlation 0.67, p<0.05)  ส่วนผลการทดสอบทาง
สถิติด้วยค่า T-test พบว่าการใช้ค่า F/M ที่ต่างกัน ท า
ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังนั้นการผลิต
ก๊าซชีวภาพที่ค่า F/M ต่างกัน จากเศษวัสดุทาง
การเกษตรและเศษอาหารซึ่งมีองค์ประกอบสารอินทรีย์
เป็นเซลลูโลสอยู่ร่วมกับคาร์โบไฮเดรทเป็นส่วนใหญ่  
ควรเลือกใช้ชนิดของระบบหมักที่มีระยะเวลาในการ
ย่อยสลายหรือกักเก็บนานกว่า เช่นระบบหมักแบบ
หลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์และ
ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด 
 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
เกิดขึ้นในระบบ     
 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ ค านวณ
ได้จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของ
วัสดุหมัก ก่อนและหลังการเดินระบบ ท าให้ทราบถึง
ความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ของระบบ
หมัก ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ 

ชุด 
ทดลอง 

ประสิทธิภาพการก าจดั  
VS (%) 

ประสิทธิภาพการก าจดั 
TS (%) 

ประสิทธิภาพการก าจดั 
COD (%) 

SR1 65.5 70.2 71.4 

CSR1 53.5 60.3 41.2 

SR2 67.5 72.9 75.0 

CSR2 55.2 60.9 46.6 

                
พบว่าชุดทดลอง SR2 ซึ่งใช้ค่าอัตราส่วน F/M 

0.4 มีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์สูงสุดในรูป 
TS  VS และ COD 72.9%  67.5%  75% และ
มากกว่าชุดทดลอง SR1 ซึ่งใช้ค่าอัตราส่วน F/M  0.1 
ทีม่ีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป TS  VS 
และ COD 70.2%  65.5% และ 71.4% ตามล าดับ 
ส่วนชุดทดลอง CSR1 และ CSR2 มีประสิทธิภาพต่ า
กว่าชุดทดลอง SR1 และ SR2 เนื่องจากมีปริมาณ
สารอินทรีย์ที่ได้จากวัสดุหมัก คือเศษอาหารเท่านั้น ผล
จากการใช้ค่าอัตราส่วน F/M ที่สูงกว่าท าให้มี
สารอินทรีย์จ านวนมากกว่าถูกป้อนเข้าสู่ระบบและถูก
ย่อยสลายได้มากกว่าการใช้ค่าอัตราส่วน F/M ที่ต่ า ซึ่ง
สารอินทรีย์ถูกป้อนเข้าสู่ระบบน้อยกว่า สอดคล้องกับ
ค่า F/M ตามทฤษฏีประการส าคัญ สารอินทรีย์ที่เป็น
เศษวัสดุทางการเกษตรมักถูกย่อยสลายได้ช้ากว่าเศษ
อาหาร เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ย่อยสลายยากกว่า 
เช่น เซลลูโลส ดังนั้นการใช้ค่าอัตราส่วน F/M ที่ต่างกัน 
มีผลต่อค่าประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ และ
ผลการทดสอบทางสถิติแสดงว่าค่าประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูป TS VS และ COD มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Pearson 
correlation 0.992-0.999, p<0.01) และปริมาณก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นยังสัมพันธ์กับค่าประสิทธิภาพการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในรูป TS  VS และ COD อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Pearson correlation 0.792-
0.802, p<0.05 ) 

สรุป 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมี ของเศษ

วัสดุทางการเกษตร ได้แก่เศษก้านและใบไม้รวม  เศษ
อาหาร และ เช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น พบว่ามีปริมาณ
สารอินทรีย์สูง สามารถ ใช้หมักย่อยเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ 

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักย่อยที่ค่า
อัตราส่วนวัสดุหมักระหว่างเศษก้านและใบไม้รวมและ
เศษอาหาร 2:3 เมื่ อ ใ ช้ค่ าอัตราส่วนอาหารต่ อ
เช้ือจุลินทรีย์ (F/M) ต่างกัน พบว่าระบบหมักท างาน
ในสภาวะที่เหมาะสม มีค่า pH เป็นกลางถึงด่างอ่อน 
(6.98-7.73) ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในระหว่างการเดิน
ระบบ (32-43 °C) แสดงว่าจุลินทรีย์ที่ท างานในระบบ
คือแบคที เรี ยกลุ่ ม  Mesophilic ผลการตรวจวัด
ปริมาณก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ้น พบว่าชุดทดลอง SR2 ซึ่ง
ใช้ค่าอัตราส่วน F/M 0.4 ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพมาก
ที่สุด (202.6 ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18 วัน 
และมีประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป TS 
VS และ COD มากที่สุด ส่วนชุดทดลอง SR1 ซึ่งใช้ค่า 
F/M 0.1 ให้ปริมาณก๊าซและมีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดสารอินทรีย์น้อยกว่า  

ค่าประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูป
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กับปริมาณก๊าซ 
แต่การใช้ค่า F/M ที่ต่างกัน ท าให้ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ี
เกิดขึ้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพและ
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ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์สูงสุดว่า ควร
ใช้ค่า F/M ที่ต่างกัน  ในการหมักย่อยเศษวัสดุทาง
การเกษตรและเศษอาหาร ด้วยวิธีการหมักแบบหลาย
ขั้นตอน ซึ่งให้ปริมาณก๊าซชีวภาพมากกว่าและใช้
ระยะเวลากักเก็บนานกว่าการหมักย่อยแบบขั้นตอน
เดียว  
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การหมักย่อยของเสียผสมในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยใช้การป้อนที่ต่างกัน 
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บทคัดย่อ  
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพ  รวมทั้งประสิทธิภาพการย่อยสลายและอัตราการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจนของของเสียผสมระหว่างเศษก้านและใบไม้และเศษอาหารที่ค่าอัตราส่วน
อาหารต่อเชื้อจุลินทรีย์ (F/M ratio) 0.40 ในถังหมักที่มีการกวนขนาด 20 ลิตรเมื่อใชว้ิธีการป้อนสารอินทรีย์เข้าระบบด้วยจ านวนวันที่
ต่างกัน คือ วันเว้นวันและสองวันครั้ง ตามล าดับ ท าการทดลองรวมจ านวน 4ชุด ชุดละ 2 ซ้ า 
 ผลการหมักย่อยพบว่าชุดทดลอง SR1 มีการป้อนสารอินทรีย์แบบวันเว้นวนัให้ปริมาณก๊าซสูงสุด (255 ลิตร) ใช้ระยะเวลากัก
เก็บ 18 วันและมีประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้สูงสุดในรูป COD VS และ TS อยู่ระหว่าง 68.14% -77.71%  และมีอัตรา
การย่อยสลายสารอินทรีย์สูงสุด 91% ส่วนชุดทดลองทั้ง 2 ชุด (SR2 และ CSR2) ที่มีการป้อนสารอินทรีย์แบบสองวันครั้ง พบว่าให้
ปริมาณก๊าซใกล้เคียงกัน (169.55-174.05 ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18 วันเท่ากัน และมีประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในรูป COD VS และ TS อยู่ระหว่าง 46.65-75% และมีอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ อยู่ระหว่าง 64-88% ผลการทดสอบค่าทาง
สถิติพบว่าค่าประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปต่างๆและอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์  (Biodegradability) มีสหสัมพันธ์
กัน แต่การใช้การป้อนสารอินทรีย์ที่ต่างกันในการหมักย่อยสลายให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ค าส าคัญ: ของเสียผสม  การป้อนสารอนิทรีย์  กา๊ซชีวภาพ  การหมักย่อยในสภาวะไร้ออกซิเจน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the quantity of biogas, and organic removal efficiency, as 

well as biodegradability obtained from anaerobic digestion of mixed waste; leaves and petioles waste and food 
waste at the ratio 2:3, and F/M ratio 0.4 in stirred digester size 20 L by different feeding; every other day, and 
every second day feeding, respectively. All experiments were 4 sets.  Each experiment consisted of duplicate. 
 It was found that SR1, which was the every other day feeding,  provided the highest biogas (255 L) with 
the hydraulic retention time 18 days, and the highest removal efficiency of COD  VS, and TS  in the range of 
68.14% -77.71%, and the highest biodegradability (91%). Both SR2 and CSR2, which were the every second day 
feeding, provided  biogas quantity in the closed range (169.55-174.05 L) with the same  hydraulic retention time 
18 days, and removal efficiency of COD VS, and TS in the range of 46.65-75%, and high biodegradability (88%). 
The result of statistical value test indicated that various types of organic removal efficiency and biodegradability 
were correlated. However, the use of different feeding did not provide different biogas quantity at the statistical 
level 0.05. 

Keywords: mixed waste feeding biogas anaerobic digestion 
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บทน า 
ปั จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย มี ข อ ง เ สี ย จ า พ ว ก

สารอินทรีย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรและ
การบริโภคในภาคครัวเรือนที่ เพิ่มขึ้นตามจ านวน
ประชากร ของเสียเหล่านี้มีอยู่หลายชนิดได้แก่ เศษ
วัสดุการเกษตรจ าพวกเศษก้านและใบ ไม้และเศษ
อาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะของเสียดังกล่าว ที่อยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนบนของไทย มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด
ปัญหาวิกฤติหมอกควันพิษเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็น
ต้นมาซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเผาไหม้วัสดเุหลอื
ทิ้งต่างๆจากภาคการเกษตรและครัวเรือนในท้องถิ่น 
ท าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและขยะมูลฝอย 
เป็นต้น ซึง่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมทั้งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

การบ าบัดของเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพซึ่ง
เป็นการบ าบัดของเสียในรูปสารอินทรีย์ในสภาวะไร้
ออกซิ เจนได้ท าการศึกษาโดยกลุ่มวิจัยในสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตั้งแต่ปีพ .ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน มี
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการหมักย่อย
หลายประการ (สันทัด,2549) นอกจากการเลือกใช้ค่า
อั ต ร าส่ วนวั ส ดุ หมั ก และอั ต ร าส่ วนอาหารต่ อ
เชื้อจุลินทรีย์ในการหมักย่อยแล้ว วิธีการป้อนวัสดุหมัก 
นับว่ามีความส าคัญในแง่ของปริมาณความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ในระบบ ที่มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
ดังนั้นในบทความนี้ จึงได้น าเสนอประเด็นการป้อน
วัสดุหมักแบบวันเว้นวันและสองวันครั้งในการหมัก
ย่อยของเสียผสมในสภาวะไร้ออกซิเจน เพื่อทราบ
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายและอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักย่อย ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยในการก าจัดของเสียอินทรีย์ ที่ช่วยลด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการ
จัดการของเสียและพลังงานทดแทน 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ประกอบด้ ว ย  ตั ว อย่ า ง  วิ ธี เ ก็ บตั ว อย่ า ง
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ ส่วนผสมและสภาวะการ
หมักย่อยของชุดการทดลองการตรวจวัดปริมาณก๊าซ
ชีวภาพ ท าการหมักโดยการป้อนสารอินทรีย์ คือ เศษ
อาหาร ที่ค่าอัตราส่วนอาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/M) 
0.4 ด้วยจ านวนครั้งการป้อนเศษอาหารวันเว้นวันครั้ง
และสองวันครั้ง จ านวนอย่างละ 4 ครั้ง ทุก ๆ 2 วัน 
โดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากฟาร์มสุกรเป็นเช้ือจุลินทรีย์
ตั้งต้น ท าการทดลองในถังหมักแบบท่ีมีการกวน ขนาด 
20 ลิตร จ านวนรวม 4 ชุด ชุดละ 2 ซ้ า  

 - ตัวอย่างและอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง 
      ของเสียผสม ประกอบด้วยเศษก้านและใบไม้รวม
ของมะม่วง ไทร และลิ้นจี่ ที่อัตราส่วนสด: แห้ง 3:1 
ซึ่งได้จากการศึกษาของกลิ่นประทุม และคณะ (2555)  
เศษก้านและใบไม้เหล่านี้  หาได้จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและผ่านการบดย่อยให้มี
ขนาด0.1-0.5 มม.ด้วยเครื่องหั่นและบดย่อยใบไม้ 
และเศษอาหารจากร้านอาหารในตลาดเทพมงคล หลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่น ามาผ่าน
การบดย่อยให้มีขนาด 0.1-0.5 มม. ด้วยเครื่องปั่นเศษ
อาหาร ท าการสุ่มตัวอย่างเศษวัสดุแบบแบ่งเป็นส่วน
และช่ังน้ าหนักหรือปริมาตรให้ได้ตามสัดส่วนที่ก าหนด 
ในอัตราส่วน 2:3 และเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้น ซึ่งเก็บ
ตัวอย่างแบบจ้วง จากฟาร์มสุกรดอนแก้ว จังหวัด
เชียงใหม่  ถังหมักพลาสติก แบบมีการกวน ขนาด 20 
และสารเคมีโซดาไฟ (NaOH) 2N ที่ใช้ปรับ pH 

-พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห ์
       ได้แก่ อุณหภูมิ pH, Chemical Oxygen 
Demand; (CODT , COD s), Mixed Liquor Volatile 
Suspended Solids; MLVSS เฉพาะของเช้ือจุลินทรีย์
ตั้งต้น, Total Solid; TS Volatile Solid; VS ทั้งก่อน
และหลังเดินระบบ โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์ตาม
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มาตรฐานการวิ เคราะห์น้ าและน้ า เสีย  (APHA, 
AWWA, WPCE, 2005) 
 -ส่วนผสมและสภาวะการหมักย่อย 
       วัสดุหมักทีอ่ัตราส่วน 2:3 ถูกน ามาผสมให้เข้ากัน
ในถังหมักก่อนน ามาแยกบรรจุในแต่ละซ้ าของชุด
ทดลองและท าการปรับสภาพ pH ให้เป็นกลางทุกชุด
ทดลอง ดังนี้ 

-ชุดทดลอง (SR1 SR2) ประกอบด้วย เศษก้าน
และใบไม้รวม 400 กรัม: เศษอาหาร 600 กรัม: 
เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น 10 ลิตร  

-ชุดควบคุม (CSR1 CSR2) ประกอบด้วย เศษ
อาหาร 600 กรัม: เชื้อจุลินทรีย์ตัง้ต้น 10 ลิตร ท าการ
เดินระบบหมัก โดยมีการป้อนสารอินทรีย์แบบวันเว้น
วัน (ชุดทดลอง SR1 และ CSR1) และแบบสองวันครั้ง 
(ชุดทดลอง SR2 และ CSR2) และมีการท า Blank ที่มี
เฉพาะเชื้อจุลินทรยี ์

 

 -การวิเคราะห์ทางสถิติ 
    ท าการทดสอบทางสถิติโดยใช้ค่า T-test เพื่อหา
ความแตกต่างของการเกิดปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิด
จากการป้อนสารอินทรีย์ต่างกัน โดยก าหนดให้ปริมาณ
ก๊าซชีวภาพเป็นตัวแปรตามและการป้อนสารอินทรีย์
ต่ า ง กั น เ ป็ น ตั ว แ ป ร ต้ น  แ ล ะ ใ ช้ ค่ า  Pearson 
correlation ใ น ก า ร ห า ค่ า ส ห สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ประสิทธิภาพและอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

สมบัติทางกายภาพและเคมขีองน  าเสียจากวัสดุหมกั 
ผลการวิเคราะห์ค่าพารามเิตอร์ของวัสดุหมักของ

เสียผสมซึ่งประกอบด้วย เศษก้านและใบไม้รวม เศษ
อาหาร และเช้ือจุลินทรีย์ตั้งต้นมลีักษณะสมบตัิต่าง ๆ 
ดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1  สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก 
 

ตัวอย่าง 
pH COD 

(mg/l) 
TS 

(mg/l) 
VS 

(mg/l) 
MLVSS 
(mg/l) 

เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น   7.19 60,480 32,750 49,399 19,420 

เศษอาหาร 4.45 153,120 135,088 91,395 - 

เศษก้านและใบไม้รวม 6.66 34,640 61,800 44,857 - 
 

จากตารางที ่ 1 พบว่าวัสดุหมักของเสียผสมที่ใช้ 
คือเศษอาหารมคี่าความเป็นกรดมากมีค่าปรมิาณ
สารอินทรีย์ในรูป VS TS และ COD มากกว่าเศษก้าน
และใบไม้รวมและเชื้อจุลินทรียต์ั้งต้น วัสดุหมักข้างต้น 
มีสารอนิทรีย์สูง จึงเหมาะกับการน ามาหมักย่อย 

การเปลี่ยนแปลงค่า pH ที่เกิดจากการหมัก
ย่อยในระบบ 

ค่า pH ที่ได้จากการทดลอง มีส่วนส าคัญต่อการ
ท างานของจุลินทรีย์ในระบบหมักและท าให้ทราบถึง
การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นขณะหมกัย่อย ดังแสดงในรูป
ที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลง ค่า pH ระหว่างการหมักย่อย 

 
จากรูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ที่

เกิดขึ้นระหว่างการหมักย่อยมีค่าอยู่ในช่วง 7.16-7.73 
ซึ่งเป็นผลจากการปรับสภาพ pH ให้มีความเป็นกลาง 
เพื่อให้จุลินทรีย์มีสภาวะการท างานที่เหมาะสมต่อการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขณะท าการเดิน
ระบบหมัก 

ค่าอุณหภูมิห้อง ขณะท าการเดินระบบหมัก มีค่า
อยู่ระหว่าง 28-41°C เนื่องจากท าการทดลองในช่วง
ระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝน ค่าอุณหภูมิห้องดังกล่าว จะ
ท าให้อุณหภูมิในระบบหมักมีค่าสูงกว่าประมาณ 3-

5◦C (สันทัด, 2549)  แสดง ว่าระบบหมักมีอุณหภูมิ

ระหว่าง 31-44 ◦C ซึ่งอุณหภูมิในช่วงดังกล่าว เป็น
อุณหภูมิที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของ แบคทีเรีย
กลุ่ม mesophilic ซึ่งท างานได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 25-

45◦C (David, M.L.และ Cornwell, D.A., 2008) 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นจากการหมักย่อย

ของเสียผสม 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ตรวจวัดได้ 

จากการหมักย่อยสลายของเสียผสม เมื่อเริ่มท าการ
เดินระบบและสิ้นสุดระบบ มีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่  2-3 

 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดหุมักก่อนเดินระบบ 
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   ชุด pH 
   VS  
(mg/l) 

   TS  
(mg/l) 

CODS 

(mg/l) 
CODP 

(mg/l) 

SR1 8.13 104,915 136,271 66,320 102,280 

CSR1 8.07 54,615 75,190 28,160 27,776 

SR2 8.14 103,733 134,741 58,736 105,484 

CSR2 8.15 57,225 75,690 30,214 26,680 
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ตารางที่ 3 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดหุมัก เมื่อสิ้นสดุระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ  SR1  ชุดทดลองที่มกีารป้อนสารอินทรียแ์บบวันเว้นวัน 
  CSR1 ชุดควบคุมที่มกีารป้อนสารอินทรยี์แบบวันเว้นวัน 
       SR2  ชุดทดลองที่มกีารป้อนสารอินทรียแ์บบสองวันครั้ง 
   CSR2 ชุดควบคุมที่มกีารป้อนสารอินทรยี์แบบสองวันครั้ง 
 

         จากตารางที่  2-3 ระบบมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะการท างาน โดยมีค่า pH เป็นกลาง (7.18-7.71) 
ค่าปริมาณสารอินทรีย์ในรูป VS TS และ COD ของทั้ง
ชุดทดลองและชุดควบคุม มีค่าลดลงทั้งหมด เนื่องจาก
มีการย่อยสลายสาร อินทรีย์ของวัสดุหมักเกิดขึ้น ค่า 
pH ของระบบจัดว่าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ระหว่าง 
6-8 (สันทัด, 2549 และ Metcalf & Eddy, Inc., 
2008)  และพบว่าการป้อนสารอินทรีย์แบบวันเว้น วัน
ซึ่งมีปริมาณการป้อนสูงกว่ามีการย่อยสลายสารอินทรีย์

ใน รูป CODP ซึ่งอยู่ในรูปไม่ละลายน้ า เกิดได้ช้า 
สอดคล้องกับค่า CODP เมื่อสิ้นสุดระบบของการป้อน
แบบวันเว้นวัน ทีม่ีค่ามากกว่าการป้อนแบบสองวันครั้ง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ น
ในระบบ 

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชชีวภาพจากการหมัก
ย่อยของเสียผสมในระบบหมัก มีรายละเอียดดัง          
รูปที่ 2-3 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซเฉลี่ยแต่ละวันท่ีเกิดขึ้นจากการหมักย่อย 
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day 

SR1

CSR1

SR2

CSR2

ชุด pH 
VS 

(mg/l) 
TS 

(mg/l) 
CODS 

(mg/l) 
CODP 

(mg/l) 

SR1 7.7 28,747 45,014 28,160 9,424 

CSR1 7.56 24,173 36,146 14,080 19,270 

SR2 7.53 28,152 43,788 25,650 12,126 

CSR2 7.71 22,386 33,908 21,090 9,710 
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ภาพที่ 3 ปริมาณก๊าซเฉลี่ยสะสมที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อย 

 

 จากรูปที่ 2-3 พบว่าการหมักย่อยในสภาวะไร้
ออกซิเจนในการป้อนสารอินทรีย์แบบวันเว้นวันครั้ง
และสองวันครั้ง มีลักษณะและปริมาณการเกิดก๊าซที่
แตกต่ า งกั น  กล่ าวคื อการป้ อนแบบวันเว้ นวั น 
สารอินทรีย์ถูกย่อยสลายได้เพิ่มขึ้นจากการป้อนที่
บ่อยครั้งและมีปริมาณสารอินทรีย์มากกว่า ท าให้
ปริมาณก๊าซค่อย ๆ เกิดเพิ่มขึ้นและเกิดได้มากที่สุด 
ในช่วงระหว่างวันที่ 7-13 หลังจากนั้นปริมาณก๊าซ
ค่อยๆ ลดลง จนสิ้นสุดระบบในวันที่ 18 ทั้งชุดทดลอง 
SR1 และชุดควบคุม CSR2 แต่ชุดควบคุม CSR2 ที่มี
เฉพาะเศษอาหาร มีปริมาณการเกิดก๊าซที่น้อยกว่า
อย่างชัดเจน ในขณะที่ชุดทดลองมีก๊าซเกิดเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ส่วนการป้อนแบบสองวันครั้ง ในช่วงแรก (2-3 
วัน) มีการย่อยสลายให้ก๊าซชีวภาพได้มากกว่าการป้อน
แบบวันเว้นวัน เนื่องจากมีการป้อนอาหารช้ากว่า แต่มี
วัสดุหมักเริ่มต้นในปริมาณเดียวกัน จึงมีส่วนท าให้
จุลินทรีย์มีระยะเวลาในการท างานได้ดีกว่า แต่การป้อน
สารอินทรีย์ที่ช้ากว่า อาจไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ซึ่งอยู่ในถังหมักท่ีมีปริมาตรเท่ากัน มีส่วน
ให้ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 7-13  มี

ปริมาณลดลง หลั งจากนั้นจนสิ้นสุดระบบ และ
เนื่องจากการป้อนอาหารที่ทิ้งช่วงนานกว่ามีส่วนท าให้
การหมักย่อยในชุดทดลอง SR2 และ CSR2 แบบสอง
วันครั้ง เกิดขึ้นน้อยกว่า ส่งผลให้ได้ปริมาณก๊าซชีวภาพ
ที่ต่ ากว่า โดยชุดทดลอง SR1ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพมาก
ที่สุด (255 ลิตร)ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18วัน ดังนั้น
การป้อนสารอินทรีย์ที่ต่างกัน ท าให้ปริมาณสารอินทรีย์
ที่ถูกป้อนเข้าระบบ มีความเข้มข้นต่างกัน และมี
ความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ต่างกัน
ด้วย จึงมีส่วนต่อการเกิดปริมาณก๊าซชีวภาพ สอดคล้อง
กับท่ี Weiland (2010) กล่าวไว้ว่าผลผลิตก๊าซชีวภาพ
ของวัสดุหมักที่ ต่ างกัน ขึ้นกับองค์ประกอบของ
สารอินทรีย์ที่อยู่ในวัสดุหมัก แหล่งที่มาของวัสดุ และ
ชนิดของวัสดุหมัก 
 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่
เกิดขึ นในระบบ 

  ประสิทธิภาพและอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์
ระหว่างการเดินระบบ ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก ก่อนและหลังเดิน
ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ 

 
จากตารางที่ 4 เมื่อท าการป้อนสารอินทรีย์เข้า

ระบบแบบวันเว้นวัน ชุดทดลอง SR1 มีประสิทธิภาพ
ในก าจัดสารอินทรีย์ในรูป VS TS และ COD มากที่สุด 
และมีอัตราการย่อยสลายสูงสุด (91%) เพราะมี
ส่วนผสมของเศษก้านและใบไม้ ซึ่งมีส่วนช่วยเร่งให้เกดิ
การย่ อยสลายสาร  อินทรีย์ ไ ด้ ดี  ส่ วนการป้อน
สารอินทรีย์แบบสองวันครั้ง ชุดทดลอง SR2 มี
ประสิทธิภาพก าจัดสารอินทรีย์ในรูปต่าง ๆ และมี
อัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์น้อยกว่า (88%) สอด 
คล้องกับปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ค่าอัตราการ
ย่อยสลายที่ได้แสดงว่าชุดทดลอง SR1 และ SR2 มี
สภาวะการย่อยสลายได้ดีมากและดีกว่าชุดควบคุม 
CSR1 และ CSR2 และจากผลการทดสอบทางสถิติโดย
การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Pearson correlation 

พบว่าค่าอัตราการย่อยสลาย มีความสัมพันธ์กับค่า
ประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป TS VS และ 
COD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การป้อนที่ต่างกัน 
ให้ปริมาณก๊าซที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

สรุป 
   สมบัติทางกายภาพและเคมีของเสียผสม ที่
ประกอบ ด้วยเศษก้านและใบไม้รวม เศษอาหาร และ
เ ช้ือจุลินทรีย์ตั้ งต้น  มีค่ าปริมาณสารอินทรีย์สู ง 
สามารถใช้หมักย่อยเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ ผลการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะการหมักย่อยที่ค่าอัตราส่วน
อาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ 0.4 และที่อัตราส่วนวัสดุหมัก

ผสม 2:3 พบว่าระบบมีสภาวะการท างานที่เหมาะสม 
มีค่า pH เป็นกลางถึงด่างอ่อน อยู่ระหว่าง 7.16-7.73 
แบคทีเรียกลุ่ม Mesophilic เป็นจุลินทรีย์ที่ท างานใน
ระบบ พบว่าปริมาณก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ้น เมื่อใช้การ
ป้อนแบบวันเว้นวัน ชุดทดลอง SR1 ให้ปริมาณก๊าซ
มากที่สุด (255 ลิตร) ใช้ระยะเวลากักเก็บนาน 18 วัน 
และมีค่าประสิทธิภาพการก าจัดสารอินทรีย์ในรูป VS 
TS และCOD มากที่สุด รวมทั้งมีค่าอัตราการย่อย
สลายสารอินทรีย์สูงสุด (91%)  
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ประสิทธ ิ
ภาพการก าจัด 

TS (%) 

ประสิทธ ิ
ภาพการก าจัด 

COD (%) 

อัตราการยอ่ยสลาย 
สารอินทรีย ์
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สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจ๊ียบแดง  
(Hibiscus sabdariffa L.) 

The Optimal Condition for Anthocyanin Extraction from Roselle 
(Hibiscus sabdariffa L.) 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง โดยศึกษาอิทธิพลของความ

เป็นกรด-ด่าง (pH 1-12) อุณหภูมิ (65-85 องศาเซลเซียส) และเวลาในการสกัด (30-90 นาที) ที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจา
กกระเจี๊ยบแดงโดยใช้วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง วางแผนการทดลองแบบ Central Composite Design จากการทดลองพบว่า สภาวะที่
เหมาะสมที่สามารถสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดงได้มากที่สุด (606.80 mg/100gDW) คือมีความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 1 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการสกัด 50 นาที นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมีผลต่อความคงตัวของสารสกัด
แอนโทไซยานินอย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: กระเจี๊ยบแดง, แอนโทไซยานิน, การสกัด, วิธีพื้นที่ผวิตอบสนอง  
 

Abstract 
         The objective of this research was to study the optimal condition for extraction of anthocyanin from 
roselle (Hibiscus sabdariffa L.). Effect of pH (pH 1-12), temperature (65-85oC) and extraction time (30-90 minutes) 
were studied using response surface methodology (Central Composite Design). The optimal condition to obtain 
the highest anthocyanin content (606.80 mg/100gDW) was extraction under pH 1 and 70 oC for 50 min. It was also 
found that the temperature affected the stability of anthocyanin sigmnificantly. 

Keywords: Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), Anthocyanins, Extraction, Response Surface Methodology (RSM)  
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บทน า 
กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) เป็นพืช

ในวงศ์  Malvaceae มีช่ือสามัญว่า roselle, rosella, 
red sorrel หรือ Jamaica sorrel เป็นพืชสมุนไพรที่
ใ ช้ท า เครื่ องดื่ ม  สีผสมอาหารและยารักษาโรค 
กระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรซึ่งมีการใช้ประโยชน์ใน
หลายประเทศสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน มีสรรพคุณ
ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความดันโลหิต ต้านเช้ือ
แบคทีเรีย ต้านเช้ือรา ขับปัสสาวะ แก้ไอ ขับเสมหะ 
และป้องกันการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ในกลีบ
กระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) 
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) และมี
กรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น ascorbic acid, citric 
acid, malic acid และ tartaric acid กรดเหล่านี้ท า
ให้กระเจี๊ยบมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวม
สารอาหารที่ส าคัญต่อร่างกายหลายชนิด โดยเฉพาะ
แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก และวิตามิน 
เป็นต้น ซึ่งสารประกอบฟีนอลิก แอนโทไซยานิน และ
วิตามินซี จะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
(นันท์นภัส, 2551)  

แอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดงเป็นรงควัตถุสี
แดงที่ ละลายน้ า ได้  จัดอยู่ ในกลุ่ มฟลาโวนอยด์ 
(flavonoid) เป็นสารให้สีตามธรรมชาติ ความคงตัว
ของสีจากแอนโทไซยานินจะขึ้นกับ โครงสร้าง ความ
เข้มข้นของรงควัตถุ  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
อุณหภูมิ ความเข้มแสง โลหะ เอนไซม์ ออกซิเจน 
ascorbic acid และน้ าตาล Kirca และคณะ (2006) 
พบว่าเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงจะส่งผลให้การ
สลายตัวของแอนโทไซยานินในน้ าผลไม้เพิ่มมากขึ้น  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบให้มีสีแดงสด
และมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ท าให้เกิดคุณค่าทาง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งสีที่ได้มาจากรงควัตถุสารสีของ
แอนโทไซยานิน (Tsai and Huang, 2004) จาก
วิธีการสกัดแบบดั้งเดิม คือ การต้มในน้ าเดือด ซึ่งใน
ขั้นตอนการต้มสกัดสารส าคัญจากวัตถุดิบธรรมชาติจะ

ขึ้นกับอุณหภูมิและระยะเวลาในการต้มสกัด เพราะถ้า
ใช้อุณหภูมิสูงและระยะเวลาในการต้มสกัดนานเกินไป 
อาจท าให้วิตามินและสารส าคัญเกิดการสลายตัวไป 
การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารส าคัญของ
ผลผลิตที่มีข้อจ ากัดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสกัด
กระเจี๊ยบแดงจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาสีธรรมชาติ
เพื่อผลิตเป็นสีผสมอาหารในระดับอุตสาหกรรมต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  
ศึกษาอิทธิพลของความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ 

และระยะเวลาในการต้มสกัด  เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง  
 

วิธีการวิจัย  
การเตรียมตัวอย่างกระเจี๊ยบแดง 

กระเจี๊ยบแดงที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นกระเจี๊ยบ
แดงสดจากตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยน ามา
ล้างน้ าให้สะอาด แล้วน าไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบลมร้อน (Memmert รุ่น UE 400) ที่อุณหภูมิ 
60oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง (ค่าวอเตอร์แอกติวิตี้ต่ ากว่า 
0.5) จากนั้นน าไปบดเป็นผงละเอียด แล้วบรรจุลงใน
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์และเก็บไว้ในโถดูดความช้ืน เพื่อ
เตรียมส าหรับการทดลองต่อไป 

การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์  
สารละลายบัฟเฟอร์ที่ ใ ช้จะเป็นสารละลาย

บัฟเฟอร์ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 1-12 ซึ่งเตรียมตาม
วิธีของ อรุษาและคณะ (2552)  จากนั้นน าไปวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง (Mettler-Toledo AG FiveEasyTMPlus FEP20) 
ปรับค่าความเป็นกรดโดยใช้สารละลาย 0.1 N HCl 
และค่าความเป็นด่างโดยใช้ละลาย 0.1 N NaOH 

ผลของความเป็นกรด-ด่าง  
อุณหภูมิ และเวลาในการสกัดที่มีต่อปริมาณสาร

สกัดแอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดง 
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ช่ังตัวอย่างกระเจี๊ยบแดงที่บดเป็นผงละเอียด  
0.1 กรัม ใส่ในขวด vial เติมสารละลายบัฟเฟอร์ความ
เป็นกรด-ด่าง 1-12 ปริมาตร 10 ml ผสมตัวอย่างและ
สารละลายให้เข้ากัน น าไปต้มในอ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิ (water bath) ที่อุณหภูมิ 65, 75 และ 85oC 

ระยะเวลาในการสกัด 30, 60 และ 90 นาที  จากนั้น
น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วน าไปสกัด
เย็นที่อุณหภูมิ  4oC เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงก่อนน ามา
วิเคราะห์ผล จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้จากสภาวะต่างๆ 
ที่เหมาะสมส าหรับการสกัดสารแอนโทไซยานินจากก
ระเจี๊ยบแดง ท าการทดลองด้วยวิธีการพื้นที่ผิว
ตอบสนองแบบ Central Composite Design (CCD) 

3.4 การหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน 

น าสารสกัดที่ได้ไปเจือจางด้วยน้ ากลั่น  4 เท่า 
และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 538 นาโน
เมตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า จากนั้นน ามาค านวณหา
ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด (มิลลิกรัมแอนโท
ไซยานินต่อวัตถุดิบ 100 กรัม) ตามวิธีของยุพาพร 
(2547) ที่ดัดแปลงมาจาก Fuleki และ Francis 
(1968) ดังสมการที่ 1 

Tacy =   O.D.TEVDV       1       100
                (1) 

   SW     SV     E1%
1cm/10  

เมื่อ Tacy   คือ ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดทีม่ี
อยู่ใน  

ตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อวัตถุดิบ 100 กรัม) 
O.D. คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้ 
DV   คือ ปริมาตรของสารละลายที่สกัดได้ท่ี          
            มีการเจือจาง (มิลลิลติร) 
SV   คือ ปริมาตรของสารละลายที่สกัดได้ท่ี  
            เตรียมส าหรับเจือจาง (มิลลลิิตร) 

SW  คือ น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้สกัด (กรัม) 
TEV คือ ปริมาตรทั้งหมดของสารละลายท่ีสกดัได้    
           (มิลลิลิตร) 
         E1%

1cm คือ ค่า Extinction coefficient 
ของ       Cyanidin-3-
glucoside มีค่า 599 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี Analysis of 
variance (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS version 
17.0 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan's New Multiple Range Test ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

 

ผลการวิจัย  
ผลของความเป็นกรด-ด่าง ที่มีต่อปริมาณสาร

สกัดแอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดง 

จากการศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่างในการ
สกัดสารแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง โดยให้
ความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ในการสกัดที่  75oC และ
ระยะเวลาในการสกัด 120 นาที ในตัวอย่างที่มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 1-12 พบว่าตัวอย่างที่ความเป็น
กรด-ด่าง 1-3 และ 10-12 ให้สารสีสกัดที่ได้มีสีแดง 
ในขณะที่ตัวอย่างความเป็นกรด-ด่าง 4-9 ให้สารสกัด
ที่ได้มีสีเหลืองอมน้ าตาล เมื่อวิเคราะห์ปรมิาณสารแอน
โทไซยานิน พบว่าสารสกัดที่ความเป็นกรด-ด่าง 1 ให้
ค่าสูงสุด คือ 670.84 mg/100gDW (รูปที่ 1) ดังนั้น ใน
การศึกษาความเป็นกรด-ด่างท่ีมีผลต่อปริมาณสารสกดั
แอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดงจึงได้เลือกใช้ความ
เป็นกรด-ด่าง 1 เป็นตัวท าละลายในการสกัด  
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ภาพที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด (นาที)  

กับปริมาณสารแอนโทไซนิน (mg/100gDW) ทีค่วามเป็นกรด-ด่างแตกต่างกันตั้งแต่ 1-12 
 

ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารสกัดแอนโท
ไซยานินในกระเจี๊ยบแดง 

จากการศึกษาอุณหภูมิในการสกัดสารแอนโทไซ
ยานิน ที่อุณหภูมิ 65, 75 และ 85 oC โดยก าหนด
ระยะเวลาในการสกัดคงที่ที่  90 นาที ที่สารละลาย
ความเป็นกรด-ด่าง 1 พบว่า อุณหภูมิในการสกัดมี
อิทธิพลต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่สกัด

ได้อย่างมีนัยส าคัญ (P 0.05) โดยอุณหภูมิที่สามารถ
สกัดสารแอนโทไซยานินทั้งหมดได้สูงสุด คือ 75oC 
สามารถสกัดสารแอนโทไซยานินทั้งหมดได้ 559.21 
mg/100gDW และยังพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 75oC 
ขึ้นไปมีผลท าให้ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด
ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

 
ตารางที ่1  ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมดจากการสกัดกระเจี๊ยบแดงที่อุณหภูมิต่างๆ (โดยก าหนดระยะเวลาใน

การสกัดที่ 90 นาที ที่สารละลายความเป็นกรด-ด่าง 1) 
อุณหภูมิในการสกดั (oC) ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด (mg/100gDW) 

65 544.19±1.07 b* 

75 559.21±2.15 a 

85 357.78±1.64 c 
หมายเหตุ: *ตัวอักษรก ากับท้ายตัวเลขที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  
 
 ผลของเวลาในการสกัดที่มีต่อปริมาณสารสกัด
แอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดง 

จากการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดสารแอน
โทไซยานินที่เวลาแตกต่างกัน คือ 30 นาที 60 นาท ี
และ 90 นาที โดยก าหนดอุณหภูมิคงที่ที่ 75oC ที่
สารละลายความเป็นกรด-ด่าง 1 พบว่าเวลาในการ

สกัดมีอิทธิพลต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่

สกัดได้อย่างมีนัยส าคัญ (P 0.05) ซึ่งเวลาที่ใช้ในการ
สกัดสารแอนโทไซยานินทั้งหมดได้สูงสุด คือ 60 นาที 
สามารถสกั ดสารแอนโทไซยานิ น ได้  586 .05 
mg/100gDW ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที ่2  ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดจากการสกัดกระเจี๊ยบแดงท่ีเวลาต่างๆ (โดยก าหนดอุณหภูมิที่ 75oC 
ที่สารละลายความเป็นกรด-ด่าง 1) 

เวลาในการสกัด (นาที) ปริมาณสารแอนโทไซยานินท้ังหมด (mg/100gDW) 
30 555.64±1.24 c* 
60 586.05±1.07 a 
90 559.21±2.15 b 

หมายเหตุ: *ตัวอักษรก ากับท้ายตัวเลขที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 

 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัด
สารแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง 
 การออกแบบการทดลองแบบพื้นที่ ผิ ว
ตอบสนอง โดยใช้การทดลองแบบ CCD เป็นการ
ออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดแอนโทไซยานินจาก  กระเจี๊ยบแดงที่ใช้สารสกัด
ความเป็นกรด-ด่าง 1 โดยท าการศึกษาผลของตัวแปร
อิสระ 2 ตัว คือ  อุณหภูมิ ในการสกัด (X1) และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด (X2) โดยก าหนดค่าระดับ
ของสภาวะต่างๆ ทีอ่อกแบบการทดลองแบบ CCD ดัง
ตารางที่ 3 จากนั้นวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่วัดได้ด้วย
เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า วิธีการหาพื้นผิวตอบสนอง 

(Response surface methodology, RSM) ของค่า
ดังกล่าว จากกราฟสามมิติที่แสดงความสัมพันธ์ของ
การตอบสนองและค่าอุณหภูมิและระยะเวลาในการ
สกัด พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาในการ
สกัดมากขึ้นท าให้ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด
จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงจุดๆ หนึ่ง แล้วค่อยๆ ลดลง  
จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการสกัดอยู่
ที่ 75oC ที่ระยะเวลาในการสกัด คือ 60 นาที จึงจะ
สามารถสกัดสารแอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดงได้
มากที่สุดถึง 586.05±0.76 mg/100gDW (รูปที่ 2)  

 
ภาพที่ 2 กราฟสามมิติแสดงความสัมพันธ์ของการตอบสนองของอุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัดที่มผีลต่อ

ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง โดยใช้สมการพหุนามก าลังสอง 
 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
สมการก าลังสอง Quadratic Model ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อการสกัดปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด พบว่า 
อุณหภูมิเชิงเส้น (X1) เวลาเชิงเส้น(X2) อุณหภูมิก าลัง

สอง (X1
2) และเวลาก าลังสอง (X2

2) มีผลต่อปริมาณ
สารแอนโทไซยานินทั้งหมด (Y) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัว
แปรพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
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0.9063 แสดงว่าสมการดังกล่าวสามารถอธิบายตัว
แปรในค่าตอบสนองได้ 90.63% แผนภาพพื้นที่ผิว
ตอบสนองถูกน ามาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ส าหรับหาสภาวะที่เหมาะสมใน
แต่ละปัจจัยที่ส่งผลให้ได้ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดจากกระเจี๊ยบแดงสูงที่สุด โดยใช้สมการพหุ
นามก าลังสองในการหาระดับที่เหมาะสมของตัวแปร
อุณหภูมิและเวลาในการสกัด ซึ่งเป็นสภาวะเหมาะสม

ที่สกัดปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงที่สุดและ
ยังสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับค่าการ
ตอบสนองของปัจจัยเป็นสมการถดถอยได้โดยแสดง
เป็นสมการดังนี้ 
 ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  
 (Y) (mg/100gDW)  =  587.35-49.08X1-
34.29X2-38.02X1X2-49.26X1

2-33.16X2
2 

 

 
ตารางที ่3  ผลของการออกแบบพื้นที่ผิวตอบสนองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดปริมาณสารแอนโทไซยานิน

ทั้งหมดโดยวิธีการออกแบบการทดลองในรูปของ CCD เมื่อความเป็นกรด-ด่าง 1 
 

การทดลองที ่
อุณหภูมิในการสกดั (oC) 

:X1 
เวลาในการสกัด (นาที) 

:X2 
ปริมาณสารแอนโทไซ -ยานิน
ทั้งหมด (mg/100gDW):Y 

1 65 30 572.81±2.23c* 
2 85 30 538.46±1.24g 
3 65 90 544.19±1.07f 
4 85 90 357.78±1.64i 
5 65 60 578.18±2.23b 
6 85 60 504.47±1.07h 
7 75 30 555.64±1.24e 
8 75 90 559.21±2.15d 
9 75 60 586.05±1.07a 
10 75 60 586.05±1.07a 
11 75 60 586.05±1.07a 
12 75 60 586.05±1.07a 
13 75 60 586.05±1.07a 

หมายเหตุ: *ตัวอักษรก ากับท้ายตัวเลขที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 

จากตารางที่  4 พบว่าผลจากสมการท านาย
สภาวะที่เหมาะสม มีค่าใกล้เคียงกันกับผลของสภาวะ
การทดลองจริง จากกราฟในรูปที ่2 จะเห็นได้ว่า  เมื่อ
อุณหภูมิและระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น ปริมาณสาร

แอนโทไซยานินท้ังหมดที่สกัดได้จากกระเจี๊ยบแดงก็จะ
เพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าได้รับความร้อนมากเกินไปความ
ร้อนก็จะไปท าลายสารแอนโทไซยานิน  
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ตารางที ่4  การเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ได้จากสมการท านายสภาวะที่เหมาะสมและจาก
การทดลอง 

 อุณหภูมิในการสกดั (oC) 
: X1 

ระยะเวลาใน 
การสกัด (นาที) : X2 

ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด (mg/100gDW) 

สมการท านายสภาวะที่เหมาะสม 70.30 49.43 601.20 
สภาวะการทดลองจริง 70 50 606.80 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
ในการศึกษาอิทธิพลของความเป็นกรด -ด่าง 

อุณหภูมิในการให้ความร้อน และระยะเวลาในการต้ม
สกัด ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอน
โทไซยานินจาก กระเจี๊ยบแดง เมื่อน าสารสกัดที่ได้
ทั้งหมดไปวิเคราะห์ พบว่าที่สภาวะความเป็นกรดสูง 
(ความเป็นกรด-ด่างต่ า) ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดที่สกัดได้สูง แต่เมื่อความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้นจน
อยู่ในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนหรือเป็นกลาง ปริมาณสาร
แอนโทไซยานินทั้งหมดที่สกัดได้ลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยุพาพร (2547) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
การสกัดและความคงตัวของแอนโทไซยานินที่สกัดได้
จากเปลือกมังคุด จากงานวิจัยพบว่า ความคงตัวของ
แอนโทไซยานินท่ีความเป็นกรด-ด่างไม่เท่ากัน สภาวะ
ที่มคีวามเป็นกรด-ด่างต่ า (ความเป็นกรด-ด่าง 1) จะมี
ความคงตัวสูงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ 
เช่น อุณหภูมิและแสง แต่ที่ความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้น 
(ความเป็นกรด-ด่าง 4) จะมีความคงตัวต่ าแม้จะอยู่ใน
สภาวะที่มีอุณหภูมิต่ าและไม่มีแสง แสดงว่าความเป็น
กรด-ด่างมีผลต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิน
มากกว่าอุณหภูมิและแสง อย่างไรก็ตามความร้อนที่ใช้
ในการสกัดแอนโทไซยานินที่อุณหภูมิต่างๆ ในการ
งานวิจัยนี้ยังมีผลต่อสารสกัดที่ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยดวงกมลและคณะ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของอุณหภูมิในการสกัดต่อปริมาณสารแอน
โทไซยานินจากข้าวเหนียวด า พบว่าอุณหภูมิในการ
สกัดมีอิทธิพลต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดที่
สกัดได้อย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) ส าหรับเวลาในการ

สกัดมีผลต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินที่สกัดได้  คือ 
เมื่อเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นท าให้ปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัด
นานขึ้น (มากกว่า 60 นาที) มีผลท าให้ปริมาณสาร
แอนโทไซยานินทั้งหมดลดลง เนื่องมาจากเวลาในการ
สกัดที่นานขึ้นมีโอกาสจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของ
สารแอนโทไซยานิน ส่งผลท าให้คุณภาพและปริมาณ
สารแอนโทไซยานินลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้อง
กับผลของรัตนาและคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาเวลาใน
การสกัดสารแอนโทไซยานินจากซังสดของข้าวโพดสี
ม่วง พบว่า เวลาที่ใช้ในการสกัดมีผลต่อปริมาณสาร
แอนโทไซยานินที่สกัดได้ โดยเมื่อเวลาในการสกัดสาร
แอนโทไซยานินด้วยตัวท าละลายเอทานอลและเมทา
นอลเพิ่มขึ้น สามารถสกัดสารแอนโทไซยานินได้มาก
ขึ้น แต่เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดนานขึ้นมากกว่า 45 
นาที มีผลท าให้ปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมด
ลดลงหรือความเข้มข้นของสารแอนโทไซยานินที่สกัด
ได้ก็จะลดลง ดังนั้นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดแอนโทไซยานินจาก กระเจี๊ยบแดงจากงานวิจัยนี้
ท าให้ทราบสมการท านายสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกันกับผลของสภาวะการทดลองจริง ที่จะท า
ให้ทราบความคงตัวของแอนโทไซยานินในระหว่าง
กระบวนการสกัด  ดั งนั้นการลดความร้อน ลด
ระยะเวลาในกระบวนการสกัด และความเป็นกรดด่าง
ของสารสกัดที่เหมาะสม จะท าให้สกัดได้แอนโทไซยา
นินจากธรรมชาติในปริมาณมาก  
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สรุป  
ความเป็นกรด-ด่าง ความร้อน และระยะเวลาใน

การสกัดมีผลต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินที่สกัด

ได้จากกระเจี๊ยบแดง สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด

สารแอนโทไซยานินทั้งหมดจากกระเจี๊ยบแดงโดย

วิธีการต้มสกัดแบบดั้งเดิมจากการวางแผนการทดลอง

แบบ CCD คือ การให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70oC และ

ระยะเวลาในการสกัด 50 นาที ในสารสกัดที่มีความ

เป็นกรด-ด่าง 1 โดยให้ปริมาณสารแอนโทไซยานิน

ทั้งหมดทีส่กัดได้สูงสุดคือ  606.80  mg/100gDW หาก

ผู้ผลิตสามารถควบคุมสภาวะให้เหมาะสมในการสกัด

แอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง จะท าให้ทราบความ

คงตัวของแอนโทไซยานินและเป็นประโยชน์ในการ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสีผสมอาหารทดแทนสี

สังเคราะห์ที่นิยมใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน  เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้

วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ 
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การออกแบบสายอากาศเปลี่ยนคลื่นไมโครเวฟให้เป็นไฟกระแสตรงส าหรับการเก็บ
เกี่ยวพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

A Design of a Low-profile Rectenna for Electromagnetic 
Energy Harvesting 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้ได้น าเสนอการออกแบบสายอากาศเปลี่ยนคลื่นไมโครเวฟให้เป็นไฟกระแสตรงส าหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าที่ย่านความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์  สายอากาศที่ใช้เป็นแบบไมโครสตริปวัสดุท าจากโฟม และใช้ช็อตกีต์ไดโอดส าหรับเรียง
กระแส ผลการวิจัยพบว่าวัสดุที่น ามาใช้ท าสายอากาศที่ท าจากโฟมให้อัตราขยายสูงสุดที่ 9.83 เดซิเบล ที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ โดย
ค่าการสูญเสียย้อนกลับ (Return Loss) มีค่า -50.25 เดซิเบล ดีกว่าวัสดุ RO3010 และ CER-10 ส่วนในการออกแบบสายอากาศโดย

การปรับขนาด Lp , Wp และ pf พบว่าขนาดของ Lp แปรผกผันกับความถี่ใช้งานโดยถ้า pl มากความถี่ใช้งานจะต่ าส่วนถ้า Lp สั้น

ความถี่ใช้งานจะสูง ส่วนขนาดของ Wp ไม่มีผลกับความถี่มีผลกับอิมพีแดนซ์เท่านั้น ส่วนจุดป้อน pf มีผลกับอิมพีแดนซ์คือ เมื่อ

ระยะห่างในการป้อนสัญญาณที่ขอบจะให้ค่าอิมพีแดนซ์สูงแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้กึ่งกลางของสายอากาศค่าอิมพีแดนซ์จะต่ ากล่าวคือค่า
อิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะแปรผกผันกับระยะห่างของจุดป้อน ส่วนแรงดันที่ได้อยู่ที่ 0.102 โวลต ์ซ่ึงมีค่าน้อยโดยทีมผู้วิจัยจักได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ค าส าคัญ: การเก็บเกี่ยวพลังงาน, สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, สายอากาศ, วงจรเรียงกระแส.  
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Abstract 
This article proposes a design of a low-profile rectenna for 2.45 GHz electromagnetic energy harvesting. A 

microstrip antenna made of metallized foam was applied and Schottky diode was used as a rectifier. The results 
of the study revealed that the metallized foam microstrip antenna produced the highest amplification rate at 
9.83 dB; a frequency rate at 2.45 GHz with Return loss at -50.25 dB, which was better that the materials made of 

RO3010 and CER-10. In addition, a design of a low-profile rectenna by adjusting the size of Lp , Wp  and pf  

found that the Lp  size showed an inverse variation to a frequency use. Simply put, Lp would be high with a low 

frequency use whereas Lp would be short with a high frequency use. A Wp size had no effect on a frequency 
but only on antenna impedance. Also, feeding point had a remarkable correlation to impedance.  An impedance 
rate would be high when an feeding point was at the edge of patch; however, it would be low when the feeding 
point was close to the center of a rectenna. In other words, an impedance rate of a rectenna showed an inverse 
variation to input point distance. Finally, the pressure obtained was at 0.102 Volt which was considered quite low. 
Therefore, the researcher team will take this limitation into consideration for future improvement. 

Keywords: energy harvesting, electromagnetic field, antenna, rectifier. 

 

บทน า 
พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

เช่นพลังงานไฟฟ้า น้ ามัน ก๊าซหุงต้ม ถ่านหิน และอื่นๆ 
ปัจจุบันมีพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ หรือ สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า โดยใช้ช่ือเรียกอีกอย่าหนึ่งว่า พลังงานสะอาด
พลังงานดังกล่าวมีอยู่รอบๆ ตัวเราซึ่งสามารถเก็บเกี่ยว
มาใช้เป็นพลังงานได้ทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
น าเอาพลังงานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเรา
น ากลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ เทคโนโลยี
ส าย อ าก าศ เรี ย ก ว่ า  “Rectifying antenna” (N. 
Shinohara, 2013)  ห รื อ เ รี ย ก ย่ อ ๆ  ว่ า 
“Rectenna”ใช้จะแปลงพลังงานคลื่นความถี่วิทยุเป็น
สัญญาณ ไฟฟ้ากระแสตรงและ (A. Karalis, J. D. 
Joannopoulos, and M. Soljacic, 2008) ไ ด้
น าเสนอการส่งก าลังงานไร้สายแบบมีประสิทธิภาพ 
ส่วนการใช้งานด้วยการส่งพลังงานผ่านดาวเทียมด้วย
การประจุจากแผงโซล่าเซล์โดยเปลี่ยนพลังงานเป็น
สน าม แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า  (C. Cougnet, E. Sein, A. 
Celeste and L. Summerer, 2004) – (W. C. 
Brown, 1996) ส่ ว น  (W. C. Brown, 1976) ไ ด้

น าเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการปรับตัว
แปรต่างๆ ทีส่งผลให้กับการท างานของสายอากาศ 
ส่ วน  (Y. J. Ren and K. Chang, 2006) น า เสน อ
สายอากาศ Rectenna ท างานในโพลาไลซ์แบบ
วงกลมแถวล าดับที่ย่านความถี่  5.8 GHz และ (J. 
Hagerty, F. Helmbrecht, W. McCalpin, R. Zane 
and Z. Popovic, 2004) ได้น าเสนอการน าพลังงาน
กลับมาใช้ใหม่ด้วยสายอากาศ Rectenna โดยวางเป็น
แถ วล าดั บ ขน าด ให ญ่  ต่ อ ม า  (B. Merabet, H. 
Takhedmit, B. Allard, L. Cirio, F. Costa, O. 
Picon, C.Vollaire, 2009), (B. Merabet, F. Costa, 
H. Takhedmit, C. Vollaire, B. Allard, L. Cirio, 
O.Picon, 2009) ได้น าเสนอการออกแบบสายอากาศ 
Rectenna ที่ท างานในย่านความถี่ 2.45 GHz โดย
วงจรของสายอากาศ Rectenna มีปัญหาที่วงจรยัง
ซับซ้อนและสร้างบนวัสดุฐานรอง FR-4 ซึ่งมีการ
สูญเสียมากท าให้ประสิทธิภาพต่ า  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาและ
วิจัยเรื่องสายอากาศเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และออกแบบสายอากาศให้มีความ
ซับซ้อนน้ อยลง โดยหลักการคื อต้ องออกแบบ
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สายอากาศให้มีอิมพีแดนซ์ให้เข้ากับไดโอดที่เลือกใช้
งานท าให้ตัดวงจรแมทชิง ลงได้ และให้สายอากาศรับ
คลื่นเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ในย่านความถี่ 
2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ทันทีดังนั้นเราสามารถตัดวงจรส่วนวงจรกรองความถี่
ต าผ่านลงได้อีกท าให้ลดความซับซ้อนของสายอากาศ
ลง ส่วนการประยุกต์ใช้งานนั้นแทนที่จะใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาหลักการของสายอากาศเก็บเกี่ยว

พลังงานจากคลื่นแม่เหล็ก 
2. เพื่อออกแบบสายอากาศเก็บเกี่ยวพลังงานจาก

คลื่นแม่เหล็ก 
3. เพื่อออกแบบวงจรภายในและลดความซับซ้อน

ในการสร้างสายอากาศ 
4. เพื่อน าสายอากาศมาประยุกต์ใช้งานในการ

ป้อนก าลังงานไฟฟ้าแทนการใช้แบตเตอรี่ 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

สายอากาศจัดเรียงการแสมีส่วนที่ส าคัญซึ่ ง
ประกอบไปด้วยสายอากาศและวงจรเรียงกระแส 
ดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็จะมี 3 ส่วน คือส่วนทฤษฎี
ส ายอ ากาศ ไม โค รสต ริป    ท ฤษ ฎี ขอ งโด โอด 
สารประกอบของไดโอด การวัดไดโอดและการป้อน
แรงดันให้ไดโอดท างานตลอดจนถึงการเลือกไดโอด
น าไปใช้งานและทฤษฎีของวงจรเรียงกระแสมีทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

การออกแบบสายอากาศไมโครสตริป 
ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของสายอากาศไมโค

รสตริป แสดงดังรูปที่ 2.1 โดยจะประกอบด้วยแผ่น
ตัวน า 2  แผ่นวางขนานกัน  แผ่นตัวน าท่ีอยู่ด้านบนท า
หน้าที่ เป็นตัวแพร่กระคลื่น หรือ แพทช์ (Patch) 
สามารถออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆตามความ
ต้องการได้แต่โครงงานที่ได้ท าในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันทั่วไป ส่วนแผ่นตัวที่อยู่
ด้านล่างท าหน้าที่เป็นระนาบกราวด์ (Ground plane) 
ส่วนตรงกลางระหว่างแผ่นตัวน าทั้งสองจะถูกคั่นไว้
ด้วยวัสดุซึ่ งเป็นสารได อิเล็คตริคซึ่ งเรียกว่า วัสดุ
ฐานรอง (Substrate) โดยโครงสร้างของสายอากาศไม
โครสตริปแสดงได้ดังรูปที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริป 

 

ใน ก าร โค ร งงาน วิ จั ย นี้ ได้ ท า ก ารจ าล อ ง
สายอากาศไมโครสตริปที่ท าขึ้นจากวัสดุฐานรอง
ด้วยกัน 3 ชนิดคือ จาก RO3010 ของบริษัท Roger 

และ CER-10 จากบริษัท Taconic และ โฟม โดยท าการ
จ า ล อ ง ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม  CST STUDIO SUITE® 

Student Edition เพื่อท าการหาว่าวัสดุฐานรองแบบ
ใดให้อัตราขยายมากที่สุด โดยคุณสมบัติของวัสดุ
ฐานรองแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 คุณสมบัติของวัสดุฐานรองที่ใช้ในโครงการวิจัย 
ชนิด PCB 

r  tan   h(mm) t(mm) 
RO3010 10.2 0.0025 0.25 0.035 
CER-10 10 0.01 1.58 0.035 
Foam 1.03 0.001 3 0.1 

 
สายอากาศไมโครสตริปประกอบไปด้วยแผ่น

ตัวน าที่มีความกว้าง W มีความยาวเท่ากับ L และมี
ความหนาของวัสดุฐานรองเป็นไดเล็กติกที่มีค่าคงที่
ไดอิเล็กสัมพัทธ์ ( r ) และมีความหนา h ด้านล่างของ
วัสดุฐานรองจะมีแผ่นตัวน าหุ้มอยู่และท าหน้าที่เป็น
ระนาบกราวด์  

1. ทฤษฎีการออกแบบสายอากาศไมโครสตริป 
     ในส่วนของการออกแบบจากสมการนั้นได้ค่า 
ความกว้าง และ ความยาวไม่เท่ากันท าให้ได้ค่าที่
คลาดเคลื่อนจากที่ต้องการมากจึงได้ท าการออกแบบ
สายอากาศไมโครสตริปเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสหาค่า
ความกว้าง (W) และ ความยาว (L) โดยที่สามารถหา
ได้จากสมการ 

1

21

2

rc
W

f c




 
  

 
              (1) 

  

เมื่อ  c   =  เป็นความเร็วแสง 83 10  เมตรต่อ
วินาที 
       f   =  ความถี่ท่ีใช้งาน 
      r   =  ค่าของสารไดอิเล็กตริกในพ้ืนผิว 
 

  2
2 eff

c
L L

f 
                 (2) 

 
      ส่วน ค่าคงท่ีไดรเล็กตริกสัมพทัธ์ระสิทธิผม
สามารถไดจ้ากสมการ 

   
1

21 1
1 12

2 2

r r
eff

h

W

 



   

   
 

    (3) 

 

ตารางที่ 2 ขนาดของสายอากาศไมโครสตริปท่ีวัสดุฐานรองต่างชนิด 
PCB W (mm) L (mm) f (mm) Gp  

RO3010 20 18.16 4 60 

CER-10 20 17.86 7.3 60 

Foam 70 53.1 15.8 120 

 
    การก าหนดค่าตัวแปรเริ่มตน้โดยให้ค่าความสูง h 
มีค่าตามตารางที่ 3.1 โดยให้สายอากาศอยู่ในโหมด 

01TM  โดยที่สายอากาศจะมีด้านที่แผ่กระจายคลื่น
และไม่แผ่กระจายคลื่นเนื่องจากเกิดการหักล้างกันของ
สนามไฟฟ้าและกระแสแม่เหล็กเมื่อทดลองค านวณค่า 
W และ L โดยใช้สมการ (1) และ (2) ซึ่งค่าที่ค านวณ

ได้และได้ปรับแต่งให้ท างานที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ 
แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 โดยท าการจ าลองด้วยโปรแกรม CST STUDIO 
SUITE® Student Edition เริ่มจาก RO3010 แสดง
ดั งรูปที่  2 จากรูปแสดงที่ การสูญ เสียย้อนกลับ 
(Return Loss) โดยมีค่า -20.76 เดซิเบล ที่ความถี่ 
2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ และมีค่าค่าสภาพเจาะจงทิศทางอยู่
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ที่ 6.41 เดซิเบลเทียบกับสายอากาศอุดมคติ ต่อมา
จ าลองแบบโดยการใช้วัสดุฐานรองเป็น CER-10 แสดง
ดั งรูปที่  3  จากรูปแสดงที่ การสูญ เสียย้อนกลับ 

(Return Loss) โดยมีค่า -41.72 เดซิเบล ที่ความถี่ 
2.45 กิกะเฮิร์ตซ์  

 

ภาพที่ 2 คุณสมบัติของสายอากาศไมโครสตริปจาก RO3010 
 

 

ภาพที่ 3 คุณสมบัติของสายอากาศไมโครสตริปจาก CER-10 
    

 

ภาพที่ 4 คุณสมบัติของสายอากาศไมโครสตริปจากโฟม 
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 และมีค่าสภาพเจาะจงทิศทางอยู่ที่ 6.3 เดซิเบล
เทียบกับสายอากาศอุดมคติตามล าดับ 
     สุดท้ายเป็นจ าลองแบบโดยการใช้วัสดุฐานรอง
โฟมแสดงดังรูปที่  4 จากรูปแสดงที่ การสูญ เสีย
ย้อนกลับ (Return Loss) โดยมีค่า -50.25 เดซิเบล ที่

ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ และมีค่า Directivity อยู่ที่ 
10.1 เดซิเบล i จากการจ าลองด้วยโปรแกรม CST 
STUDIO SUITE® Student Edition สรุปได้ว่าการใช้
โฟมมีค่าคุณสมบัติดีที่สุด จากผลการจ าลองทั้งหมด
สรุปได้ดังตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของสายอากาศแบบไมโครสติปบนวัสดุฐานรองต่างชนิดที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ 

ชนิด PCB 1,1S  
(dB) 

Gain  
(dB) 

Directivity ( dB i) Imp.(Ω) 

RO3010 -20.75 -1.06 6.41 60 - j1.35 

CER-10 -41.72 5.27 6.3 49.82 – j0.81 

Foam -50.25 9.83 10.06 50 - j0.32 
 

    จากผลแสดงให้เห็นว่าโฟมให้อัตราขยาย (Gain) 
สูงสุดที่ 10 เดซิเบล ดังนั้นทีมผู้วิจัยเลือกโฟมเป็นวัสดุ
ฐานรองในการสร้างสายอากาศต่อไป 

2. การวิเคราะห์ผลของค่า Return loss และ
แบบรูปการแผ่ก าลังงาน 

จากการออกแบบด้วยโปรแกรมคณะท างานได้
ตัดสินใจใช้โฟมในการสร้างสายอากาศแบบไมโครส
ตริปโดยโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 5 

 

120 mm

1
2
0
 m

m

pw

pl

h=3mm t=0.2mm

fp

 

ภาพที่ 5 โครงสร้างของสายอากาศไมโครสตริปจากโฟม 
 

3. การวิเคราะห์ผลของความยาว pl ต่อค่า 
Return loss (หรือค่าการสูญเสียย้อนกลับ)  

โดยท าการปรับค่าความยาวสายอากาศ pL 
ตั้งแต่ 51 จนถึง 55 มิลลิเมตรโดยแสดงเฉพาะค่าการ
สูญเสียย้อนกลับดังรูปที่ 6 
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ภาพที ่6 ค่าการสูญเสียย้อนกลับเมื่อ ปรับ ค่าความยาวของ patch (pl) ตั้งแต่ 51 จนถึง 55 มิลลิเมตร 
 

จากรูปแสดงให้เห็นถึงเมื่อปรับขนาดของความ
ยาวของ patch ที่  51  มิ ลลิ เม ตร  ไปจนถึ ง 55 
มิลลิเมตร พบว่าที่ 51 มิลลิเมตร ความถี่ใช้งานอยู่ที่ 
2.5432 กิกะเฮิร์ตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับมีค่า -
40.72 เดซิเบล ต่อมาที่ 52 มิลลิเมตร ความถี่ใช้งาน
อยู่ท่ี 2.497 กิกะเฮิร์ตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับมีค่า -
50.185 เดซิเบล ต่อมาที่ 53 มิลลิเมตร ความถี่ใช้งาน
อยู่ท่ี 2.454 กิกะเฮิร์ตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับมีค่า -
52.858 เดซิเบล ต่อมาที่ 54 มิลลิเมตร ความถี่ใช้งาน

อยู่ที่ 2.4122 กิกะเฮิร์ตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับมีค่า 
-40.251 เดซิเบล และสุดท้ายที่ 55 มิลลิเมตร ความถี่
ใช้งานอยู่ที่ 2.372 กิกะเฮิร์ตซ์ ค่าการสูญเสียย้อนกลับ
มีค่า -39.65 เดซิเบล ตามล าดับ โดยสรุปได้ว่าค่า
ความยาวของ patch หรือค่า pl แปรผกผันกับความถี่
ใช้งานโดยถ้า pl มากความถี่ใช้งานจะต่ าส่วนถ้า pl สั้น
ความถี่ใช้งานจะสูง 
 

 
(ก) ค่าการสญูเสียย้อนกลับ 

 

 
(ข) ค่า Z1,1 (real) 
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(ค) ค่า Z1,1 (image) 

 

ภาพที่ 7 ค่าการสูญเสียย้อนกลับเมื่อ ปรับ ค่าความกว้างของ patch (pw) ตั้งแต่ 60 ถึง 80 มิลลิเมตร (ก) ค่าการ
สูญเสียย้อนกลับ (ข) ค่า Z1,1 (real) (ค) ค่า Z1,1 (image) 

 

      4. การวิเคราะห์ผลของความยาว pw ต่อค่าค่า
การสูญเสียย้อนกลับและแบบรูปการแผ่ก าลังงาน  
    เมื่อเปลี่ยนความกว้างของสายอากาศไมโครสติป 
(pw) ตั้งแต่ 60 ถึง 80 มิลลิเมตร โดยเพิ่มทีล่ะ 5 mm 
แสดงดังรูปที่ 7 และ 8 จากรูปแสดงให้เห็นว่าผลของ

ค่าการสูญเสียย้อนกลับมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของ
อิมพีแดนซ์เท่านั้นส่วนความถี่ไม่เปลี่ยนและในแบบ
รูปการแผ่ก าลังงานเปลี่ยนแปลงไม่มากสรุปคือ การ
เปลี่ยนค่าความกว้างของ patch (pw) มีผลกับค่าการ
สูญเสียย้อนกลับเท่านั้น 

 

 
(ก) phi = 00 

 

 
(ข) phi = 900 

ภาพที่ 8 แบบรูปการแผ่ก าลังงานเมื่อ ปรับ ค่าความกว้างของ patch (pw) ตั้งแต่ 60 ถึง 80 มิลลิเมตร  
ที่มุม (ก) phi = 00 (ข) phi = 900 

395



 
 

5. การวิเคราะห์ผลของระยะจุดป้อน fp ต่อค่าค่า
การสูญเสียย้อนกลับ  

โดยท าการ ปรับ ค่า fp ตั้งแต่ 12.8 จนถึง 18.8 
มิลลิเมตร โดยเพิ่มที่ละ 1 มิลลิเมตร แสดงเฉพาะค่า
การสูญเสียย้อนกลับดังรูปที่ 9 จากรูปสังเกตได้คือ ค่า
การสูญเสียย้อนกลับมีผลมากเมื่อ ปรับ ระยะห่างของ

จุดป้อนสัญญาณ โดยเมื่อระยะห่างในการป้อน
สัญญาณที่ขอบจะให้ค่าอิมพีแดนซ์สูงแต่เมื่อขยับเข้า
ไปใกล้กึ่งกลางของ patch ค่าอิมพีแดนซ์จะต่ าลง
เรื่อยๆ สรุปได้คือค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศแบบไม
โครสตริปแปรผกผันกับระยะห่างของจุดป้อนโดยวัด
จากขอบ 

 
(ก) ค่าการสูญเสียย้อนกลับ 

 

 
(ข) ค่า Z1,1 (real)  

 

 
(ค) ค่า Z1,1 (image) 

 

ภาพที่ 9 ค่าการสูญเสียย้อนกลับเมื่อ ปรับ ระยะห่างของจุดป้อนวัดจากขอบล่างของ patch (fp) ตั้งแต่ 12.8 จนถึง 
18.8 มิลลิเมตร โดยเพิ่มท่ีละ 1 มลิลิเมตร (ก) ค่าการสูญเสยีย้อนกลับ (ข) ค่า Z1,1 (real) (ค) ค่า Z1,1 (image) 

 
ทฤษฎีการออกแบบวงจรเรียงกระแสจากซ๊อก

กี้ไดโอด 
      ในการออกแบบวงจรเรียงกระแสจากช็อกกี้
ไดโอดมีขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอนคือ การออกแบบวงจร
เรียงกระแส และการออกแบบการแมตช่ิงของไดโอด 
ซึ่ ง ใน โค ร งก ารนี้ เร า ใช้  Schottky diode (ที่ ม า 

http://www.skyworksinc.com/Product/511/SM
S7630 _Series) จ า ก บ ริ ษั ท  Skyworks เ บ อ ร์ 
SMS7630-079 ซึ่งวงจรเรียงกระแสเราจะใช้ทฤษฎี
วงจรเรียงกระแสด้วยวงจรคูณแรงดัน (Voltage 
Multiplier) แสดงดังรูปที่ 10 ถึง 12 
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ภาพที่ 10 วงจรเรียงกระแสแบบปกติ order 1 

 

 
 

ภาพที่ 11 วงจรเรียงกระแสแบบคูณสองเท่า order 2 
 

 
 

ภาพที่ 12 วงจรเรียงกระแสแบบ Charge pump order 5 
 

โดยผลการจ าลองประสิทธิภาพของวงจรเรียงกระแสทั้ง order 1 ถึง 5 แสดงดังรูปที่ 13 และผลของ
แรงดันเอาท์พุตดังรูปที่ 14 
 

 
ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบประสทิธิภาพของ order 1-5 ตามก าลังงานท่ีรับได ้
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ภาพที่ 14 การเปรียบเทียบแรงดนัเอาท์พุตของ order 1-5 ตามก าลังงานท่ีรับได ้

 
    จากรูปสังเกตได้ว่าถ้าจ านวนอันดับ (order) 
มาก เหมาะส าหรับใช้รับสัญญาณที่มีค่าความแรงมาก 
เช่นตั้งแต่ -8 dBm ขึ้นไปซึ่งในงานวิจัยนี้ทีมงานได้
ออกแบบใช้รับสัญญาณที่มีความแรงต่ ากว่า -8 dBm 
จึงไม่จ าเป็นต้องใช้จ านวน order มากอีกทั้งเราต้อง
ค านึงถึงต้นทุนในการสร้างซึ่ งแปรผันโดยตรงกับ
จ านวนไดโอดจึงใช้ order 1 ก้อเพียงพอแล้วและมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้รับสัญญาณที่มีความแรงต่ ากว่า 
-8 dBm ซึ่ งเหมาะกับการเก็บ เกี่ยวพลังงานของ
ไวเลสแลน 
 
 
 
 
 

การทดสอบและผลการทดสอบ  
      จากหัวข้อท่ีผ่านมาเราได้ท าการออกแบบ
สายอากาศไมโครสตริป แล้วจึงน าค่าที่ได้จากการ
ออกแบบจากโปรแกรมน ามาสร้างสายอากาศท่ีมี
ลักษณะดังรูปที่ 15 

การทดสอบคุณสมบัติของสายอากาศไมโครสตริป 
 ในการสร้างอากาศไมโครสตริป เมื่อท าการ
ค านวณค่ามิติของสายอากาศจะได้ค่าดังนี้ W = 70  
มิลลิเมตร และ  L= 55 มิลลิเมตร มีค่า r = 1.03 
เป็นวัสดุฐานรองโดยเมื่อท าการวัดค่าการสูญเสีย
ย้ อน กลั บ  (Return Loss) ด้ วย เค รื่ อ งวิ เค ร าะห์
โค ร งข่ า ย  Agilent รุ่ น  E5063A แ ล ะ ได้ ท า ก า ร 
calibrate ก่อนการทดสอบผลการทดสอบแสดงดังรูป
ที่ 16 

 
 

ภาพที่ 15 สายอากาศไมโครสตรปิต้นแบบ 
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ภาพที่ 16 ผลการทดสอบวดัค่าการสญูเสยีย้อนกลับ (Return Loss) ของสายอากาศต้นแบบ 
 

     จากรูปสังเกตได้ว่าความถี่ใช้งานตกที่  2.45 กิ
กะเฮิร์ตซ์ พอดีแต่ค่าค่าการสูญเสียย้อนกลับอยู่ที่ -
17.8 เดซิเบล ซึ่งน้อยกว่าผลที่ได้การจ าลองด้วย
โปรแกรม CST ซึ่งค่าที่วัดได้ดังกล่าวสามารถน าไปใช้
งานได้จริงเนื่องจากต่ ากว่า -15 เดซิเบลซึ่งเพียงพอกับ
การใช้งานแล้ว 

การทดสอบคุณสมบัติของวงจรเรียงกระแส 
 เมื่ อท าการออกแบบวงจะ เรี ย งกระแส ใน
โปรแกรม จ าลองจะได้วงจรเรียงกระแสที่ออกมาดังรูป

ที่ 17  ต่อมาผู้วิจัยได้ท าการต่อสายอากาศกับวงจร
เรียงกระแสเพื่อท างานเป็นสายอากาศเก็บเกี่ยว
พลังงานจาก ไวเลสแลนท่ีความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ ดัง
รูปที่ 18 โดยค่าระดับแรงดันที่ได้แสดงดังรูปที่ 19 
จากรูปเห็นว่ามีแรงดันปรากฏที่ดิจติอลมลัตมิิเตอรม์คีา่
เท่ากับ 0.102 โวลต์ ซึ่งมีค่าน้อยมาก เนื่องจากการส่ง
สัญญาของ ไวเลสแลนที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ นั้น
เป็น 
 

 

 
 

ภาพที่ 17 วงจรเรียงกระแสต้นแบบ 
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ภาพที่ 18  การทดลองสายอากาศเก็บเกี่ยวพลังงานจาก ไวเลสแลนที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮิร์ตซ ์
 

 
 

ภาพที่ 19  ผลการวดัแรงดันไฟตรงด้านเอาต์พตุ 
 

 
 

ภาพที่ 20 การรูปของสญัญาณไวเลสแลนที่ความถี่ 2.45 กิกะเฮริ์ตซ ์
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 การส่งแบบ sweep frequency ท าให้แรงดันที่
ได้หลังจากการ   เรียงกระแสน้อยกว่าที่คาดไว้ โดย
การวัดสัญญาณของไวเลสแลนด้วยสายอากาศ
ม า ต ร ฐ า น  Rohde&Schwarz HE3 0 0  Antenna 
Module 4067.6458.00 ย่านความถี่ ใช้งาน 0.5 กิ
กะเฮิร์ตซ์  ถึง 7.5 กิกะเฮิร์ตซ์  ต่อกับ Spectrum 
Analyzer ข อ ง  Rohde&Schwarz รุ่ น  FSH8 โด ย
ได้รับการอนุเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 3 (ล าปาง) แสดงดังรูปที่ 
20 จากรูปขณะทดสอบสัญญาณจะไม่คงที่  โดย
ลักษณะจะวิ่งไปมาเป็นวงรอบ เริ่มจาก 2.4 จนถึง 2.5 
กิกะเฮิร์ตซ์ จึงท าให้แรงดันท่ีได้น้อยกว่าความเป็นจริง 
โดยผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานต่อในอนาคตว่า
ต้องปรับปรุงโดยการเพิ่มชุดวงจรกักเก็บแรงดันซึ่งอาจ
ใช้ คาปาซิเตอร์ความจุสูงหรือเปลี่ยนการออกแบบไป
ย่านความถี่ต่ าเช่นระบบวิทยุหรือทีวีดิจิตอลที่มีการส่ง
คลื่นความถี่เดียวตลอดขณะท าการแพร่สัญญาณ หรือ
ออกแบบให้ระบบเก็บเกี่ยวพลังงานโดยให้ใช้งานได้
ย่านความถี่กว้างซึ่งจะสามารถเก็บพลังงานทั้งหมดได้
ทั้งย่านความถี่ 2.4 ไปจนถึง 2.5 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งทีม
วิจัยจักได้น าผลดังกล่าวไปพัฒนางานนี้ต่อไปในอนาคต 
 

สรุปผลการทดลอง  
     งานวิจัยนี้ ได้ออก แบบสายอากาศปลี่ยนคลื่น
ไมโครเวฟให้เป็นไฟกระแสตรงส าหรับการเก็บเกี่ยว
พลั งงานจากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่ ย่ าน 2 .45 กิ
กะเฮิร์ตซ์โดยสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าได้จริง
และสามารถออกแบบให้สายอากาศรับความถี่ที่ย่าน 
2.45 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันท่ีได้
เนื่องจากสัญญาณไวเลสแลนมีคลื่นที่ไม่คงที่จึงไม่
สามารถให้แรงดันที่ต่อเนื่องได้ ดังนั้นค่าแรงดันที่ได้มี
ค่า 0.102 โวลต์ ซึ่งมีค่าน้อยโดยทีมผู้วิจัยจักได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้เพื่อออกแบบและสร้ำงเครื่องควบแน่นของเหลวจำกกระบวนกำรไพโรไลซิสซังข้ำวโพด ในเตำปฏิกรณ์

ไพโรไลซิสแบบเบดนิ่ง ระดับห้องปฏิบัติกำร ที่อุณหภูมิ 550°C  และอัตรำกำรไหลของไนโตรเจน 100 cm3/min  ชุดทดสอบไพโรไล
ซิสประกอบด้วยชุดควบแน่น 5 ชุด โดยชุดควบแน่นชุดที่ 1 และ 2  ติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้ำเป็นแหล่งให้ควำมร้อน  และควบคุมอุณหภูมิ
กำรควบแน่นที่ 150°C  และ 100°C  ชุดควบแน่นชุดที่ 3 มีอุณหภูมิกำรควบแน่นที่อุณหภูมิห้อง และชุดควบแน่นชุดที่ 4 และ 5 มี
อุณหภูมิควบแน่นจำกกำรหล่อเย็นด้วยน้ ำ ซ่ึงอยู่ในช่วง 15-25°C  ตำมล ำดับ  ผลกำรศึกษำพบว่ำผลิตภัณฑ์ที่ควบแน่นเป็นของเหลว
จำกชุดควบแน่นทั้ง 5 ชุด มีปริมำณร้อยละ 17.69, 26.79, 33.58, 18.49 และ 3.45 โดยน้ ำหนัก ตำมล ำดับ กำรกลั่นของเหลวที่ช่วง
อุณหภูมิกำรกลั่น 3 ช่วง คือ 80-92°C  , 92-120°C  และ 120-200°C  ได้ของเหลวร้อยละ 0.80, 85.84 และ 1.3 โดยน้ ำหนักของ
ของเหลวทำร์ 

ค้าส้าคัญ: กระบวนกำรไพโรไลซีส  กำรกลั่น  ซังข้ำวโพด  เตำปฏกิรณ์แบบเบดนิ่ง 
 

Abstract 
         This research aims to design and fabricate lab scale of a liquid condenser from pyrolysis of 
corn cobs in a fixed-bed reactor. The fixed process conditions were a pyrolysis temperature of 
550°C with a nitrogen gas flow rate of 100 cm3/min. The pyrolysis setup consisted of 5 
condensers with different condensing temperature. The first and second maintained a condensing 
temperature of 150°C and 100°C by means of an electric heater. The third worked at room 
temperature for condensing behavior, whereas the fourth and last were cooled with water varied 
between 15 - 25°C respectively. The condensable liquid products from 5 condensers were 17.69, 
26.79, 33.58, 18.49 and 3.45% by weight, respectively. Distillation of liquid tar with temperatures 
in the ranges of 80-92, 92-120 and 120-200°C, the obtained yield of liquid were 0.80, 85.84 and 
1.3% by weight, respectively. 

Keywords: pyrolysis condenser corncobs fixed-bed reactor 
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บทน้า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิต

ทำงกำรเกษตรมำกมำย  โดยภำยหลังจำกกำรเก็บ
เกี่ยวพืชผลทำงกำรเกษตรจะมี เศษวัสดุ เหลือทิ้ ง
จ ำนวนมำก เช่น ฟำงข้ำง ซังข้ำวโพด ใบอ้อย และ
อื่นๆ  อีกมำกมำย  ซึ่ งสำมำรถน ำมำเป็นแหล่ ง
เชื้อเพลิงทดแทนที่ส ำคัญในขณะนี้ได้  เนื่องจำกมีสำร
ไฮโดรคำร์บอนพลังงำนสูง  ประกอบเป็นเนื้อเยื่อใน
ส่วนต่ำงๆ จึงสำมำรถน ำสำรไฮโดรคำร์บอนจำกวัสดุ
เหลือท้ิงทำงกำรเกษตรเหล่ำนี้ไปแยกและแตกโมเลกุล
ให้เล็กลงด้วยควำมร้อน  เพื่อให้ได้น้ ำมันชนิดเบำที่
สำมำรถน ำมำใช้เป็นเช้ือเพลิงกับเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน ชนิดต่ำงๆ นอกจำกนี้ในกำรผลิตน้ ำมันจำก
เศษวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรจะสำมำรถทดแทน
เช้ือเพลิงจำกฟอสซิลที่อำจจะหมดลงในอนำคต
อันใกล้นี้ได้ กรมธุรกิจพลังงำน (2555) ในกำรผลิต
น้ ำมันจำกวัสดุ เหลือทิ้ งทำงกำรเกษตรโดยผ่ ำน
กระบวนกำรไพโรไลซสิ  จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง 
(ถ่ำนไม้ ) ของเหลว (น้ ำมันดินหรือทำร์ ) และก๊ำซ 
(คำร์บอนไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ และแก๊ส
ไฮโดรคำร์บอน) และของเหลวที่ได้นี้จะถูกน ำมำผ่ำน
กระบวนกำรกลั่น  (Distillation) เพื่ อให้ ได้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง   

ส ำหรับงำนวิจัยนี้ได้ท ำกำรออกแบบและสร้ำง
เครื่องกลั่นน้ ำมันเพื่อให้ได้ของเหลวจำกกระบวนกำร
ไพโรไลซิส มำกที่สุด  และน ำของเหลวที่ได้มำผ่ำน
กระบวนกำรกลั่น เพื่ อ ให้ ได้ น้ ำมั น เช้ือ เพลิ งที่ มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ำมันเบนซิน และดีเซล โดย
อำศั ยหลักของกำรกลั่ นล ำดับส่ วน  (Fractional 
distillation) น้ ำมันดิบ  ที่แบ่งอุณหภูมิกำรกลั่นเป็น
ช่วงๆ ตำมอุณหภูมิจุดเดือด และจุดควบแน่นของ
น้ ำมันแต่ละชนิด  

 
 
 
วัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค์หลักของงำนวิจัยนี้  คือ  ออกแบบ
และสร้ำงเครื่องกลั่นน้ ำมันไพโรไลซิสจำกซังข้ำวโพด 
เพื่อหำสภำวะที่เหมำะสมในกระบวนกำรกลั่นน้ ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละชนิด และทดสอบหำประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของเครื่องกลั่นแยกน้ ำมันจำกกระบวนกำรไพ
โรไลซิส 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

กระบวนกำรไพไรซิสซงัข้ำวโพดเป็นกระบวนกำร
เริ่มต้นในกำรผลิตน้ ำมัน  โดยกระบวนกำรไพโรไลซิส
นั้นมีหลำยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพและปริมำณของ
ของเหลวที่จะน ำไปผลิตเป็นน้ ำมันเช้ือเพลิง  ปัจจัย
ต่ำงๆ  ที่มีผลต่อกำรผลิต คือ  อุณหภูมิ  อัตรำกำรให้
ควำมร้อน (Heat rate)  และขนำดของซังข้ำวโพด  
ซึ่งกำรทดลองหำสภำวะที่เหมำะสมในกำรไพโรไลซิส
เพื่อให้ได้ปริมำณของเหลวมำกที่สุด  สำมำรถท ำได้ดัง
แสดงดังรูปที ่1 

 

 
ภาพที ่1 ชุดทดสอบกระบวนกำรไพโรไลซสิ 
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พัลลภ (2539) ได้ศึกษำคุณสมบัติและกำรเผำ
ไหม้ของทำร์เหลวที่เกิดจำกกระบวนกำรไพโรไลซิสไม้
ในเตำก ำเนิดแก๊ส  โดยขั้นตอนกำรเผำไหม้ได้แบ่งช่วง
อุณหภูมิออกเป็น  4 ช่วง คือ 520–570 °C  620–
670 °C  720–770 °C  และ 820–870 °C  ตำมล ำดับ 
พบว่ำอุณหภูมิของกำรเผำไหม้ ช่วง 620-670 °C  
สำมำรถผลิตทำร์เหลวได้ปริมำณมำกที่สุด และพบว่ำ
เมื่ออุณหภูมิของช่วงกำรเผำไหม้มำกขึ้น ทำร์เหลวที่
เกิดขึ้นจะมีเศษของแข็งปนมำกขึ้น  ณัฐวุฒิ (2544) ได้
ศึกษำหำสำรประกอบอินทรีย์ต่ำงๆ ที่ได้จำกของเหลว
ทำร์  โดยขั้นตอนกำรศึกษำประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
คือ กำรผลิตของเหลวทำร์จำกไม้ไผ่ที่ได้จำกกำรเผำ
ข้ำวหลำมในเตำผลิตก๊ ำซเช้ือเพลิงแบบไหลขึ้น  
หลังจำกนั้นเป็นขั้นตอนของกำรกลั่นล ำดับส่วน
ของเหลวทำร์ โดยก ำหนดอุณหภูมิกำรกลั่นเป็น 3 ช่วง
อุณ หภู มิ  คื อ  ช่วงอุณ หภู มิ ตั้ งแต่  25-80°C ช่วง
อุณหภูมิตั้งแต่  80-100°C  และช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 
100-102 °C เมื่อน ำของเหลวทำร์ส่วนบนไปท ำกำร
กลั่น พบว่ำของเหลวที่กลั่นได้จำกช่วงอุณหภูมิ  25-
80°C  มีสีเหลืองใสมีค่ำ pH ประมำณ 3.5 ค่ำควำม
ร้อนประมำณ 9.6 MJ/gส ำหรับช่วงอุณหภูมิ  80-
100°C  มีสีเหลืองอ่อน มีค่ำ pH ประมำณ 2.5 ส่วน
ของเหลวที่กลั่นได้ในช่วงอุณหภูมิ 100-102°C  นั้นได้
เป็นสีเหลืองเข้ม มีค่ำ pH ประมำณ 2  

พัชรินทร์ และอนุรัตน์ (2551) ได้น ำสำรหล่อลื่น
เครื่องยนต์ที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้วมำกลั่นเป็นน้ ำมัน
เช้ือเพลิงส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยได้มีกำรสร้ำง
เครื่องกลั่นขึ้นใหม่และได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรใน
กำรกลั่นให้มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้งำน
มำกขึ้น  เครื่องกลั่นน้ ำมันเช่ือเพลิงจำกสำรหล่อลื่นที่
ผ่ำนกำรใช้งำนในโครงกำรนี้มีส่วนประกอบที่ส ำคัญ 4 
ส่วน คือ ชุดให้ควำมร้อนแก่หม้อต้ม โดยใช้แก๊สหุงต้ม
เป็นเช้ือเพลิง ชุดหม้อต้มพร้อมลิ้นระบำยควำมดัน
ส ำหรับควบคุมควำมดันในหม้อต้ม ชุดถังกลั่นน้ ำมัน
เช้ือเพลิงพร้อมเทอร์โมสตัทส ำหรับควบคุมอุณหภูมิ
ภำยในถังกลั่น และชุดระบำยควำมร้อนด้วยหม้อน้ ำ  

จำกกำรทดสอบกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกสำรหล่อลื่นที่
ผ่ำนกำรใช้งำน  พบว่ำช่วงอุณหภูมิกำรต้มที่เหมำะสม
ที่สุดส ำหรับกำรน ำเชื้อเพลิงที่ได้จำกกำรกลั่นไปใช้งำน
กับเครื่องยนต์ดีเซลคืออุณหภูมิ  350-375 °C  โดย
เช้ือเพลิงมีค่ำควำมร้อน 42.4 MJ/kg  ค่ำควำมหนืด 
38.20 mm2/s จุดวำบไฟ 53 °C  และจุดติดไฟมี
อุณหภูมิ 68 °C  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่ำวมีค่ำใกลเ้คียงกับ
น้ ำมันดีเซล 

จำกกำรศึกษำของ Huiyan Zhang และคณะ
(2008) ได้ท ำกำรศึกษำถึงคุณสมบัติของน้ ำมันชีวภำพ
จำกกระบวนกำรไพโรไลซีสซังข้ำวโพด ชนิดเร็ว ในเตำ
ปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดเบด  โดยผู้ศึกษำได้ท ำกำร
ควบแน่นน้ ำมันชีวภำพในชุดควบแน่นจ ำนวนสำมชุด 
โดยแต่ละชุดได้มีกำรควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่ำงกัน 
และแยกน้ ำมันชีวภำพออกเป็นสำมชนิด ได้แก่ น้ ำมัน
หนัก  น้ ำมันเบำ และ น้ ำ โดยลักษณะสีของน้ ำมัน
ชีวภำพที่ควบแน่นได้ในชุดที่ 1, 2 และ 3 จะมีสี ด ำ 
ด ำอ ม น้ ำ ต ำล  แ ล ะสี น้ ำ ต ำลอ่ อ น  ต ำม ล ำดั บ  
นอกจำกนี้ยังได้ท ำกำรตรวจวัดปริมำณน้ ำที่มีอยู่ใน
น้ ำมันชีวภำพ จำกชุดควบแน่น ชุดที่ 1, 2 และ 3 โดย
ปริมำณน้ ำที่มีอยู่ในน้ ำมันชีวภำพมีปริมำณ  5.4 11.4 
และ 58.7 %โดยน้ ำหนักของปริมำณน้ ำมันชีวภำพใน
แต่ละชุด  

Shurong Wang, Yueling Gu et al. (2009) 
ได้ศึกษำกำรกลั่นในระดับโมเลกุลโดยน ำน้ ำมันดิบ
ชีวภำพที่ ได้ จำกกำรไพโรไลซิสไปกลั่น  3 ระดับ
อุณหภูมิ คือ 70 100 และ 130°C ควบคุมควำมดันที่ 
60 Pa ท ำกำรกลั่นในเครื่อง KDL5 molecular  แต่
ละอุณหภูมิท ำกำรกลั่นซ้ ำ 3 ครั้งเพื่อให้ได้น้ ำมัน
ปริมำณมำกที่สุด พบว่ำท่ีอุณหภูมิ 70°C  ได้ผลิตภัณฑ์ 
97.65 % ค่ำควำมร้อนเฉลี่ยในกำรกลั่นครั้งที่ 2 และ 
3 มีค่ำ 20.6 MJ/kg และ 21.4 MJ/kg ตำมล ำดับ ที่
อุณหภูมิ 100 °C ได้ผลิตภัณฑ์ 97.55% ค่ำควำมร้อน
เฉลี่ยจำกกำรกลั่นครั้งที่  2 และ 3 มีค่ำ 22.6 MJ/kg 
และ 23.9 MJ/kg ตำมล ำดับ และที่อุณหภูมิ 130 °C 
ได้ผลิตภัณฑ์ 98.20% ค่ำควำมร้อนเฉลี่ยในกำรกลั่น
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ครั้งที่ 2 และ 3  มีค่ำ 21.9 MJ/kg และ 24.2 MJ/kg 
ตำมล ำดับ 

Li Junsheng (2010) ได้ศึกษำกระบวนกำรไพ
โรไลซิสแบบเร็วจำกฟำงข้ำวโพดในเตำปฏิกรณ์แบบ
กรวยหมุน โดยใช้ทรำยควอทซ์เป็นสื่อน ำควำมร้อน
และก๊ำซไนโตรเจนไล่อำกำศออกจำกระบบ  ผลกำร
ทดสอบพบว่ำ สภำวะที่เหมำะสมในกระบวนกำรไพ
โรไลซิสของวัสดุชีวมวลชนิดนี ้คือ อัตรำกำรหมุน 110 
rpm อุณหภูมิเตำเผำ 500°C  ควำมดันสุญญำกำศ 
0.08 MPa ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวัสดุน้อยกว่ำ 
0.5 mm อัตรำกำรป้อนวัตถุดิบ 4.5 kg/hr อัตรำกำร
ไหลของไนโตรเจน 0.5 m3/s และปริมำณทรำย
ควอทซ์ 1,200 g ในกำรทดสอบสภำพที่เหมำะสมจำก
เตำปฏิกรณ์กระบวนกำรไพโรไลซิสอย่ำงรวดเร็วแบบ
กรวยหมุนนี้สำมำรถผลิตน้ ำมันดิบชีวภำพได้ปริมำณ
สูงสุด 48% 

Ilknur Demiral et al. (2 0 1 2 )  ท ด ส อ บ
กระบวนกำรไพโรไลซิสซังข้ำวโพด  ที่อัตรำกำรให้
ควำมร้อน 7°C/min และ 40°C/min อุณหภูมิ 400, 
450, 500 และ 550°C  พบว่ำที่อัตรำกำรให้ควำมร้อน
ที่ 7°C/min ที่อุณหภูมิ 500°C  ได้ปริมำณของเหลว
มำกสุดที่  21.05% และที่อัตรำกำรให้ควำมร้อน 

40°C/min ที่อุณหภูมิ 500°C  ได้ปริมำณมำกสุดที ่
26 .44% ซึ่ งที่ อั ต รำกำรให้ ควำมร้อนที่  7  และ 
40°C/min ในช่วง อุณหภูมิ  400 - 500°C  จะได้
ปริมำณของเหลวเพิ่มขึ้น 

 

วิธีการวิจัย 
ชุดควบแน่นน้ ำมั น  ประกอบด้วย  ส่ วนของ

ตัวเครื่องควบแน่นและส่วนของฝำปิดที่มีท่อเช่ือมต่อ
จ ำนวน 2 ท่อเพื่อให้ก๊ำซไหลเข้ำและออกจำกเครื่อง
ควบแน่น ที่ประกอบด้วย 2 ช่วง โดยในช่วงแรกเป็น
ช่วงที่ก๊ำซไหลเข้ำสู่เครื่องควบแน่นจะไม่มีตัวบังคับทิศ
ทำงกำรไหล  และในช่วงที่สองเป็นช่วงที่ก๊ำซไหลออก
จำกเครื่องควบแน่นจะมีตัวบังคับทิศทำงกำรไหล เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนควำมร้อน  ในระบบจะ
ประกอบด้วยชุดควบแน่นทั้งหมด 5 ชุด โดยใช้ชุดฮีต
เตอร์แบบรัดท่อ  (Band Heater) ส ำหรับควบคุม
อุณหภูมิของชุดควบแน่นชุดที่ 1 และ 2 ให้ควบแน่นที่
อุณหภูมิ  150°C และ 100°C ชุดควบแน่นชุดที่  3 
ควบแน่นที่อุณหภูมิห้องและชุดควบแน่นชุดที่ 4 และ 
5 ควบแน่นท่ีอุณหภูมิ 15-25°C ดังแสดงในรูปที ่2 

 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดทดสอบกระบวนกำรไพโรไลซสิร่วมกระบวนกำรกลั่น 
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 ของเหลวทำร์ที่ได้จำกกระบวนกำรไพโรไลซิสใน
เตำปฏิกรณ์ แบบเบดนิ่ ง   โดยใช้ซั งข้ำวโพดเป็น
เช้ือเพลิงนั้น ได้โดยให้ควำมร้อนที่อุณหภูมิ 550 °C 
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เป็นเวลำ 30 นำที  อัตรำกำร
ป้อนแก็สไนโตรเจน 100 cm3/min  ใช้ซังข้ำวโพด
จ ำนวน 15 kg เป็นวัสดุ เช้ือเพลิงในกระบวนกำร 
หลั งจำกนั้ นท ำกำรกลั่นของเหลวทำร์ที่ ได้ จำก

กระบวนกำรไพโรไลซีส   ในชุดทดลองกำรกลั่นที่
ประกอบด้วยฮีตเตอร์  ขวดกลั่นสำรพร้อมติดตั้งชุด
เทอร์โมคัปเปิล  คอนเดนเซอร์ไส้กระเปำะ 300 mm  
และ หลอดแก้วรับเช้ือเพลิงเหลว ขนำด 500 mm 
อุณหภูมิกำรกลั่นทั้งหมด 3 ช่วงอุณหภูมิคือ 80-92°C, 
92-120°C และ 120-200 °C 

 

 
 

ภาพที ่3 ชุดทดสอบกระบวนกำรกลั่นของเหลวทำร ์
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
ผ ล ก ำรท ด ส อ บ ชุ ด ค วบ แ น่ น น้ ำ มั น จ ำก

กระบวนกำรไพโรไลซิสซังข้ำวโพด 
 ของเหลวทำร์ที่ได้จำกกระบวนกำรไพโรไลซิส

ซังข้ำวโพดมีปริมำณทั้งหมด 4,860.37 กรัมคิดเป็น 
32.78 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักซังข้ำวโพดที่ใช้  โดย
แยกอยู่ในชุดควบแน่นแต่ละชุด  จำกรูปที่ 4 พบว่ำใน

ชุดควบแน่นที่ 3 ของเหลวทำร์จะมีปริมำณมำกที่สุด
คื อ  1,651.21 ก รั ม  เนื่ อ งจ ำกมี พื้ น ที่ ผิ ว ใน กำร
แลกเปลี่ยนควำมร้อนมำก  รองลงมำเป็นของเหลว
ทำร์ในชุดควบแน่นที ่2, 4, 1 และ 5 ตำมล ำดับ ซึ่งแต่
ละชุดควบแน่นจะมีปริมำณของเหลวทำร์ เท่ำกับ 
1,317.32 g  908.91 g  869.76 g แ ล ะ  169.76 g
ตำมล ำดับ  

 
ภาพที ่4 ปริมำณของเหลวทำร์ในแต่ละชุดควบแน่น 
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ผลของปริมำณผลติภณัฑ์จำกกำรกลั่นในแต่ละ

ช่วงอุณหภูม ิ
พบว่ำที่ ช่วงอุณหภูมิ  92-120 °C ของเหลวที่

กลั่นได้มีปริมำณมำกที่สุด คือ 85.84 % โดยน้ ำหนัก 
ซึ่งจะประกอบด้วยน้ ำเป็นส่วนใหญ่  รองลงมำเป็น

ของแข็งที่เหลือจำกกำรกลั่น คือ 9.11 %โดยน้ ำหนัก 
และน้ ำมันท่ีกลั่นที่อุณหภูมิ 120-200 °C จะได้ปริมำณ 
1.3 %โดยน้ ำหนัก  ส่วนของเหลวที่ได้จำกกำรกลั่น
ในช่วงอุณหภูมิ 80-92 °C ได้ปริมำณน้อยที่สุด คือ 
0.80 %โดยน้ ำหนัก แสดงดังรูปที ่5 

 
ภาพที ่5 ปริมำณผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำกกำรกลั่นของเหลวทำร์ในแตล่ะช่วงอุณหภูม ิ

 
ลักษณะทำงกำยภำพของน้ ำมันที่กลั่นจำก

ของเหลวทำร์ 
จำกรูปที ่6 พบว่ำของเหลวท่ีกลั่นที่อุณหภูมิ 80-

92 °C จะมีสีเหลืองใสเมื่อทิ้งไว้ระยะเวลำหนึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลแดง  และสำมำรถจุดติดไฟได้   

 

 
 

ภาพที ่6 กำรทดสอบเปลวไฟจำกกำรเผำไหม้ของน้ ำมันเชื้อเพลิงที่กลั่นได้ที่อุณหภมูิ 80-92 °C 
 

 นอกจำกนี้ของเหลวที่กลั่นได้ ยังสำมำรถผสม
เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ ำได้  แต่จะแยกช้ันกับน้ ำมัน
เบนซินและน้ ำมันดีเซล อย่ำงชัดเจน ของเหลวที่กลั่น
ได้ในช่วงอุณหภูมิ 92-120°C จะมีสีเหลืองขุ่น เมื่อทิ้ง

ไว้ระยะเวลำหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลอ่อนๆ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณ ฑ์ที่ มี ปริมำณมำกที่ สุดที่ ได้ จำกกำรน ำ
ของเหลวทำร์ไปกลั่น โดยของเหลวที่ได้จะไม่สำมำรถ
จุดติดไฟได้ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับพัลลภ (2539) ที่
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ได้ศึกษำกำรน ำของเหลวทำร์จำกกระบวนกำรไพโรไล
ซีสไม้ ในเตำก ำเนิดแก๊สซิ ไฟ เออร์  มำกลั่นที่ ช่วง
อุณหภูมิ 80–135 °C และได้ปริมำณของเหลวที่อยู่
ในช่วง 76.88-91.26 %โดยน้ ำหนัก โดยของเหลวที่ได้
จะมีส่วนประกอบของน้ ำเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของเหลวท่ี
กลั่นได้ที่อุณหภูมิสูงกว่ำ 120 °C จะมีสีน้ ำตำลด ำ  
สำมำรถจุดติดไฟได้นอกจำกนี้ของเหลวในส่วนนี้ยัง
สำมำรถแยกช้ันกับน้ ำได้ชัดเจนและมีควำมหนำแน่น

น้อยกว่ำน้ ำ  ของเหลวที่เกิดในช่วงนี้จะเริ่มกลั่นตัว
หลังจำกที่ค่อยๆให้ควำมร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่ำ 
120 °C  โดยจะเกิดเป็นไอสีขำวซึ่งสำมำรถสังเกตเห็น
ได้ชัดเจน  นอกจำกนี้เมื่อน ำไปผสมกับน้ ำมันเบนซิน
และน้ ำมันดีเซล  พบว่ำสำมำรถผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
ได้โดยไม่แยกช้ัน   
 

 

ภาพที ่7 ของเหลวท่ีกลั่นได้ในช่วงอุณหภูมิ 80-92, 92-120 และ 120-200 °C  ตำมล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ 
 

นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกระบวนกำรกลั่น
ของเหลวทำร์ นอกจำกจะเป็นของเหลวแล้ว  ยังมี
ของแข็งที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง สีด ำเงำ  โดยมี

ปริมำณ 9.11 %โดยน้ ำหนักของของเหลวทำร์ที่น ำมำ
กลั่น ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
 

ภาพที ่8 ลักษณะของของแข็งที่ได้หลังจำกกระบวนกำรกลั่นของของเหลวทำร ์

 
สรุป  

ของเหลวท่ีได้จำกกระบวนกำรไพโรไลซิสมีปริมำณ 
4,860.3 กรัม คิดเป็น 32.7 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักซัง
ข้ำวโพด  โดยของเหลวที่ได้ในชุดควบแน่นที่  3 มี
ปริมำณมำกที่สุดคือ 1651.2 กรัม  รองลงมำคือ

ของเหลวที่ได้จำดชุดควบแน่นที่ 2, 4, 1 และ 5 ซึ่งใน
แต่ละชุดจะมีปริมำณของเหลวทำร์ เท่ำกับ 1317.3, 
908.9, 869.7 และ 169.7 กรัม 

ตำมล ำดับ  ในกำรกลั่นของเหลวทำร์  พบว่ำ
ของเหลวที่อุณหภูมิ 80-92°C  จะมีสีเหลืองใส เมื่อทิ้ง
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ไว้ระยะเวลำหนึ่ งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลแดง  มี
ควำมสำมำรถในกำรจุดติดไฟและละลำยน้ ำได้  แต่จะ
มีปริมำณน้อยที่สุด  คือ 0.80%โดยน้ ำหนักของ
ของเหลวที่น ำมำกลั่น  ส่วนของเหลวที่กลั่นที่ ช่วง
อุณหภูมิ  92-120°C  จะมีสี เหลืองขุ่น  เมื่อทิ้ งไว้
ระยะ เวลำห นึ่ งจะ เปลี่ ยน เป็ นสี น้ ำต ำลอ่ อน ๆ 
เช่นเดียวกับของเหลวที่กลั่นได้ในช่วงอุณหภูมิ  80-
92°C  และจะมีปริมำณมำกที่สุด คือ 85.84%โดย
น้ ำหนักของของเหลวที่น ำมำกลั่น  แต่องค์ประกอบ
หลักเป็นน้ ำ จึงไม่มีควำมสำมำรถในกำรจดุติดไฟ  และ
ของเหลวที่สำมำรถกลั่นตัวท่ีช่วงอุณหภูมิ 120-200°C  
จะมีสีน้ ำตำลด ำ และมีควำมสำมำรถในกำรจุดติดไฟ  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถผสมกับน้ ำมันเบนซินและดีเซล
ได้  โดยมีปริมำณเท่ำกับ 1.3% โดยน้ ำหนัก  
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ปัจจัยของตัวแปรที่มีผลต่อการลดความชื้นน้้าผ้ึง 
Effect of Variables on Honey Dehydration 
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บทคัดย่อ  
น้ าผึ้งตามธรรมชาติอยู่ในสถานะของเหลวจึงมักมีปัญหาการจัดการในการด าเนินการผลิตหรือการบริโภคเนื่องจากความหนืดและเหนียว
ของมันเอง ผู้บริโภคจึงต้องการน้ าผึ้งแห้งหรือน้ าผึ้งความชื้นต่ า เพื่อความสะดวกในการบริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารงาน วิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการลดความชื้นน้ าผึ้ง เพื่อให้น้ าผึ้งมีความเข้มข้นขึ้น สามารถเก็บไว้ได้นาน และตรงควา ม
ต้องการของผู้บริโภค น้ าผึ้งที่ใช้ทดสอบเป็นน้ าผึ้งดอกล าไยเก็บเกี่ยวในช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2557 ความเข้มข้นเริ่มต้น 
50 %Brix ลดความชื้นจนเหลือ 80 %Brix ทดสอบ 2 สภาวะคือความดันบรรยากาศและสุญญากาศ อุณหภูมิน้ าร้อนที่ใช้ในการลด
ความชื้นในสภาวะความดันบรรยากาศทดสอบ 2 ระดับคือ 60 และ 80 องศาเซลเซียส ส่วนสภาวะสุญญากาศ (15 cmHg) ทดสอบ 4 
ระดับคือ 28 (อุณหภูมิห้อง) 40 60 และ 80 องศาเซลเซียส พบว่าความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิน้ าร้อน 80 องศาเซลเซียส มีอัตราการ
ระเหยความชื้นดีที่สุด 21.41 กรัม/ชั่วโมง ส่วนสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิน้ าร้อน 80 องศาเซลเซียส มีอัตราการระเหยมากที่สุด 
13.12 กรัม/ชั่วโมง ทั้งนี้ค่าความหวานและความชื้นในน้ าผึ้งกับอุณหภูมิน้ าร้อนและเวลาที่ใช้ในการท าระเหยมีความสัมพันธ์แบบโพลิโน
เมียล ความแตกต่างระหว่างความชื้นของน้ าผึ้งที่ได้จากการทดลองและจากสมการท านายภายใต้สภาวะบรรยากาศและสุญญากาศ 
เท่ากับ ±4.3% และ ±3% ตามล าดับ ข้อแนะน าส าหรับการลดความชื้นในน้ าผึ้ง เพื่อคงกลิ่นหอม รสชาติ และสีของน้ าผึ้งไว้ ควรลด
ความชื้นน้ าผึ้งด้วยอุณหภูมิน้ าร้อน 60 องศาเซลเซียสที่สภาวะความดันบรรยากาศ  

ค้าส้าคัญ: ความชื้น น้ าผึ้ง ระบบสุญญากาศ ลดความชื้น  

Abstract 
Honey, in general, presents significant handling problems in mass production operations or consumption 

due to its viscosity and stickiness. There is a strong and constant consumer demand for dried honey that is 
convenient to be consumed or used in the food industry. This research aimed to study factors affecting the 
honey dehydration. After dehydrating process, honey was so intense and can be stored for long time, requiring 
the needs of consumers. Honey sample used in the experiments was from longan orchard and harvested in 
February-April 2014 which its initial concentration was 50 %Brix dehydrating down to 80 %Brix. Two dehydration 
conditions were at atmospheric pressure and vacuum pressure. With the first condition, there were 2 boiled water 
temperatures of 60 and 80 °C to be tested. As for the vacuum condition of 15 cmHg, the tests were done at 28 
(room temperature) and boiled water temperatures of 40, 60 and 80 °C.  Results showed that the boiled water 
temperature of 80 °C at atmospheric pressure gave the best evaporation rate of 21.41 gram per hour. On the 
other hand, the 60 °C boiled water temperature at the vacuum condition resulted the best evaporation rate of 
13.12 gram per hour. The difference between water content of honey (%Water) obtained from experiment and 
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model at atmospheric and vacuum pressures were ±4.3% and ±3%, respectively. The sweetness and moisture 
content in dried honey were related with boiled water temperature and the dehydration time in term of the 
polynomial function. In order to have an acceptable honey dehydration, due to the aroma and flavor 
components and color conserved, the boiled water temperature for evaporation process should be set at 60 °C 
at atmospheric pressure.  

Keywords: Moisture content, Honey, Vacuum, Dehydration  

บทน้า 
ในปัจจุบันการเลี้ยงผึ้งได้กลายเป็นอาชีพที่

ส าคัญทางการเกษตรอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรเป็นจ านวนมาก และมีการเลี้ยง
อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นอุตสาหกรรม ผลผลิตที่
ส าคัญได้จากการเลี้ยงผึ้งก็คือน้ าผึ้ง ปัจจุบันมีการ
พัฒนาคุณภาพของน้ าผึ้งให้ดีขึ้นเพื่อแข่งขันเข้าสู่
ตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
น้ าผึ้ งเป็นน้ าตาลบริสุทธิ์ที่ ให้ ความหวานและ
คุณ ป ระ โยชน์ จ ากธรรมชาติ  เป็ น แห ล่ งรวม
สารอาหารต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง อีกทั้งยังมี
วิตามิน และแร่ธาตุ ในปัจจุบันนี้ยังได้น าน้ าผึ้งมาใช้
ประโยชน์กันอีกหลาย ๆ ด้าน มีสรรพคุณในการ
ป้องกัน หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ ได้อีกด้วย เนื่องจากสารอินฮิบิทมีผล
ต่อต้านเช้ือโรคเพราะมีการผลิตไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ในปฏิกิริยา เปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสเป็นกลูโคส
ในแลคโตนโดยเอนไซม์กลูโคออกซิเดส จึงมีการน า
น้ าผึ้งมาใช้ในการรักษา บาดแผลสด ไฟไหม้ น้ าร้อน
ลวก แผลติดเช้ือ และสารกระตุ้นปฏิกิริยาทาง
ชีวภาพอ่ืน ๆ  

วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คื อเพื่ อศึกษา

เงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดความชื้นน้ าผึ้งล าไย โดย
ศึกษาถึงผลของอุณหภูมิ ความดัน และเวลา ที่ใช้ใน
การลดความช้ืนต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานและ
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนของน้ าผึ้ง และสร้างสมการ
ท านายค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานและเปอร์เซ็นต์

ความช้ืนในกระบวนการลดความช้ืนน้ าผึ้งภายใต้
สภาวะบรรยากาศและสุญญากาศ  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

น้ าผึ้งเป็นของเหลวที่มีรสหอมหวาน เกิดจาก
น้ าหวานข้นที่ ผึ้ งงานเก็บสะสมเอามาจากต่อม
น้ าหวานของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ โดยผึ้ งจะกลืน
น้ าหวานลงสู่กระเพาะน้ าหวาน ซึ่งจะมีเอนไซม์จาก
ต่อมน้ าลายออกมาช่วยย่อยน้ าหวานขณะบินกลับรัง
แล้วน ามาเก็บไว้ในหลอดรวงผึ้งผ่านการระเหยน้ า
โดยที่ผึ้งจะช่วยกันกระพือปีกไล่ความช้ืน ท าให้มีการ
ระเหยของน้ าออกไปจนได้น้ าผึ้งที่มีปริมาณน้ าตาล
เข้มข้นมากพอเหมาะส าหรับการเก็บรักษา หลังจาก
นั้นผึ้งงานก็จะปิดฝาหลอดรวงซึ่งเราเรียกน้ าผึ้งนี้ว่า 
“น้ าผึ้งสุก” ซึ่งคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจะมี
ความช้ืนอยู่ไม่เกิน 21 เปอร์เซ็นต์ (วิภาวรรณ, 2554) 
ส่วนสีของน้ าผึ้งนั้นจะมีระดับของสีแตกต่างกัน
ระหว่าง สีเหลืองอ่อนถึงเขียวเข้มหรือน้ าตาลอ่อนถึง
น้ าตาลไหม้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาคือชนิดของ
เกสรดอกไม้ ค่าสภาพน าไฟฟ้าที่ความเข้มข้น 70% 
โดยน้ าหนัก มีค่าเป็น 15-28 µs/cm มีความหวานสูง
กว่าน้ าตาลทุกชนิดโดยมีค่าประมาณ 80 %Brix 
(สุภาพ และคณะ, 2550) น้ าผึ้งแต่ละชนิดจะมีความ
หนื ดที่ แตกต่ างกัน  และมีคุณ สมบั ติ เป็ นแบบ 
Newtonian ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความช้ืน
ของน้ าผึ้ง โดยเฉพาะความช้ืนของน้ าผึ้งจะขึ้นอยู่กับ
สภาวะแวดล้อม และการจัดการการการเลี้ยงผึ้งที่
กระท า ณ เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้มีผลต่อ
คุณภาพของน้ าผึ้งแบบปีต่อปี และความหนืดน้ าผึ้ง
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จะลดลงเมื่ อความ ช้ืนและอุณ หภูมิ เพิ่ มสู งขึ้ น 
(Yanniotis et al., 2006) 

น้ าผึ้งเดือนห้านั้นเป็นฤดูกาลการบานของดอก
ล าไยคือตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือน
เมษายน ซึ่งตรงกับฤดูร้อนของประเทศไทย ซึ่งน้ าผึ้ง
จะมี กลิ่ นและรสรวมทั้ งความหอมหวานตาม
ธรรมชาติ เพราะมีปริมาณของน้ าตาล ฟรุกโตส
ค่ อนข้ างสู งเก็บ ไว้ ได้ น านจึ งเป็ น น้ าผึ้ งที่ นิ ยม
รับประทานกันและถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย อัญชลี และคณะ (2549) ได้ศึกษาถึง
การพัฒนาการเทคโนโลยีการท าน้ าผึ้งครีมจากน้ าผึ้ง 
จากดอกไม้  3 ชนิด คือ น้ าผึ้ งล าไย ลิ้ นจี่  และ 
สาบเสือ ผลการศึกษาพบว่า น้ าผึ้งล าไย มีความ
หวาน 79.3 %Brix มีความช้ืน 19.21 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าผึ้งลิ้นจี่ มีความหวาน 74.4 %Brix มีความช้ืน 21 
เปอร์เซ็นต์ น้ าผึ้งสาบเสือ มีความหวาน 76.5 %Brix 
มีความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์ น้ าผึ้งปกติและน้ าผึ้งครีมที่
ได้มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน และพบว่า น้ าผึ้งที่มี
ความช้ืน 18 เปอร์เซ็นต์ สามารถน ามาผลิตน้ าผึ้ง
ครีมที่ มี คุณ ภาพดี ที่ สุ ด  มนตรา (2553) พบว่า
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายน้ าผึ้งตกผลึกคือ 
60 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเกินกว่านี้จะท าให้สาร
อินฮิบิทที่มีอยู่ในน้ าผึ้งสูญเสียไป  มาศวาจา และ วร
นุช (2556) ได้ใช้วิธีการอบแห้งแบบสุญญากาศเพื่อ
ผลิตน้ าผึ้ งดอกล าไยผง พบว่าการท าแห้ งแบบ

สุญญากาศที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
100 ช่ัวโมง จะท าให้ได้น้ าผึ้งผงที่มีความช้ืน 0.43 
เปอร์เซ็นต์ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
งานวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อศึกษาหาปัจจัย

ของตัวแปรที่มีผลต่อการลดความช้ืนน้ าผึ้ง โดยตัว
แปรการทดสอบหลักที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย 
อุณหภูมิน้ าร้อน ความดัน และเวลาในการท าระเหย 

1. การเตรียมน้้าผ้ึงท่ีความหวาน 50 %Brix  
วิธีการทดลอง คือ ช่ังน้ าหนักน้ าผึ้ง 500 กรัม 

และวัดค่าความหวานเริ่มต้นจากนั้นเพิ่มความชื้นโดย
ท าการเติมน้ าจนน้ าผึ้ งมีความหวานลดลงเหลือ 
50 %Brix และช่ังน้ าหนักน้ าผึ้งท่ีเพิ่มความชื้นแล้ว 

2. วิธีการทดลอง 
น าน้ าผึ้งที่เตรียมไว้ไประเหยความชื้นออก โดย

วิธีการใช้น้ าเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนไปยัง
ภาชนะบรรจุน้ าผึ้ง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยต้มน้ าด้วย
ถังต้มน้ าไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซียส 
ท าการวัดค่าความหวานช่ังน้ าหนักและบันทึกผลทุก 
ๆ 30 นาที จนกระทั่งความหวานเป็น 80 %Brix ท า
การทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการลดความช้ืนน้ าผึ้งแบบท่ัวไปภายใต้สภาวะบรรยากาศ 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทดลองการลดความชื้นแบบท่ัวไปภายใต้สภาวะบรรยากาศ 

 
การทดสอบการลดความ ช้ืนที่ ค วามดั น

สุญญากาศ วิธีการทดลองที่อุณหภูมิห้อง คือ น า
น้ าผึ้งที่เตรียมไว้เทใส่หม้อสุญญากาศ (ชุด Vacuum 
ใช้ปั๊ มดูดอากาศรุ่น  Yamano AP-10 แรงดันลม 
0.02 MPa) เปิดปั๊ มดูดอากาศ 2 ช่ัวโมง แล้วช่ัง
น้ าหนักน้ าที่ควบแน่น และน้ าผึ้ง วัดค่าความหวาน
อ่านค่าความดัน และบันทึกผล วิธีการทดลองที่
อุณหภูมิ 40 60 และ 80 องศาเซลเซียสคือ น าน้ าผึ้ง

ที่ เตรียมไว้ใส่ลงในหม้อสุญญากาศ แล้วน าหม้อ
สุญญากาศใส่ในหม้อสแตนเลสขนาดใหญ่ที่ติดฉนวน 
ดังแสดงในรูปที่ 3 เทน้ าที่มีอุณหภูมิ 40 60 และ 80 
องศาเซลเซียส ลงในหม้อสแตนเลส เปิดปั๊มดูด
อากาศ 2 ช่ัวโมง แล้วช่ังน้ าหนักน้ าที่ควบแน่น และ
น้ าผึ้ง วัดค่าความหวานอ่านค่าความดัน และบันทึก
ผล โดยมีล าดับขั้นตอนการทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 
4 

 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการลดความช้ืนน้ าผึ้งแบบท่ัวไปภายใต้สภาวะสญุญากาศ 
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ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการทดลองการลดความชื้นแบบท่ัวไปภายใต้สภาวะสญุญากาศ 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ทดลองให้ความร้อนน้ าผึ้งด้วยน้ าร้อนที่ความ

ดันบรรยากาศและสุญญากาศผ่านหม้อต้ม 2 ช้ัน 
จากนั้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนและ
เวลา ที่อุณหภูมิน้ าร้อน 60 องศาเซลเซียส ภายใต้
สภาวะบรรยากาศและสุญญากาศ ดังแสดงในรูปที่ 5 
การลดความช้ืนภายใต้สภาวะบรรยากาศ พบว่าเมื่อ
เวลาเพิ่มขึ้น ความช้ืนในน้ าผึ้งลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จนกระทั่งเหลือความช้ืนสุดท้ายที่ 18.5% ใช้เวลา 
21 ช่ัวโมง 30 นาที  ซึ่ งมีค่ าความหวานเท่ ากับ 
80 %Brix (รูปที่ 6) การลดความช้ืนภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ พบว่าความช้ืนลดลงอย่างรวดเร็วใน
ช่วงแรก และคงที่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ความช้ืนสุดท้าย
ภายใต้สภาวะสุญญากาศที่สามารถท าได้คือ 37.5% 
ใช้ เวล า  10 ช่ั ว โม ง ได้ ค่ าค วามห วาน เท่ ากั บ 
61 %Brix 

 

 
ภาพที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนและเวลา ที่อุณหภูมิน้ ารอ้น 60 องศาเซลเซยีส  
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ภายใต้สภาวะบรรยากาศและสญุญากาศ 
 

 
ภาพที่ 6 ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความหวานและเวลา ที่อุณหภมูิน้ าร้อน 60 องศาเซลเซียส  

ภายใต้สภาวะบรรยากาศและสญุญากาศ 

จากการทดลองลดความช้ืนน้ าผึ้งภายใต้สภาวะ
บรรยากาศ โดยใช้อุณหภูมิน้ าร้อนที่  60 และ 80 
องศาเซลเซียส สามารถสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรคือ อุณหภูมิและเวลา ต่อเปอร์เซ็นต์ความหวาน 
ค่าที่ ได้จากการทดลองแปลงค่า เป็นเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนของน้ าผึ้ง ซึ่งสามารถน าไปสร้างสมการ
ส าหรับการท านายค่าเปอร์เซ็นต์ความหวาน และ
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนของน้ าผึ้ง ดังสมการที่ (1) และ
สมการที่ (2) 

%Brix = 0.27T1.02+0.61t0.57+27.94  (1) 

%Water = -0.27T1.01-0.61t0.57+70.56  (2) 

เมื่อ %Brix คือ ค่าความหวาน (เปอร์เซ็นต์) 
%Water คือ ค่าความช้ืน (เปอร์เซ็นต์) 
T คือ อุณหภูมิน้ าร้อน (องศาเซลเซียส)  
t คือ เวลาที่ใช้การให้ความร้อนแก่น้ าผึ้ง (นาที) 

 

 

ภาพที่ 7 การเปรยีบเทียบ %Brix ระหว่างค่าที่ได้จากผลการทดลอง 
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และสมการท านายภายใต้สภาวะบรรยากาศ 
 

 

ภาพที่ 8 การเปรยีบเทียบ %Water ระหว่างค่าที่ได้จากผลการทดลอง 
และสมการท านายภายใต้สภาวะบรรยากาศ 

 
จากภาพที่  7 และ 8 เมื่อเปอร์เซ็นต์ความ

หวานมากเปอร์เซ็นต์ความช้ืนจะน้อย เนื่องจาก
สมการการท านายของเปอร์เซ็นต์ความหวานกับ
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนนั้นแปรผกผันกัน และตัวแปรทั้ง 
2 ตัวแปรมีผลท าให้ค่าการท านายของสมการมีความ
คลาดเคลื่อน จากสมการค่าความคลาดเคลื่อน การ
ท านายค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานและเปอร์เซ็นต์
ความ ช้ืน  จะอยู่ ใน ช่วง ±  2.2% และ ±  4.3% 
ตามล าดับ 

จากการทดลองลดความช้ืนน้ าผึ้งภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิน้ าร้อนที่ 40 
60 และ 80 องศาเซลเซียส พบความสัมพันธ์ของตัว
แปร อุณหภูมิและเวลา ต่อเปอร์เซ็นต์ความหวาน 
ค่าที่ ได้จากการทดลองแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

ความช้ืนของน้ าผึ้ง ซึ่งสามารถน าไปสร้างสมการ
ส าหรับการท านายค่าเปอร์เซ็นต์ความหวานและ
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนของน้ าผึ้ง ได้ดังสมการที่ (3) และ
สมการที่ (4) 

%Brix = 3×10-5T2.84+1.13t0.51+46.82  (3) 

%Water = -3×10-5T2.84-1.130.51+51.68  (4) 

เมื่อ %Brix คือ ค่าความหวาน (เปอร์เซ็นต์) 
%Water คือ ค่าความช้ืน (เปอร์เซ็นต์) 
T คือ อุณหภูมิน้ าร้อน (องศาเซลเซียส)  
t คื อ  เวลาที่ ใช้การให้ ความร้อนแก่น้ าผึ้ ง 

(ช่ัวโมง) 
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ภาพที่ 9 การเปรยีบเทียบ %Brix ระหว่างค่าที่ได้จากผลการทดลอง 
และสมการท านายภายใต้สภาวะสญุญากาศ 

 

 

ภาพที่ 10 การเปรยีบเทียบ %Water ระหว่างค่าที่ได้จากผลการทดลอง 
และสมการท านายภายใต้สภาวะสญุญากาศ 

จากภาพที่  9 และ 10 เมื่อเปอร์เซ็นต์ความ
หวานมากเปอร์เซ็นต์ความช้ืนจะน้อย เนื่องจาก
สมการการท านายของเปอร์เซ็นต์ความหวานกับ
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนนั้นแปรผกผันกัน และตัวแปรทั้ง 
2 ตัวแปรมีผลท าให้ค่าการท านายของเปอร์เซ็นต์
ค วามห วานและ เปอร์ เซ็ นต์ ค วาม ช้ืน มี ความ
คล าด เค ลื่ อ น อยู่ ใน ช่ วง  ±  3% แ ละ  ±  3.8% 
ตามล าดับ 

สรุป 
วิ ธี ก าร ระ เห ย  (Evaporation) เป็ น วิ ธี ล ด

ความ ช้ืนของเหลว และเหมาะส าหรับการลด
ความช้ืนน้ าผึ้งมากที่สุด ซึ่งเป็นการดึงน้ าบางส่วน
ออกจากน้ าผึ้ง โดยการให้ความร้อนและท าให้ระเหย
กลายเป็นไอ ท าให้น้ าผึ้งที่เหลือมีความเข้มข้นเพิ่ม
มากขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการลดความช้ืนน้ าผึ้ง ได้แก่ 
อุณหภูมิและเวลา โดยที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้การ
ระเหยความช้ืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และใช้เวลา
น้อยลง  

การทดลองลดความ ช้ืนน้ าผึ้ งที่ ความดัน
บรรยากาศใช้อุณหภูมิน้ าร้อนที่ 60 และ 80 องศา
เซลเซียส พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 60 องศา
เซลเซียส ค่าความหวานเริ่มต้นเท่ากับ 50 %Brix ที่
ความชื้น 48.5% ใช้เวลาในการระเหย 21 ช่ัวโมง 30 
นาที ความช้ืนระเหยออกไป 284.45 กรัม เมื่อวัดค่า
ความหวานสุดสดุท้ายได้ 80 %Brix 

ก า รท ด ล อ งล ด ค วาม ช้ื น น้ า ผึ้ งที่ ร ะ บ บ
สุญญากาศใช้อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ าร้อนที่ 40 60 
และ80 องศาเซลเซียส ตามล าดับ พบว่าอุณหภูมิที่
เหมาะสมคือที่ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการลด
ความช้ืนมากกว่าที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการลดความช้ืน 10 
ช่ัวโมง ความช้ืนระเหยไป 15.63 กรัม วัดค่าความ
หวานได้ 53.4 %Brix (ความช้ืน 45.1%) จากความ
หวานเริ่มต้น 50 %Brix (ความช้ืน 48.5%) และมี
แรงดันสุญญากาศเท่ากับ 0.01733 bar 

จากการทดลองวัดค่าสีของน้ าผึ้งพบว่าการลด
ความช้ืนน้ าผึ้งที่อุณหภูมิน้ าร้อน 60 องศาเซลเซียส 
จะมีสีของน้ าผึ้งเข้มกว่าที่อุณหภูมิน้ าร้อน 80 องศา
เซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จะ
ใช้เวลาในการลดความช้ืนน้ าผึ้งนานกว่าที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส แต่สารอาหารและอินฮิบิทใน
น้ าผึ้งยังคงอยู ่
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของอุณหภูมิและอัตรำกำรไหลของแก๊สไนโตรเจนต่อปริมำณผลิตภัณฑ์ของเหลว ที่ได้

จำกกระบวนกำรไพโรไลซีสขยะพลำสติกโพลิสไตรีน (PS)  แล้วน ำมำทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ เมื่อไพโรไล

ซิสโพลิสไตรีน  (PS) ได้ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ เป็นของเหลวสูงสุดที่  400 ºC  และอัตรำกำรไหล  150 cm3/min มี ค่ำ 93.24  

95.67%(w/w)  ตำมล ำดับ และเมื่อใช้น้ ำมันแก๊สโซลีน 91 ร่วมกับน้ ำมันจำกกำรไพโรไลซีสโพลิสไตรีน (PS) ในอัตรำส่วนผสม 9 : 1 กับ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน GX 120 พบว่ำ ให้แรงบิดสูงสุดเท่ำกับ 6.02 นิวตันเมตร ที่ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2,600 รอบต่อนำที 

แรงม้ำเบรคสูงสุดเท่ำกับ 2.43 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนำที อัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ ำสุดเท่ำกับ 0.932 ลิตรต่อ

ชั่วโมง ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2,000 รอบต่อนำที และอัตรำกำรสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงสูงสุดเท่ำกับ 1.32 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ควำมเร็ว

รอบของเครื่องยนต์ 3,000 รอบต่อนำที 

ค้าส้าคัญ : พลำสติก, โพลีสไตรีน, ไพโรไลซีส, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

Abstract 
The objective of this research was to study the effect of temperature and gas flow rate on liquid yield 

from pyrolysis of waste plastics polystyrene (PS) and performance of gasoline engine were examined.  Results 

showed that a pyrolysis oil yield at  400 ºC  and N2  flow rate of 100 cm3/min were 93.24 and 92 .43%(w/w),  

respectively.  Using gasoline 91 mixed with pyrolysis oil produced from polystyrene (PS) in the ratio of 9 : 1, the 

maximum torque was 6.02 N.m at engine rotation speeds of 2,600 rpm, brake horsepower of 2.43 hp at engine 

rotation speeds of 3,000 rpm, minimum rate of fuel consumption of  0.932 l/hr at engine rotation speed of 2,000 

rpm and maximum rate of fuel consumption of  1.32 l/hr at engine rotation speed of 3,000 rpm.   

Keywords: Plastic, Polystyrene, Pyrolysis, Gasoline engine. 
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บทน้า 
พลำสติกเป็นวัสดุที่ได้รับควำมนิยมและมีกำร

ใช้อย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย พลำสติกที่ใช้แล้ว
ส่วนใหญ่จะกลำย เป็นขยะที่นับวันจะมีปริมำณเพิ่ม
มำกขึ้นและก ำจัดให้หมดไปได้ยำก เนื่องจำกขยะ
พลำสติ ก เหล่ ำนี้ ไม่ ส ำมำรถย่ อยสลำย ได้ ตำม
ธรรมชำติ หำกมีกำรก ำจัดที่ไม่ถูกวิธีจะส่งผลให้เกิด
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทุกวันนี้วิธีกำรก ำจัดขยะ
พลำสติกที่นิยมใช้กันก็คือกำรน ำพลำสติกกลับมำใช้
ใหม่ กำรน ำไปฝังกลบและกำรเผำท ำลำย  อย่ำงไรก็
ตำมกำรน ำพลำสติกกลับมำใช้ใหม่ก็ยังมีข้อจ ำกัดอยู่
และยังถือว่ำมีปริมำณน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณขยะ
พลำสติกที่ถูกทิ้งทั้งหมด ปัญหำดังกล่ำวในช่วงที่ผ่ำน
มำหลำยๆ หน่วยงำนก็พยำยำมคิดค้นวิธีกำรที่จะน ำ
ขยะพลำสติกกลับมำใช้ใหม่หรือท ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

กำรเปลี่ยนขยะพลำสติกให้เป็นพลังงำนเป็น
ทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกขยะพลำสติก
ได้โดยอำศัยกำรแปลงสภำพจำกของแข็งให้ เป็น
เช้ือเพลิงเหลว โดยท ำให้ของแข็งสลำยตัวด้วยควำม
ร้อน เพื่อแยกองค์ประกอบต่ำงๆ โดยท ำให้ของแข็ง
ระเหยเป็นไอ ในสภำวะไร้แก๊สออกซิเจน ภำยใต้
สภำวะแก๊สเฉื่อยกระบวนกำรนี้เรียกว่ำไพโรไลซิส  

ในงำนวิจัยนี้สนใจที่จะใช้กระบวนกำรไพโรไล
ซิสพลำสติกชนิดโพลีส ไตลีน  เพื่ อ เปลี่ ยนขยะ
พลำสติกให้เป็นเช้ือเพลิงเหลว เพื่อเป็นแนวทำง
น ำไปใช้ร่วมกับน้ ำมันปิโตรเลียมหรือทดแทน ส ำหรับ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ที่นิยมใช้เป็นเครื่องต้นก ำลัง
ทำงกลที่อยู่กับที่เพื่อใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ สูบ
น้ ำและใช้ขับเครื่องจักรกลต่ำง ๆ ในภำคเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์  
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษำผลของ

อุณหภูมิและอัตรำกำรไหลของแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อ
ป ริ ม ำณ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ขอ ง เห ล วที่ ได้ จ ำก
กระบวนกำรไพโรไลซีส โดยใช้ขยะพลำสติกชนิดโพ

ลิสไตรีน (PS)  ในช่วงอุณหภูมิ 400 500 และ 600 
ºC และอัตรำกำรไหลของแก๊สไนโตรเจน 100 150 
และ 200 cm3/min   แล้วน ำมำทดสอบสมรรถนะ
กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนำดเล็ก 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
กระบวนกำรไพโรไลซิสหรือกำรกลั่นท ำลำย 

(Destructive distillation) เป็ น ก ระ บ วน ก ำรที่
พลำสติกถูกย่อยสลำยทำงเคมีด้วยควำมร้อน ภำยใต้
สภำวะที่ปรำศจำกออกซิเจนหรือควบคุมปริมำณ
ออกซิเจนไว้ ท ำให้เกิดกำรสลำยวัสดุออกไปเป็น
องค์ประกอบย่อยชนิดต่ำง ๆ (นคร ทิพยำวงศ์ , 
2552) อุณหภูมิที่ใช้ในกำรไพโรไลซิสมักอยู่ในช่วง
ระหว่ำง 400-800 ºC และได้ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท
แบ่งตำมสถำนะคือแก๊ส ของเหลวและของแข็ง 
ของเหลวที่ได้จะมีสีด ำ น้ ำตำลเข้ม หรือเป็นสีน้ ำตำล
แดงเข้ม ปริมำณที่ได้จะขึ้นกับชนิดของวัสดุ อัตรำ
กำรเพิ่มอุณหภูมิ  (จุฑำมำศ ไชยวงศ์  และคณะ 
2556) โดยเฉพำะสำรพวกโพลิเมอร์จะเปลี่ยนเป็น
แก๊ส ของเหลว และถ่ำน เป็นกำรหมุนเวียนกลับมำ
ในรูปของเชื้อเพลิง ภำยใต้สภำวะของอุณหภูมิ ควำม
ดันและ เวลำในกำรเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำที่ เหมำะสม 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกไพโรไลซิสขยะพลำสติกและยำง
รถยนต์  สำมำรถใช้เป็นเช้ือเพลิง หรือเป็นวัสดุ
ป้อนเข้ำสู่อุตสำหกรรมเคมี   

มีงำนวิจัยที่ได้ศึกษำกระบวนกำรไพโรไลซีสโดย
ใช้ขยะพลำสติกประเภทโพลิโพรพิลนี(PP) โพลิเอทิลีน 
(PE) และโพลิสไตรีน (PS) รวมถึงยำงรถยนต์(TPO) 
โดยส่วนใหญ่จะศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อปริมำณของ
ผลิตภัณฑ์เช่น อุณหภูมิ อัตรำกำรไหลของไนโตรเจน 
อัตรำกำรเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อหำสภำวะที่เหมำะสมใน
กำรไพโรไลซีสขยะพลำสติก เนื่องจำกมีผลต่อปริมำณ
ผลิตภัณฑ์ของเหลว ของแข็งและแก๊สแตกต่ำงกัน 
นอกจำกนี้ยังมีผลต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย  
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วิธีการวิจัย  
1. กระบวนการไพโรไลซีส 
ชุ ด ท ด ส อ บ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ไพ โ ร ไ ล ซิ ส 

ประกอบด้วยเตำปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง มีรูปร่ำงเป็น
ทรงกระบอกด้ำนล่ำงและด้ำนบนมีทำงออกสำมทำง 
โดยใช้วัสดุเป็นแก้ว และมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ 100 เซนติเมตร ทำงออกด้ำนบนซ้ำยต่อ
กับถังแก๊สไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นตัวพำและเป็นแก๊ส
เฉื่อยในกระบวนกำร  ส่วนด้ำนขวำติดตั้ งเทอร์
โมคัปเปิ้ลเพื่อวัดอุณหภูมิ  โดยต่อกับชุดควบคุม
อุ ณ ห ภู มิ  (Temperature controller)  เพื่ อ ใ ช้
ควบคุมกำรท ำงำนของขดลวดควำมร้อน (Heater) 
ส่วนทำงออกตรงกลำงเป็นทำงออกของผลิตภัณฑ์ 
โด ย ต่ อ กั บ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว ำ ม ร้ อ น 
(condenser) ที่มีน้ ำหล่อเย็น เพื่อควบแน่นของเหลว
ในขวดดักน้ ำมัน ในส่วนชุดควบแน่นมีหลอดแก้ว
จ ำนวน 5 หลอด แช่ไว้ในถังน้ ำแข็ง และต่อพ่วงกับ
อีก 1 หลอดที่ใส่ซิลิกำเจลไว้ ส่วนทำงออกของแก๊ส
จำกชุดนี้ได้ต่อกับปั๊มเพื่อระบำยแก๊สผลิตภัณฑ์  

ขั้นตอนกำรทดสอบแสดงดังรูปที่ 2 โดยเริ่มต้น
จำกเตรียมพลำสติกขนำด 5x5 mm น้ ำหนัก 100 g 
ใส่ไว้ในเตำปฏิกรณ์ จำกนั้นติดตั้งอุปกรณ์ชุดต่ำงๆ 

ตำมรูปที่ 1 เริ่มต้นเปิดแก๊สไนโตรเจนท่ีอัตรำกำรไหล
ที่ก ำหนด 100 ml/min และให้ควำมร้อนด้วยอัตรำ
กำรเพิ่มอุณหภูมิ 10ºC/min จนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่
ก ำหนดไว้   

2. การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ 
ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ประกอบไป

ด้วย เครื่องยนต์แก๊สโซลีน Honda รุ่น GX120 ที่ต่อ
กับไฮดรอลิคไดนำโมมิเตอร์ ดังรูปที่ 3 ขั้นตอนกำร
ทดสอบจะทดสอบเปรียบเทียบระหว่ำงแก๊สโซลีน 91 
และน้ ำมันผสมในอัตรำส่วน 9:1 ระหว่ำงแก๊สโซลีน : 
ของเหลวที่ได้จำกกระบวนกำรไพโรไลซิส โดยให้
ภำระด้วยน้ ำที่อัตรำกำรไหล 190 ลิตรต่อช่ัวโมง เริ่ม
ที่ควำมเร็วรอบ 2,000±50 รอบต่อนำที  แล้วปรับ
ควำมเร็วรอบเพิ่มขึ้น 200 รอบต่อนำทีทุก ๆ 5 นำที 
โดยใช้เวลำในกำรทดสอบ 30 นำที ท ำกำรทดสอบ 3 
ซ้ ำ เพื่อวิเครำะห์หำแรงบิด แรงม้ำเบรค และอัตรำ
กำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเบื้องต้นกระบวนกำร

ไพโรไลซิสซึ่งมีตัวแปรต้นคือ อุณหภูมิ และอัตรำกำร
ไหลของก๊ำซไนโตรเจน ตัวแปรตำมคือ ปริมำณ
เชื้อเพลิงเหลว และผลที่ได้น ำไปทดสอบทำงสถิติ 

 

ภาพที่ 1 ชุดทดสอบไพโรไลซีสพลำสติก 
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ภาพที่ 2 กระบวนกำรไพโรไลซสีพลำสติก 

 

ภาพที ่3 ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮดรอลิคไดนำโมมิเตอร์ T101D

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
กำรทดสอบกำรผลิตน้ ำมันจำกกระบวนกำรไพ

โรไลซิสขยะพลำสติกประเภท โพลิสไตรีน (PS) ใน
เตำปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง ที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 
600 องศำเซลเซียส และอัตรำกำรไหลของแก๊ส
ไน โต ร เจ น ที่  100, 150 แ ล ะ  200 ลู ก บ ำ ศ ก์
เซนติเมตรต่อนำที โดยควบคุมอัตรำกำรให้ควำมร้อน
คงที่ที่ 10 องศำเซลเซียสต่อนำที  เพื่อทดสอบหำ
อุณหภูมิและอัตรำกำรไหลของไนโตรเจนที่ ได้
เชื้อเพลิงเหลวมำกท่ีสุด  

1. กระบวนการไพโรไลซิส 
ปริมำณเช้ือเพลิงเหลวผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำร

ไพโรไลซิสพลำสติก โพลิสไตรีน (PS) แสดงดังรูปที่ 3 
ที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 ºC เท่ำกับ 93.24, 
91.89 แ ล ะ  91.95 %(w/w) ต ำ ม ล ำ ดั บ  โด ย
ของเหลวมี น้ ำหนั กมำกที่ สุ ดที่  400  ºC  โดย
สอดคล้ อ งกั บ งำนวิจั ยของ J.Mertinkat et al. 
(1999) ที่พบว่ำเมื่อไพโรไลซีสพลำสติกโพลิสไตรีน 
(PS) ที่อุณหภูมิ400 ºC มีปริมำณมำกกว่ำที่ 500 ºC 
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และเมื่อลดอุณหภูมิไปที่ 370 ºC  จะได้ปริมำณของ
เชื้อเพลิงเหลวสูงสุดที่ %(w/w) ดังรูปที่ 3 

ส่วนผลของอัตรำกำรไหลของไนโตรเจนต่อ
ปริมำณ ของเหลวแสดงดั งตำรำงที่  1 ปริมำณ
เชื้อเพลิงเหลวจำกกำรไพโรไลซีส ที่อัตรำกำรไหลของ
ไนโตรเจน 100 ถึ ง 150 cm3/min น้ ำหนักของ
ของเหลวเพิ่ มขึ้นจำก 92.43 ถึง 95.67 %(w/w) 
เพิ่มขึ้น ประมำณ3.24 %(w/w) และมีน้ ำหนักและ
ปริมำณสูงสุดที่อัตรำกำรไหล 150 cm3/min  เมื่อ
เพิ่ ม อั ต รำกำรไหลถึ ง 200 cm3/min น้ ำหนั ก
ของเหลวที่ได้ลดลง ซึ่งสอดคล้อกับจำกงำนวิจัยของ 
İlknur Demiral and Emine Aslı Ayan (2011) ที่
พบว่ำกำรไหลอย่ำงรวดเร็วของไนโตรเจนท ำให้
ผลิตภัณฑ์ออกจำกเขตร้อนหรือโซนปฏิกิริยำอย่ำง

รวดเร็ว จึงเป็นผลให้ปริมำณเช้ือเพลิงเหลวที่อัตรำ
กำรไหลของไนโตรเจน 200 ลูกบำศก์เซนติเมตรต่อ
นำที ได้ปริมำณเชื้อเพลิงเหลวลดลง  

เมื่อน ำผลกำรทดสอบที่ได้มำวิเครำะห์ควำม
แปรปรวน  (Analysis of variance, ANOVA) ผล
กำรวิเครำะห์เช้ือเพลิงเหลวจำกกำรไพโรไลซีสโพ
ลิสไตรีน (PS) แสดงดังตำรำงที่ 2 พบว่ำกำรทดสอบ
อัตรำกำรไหลของไนโตรเจน ค่ำ Sig. = 0.032 มีค่ำ
น้อยกว่ำ  = 0.05 แสดงว่ำค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
เช้ือเพลิงเหลวโดยน้ ำหนักที่ อัตรำกำรไหลของ
ไน โต ร เจ น ที่  100, 150 แ ล ะ  200 ลู ก บ ำ ศ ก์
เซนติเมตรต่อนำที ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 

 

ภาพที่ 4 ปริมำณผลิตภัณฑ์ของเหลวจำกกำรไพโรไลซีสโพลสิไตรีนเทียบกับงำนวิจัย 
ของ J. Mertinkat, A. Kirsten, M. Predel and W. Kaminsky (1999) 

ตารางที่ 1 ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่อัตรำกำรไหลแก๊สไนโตรเจนต่ำงกัน ท่ีอุณหภูมิ 500 องศำเซลเซยีส 

อัตรำกำรไหล
ไนโตรเจน 

ปริมำณผลิตภณัฑ ์
ของเหลว ของแข็ง แก๊ส 

(cm3/min) (ml) (%w/w) (%w/w) (%w/w) 
100 101.33 92.43 1.71 5.86 
150 105.00 95.67 2.07 2.26 
200 99.67 91.02 0.47 8.51 
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ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์อัตรำกำรไหลของแก๊สไนโตรเจนต่อปรมิำณผลติภณัฑ์ที่เป็นของเหลว 

 

 
2. สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์

ผลกำรทดสอบแรงบิดแสดงดังรูปที่ 4 น้ ำมันที่
อัตรำส่วนผสม 9 : 1 ให้แรงบิดต่ ำกว่ำน้ ำมันแก๊สโซ
ลีน 91 ทุกควำมเร็วรอบ และพบว่ำที่ควำมเร็วรอบ
ของเครื่องยนต์ที่ 2,600±50 รอบต่อนำทีแรงบิดของ
เครื่องยนต์จะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแรงบิดมำตรฐำน
และแก๊สโซชีน 91 ที่แรงบิดของเครื่องยนต์จะลดลง
เช่นกัน และเมื่อควำมเร็วรอบเพิ่มสูงขึ้นถึง 2800-
3000 รองต่อนำทีพบว่ำน้ ำมันผสมจะให้แรงบิด
ใกล้เคียงกับน้ ำมันแก๊สโซลีน 91 

ผลกำรทดสอบแรงม้ำเบรกแสดงดังรูปที่  5 
น้ ำมันท่ีอัตรำส่วนผสม 9 : 1 มีค่ำแรงม้ำเบรกต่ ำกว่ำ
น้ ำมันแก๊สโซลีน 91 ทุกควำมเร็วรอบ และแรงม้ำ
เบ รกจะ เพิ่ ม ขึ้ น จน ถึ งค วำม เร็ วรอบ สู งสุ ด ที่ 
3,000±50 รอบต่อนำที  ซึ่ งมีแนวโน้มเหมือนกับ
แรงม้ำเบรกมำตรฐำนที่แรงม้ำเบรกมำตรฐำนและ
แก๊สโซลีน 91 เมื่อเพิ่มควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
แรงม้ำเบรกก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน และที่ควำมเร็วรอบ 
2800-3000 รอบต่อนำทีให้แรงม้ำเบรกใกล้เคียงกับ
แก๊สโซลีน 91 

ผลของควำมสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงแสดงดังรูปท่ี 6 
น้ ำมันผสมอัตรำส่วนผสม 9 : 1 มีอัตรำกำรสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงมำกกว่ำน้ ำมันแก๊สโซลีน 91ประมำณ โดยที่
รอบ 2000 จะแตกต่ำงกัน0.85 และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเมื่อควำมเร็วรอบเพิ่มขึ้น โดยที่รอบ 2800-
3000 รอบต่อนำที จะมีอัตรำกำรสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น
มำกกว่ำแก๊สโซลีน 91 ถึงแม้ว่ำจะให้แรงบิดและ
แรงม้ำเบรกใกล้เคียงกัน 

สรุป  
กำรไพโรไลซีสพลำสติกโพลิสไตรีน (PS) พบว่ำ

สภำวะที่ เหมำะสมเพื่อที่จะได้ปริมำณผลิตภัณฑ์
ของเหลวมำกที่สุด ที่ 400 ºC มีค่ำ 93.24%(w/w) 
และที่ อั ต รำก ำร ไห ลของแก๊ ส ไน โต ร เจน 150 
cm3/min มีค่ำ 95.67%(w/w)  ส่วนกำรทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์พบว่ำอัตรำส่วนผสม 9 : 1 ให้
แรงบิดสูงสุดเท่ำกับ 6.02 นิวตันเมตร ที่ควำมเร็ว
รอบ 2,600 รอบต่อนำที ให้แรงม้ำเบรกสูงสุดเท่ำกับ 
2.43 แรงม้ำ ที่ควำมเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนำที 
โดยมีอัตรำกำรสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงต่ ำสุดเท่ำกับ 
0.932 ลิตรต่อช่ัวโมง ท่ีควำมเร็วรอบ 2,000 รอบต่อ
นำที 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะวศิวกรรมและอุตสำหกรรม

เกษตร มหำวิทยำลัย ส ำหรบัทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
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ภาพที่ 4 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงแรงบิดกับควำมเร็วรอบ 

 
ภาพที่ 5 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงแรงม้ำเบรกกับควำมเร็วรอบ 

 
ภาพที่ 6 กำรเปรียบเทียบระหว่ำงอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกับควำมเร็วรอบ 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาการใช้เปลือกล้าไยและรา้สกัดน ้ามันเป็นสารตัวเติมร่วมในฟองน ้ายางธรรมชาติ แปรสัดส่วนของเปลือกล้าไยตอ่ร้าสกัด

น ้ามันที่ 100/0, 75/25, 50/50 และ 25/75 พบว่าที่สัดส่วน 50/50 จะไดฟ้องน ้าที่มีค่าการเสียรูปหลังการกดอัดต่า้ที่สุด และศึกษา
ปริมาณสารก่อเจล (โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์, SSF) ที่เหมาะสม โดยแปรปริมาณที่ 1, 2, 3 และ 4 phr ผลการทดลองพบว่าปริมาณ SSF 
ที่ 4 phr จะให้ฟองน ้าที่มีลักษณะที่ดแีละมีค่าการเสียรูปหลังการกดอัดต่้าที่สุด เมื่อท้าการศึกษาปริมาณการใช้สารตัวเติมร่วมต่อสมบัติ
ของฟองน ้ายางธรรมชาติ โดยแปรปริมาณสารตัวเติมร่วมที่ 5, 10, 15 และ 20 phr พบวา่การใช้สารตวัเติมร่วมที่ปริมาณ 10 phr จะได้
ฟองน ้าที่มีสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 173-2519 สามารถจัดชั นได้เทียบเท่ากับชั น RU 35 โดยมีแรงกดทีท่้าให้ความหนา
ลดลง 25% เท่ากับ 6.16 กโิลปาสคาล และมีค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดเท่ากับ 6.50% 

ค้าส้าคัญ: ฟองน ้ายางธรรมชาติ เปลือกล้าไย ร้าสกัดน า้มัน 

Abstract 
Latex foam from natural rubber was prepared by using longon shell and defatted rice bran (DRB) as 

fillers. The ratios of longon shell/DRB used were 100/0, 75/25, 50/50 and 25/75. The results indicated that 50/50 
ratio of longon shell/DRB gave lowest compression set value. The effects of gelling agent (SSF) on properties of 
latex foam were also studied. The amount of SSF used varied at 1-4 phr. At 4 phr of SSF, latex foam showed 
lowest compression set value. Moreover, the effects of content of longon shell/DRB used (5, 10, 15 and 20 phr) 
on properties of latex foam were studied. The results indicated that the properties of latex foam filled with 10 
phr of longon shell/DRB reached the standard specification of latex foam rubber according to TIS 173-2519. It was 
qualified in RU 35 with indentation force of 6.16 kPa and compression set of 6.50%. 

Keywords: Defatted rice bran, Latex foam, Longon Shell 

บทน้า 
เทคโนโลยีน ้ายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี

น ้ายางธรรมชาติ มีความส้าคัญส้าหรับอุตสาหกรรม
ยางไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตน ้า
ยางธรรมชาติ ม าก เป็ นอั นดั บ ต้ น  ๆ  ของโลก 
นอกจากนี เทคโนโลยีน ้ายางยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้

พลังงานในการแปรรูปต่้า ฉะนั นการวิจัยและพัฒนา
น วั ต ก ร รม เท ค โน โล ยี น ้ า ย า ง เพื่ อ ส นั บ ส นุ น
อุ ตสาหกรรมผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ จากน ้ าย างจึ งมี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมนี  
เนื่องจากจะช่วยให้อุตสาหกรรมนี สามารถแข่งขันได้
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ในระดับสากล โดยทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
นิยมใช้สารตัวเติมในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุง
สมบัติ หรือใช้เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ทั งนี 
เพราะสารตั วเติ มส่ วนใหญ่ มี ราคาถูกกว่ายาง
ธรรมชาติ (Natural Rubber) อย่างไรก็ตาม สารตัว
เติ มส่ วน ใหญ่ ที่ ใช้ ในผลิตภัณ ฑ์ ยางเป็ นวัสดุ ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและอาจมี
การปนเปื้อนของสารพิษต่าง ๆ สู่สิ่งแวดล้อมได้ 
ดังนั นการน้าชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ทดแทนสารตัวเติมทางการค้า จึงเป็นทางเลือก
ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีวัตถุดิบจ้านวนมาก สามารถหา
ได้ง่าย รวมทั งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงน้าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ชีวมวลเป็นสารตัวเติมทางธรรมชาติ 
(ปุญญานิช, 2555) ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ นที่
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัสดุชีวมวลเป็นสารตัวเติมใน
ยางธรรมชาติดังเช่นในงานวิจัยของ Moonchai et 
al. (2012), S. Moonchai and D. Moonchai 
(2013), Moonchai et al. (2015) ดริญญา และ
อรุณศรี (2556) และดริญญา และคณะ (2556) ได้
ศึกษาการใช้ร้าสกัดน ้ามันเป็นสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ 

ส้าหรับงานวิจัยนี สนใจศึกษาใช้ร้าสกัดน ้ามัน
และเปลือกล้าไยเป็นสารตั วเติมร่วมในการท้ า
ผลิตภัณฑ์ฟองน ้ายางธรรมชาติ โดยล้าไยนิยมปลูก
กันมากทางภาคเหนือของประเทศพบมากในจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดล้าพูน มีช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
ของทุกปี โดยทั่วไปผลล้าไยที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี มัก
เรียกว่าล้าไยในฤดู ส่วนล้าไยนอกฤดูนั นจะหมายถึง 
ผลล้าไยที่ออกดอก และติดผลในช่วงเวลาอื่น ๆ ของ
ปี ในปัจจุบันประเทศไทยมีล้าไยสดบริโภคกันทั งปี 
ซึ่งเราสามารถน้าล้าไยมาบริโภคได้ทั งในรูปแบบเนื อ
ล้าไยสด และเนื อล้าไยแปรรูป เช่น เนื อล้าไยอบแห้ง 
(เนื อล้าไยสีทอง) เนื อล้าไยอบแห้งทั งเปลือก เนื อ
ล้าไยกระป๋อง และเนื อล้าไยกวน เป็นต้น ผลล้าไยสด
ที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละปี มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั น ที่
ถูกน้ามาบริโภคภายในประเทศ  ผลผลิตที่เหลือจะ

ถูกส่งออกขายยังต่างประเทศ ทั งในรูปล้าไยผลสด
และผลิตภัณฑ์ล้าไย (สมปอง, 2555) เมื่อมีการ
ส่งเสริมการผลิตล้าไยกันมาก ก็ส่งผลให้มีเปลือก
ล้าไยเหลือทิ งจากการแปรรูปมากเช่นกัน   

อรุณศรี และปวริศา (2557) ศึกษาผลของ
เปลือกล้าไยที่ใช้เป็นสารตัวเติมต่อสมบัติของฟองน ้า
ยางธรรมชาติ พบว่าที่ปริมาณเปลือกล้าไย 0-40 phr 
สามารถตีฟองน ้ายางธรรมชาติได้ แต่ด้วยลักษณะ
ของเปลือกล้าไยที่มีน ้าหนักมาก ส่งผลให้สมบัติของ
ฟองน ้ายางที่ได้ไม่ผ่านตามมาตรฐาน มอก. 173-
2519 นอกจากนั นในขั นตอนการตีฟองมีระยะเวลา
ในการเจลสั นมาก ส่งผลให้ฟองน ้ายางที่ได้ยุบตัว
อย่างรวดเร็ว  

งานวิจัยสนใจศึกษาการน้าร้าสกัดน ้ามันมาใช้
เป็นสารตัวเติมร่วมกับเปลือกล้าไย เนื่องจากร้าสกัด
น ้ามันมีน ้าหนักเบา และสามารถช่วยเพิ่มเวลาในการ
เจลของฟองยางได้ นอกจากนี การใช้ร้าสกัดน ้ามัน
ปริมาณ  10 phr ได้ ยางฟองน ้ าที่ มี สมบัติ ผ่ าน
มาตรฐาน มอก. 173-2519 (ดริญญา และอรุณศรี, 
2556) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสัดส่วนการใช้ร้า
สกัดน ้ามันและเปลือกล้าไย ปริมาณสารก่อเจล และ
ปริมาณสารตัวเติมร่วมต่อสมบัติต่างๆ ของฟองน ้า
ยางธรรมชาติ  

วิธีการวิจัย 
1. ขอบเขตงานวิจัย 
ขั นตอนแรก: หาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง

เปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันที่จะเติมลงในยาง
ฟองน ้า โดยท้าการตียางฟองน ้าตามสูตรแต่แปร
สัดส่วนระหว่างปริมาณเปลือกล้าไยต่อร้าสกัดน ้ามัน 
ที่ ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช ดั งนี  0 /100, 
25/75, 50/50, 75/25 และ 100/0 

ขั นตอนที่ สอง : เลือกสัดส่ วนที่ เหมาะสม
ระหว่างเปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามัน เพื่อน้ามาใช้
ในการแปรปริมาณสารก่อเจลที่ 1, 2, 3 และ 4 phr 
แล้วน้าไปทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางฟองน ้า 

ขั นตอนที่สาม : เลือกปริมาณสารก่อเจลที่
เหมาะสมจากขั นตอนท่ีสอง เพื่อน้ามาใช้แปรปริมาณ
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สารตัวเติมร่วมที่จะใช้ในการตีฟอง โดยแปรปริมาณ
สารตัวเติมร่วมที่ 5, 10, 15, และ 20 phr แล้วน้าไป
ทดสอบสมบัติของยางฟองน ้า 

2. น ้ายางและสารเคมีที่ใช้ 
2.1 น ้ าย างข้ นชนิ ดแอม โน เนี ยสู ง  (High 

ammonia concentrated natural rubber) มี
ปริมาณเนื อยางแห้ง 60% 

2.2  ส า ร ล ะ ล า ย โพ แ ท ส เซี ย ม โอ ลิ เอ ต 
(Potassium oleate solution) ท้าหน้าที่สารเกิด
ฟองเตรียมให้อยู่ในรูปสารละลาย 10% 

2.3 ก้ามะถัน (Sulphur) ท้าหน้าที่เป็นสารคง
รูป เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 50% 

2.4 ซิงค์ไดเอททิลไดไธโอคาร์บาเมต (ZDEC) 
ท้าหน้าที่เป็นสารตัวเร่ง เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 
50% 

2.5 ซิงค์เมอร์แคปโตเบนโซไธอาโซล (ZMBT) 
ท้าหน้าที่เป็นสารตัวเร่ง เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 
50% 

2.6 ซีพีแอล (CPL) ท้าหน้าที่เป็นสารป้องกัน
การเสื่อมสภาพ เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 50% 

2.7 ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ท้าหน้าที่ เป็นสาร
กระตุ้น เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 50% 

2.8 ไดฟินิลกัวนิดีน (DPG) ท้าหน้าที่เป็นสาร
ช่วยการเกิดเจล เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอชัน 33% 

2.9 สารโซเดียมซิลิ โคฟลูออไรด์  (SSF) ท้า
หน้าท่ีเป็นสารท้าให้เกิดเจล เตรียมให้อยู่ในรูปดิสเพอ
ชัน 25% 

2.10 ร้าสกัดน ้ามัน ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
40 เมช ท้าหน้าที่ เป็นสารตัวเติม เตรียมให้อยู่ใน
รูปดิสเพอชัน 25%  

2.11 เปลือกล้าไย ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 
เมช ท้าหน้าที่ เป็นสารตัวเติม เตรียมให้อยู่ในรูป
สารดิสเพอชัน 25%  

ตารางที่ 1 สูตรน ้ายางผสมสารเคมี 

สารเคม ี น ้าหนักเปียก (phr) 
60% น ้ายางข้นแอมโมเนียสูง 
10% โพแทสเซียมโอลิเอต 
50% ก้ามะถัน 
50% ZDEC 
50% ZMBT 
50% CPL 
33% DPG 
50% ZnO 
25% SSF 
25% ร้าสกัดน ้ามันผสมกับ 
25% เปลือกล้าไย 

167 
15 
4 
2 
2 
2 

2.4 
10 

1, 2, 3, 4 
5, 10, 15,20 

 
3. การเตรียมยางฟองน ้า 
3.1. ใช้เครื่องส้าหรับตีแป้ง ยี่ห้อ CHAMP รุ่น 

CS-B5 ในการตียางฟองน ้า ขั นตอนแรกปั่นน ้ายางข้น
พร้อมสารตัวเติมเป็นเวลา 3 นาที เพื่อไล่แอมโมเนีย 
ใช้ความเร็วระดับ 3 (สเกลปรับระดับความเร็วของ
เครื่องตี) แล้วจึงเติมสารเคมีต่าง ๆ ตามปริมาณที่ใช้
จริงลงในหม้อเครื่องตีฟอง ตามล้าดับดังนี  1) เติม

โปแตสเซียมโอลิเอตลงในหม้อปั่น ใช้ความเร็วระดับ 
1 เป็นเวลา 1 นาที 2) เติมก้ามะถัน ZDEC ZMBT 
และ CPL ใช้ความเร็วระดับ 1 เป็นเวลา 4 นาที แล้ว
จึงเดินเครื่องด้วยความเร็วระดับ 3 อีก 4 นาที 
สลับกันไป (การเดินสลับกันนี เพื่อให้ได้ฟองยางที่
สม่้าเสมอตั งแต่ด้านบนถึงก้นหม้อ) จนได้ความสูง
ของฟองประมาณ 3-4 เท่าตัวของน ้ายางที่ใส่เข้าไป 
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3) เติมดีพีจี  ใช้ความเร็วระดับ  1  เป็นเวลา  1  
นาที 4) เติมซิงค์ออกไซด์  ใช้ความเร็วระดับ  1  เป็น
เวลา  1  นาท ี5) เติมเอสเอสเอฟ  ใช้ความเร็วระดับ
1  เป็นเวลา  1 นาที 

3.2 น้าฟองยางที่ปั่นได้เทลงเบ้าที่ เตรียมไว้  
ปาดหน้าฟองยางให้เรียบ  แล้วน้าไปอบด้วยหม้อนึ่ง

ไอน ้าที่อุณหภูมิ  100 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  30 
นาที (ทั งนี เวลาในการนึ่งขึ นกับขนาดของชิ นงาน) 

3.3 น้ายางฟองน ้าออกจากเบ้าและล้างด้วยน ้า
ร้อน 70 องศาเซลเซียส เพื่อชะล้างสารเคมีที่ตกค้าง
ออก  แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียสจน
แห้ง 

 

ภาพที่ 1  เครื่องส้าหรับตียางฟองน ้า 
 

4. การทดสอบสมบัติของยางฟองน ้า 
4.1 วัดความสูงของฟองยางที่ตีได้และจับเวลา

ในการเจล ของฟองยาง (เวลาที่ฟองยางเริ่มเซตตัว) 
4.2 ทดสอบความหนาแน่น 
ตัดฟองน ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาด กว้าง x ยาว 

x สูง เท่ากับ 50 x 50 x 50 มิลลิเมตร จากนั นน้าไป

ช่ังน ้าหนักด้วยเครื่องช่ังความละเอียด 4 ต้าแหน่ง 
ค้านวณหาความหนาแน่นจากสมการ 

D = M/V (g/cm3)                 (1) 
เมื่อ D  คือ ความหนาแน่นของชิ นทดสอบ, g/cm3 

 M คือ น ้าหนักของชิ นทดสอบ, g 
 V  คือ ปริมาตรของชิ นทดสอบ, cm3 
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ภาพที่ 2 แสดงขั นตอนการตีฟอง 
 

4.3 ลักษณะโครงสร้างของยางฟองน ้า 
ทดสอบโดยการตัดยางฟองน ้า ถ่ายรูปด้วย

กล้องดิจิตอล เพื่อดูความเข้ากันได้ของสารตัวเติม  
4.4 ทดสอบแรงกดที่ท้ าให้ความหนาของ

ฟองน ้าลดลงร้อยละ 25 (Indentation test) 
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 173 -2519 มี

วิธีการทดสอบดังนี  ตัดฟองน ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมี
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 30 x 30 x 25 
มิลลิเมตร น้าฟองน ้ามาวางลงใต้แผ่นอัดแล้วใช้เครื่อง
แรงกด 4.5 นิวตัน วัดความหนาของยางฟองน ้าถือว่า
เป็นความหนาเดิม จากนั นกดยางฟองน ้าจนยุบตัวลง
ไป 25% ของความหนาเดิมอ่านแรงที่ใช้กดซึ่งรวมกับ
แรง 4.5 นิวตัน 

4.5 ทดสอบรงกดภายหลังการอบด้วยความ
ร้อน (Accelerated aging test) 

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 173-2519 ใช้
วิธีการเช่นเดียวกับการทดสอบแรงกดที่ท้าให้ความ
หนาของฟองน ้าลดลงร้อยละ 25 แต่ต้องเตรียมชิ น
ทดสอบโดยการน้าไปอบที่อุณหภูมิ  100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง แล้วจึงน้าไปทดสอบ 

4.6 ทดสอบค่าการยุบตัวเนื่องจากการอัด 
ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 173-2519 ให้ตัด

ยางฟองน ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาด กว้าง x ยาว x สูง 
เท่ากับ 50 x 50 x 25 มิลลิเมตร น้าฟองน ้าวางไว้ใต้
แผ่นเหล็ก กดแผ่นเหล็กอัดให้ฟองน ้ายุบไป 50% 
ของความสูงเดิม จากนั นน้าไปอบที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง เมื่อครบตาม
ก้าหนดเวลาให้น้าออกจากตู้อบ แกะเอาแผ่นเหล็ก
ออก แล้ววางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที ค้านวณหา
ค่าเปอร์เซ็นต์การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด 

 

 

ป่ันน ้ายางข้นไล่แอมโมเนียแล้วใส่สารตัวเตมิ 

ก้ามะถัน,  ZDEC, ZMBT และ CPL 

ใส่ DPG 

  ใส่ ZnO 

ใส่ SSF 

เทใส่เบ้ารอจนเกิดการเจล 

คงรูปด้วยการนึ่งด้วยไอน ้า 

ล้างยางฟองน ้า 

ความเร็วระดับ 1 , 4 นาที และ ระดับ 3, 
4 นาที 

ความเร็วระดับ 1 , 1 นาที  
 

ความเร็วระดับ 1 , 1 นาที  
 

ความเร็วระดับ 1 , 1 นาที  
 

ใส่โปแทสเซียมโอลิเอต 
 

ความเร็วระดับ 1 , 1 นาที 
และ  

ความเร็วระดับ 3 , 3 นาที  

อบให้แห้งที ่70 OC  

431



 
 

จากสมการ 

Compression set (%) = [𝑡0−𝑡]
𝑡0

 x 100  (2) 
เมื่อ  t0 คือ ความสูงของชิ นทดสอบก่อนการทดสอบ, 
mm       

t คือ ความสูงของชิ นทดสอบหลังการทดสอบ, 
mm  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ศึกษาสัดส่วนที่ เหมาะสมของสารตัวเติม
ระหว่างเปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามัน 

การทดลองนี มีจุดประสงค์เพื่อหาสัดส่วนที่
เหมาะสมของเปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันส้าหรับ
ใช้เป็นสารตัวเติมในฟองน ้ายางธรรมชาติ เมื่อใช้สาร
ตัวเติมทั งสองผสมรวมกันที่ปริมาณ 20 phr ที่
สัดส่วนต่าง ๆ ได้ผลเวลาในการเจลและความสูงของ
ฟองยางที่ตีได้ก่อนการเจล แสดงดังตารางที่ 2 จะ
เห็นว่าการใช้เปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันที่สัดส่วน
ต่าง ๆ กัน จะให้เวลาในการเจลของฟองน ้าที่ต่างกัน
ด้วย โดยที่สัดส่วนเปลือกล้าไย/ร้าสกัดน ้ ามันที่ 
25/75 มีเวลาเจลสั นที่สุด ส่วนที่สัดส่วน 0/100 มี

เวลาเจลที่นานที่สุด ส้าหรับความสูงของฟองที่ตีได้
พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณร้าสกัดน ้ามัน ส่งผลให้ความสูง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเล็กน้อย 

เมื่อทดสอบค่าความหนาแน่น พบว่าการใช้
เปลือกล้าไยเป็นสารตัวเติมอย่างเดียวจะได้ฟองน ้าที่
มีความหนาแน่นมากที่สุด ขณะที่เมื่อเติมร้าสกัด
น ้ามันลงไป ส่งผลให้ได้ฟองน ้าที่มีความหนาแน่น
ลดลง แสดงถึงฟองน ้ามีน ้าหนักเบาขึ น นอกจากนั น
พบว่าฟองน ้าที่ใช้เปลือกล้าไย/ร้าสกัดน ้ามันที่สัดส่วน 
50/50 เป็นสารตัวเติมจะมีค่าเสียรูปหลังการกดอัด
ต่้าที่สุด ส่วนฟองน ้าที่ใช้เฉพาะร้าสกัดน ้ามันเป็นสาร
ตัวเติมเพียงอย่างเดียว จะมีค่าการเสียรูปหลังการกด
อัดที่สูงกว่าการมีเปลือกล้าไยเป็นสารตัวเติมร่วม 
ดังนั นในงานวิจัยนี จึงเลือกใช้สัดส่วนของสารตัวเติม
ระหว่างเปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันที่  50/50 
ส้าหรับการทดลองขั นตอนต่อไปเนือ่งจากเป็นสัดส่วน
ที่ให้ค่าการเสียรูปหลังการกดอัดน้อยที่สุด และมเีวลา
เจลที่ไม่สั นจนเกินไป 

ตารางที่ 2 เวลาเจล ความสูงฟองยาง และสมบัติทางกายภาพของฟองน ้ายางธรรมชาติที่ใช้สารตัวเตมิร่วมใน
ปริมาณ 20 phr 

สัดส่วนสารตัวเติม 
(เปลือกล้าไย/ร้าสกัดน ้ามัน) 

เวลาเจล 
(min) 

ความสูงของฟอง 
(cm) 

ความหนาแน่น 
(g/cm3) 

ค่าการเสียรูปหลังการ
กดอัด (%) 

100/0 
75/25 
50/50 
25/75 
0/100 

2.00 
1.40 
2.20 
1.30 
2.50 

9.5 
9.8 
10.0 
10.1 
10.5 

0.38±0.02 
0.29±0.04 
0.27±0.03 
0.25±0.04 
0.28±0.04 

17.07±4.65 
17.98±7.12 
13.26±6.18 
14.97±7.39 
20.53±3.38 

 
ศึกษาหาปริมาณสารก่อเจลที่เหมาะสมเมื่อใช้

สารตัวเติมร่วมระหว่างเปลือกล้าไยและร้าสกัด
น ้ามันที่สัดส่วน 50/50 ในปริมาณ 20 phr 

จากผลการทดลองในขั นตอนก่อนหน้านี  พบว่า
สัดส่ วนการใช้ เปลือกล้ าไยต่ อร้าสกัดน ้ ามั นที่

เหมาะสมคือ 50/50 ในขั นตอนนี มีจุดประสงค์เพื่อ
หาปริมาณสารก่อเจล (SSF) ที่เหมาะสม จึงท้าการ
แปรปริมาณสารก่อเจลที่ 1-4 phr จากตารางที่ 3 
พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ SSF ส่งผลให้เวลาในการเจลล
ดลง และท้าให้ได้ความสูงของฟองยางเพิ่มขึ น ซึ่งการ
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ใช้สารก่อเจลที่ปริมาณ 1 และ 2 phr ท้าให้ฟองยาง
เกิดการเจลที่ช้าเกินไป จึงท้าให้ฟองยางเกิดการแตก
ตัวไปก่อนท่ีฟองยางจะเกิดการเซตตัวเป็นยางฟองน ้า 
ส่ งผลให้ ได้ยางฟองน ้ าที่ มี รูพรุนที่ น้ อยและไม่

สม่้าเสมอ ดังนั นท่ีปริมาณสารก่อเจลที่ 1 และ 2 phr 
จึงได้ยางฟองน ้าที่ไม่เหมาะส้าหรับน้าไปทดสอบ
สมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ต่อไป  
 

 

ตารางที่ 3 เวลาเจล ความสูงของฟองยาง และความหนาแน่นของฟองน ้าเมื่อใช้สารก่อเจลที่ปริมาณต่าง ๆ ที่ 
ปริมาณสารก่อเจล 

(phr) 
เวลาเจล 
(min) 

ความสูงของฟอง 
(cm) 

1 
2 
3 
4 

4.00 
3.35 
2.45 
2.20 

9.5 
9.8 
10.0 
10.1 

 
ส้าหรับยางฟองน ้าที่ใช้ SSF ที่ปริมาณ 3 และ 

4 phr เมื่อทดสอบค่าความหนาแน่นพบว่ามีค่าไม่
ต่ างกัน (0.20 g/cm3) และตารางที่  4 แสดงผล
ทดสอบค่าการเสียรูปหลังการกดอัด และแรงกดที่ท้า
ให้ฟองน ้ายุบตัวลง 25% ทั งก่อนและหลังอบ จะเห็น
ว่าการใช้สารก่อเจลที่ปริมาณ 4 phr จะได้ยาง
ฟองน ้าที่มีค่าการเสียรูปหลังการกดอัดน้อยกว่าที่
ปริมาณสารก่อเจล 3 phr นอกจากนั นท่ีปริมาณสาร
ก่อเจล 4 phr ยังให้ยางฟองน ้าที่มีค่าแรงกดที่ท้าให้
ฟองน ้ายุบตัวสูงกว่าการใช้สารก่อเจลที่ปริมาณ 3 
phr เล็กน้อย ดังนั นจากขั นตอนนี  จึงสรุปได้ว่า
ปริมาณสารก่อเจลที่เหมาะสมส้าหรับใช้ใกระบวน
การท้ายางฟองน ้า คือ ที่ปริมาณ 4 phr 

ศึกษาหาปริมาณสารตัวเติมร่วมระหว่าง
เปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันที่เหมาะสมเมื่อใช้
สารตัวเติมในสัดส่วน 50/50  

ในการทดลองตอนนี เป็นการศึกษาหาปริมาณ
สารตัวเติมร่วมระหว่างเปลือกล้าไยกับร้าสกัดน ้ามัน
เมื่อใช้ในสัดส่วน 50/50 โดยแปรปริมาณสารตัวเติม
ร่วมที่ 5, 10, 15, 20 phr โดยใช้ SSF ที่ปริมาณ 4 
phr เมื่อทดสอบความหนาแน่นพบว่ายางฟองน ้าจะมี
ความหนาแน่นเพิ่มมากขึ นตามปริมาณสารตัวเติม 
เนื่องจากสารตัวเติมมีความหนาแน่นมากกว่ายาง
ธรรมชาติ เมื่อเพิ่มสารตัวเติมเข้าไปจึงส่งผลให้ได้ยาง
ฟองน ้าท่ีมีความหนาแน่นเพิ่มขึ น  

 

ตารางที่ 4 สมบัติทางกายภาพของฟองน ้ายางธรรมชาติที่ใช้สารก่อเจลในปริมาณตา่ง ๆ 
ปริมาณสารก่อเจล 

(phr) 
ค่าการเสียรูปหลังการกดอัด (%) แรงกดที่ท้าให้ฟองน ้ายุบตัว 25% (kPa) 

ก่อนอบ หลังอบ 

1 
2 
3 
4 

N.A. 
N.A. 

4.51±0.45 

2.34±0.32 

N.A. 
N.A. 

4.84±1.94 

5.83±1.47 

N.A. 
N.A. 

8.53±3.28 

8.73±2.15 
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ตารางที่ 5 สมบัติทางกายภาพของฟองน ้ายางธรรมชาติที่ใช้สารตัวเติมร่วมในปริมาณต่าง ๆ 
ปริมาณสารตัวเติม 

(phr) 
ความหนาแน่น 

(g/cm3) 
 

ค่าการเสียรูปหลังการ
กดอัด (%) 

แรงกดที่ท้าให้ฟองน ้ายุบตัว 25% (kPa) 
ก่อนอบ หลังอบ 

5 
10 
15 
20 

0.1418±0.01 

0.1799±0.01 

0.1844±0.03 

0.2085±0.03 

4.20±1.76 

6.50±1.37 

4.99±1.03 

6.15±1.12 

4.92±1.38 

6.16±2.41 

5.62±3.32 

5.83±1.47 

7.92±1.10 

6.75±2.26 

7.04±2.58 

8.73±2.15 

 
ตารางที่ 6 การจัดชั นยางฟองน ้าเทียบกับลักษณะฟองน ้าท่ีต้องการตามมาตรฐาน มอก. 173-2519 
หมายเหตุ  (        ) = ค่าที่ได้จากการทดสอบ 
ปริมาณสารตัวเติม

(phr) 
จัดเป็นฟองน ้าชนิดตัน

ชั นคุณภาพ 
ลักษณะที่ต้องการตาม มอก. 173-2519 

แรงกดที่ท้าให้ความหนา
ลดลง 25% (kPa) 

ค่าที่เปลี่ยนไปหลังการอบ
ด้วยความรอ้น (ไม่เกิน,%) 

ค่าการยุบตวัเนื่องจาก
แรงอัด (ไม่เกิน,%) 

 5 RU 35 4.9±1.4 (4.92) ±20 (60.97) 10 (4.20) 

 
10 RU 35 4.9±1.4 (6.16) ±20 (9.58) 10 (6.50) 

 
15 RU 35 4.9±1.4 (5.62) ±20 (25.27) 10 (4.99) 

 
20 RU 35 4.9±1.4 (5.83) ±20 (49.74) 10 (6.15) 

ตารางที่ 5 แสดงค่าการเสียรูปหลังการกดอัด 
และค่าแรงกดที่ท้าให้ฟองน ้ายุบตัวลง 25% ทั งก่อน
และหลังอบของยางฟองน ้าที่แปรปริมาณสารตัวเติม
ร่วม พบว่าการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมร่วมในช่วง 5-
20 phr ผลการทดสอบสมบัติดังกล่าวมีค่าไม่ต่างกัน
มากนัก และมีแนวโน้มค่อนข้างแปรปรวน รูปที่ 3 
แสดงภาพถ่ายโครงสร้างเซลล์ของฟองน ้า จะเห็นว่า
เมื่อเพิ่มปริมาณสารตัวเติมส่งผลให้ฟองน ้ามีขนาด
เซลล์ที่ใหญ่ขึ น และมีความไม่สม่้าเสมอของขนาด
เซลล์มากขึ น นอกจากนั นจะเห็นว่าสีของฟองน ้าจะ
เข้มขึ นตามปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ น  

จากตารางที่ 6 เมื่อจัดชั นยางฟองน ้าเทียบกับ
ลักษณะฟองน ้าที่ต้องการตามมาตรฐาน มอก. 173-

2519 พบว่าการใช้สารตัวเติมร่วมในปริมาณ 5-20 
phr จะได้ยางฟองน ้าที่มีค่าแรงกดที่ท้าให้ความหนา
ของฟองน ้าลดลง 25% และค่าการเสียรูปหลังการกด
อัดผ่านตามมาตรฐาน  โดยจัดชั นได้เป็นฟองน ้าชนิด
ตันชั นคุณภาพ RU 35 ส้าหรับค่าที่เปลี่ยนไปหลงัการ
อบด้วยความร้อนมีแต่ฟองน ้าที่ใช้สารตัวเติมปริมาณ 
10 phr เท่านั นที่มีค่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ มี
ค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 20 ดังนั นเมื่อพิจารณา
จากสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อจัดชั นเข้ากับเกณฑ์
มาตรฐานตาม มอก. 173-2519 พบว่าปริมาณของ
สารตัวเติมที่เหมาะสมได้แก่ 10 phr 
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ภาพที ่3 ลักษณะเซลล์ของฟองน ้ายางธรรมชาติที่ใช้สารตัวเติมร่วมระหว่างเปลือกล้าไย 
และร้าสกัดน ้ามันในปริมาณต่าง ๆ 

  

สรุปผลการวิจัย 

การใช้เปลือกล้าไยและร้าสกัดน ้ามันเป็นสารตัว
เติมร่วมส้าหรับฟองน ้ายางธรรมชาติ จากผลการ
ทดลองพบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของสารตัวเติมคือ 
50/50 และปริมาณสารก่อเจลที่เหมาะสมคือ 4 phr 
โดยที่เมื่อใช้ปริมาณของสารตัวเตมิผสมที่ 10 phr จะ
ได้ฟองน ้าที่มีสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานมอก. 
173-2519 ดังนั นสามารถใช้ร้าสกัดน ้ามันและเปลือก
ล้าไยเป็นสารตัวเติมร่วมในการผลิตฟองน ้าจากยาง
ธรรมชาติ และให้ฟองน ้าที่มีสมบัติดีกว่าการใช้ร้า
สกัดน ้ามันหรือเปลือกล้าไยเพียงอย่างเดียว 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีสนับสนุน
ทุนวิจัย และสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะ
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อิทธิพลของความเร็วรอบของเครื่องบ่มแบบถังหมนุใบกวน 2 ชั้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการบ่มน้ ายางคอมพาวนด์ในเครื่องบ่มแบบถังหมุนที่มีใบกวน 2 ชั้นยึดติดกับที่ ส าหรับถังหมุนหมุนด้วย

ความเร็วรอบ 60 70 และ 80 รอบต่อนาที โดยใช้มอเตอร์ขนาด 186 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ ถังควบคุมอุณหภูมิใช้ฮีตเตอร์ขนาด 2 ,000 

วัตต์ เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิและใช้ปั้มน้ าวนเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ าภายในถังให้สม่ าเสมอ โดยใช้อุณหภูมิในการบ่มที่ 50 C พบว่าเมื่อ
น าน้ ายางไปทดสอบกับคลอโรฟอร์มจะได้ผลทดสอบเป็นก้อนยางเกรด 3 เมื่อใช้ระยะเวลาในการบ่มน้ ายาง 6 ชั่วโมง การบ่มน้ ายางใน
เครื่องบ่มแบบถังหมุนสามารถลดการเกิดฟองและฟิล์มลงได้ และเมื่อใช้ความเร็วรอบต่ าจะเกิดฟองและฟิล์มที่ขอบถังมาก แต่การใช้
ความเร็วรอบที่สูงขึ้นนั้นสามารถลดการเกิดฟองและฟิล์มลงได้ เนื่องจากจะท าให้การกวนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

ค้าส้าคัญ: การบ่ม ถังหมุน น้ ายางคอมพาวนด์  

 

Abstract 
The objective of this work was to study the effect of speed of rotational tank with two-level blender 

blade for latex compound maturation.  Two-level blender blade was fixed, but a tank was rotated with speed of 
60, 70 and 80 revolution per minute by using motor (186 Watt, 220 Volt). Heater (2000 Watt) was used to 
increasing circulating water temperature. A water pump was used for circulate cooling water which controlled 

temperature at 50C. The chloroform test result was grade number 3 at maturation time of 6 hours. It was found 
that the latex maturation using a rotational tank was able to reduce bubble and film formation. At lower rotation 
speed, bubble and film formed at the edge of the tank. At higher rotation speed, harmonious mixing caused the 
reduction of bubble and film formation. 

Keywords: Latex compound, Maturation, Rotational tank 
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บทน้า 
ในกระบวนการท าผลิตภัณฑ์จากยางพารา 

สามารถใช้วัตถุดิบทั้งในรูปของน้ ายาง และยางแห้ง 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต และลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับการผลิตภัณฑ์จากน้ ายางนั้นจะใช้การลงทุนที่
น้อยกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง ซึ่งนักลงทุน
รายย่อย หรือกลุ่มเกษตรกรสามารถรวมตัวกันลงทุน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ ายางพาราได้ ซึ่งจะเป็น
การส่ งเสริมการแปรรูป  และเพิ่ มมูลค่ าให้ กับ
ยางพารา นอกจากนั้นเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพาราอีกด้วย ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ า
ยางพาราจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การออก
สูตรยาง 2) การผสมยางกับสารเคมี 3) การบ่มน้ า
ยาง 4) การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และ 5) การคงรูป ซึ่ง
การบ่มหมายถึง การที่เก็บน้ ายางซึ่งผสมสารเคมีแล้ว
ไว้ช่วงหนึ่งก่อนการน าไปใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยาง จะมีระยะเวลาการบ่มต่างๆ กันตั้งแต่ 1-7 วัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการผลิต และ
ปริมาณการผลิต (วราภรณ์, 2537) ในระหว่างการ
บ่มน้ ายางคอมพา-วนด์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 2 
ลักษณะ คือ เสถียรภาพของคอลลอยด์ดีขึ้นหลังการ
บ่ม และเกิดการวัลคาไนซ์บางส่วน ซึ่งวัดได้จาก
ระดับการเช่ือมโยงของโมเลกุลน้ ายางคอมพาวนด์
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ก็ บ  (Global handbook and 
directory on NR&SR lattices) ดังนั้นขั้นตอนการ
บ่มน้ ายางจึงมีความส าคัญต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์
ยาง ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
บ่มน้ ายางคอมพา-วนด์ต่อสมบัติของน้ ายางเช่น 
Claramma et al. (1997) ศึ กษ าก าร เต รี ย ม น้ า
ยางพรีวัลคาไนซ์โดยบ่มน้ ายางที่อุณหภูมิ 60 70 80 

และ 90C พบว่าที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะช่วยให้เวลา
ในการบ่มน้ ายางลดลง Zhong et al. (2009) ศึกษา
สมบัติของยางวัลคาไนซ์ที่เตรียมได้จากน้ ายางที่ผ่าน
การบ่มเป็นเวลาต่าง ๆ ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการบ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ได้ยางวัลคา

ไนซ์ที่มีความแข็ง และความต้านทานแรงดึงเพิ่ม
สูงขึ้น  

ธวัชชัยและฤกษ์มงคล (2548) ศึกษาการบ่มน้ า
ยางที่ความเร็วรอบในการกวนน้ ายางคงที่ที่ 60 รอบ
ต่อนาที และแปรอุณหภูมิในการบ่มน้ ายางที่ 30 40 

และ 50C พบว่าที่อุณหภูมิต่างๆ ใช้เวลาในการบ่ม 
108 24 และ 6 ช่ัวโมงตามล าดับ จะเห็นว่าเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิส่งผลให้ใช้เวลาในการบ่มสั้นลง งานวิจัยนีจ้ึง
เป็นการศึกษาการบ่มน้ ายางพารากับสารเคมีโดยใช้
เครื่องบ่มน้ ายางแบบถังหมุนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิพลของความเร็วรอบในการกวนน้ ายางขณะบ่ม
ต่อลักษณะทางกายภาพของน้ ายาง ได้แก่การเกิด
ฟองและฟิล์ม ซึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางจากน้ ายางยกตัวอย่างเช่น ฟองอากาศ
ในน้ ายางคอมพาวนด์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการ
รั่วเป็นรูเข็มในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการจุ่ม 
(ดริญญา, 2555) 

 

วิธีการวิจัย 
ในการทดสอบการบ่มน้ ายาง จะใช้น้ ายางและ

สารเคมีตามสูตรดังตารางที่ 1 การผสมน้ ายางและ
สารเคมี ต้องมีการกวนส่วนผสมระหว่างน้ ายางและ
สารเคมี เพื่อให้เกิดการผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าง
ทั่วถึง ก่อนที่จะน าไปท าการบ่มน้ ายางในถังบ่มแบบ
ถังหมุน (รูปที่ 1) ที่มีใบกวน 2 ช้ัน โดยใช้ความเร็ว
รอบในการหมุนที่  60 70 และ 80 รอบต่อนาที 

อุณหภูมิในการบ่มเท่ากับ 50C ที่เวลาบ่มต่าง ๆ 
ส่วนประกอบของเคร่ืองบ่มน้้ายาง 

 1. ถังบ่มน้ ายางแบบใช้ถังหมุน 
ใช้ถังเป็นทรงกระบอก ท าจากเหล็กไร้สนิม 

หนา 1.2 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
สูง 20 เซนติเมตร ได้ปริมาตร 2.6 ลิตร 
 2. ถังควบคุมอุณหภูมิ 
 ใช้ถังทรงกระบอกท าจากเหล็กไร้สนิม เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25 เซนติ เมตร  สู ง 30 เซนติ เมตร 
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ปริมาตร 14.7 เซนติเมตร มีฉนวนหุ้มถังควบคุม
อุณหภูมิหนาด้านละ 1 เซนติเมตร 

3. ใบกวน 
ใบกวนมีหน้าที่กวนน้ ายางและสารเคมีให้เขา้

กัน ใบกวนเป็นแบบเปิด ท าจากสแตนเลส ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร จ านวน 4 ใบ ยึดติดอยู่กับ

ทีเ่ครื่องบ่มใช้มอเตอร์ขนาด ¼ แรงม้า ฮีทเตอร์ขนาด 

2,000 วัตต์ 220 โวลต์ ปั๊มน้ าวนขนาด 370 วัตต์ ชุด
เกียรส์่งก าลังใช้เกียร์ทด 1 ต่อ 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะถังบ่มน้ ายางแบบถังหมุน 
 

การทดสอบ 
 1. การเกิดฟองและฟิล์ม  

น าน้ ายางไปบ่มในเครื่องบ่มที่อุณหภูมิ 50C
สังเกตการเกิดฟองและฟิล์ม เมื่อใช้ความเร็วรอบใน
การกวนต่างๆ ได้แก่ 60 70 และ 80 รอบต่อนาท ี
 2. ทดสอบกับคลอโรฟอร์ม (Chloroform test)  
 การทดสอบว่าน้ ายางที่บ่มพร้อมน าไปใช้งาน
แล้วหรือไม่จะท าการทดสอบด้วยเทคนิคที่เรียกว่า 
การทดสอบโดยใช้คลอโรฟอร์ม (Chloroform test) 
หลักการของวิธีนี้คือ ท าให้น้ ายางจ านวนเล็กน้อยจับ
ตัวด้วยการหยดคลอโรฟอร์ม ปริมาณเท่ากับปริมาณ

น้ ายาง เช่น 10 มิลลิลิตร) และกวนด้วยแท่ งแก้ว 
ลักษณะก้อนยางที่จับตัวในเวลา 2 -3 นาที แบ่ง
ออกเป็น 4 เกรด ดังนี้ (วราภรณ์, 2555)  

เกรด 1 ก้อนยางเหนียวยดืได้เป็นเส้นยาวก่อนขาด 
เกรด 2 ก้อนยางจับตัวนิ่ม ยดืออกได้สั้นๆ ก็จะขาด 
เกรด 3 ก้อนยางจับเป็นเม็ดได้ไมค่่อยเหนียว  
เกรด 4 ก่อนยางจับเป็นเม็ดเล็กๆ ร่วนแห้ง 

 โดยทั่วไปน้ ายางคอมพาวนด์ที่จัดเกรดได้ เกรด 
2-3ถือว่าพร้อมส าหรับน าไปใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์
ต่อไปได้  
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ในการทดลองนี้น าน้ ายางที่ท าการกวนที่ความเร็วรอบต่างๆ มาทดสอบกับคลอโรฟอร์มทุกๆ หนึ่งช่ัวโมง 
และสิ้นสุดการทดสอบเมื่อได้น้ ายางเกรด 3 ลักษณะก้อนยางจับตัวเกรดต่างๆ แสดงดังรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
 

เกรด 1                                           เกรด 2 
 
 
 
 
 
 

เกรด 3                                             เกรด 4 
ภาพที่ 2 ลักษณะก้อนยางจับตัวเกรดต่าง ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงล าดับขั้นตอนวิธีการวิจัย
 
 
 

    เคร่ืองบ่มน ้ ำยำงผสมสำรเคมี 

ท ำกำรบ่มท่ีอุณหภูมิ 50 C ท่ีควำมเร็ว: 
60 rpm (0-6 hr) 
70 rpm (0-6 hr) 
 80 rpm (0-6 hr) 
 

 น ้ ำยำง + สำรเคมี 

 ทดสอบกบัคลอโรฟอร์มจนไดก้อ้นยำงเกรด 3 

 สงัเกตกำรณ์เกิดฟองและฟิลม์ท่ีเกิดข้ึน 
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  ตารางที่ 1 สูตรน้ ายางผสมสารเคมี  

Ingredients 
Dry weight  

(g) 
Wet weight 

(g) 
Test weight  

(g) 
Concentrated latex 60 % 100.00 166.67 1,166.69 
Potassium hydroxide (KOH) 10 % 0.20 2.00 14.00 
Potassium-laurate (K-laurate)  10 % 0.20 2.00 14.00 
Sulfur (S)  50 %  2.00 4.00 28.00 
Zinc diethyldithiocarbamate (ZDEC)   50 %  1.00 2.00 14.00 
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole (ZMBT)   50% 0.25 0.50   3.50 
Zinc Oxide (ZnO)  50 % 1.00 3.00 21.00 
Antioxidant (CPL)  50 % 0.50 1.00   7.00 

Total 105.15 181.17 1,268.19 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ก าร เกิ ด ฟ อ งข อ งน้้ าย า งค อม พ าวน ด์
 ผลการทดสอบการเกิดฟองของน้ ายางคอมพา-

วนด์ที่บ่มที่อุณหภูมิ 50C เมื่อใช้ความเร็วในการ
กวนที่ 60 70 และ 80 รอบต่อนาที (rpm) แสดงใน
ตารางที่ 2 และ รูปที่ 4 5 และ 6 พบว่าเมื่อบ่มน้ า
ยางเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ที่ความเร็ว 80 รอบต่อนาที 
ฟองอากาศจะลดลงในปริมาณมาก ส่วนที่ความเร็ว 

60 และ 70 รอบต่อนาที ยังคงมีฟองอากาศอยู่
บริเวณผิวหน้าและขอบของถังบ่มน้ ายาง และเมื่อบ่ม
ต่อจนเป็นระยะเวลา 4-6 ช่ัวโมง ที่ความเร็ว 80 รอบ
ต่อนาที จะไม่พบการเกิดฟอง แสดงว่าการกวนด้วย
ความเร็ว 60 และ 70 รอบต่อนาที เกิดการกวนที่ไม่
ทั่วถึง  ดังนั้นการเพิ่มความเร็วรอบจะช่วยให้เกิดการ
กวนท่ีทั่วถึงและลดปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้นได้ 

 
ตารางที่ 2 ผลทดสอบการเกิดฟองที่ความเร็วรอบและเวลาต่าง ๆ  

Maturation 
time (hour) 

Bubble formation 
60 rpm 70 rpm 80 rpm 

0 - 2 
เกิดฟองทั่วทั้งถัง และที่ขอบถังใน
ปริมาณมาก 

เกิดฟองทั่วทั้งถัง และที่ขอบถังใน
ปริมาณมาก 

เกิดฟองทั่วทั้งถัง และที่ขอบถัง
ในปริมาณมาก 

2 – 4 เกิดฟองบริเวณผิวหน้าและขอบถัง เกิดฟองบริเวณผิวหน้าและขอบถัง 
มีฟองขนาดเล็กกระจายอยู่
ตามขอบถัง 

4 - 6 
มีฟองขนาดเล็กกระจายอยูต่ามขอบ
ถัง 

มีฟองขนาดเล็กกระจายอยูต่าม
ขอบถัง 

ไม่พบการเกิดฟอง 
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                   60 rpm                                     70 rpm                         80 rpm 
ภาพที่ 4 ลักษณะฟองที่เกิดขึ้นเมือ่ใช้ความเร็วในการกวนต่างกันท่ีระยะเวลาการบม่ 0-2 hr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        60 rpm                                   70 rpm                                      80 rpm  
ภาพที่ 5 ลักษณะฟองที่เกิดขึ้นเมือ่ใช้ความเร็วในการกวนต่างกันที่ระยะเวลาการบม่ 2-4 hr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                60 rpm                                       70 rpm                                     80 rpm  
      ภาพที่ 6 ลักษณะฟองที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ความเร็วในการกวนต่างกันที่ระยะเวลาการบ่ม 4-6 hr 

 
การเกิดฟิล์ม 

 ผลการทดสอบการเกิดฟิล์มของการบ่มน้ ายาง 
แสดงในตารางที่  3 4 และ 5 เมื่อใช้อุณหภูมิในการ

บ่มที่  50C ที่ความเร็วรอบ 60 70 และ 80 รอบ
ต่อนาที พบว่าเมื่อใช้เวลาการบ่มน้ ายางเป็นเวลา 2 

ช่ัวโมง ที่ความเร็ว 60 รอบต่อนาที จะเริ่มพบฟิล์ม
บางๆ ที่บริเวณผิวหน้าน้ ายาง ส่วนที่ความเร็ว 70 
และ 80 รอบต่อนาทีจะไม่เกิดฟิล์ม และเมื่อบ่มน้ า
ยางเป็นเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 3 ช่ัวโมง ที่ความเร็ว 70 
รอบต่อนาที จะเกิดฟิล์มบางๆ ที่ขอบถัง ส่วนที่
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ความเร็ว 80 รอบต่อนาทีจะไม่เกิด แสดงให้เห็นว่า 
การหมุนที่ความเร็วรอบต่ าจะการเกิดกวนที่ไม่ทั่วถึง 
หรือกวนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วใน
การกวนต่ า ส่งผลท าให้น้ ายางบริเวณที่ติดกับขอบถัง 
ได้มีเวลาในการสัมผัสกับความร้อนจากขอบถัง จึงท า
ให้เกิดฟิล์มบริเวณนี้มากกว่า ท้ังนี้การที่ถังบ่มน้ ายาง
มี ครีบ เพื่ อ เพิ่ ม การหมุนวนน้ ายางยั งช่วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการกวนช่วยให้การกวนน้ ายางได้อย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น  ดังนั้นการเพิ่มความเร็วรอบในการ
กวนน้ ายางและครีบบริเวณถังบ่มน้ ายางมีผลท าให้
เกิดการกวนอย่างทั่วถึง และ ช่วยลดปริมาณการเกิด
ฟิล์มของน้ ายางลงได้ 

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบว่าการกวนที่ความเร็ว  

80 รอบต่อนาที เป็นความเร็วท่ีเหมาะสมที่สดุ เพราะ
ไม่พบการเกิดฟองและปริมาณการเกิดฟิล์มมีน้อย
มาก  เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้ ายางสามารถแลก
เป็นความร้อนกับถังควบคุมอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว 
การกวนที่ความเร็วดังกล่าวสามารถขจัดปัญหาการ
เกิดฟองและฟิล์มลงได้ ทั้งนี้การเพิ่มครีบภายในถัง
บ่มน้ ายางมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
หมุนวนให้น้ ายาง 
กวนได้อย่างทั่วถึงยิ่งข้ึน 

    

ตารางที่ 3 ผลการเกิดฟิล์มที่ความเร็วรอบ 60 rpm 
Maturation time (hour) Film formation 

0 ไม่เกดิ 
1 ไม่เกิด 
2 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
3 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
4 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้า และ บาง ๆ ขอบถัง 
5 เกิดบริเวณผิวหน้าและบาง ๆ ขอบถัง 
6 เกิดบริเวณผิวหน้า และ ขอบถัง 

 
ตารางที่ 4 ผลการเกิดฟลิ์มที่ความเร็วรอบ 70 rpm 

Maturation time (hour) Film formation 
0 ไม่เกดิ 
1 ไม่เกิด 
2 ไม่เกิด 
3 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
4 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
5 เกิดบาง ๆ บริเวณผิวหน้าและบาง ๆ ขอบถัง 
6 เกิดบริเวณผิวหน้าและขอบถัง 
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ตารางที่ 5 ผลการเกิดฟิล์มที่ความเร็วรอบ 80 rpm 
Maturation time (hour) Film formation 

0 ไม่เกดิ 
1 ไม่เกิด 
2 เกิดบางๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
3 เกิดบางๆ บริเวณผิวหน้าน้ ายาง 
4 เกิดบางๆ บริเวณผิวหน้า และ บางๆ ขอบถัง 
5 เกิดบริเวณผิวหน้าและบางๆ ขอบถัง 
6 เกิดบริเวณผิวหน้าและบางๆ ขอบถัง 
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บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ ำลองอุณหภูมิผนังเตำเผำขยะชุมชนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยศึกษำอิทธิพลของกำรเผำ

ไหม้โดยมีกำรอัดอำกำศและไม่มีกำรอัดอำกำศเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ และอุณหภูมิภำยในเตำเผำซ่ึงมีค่ำอยู่ในช่วง 276 °C - 293 °C ในขณะ

ที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมีค่ำเท่ำกับ 30  1 °C ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรเผำไหม้โดยมีกำรอัดอำกำศเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำมำรถจ ำลองอุณหภูมิผนังเตำเมื่อเกิดกำรเผำไหม้ที่เวลำ 14, 16, 18, 20, 22 และ 24 นำที ได้เท่ำกับ 158 °C, 165 °C, 
166 °C, 166 °C, 169 °C และ 163 °C ตำมล ำดับ โดยมีควำมคลำดเคลื่อนจำกค่ำอุณหภูมิผนังเตำเผำที่วัดได้จริง 7.4%, 8.5%, 6.0%, 
5.3%, 4.0% และ 5.2% ตำมล ำดับ กำรเผำไหม้โดยไม่ใช้พัดลมอัดอำกำศช่วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถจ ำลองอุณหภูมิผนังเตำที่
เวลำ 14, 16, 18, 20 และ 22 นำที ไดเ้ท่ำกับ 111 °C, 122 °C, 137 °C, 144 °C และ 152 °C ตำมล ำดับ โดยมีควำมคลำดเคลื่อนจำก
ค่ำอุณหภูมิผนังเตำเผำที่วัดได้จริง 1.2%, 2.4%, 7.2%, 7.4% และ 9.8% ตำมล ำดับ และพบว่ำกำรใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยในกำรเผำ
ไหม้ อุณหภูมิผนังเตำจะมีค่ำสูงกว่ำกำรเผำไหม้โดยไม่ใช้พัดลมอัดอำกำศเท่ำกับ 33% แต่เมื่อจ ำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่ำ
อุณหภูมิผนังเตำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยในกำรเผำไหม้มีค่ำสูงกว่ำกำรเผำไหม้โดยไม่ใช้พัดลมอัดอำกำศเท่ำกับ 94% 

ค าส าคัญ: กำรจ ำลองสภำพ เตำเผำขยะ สมรรถนะทำงควำมร้อน 

Abstract 
The objective of this research was to simulate municipal solid waste incinerator wall temperature using 

a computer program.  Influences of with/without adding compressed air into combustion chamber and air 
temperature inside the combustion chamber ranging from 276 °C - 293 °C were investigated while the surrounding 
temperature was 30 ± 1 °C.  It was found that adding compressed air into combustion chamber, the computer 
program simulated the municipal solid waste incinerator wall temperatures at combustion time of 14, 16, 18, 20, 
22 and 24 min as 158 °C, 165 °C, 166 °C, 166 °C, 169 °C and 163 °C, respectively.  The deviations from the 
measured one were 7.4%, 8.5%, 6.0%, 5.3%, 4.0% and 5.2%, respectively.  While without adding compressed air 
into combustion chamber was investigated, the computer program simulated the municipal solid waste 
incinerator wall temperatures at combustion time of 14, 16, 18, 20 and 22 min as 111 °C, 122 °C, 137 °C, 144 °C 
and 152 °C, respectively.  These simulations deviated from the measured values as 1.2%, 2.4%, 7.2%, 7.4% and 
9.8%, respectively.  Therefore, these results suggested that adding compressed air into the combustion chamber 
led to higher incinerator wall temperature up to 33% than without adding compressed air. The tolerance of wall 
temperature between adding and without adding compressed air into the combustion chamber was higher up to 
94% when simulated with computer program.  

Keywords: Simulation, Solid Waste Incinerator, Thermal efficiency 
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บทน า 
ปัจจุบันปัญหำทำงด้ำนขยะที่มีปริมำณของขยะ

เพิ่มมำกขึ้นมีควำมสัมพันธ์กับควำมเจริญก้ำวหน้ำ
และกำรพัฒนำควำมเจริญของเมือง มีกำรขยำย
ขอบเขตของเมือง และยังมีแนวโน้มที่จะมีกำร
ขยำยตัวของเมืองออกไปสู่ชนบทมำกขึ้น นอกจำกนี้
ยังรวมไปถึงกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมที่มี
แนวโน้มกำรเพิ่มจ ำนวนโรงงำนมำกขึ้นทุกๆปี ควำม
หนำแน่นของจ ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นส่งผลท ำให้มี
ปริมำณขยะเพิ่มมำกขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษทำงดิน 
มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงอำกำศ และปัญหำด้ำน
สำธำรณสุข ซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน 
รวมทั้งเกิดสภำพภูมิทัศน์ที่ไม่เหมำะสม  

ในปัจจุบันกำรด ำเนินงำนจัดกำรขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทยยังขำดประสิทธิภำพ เนื่องจำกหน่วยงำน
รัฐ แต่ละแห่งขำดงบประมำณ  ขำดบุคลำกร ขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรที่เหมำะสม กำรเผำ
ท ำลำยขยะจ ำเป็นต้องเผำในเตำเผำขยะเพรำะจะท ำ
ให้สำมำรถควบคุมกำรปล่อยมลพิษออกนอกจำกนี้
เตำเผำขยะยังสำมำรถเผำขยะได้ทุกชนิดจึงท ำให้
ชุมชนไม่มี แหล่ งสะสมของเช้ือโรคและมลพิษ
เหมือนกับกำรฝังกลบ กำรที่จะสร้ำงเตำเผำขยะให้
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรจ ำเป็นต้องมีกำรออกแบบ
และกำรทดสอบประสิทธิภำพของเตำและกำร
ออกแบบก็ถึงได้ว่ำเป็นกำรท ำงำนในระยะเริ่มต้น
เพรำะจะสำมำรถช่วยให้กำรด ำเนินงำนมีควำม
รวดเร็วมำกขึ้น ดังนั้นกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
เตำเผำขยะในแบบจ ำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ถื อ ว่ ำมี ค วำมส ำคั ญ ม ำกซึ่ งจะท ำ ให้ ส ำม ำรถ
ประเมินผลกำรในท ำงำนเบื้องต้นและยังรวมไปถึง
สำมำรถทรำบถึงข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนของ
เตำเผำขยะ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นขั้นตอนที่ ช่วยในกำร
ยืนยันกำรออกแบบของช้ินงำนของวิศวกรได้เป็น
อย่ำงดี  

 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี้คือ เพื่อจ ำลอง

ประสิทธิภำพเตำเผำขยะชุมชนโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบค่ำควำมร้อนที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรจ ำลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับกำร
ทดสอบเผำจำกเตำเผำต้นแบบ และศึกษำปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภำพของเตำเผำขยะ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กำรถ่ำยเทควำมร้อน สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 

3 ชนิด คือ กำรน ำควำมร้อน(Conduction) กำรพำ
ควำมร้อน (Convection) และกำรแผ่รังสีควำมร้อน 
(Radiation) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีควำมแตกต่ำง
ของอุณหภูมิเกิดขึ้น แต่กลไกในกำรที่จะท ำให้เกิด
กำรเคลื่อนที่ของควำมร้อนแต่ละวิธีแตกต่ำงกัน 
(สุนันท์, 2538) ลักษณะเฉพำะของกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนสำมำรถศึกษำได้โดยใช้โปรแกรมในกำรจ ำลอง
ส ภ ำ พ  เ ช่ น  COMSOL Multiphysics ซึ่ ง เ ป็ น
โปรแกรมส ำหรับวิศวกรที่มีไว้เพื่อท ำงำนทำงด้ำนกำร
ค ำ น วณ แ ล ะ จ ำล อ งก ำ รอ อ ก แ บ บ งำน ท ำ ง
วิศวกรรมศำสตร์ โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite 
element method)  

อัศวิน (2544) ได้ทดสอบเผำขยะเพื่อประเมิน
หำอัตรำกำรเผำไหม้ที่ เหมำะสมส ำหรับคงไว้ซึ่ ง
ควำมสำมำรถในกำรเผำไหม้ด้วยตัวเอง  (Self-
Burning Capacity)โดยท ำกำรจ ำแนกองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยแล้ว ได้เติม “ขยะแห้ง” และ “ขยะ
เปียก” ซึ่งขยะแห้งจะมีควำมช้ืนต ่ำกว่ำร้อยละ 40 
และขยะเปียกมีควำมช้ืนสูงกว่ำร้อยละ 40 ได้ท ำกำร
ผสมกันก่อนเข้ำสู่เตำเผำด้วยอัตรำส่วนขยะแห้งต่อ
ขยะเปียก 1:0 4:1 3:1 2:1 และ 1:1 พบว่ำอุณหภูมิ 
ห้องเผำไหม้ มีค่ำต่ ำสุดและสูงสุดอยู่ที่ 150 °C และ 
1,100 °C 

วรนั น ท น์  (2547) ได้ ศึ กษ ำอิ ท ธิพ ล ขอ ง
พำรำมิเตอร์ที่มีผลต่อกำรเผำไหม้ด้วยอำกำศอุณหภมูิ
สูงในห้องเผำไหม้ที่สองของเตำเผำขยะแบบควบคุม
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อำกำศ จำกกำรทดลองพบว่ำ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิกำร
อุ่นอำกำศ อุณหภูมิเปลวไฟสูงสุดและเฉลี่ยจะสูงขึ้น 
กำรประหยัดพลังงำนเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิกำรอุ่น
อำกำศ 900 °C สำมำรถประหยัดพลังงำนได้ถึงร้อย
ละ 40 เมื่ออุณหภูมิห้องเผำไหม้ที่ต้องกำรเท่ำกับ 
1,200 °C แต่จะท ำให้ออกไซด์ของไนโตรเจนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 เทียบกับกำรไม่อุ่นอำกำศ แต่เมื่อลด
ควำมเข้มข้นของออกซิเจนในอำกำศลง จะสำมำรถ
ลดกำรเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนได้ โดยเมื่อลด
ควำมเข้มข้นของออกซิเจนในอำกำศเหลือร้อยละ 15 
พบว่ำ ลดกำรเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนได้ร้อยละ 
34.12 เทียบกับอำกำศที่มีควำมเข้มข้นของออกซิเจน
ร้อยละ 21 และ อุณหภูมิเปลวไฟสูงสุดมีค่ำลดลง แต่
เปลวไฟมีกำรกระจำยตัวในห้องเผำไหม้สม่ ำเสมอขึ้น 
กำรประหยัดพลังงำนเกิดขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 48 เมื่อ
ลดควำมเข้มข้นของออกซิเจนในอำกำศเหลือร้อยละ 
17 โดยอุ่นอำกำศท่ี 900 °C 

วิโรจน์ และคณะ (2546) ได้ศึกษำระบบก ำจัด
ขยะชุมชนโดยวิธีกำรเผำท ำลำย โดยได้ออกแบบและ
พัฒนำเตำเผำขยะซึ่งมีขนำด 1-3 ตันต่อวัน ห้องเผำ
ไหม้ภำยในหล่อด้วย Castable-13 สำมำรถทนควำม
ร้อนได้ถึง 1,300-1,500 °C ห้องเผำไหม้แบ่งออกเป็น
สองห้อง โดยใช้หัวเผำซึ่งใช้น้ ำมันดีเซลเป็นตัวช่วยใน
กำรเผำไหม้  ห้องที่  1 เผำขยะโดยตรงอุณหภูมิ
ประมำณ 400-600 °C ห้องที่ 2 เผำก๊ำซเสียที่เกิด
จำกกำรเผำไหม้อุณหภูมิ 600-1,000 °C จำกกำร
ทดลองพบว่ำสำมำรถเผำไหม้ขยะได้ 2,272 กิโลกรัม
ต่อวัน สิ้นเปลืองน้ ำมันดีเซล 51.7 ลิตรต่อวัน หรือ 1 
ตันขยะต่อ 22.8 ลิตร อุณหภูมิเฉลี่ยห้องเผำควัน 
835 °C อุณหภูมิเฉลี่ยห้องเผำขยะ 604 °C อุณหภูมิ
เฉลี่ ยปล่อยควัน  615 °C  ผลกำรตรวจวัดก๊ ำซ
ค่ำเฉลี่ย CO เท่ำกับ 424.4 ppm SO2 เท่ำกับ 1.2 
ppm และ NOx เท่ำกับ 40 ppm เมื่อเปรียบเทียบ
กับมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้งอำกำศเสียจำก
เตำเผำมูลฝอยผลปรำกฏว่ำไม่เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด
ไว ้

คณิต (2547) ได้ท ำกำรศึกษำเชิงทดลองกำร
เผำไหม้ด้วยอำกำศอุณหภูมิสูง ในเตำเผำขยะแบบ
ควบคุมอำกำศ โดยได้ท ำกำรเผำขยะมูลฝอยใน
เตำเผำแบบควบคุมอำกำศ ภำยในเตำเผำแบบ
ควบคุมอำกำศแบ่งเป็นสองห้อง ศึกษำผลกระทบของ
กำรอุ่นอำกำศทุติยภูมิที่มีต่อลักษณะของเปลวไฟ 
จำกกำรจ่ำยอำกำศทุติยภูมิที่อัตรำส่วนสมมูลเท่ำกับ 
0.8 และกำรอุ่นอำกำศทุติยภูมิที่ 300 500 700 และ 
900 °C จะพบว่ำอุณหภูมิเปลวไฟภำยในห้องเผำไหม้
ที่สอง ที่ไม่มีกำรอุ่นอำกำศทุติยภูมิจะมีอุณหภูมิ
สูงสุดของเปลวไฟที่  860 -880 °C เมื่อมีกำรอุ่น
อำกำศทุติยภูมิที่ 300 500 700 และ 900 °C จะมี
อุณหภูมิสูงสุดของเปลวไฟที่ 920 980 1,000 และ 
1,020 °C ตำมล ำดับ จะมีผลท ำให้ Thernal NOx

เพิ่มขึ้นตำมล ำดับ และปริมำณ CO ต่ ำกว่ำ 50ppm 
ส่วน SO2 นั้นมีค่ำน้อยมำก เนื่องจำกขยะมูลฝอยมี
ปริมำณซัลเฟอร์น้อย และด้ำนกำรประหยัดพลังงำน
จะพบว่ำยิ่งอุ่นอำกำศทุติยภูมิสูง ๆ จะมีผลท ำให้ด้ำน
กำรประหยัดพลังงำนที่มำจำกเช้ือเพลิงเสริมสูงตำม 
ในกำรอุ่นอำกำศทุติยภูมิสูงที่ 900 °C สำมำรถเพิ่ม
กำรประหยัดพลังงำนสูง ร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบ
กับกำรไม่มีกำรอุ่นอำกำศทุติยภูมิ 

วิรุฬห์ สำยคณิต และคณะ (2551) ได้ศึกษำ
กำรอัดอำกำศเข้ำไปในตัวเตำเผำขยะเมื่อมีกำรเผำ
ไหม้เพื่อเพิ่มก๊ำซออกซิเจนให้มีกำรไหลเวียนอย่ำง
เพียงพอเพื่อมีกำรให้เกิดกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์
โดยได้ท ำกำรออกแบบอุปกรณ์เสริมภำยในตัวถังด้วย
ตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ขยะมีพื้นที่สัมผัสกับอำกำศมำก
ที่สุด และมีกำรต่อพัดลมอำกำศ (BLOWER) 2 จุด 
เมื่ อมีกำรเผำไหม้ที่ สมบู รณ์ จะท ำ ให้ เกิดก๊ ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยำกำศในปริมำณ
มำกอยู่ซึ่งท ำกำรแก้ไขโดยกำรติดตั้งอุปกรณ์พ่นน้ ำ
ปูนใส Ca(OH)2 ไว้ที่ท่อน ำควันส ำหรับพ้นน้ ำปูนใส
เพื่อดักก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในควัน ซึ่งได้จำกกำร
เผำไหม้ที่สมบรูณ์  แล้วตะกอนที่กระบะรองน้ ำ
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ด้ำนล่ำง ส่วนควันที่ได้จำกกำรเผำเมื่อถูกน้ ำก็จะ
แขวนลอย 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ส่วนประกอบหลักของเตำเผำต้นแบบที่ใช้ใน

กำรจ ำลองสภำพแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 1. 
ตัวเตำเผำหรือห้องเผำไหม้หลัก 2. ห้องเผำไหม้ช่วย 
3. ปล่องควัน 4. อำกำศภำยนอก  

ตัวเตำเผำขยะมีผนังสองช้ัน ผนังช้ันในและ
ช้ันนอกใช้วัสดุที่ท ำจำกเหล็กมีควำมหนำขนำด 5 
มิลลิเมตร ตรงกลำงเป็นช่องให้อำกำศวิ่งมีควำมกว้ำง 
10 เซนติเมตร ตัวเตำเผำมีควำมกว้ำงขนำด 1.6 
เมตร ควำมสูง 1.85 เมตร ห้องเผำไหม้ช่วยจะมี
ลั ก ษ ณ ะท รงสี่ เห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส  มี ข น ำด  50×50 
เซนติเมตร ซึ่งใช้วัสดุท ำจำกเหล็ก เป็นผนังช้ันเดียว 

 

 

ภาพที่ 1 แบบเตำเผำขยะแบบ 2 มิต ิ

1. การจ าลองสภาพ 
จ ำลองสภำพเพื่อน ำผลกำรทดลองเปรียบเทียบ

กับกำรผลกำรทดสอบเผำในทำงปฏิบัติจริงซึ่งกำร
ทดสอบจะแบ่งเง่ือนไขออกเป็น 2 แบบกำรทดสอบ
ได้แก่ กำรทดสอบกำรเผำแบบธรรมชำติและกำร
ทดสอบโดยติดตั้งพัดลมดูดอำกำศ  

ขั้นตอนทดสอบคือน ำแบบท่ีเขียนโดยโปรแกรม
เขียนแบบน ำมำโดยกำรตั้งค่ำอุณหภูมทิี่ได้จำกกำรวัด
ในกำรเผำจริง ที่ กำรเกิดปฏิกิริยำกำรเผำไหม้
ช่วงเวลำที่อุณหภูมิควำมร้อนคงที่ โดยอ้ำงอิงข้อมูล
ควำมร้อนภำยในเตำเผำขยะที่ท ำกำรวัดค่ำจำกกำร
ทดสอบกำรเผำในเตำเผำต้นแบบ ตั้งค่ำควำมเร็วลม
เข้ำในกรณีที่น ำไปผลไปเปรียบเทียบกับผลกำร
ทดสอบจริงที่ ใช้พั ดลมดู ดอำกำศ เมื่ อท ำกำร
ก ำหนดค่ ำ เสร็ จแล้ วจึ งท ำกำรทดสอบโดยให้

คอมพิวเตอร์ประมวลผลหลังจำกนั้นก็น ำข้อมูลจำก
กำรประมวลผลของคอมพิวเตอร์ไปเปรียบเทียบกับ
ผลค่ำที่วัดได้จำกกำรทดสอบเผำในเตำต้นแบบ 
ขั้นตอนในกำรจ ำลองสภำพแสดงดังรูปที่ 2 

ก ำหนดค่ำอุณหภูมิของอำกำศที่ เข้ำไปใน
เตำเผำโดยใช้ข้อมู ลที่ ได้ ท ำกำรวัดจำกเครื่อ ง
เทอร์โมมิเตอร์ จำกนั้นท ำกำรก ำหนดค่ำของอุณหภูมิ
อำกำศภำยนอกบริเวณเตำเผำที่ได้ผลกำรวัดจำก
เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ และท ำกำรก ำหนดอุณหภูมิใน
ห้องเผำไหม้หลักที่ ได้ผลกำรวัดจำกเครื่องเทอร์
โมคัปเปิลที่ติดตั้งในต ำแหน่งที่ 2 (รูปที่ 3)ในช่วงเวลำ
ที่มีกำรเผำไหม้แบบคงที่ ในกรณีของกำรทดสอบกำร
เผำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยแบบห้องเผำไหม้
เดียวจะก ำหนดควำมเร็วลมเข้ำที่วัดได้จำกเครื่องวัด
ควำมเร็วลม 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรจ ำลองสภำพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 3 ต ำแหน่งท่ีท ำกำรเก็บข้อมูล 

 
2. การทดสอบ 

ข้อมูลจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะน ำไป
เปรียบ เที ยบกับข้อมู ลที่ ได้ จำกผลกำรวัดของ
เครื่องวัดในกำรทดสอบกำรเผำจำกเตำเผำขยะ
ต้นแบบ โดยข้อมูลที่น ำมำใช้เปรียบเทียบอุณหภูมิมี 
2 จุด คือ จุดที่ 1 คือผนังเตำเผำด้ำนบนและจุดที่ 2 
คือห้องเผำไหม้หลัก ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
กำรจ ำลองประสิทธิภำพเตำเผำขยะจะแบ่งกำร

ทดสอบออกเป็น 2 แบบคือ แบบที่ 1 จะเป็นกำร
จ ำลองโดยกำรเผำแบบธรรมชำติ และแบบที่ 2 เป็น
กำรจ ำลองโดยใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยในกำรเผำ โดย
กำรจ ำลองทั้ งสองแบบนี้ จะน ำผลกำรทดสอบ
เปรียบเทียบกับผลที่ ได้จำกกำรทดสอบเผำโดย
เตำเผำขยะต้นแบบ 
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1. การเผาแบบธรรมชาติ 
จำกผลกำรจ ำลองสภำพโดยโปรแกรมได้แสดง

ถึงกำรไหลของอำกำศในเตำเผำขยะซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงกำรเผำขยะแบบธรรมชำตินั้นจะมีกำรไหลของ
อำกำศอยู่ในช่วงควำมเร็วที่มีค่ำเท่ำกับ 0-8×10-84 
เมตรต่อวินำที ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยกำรกำรไหล

ของอำกำศ ใน เต ำ เผ ำขยะนี้ จ ะส่ งผลต่ อก ำร
เกิดปฏิกิริยำกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งอำกำศที่จะ
เข้ำไปผสมกับเช้ือเพลิงจะมีปริมำณไม่เพียงพอและ
จะส่งผลให้เกิดควำมร้อนในห้องเผำไหม้ต่ ำ ส่งผลให้
ต้องใช้เวลำและเช้ือเพลิงที่มำกขึ้นเพื่อเผำขยะจน
หมด 

 

 
ภาพที่ 4 กำรไหลของอำกำศในขั้นตอนกำรเผำแบบธรรมชำต ิ

 

 

ภาพที่ 5 อุณหภมูิในเตำเผำขยะจำกกำรเผำแบบธรรมชำต ิ

ภำพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงค่ำควำมร้อนในเตำเผำ
ขยะที่มีกำรกระจำยควำมร้อนจำกอุณหภูมิสูงไปยัง
อุณหภูมิต่ ำ โดยมีกำรกระจำยอุณหภูมิห้องเผำไหม้

หลักที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ผนังเตำเผำด้ำนนอกที่มี
อุณหภูมิต่ ำกว่ำ จะสังเกตเห็นได้ว่ำอำกำศที่ร้อนจะมี
กำรไหลขึ้นไปสู่ด้ำนบนของเตำเผำขยะ 
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ภาพที่ 6 อุณหภูมิที่ได้จำกกำรจ ำลองสภำพและจำกกำรวัดที่ต ำแหน่งผนังเตำ ในกำรเผำแบบธรรมชำต ิ
 

ผลจำกกำรจ ำลอ งสภำพจำก โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับผลกำรทดสอบเผำจำก
เตำเผำต้นแบบ แสดงในรูปที่ 6 ซึ่งควำมร้อนจำก
โปรแกรมจะมีค่ำต่ ำกว่ำกำรควำมร้อนจำกกำร
ทดสอบ เนื่องจำกกำรทดสอบจำกโปรแกรมมีเป็น
กำรเผำที่ไม่มีตัวปัจจัยใด ๆ ที่จะส่งผลต่อกำรน ำ

ควำมร้อนจำกในเตำเผำไปสู่ผนังเตำด้ำนนอก ต่ำงกับ
กำรทดสอบเผำจำกเตำเผำต้นแบบท่ีมีปัจจัยหลำย ๆ 
อย่ำงที่ส่งผลต่อกำรน ำควำมร้อนจำกข้ำงในเตำเผำ
ออกไปสู่ด้ำนนอก ควำมคลำดเคลื่อนของอุณหภูมิที่
ได้จำกโปรแกรมเปรียบเทียบกับกำรทดสอบมีค่ำ
เท่ำกับ 27% (ภำพที่ 7) 

 

ภาพที่ 7 ควำมคลำดเคลื่อนของอุณหภมูิที่ได้จำกโปรแกรมเปรียบเทียบกับกำรทดสอบในกำรเผำแบบธรรมชำติ 

2. การเผาแบบใช้พัดลมอัดอากาศช่วย 
จำกผลกำรจ ำลองสภำพโดยโปรแกรมได้แสดง

ถึงกำรไหลของอำกำศในเตำเผำขยะซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงกำรเผำขยะแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยจะมีกำร
ไหลของอำกำศอยู่ในช่วงควำมเร็วที่มีค่ำเท่ำกับ 2-3 
เมตรต่อวินำที (รูปที่ 8) โดยกำรไหลของอำกำศใน
เตำเผำขยะนี้จะส่งผลตอ่กำรเกิดปฏิกิรยิำกำรเผำไหม้
ที่สมบูรณ์ซึ่งอำกำศที่จะเข้ำไปผสมกับเชื้อเพลิงจะมี

ปริมำณเพียงพอและจะส่งผลให้เกิดควำมร้อนในห้อง
เผำไหม้ที่สูงทั่วทั้งเตำเผำ แสดงดังรูปที่ 9 

ภำพที่ 10 แสดงผลจำกกำรจ ำลองสภำพจำก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับผลกำรทดสอบ
เผำจำกเตำเผำต้นแบบในขั้นตอนกำรเผำแบบใช้พัด
ลมอัดอำกำศช่วย ควำมคลำดเคลื่อนของอุณหภูมิที่
ได้จำกโปรแกรมเปรียบเทียบกับกำรทดสอบมีค่ำ
เท่ำกับ 21% (ภำพที่ 11) 
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ภาพที่ 8 กำรไหลของอำกำศในขั้นตอนกำรเผำแบบใช้พัดลมอดัอำกำศช่วย 
 

 
ภาพที่ 9 อุณหภมูิในเตำเผำขยะจำกกำรเผำแบบใช้พัดลมอดัอำกำศช่วย 

 

 
ภาพที่ 10 อุณหภมูิที่ได้จำกกำรจ ำลองสภำพและจำกกำรวัดที่ต ำแหน่งผนังเตำ  

ในกำรเผำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วย 
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ภาพที่ 11 ควำมคลำดเคลื่อนของอุณหภูมิทีไ่ด้จำกโปรแกรมเปรียบเทียบกับกำรทดสอบ  

ในกำรเผำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วย 
 

สรุป 
กำรเปรียบเทียบอุณหภูมิผนังเตำเผำขยะที่ได้

จำกกำรทดสอบเตำเผำต้นแบบกับกำรจ ำลองสภำพ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่ำในขั้นตอนกำร
ทดสอบเผำแบบธรรมชำติ จะมี ค่ ำ เปอร์ เซ็ นต์
ควำมคลำดเคลื่อนที่ต่ ำสุดและสูงสุดเท่ำกับ 1.2% 
และ 9.8% ที่ เวล ำกำรเผำที่  14 และ 22 นำที 
ตำมล ำดับ ส่วนกำรเผำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วย
จะมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ต่ ำสุดและสูงสุดเท่ำกับ 
4% และ 8.5%  ที่เวลำกำรเผำที่ 22 และ 16 นำที 
ตำมล ำดับ และพบว่ำ อุณหภูมิผนังเตำในขั้นตอนกำร
ทดสอบเผำแบบใช้พัดลมอัดอำกำศช่วยในกำรเผำ
ไหม้ จะมีค่ำสูงกว่ำกำรเผำไหม้โดยไม่ใช้พัดลมอัด
อำกำศเท่ำกับ 33% ดังนั้นปริมำณอำกำศและ
ควำมเร็วลมจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำร
เผำของเตำเผำขยะ 

กิตติกรรมประกาศ 
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Thermodynamic Equilibrium Model of Downdraft Gasification Process 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์ส่วนประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงที่ได้จาก

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น การสร้างแบบจ าลองโดยใช้สมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์ ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นส าหรับเตาชีวมวลแบบ
ไหลลง การปรับปรุงแบบจ าลองโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คูณเข้าไปในค่าคงที่ของปฏิกิริยา  Water - gas shift และ Methane ผลที่ได้
พบว่าก่อนปรับปรุงมีค่าความคลาดเคลื่อน  RMS อยู่ที่   1.28 และ 1.58 ตามล าดับ แต่หลังจากปรับปรุงแบบจ าลองค่าความ
คลาดเคลื่อน RMS ลดลงเหลือ  1.42 และ 1.37 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นพบว่า แบบจ าลองที่ปรับปรุงมีค่าความ
คลาดเคลื่อนRMS ลดลง  

ค ำส ำคัญ : แบบจ าลองคณิตศาสตร์, สมดุล, เธอร์โมไดนามิกส์, แก๊สซิฟิเคชั่น 

Abstract 
The objectives of this study are modified model for analysis the composition of producer gas from 

gasification process. The thermodynamic equilibrium model was developed for downdraft gasifier. The 
coefficients for correcting the equilibrium constant of water–gas shift reaction and methane reaction were used to 
improve the calculation. It was found that RMS errors of the model are 1.28 and 1.58 respectively. However, the 
RMS error of modified model is 1.42 and  1.37 respectively. By comparing with the other results, it was found that 
the RMS error of the modified model had decreased. 

Keywords: Mathematic modelling, Equilibrium, Thermodynamic, Gasification 
 

บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งในโลกที่ มี

ศักยภาพสูงทางด้านพลังงานชีวมวล หากน ามาใช้ให้
เกิ ด ป ระ โยชน์ โด ยการ เป ลี่ ย น เป็ น เ ช้ื อ เพ ลิ ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพลังงานที่ได้อยู่ในรูปของแก๊ส
เชื้อเพลิงเช่น มีเทนและไฮโดรเจน ก็จะเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานจากระบบเซลล์
เชื้อเพลิง หากเปลี่ยนแก๊สให้อยู่ในรูปของไดเมททิลอี

เธอร์ (DME) หรือแอลกอฮอล์ก็สามารถน าไปใช้

ร่ วม กั บ น้ ามั น เ ช้ื อ เพลิ ง ได้ โด ยต รง ก ระบ วน
เปลี่ยนแปลงทางเคมีด้วยความร้อนที่ได้รับความ
สนใจคือ  การสลายตั วด้ วยความร้อนแบบไร้

ออกซิเจน (Pyrolysis) และการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง 

(Gasification) ข้อดีของกระบวนการแบบนี้คือ 

ปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็ว ใช้พื้นที่น้อย สามารถกักเก็บ
เช้ื อ เพลิ งที่ เกิ ดขึ้ น ไว้ ได้  ไม่ เกิ ดมลภ าวะจาก
สารประกอบออกไซด์ต่างๆ และสามารถพัฒนาเป็น
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ระบบผลิตพลังงานรวมที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ถ่ายโอนพลังงาน  

กระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ันเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนของแข็งให้อยู่ในรูปของแก๊สเชื้อเพลิง ด้วยการ
ท าให้สลายตัวด้วยความร้อนเพื่อแยกองค์ประกอบ
ต่างๆ ภายใต้สภาวะที่จ ากัดปริมาณแก๊สออกซิเจน 
หรือใช้ไอน้ าในการท าปฏิกิริยาร่วมด้วยท าได้ การ
เกิดปฏิกิริยานั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน หาก
ต้องการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อท าให้แก๊สมีค่าความ
ร้อนสูงนั้นจะต้องใช้งบประมาณและเวลาในการ
ทดสอบ ทางเลือกหนึ่งคือการใช้การค านวณด้วย
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และเวลาอีกท้ังยังช่วยให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงที่จะน าไปใช้
งานได้ 

ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะพัฒนาแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ส าหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของชีว
มวล โดยใช้แบบจ าลองสมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์ 

วัตถุประสงค์  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลอง

คณิตศาสตร์ส าหรับกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น ด้วย
วิธีสมดลุทางเธอร์โมไดนามิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ใน
การค านวณ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน เป็นกระบวนการที่

ท าให้องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในเช้ือเพลิง 
เปลี่ยนรูปไปเป็นแก๊สเช้ือเพลิง(Gas producer) ที่

ติดไฟและมีค่าความร้อนสูง โดยอาศัยอุปกรณ์ที่

เรี ยก ว่ า เค รื่ อ งผลิ ต แก๊ ส  (Gasifier ห รื อ  Gas 
producer) แก๊สเชื้อเพลิงดังกล่าวประกอบไปด้วย
แก๊สที่เผาไหม้ได้  เช่น แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
(CO)  แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน(CH4) 
ภายใต้สภาวะที่ จ ากัดปริมาณอากาศหรือแก๊ส
ออกซิเจนเพราะหากมีแก๊สออกซิเจนเพียงพอหรือ

มากเกินไปจะกลายเป็นการเผาไหม้ที่ สมบูรณ์ 
(Combustion) และมีการปลดปลอ่ยแก๊สคาร์บอน

ไดออกไซด์ ไอน้ า ซึ่งไม่ติดไฟออกมา  
แก๊สซิฟิเคชันเป็นการเปลี่ยนเช้ือเพลิงแข็งให้

เป็นแก๊สเช้ือเพลิง แก๊สที่ผลิตได้สามารถน าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงโดยตรงกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน เพื่อใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้า แทนการใช้น้ ามันปิ โตรเลียม 
กระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ันสามารถแบ่งออกได้ 4โซน 

ตามการเกิดปฏิกิริยาดังนี้1. Combustion หรือ 
Oxidation Zone 2. Reduction Zone 3. 
Pyrolysis หรือ Distillation Zone 4. Drying 
Zone (ทิพยาวงศ์, 2552)  

การค านวณหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ โดยใช้

สมการ (1) และสมดุลมวลดั งสมการ (2) –(5) 
สมการปฏิกริยาดังสมการ (6)-(7) และสมดุลทาง

พลังงานด้วยสมการ (8) โดยในแบบจ าลองนี้ไม่ได้

พิจารณาการสูญเสียความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ 
 

สมการแกส๊ซิฟิเคช่ัน 

𝐶𝐻𝑥𝑂𝑦𝑁𝑧 + 𝑥𝑎(𝑂2 + 3.76𝑁2)

→ 𝑥1𝐶𝑂 + 𝑥2𝐶𝑂2

+ 𝑥3𝐶𝐻4 + 𝑥4𝐻2

+ 𝑥5𝐻2𝑂

+ (
𝑧

2
+ 3.76𝑥𝑎) 𝑁2 

(1) 

สมการสมดุลมวล 
 

Carbon balance 

1 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥6 + 𝑥7 

 

(2) 

Hydrogen balance 

𝑥 = 4𝑥3 + 2𝑥4 + 2𝑥4 + 1.003𝑥7 
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(3) 

Oxygen balance 

𝑦 + 2𝑥𝑎 = 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥5 + 0.33𝑥7 

 

(4) 

𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6

+ 𝑥7 + (
𝑧

2
+ 3.76𝑥𝑎) 

(5) 

Methanation reaction 

𝐶 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4 

 

Equilibrium constant for methanation 
reaction 
 

𝐾1 =
𝑥5𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥1
2  

 

(6) 

CO shift reaction 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

 

Equilibrium constant for CO shift 
reaction 
 

𝐾2 =
𝑥3𝑥1

𝑥2𝑥4

 

 

(7) 

สมการสมดุลพลังงานของสารตั้งตน้และผลิตภัณฑ ์
 

∑ 𝑥𝑖ℎ𝑓,𝑖
0

𝑖=𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑎𝑡𝑠

= ∑ 𝑥𝑗(+∆ℎ𝑇)

𝑗=𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

 

 

(8) 

Zainal, Ali, Lean, and Seetharamu 
(2001) ใ ช้ แ บ บ จ า ล อ งส ม ดุ ล ใน ก า รท า น า ย
ส่วนประกอบของแก๊สผลิตภัณฑ์ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

ที่แตกต่างกัน  มีการปรับปรุงแบบจ าลอง โดยแก้ไข
ค่าคงที่ของสมดุลด้วยค่าสัมประสิทธิ์ ที่ค านวณจาก
การเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองกับผลการ
ทดลองของงานวิจัยอ่ืนๆ 

Jayah, Aye, Fuller, and Stewart (2003) 
ทดลองหาแก๊สผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน
แล้ วน าผลที่ ได้ ไป เปรียบ เที ยบกับค่ าที่ ได้ จาก
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ แบบจ าลองของกระบวนการไพโรไลซิส และ
แก๊สซิฟิ เค ช่ัน  โดยที่ แบบจ าลองไพโรไลซิส ใช้
ค านวณหาอุณหภูมิสูงสุดและปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้น และแบบจ าลองของกระบวนการแก๊สซิฟิ
เคช่ันจะใช้ในการรวบรวมข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกับ
ค่าการทดลองที่ได้ 

Jarungthammachote and Dutta (2007) 
ปรับปรุงแบบจ าลองสมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์จาก
ค่าคงที่สมดุลเพื่อใช้ค านวณหาแก๊สผลิตภัณฑ์จากชีว
มวลในเตาแบบไหลลง โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เพื่อ
แก้ไขค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา water-gas shift 
และปฏิกิริยามีเทน ค่าสัมประสิทธิ์ได้มาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองกับผลการทดลอง
ของงานวิจัยอื่นๆ ผลจากการท านายส่วนประกอบ
ของแก๊สผลิตภัณฑ์จากแบบจ าลองที่ปรับปรุงแล้ว
ใกล้เคียงกับผลการทดลองของ Jayah et al. (2003) 
จากนั้นได้ท าการประยุกต์แบบจ าลองด้วยวิธี Non-
stoichiometric กับเตาชีวมวล 3 แบบ คือ แบบ 
Central jet spouted bed แ บ บ  Circular split 
spouted bed และแบบ Spout-fluid bed ผลจาก
แบบจ าลองแสดงให้เห็นว่าค่าที่ได้ไม่ใกล้เคียงกับผล
การทดลอง ยกเว้น CO  และ CO2  ค่าความร้อน
เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส าคัญ แบบจ าลองที่ปรับปรุง
แล้วให้ค่าความร้อนที่ได้สูงกว่าจากผลการทดลอง 

วิธีกำรวิจัย  
การสร้างแบบจ าลองเพื่อค านวณหาปริมาณ

แก๊สผลิตภัณฑ์จากกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ัน โดยใช้
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สมดุลมวล และสมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์ ในการ
สร้างแบบจ าลองจึงได้แบ่งฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อ
การค านวณ ดังรูปที่ 1 

การปรับปรุงแบบจ าลองเพื่อช่วยเพิ่มความ
แม่นย าให้กับการค านวณ เนื่องจากการค านวณหา
ปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จากกระบวนแก๊สซิฟิเคช่ันโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มี ค่าแตกต่างจากการ
ทดลอง จึงต้องมีการปรับปรุงแบบจ าลองให้มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าการทดลอง 

ผลการค านวณพบว่าปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์ 
CO2, H2 มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง จึงต้อง
ใช้สัมประสิทธิ์ที่น้อยกว่า 1 คูณเข้าไปในค่า K1 เพื่อ
ปรับค่าแก๊สผลิตภัณฑ์ให้ลดลงและใกล้เคียงกับการ
ทดลอง แต่จากการใช้แบบจ าลองในการค านวณหา

ปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์จะพบว่า CH4 มีค่าน้อยกว่า
ค่าที่ได้จากการทดลองจึงต้องใช้สัมประสิทธิ์คูณเข้า
ไปในค่า K2 เพื่อจะท าให้ค่าเพิ่มมากขึ้นและใกล้เคียง
กับค่าการทดลอง ค่าสัมประสิทธิ์ค านวณได้จาก
อัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยในแบบจ าลอง Altafini, 
Wander, and Barreto (2003) แ ล ะ
Jarungthammachote and Dutta (2007). 

การค านวณหาความคลาดเคลื่อน  RMSของ
แบบจ าลอง หาได้จากสมการที่ 9 

 

𝑅𝑀𝑆 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 = √
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 
(9) 

 

 

ภำพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของแบบจ าลอง 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
1. เปรียบเทียบกับแบบจ ำลองของงำนวิจัย

อื่น  
แบบจ าลองที่ ใ ช้ค านวณ หาปริมาณ แก๊ส

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ันเมื่อ

เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Altafini et al. (2003) 
และ   Jarungthammachote and Dutta (2007) 
ผลของการเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 

เมื่อเทียบกับแบบจ าลองของ Altafini et al. 
(2003) พบว่าแนวโน้มของ CO และ CO2 สอดคล้อง

457



กัน ตรงกันข้ามกับค่า CH4 และ H2 จะมีค่าแตกต่าง 
ค่า H2 มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ส่วน CO 
และ CH4  รองลงมา  เป็นผลมาจากงานวิจัยนี้ไม่ได้
ก าหนดรูปแบบเตาชีวมวลที่แน่นอน เพราะเตาชีว
มวลแต่ละชนิดอาจส่งผลท าให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนไป 
อีกทั้ งยั งรูปแบบวิธีการหาผลค านวณ ต่ างกัน 
เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ใช้สมการพื้นฐาน สมดุลมวล 
สมดุลทางเธอร์โมไดนามิกส์ ค่าคงที่สมดุล ในการหา
ปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์แต่แบบจ าลองของ Altafini 

et al. (2003) ใช้โปรแกรม Cycle-Tempo และ

โปรแกรม DNA ในการสร้างแบบจ าลองและท านาย

ผลการค านวณ จึงท าให้ค่าแตกต่างกัน 
หากเทียบกับแบบจ าลองของ S. Jarungtham 

machote and Dutta (2007) พบว่าปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มสอดคล้องกับแบบจ าลองนี้ และ
ค่า CO กับ H2 มีความคลาดเคลื่อนใกล้เคียงกัน 

ในขณะที่ค่า CH4 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
เนื่องจากใช้สมการค านวณหาค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงแข็งต่างกัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อน  

2. กำรปรับปรุงแบบจ ำลอง 
การปรับปรุงแบบจ าลองโดยใช้สัมประสิทธิ์ที่

ค านวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง
เดิมกับงานวิจัยอื่นที่ได้เปรียบเทียบก่อนหน้านี้ และ

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้คูณเข้าไปใน K1 และ 
K2 คื อ  0.954 และ  1.52  ผลการค าน วณ จาก
แบบจ าลองทีป่รับปรุงแสดงในตารางที่ 3 และ 4. 

จากตารางที่ 3 แบบจ าลองที่ปรับปรุงเทียบกับ
แบบจ าลองของ Altafini et al. (2003) พบว่า 
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น ปริมาณของ
แก๊สแต่ละชนิดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นยกเว้น H2 และ 
CO2 ที่ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตำรำงที่ 1 การเปรียบเทียบปรมิาณแก๊สผลติภณัฑ์โดยเฉลี่ยระหว่างแบบจ าลองของ Altafini et al. (2003) กับ
แบบจ าลองที่ศึกษา 

ปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์ (%) แบบจ าลองของ Altafini et 
al. (2003) 

แบบจ าลองที่ศึกษา ความคลาดเคลื่อน 
RMS 

H2 19.79 16.55 3.21 
CO 18.36 19.66 1.30 
CO2 11.12 11.04 0.08 
CH4 0.01 0.08 0.07 
N2 50.93 52.67 1.74 

 

ตำรำงที่ 2 การเปรยีบเทียบปริมาณแก๊สผลติภณัฑ์โดยเฉลี่ยระหว่างแบบจ าลองของ Jarungthammachote and 
Dutta (2007) กับแบบจ าลองที่ศึกษา 

ปริมาณแก๊ส
ผลิตภัณฑ์ (%) 

แบบจ าลองของ 
S. Jarungthammachote 
and Dutta (2007) 

แบบจ าลองที่ศึกษา ความคลาดเคลื่อน 
RMS 

H2 18.43 20.47 2.04 
CO 19.71 17.03 2.68 
CO2 10.66 12.09 1.43 
CH4 0.78 0.41 0.37 
N2 51.35 49.95 1.40 
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เมื่ อ เที ยบกั บแบบ จ าลองที่ ป รั บป รุ งกั บ
แบบจ าลองของJarungthammachote and Dutta 
(2007) ตามตารางที่ 4 พบว่า แบบจ าลองที่ปรับปรุง
แล้วมีความคลาดเคลื่อนลดลงและมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเมื่อน าค่าสัมประสิทธ์ิ 1.52 
คูณเข้าในสมการ K2 จะยิ่งท าให้ค่า CH4 เพิ่มมากขึ้น 
ขณะเดียวกันถ้าน าสัมประสิทธิ์ 0.954 คูณเข้าใน
สมการ K1 ก็จะท าให้ค่า CO2 และ H2 ลดลงดังแสดง

ใน ตารางที่  4 แต่ อย่ างไรก็ ต าม  CO ก็ ยั งค งมี
คลาด เคลื่ อนม ากที่ สุ ดอยู่ ที่  2.54 และ  CH4 มี
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ที่ 0.24 และความคลาด
เคลื่อนน้อยกว่าแบบจ าลองที่ยังไม่ได้ปรับปรุง หาก
พิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนแล้ว  พบว่า
แบบจ าลองที่ปรับปรุงมีค่าความคลาดเคลื่อนลดลง
ประมาณ 0.2 หรือท าให้สมการมีความแม่นย าเพิ่ม
ประมาณ 11% 

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยระหว่างแบบจ าลองของ  Altafini et al. (2003) 
แบบจ าลองที่ศึกษา และ แบบจ าลองที่ปรับปรุง 
 

ปริมาณแก๊ส
ผลิตภัณฑ์ (%) 

แบบจ าลองของ 
Altafini et al. 

(2003)  

แบบจ าลองที่ศึกษา แบบจ าลองที่
ปรับปรุงแล้ว 

ความคลาดเคลื่อน 
RMS ของแบบ 
จ าลองที่ศึกษา 

ความคลาดเคลื่อน 
RMS ของแบบ 

จ าลองที่ปรับปรุง 
H2 19.79 16.55 16.33 3.21 3.43 
CO 18.36 19.66 19.83 1.30 1.47 
CO2 11.12 11.04 10.91 0.08 0.21 
CH4 0.01 0.08 0.12 0.07 0.11 
N2 50.93 52.67 52.81 1.74 1.88 

ความคลาดเคลื่อน RMS เฉลี่ย 1.28 1.42  

ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยระหว่างแบบจ าลองของ Jarungthammachote and 
Dutta (2007) แบบจ าลองที่ศึกษา และ แบบจ าลองที่ปรับปรุง 

 ปริมาณแก๊ส
ผลิตภัณฑ์ (%) 

แบบจ าลองของ
Jarungthammachot
e and Dutta (2007)  

แบบจ าลองที่
ศึกษา 

แบบจ าลองที่
ปรับปรุงแล้ว 

ความคลาดเคลื่อน 
RMS ของแบบ 
จ าลองที่ศึกษา 

ความคลาดเคลื่อน 
RMS ของแบบ 

จ าลองที่ปรับปรุง 
H2 18.43 20.47 20.07 2.04 1.64 
CO 19.71 17.03 17.17 2.68 2.54 
CO2 10.66 12.09 11.99 1.43 1.33 
CH4 0.78 0.41 0.54 0.37 0.24 
N2 51.35 49.95 50.24 1.40 1.11 
ความคลาดเคลื่อน RMS เฉลี่ย 1.58 1.37  

 

สรุป  
การปรับปรุงแบบจ าลองในการเปรียบเทียบ

แบบจ าลองที่ศึกษากับแบบจ าลองของงานวิจัยอื่นๆ
จะใช้ค่าสัมประสิทธ์ิที่จะคูณเข้าในปฏิกิริยา Water - 
gas shift (K1) และปฏิ กิ ริ ยา Methane (K2) คื อ 

0.954 และ 1.52 ตามล าดับ   ผลจากแบบจ าลองที่
ถูกปรับปรุงแล้วนั้นจะมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยที่
อ้างอิงมากกว่าแบบจ าลองที่ยังไม่ได้ปรับปรุง และมี
ค่า RMS ลดลงประมาณ 0.21 มีความแม่นย าของ
สมการเพิ่มขึ้นประมาณ 13% 
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ระบบการให้น้้าล้าไยจากการตรวจวัดความชื้นในดิน 
Longan Irrigation System Using Soil Moisture Determination 

 

ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอ ำนวย1, ทิพำพร ค ำแดง2 และ น ำพร ปัญโญใหญ3่*  
Thanasit Wongsiriamnuay1, Tipapon Khamdaeng2 and Numpon Panyoyai3*  

  
1,2,3  คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลยัแม่โจ้   
1,2,3  Faculty of Engineering and agro-Industry, Maejo University  
* Corresponding author e-mail: n.panyoyai@gmail.com  

บทคัดย่อ  
งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำและออกแบบระบบกำรให้น้ ำล ำไยจำกกำรตรวจวัดควำมชื้นในดิน ซ่ึงระบบนี้ได้ท ำกำรพัฒนำขึ้น

ประกอบด้วย เซ็นเซอร์วัดควำมชื้นในดิน วงจรปรับแต่งสัญญำณ วงจรเรียงสัญญำณอนำลอก หน่วยประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และชุดควบคุมกำรให้น้ ำ โดยท ำกำรศึกษำปริมำณควำมชื้นที่เป็นประโยชน์ของดินร่วนปนทรำย  ส ำหรับกำรให้น้ ำต้นล ำไย พบว่ำ
ควำมชื้นที่เป็นประโยชน์จะมีค่ำประมำณ 35 เปอร์เซ็นต์ กำรทดสอบใช้ต้นล ำไยที่ปลูกในกระถำงดินร่วนปนทรำย 11 ต้น ตั้งค่ำใน
โปรแกรมชุดควบคุมกำรให้น้ ำที่ 14 เปอร์เซ็นต์ และหยุดให้น้ ำที่ 17 เปอร์เซ็นต์ เซ็นเซอร์ท ำกำรตรวจวัดค่ำควำมชื้นในดินและส่ง
สัญญำณให้แก่ชุดควบคุมเพื่อสั่งให้โซลิ-นอยซ์วำล์วปิดหรือเปิดกำรส่งน้ ำให้แก่ระบบให้น้ ำต้นล ำไย ผลของกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
ระบบเบื้องต้น ชุดควบคุมกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนได้จริงตำมที่ท ำกำรตั้งค่ำไว้ในโปรแกรมควบคุม ระบบที่ท ำกำรพัฒนำขึ้นสำมำรถลด
กำรใช้ทรัพยำกรน้ ำและพลังงำนลงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและอุตสำหกรรมเกษตร 

ค้าส้าคัญ: ล ำไย  ระบบกำรให้น้ ำ  ควำมชื้นในดิน  ค่ำควำมชื้น 

Abstract 
The main objective of this research is to study and design irrigation system for longan by using soil 

moisture determination. The developed system is consisted of a soil moisture sensor, a signal conditioning circuit, 
an analog multiplexer circuit, a microcontroller unit and a water flow controller. The available moisture content 
for sandy loam is around 35 percent. The experiments were conducted to evaluate the performance of the 
irrigator prototype by using 11 longan trees in separate container. The computer program was set to control water 
application at soil moisture content between 14-17 percent. Soil moisture sensors sent signal to system control 
solenoid valve to apply water according to soil moisture measurement. The preliminary test results were in good 
correlation with the theoretical predictions and very promising. It was demonstrated that this irrigation system can 
be used successfully for the irrigating longan trees in order to reduce water and energy used, it is also useful for 

farmer and agricultural industries. 

Keywords: longan, irrigation system, soil moisture, moisture content 
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บทน้า 
ล ำไย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญประเภทหนึ่ง 

ซึ่งนิยมปลูกในเขตภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่  ล ำพูน ล ำปำง เชียงรำย 
พะเยำ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น จำกข้อมูลกำรผลิตล ำไย
ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2549) พบว่ำ
ประเทศไทยสำมำรถผลิตล ำไยได้ประมำณปีล่ะ 
566,525 ตัน ในพื้นที่ปลูกล ำไยจ ำเป็นต้องมีระบบ
กำรให้น้ ำที่เหมำะสม โดยเฉพำะกำรผลิตล ำไยนอก
ฤดูกำล 

น้ ำเป็นทรัพยำกรหลักที่ส ำคัญยิ่ งต่อควำม
เป็นอยู่ของชำวโลก ปัจจุบันปัญหำขำดแคลนน้ ำ 
ก ำลังเป็นปัญหำที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน และใน
ปัจจุบันกำรให้น้ ำส ำหรับต้นล ำไยนั้น เกษตรกรส่วน
ใหญ่นิยมใช้เครื่องสูบน้ ำท ำหน้ำที่ส่งจ่ำยน้ ำไปยังจุด
ต่ำงๆ ตำมต้องกำร โดยอำศัยแรงงำนคนในกำรเปิด-
ปิดวำล์วน้ ำ หรือกำรให้น้ ำโดยระบบน้ ำหยดที่ใช้
ระบบควบคุมเวลำในกำรให้น้ ำ ซึ่งกำรให้น้ ำด้วย
วิธีกำรเหล่ำนี้ท ำให้สิ้นเปลืองน้ ำและพลังงำนอย่ำง
เห็นได้ชัด เพรำะไม่ทรำบปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ
ของพืช ซึ่งขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศรอบๆ ต้นล ำไย 
ได้แก่  ปริมำณ แสงสว่ำง อุณ หภูมิ ของอำกำศ 
ควำมช้ืนของอำกำศและดิน ควำมเร็วลม เป็นต้น 
โดยเฉพำะกำรผลิตล ำไยนอกฤดูกำล จ ำเป็นต้องมี
กำรให้น้ ำในปริมำณที่เหมำะสม ส ำหรับระบบให้น้ ำ
ล ำไยด้วยกำรควบคุมค่ำควำมช้ืนของดิน จะเป็น
ระบบที่ประเมินว่ำยังมีปริมำณน้ ำที่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของล ำไยหรือไม่  ถ้ำปริมำณน้ ำยังมีเพียงพอ
ก็ไม่จ ำเป็นต้องให้น้ ำ  ในขณะเดียวกันถ้ำมีปริมำณไม่
เพียงพอก็สั่งให้ระบบให้น้ ำโดยมีกำรประเมินกำรให้
น้ ำของระบบไว้ล่วงหน้ำ ว่ำจะให้ในปริมำณเท่ำใด 
ดังนั้นในแปลงล ำไยจะมีปริมำณน้ ำที่เพียงพอต่อกำร
เจริญเติบโตของล ำไยตลอดเวลำ  แต่ไม่มีปริมำณน้ ำ
ส่วนเกินที่จะท ำให้สูญเสียผ่ำนรำกของล ำไย ระบบนี้
จะอำศัยกำรท ำงำนของไมโครคอนโทรเลอร์ โดย

โปรแกรมซึ่งจะท ำหน้ำที่ค ำนวณหำปริมำณกำรใช้น้ ำ
ของล ำไยที่ จุด เหมำะสม ซึ่ งจะใช้ข้อมูลจำกตัว
ตรวจวัดควำมช้ืนในดิน (Soil moisture sensor) ตัว
ตรวจวัดควำมช้ืนและอุณหภูมิในอำกำศ (Humidity 
and temperature sensor) และฐำนข้อมูลควำม
ต้องกำรน้ ำ  ของล ำไยแต่ละชนิดถ้ำถึงจุดที่เหมำะสม
ในกำรให้น้ ำล ำไย  ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่ง
สัญญำณควบคุมแบบเอำต์พุตแบบดิจิตอลไปควบคุม
วงจรรีเลย์ให้ควบคุมสมกำรเปิด-ปิด โซลินอยด์วำล์ว
หรือมอเตอร์ปั๊มน้ ำเพื่อจ่ำยน้ ำให้กับล ำไย  ดังนั้น
งำนวิจัยนี้จึงได้ศึกษำโปรแกรมต้นแบบของระบบกำร
ให้น้ ำล ำไยจำกกำรตรวจวัดควำมช้ืนในดิน  ซึ่งจะเป็น
แนวทำงกำรให้น้ ำที่ประหยัดและมีประสิทธิภำพ  
นอกจำกนั้นยังสำมำรถลดกำรใช้แรงงำนคนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนลง รวมถึงยังสำมำรถ
พัฒ นำต่ อ เนื่ อ งไปสู่ เ ชิ งพ ำณิ ชย์ และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้ 

วัตถุประสงค์   
เพื่อศึกษำและออกแบบระบบตรวจวัดควำมชื้น

และควบคุมกำรให้น้ ำล ำไยต้นแบบ   ลดกำรใช้
ทรัพยำกรน้ ำอย่ ำงสิ้ น เปลือง   และลดกำรใช้
แรงงำนคนในกำรปฏิบัติงำนลง  โดยกำรพัฒนำ
เท ค โน โล ยี ที่ เห ม ำ ะ ส ม ส ำ ห รั บ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น
ภำยในประเทศและลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ล ำไย จัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล Sapindaceae 

มี ช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ Dimocarpus longan Lour 
พืชร่วมตระกูลที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจได้แก่ 
เงำะและลิ้นจี่ นอกจำกนี้ยังมีพืชใกล้เคียงกัน แต่ไม่มี
ควำมส ำคัญในแง่กำรเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ  แต่อำจใช้
ประโยชน์ในแง่กำรเป็นต้นตอ ไม้ผลทั้ง 3 ชนิด
ข้ำงต้น เช่น คอแลนทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล ำไยป่ำ ล ำไยเครือหรือล ำไยเถำ พำวิน (2541) น้ ำ
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เป็นส่วนประกอบส ำคัญของพืชโดยเฉพำะล ำไย  น้ ำ
ในดินนอกจำกจะเป็นแหล่งที่รำกพืชดูดขึ้นมำหล่อ
เลี้ยงต้นพืชแล้ว ยังช่วยในกำรละลำยธำตุอำหำรใน
ดินให้อยู่ในสภำพที่พืชสำมำรถน ำไปใช้ได้   หำกน้ ำ
ในดินเข้ำไปแทนที่อำกำศจนเต็มทุกช่องว่ำงของดิน 
เรำถือว่ำดินนั้นเป็นดินที่อิ่มตัวด้วยน้ ำหรือ “อิ่มน้ ำ” 
และน้ ำที่อยู่ในช่องว่ำงนั้นทั้งหมดจะเป็นปริมำตรน้ ำ
สูงสุดที่ดินจะเก็บกักเอำไว้ได้   ถ้ำไม่มีแรงจำก
ภำยนอกมำกระท ำ  เรำสำมำรถแบ่งชนิดของน้ ำตำม
ควำมสำมำรถของดินที่ยึดน้ ำไว้ได้ 3 ชนิดตำมระดับ
ของน้ ำท่ีถูกดินดูดยึดไว้ตั้งแต่ช้ันนอกเข้ำไปถึงช้ันในที่
ติดกับเม็ดดิน คือ น้ ำอิสระ  น้ ำซับ และน้ ำเยื่อ  ใน
จ ำนวนน้ ำในดินทั้ง 3 ชนิดที่กล่ำวมำนี้ น้ ำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกแบบระบบให้น้ ำแก่พืชมำกที่สุด คือ น้ ำ
ซับ ตำมด้วยน้ ำอิสระ ส่วนน้ ำเยื่อนั้น  พืชไม่สำมำรถ
ดูดน ำไปใช้ได้   ดิเรก(2545) 

ธรรมศักดิ์ และคณะ (2544) ได้พัฒนำระบบ
กำรให้น้ ำแก่สนำมหญ้ำโดยกำรใช้ Programmable 
Logic Controller (PLC) ท ำ ง ำ น ร่ ว ม กั บ
คอมพิวเตอร์ในกำรควบคุมกำรจ่ำยน้ ำให้กับสนำม
หญ้ำ โดยปริมำณกำรให้น้ ำค ำนวณจำกแบบจ ำลอง
ของแพนแมนซึ่งใช้สถิติข้อมูลสภำพภูมิอำกำศจำก
กรมอุตุนิยมวิทยำ เช่น อุณหภูมิ ควำมช้ืนสัมพัทธ์ 
ระยะเวลำที่พระอำทิตย์ขึ้นและควำมเร็วลม โดย
ระบบดังกล่ำวจะให้น้ ำกับสนำมหญ้ำได้เพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของหญ้ำแบบอัตโนมัติและแสดง
สถำนกำรณ์ท ำงำนปัจจุบันของระบบผ่ำนทำง
จอคอมพิวเตอร์ ระบบกำรให้น้ ำนี้ใช้กำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงคอมพิวเตอร์และเครื่อง PLC โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Basic ในกำรรับส่ง
ฐำนข้อมู ลและประมวลผลกำรท ำงำนและใช้
โปรแกรม Microsoft Access ส ำหรับเก็บฐำนข้อมูล
สถิติสภำวะอำกำศ 

ยุทธนำ และ เอกสิทธิ์ (2547) ได้ท ำกำรพัฒนำ
แบบจ ำลองควำมต้องกำรน้ ำชลประทำนในเขตพื้นที่
ปลูกอ้อย โดยทฤษฎีฟัซซี่แทนควำมผันแปรและ

ควำมไม่แน่นอนของปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อปริมำณ
ควำมต้องกำรน้ ำชลประทำน ปริมำณควำมต้องกำร
น้ ำชลประทำนรำยวันที่หำได้จำกแบบจ ำลอง เป็น
กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ของกระบวนกำรต่ำง ๆ ใน
พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยกำรหำปริมำณกำรใช้น้ ำของ
พืช กำรหำกำรเปลี่ยนแปลงควำมช้ืนในดิน และกำร
หำปริมำณน้ ำเพื่อกำรชลประทำน โดยใช้ข้อมูล 
อุณหภูมิ อำยุกำรเจริญเติบโตของพืช ควำมยำวนำน
ช่ัวโมงกลำงวัน และปริมำณน้ ำฝนเป็นตัวแปรในกำร
ประเมิน กฎกำรควบคุมแบบฟัซซี่เป็นตัวก ำหนด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรและผลลัพธ์ โดยกฎนี้
สร้ำงขึ้นจำกกำรเลียนแบบกระบวนกำรใช้เหตุผล
และกำรตัดสินใจของมนุษย์ กำรตรวจสอบผลลัพธ์
ของแบบจ ำลองกระท ำโดยกำรเปรียบเทียบกับกำร
ค ำนวณสมดุลของน้ ำในดิน และข้อมูลกำรส่งน้ ำจริง
ในพื้นที่ โดยแบบจ ำลองที่พัฒนำขึ้นให้ผลกำรค ำนวณ
ใกล้เคียงกับวิธีกำรสมดุลของน้ ำในดิน และกรณีที่มี
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ แบบจ ำลองสำมำรถหำปริมำณ
ควำมต้องกำรน้ ำชลประทำนรำยวันได้จำกข้อมูล
เฉลี่ยรำยเดือนหรือรำยปี โดยให้ผลกำรค ำนวณ
ใกล้เคียงกับกรณีที่ข้อมูลรำยวันครบถ้วน 

Luthra และคณะ (1997) ได้ออกแบบและ
พัฒนำระบบกำรให้น้ ำพืชแบบอัตโนมัติ โดยกำรวัด
ค่ำแรงยึดเหนี่ยวของน้ ำในดินผ่ำนเทนซิโอมิเตอร์
แบบมำนอมิเตอร์ โดยระบบอัตโนมัติดังกล่ำวจะ
ควบคุมกำรให้น้ ำแก่พืชตำมควำมต้องกำรน้ ำของพืช 
โดยใช้ข้อมูลจำกค่ำควำมช้ืนของดินที่วัดได้จำกตัว
เซ็ น เซ อ ร์  (Soil moisture sensor) จ ำก นั้ น จ ะ
ท ำนำยปริมำณกำรใช้น้ ำและระยะเวลำกำรให้น้ ำ 
จ ำ ก แ บ บ จ ำ ล อ งป ริ ม ำณ ก ำร ใ ช้ น้ ำ ข อ งพื ช 
(Evapotranspiration model) และส่งสัญญำณไป
ควบคุมวำล์วเปิด-ปิดน้ ำ 

Lee และ Shin (1998) ได้ท ำกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรให้ น้ ำที่ จุ ด เหมำะสมของโรงเรือน
เพำะปลูก (Greenhouse) ส ำหรับมะเขือเทศ โดยใช้
ข้อมูลจำกสภำวะแวดล้อมของกำรเพำะปลูกภำยใน
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โรงเรือน โดยระบบดังกล่ำวได้สร้ำงขึ้นโดยกำร
ผสมผสำนกันระหว่ำงกำรแสดงผลขนำดล ำต้น 
(Stem diameter) และแบบจ ำลองกำรคำยน้ ำ 
( Transpiration model) เ ข้ ำ ไ ป ใ น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ 

จ ำก งำน วิ จั ย ข้ ำ งต้ น ยั ง ไม่ มี ร ะ บ บ ใด ที่
ประยุกต์ใช้กับต้นล ำไย ส่วนมำกจะเป็นกำรศึกษำ
กำรให้น้ ำในโรงเรือนหรือพืชขนำดเล็กในโรงเรือน ซึ่ง
จะเป็นลักษณะกำรตั้งเวลำอัตโนมัติในกำรเปิดหรือ
ปิดระบบกำรให้น้ ำ ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งนี้จึงได้
ท ำกำรศึกษำระบบกำรให้น้ ำล ำไยจำกกำรตรวจวัด
ควำม ช้ืนในดิน  เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้กับพืชไม้ผลซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นกำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัดและมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังสำมำรถลดกำรใช้
แรงงำนคนและค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนลดลง 
รวมถึงงำนวิจัยนี้ยังสำมำรถพัฒนำต่อเนื่องไปสู่ เชิง
พำณิชย์และสำมำรถประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้ 

วิธีการวิจัย 

1. ขั้นตอนกำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำน 
1.1 น ำดินที่ใช้ในกำรทดสอบมำใส่ในกล่อง 

โดยที่มีพื้นที่หน้ำตัดประมำณ 48 ตำรำงเซนติเมตร 
และสูง 24 เซนติเมตร โดยในแต่ละกล่องใส่ดิน
ประมำณ 1 กิโลกรัม  

1.2 เติมน้ ำในกล่องแต่ละกล่องในอัตรำส่วนที่
แตกต่ำงกันไป โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ ำหนักของ
ดิน ดังนี้ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 
50 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 

1.3 น ำเซ็นเซอร์วัดควำมช้ืนดินเสียบลงไปใน
ดินที่เตรียมไว้ และอ่ำนค่ำจำกอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  

1.4 น ำค่ำที่อ่ำนได้จำกอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมำ
ค ำนวณค่ำเปอร์เซ็นต์ควำมชื้นจำกสมกำร 1 

29.0000695.0
3

3
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m

m
            (1) 

1.5 ท ำกำรทดลองซ้ ำในหัวข้อที่ 4.1.1-4.1.4 
จ ำนวน 3 ครั้ง 

1.6 เปรียบเทียบค่ำควำมช้ืนของดินที่ได้จำก
กำรค ำนวณในข้อ 4 กับค่ำที่ได้จำกสมกำร 2 โดยกำร
สร้ำงกรำฟระหว่ำงปริมำณน้ ำในดินและค่ำควำมช้ืนท่ี
ได้จำกกำรค ำนวณจำกทั้งสองสมกำร 

2. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หำค่ำควำมช้ืนที่จุด
ชลประทำน 

2.1 ช่ังน้ ำหนักกระบอกสแตนเลสโดยหุ้มผ้ำ
ขำวบำงและผูกด้วยเส้นลวด 

2.2 น ำดินร่วนปนทรำยที่ใช้ทดสอบใส่ลงใน
กระบอกสแตนเลสจนเต็มแล้วช่ังน้ ำหนัก 

2.3 น ำกระบอกสแตน เลสที่ มี ดิ นอยู่ เต็ ม
กระบอกวำงลงบนถำดที่มีน้ ำ จนกระทั่งดินอิ่มตัว
ด้วยน้ ำ จำกน้ันน ำไปชั่งน้ ำหนัก 

2.4 น ำไปอบด้วยเครื่องอบดินที่อุณหภูมิ 105-
110 องศำเซลเซียส ประมำณ 24 ช่ัวโมง หลังจำก
นั้นรอให้เย็น แล้วจึงน ำไปช่ังน้ ำหนัก  

2.5 น ำค่ำที่ได้บันทึกไว้ค ำนวณในสมกำรที่  2 
จะได้ค่ำควำมช้ืนท่ีจุดชลประทำนของดินชุดทดสอบ 
 

       
s

w

w
W

W
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100
                            (2) 

 
2.6 ค ำนวณค่ำ 75 เปอร์เซ็นต์ของควำมช้ืนที่

เป็นประโยชน์ของดินชุดทดสอบที่ ได้ เพื่อน ำไป
ก ำหนดค่ำในระบบทดสอบกำรให้น้ ำล ำไย ซึ่งเป็นจุด
ที่เหมำะสมในกำรเริ่มต้นให้น้ ำของระบบ 

3. กำรออกแบบและสร้ำงระบบตรวจวัดและ
ควบคุมระบบกำรให้น้ ำ 

เริ่มต้นจำกกำรน ำค่ำแรงดันอินพุตอนำลอกที่
วัดได้จำกเซ็นเซอร์วัดควำมชื้นดินไปประมวลผลด้วย
โปรแกรมที่บรรจุไว้ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์  ให้
เป็นเปอร์เซ็นต์ควำมช้ืนของดิน พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลต่ำง เมื่อถึงจุดที่เหมำะสมในกำรให้น้ ำล ำไย  
ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญำณควบคุม
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เอำต์พุตแบบดิจิตอลไปควบคุมวงจรรีเลย์ให้ควบคุม
กำรเปิด-ปิด โซลินอยซ์วำล์ว หรือมอเตอร์ปั๊มน้ ำ เพื่อ

จ่ำยน้ ำให้กับล ำไย โดยแผนผังกำรท ำงำนของระบบ
ต้นแบบแสดงไว้ดังภำพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังกำรท ำงำนของโปรแกรมที่บรรจุในชุดควบคมุกำรท ำงำนของระบบ 
 

4. ขั้นตอนกำรทดสอบและกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

4.1 เตรียมสถำนท่ีทดสอบ โดยกำรจัดวำงล ำไย
ในกระถำงจ ำนวน 11 กระถำง โดยติดตั้งระบบกำร
ให้น้ ำแบบมินิสปริงเกอร์ ดังรูปที่ 2 

4.2 ประกอบและติดตั้งชุดควบคุมกำรให้น้ ำ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ถังน้ ำ ปั๊มน้ ำ ท่อน้ ำ และวำล์ว
ควบคุมอัตรำกำรไหลของน้ ำ 

4.3 ก ำหนดจุดเหมำะสมที่ควรให้น้ ำและหยุด
ให้น้ ำจำกกำรวิเครำะห์ค่ำควำมช้ืนที่เหมำะสมในกำร
ใช้น้ ำในดิน 75 เปอร์ เซ็นต์ของควำม ช้ืนที่ เป็น

ประโยชน์ในโปรแกรมควบคุมและประมวลผลกำรให้
น้ ำล ำไยต้นแบบ  

4.4. ติดตั้งชุดควบคุมกำรให้น้ ำเข้ำกับระบบ
กำรจ่ำยน้ ำ  ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องบันทึกและ
ประมวลผลกำรให้น้ ำล ำไย โซลินอยซ์วำล์ว และ
เซ็นเซอร์วัดควำมชื้นในดิน  

4.5 ด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรให้น้ ำล ำไย
แบบอัตโนมัติ  

4.6 น ำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์และประเมินผล
กำรท ำงำนของชุดควบคุมกำรให้น้ ำอัตโนมัติ โดยกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงชุดควบคุมและคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที ่2  สถำนท่ีในกำรด ำเนินงำนทดสอบระบบจริง 
 

 

ภาพที ่3  ชุดควบคุมกำรให้น้ ำและบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องที่ท ำกำรพัฒนำขึ้น 
 

 

ภาพที ่4  เซ็นเซอร์วดัควำมชื้นดนิ Echo Probe EC-20 
 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
1. ผลกำรสร้ำงกรำฟมำตรฐำน 
เนื่องจำกในกำรทดสอบต้องใช้อุปกรณ์ในกำร

วัดเป็นหลักต้องมีกำรสอบเทียบค่ำเครื่องมือ เพื่อให้
ได้ค่ำที่ถูกต้อง โดยน ำค่ำจำกกำรทดลองมำสร้ำง

กรำฟเปรียบเทียบ โดยให้ค่ำควำมช้ืนจำกกำร
ค ำนวณเป็นแกนตั้งและค่ำควำมช้ืนท่ีวัดจำกเซ็นเซอร์
เป็นแกนนอน ดังภำพที่ 5 สำมำรถอธิบำยได้ว่ำค่ำ
จำกกำรทดลองมีค่ำน้อยกว่ำค่ำควำมช้ืนจำกกำร
ค ำนวณโดยมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนเท่ำกับ ±2.83% 
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ภาพที ่5  กรำฟมำตรฐำนสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดในดิน 

 
2. ผลกำรหำค่ำควำมชื้นและกำรวิเครำะห์ค่ำ

ควำมช้ืนท่ีจุดชลประทำน 
จำกำรทดลองจะได้ ค่ ำดั งนี้  ค่ ำควำม ช้ืน

ชลประทำน เท่ำกับ 41.43 เปอร์เซ็นต์  และค่ำ
ควำมช้ืนจุดเหี่ยวเฉำถำวร เท่ำกับ 6 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นจุดที่ควรให้น้ ำล ำไย ต้องตั้งค่ำไว้สูงกว่ำจุดเหี่ยว
เฉำถำวรและควรจะท ำกำรให้น้ ำเมื่อควำมช้ืนในดิน
ลดลง 75 เปอร์เซ็นต์ของควำมช้ืนที่เป็นประโยชน์ใน
ดิน จะได้จุดที่ต้องให้น้ ำล ำไยเท่ำกับ 14 เปอร์เซ็นต์ 
และจุดที่หยุดให้น้ ำเท่ำกับ 17 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจำก
กำรทดลองนี้ทดสอบกับต้นล ำไยที่ปลูกในกระถำง ถ้ำ
ตั้งค่ำจุดหยุดให้น้ ำสูงกว่ำ 17 เปอร์เซ็นต์ จะท ำให้
น้ ำซึมออกก้นกระถำงโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

3. ผลกำรทดสอบระบบตรวจวัดและควบคุม
ระบบกำรให้น้ ำ 

ระบบควบคุมกำรให้ น้ ำตำม โปรแกรมที่
พัฒนำขึ้นมีกำรท ำงำนตำมกำรตั้งค่ำในโปรแกรม
ประมวลผล  เพื่อกำรสั่งให้โซลินอยซ์วำล์ว ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ควบคุมกำรเปิดและปิด โดยชุดควบคุมรับ
สัญญำณของแรงดันไฟฟ้ำที่วัดได้จำกเซ็นเซอร์วัด
ควำม ช้ืนในดินที่ ฝั งในกระถำงของต้นล ำไยมำ
ประมวลค่ำควำมช้ืน  เมื่อค่ำควำมชื้นลดลงถึงจุดที่ตั้ง
ไว้ชุดควบคุมจึงจะสั่งให้โซลินอยซ์วำล์วท ำงำน โดย
เปิดให้น้ ำไหลผ่ำนระบบกำรให้น้ ำแบบมินิสปริงเกอร์  

4. ผลกำรทดสอบและเก็บข้อมูล  
จำกกำรเก็บข้อมูลกำรทดสอบชุดควบคุมกำร

ให้น้ ำจำกกำรตรวจวัตควำมช้ืนในดิน น ำมำพล็อต
กรำฟจะได้กรำฟของแต่ละช่วงเวลำ ดังแสดงในภำพ
ที่ 6 

 

 

ภาพที ่6  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์ควำมชื้นในดินกับช่วงระยะเวลำทั้งหมด 4 วัน 
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จำกภำพที่ 6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมชื้นกับ
เวลำจะเห็นได้ว่ำควำมช้ืนในดินนั้นจะมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยๆ ตำมอัตรำกำรใช้น้ ำของต้นล ำไยและ
กำรระเหยน้ ำของดินและมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมช้ืน
เมื่อระบบท ำกำรรดน้ ำดังเส้นสีน้ ำเงิน  แต่อำจจะมี
บำงช่วงเวลำที่แนวโน้มของเส้นควำมช้ืนมีค่ำเพิ่มขึ้น
บ้ำงเล็กน้อย เนื่องมำจำกสภำพแวดล้อมของอำกำศ

ในแต่ละช่วงเวลำนั้นๆ และเมื่อค่ำควำมช้ืนลดลงถึง
จุดที่ตั้งค่ำไว้ในโปรแกรมของชุดควบคุมระบบจะท ำ
กำรให้น้ ำแก่ต้นล ำไยดังช่วงของเส้นสีน้ ำตำล ซึ่งจะ
แสดงกำรท ำงำนของกำรเปิดและปิดโซลินอยซ์วำล์ว
ในกำรจ่ำยน้ ำให้แก่ต้นล ำไย  
  

 

ภาพที ่7  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์ควำมชื้นในดินกับช่วงระยะเวลำ 1วัน 
 

จำกภำพที่ 7 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์
ควำมช้ืนในดินกับเวลำในระยะเวลำ 1วัน ระบบท ำ
กำรรดน้ ำต้นล ำไยในช่วงเวลำ 22.48-23.12 น. ดัง
แสดงเป็นช่วงของเส้นสีน้ ำตำล ซึ่งเป็นช่วงที่โซลิ
นอยซ์ ท ำกำรเปิดและปิดเพื่อท ำกำรให้น้ ำต้นล ำไย 
โดยที่ควำมช้ืนลดลงถึง 13.93 เปอร์เซ็นต์  โซลิ

นอยซ์จะเปิดและเมื่อควำมช้ืนเพิ่มขึ้นถึง 17.07 
เปอร์เซ็นต์ โซลินอยซ์จะปิด กำรให้น้ ำต้นล ำไยรอบนี้
ใช้เวลำ 24 นำที  ระยะเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงเวลำ
กลำงคืนซึ่งไม่มีแสงแดดและอุณหภูมิไม่สูง  จึงไม่เกิด
กำรระเหยของน้ ำที่ผิวดิน ท ำให้รักษำระดับควำมช้ืน
ของดินได้นำนกว่ำที่มีกำรใหน้้ ำในช่วงเช้ำ 

 

ภาพที ่8  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์ควำมชื้นในดินกับช่วงระยะเวลำ 1 วัน 
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จำกภำพที่ 8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเปอร์เซ็นต์
ควำมช้ืนในดินกับช่วงระยะเวลำ 1วัน แสดงถึงระบบ
ท ำกำรรดน้ ำต้นล ำไยอยู่ 2 ช่วงเวลำ คือ 09.40 -
10.01 น. และ 18.19 -18.42 น. โดยที่ เมื่ อค่ ำ
ควำมช้ืนลดลงถึง 13.93 เปอร์เซ็นต์  โซลินอยซ์จะ
เปิดและเมื่อควำมชื้นเพิ่มขึ้นถึง 17.07 เปอร์เซ็นต์ โซ
ลินอยซ์จะปิด ในกำรให้น้ ำต้นล ำไย  ซึ่งมีระยะห่ำง
ของกำรใหน้้ ำประมำณ 8 ช่ัวโมง ซึ่งระยะเวลำที่ใช้ใน

กำรให้น้ ำทั้ง 2 ครั้งใช้เวลำใกล้เคียงกันคือ 21 และ 
24 นำที ระยะเวลำกำรให้น้ ำดังกลำ่วเป็นช่วงเช้ำ  ซึ่ง
มีแสงแดดและอุณหภูมิ เริ่มสูง  จึงท ำให้เกิดกำร
ระเหยของน้ ำที่ผิวดิน ท ำให้กำรรักษำระดับควำมช้ืน
ของดินได้ไม่นำนจนท ำให้ต้องท ำกำรให้น้ ำซ้ ำครั้งที่
สองตำมมำ ดังแสดงในช่วงของเส้นกรำฟสีน้ ำตำล  

 

ตำรำงที ่1 ผลกำรทดสอบกำรใหน้้ ำประจ ำวัน 
ล้าดับ เวลา เปอร์เซ็นต์ความช้ืน (%) หมายเหตุ 

1 12.00 น. 15.46  
2 13.00 น. 15.12  
3 14.00 น. 14.78  
4 15.00 น. 14.27  
5 15.42 น. 13.93 โซลินอยซ์เปิด 
6 16.00 น. 15.21  
7 16.04 น. 17.07 โซลินอยซ์ปิด 
8 17.00 น. 17.84  
9 18.00 น. 17.24  
10 19.00 น. 16.99  
11 20.00 น. 16.82  

 
จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรทดสอบของกำรให้น้ ำ

ประจ ำวัน จะพบว่ำระบบใช้เวลำในกำรรดน้ ำต่อ
ล ำไย 1 ต้น เป็นเวลำ 22 นำที ใช้น้ ำในกำรรดน้ ำต้น
ล ำไยเท่ำกับ 4.97 ลิตรต่อหนึ่งต้น  

จำกผลกำรทดสอบจะพบว่ำ  ปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรให้น้ ำต้นล ำไยนั้น  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำรใช้น้ ำของ
ต้นล ำไยเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้ำนอุณหภูมิ 
อำกำศ และแสงแดดที่ส่งผลต่อกำรระเหยของน้ ำใน
ดินอีกด้วย เพรำะในช่วงเวลำกลำงวันจะมีปัจจัย
ดังกล่ำว ที่ส่งผลต่อกำรระเหยน้ ำของดิน เมื่อระบบ
ท ำกำรให้น้ ำในช่วงเวลำเช้ำ จะมีกำรระเหยน้ ำ
ออกไปมำกกว่ำกำรดูดซับน้ ำให้แก่ดิน ส ำหรับกำรให้
น้ ำในช่วงเย็นดินจะมีกำรดูดซับน้ ำเพื่อรักษำควำมชื้น
ได้ดีกว่ำและรักษำระดับควำมชื้นของดินไว้ได้นำน 

 

สรุป  
1. จุดที่เหมำะสมแก่กำรให้น้ ำต้นล ำไยที่ปลูกใน

ดินร่วนปนทรำย มีคุณสมบัติของค่ำควำมช้ืนที่จุด
ชลประทำนเท่ำกับ 41.43 เปอร์เซ็นต์ และจุดเหี่ยว
เฉำถำวรมีค่ำเท่ำกับ 6 เปอร์เซ็นต์ จึงท ำกำรให้น้ ำแก่
ต้นล ำไยเมื่อใช้น้ ำที่เป็นประโยชน์ในดินไปประมำณ 
75 เปอร์เซ็นต์ และจะไม่ให้น้ ำมำกกว่ำควำมช้ืน
ชลประทำน จึงก ำหนดจุดที่เหมำะสมในกำรให้น้ ำแก่
ต้ น ล ำ ไย เมื่ อ ค วำม ช้ื น ใน ดิ น มี ค่ ำ เท่ ำกั บ  14 
เปอร์เซ็นต์และก ำหนดจุดที่เหมำะสมในกำรหยุดให้
น้ ำเมื่อควำมช้ืนในดินมีค่ำเท่ำกับ 17 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจำกในทดสอบกำรเก็บข้อมูลที่ควำมช้ืนในดิน
มำกกว่ำ 17 เปอร์เซ็นต์จะเกิดกำรไหลซึมของน้ ำที่
ก้นกระถำงมำกเกินไป 
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2. กำรออกแบบต้นแบบระบบกำรให้น้ ำต้น
ล ำไยจำกกำรตรวจวัดควำมช้ืนในดินมีหลักกำรดังนี้ 
ชุดควบคุมประมวลผลกำรท ำงำนจำกแรงดันไฟฟ้ำที่
ได้จำกกำรวัดของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในดินของต้นล ำไย ซึ่ง
สัญญำณที่ออกมำเป็นสัญญำณอนำลอก เมื่อน ำไป
แปลงเป็นสัญญำณดิจิตอลโดยใช้ไมโครคอนโทรล 
เลอร์ที่มีกำรอัดโปรแกรมในกำรประมวลผล ค่ำที่ได้
จำกกำรประมวลผลแล้ วจะแสดงออกมำเป็ น
เปอร์เซ็นต์ควำมช้ืนของดิน ณ เวลำและสภำพแวด 
ล้อมนั้นๆ และสั่งเปิด-ปิดโซลินอยซ์วำล์ว ซึ่งระบบ
สำมำรถท ำงำนได้จริง 

3. จำกกำรทดสอบกำรให้น้ ำโดยต่อชุดควบคุม
เข้ำกับ เซ็นเซอร์และโซลินอยซ์วำล์ว เมื่อถึงค่ำ
ควำมชื้นจุดที่ควรให้น้ ำ 14 เปอร์เซ็นต์ ชุดควบคุมจะ
สั่งเปิดโซลินอยซ์วำล์ว ท ำให้ปั๊มท ำงำนส่งน้ ำไปยังหัว
สปริงเกอร์เพื่อให้น้ ำล ำไย และเมื่อควำมช้ืนถึงจุดที่
ควรหยุดให้น้ ำที่ 17 เปอร์เซ็นต์ ชุดควบคุมจะสั่งให้
ปิดโซลินอยซ์วำล์ว ท ำให้ปั๊มหยุดท ำงำนเพื่อหยุดให้
น้ ำ ซึ่งโปรแกรมของชุดควบคุมท ำงำนตำมค่ำที่ตั้งไว้
อย่ำงถูกต้อง และพบว่ำต้นล ำไยมีลักษณะทำง
กำยภำพ ใบเขียว และมีกำรแตกยอด ซึ่งแสดงว่ำ
ล ำไยมีกำรเจริญเติบโตและกำรทดสอบนี้ได้ผลดี 

4. ระบบกำรให้น้ ำล ำไยจำกกำรตรวจวัดค่ำ
ควำมช้ืนในดิน ที่ท ำกำรพัฒนำขึ้นสำมำรถลดกำรใช้
ทรัพยำกรน้ ำอย่ำงสิ้นเปลืองได้   และลดกำรใช้
แรงงำนคนในกำรปฏิบัติงำนลง  จำกกำรท ำงำนของ
ระบบควบคุมที่ท ำงำนได้อย่ำงอัตโนมัติ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของวิตามิน AD3E ต่างกันต่อค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การ

สืบพันธุ์ และอัตรารอดตายของปลาทดลอง ใช้แม่พันธุ์ปลาหมอเพศเมียน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นประมาณ 32 กรัม เลี้ยงในกระชัง ขนาด 9 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแขวงในบ่อดินขนาด 4 ไร ่ปล่อยปลาที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อตารางเมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง 
ๆ ละ 2 ซ้้า กลุ่มทดลองควบคุมให้ปลากินอาหารส้าเร็จรูป (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) อย่างเดียว ส่วนกลุ่มทดลองให้ปลากินอาหาร
ส้าเร็จรูปซึ่งเคลือบด้วยวิตามิน AD3E ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ คือ 0.5 2.0 และ 5.0 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ที่ระดับ 
5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน ในช่วงเวลา 17.00 น. นานต่อเนื่อง 60 วัน สิ้นสุดการทดลองท้าการวิเคราะห์หา (1) ค่าประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตของปลาทดลอง ประกอบด้วย น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย และ
อัตรารอดตายของปลาทดลองและลูกปลาทดลองในช่วง 10 วันแรกเกิด (2) ค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ปลาทดลอง ประกอบด้วย ค่า
ดัชนีความสมบูรณ์เพศ ปริมาณไข่สุทธิ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟักออกเป็นตัว และอัตรารอดตายของลูกปลาในช่วง 10 วันหลังฟัก
ออกจากไข่ รวมทั้ง (3) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าคุณภาพน้้าบางประการที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า ปลาทดลองกลุ่มที่ 3 ซ่ึง
ได้รับวิตามิน AD3E ที่ระดับความเข้มข้น 5.0 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ปลามีค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์
ดีกว่ากลุ่มปลาทดลองที่ได้รับวิตามิน AD3E ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 และ 2.0 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และกลุ่มทดลองควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.05)  โดยปลาทดลองกลุ่มที่ 3 มีค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ ปริมาณไข่สุทธิ อัตราการ
ปฏิสนธิ อัตราการฟักออกเป็นตัว และอัตรารอดตายของลูกปลาวัยอ่อนในช่วง 10 วันแรกเกิด เท่ากับ  15.91±1.03, 454.00±20.18 
ฟอง/น้้าหนักตัว 1 กรัม, 69.82±11.42 เปอร์เซ็นต์, 66.22±9.26 เปอร์เซ็นต์ และ 82.40±7.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ  ผลการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าบางประการในบ่อทดลองซ่ึงแขวงกระชัง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนละลายน้้า 
ค่าการน้าไฟฟ้า ค่าของแข็งที่ละลายน้้าทั้งหมด ค่าอุณหภูมิของน้้า ค่าความขุ่น ค่าความเค็ม และค่าไนเตรท อยู่ในช่วง 5.43-8.66, 
5.89-6.40 มิลลิกรัมต่อลิตร, 0.128-0.301 ms/cm, 0.218-0.256 กรัมต่อลิตร, 29.45-31.11 องศาเซลเซียส, 43.25-49.71 NTU, 
0.1-0.1 พีพีที และ 9.25-16.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า วิตามิน AD3E ที่ระดับความเข้มข้น 5.0 
มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของปลาหมอเพศเมีย โดยองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอและปลาน้้าจืดชนิดอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: วิตามิน AD3E, ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์, ปลาหมอ 
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Abstract 
This study was aimed to compare three levels of fat-soluble vitamins AD3E on growth and reproductive 

performance and survival rate of Climbing perch, Anabas testudineus (Bloch) broodstock in cage culture. The 
experiment was designed on completely randomized design (CRD) with one control group and three treatment 
groups. There were two replicates per treatment. Thus, a total number of eight cages were used for the 
experiment. Climbing perch broodstock of average body weight about 32 g.bw were acclimatized to experimental 
condition for 15 days before they were randomly distributed in each group. The stocking density of fish was 10 
fish/m2 in the 9 m2 cages (3x3x1m) which located at 4.0 rai earthen pond at Rajamangala University of Technology 
Lanna Nan at the ratio of female: male was 1:1. Fish were fed manually at 5% body weight per day in two equal 
rations at 8 hours interval a time per day (5.00 pm). There are two diet groups, one diet group is controlled diet 
(lacking vitamins AD3E) and other groups were treatment diets coated with difference vitamin AD3E levels of 0.5 
2.0 and 5.0 ml AD3E/kg diets for Trt1, 2 and 3, respectively. At the end of the experiment, some parameters of 
reproductive performance, i.e. gonadosomatic index, total number of eggs production, fertilization rate (%), 
hatching rate (%) and larvae survival rate at day 10 after hatching was examined. Some parameters of water 
quality i.e. pH, dissolved oxygen, conductivity, total dissolved solid (TDS), water temperature, turbidity, salinity, 
and nitrate (NO3

-) in the culture pond were analyzed. The results indicated that some parameters of reproductive 
performance were higher in female broodstock fed with treatment diet in Trt3 (5.0 ml AD3E/kg diets). Females fed 
in Trt3 were highest in the values of gonadosomatic index (15.91±1.03), total number of eggs (454.00±20.18 
eggs/g.bw), fertilization rate (69.82±11.42 %), hatching rate (66.22±9.26 %) and larvae survival rate at 10 day 
(82.4±7.25 %). The average values of pH, dissolved oxygen, conductivity, total dissolved solid, water temperature, 
turbidity, salinity, and nitrate in culture pond were ranged between 5.43-8.66, 5.89-6.40 mg/l, 0.128-0.301 ms/cm, 
0.218-0.256 g/l, 29.45-31.11 0C, 43.25-49.71 NTU, 0.1-0.1 ppt and 9.25-16.23 mg/l, respectively. This finding 
suggests that  treatment diet containing 5.0 ml AD3E/kg diets is directly affected on growth and reproductive 
performance of female Climbing perch broodstock. The knowledge which obtained from our research can benefit 
on freshwater fish aquaculture broodstock management and apply in other freshwater fish species for future 
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Introduction 
The Climbing perch fish, Anabas 

testudineus Smith (1945), is an economic 
and an important indigenous fish in Thailand 
because of the high demand for local and 
foreign market (Pimpimol and Klahan, 2014). 
The values of total Climbing perch fish 
production in Thailand is 16,400 tons per 
year (643.3 million) (Fisheries statistics of 
Thailand, 2011). Fish had been reported as 
fast growing species due to its is a 

carnivorous species various kinds of food 
such as detritus, aquatic plants, crustaceans, 
worms, mollusks and insects (Rainboth, 
1996; Trung, 1999; Mondal et al., 2011). 
Moreover, it can be out of water for an 
extended period of time because of the 
structure in the fish's head, which allows it 
to breathe atmospheric oxygen (Bhattachar 
jee et al., 2009). According to literature 
reported by Yakupitiyage et al. (1998) 
Climbing perch had been reported as 
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carnivorous or an insectivore species, living 
on a diet of water invertebrates and their 
larvae, and they guard their eggs 
(Potongkam, 1972). 

Nowadays, Climbing perch is very 
popular in the country for its delicate taste 
and flavor. Moreover, fish can be raised at 
all locations in many countries of Thailand 
by using small area and a less quantity of 
water than other aquaculture species 
(Kraisurasre et al., 2014; Potongkam, 1972). 
From nursing to market size, it takes 5-6 
months, which similar to other commercial 
species (Alam et al., 2010). However, larvae 
rearing of this species are still a problem for 
fish farming because of its low survival. The 
reasons for such problems, issues are many, 
such as nutritional quality, water quality and 
environmental condition. The nutritional 
requirements for climbing perch broodstock 
are similar to other freshwater carnivorous 
fish in respect of quality of carbohydrates, 
amino acid vitamins, protein, and minerals.  

The quantitative demands for these 
nutrients vary depending on species, growth 
and gonadal development stage and 
environmental condition. The fat-soluble 
vitamins are one of an important factor 
affecting the normal cellular metabolism, 
growth and maintenance including 
reproduction of aquatic animals. According 
to literature reported on Glass catfish 
Kryptopterus bicirrhis, Kraisurasre et al. 
(2010) reported that fed a trial diet 
containing 200 mg/kg of vitamin E had 
encouraged gonad development in mature 

stage and gonadosomatic index of fish. Like 
Pitaksong et al. (2013) reported that 
hybrid catfish C.macrocephalus × C.gariepin
us fed with trial diets which co-
supplementation of 500 mg/kg of vitamin C 
and 125 mg/kg of vitamin E, or 
1000 mg/kg of vitamin C alone had 
beneficial effects on the growth under 
stressful conditions. In general, the fat 
soluble vitamins are commonly stored in 
special fat storage cells and function as 
potent antioxidants. However, aquatic 
animals can not produce these vitamins in 
their bodies. Therefore, supplementing of 
fat soluble vitamins during feed production 
is necessary. Goddard (1996) reported that 
fat-soluble vitamins absorbed from the 
digestive tract and stored in fat reserves 
within the body. It is for this reason that the 
fat soluble vitamins pose the biggest threat 
if oversupplemented in aquatic animal diets.  

To understand the importance of fat-
soluble vitamin requirements during gonadal 
development of female Climbing perch will 
allow us to establish their productivity tools 
for controlling seed quality production of 
females which reared in cage culture. 
Therefore,  this study was conducted to 
investigate the effects of different levels of 
fat- soluble vitamins AD3E (i.e. each of 0.5 
2.0 and 5.0 ml/kg diet) on growth and 
reproductive performance of climbing perch 
Anabas testudineus broodstock at their 
early maturation stages during the 60 days 
of experiments. This study would be helpful 
in developing an appropriate broodstock 
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rearing technology for these species. In 
addition, the present paper reports the 
effects on growth and reproductive 
performance of Climbing perch broodstock 
fed with different fat soluble vitamins AD3E 
levels in cage culture.  

 

Materials and methods 
The study on effect of fat soluble 

vitamins AD3E on growth and reproductive 
performance of Climbing perch broodstock 
was carried out at the Faculty of Science 
and Agriculture Technology Rajamangala 
University of Technology Lanna Nan. This 
experiment was carried out in the cages 
culture in earthen pond for trial diets of 
climbing perch broodstock. All parameters 
use to evaluate growth and reproductive 
performance of Climbing perch broodstock 
as well as water quality were analysis in the 
Laboratory Department of Animal Science 
and Fisheries, Faculty of Science and 
Agriculture Technology Rajamangala 
University of Technology Lanna Nan. 

1. Experimental fish 
The Climbing perch, Anabas 

testudineus broodstock (about 32 g.bw, 160 
days approx.) were obtained from a 
commercial freshwater fish farm located in 
Tak province. Fish were netted from earthen 
ponds, manually selected, and transferred 
to a cage culture (measuring 3x3x1 m2), 
where they were held and kept separately 
for 15 days for adaptation to the new 
environment until starting the experiment. 

The stocking density of 10 fish/m2 (90 
broodstock/replication) were used. 

2. Experimental Set-up 
The study on effect of fat soluble 

vitamins AD3E on growth and reproductive 
performance and survival rate of climbing 
perch broodstock was assigned as 
Completely Randomized Design (CRD). The 
experiment consists of three treatment 
groups and one control group with two 
replications in each group. Fat-soluble 
vitamins (AD3E) was purchased from 
Interchemie werken ‘De Adelaar’ B.V., 
Netherlands. 100 ml of fat soluble 
vitamins(AD3E) containg 80,000 IU of vitamin 
A, 40,000 IU of vitaminD, 20 mg of vitaminE 
and 0.5 mg of selenium. The treatment feed 
was commercial diet (32% protein and 15% 
lipid) containing 0.5 2.0 and 5.0 ml AD3E/kg 
diet for Trt1, 2, and 3, respectively. While 
control feed was commercial diet (32% 
protein and 15% lipid) lacking fat soluble 
vitamins AD3E. Fish were fed commercial 
diets for a week of acclimatization, before 
feeding by the experimental diets at 5 
percent body weight for two times a day 
(09.00 am and 7.00 pm). The cage culture 
was set up at the Faculty of Science and 
Agriculture Technology Rajamangala 
University of Technology Lanna Nan. The 
study period was from April to May 2015. 

3. Data collections and analytical 
methods 

3.1 The evaluation of growth 
performances of Climbing perch 
broodstock 
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Growth performances of Climbing 
perch broodstock include percentage of 
weight gain (PWG), average daily weight gain 
(ADG) and specific growth rate (SGR) were 
evaluated for 60 days. At the beginning of 
the experiment all fish from each group 
were batch weighted and growth 
performance was monitored at biweekly 
intervals.  Feed intake was recorded daily 
and feed efficiency was evaluated according 
to the method described by Zalina et al. 
(2012) and Olvera-Novoa et al. (1990) as 
follow: 

- Percentage Weight Gain: (PWG) = 
[(Final weight – initial weight) / initial weight] 
x 100% 

- Average daily growth: (ADG) 
(g/fish/day) = (Final weight–Initial weight) 
/Culture periods (days) 

- Specific growth rate: SGR (%/day) = 
[(ln final fish weight – ln initial fish weight)] / 
Culture period (days) X 100 

- Survival rate: SR (%) = [Final number 
of fish x 100] / Initial number of fish 

3.2 The evaluation of reproductive 
performances of Climbing perch 
broodstock 

At the end of the study, 20 male and 
20 female broodstock from each treatment 
were selected randomly and weighted for 
calculation of gonadosomatic index (GSI) 
fertilization rate and hatching rate. 
Therefore, a total of 20 male and 20 female 
broodstock from each treatment advanced 
to the reproductive evaluation into the 
maturation tank (1500 liter/tank). In each 

treatment, female broodstock were 
separated as two groups, once group (10 
females/group) for gonadosomatic index 
examination and another group (10 
females/group) for reproductive 
performance  evaluation according to the 
method described by Morioka et al. (2009) 
and Perera et al. (2013) without modification 
include:   

Gonadosomatic index is the calculation 
of the gonad mass as a proportion of the 
total body weight in each individual fish. 
After individually females weighing (n=20), 
10 females fish per group were selected 
randomly and dissected to remove the 
gonads from them for the determination of 
gonadosomatic index. Moisture of gonads 
was removed with the help of blotting 
paper and then the weight of gonads was 
recorded in grams. GSI = [Gonad Weight 
(g)/Total fish body weight (g)] x 100.  

Fertilization rate and hatching rate 
were calculated. Induced breeding of 
female climbing perch were conducted by 
synthetic hormone buserelin acetate 
(Luteinizing Hormone-Releasing Hormone 
Analog: LHRHa) in the intensity level of 20 
and 5 micrograms/kg body weight for female 
and male, respectively. The broodstock 
were injected one time, male and female at 
5.00 and 9.00 pm. respectively, and left to 
spawn in a maturation tank in the sex ratio 
between male and female as 2:1. 12 h post 
fertilization, the unfertilized and fertilized 
eggs values in the water surface were 
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collected and washed several times with 
fresh water to remove excess milt.  

The unfertilized and fertilized eggs 
values from each pair of broodstock 
were conducted and analyzed in triplicate 
for total number of eggs. Then, fertilization 
rate (after 3 h) and hatching rate were 
evaluated as follows: Fertilization rate was 
determined 12 h post fertilization in 
triplicate using the following equation: 
Fertilization rate (%) = (number of fertilized 
eggs/total number eggs released by the 
female) x 100%. The hatching rate was 
determined, in triplicate, as the proportion 
of hatching eggs to total eggs as follows: 
Hatching rate (%) = (number of fish larvae 
/total number of fertilized eggs) x 100%. 

4. Water quality analysis 
During the experimental period, water 

quality parameters were monitored 
regularly. The Horiba U-50 Series water 
quality meters (Horiba, Japan) was used to 
monitor the changes of water qualities 
include PH, Dissolved Oxygen, Conductivity, 
Total dissolved solid (TDS), water 
temperature, Turbidity, Salinity, and Nitrate. 
Other water quality parameters such as 
nitrite and total ammonia were measured 
weekly by the DR 3900 Benchtop 
Spectrophotometer (Horiba, Japan). 

5. Statistical Analysis 
All the data on the growth and 

reproductive performance and survival rate 
of Climbing perch broodstock in the 
experiment collected during the experiment 
were recorded and analyzed by one-way 

ANOVA (analysis of variance). The Duncan’s 
Multiple Range Test was used to determine 
the differences between the treatment 
means. The alphabetical notation was used 
to mark the differences at significant level of 
an Alpha 0.05 (Gomez and Gomez, 1984). 

 

Results 
1. Effect of vitamins AD3E on growth 

performances of females Climbing perch 
broodstock 

The growth performances of the 
climbing perch broodstock fed with control 
diets and three treatments diet are shown in 
Table1. The average initial weight of 
climbing perch broodstock was 32.43±1.77, 
32.68±1.45, 32.55±1.58, and 32.13±1.64 g.bw 
of cont., Trt1, 2, and 3, respectively.  

The mean initial weight of all 
experimental fish were not significant 
differences (P>0.05), it increased the higher 
in Trt3 which fed with treatment diet coated 
with vitamins AD3E of 5.0 ml AD3E/kg diets. 
The mean final weight was increased in all 
treatment groups with control and 
treatment diet. The highest mean final 
weight was in Trt3 (74.40±1.51 g.bw) and the 
lowest was in the control group (62.20±4.70 
g.bw). There were not significant differences 
in mean final weight among control and 
treatment diet (P>0.05).  

Percentage of weight gain (PWG) and 
average daily weight gain (ADG) were 
significant differences (P<0.05) among all 
treatments. The best growth performances 
include mean final weight (74.40±1.51 g.bw), 
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percentage of weight gain (139.75±12.70 %), 
average daily weight gain (0.75±0.06 g/day), 
and specific growth rate (1.46±0.09 %/day) 
was obtained in Trt3 (5.0 ml AD3E/kg diet). 
Followed by Trt2 (2.0 ml AD3E/kg diet), 
mean final weight, percentage of weight 
gain, average daily weight gain, and specific 
growth rate were 69.30±2.08 g.bw, 
115±03.27 %, 0.62±0.05 g/day, and 
1.27±1.00 %/day, respectively. Next Trt1 (1.0 
ml AD3E/kg diet), mean final weight, 
percentage of weight gain, average daily 
weight gain, and specific growth rate were 

65.58±2.69 g.bw, 103.38±11.78 %, 0.56±0.05 
g/day, and 1.18±0.10 %/day, respectively. 
The poorest growth performance was 
observed in control group, mean final 
weight, percentage of weight gain, average 
daily weight gain, and specific growth rate 
were 62.20±4.70 g.bw, 87.82±16.65 %, 
0.47±0.08 g/day, and 1.04±0.15 %/day, 
respectively. The broodstock survival rate of 
climbing perch fed with control and 
treatment groups showed not significant 
differences (P>0.05). They were 100 % 
among all treatments.   

 
Table 1.  Comparison of mean (±SE) values of growth and reproductive performance 

parameters and survival rate of Climbing perch broodstock in three different 
treatments and control group over 8-week.  

Variables 
Mean (±SD) 

Cont. Trt1 Trt2 Trt3 
Growth parameters (N=20) 
1. Initial weight (g) 32.43±1.77a 32.68±1.45 a 32.55±1.58 a 32.13±1.64 a 
2. Final weight (g) 62.20±4.70 a 65.58±2.69 a 69.30±2.08 a 74.40±1.51 a 
3. PWG  87.82±16.65 c 103.38±11.78 b 115±03.27 b 139.75±12.70 a 
4. ADG (g/day) 0.47±0.08 b 0.56±0.05 b 0.62±0.05 a 0.75±0.06 a 
5. SGR (%/d) 1.04±0.15 a 1.18±0.10 a 1.27±1.00 a 1.46±0.09a 
6. Broodstock SR (%) 100 a 100 a 100 a 100 a 

Reproductive parameters (N=10)   
1. Gonadosomatic index 8.27±0.60 b 10.98±0.48 b 11.87±0.55 b 15.91±1.03 a 
2. Total egg production 
(eggs/g.bw.) 

358.67±44.94 b 380.20±49.78 b 377.38±14.96 b 454.00±20.18 a 

3. Fertilization rate (%) 50.37±11.26 b 48.48±4.73 b 50.91±5.88 b 69.82±11.42 a 
4. Hatching rate (%) 44.92±8.37 b 41.38±5.12 b 46.36±5.52b 66.22±9.26 a 
5. Larvae SR (%) 58.5±10.41 c 75.3±11.16 a 70.6±9.87 b 82.4±7.25 a 

Note: The values in the same row followed by different letters (a, b, c superscript) were 
significantly different  (P<0.05) 
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2. The effect of vitamins AD3E 
treated on reproductive performance of 
Climbing perch broodstock 

The reproductive performance of 
Climbing perch broodstock fed with control 
and treatment diet is presented in Table 1. 
Mean total egg production of Climbing 
perch broodstock at the end of the 
experiment was 358.67±44.94, 380.20±49.78, 
377.38±14.96, and 454.00±20.18 eggs/g.bw 
for Cont., Trt1, Trt2, and Trt3, respectively. 
There was no a significant effect of 
treatment diet on total egg production 
values of Climbing perch broodstock 
observed at Cont., Trt1, and Trt2. Significant 
higher total egg production values of 
Climbing perch broodstock were  appearing 
at Trt3 which compared with Cont., Trt1, 
and Trt2. The values of fertilization rate and 
hatching rate were significant differences 
(P<0.05) among all treatments. The Climbing 
perch in Trt3 showed the high (P<0.05) the 
values of fertilization rate and hatching rate 
when compared between Cont., Trt1, and 
Trt2, respectively. The values of fertilization 
rate of Climbing perch broodstock in Cont., 
Trt1, Trt2, and Trt3 were 50.37±11.26, 
48.48±4.73, 50.91±5.88, and 69.82±11.42 %, 
respectively. The values of hatching rate of 
Climbing perch broodstock in Cont., Trt1, 
Trt2, and Trt3 were 44.92±8.37, 41.38±5.12, 
46.36±5.52,and66.22±9.26%, respectively. 
Gonadosomatic index, female Climbing 
perch in Trt3 was significantly higher (P < 
0.05) than those of gonadosomatic index in 
Cont., Trt1, and Trt2. The values of the 

gonadosomatic index of Climbing perch 
broodstock in Cont., Trt1, Trt2, and Trt3 
were 8.27±0.60, 10.98±0.48, 11.87±0.55, and 
15.91±1.03, respectively. The larvae survival 
rate of climbing perch fed with control and 
treatment groups showed significant 
differences (P<0.05). The larvae survival rate 
in Cont., Trt1, Trt2, and Trt3 were 
58.5±10.41, 75.3±11.16, 70.6±9.87 and 
82.4±7.25 %, respectively.   

3.  The changes of water quality in 
the culture pond 

Water quality parameters i.e. pH, 
dissolved oxygen, conductivity, total 
dissolved solid, water temperature, turbidity, 
salinity, and nitrate were recorded on a 
weekly basis until the end of the 
experiment. Changes in those water quality 
parameters were concluded in the Table 2.  

The result showed that there were 
minor changes in some parameters of water 
quality in earthen pond, such as: total 
dissolved solid (ranged between 0.218-0.256 
g/l), turbidity (ranged between 43.25-49.71 
NTU), salinity (0.1 ppt) from the beginning to 
the end of the experiment. The result 
means that factors form of feed and feeding 
frequency had no significant influence on 
these parameters of water quality. The 
levels of dissolved oxygen concentration 
and pH during the experimental period were 
analyzed at weekly intervals in earthen 
pond throughout a culture period of 60 
days. Dissolved oxygen concentration 
ranged from 5.89±0.30 mg/l to 6.40±0.08 
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mg/l, while pH in earthen pond was ranged 
from 5.43±0.18 to 8.66±0.24.  

Conductivity is an index of the flow of 
electrical current in a substance. The levels 
of conductivity in water were minor changes 
from the beginning to the end of the 
experiment, the levels ranged from 0.128-
0.301 ms/cm. Its mean that this conductivity 
that is the electrolytic solution into the 
rearing water had not affected on growth 
and reproductive performance and survival 
rate of climbing perch. Water temperature 
was measured two times at 8-9.00 am 
ranged between 29.45-29.69 0C, and 5-6.00 
pm ranged between 30.21-31.11 0C.  

Minimum and maximum temperature 
in the morning (7-8.00 am) ranged between 
29.45±0.06 0C and 29.69±0.28 0C, While 
minimum and maximum temperature in the 
afternoon (6-7.00 pm) ranged between 
30.21±0.53 0C and 31.11±0.58 0C. At the last 
observation, the levels of ammonia, nitrite, 
and nitrate concentration showed the 
lowest in the first month and currently 
increased in the later period of culture.  

 
 
 
 

Discussion 
The effect of fat- soluble vitamins AD3E 

on growth and reproductive performance 
and survival rate of Climbing perch, Anabas 
testudineus broodstock reared in captivity 
was divided into three treatments and one 
control treatment. Three levels of 0.5 2.0 
and 5.0 ml AD3E/kg diet were studied growth 
and reproductive performance and survival 
rate of Climbing perch. The experiment was 
conducted at the Faculty of Science and 
Agriculture Technology Rajamangala 
University of Technology Lanna Nan, during 
April to May 2015. The results obtained 
from experiments showed that the growth 
responses of Climbing perch fish fed with 
commercial diet (32% crude protein and 
15% lipid) coated with difference vitamins 
AD3E of 0.5 2.0 and 5.0 ml AD3E/kg diets on 
term of weight gain (WG), average daily 
weight gain (ADG), percentage of weight gain 
(PWG), specific growth rate (SGR), and larvae 
survival rate (LSR) were increased by 
increasing the level of vitamins AD3E in the 
trial diets. These results are compatible with 
those reported by Suhenda and Djajadiredja, 
(1985) and Sau et al. (2004) who 
demonstrated that freshwater fish like other 
animals require  
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Table2.  The maximum (mean±SE) and minimum (mean ±SE) water quality in earthen pond 
during culture period of Climbing perch broodstock 

Water quality 
Morning times  

(7-8.00 am) 
Afternoon times 

(6-7.00 pm) 
 Min. Max. Min. Max. 
1.pH 5.43 ± 0.18 6.12 ± 0.44 8.19 ± 0.17 8.66 ± 0.24 
2.Dissolved oxygen (mg/l) 5.89 ± 0.30 6.19 ± 0.16 6.24 ± 0.12 6.40 ± 0.08 
3.Conductivity (ms/cm) 0.128 ± 0.019 0.299 ± 0.043 0.21 ± 0.10 0.30 ± 0.04 
4.Total dissolved solid (TDS) 0.218 ± 0.051 0.255 ± 0.006 0.257 ± 0.009 0.256 ± 0.010 
5.Water temperature  (0C) 29.45 ± 0.06 29.69 ± 0.28 30.21 ± 0.53 31.11 ± 0.58 
6.Turbidity (NTU) 43.25 ± 0.52 45.99 ± 0.52 49.62 ± 4.51 49.71 ± 4.97 
7.Salinity (ppt) 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 
8.Ammonia (NH3) (mg/l) 0.13 ± 0.02 0.15 ± 0.01 0.23 ± 0.02 0.23 ± 0.04 
9.Nitrite (NO2

-) (mg/l) 0.15 ± 0.01 0.25 ± 0.01 0.23 ± 0.05 0.293 ± 0.02 
10.Nitrate (NO3

-) (mg/l) 9.25 ± 2.01 14.30 ± 3.01 10.24 ± 10.02 16.23 ± 5.03 
Note: number 1-7 measured by using U-50 Series water quality meters (Horiba, Japan). Number 8-9 
measured  by using  the DR 3900 Benchtop Spectrophotometer (Horiba, Japan). Number 10 measured  
by using LAQUA twin compact water quality meter (Horiba, Japan). 

 
 a dietary source of fat-soluble vitamins 
for proper growth and reproductive 
performance.  

In these experiments, fish fed diets 
containing 5.0 ml AD3E/kg diets showed the 
best growth rate and significantly higher 
percentage of weight gain than noted for fish 
fed any of the experimental diets and then 
followed by fish fed diet containing 0.5 and 
2.0 ml AD3E/kg diets and control diets, 
respectively. These results indicated that 
growth performance is higher when fed trial 
diets containing more vitamins AD3E than the 
control diet. These results agreed with 
literature reported by Kraisurasre et al. (2010) 
on glass catfish Kryptopterus bicirrhis 

(Valenciennes, 1840) when a study on the 
effect of vitaminE on the ovarian 
development. These results indicated that 
200 mg/kg of vitaminE encouraged gonad 
development in the mature stage, 
gonadosomatic index were not significantly 
different but higher than fish fed with 0 
mg/kg vitaminE. And Pitaksong et al.              
(2013) reported that hybrid catfish (C. 
macrocephalus × C. gariepinus) fed with trial 
diets which co-supplementation of 
500 mg/kg vitamin C and 125 mg/kg vitamin 
E, or 1000 mg/kg vitaminC alone had 
beneficial effects on the growth under 
stressful conditions. In juvenile yellow catfish 
(Pelteobagrus fulvidraco), Lu et al. (2016) 
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reported that the reproductive performance 
(such as the maximal WG, SGR, FE and PER) 
occurred at fish fed the diet containing 
39.7 mg kg− 1 vitamin E. while fish fed the diet 
containing 8.9 mg kg− 1 vitamin E had lower 
HSI than those fed the other diets. And also 
reported that red blood cells, leucocytes, 
hemoglobin, glucose and total cholesterol 
concentration in serum were not significantly 
influenced by the dietary vitamin E levels.  

These results above could be related to 
palatability digestibility and absorption of 
diets by climbing perch during gonadal 
development stages, because feed intake 
was increased by increasing the level of 
vitaminsAD3E in the trial diets. According to 
National Research Council (1993), mentioned 
that vitamin requirements depend upon size, 
stage of sexual maturity, growth rate, 
environmental conditions and dietary 
nutrient interrelations. According to the 
results, the increase in growth performance 
with increasing in level of vitaminsAD3E in the 
trial diets may have been caused by an 
improvement the absorption efficiency of the 
digestive tract of fish. National Research 
Council (1993) reported that fat-soluble 
vitamins that function independently of 
enzymes or, in some case such as vitamin K, 
may have coenzyme roles. The survival rate 
of climbing perch broodstock in different 
experimental treatment was evaluated and 
showed in Fugure1. The mean survival rate of 
all the experimental fish were not 
significantly different (P>0.05). These results 
may be related with behavioral and 

physiological of climbing perch, Graham 
(1997) reported that this species can thrive in 
oxygen depleted water bodies using their 
special accessory air breathing organ which 
facilitates the utilization of atmospheric air 
for their respiration. Due to its air breathing 
ability and tolerance of adverse 
environmental conditions (Sarma et al., 2010). 
So, this fish turns out to be a very good 
candidate of fish culture in Thailand.  

In these experiments, reproductive 
performance in term of gonadosomatic index, 
mean total egg production, fertilization rate 
and hatching rate in climbing perch fed diets 
containing 5.0 ml AD3E/kg diets was 
significantly highest among the treatments 
(P<0.05). The result is presented in Table1. 
Based on these results, climbing perch fed 
diets containing 5.0 ml AD3E/kg diets showed 
the best reproductive performance and 
significantly higher gonadosomatic index, 
mean total egg production, fertilization rate 
and hatching rate than noted for fish fed 
commercial diets (cont. group). These agreed 
with Tan et al. (2007) researched on rice field 
eel monopterus albus, increasing 
dietary vitamin A, D3, E, and C supplemen-
tation level significantly increased 
the gonadosoma-tic index and lowered the 
serum content of malondialde-hyde of rice 
field eel. 

The gonadosomatic index of climbing 
perch fed diets containing 0.5 2.0 and 5.0 ml 
AD3E /kg diets had trend to increase along 
with the vitamins AD3E levels in the trial 
diets. The Trt diet contained higher the fat-
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soluble vitamins AD3E (5.0 ml AD3E/kg diets) 
also had significantly higher the values of 
climbing perch GSI (P<0.05). These agreed 
with James et al. (2008) showed that an 
increasing level on fat-soluble vitamins E in 
the diet of goldfish carassius auratus  at (100, 
200, 300, and 600 mgE/kg diet) had the best 
feeding rate, weight gain, and specific growth 
rate and also females fed the 300 mgE/kg 
diet had significantly (p<0.01) heavier gonads 
and a higher number of eggs with better 
hatchability than those fed other diets. This 
was probably correlated with the effect of 
fat-soluble vitamins on gonadal development 

activity, especially vitellogenesis in females 
and active spermatogenesis in males.  

At the end of this study, the values of 
total egg production, fertilization rate and 
hatching rate had tended to increase the 
level of fat-soluble vitamins AD3E in Trt diets. 
These results indicated that the values of 
total egg production, fertilization rate and 
hatching rate of climbing perch broodstock is 
higher in Trt 3 (5.0 ml AD3E/kg diets) followed 
by Trt2, 1 and cont., respectively. The results 
presented in this study implied that fat-
soluble vitamins AD3E might be necessary to 
encourage vitellogenesis of female climbing 
perch in cage culture. In general, fat-soluble 
vitamins are absorbed from the digestive tract 
and the function independent of enzymes or, 
in any case such as vitaminK, may have 
coenzyme roles (National Research Council, 
1993; Goddard, 1996). These results agreed 
with literature reported by Bilguven (2014) on 
rainbow trout Oncorhynchus mykiss when fed 

with fat-soluble vitamins A and E and found 
that diets containing increasing amount of 
vitaminE and A had significant (p<0.05) effect 
on the hatching rate of fertilized eggs and the 
survival of larvae during the incubation 
period. This finding of this study implied that 
it might be necessary to include sufficient 
amount of vitaminA and E in diets for 
rainbow trout for a successful seed 
production. In the brood female carp Catla 
catla broodstock Nandi et al. (2001) 
suggested that dietary contained 
added vitamins and vegetable oil (rich in n-6 
polyunsatu-rated fatty acids, PUFA), is 
essential to improve gonadal maturation, 
breeding performance and spawn recovery.  

Some water quality parameters i.e. pH, 
dissolved oxygen, conductivity, total 
dissolved solid, water temperature and 
turbidity nitrite and ammonia was widely 
acknowledged to be one of the most 
important rearing conditions that might be 
controlled to promote growth and 
reproductive performance and survival rate of 
climbing perch (Mahmood et al., 2004; 
Aminur Rahman and Marimuthu, 2010). 
According to the result of the present study, 
the changes of all water quality parameters 
in rearing ponds were not showed 
significantly different (P>0.05) because of the 
location of the cages culture condition was 
conducted into reservoir. In this study, the pH 
and DO fluctuation was changed with the 
minimum and maximum 5.43 to 8.66 and 
5.89 to 6.40 mg/l, respectively. Boyd (1990) 
stated that dissolved oxygen values should 
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be not less than 3 mg/l for fish survival, but 
growth would be slow for the prolong of 
exposure with the dissolved oxygen 
concentration less than < 5 mg/l. While 
Wahab et al. (1994) recorded dissolved 
oxygen values ranging from 5.10 to 7.15 mg/l. 
And Kohinoor et al. (2007) reported that 
dissolved oxygen values ranging from 4.12 to 
6.80 mg/l. However, The optimum pH for 
growth and health of most freshwater aquatic 
animals is in the range of 6.5 to 9.0.  

Temperature is one of the most 
important physical factors which effected on 
physicochemical and biological environment 
of fish. In this study, water temperature 
concentration in the reservoir did not much 
fluctuation during morning and afternoon 
over 8 weeks experiment. The minimum - 
maximum temperature in the morning was 
29.45 to 29.69 0C and in afternoon was 30.21 
to 31.11 0C which were the suitable level for 
fish survival and growth of Climbing perch 
broodstock. These results agreed with 
literature reported by Boyd (1982) reported 
that the range of water temperature from 
26.06 to 31.97 0C is suitable for fish culture.  

Water salinity into reservoir was 0.10 ppt 
among all treatments. In a trial conducted by 
Chotipuntu and Avakul (2010) studied on 
aquaculture potential of climbing perch in 
brackish water. The result suggests that 
brackish water can potentially be used for 
climbing perch aquaculture. Saline water up 
to 4 ppt is practical for propagation of the 
fish. The fry Climbing perch may be nurtured 
in brackish water of 6 to 7 ppt to obtain the 

best growth performance. And Nahar et al. 
(2016) studied on effects of salinity changes 
on growth performance and survival of 
climbing perch. This finding of this study 
implied that Climbing perch fingerlings can be 
reared at freshwater growth rates in coastal 
water with salinity up to 6 ppt. 

Increase in ammonia nitrite and nitrate 
concentration into reservoir was not found at 
the period of culture probably be due to the 
lower accumulation of feces as un eaten 
feed than those earlier period of culture and 
also due to location of the cages culture 
condition was conducted into big reservoir (4 
rai). Therefor, it can not cause mortality of 
both larvae and broodstock Climbing perch 
over 8 weeks experiment. And also total 
nitrogen did not exceed the maximum value 
allowing for fish culture because of a regular 
water exchange into big reservoir. These 
agreed with Mondol et al. (2010) recorded 
total ammonia-nitrogen range from 0.098 to 
0.167 mg/l in Climbing perch ponds of 
Bangladesh Agricultural University Mymensingh. 
Therefore, the water quality parameters 
which monitored were desirable ranges for 
climbing perch reared in captivity.  

  

Conclusion 
According to the results and discussion 

of the present study, the conclusion can be 
done as follows: A significant effect of fat-
soluble vitamins AD3E in Climbing perch diets 
was performed on growth performance 
include percentage of weight gain, average 
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daily weight gain and specific growth rate, 
respectively. The survival rates were 
observed relatively high at all treatments 
except for fish fed with commercial diet 
(cont. group). There also had a significant 
effect of the fat-soluble vitamins AD3E on 
reproductive performance, such as 
gonadosomatic index, Fertilization rate and 
hatching rate. The best growth and 
reproductive performance of climbing perch 
were Trt3 fed with commercial diet coated 
by 5.0 ml AD3E/kg diets followed by climbing 
perch fed with commercial diet coated by 2.0 
(Trt2) and 0.5 (Trt1) ml AD3E/kg diets and 
control diets, respectively. Water quality 
parameters i.e. pH, dissolved oxygen, 
conductivity, total dissolved solid, water 
temperature, turbidity, salinity, and nitrate 
were all within an acceptable tolerance range 
for climbing perch culture. In conclusion, it 
was clearly shown that fat-soluble vitamins 
AD3E played an important role over climbing 
perch broodstock of growth and reproductive 
performance. It might be necessary to 
include sufficient amount of fat-soluble 
vitamins AD3E in diets for climbing perch for a 
successful seed production. Further studies 
investigating the effect of fat-soluble vitamins 
AD3E on female climbing perch at 
previtellogenic and vitellogensis are required.  
In addition, the effects of the other main 
factors influencing growth and reproductive 
performance like mineral should be 
investigated. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบว่าในปี 2558 ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในมากน้อยเท่าใด มีการใช้สารเคมี
อะไรบ้างในการท านาและมีสารพิษตกค้างกลุ่มยาฆ่าแมลง ในเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์หรือไม่ ท าการวิจัยโดยการสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลังของการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งจาก สนง.ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ออกส ารวจและตามหาแหล่งเลี้ยงเป็ดในปัจจุบัน  
ส ารวจการใช้สารเคมีทุกอย่างในนาข้าว และน าตัวอย่างเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งส่งตรวจหาสารพิษตกค้างกลุ่มยาฆ่าแมลง ผลการวิจัยพบว่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งบางอ าเภอ การเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งเป็นแบบเคลื่อนย้ายฝูงเป็ดไปหาแหล่งอาหารใหม่ เมื่อแหล่งเดิม
หมดอาหาร การเคลื่อนย้ายเป็ดมีทั้งภายในจังหวัดและไปสู่จังหวดัใกล้เคียง มีทั้งผู้เลี้ยงรายย่อยอิสระ รายย่อยรับจ้างเล้ียง และรายใหญ่
หรือระบบเถ้าแก่ การท านามีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกมูลสัตว์ และสารเร่งการเจริญหรือฮอร์โมนพืช  ในปี2558 
ราคาข้าวเปลือกตกต่ า ราคาปัจจัยการผลิตสูง ฝนแล้ง น้ าน้อย  การท านาปรังน้อย การเล้ียงเป็ดไข่ไล่ทุ่งน้อยลงทั้งจ านวนผู้เล้ียงและ
จ านวนเป็ด เมื่อน าเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งจาก บ้านแหลมคูณ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งห้องปฏิบัติการ ตรวจไม่พบ
สารพิษตกค้างกลุ่มยาฆ่าแมลง ซึ่งสรุปได้ว่าเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ปลอดภัยส าหรับการบริโภค 

ค าหลัก: เป็ดไข่ไล่ทุ่ง, ยาฆ่าแมลงตกค้าง 

 

Abstract 
This study has a focus to know the numbers of field duck layers on the rice field in Uttaradit province in 

2015. The study includes the use of pesticide on the rice field whether they are present in the field duck layers 
meat. The study uses the historical data retrieved from regional livestock office 6th Phitsanulok. Moreover, in the 
information was gathered, observed and analyzed from insecticide residues present field duck layers meat. The 
finding that stated of districts in Uttaradit province has field duck layers. Farmer who raise duck layers were 
independent small farmers, wage farmers and large farmers. The farming was moved to the new feed source 
when a previous one was depleted. The migration could be either inside the province and the nearly province. 
Rice farmers had used insecticide, chemical fertilizer, herbicide, and plant growth regulator. In 2015, due to the 
decrease of the price of paddy, the increase of factors of production, drought, the decrease of out of season rice, 
made the number of farmers and the number of field duck decreased. The result showed from laboratory 
analysis found no insecticide residues from the field duck layers meat from Lamkhoon village, Hadsorngquar sub-
district, Trorn district. So, meat of field duck layers from Uttaradit province is safe to eat. 

Keywords: Field duck layers, Insecticide Residues
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บทน า 
สัตว์ปีกเป็นอาหารที่ เป็นที่นิยมบริโภคของ

ประชากรทั่วโลก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีโภชนะ
ส าคัญครบถ้วน หาง่าย ราคาถูก ท าอาหารได้หลาย
อย่าง ทั้งอาหารหวานที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ และ
อาหารคาวที่ใช้ทั้งเนื้อและไข่เป็นส่วนประกอบ และที่
ส าคัญคือสัตว์ปีกไม่เป็นอาหารต้องห้ามของศาสนาใดๆ 
แต่การท าการเกษตรในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่าง
กว้างขวาง ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีลง แต่ยังมีการใช้สาร เคมีอยู่เนื่องจากการใช้
สารเคมีท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์รวดเร็ว เช่นการใช้ปุ๋ยเคมี 
พืชตอบสนองไว ให้ผลผลิตดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่ง
ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล การใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่า
แมลงได้ผลไวกว่าการใช้สมุนไพรในการก าจัดศัตรูพืช 

ในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตชลประทาน มี
การท านาอย่างกว้างขวาง  พื้นที่ การท านามาก
ประกอบกับจ านวนครั้งในการท านาต่อปีก็มากกว่าเขต
อื่นๆของประเทศไทย การเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร
ใช้วิธีจ้างรถเกี่ยวข้าว ผลพลอยได้คือข้าวเปลือกที่ร่วง
หล่นตกค้างในทุ่งนาจ านวนมาก จึงมีเกษตรกรกลุ่มผู้
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งน าเป็ดไข่มาเลี้ยงในแปลงนาที่เก็บเกี่ยว
เรียบร้อยแล้ว ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือผู้เลี้ยงเป็ด
ลดต้นทุนค่าอาหารเป็ด โดยได้อาหารจากผลพลอยได้
ทางการเกษตรคือเศษข้าวเปลือกร่วงหล่นและหอยเชอ
รี่ในนาข้าว ส่วนชาวนาได้ปุ๋ยจากขี้เป็ดและใช้เป็ดใน
การก าจัดหอยเชอรี่ (เสน่ห์,2558) 

การที่เป็ดกินอาหารในทุ่งนาที่มีการท านาตลอด
ทั้งปี  และส่วนมากเกษตรกรยังคงใช้สารเคมีในการ
เกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะมีสารเคมีตกค้างใน
ทั้งเนื้อและไข่เป็ด ซึ่งสารดังกล่าวโดยมากเป็นสาร
ตกค้ างจากสารเคมี กลุ่ มย าฆ่ าแมลง(Pesticide 
Residue)  มี ทั้ ง Organochlorine Group (OC), 
Organophosphate Group (OP),Pyrethroid Group 
(PY) และCarbamate Group (CB) กลุ่ ม ยาก าจั ด
วัชพืช(Herbicide) นอกจากนั้นยังมี สารป้องกันและ

ก าจัดโรคพืช โลหะหนักและอื่นๆอีก เมื่อสารเหล่านี้
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและในตัวสัตว์เลี้ยง(เป็ด)แล้ว มี
โอกาสที่สารพิษเหล่านี้จะถึงผู้บริโภคได้  การวิจัยใน
ครั้งนี้  จึงต้องการส ารวจหาสารเคมี(ยาฆ่าแมลง)ที่
ตกค้างในเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ระดับเบื้องต้น เท่าน้ัน เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดจึง
เก็บตัวอย่างจังหวัดละ1ตัวอย่าง และส่งจ้างวิเคราะห์
หาสารพิษเฉพาะกลุ่มยาฆ่าแมลงเท่านั้น อีกทั้งการ
ส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจข้อมูลการเลี้ยงเป็ด การท า
นา การใช้สารเคมีในช่วงต้นปี2558 จนถึงเดือนตุลาคม 
2558  และท าการเก็บตัว อย่างเนื้อเป็ดในวันที่ 18 
ตุลาคม 2558เมื่อได้ข้อ มูลแล้วจะได้ใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการหามาตรการในการป้องกัน แก้ ไขหรือ
วิธีการใดๆของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ท าให้
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีขึ้น 
 การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทย มีหลายแบบ 

1.  ในโรงเรือนปิด เช่นในโรงevap. พวกเป็ด
เนื้อ เช่น ปักกิ่ง เชอรี่ 

2.  ในโรงเรือนเปิด มักเป็นเป็ดสายพันธุ์ที่ทน
ความร้อน และเป็ดไข่ –บนบ่อปลา-เล้าลอยน้ า 

3.  การเลี้ยงหลังบ้าน(backyard) 
4.  การเลี้ยงในทุ่งนา(free grazing) ส่วนใหญ่

เลี้ยงในภาคกลาง เป็ดไข่91.31 เป็ดเนื้อ 8.69เป็ดไข่ 
ตังผู้อนุบาล3-4 สัปดาห์ เลี้ยงในนา 2 เดือน และน าไป
ขุนอีก จนได้น้ าหนัก1.4-1.7 ส่งโรงเชือดตัวเมียหลัง
อนุบาล น าไปเลี้ยงในนาจนอายุ5-5.5เดือน น าไปเข้า
ระบบโรงเรือนเป็ดไข่ หรือเลี้ยงต่อในนา(เป็ดไข่ไล่ทุ่ง)  
อายุประมาณ 6เดือนเริ่มให้ไข่  ไข่13-14 เดือนก็ปลด
ระวาง (ทวีศักดิ์,2557) 

เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในปัจจุบัน มี 3 แบบ 

1.  เกษตรรายย่อยอิสระ เกษตรกรรายย่อยจะ
ซื้อลูกเป็ดมาเอง เลี้ยงเอง และรับผิดชอบอาหาร
ส าเร็จรูปในระยะอนุบาล ยา/วัคซีน การเคลื่อนย้ายฝูง
เป็ดเอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีขึ้นทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้
เกษตรกรสามารถน าไข่ที่ได้จ าหน่ายให้กับพ่อค้าเอง
ทั้งหมด วิธีนี้มีข้อเสียที่ความแน่ นอนในการซื้อของ
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พ่อค้า และเลี้ยงเป็ดได้จ านวนไม่มาก ซึ่งเหมาะกับการ
ท าการเกษตรแบบพอเพียง ส่วนข้อดี ถือเป็นรายได้
เสริม และสามารถน าไปจ าหน่ายในชุมชนในราคาขาย
ปลีก ซึ่งจะได้ราคามากกว่าจ าหน่ายให้กับพ่อค้า วิธีนี้
นิยมเลี้ยงกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

2. เกษตรกรรับจ้างเลี้ยง วิธีการจ้างเลี้ยงมักจะ
ใช้กับแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการจะจ่ายเฉพาะ
เงินเดือนหรือค่าอาหารให้ด้วย ผู้ประกอบการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด วิธีนี้มีข้อดีว่า 
สามารถเลี้ยงได้จ านวนมากโดยการแบ่ งเป็นฝูง 
ประมาณ 1,000-3,000 ตัว ต่อฝูง โดยจะใช้คนงาน 2-
3 คน ส าหรับเป็ดที่ไข่แล้ว ข้อเสียคือ การดูแลเอาใจใส่
อาจจะไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีปริมาณมาก 

3. เกษตรรายย่อยมีการรับประกันซื้อ เดิมธุรกิจ
นี้ ผู้ประกอบการโรงฟักเป็นผู้ด าเนินการ หลังจาก
วิกฤติไข้ หวัดนกผู้ประกอบการดังกล่าวเลิกการท า
ธุรกิจแบบเอเย่นต์แทบ ทั้งหมด เนื่องจากเครือข่าย
การเลี้ยงมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถควบคุมดูแลโรคได้
อย่างทั่ วถึง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก 

เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพพอและได้การสนับสนุน
จากผู้ประกอบการโรงฟักเดิม จึงมาประกอบธุรกิจนี้
แทน(เกษตรพอเพียงคลับ,2557) 

ไข่เป็ดทีมีจ าหน่ายตามท้องตลาดในประเทศไทย 
ส่วนมากได้จากการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง  และได้จากเป็ดไข่
พั น ธุ์ ก ากี แ คม ป์ เบ ลล์  ซึ่ งมี ช่ื อ ส ามัญ คื อ khaki 
Campbell ช่ื อวิทย์ คื อ  Anas  platyrhynchos.  มี
แหล่งก าเนิดจากประเทศอังกฤษ  เป็นเป็ดไข่ที่ ให้
ผลผลิตไข่มาก ประมาณปีละไม่น้อยกว่า 280 ฟองต่อ
ตัว ซึ่งมีลักษณะประจ าพันธุ์ คือ 

- เพศผู้ มีขนล าตัวสีน้ าตาล ขนหน้าอกสีน้ าตาล
เข้มกว่าล าตัว หัวสีเขียว ขนปลายหางม้วนงอ มีวง
แหวนสีน้ าตาลอ่อนรอบคอ ปากสีเขียวแกมน้ าเงิน 
แข้งและเท้าสีส้ม  

- เพศเมีย มีขนสีน้ าตาลตลอดล าตัว หัวสีน้ าตาล
เข้ม ปากสีด า แข้งและเท้าสีน้ าตาล  
ลักษณะการให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของเป็ดกากี
แคลป์เบลล ์

 
อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก  135  กรัม 

น้ าหนักตัวเมื่อใหไ้ข่ฟองแรก                      1,536      กรัม 

น้ าหนักไข่ฟองแรก 52 กรัม 

ผลผลติไข ่ 272 ฟอง/ปี       

น้ าหนักไข่เฉลี่ย 42.30 กรัม 

น้ าหนักแรกเกิด  44.74 กรัม (นิรนาม,2558) 

 
ภาพที่ 1 เป็ดกากีแคมป์เบลล ์

 ที่มา: นิรนาม1(2559) 
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เป็ดไล่ทุ่ ง(Grazing Duck, Duck chase Field 
,Field Duck) มีทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ แต่ในอุตสาห 
กรรมเป็ดเนื้อคุณภาพสูงของไทย นิยมน าเข้าระบบ
โรงเรือนเป็นส่วนมาก ในการเลี้ยงเป็ดไข่ พบว่าการ
เลี้ยงแบบโรงเรือนแม้จะให้รายได้จากการขายไข่เป็ด 
มากกว่าการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง แต่ต้นทุนในการเลี้ยงสูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อค านวณก าไรสุทธิต่อ
ฟองและก าไรสุทธิต่อต้นทุน การเลี้ยงเป็ดไข่แบบไล่ทุ่ง
จะให้ผล ตอบแทนสูงกว่าการเลี้ยงแบบโรงเรือน (คุณา
พรและคณะ,2555) ดังนั้นผู้เลี้ยงเป็ดไข่นิยมเลี้ยงใน
รูปแบบเป็ดไข่ไล่ทุ่ง  

การเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งคือเกษตรกรจะน าเป็ดไข่ตัว
เมียอายุประมาณ 4 สัปดาห์ (หรือเริ่มสังเกตเห็นขน
ลายๆขึ้นท่ีหน้าอกเป็ดหลังระยะอนุบาล) ออกไปไล่ทุ่ง 
ให้เก็บกินเมล็ดข้าวร่วงตามนา ช่วงนี้ลูกเป็ดจะถูกไล่
เลี้ยงไปตามท้องทุ่ง ข้ามอ าเภอ ข้ามจังหวัด จนมีอายุ
ได้ประมาณ 100 วัน หรือสังเกตเห็นที่ขนใต้ปีกจะเริ่ม
ยาวประมาณ 2 นิ้ว ส่งสัญญาณให้รู้ว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้
เริ่มเข้าสู่วัยสาวเรียกว่าเป็ดสาวหรือเป็ด100 (หมายถึง
เป็ดที่มีอายุ 100 วัน) ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีขนใต้ปีกข้ึน
ยาวประมาณ  1.5 -2  นิ้ ว   สามารถให้ ไข่ ได้แล้ ว 
เกษตรกรบางรายอาจส่งขายต่อให้พ่อค้า หรือคนเลี้ยง
เป็ดด้วยกัน เพื่อน าไปเลี้ยงต่อเป็นแม่เป็ดไข่ การให้ไข่
เริ่มไม่คุ้มทุนกับค่าเลี้ยง ใช้เวลาโดยรวมราว 2 ปี 
เจ้าของเป็ดจะน าพวกมันไปส่งขายให้แก่โรงเชือดใน
ราคาตัวละ 100 กว่าบาท เพื่อท าเป็นเป็ดพะโล้เนื้อ
เหนียวแขวนขายตามข้างถนน( เสน่ห์,2558) 

ข้อดีของการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งคือ เป็ดจะได้จิกไซ้
หอยเชอรี่ตัวเป็นๆ ศัตรูที่คอยกัดกินต้นข้าว ปู ปลา 
และข้าวเปลือกที่ร่วงในท้องนา คนเลี้ยงเป็ดมีต้นทุน
ด้านอาหารเป็ดต่ า นอกจากการเก็บไข่เป็ดขาย พวก
เขายังมีขี้เป็ดให้ตักขายเป็นรายได้เสริม เจ้าของนาได้
ผลตอบแทนส่วนมากเป็นไข่เป็ด แต่สามารถก าจัดหอย
เชอรี่ในนาโดยอาศัยเป็ด และยังได้ปุ๋ยธรรมชาติจาก

มูลเป็ดที่ถ่ายทิ้งไว้ตอนออกหากินกลางวัน ส่วนข้อเสีย
คือไม่สามารถคุมโรคและสภาพแวด ล้อมในการเลี้ยง
ได้(เสน่ห์,2558) ซึ่งหลังวิกฤติไข้หวัดนก ปี2547-2548 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีมาตรการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยการจัดระ บบ
การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งให้เข้าสู่ระบบฟาร์มหรือโรงเรือน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในปี2549 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร,2549)  แต่ในปัจจุบัน การน า
เป็ดไข่เข้าสู่ระบบโรงเรือนยังมีไม่มาก เนื่องจากต้นทุน
ค่าอาหารสูงกว่าการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง 

ในปี 2558เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งเดือดร้อน
หนักจากสภาพขาดแหล่งอาหาร แหล่งน้ า สภาวะแล้ง
จัดทั่วประเทศอันมีผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ 
ท าให้แล้งนาน น้ าน้อย นักวิชาการช้ีอาจยาวนานถึง 
พฤษภาคม 2559 (thaireform,2558) จ านวนผู้เลี้ยง
เป็ดไล่ทุ่งลดลง จ านวนเป็ดลดลง แต่ในภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการเลี้ยงเป็ด
ไข่ไล่ทุ่งยังมีผู้เลี้ยงอยู่ มีข้อมูลของปีงบประมาณ 2558 
ที่เกี่ยวกับเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทยคือ   
 จังหวัดที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อันดับต้นๆคือ 
- เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง คือ  ฉะเชิงเทรา103,327 ตัว  

            พิษณุโลก 78,991 ตัว   
            นครราชสีมา 45,442 ตัว 

                          ก าแพงเพชร 24,135 ตัว 
- เป็ดไข่ไล่ทุ่ง คือ  สุพรรณบุรี 1,068,548 ตัว  

            พิจิตร  817,007 ตัว   
            นครสวรรค์  730,566 ตัว  
            อ่างทอง 651,574 ตัว  

(กฤษติกา,2558) 
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี 2557 เลี้ยงเป็ดไข่ไล่

ทุ่งจ านวน 131,854 ตัว มีผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยง
เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 51 ครัวเรือน (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูล
สถิติศูนย์เทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ปศุสัตว์, 2558) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลีย้งเป็ดไล่ทุ่งรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 
จังหวัด 
(เขต6) 

เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง เป็ดไขไ่ล่ทุ่ง 
จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) 

อุตรดิตถ ์ 4,043 3 118,041 51 
นครสวรรค ์ 9,446 6 730,566 245 
อุทัยธาน ี 5,035 5 169,748 74 
ก าแพงเพชร 24,135 14 321,401 130 
ตาก 350 34 82 9 
สโุขทัย 11 2 150,494 31 
พิษณุโลก 78991 39 353,203 150 
พิจิตร 6,670 3 817,008 252 
ที่มา: กฤษติกา(2558) 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งเป็ดไล่ทุ่งรายเขตปศสุัตว์  ปีงบประมาณ 2558 
เขตปศุสตัว ์ เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง เป็ดไขไ่ล่ทุ่ง 

จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) 
เขต1 119,691 57 2,151,999 635 
เขต2 104,073 64 102,001 40 
เขต3 53,291 705 322,141 496 
เขต4 10,741 258 69,174 170 
เขต5 541 31 847 43 
เขต6 130,683 110 2,660,599 943 
เขต7 52,253 49 1,503,934 445 
เขต8 20,419 112 197,348 494 
เขต9 7,978 71 19,135 34 
ที่มา: กฤษติกา(2558) 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งเป็ดไล่ทุ่งรายภาค  ปีงบประมาณ 2558 
ภาค เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง เป็ดไขไ่ล่ทุ่ง 

จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) จ านวน(ตัว) เกษตรกร(ครัวเรือน) 
เหนือ 131,224 141 2,661,446 986 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 64,032 963 391,315 666 
กลาง 274,017 170 3,757,934 1,120 
ใต ้ 28,397 183 216,483 528 
ยอดรวม 497,670 1,457 7,027,178 3,330 

ที่มา: กฤษติกา(2558) 
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ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูก
ข้าวแหล่งใหญ่ของประเทศไทย มีการท านาตลอดปี 
และในการท านาเกษตรกรยังคงมีการใช้สารเคมี 
ประสิทธิภาพของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเมินได้จาก 
3 เกณฑ์ส าคัญคือ ฤทธิ์ในการฆ่าศัตรูพืช ความเจาะจง 
และเวลาของการตกค้าง อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ใช้
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับมิติแรกของประสิทธิภาพ
มากกว่า จึ งท าให้ สารเคมีที่ มี ฤทธิ์ท าลายในวง
กว้าง (broad-based spectrum) เช่น  ไกลโฟเซต
และคาร์โบฟูราน ถูกน าเข้าและใช้มากที่สุด  เมื่อ
สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงเหล่านี้กระจายสู่ระบบนิเวศ จะ
ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม เสี ย ห า ย ที่ ห ล า ก ห ล า ย ต่ อ
สภาพแวดล้อม รวมถึงสัตว์และพืชที่เป็นประโยชน์ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ประเทศไทยมีปริมาณการน าเข้าวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรสูงถึง 123 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 
18,771 ล้านบาท และจากข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) พบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 
ประเทศไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูง
ถึง 4.22 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ เพิ่มขึ้นจากปริมาณการ
ใช้ ในปี  พ .ศ . 2543  ที่ มี ปริมาณ การใช้อยู่ที่  2.1 
กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 100.95 ขณะที่
ข้อมูลสถิติการใช้ที่ดินของส านักงานสถิติแห่งชาติปี
พ.ศ.2545-2555พบว่าเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 
กลับมีแนวโน้มลดลง (ปรีชาและคณะ,2558)  

 
ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 -2557 
             หน่วย คือ 1. ปริมาณ : ตัน      2. มูลค่า : ล้านบาท 

 
 
ปี 

สารเคมี 

สารก าจัดวัชพืช 
(Herbicide) 

สารก าจัดแมลง 
(Insecticide) 

สารป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช 
(Fungicide) 

อื่นๆ รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2553 68,825 11,487 25,332 4,577 11,255 2,537 4,497 580 109,908 19,182 

2554 97,957 9,338 24,680 3,972 10,367 2,968 4,590 537 137,594 16,816 

2555 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,332 550 117,698 17,924 

2556 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,355 751 164,383 22,044 

2557 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,377 19,357 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(ม.ป.ม.) 

สารเคมีก าจัดแมลง (Insecticide) มี 4 กลุ่ม 
คือ 

1.สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอรัส หรือออร์กาโน
ฟอสเฟต (organophosphorus or organophosphate 
pesticides) เช่น ไดโครโตฟอสและอีพีเอ็น สามารถ
ตกค้างในดินที่มีความเป็นกลางไม่กี่ช่ัวโมงถึงหลาย

อาทิตย์ แต่จะมีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัวหากดินมี
ความเป็นกรดเล็กน้อย 

2.สารเคมีกลุ่มคาร์บาเมต  (carbamate) เช่น 
คาร์โบฟูราน ออลดิคาร์บ และเมโทมิล ตกค้างในดิน
มากที่สุดประมาณ 50 อาทิตย์และในน้ าประมาณ 30 
อาทิตย์ 
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3.สารเคมีกลุ่มไพรีทริน (pyrethrin) มีค่าครึ่ง
ชีวิตประมาณ 12 วันถึง 8 อาทิตย์ แต่มีอายุยาวนาน
ขึ้นในพืน้ท่ีที่แสงแดดส่องไม่ถึง 

4.ออร์กาโนคลอรีน  (organochlorine) เช่น 
DDT และ เอนโดซัลแฟน เป็นสารเคมีกลุ่มที่มีอัตรา
การสลายตัวช้าที่สุดและมีอันตรายสูง ใช้เวลาย่อย
สลายในดินได้ประมาณ1–15ปี ดังนั้น จึงยังมีสารเคมี
เหล่านี้ตกค้างในลุ่มแม่น้ าและคลองแยกต่างๆใน
ปริมาณค่อนข้างสูง (แม้ว่าประเทศไทยได้ยก เลิกการ
ใช้ไปแล้วแต่ยังมีการลักลอบน าเข้าและใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน) (ฝ่ายข้อมูลมูลนิธิชีววิถี, 2554) 
 คุณสมบัติของสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูข้าวแต่
ละชนิด 
1. ช่ือการค้า :  เบย์คาร์พ หรือ ฮอพซิน   
   ช่ือสามัญ :  บีพีเอ็มซี หรือ ฟีโนบูคาร์บ 
  กลุ่มสาร :  กลุ่มคาร์บาเมท 

ชนิดแมลงที่ก าจัดได้ :  เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว  เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล  เพลี้ยไฟ 

2. ช่ือการค้า :  ฟาสแทค-อาร์   
   ช่ือสามัญ :  บีพี เอ็ มซี  + อัลฟาไซ เปอร์มีทริน 
   กลุ่มสาร :  กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
   ชนิดแมลงที่ก าจัดได ้ :  แมลงวันเจาะยอดกลา้

ข้าว  มวนข้าว  หนอนกินใบ  เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขยีว  
เพลี้ยไฟ  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

3. ช่ือการค้า :  โบรดาน   
  ช่ือสามัญ :  บีพีเอ็มซี + คลอไพรีฟอส 
   กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
 ชนิดแมลงที่ก าจัดได ้ : หนอนกินใบ  เพลี้ยจั๊กจั่น

สีเขียว  เพลี้ยไฟ 
4. ช่ือการค้า :  แอพเพล้าด์   
   ช่ือสามัญ : บูโปรเฟซิน  
   กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
 ชนิดแมลงที่ก าจัดได ้ :  เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 

เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว  
5. ช่ือการค้า :  ฟูราดาน   
   ช่ือสามัญ :  คาร์โบฟูราน 
   กลุ่มสาร :  กลุ่มคาร์บาเมท 

   ชนิดแมลงที่ก าจัดได ้ :  หนอนแมลงวันเจาะกล้าข้าว 
เจาะยอดข้าว หนอนกอ ไส้เดือนฝอย หนอนกินใบ   
เพลี้ยไฟ 
6. ช่ือการค้า :  ไดโมทรินช่ือ  
   สามัญ :  คาร์แทพ-เอชซีแอล   
   กลุ่มสาร :  ประเภทออกฤทธิ์กับระบบประสาท 
  ชนิดแมลงที่ก าจัดได ้ :  หนอนกอ  หนอนกินใบ 
เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจั๊กจัน่สีเขียว  
7. ช่ือการค้า :  ลอร์สแมน   
   ช่ือสามัญ :  คอลไพรีฟอส  
   กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
8. ช่ือการค้า :  ซิมบุช   
    ช่ือสามัญ :  ไซเปอร์มีทริน  
    กลุ่มสาร :  กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
9. ช่ือการค้า :  เดซิส 
   ช่ือสามัญ :  เดลต้ามีทริน 
  กลุ่มสาร :  กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
10. ช่ือการค้า :  ไดอะซินอน    
     ช่ือสามัญ : ไดอะซินอน  
     กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
11. ช่ือการค้า :  รอคไซออน เพอร์เฟคไธออน   
     ช่ือสามัญ :  ไดเมทโธออน  
     กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
12. ช่ือการค้า :  รีเจนท์ หรือแอสเซนด์   
     ช่ือสามัญ :  ไฟโปรนิล 
    กลุ่มสาร: กลุ่มเฟนนิล ไพราโซล 
13. ช่ือการค้า :  มาลาไธออน    
     ช่ือสามัญ :  มาลาไธออน  
     กลุ่มสาร :  กลุ่มอินทรีฟอสเฟต 
14. ช่ือการค้า : เอ็มไอพีซี   
     ช่ือสามัญ : ไอโซโปรคาร์บ  
     กลุ่มสาร : กลุ่มคาร์บาเมท 
15. ช่ือการค้า : คาร์บอเฟ็น   
     ช่ือสามัญ : เอ็มทีเอ็มซี หรือ มีโทลคาร์บ + เฟ็นโธเอท  
    กลุ่มสาร : กลุ่มมีโทลคาร์บ-คาร์บาเมทเฟ็นโธเอท–   
    อินทรีฟอสเฟต 
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16. ช่ือการค้า : ฮอสตาไธออน  
     ช่ือสามัญ: ไตรอะโซฟอส  
     กลุ่มสาร: กลุ่มไตรอะโซล (M Bell, 1998)   
 

แมลงศัตรูข้าวที่พบมากในประเทศไทย 
 1. เพลี้ยไฟ (rice thrip) 

เป็นแมลงที่มีปากแทงดูด และชอบดูดกินน้ า
เลี้ยงจากต้นกล้าข้าว โดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นสีเขียว 
เพราะมีคลอโรฟีลล์ระบาดรุนแรงมากเมื่อมีอากาศ
แห้งแล้งฝนตกน้อย ข้าวที่ถูกเพลี้ยไฟท าลายจะมีใบสี
เหลืองเจริญเติบโตช้า ต้นข้าวแคระแกร็น แล้วแผ่นใบ
ค่อยๆม้วนตามความยาวเข้าหาส่วนกลางของใบ 

ต่อจากนั้นปลายใบก็จะแห้ง ซึ่งในระยะนี้ ตัวเพลี้ยไฟ
จะอาศัยอยู่ในรอยม้วนของใบ ต้นกล้าที่ถูกท า ลาย
มากๆ จะตายในที่สุด ส่วนต้นข้าวที่โตแล้วหรือหลังปัก
ด าจะไม่ได้รับความเสียหายจากเพลี้ยไฟ ยก เว้นบาง
กรณีในระยะออกดอก เพลี้ยไฟอาจเข้าไปดูดกินน้ า
เลี้ยงในดอก จนท าให้เมล็ดลีบเป็นจ านวนมาก  

การป้องกันและก าจดั 
1) สุมไฟด้วยฟางข้าวไวด้้านเหนือของแปลงกล้า 

แล้วโรยผงก ามะถันลงบนกองไฟน้ัน อากาศที่เกิดจาก 
กองไฟจะเป็นพิษท าลายเพลี้ยไฟ  

2) ใช้ยาฆ่าแมลงผสมน้ าพ่นลงบนต้นกล้า ยาท่ี 
ใช้ได้ผล เช่น มาลาไทออน (malathion) 57% 

 

 
ภาพที่ 2 เพลี้ยไฟ 

ที่มา: นิรนาม2(2559) 
 

 
 2. หนอนกระทู้กล้า (rice seeding 
armyworm) 

เป็นแมลงที่ ใช้ปากกัดและท าลายต้นข้าวใน
ระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น ตัวแก่มีลักษณะคล้าย
ผีเสื้อ ตัวหนอนจะเข้าท าลายต้นกล้าโดยใช้ปากกัดกิน
ใบในระยะที่ต้นกล้ามีอายุประมาณ25-30วัน ปกติตัว
หนอนจะออกมากัดกินใบต้นกล้าข้าวในเวลากลางคืน 
ส่วนกลางวันมันจะหลบซ่อนอยู่ตามคันนาหรือโคนต้น
กล้าข้าว ต้นกล้าข้าวที่ถูกท าลายจะไม่มีแผ่นใบ
เหลืออยู่เลย ลักษณะคล้ายๆถูกควายหรือวัวกิน ต้น
ข้าวหลังจากปักด าแล้ว จะไม่ได้รับความเสียหายจาก
หนอนกระทู้กล้า 

 การป้องกันและก าจดั 
1) ระบายน้ าเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดของต้น 

กล้า แล้วเก็บเอาตัวหนอนไปท าลาย 
2)เอาต้นหญ้าหรือฟางข้าวมากองไว้บนคันนา 

เพื่อล่อให้ตัวหนอนเข้าไปอาศัยในเวลากลางวัน ใน
เวลา บ่ายเก็บเอาตัวหนอนออกมาท าลาย 

3) ใช้เหยื่อพิษท่ีมีส่วนผสมของสารหนูเขียวครึ่ง
ลิตร ร าข้าว 100 ลิตร น้ าตาลทรายแดงหรือน้ าตาล
ปีบและน้ าผสมกันพอช้ืนๆ แล้วหว่านลงบนคันนา เมื่อ
หนอนกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษตาย 

4) ใช้สารเคมีผสมน้ าพ่นลงบนแปลงกล้า เช่น เซ
วีน 85% หรือมาลาไทออน 57% ใช้น้ ายาพ่น 
ประมาณ 40-50 ลิตร/ไร ่
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ภาพที่ 3 ตัวหนอนของหนอนกระทู้ข้าว 

ที่มา: ประพาส(2520) 
 

 3.เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล (brown plant 
hopper) 

เป็นแมลงที่ ใช้ปากแทงดูด ชอบดูดกินน้ าเลี้ยง
จากกาบใบของต้นข้าว ตัวสีน้ าตาล สามารถท าลาย
ต้นข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโตให้เสียหายได้ 
แมลงเพลี้ยกระโดดตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึงตัวแก่ สามารถ
ท าลายต้นข้าวได้อย่างรุนแรง ต้นข้าวที่ถูกแมลงนี้
ท าลายจะมีอาการเหี่ยวแล้วแห้งเป็นสีน้ าตาลแก่ ซึ่ ง
อาจมีคราบของเช้ือรา สีด าเกาะติดอยู่กับต้นข้าวด้วย 
ต้นข้าวที่ก าลังแตกกอที่ถูกท าลายจะแห้งตาย ต้นข้าว
ที่ออกรวงแล้วจะมีเมล็ดไม่สมบูรณ์และมีน้ าหนักเบา 
ล้มง่าย ลักษณะกลุ่มของต้นข้าวที่ถูกแมลงเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาลท าลายเรียกว่า ฮอพเพอร์เบิร์น 

(hopper burn) แมลงชนิดนี้ชอบดูดกินน้ าเลี้ยงและ
อาศัยอยู่บนต้นข้าวที่แตกกอมาก ต้นไม่ค่อยสูง เช่น 
พันธุ์ กข.1 และจะระบาดรุนแรงมากในระหว่าง เดือน
ที่มีอากาศร้อนและความช้ืนค่อนข้างสูง เช่น เดือน 
พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 

การป้องกันและก าจดั 
1) จุดตะเกียงล่อใหต้ัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับ

ท าลาย 
2) ใช้สารเคมีพวกคาร์บาเมต (carbamate) พ่น 

ลงบนต้นข้าวที่ถูกแมลงนี้ท าลายเพื่อให้แมลงตาย ยา 
ที่ใช้ได้ผล เช่น มิพซิน 50% ฟูราดาน (furadan) 3% 

3) ปลูกด้วยพันธุ์ข้าวท่ีต้านทานแมลงเพลีย้
กระโดดสีน้ าตาล เช่น กข.9 กข.21 กข.23 

 

 
ภาพที่ 4 เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ซ้ายตัวอ่อนขวาตัวแก ่

ที่มา: ประพาส(2520) 
 
 4.เพลี้ยจักจัน่สีเขียว (green leaf hopper 

เป็นแมลงที่มีปากแทงดูด ท าลายข้าวทุกระยะ
ของการเจริญเติบโต ดูดอาหารตามใบและกาบใบข้าว 
ท าให้ปลายใบแห้งเหี่ยว มีสีเหลือง ในที่สุดต้นข้าวก็ไม่

เจริญเติบ โตอีกต่อไป หากถูกท าลายมากๆต้นข้าวจะ
ตายในที่สุด 
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การป้องกันและก าจัด 
1) ใช้ตะเกียงจุดล่อให้ตัวแก่บินมาเล่นไป เพื่อให้

ตกลงในอ่างใส่น้ าปนน้ ามันก๊าด ท่ีได้เตรียมไว้แล้ว ตัว
แก่น้ันก็จะตายไปในท่ีสุด 

2) ใช้ยาฟูราดาน 3% หว่านลงในนา  
3) ใช้ยาเซวีน 85% ผสมน้ าพ่นบนต้นข้าว 
4) ปลูกด้วยพันธุ์ต้านทาน เช่น กข.1 กข.9 
5. แมลงบั่ว (rice gallmidge)          
แมลงบั่วซึ่งตัวแก่มีลักษณะคล้ายยุง แต่ล าตัว

เป็นสีชมพู จะออกมาวางไข่บนต้นข้าว ซึ่งอยู่ในระยะ

ต้นกล้า หรือระยะแตกกอ หลังจากไข่ได้ฟักออกเป็น
ตัวหนอน ตัวหนอนจะเข้าไปในล าต้นของข้าว แล้วท า
ให้ใบเปลี่ยนเป็นหลอดคล้ายธูป และล าต้นนั้นจะไม่
ออกรวง ต้นข้าวที่ถูกแมลงบั่วท าลายมากๆ จะแคระ
แกร็น แตกกอมาก มีรวงน้อย  
 การป้องกันและก าจดั  
 1) ปลูกด้วยพันธุ์ท่ีต้านทานแมลงบั่ว เช่น พันธุ์
เหมยนอง 62 
 2) ใช้สารเคมีชนิดดดูซึมเข้าไปในต้นข้าว หว่าน 
ลงไปในนา เช่น ฟูราดาน 3% จ ี

 

 
ภาพที่ 5 แมลงบั่วท้ัง3ระยะการเจริญเติบโต 

ที่มา: นิรนาม2(2559) 
 

6. หนอนกอ (rice stem borers) 
มีหลายชนิด เช่น หนอนกอสีครีม และหนอนกอ

สีชมพู หนอนกอสองชนิดนี้พบมากกว่าชนิดอื่นๆ 
หนอนกอเข้าท าลายต้นข้าวในระยะที่เป็นตัวหนอน 
ตัวแก่ของมันมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ วางไข่ลงบนใบ
ข้าว เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะเจาะเข้าไปท าลายต้น
ข้าวที่ก าลังแตกกอ ตัวหนอนก็จะกัดกินใบอ่อนจนท า
ให้ใบอ่อนแห้งตาย เรียกว่าเดดฮาร์ต (dead heart) 
และต้นที่ออกรวงจะท าให้คอรวงขาดจากส่วนอื่นของ
ต้น แห้งเหี่ยวตายไปเรียกว่า ไวต์เฮด(white head)  

การป้องกันและก าจดั 
1) ท าลายตัวหนอนท่ีอยู่ในตอซังหลังจากการ 

เกี่ยวแล้ว โดยเผาตอซัง  
2) จุดตะเกียงล่อใหต้ัวแก่มาเล่นไฟ แล้วจับท า 

ลาย  
3) ใช้สารเคมีพ่นลงบนต้นข้าว หรอืหว่านลงไป 

ในนาข้าว เช่น อะโซดริน (azodrin) 56% และฟูรา
ดาน 3% จ ี 

4) ปลูกด้วยพันธุ์ต้านทานหนอนกอ เช่น กข.9 
 

 

 
ภาพที่ 6 หนอนกอ 

ที่มา: นิรนาม2(2559) 
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7. หนอนม้วนใบ (rice leaf folders)  
เป็นตัวหนอนที่ชอบอาศัยอยู่ที่ใบข้าว โดยมันท า

ให้ใบม้วนเข้าหากันเพื่อจะได้ห่อหุ้มตัวมันเองไว้ พบ
มากในระยะที่ต้นข้าวก าลังแตกกอ นอกจากนี้ตัว
หนอนยังชอบกัดกินใบที่เป็นสีเขียวเป็นอาหารด้วย 
โดยรอยกัดจะเป็นทางยาวขนานกับเส้นใบท าให้ใบ
เสียหาย และมีประสิทธิภาพในการ สังเคราะห์แสง
น้อยลง 

การป้องกันและก าจัด 
1) ท าความสะอาดพื้นที่นา ไม่ให้หนอนพวกนี้ 

อาศัยอยู่ได้ 
2) ท าลายตัวหนอนโดยเอาใบที่มีตัวหนอนม้วน 

ใบอยู่ภายในไปท าลาย 
3) จุดไฟล่อตัวแก่ให้มาเล่นไฟ แล้วจับท าลาย  
4) ใช้สารเคมีพ่นลงบนตัวข้าว เพื่อท าลายตัว

หนอน เช่น มาลาไทออน  ซูมิไทออน (sumithion) 
 

 
ภาพที่ 7 หนอนม้วนใบ 
ที่มา: นิรนาม2(2559) 

 
8. แมลงสิง (rice bug)  
โดยดูดกินน้ านมจากเมล็ดข้าว หลังจากวันออก

ดอกประมาณ  1 -2 สัปดาห์  ท าให้ เมล็ ดนั้ นลีบ 
นอกจากนี้แมลงสิงยังชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากคอรวง 
และยอดต้นอ่อน ของข้าวด้วย ดังนั้น แมลงนี้จะ
ระบาด ในระยะที่ข้าวออกรวง และอยู่ในบริเวณที่ 
ใกล้ป่า 

การป้องกันและก าจัด 
1) ใช้สารเคมีพ่นให้ถูกตัวแมลง เช่น มาลาไท

ออน 57% อะโซดริน 56% 
2) ท าความสะอาดพื้นท่ีนา (ประพาส,2520) 
 

 
ภาพที่ 8 แมลงสิง 

ที่มา: ประพาส(2520) 
 

สารก าจัดวัชพืช (Herbicide)   
สารก าจัดวัชพืช หมายถึง สารเคมีใดๆ ก็ตาม ที่

น ามาใช้เพื่อฆ่าท าละลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโต

ของวัชพืช ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่วัชพืชงอกขึ้นมาแล้ว
หรือยังเป็นเมล็ดอยู่ ตลอดจนช้ินส่วนต่างๆของวัชพืช
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ทีขยายพันธุ์ได้ที่อยู่ในดินหรืออยู่บนดิน สารก าจัด
วัชพืชมีหลายชนิด 

1.พาราเควต (Paraquat) เป็นยาก าจัดวัชพืชที่มี
การใช้มากท่ีสุดในประเทศไทย ท างานโดยหยุดยั้งการ
เติบโตของเซลวัชพืช และท าให้เนื้อเยื่อของเซลนั้น
แห้งตายลง 

2. ไกล โฟ เสต  (Glyphosate) เป็ น ยาก าจั ด
วัชพืชโดยวิธีฉีดพ่นและดูดซึมทางใบ ฉีดเข้าล าต้น 
หรือหยอดที่ยอด 

3. 2,4-ดี (2,4-D) เป็นฮอร์โมนพืช (ออกซิน )
สังเคราะห์ ถ้าใช้ในความเข้มข้นต่ าจะกระตุ้นการ
เจริญเติบโตถ้าใช้ในความเข้มข้นสูงจะเป็นสารก าจัด
วัชพืชใบกว้าง เพราะมีฤทธิ์ของความเป็นออกซินสูง
มาก โดยวัชพืชใบกว้างซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะไวต่อ 
2,4-ดี มากกว่าพืชใบแคบซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

4. บิวตาคลอร์ (Butachlor) เป็นยาก าจัดวัชพืช
ที่ใช้ป้องกันวัชพืชก่อนจะงอก พวกหญ้าข้าวนก หญ้า
นกสีชมพู หญ้าดอกขาว กกขนาก หนวดปลาดุก กก
ทราย และ ขาเขียด 

5. โพรพานิล (Propanil) เป็นยาก าจัดวัชพืช
พวกใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้า
ดอกขาว 

6. ฟีโนซาพรอพ-พี-เอ็ทธิล (Fenoxaprop-p-
ethyl) เป็นยาก าจัดวัชพืชประเภทหญ้า เช่น หญ้า
ดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง 

7. เพนดิเมทธอลิน (Pendimethalin) เป็นยา
ก าจัดวัชพืชพวก หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง 
กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก ขาเขียด ผักปอดนา 

8. ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล (Pyrazosulfuron-
ethyl) เป็นยาก าจัดวัชพืชพวก กกขนาก หนวดปลา
ดุก ขาเขียด ผักปอดนา ผักแว่น (ทศพล, 2557) 

ตัวอย่างวัชพืชในนาข้าว 
วัชพืชในนาชลประทาน 

1.หญ้าข้าวนก 
2.หญ้านกสีชมพู 
3.หญ้าแดง 

4.หญ้าดอกขาว 
5.ผักปอดนา 
6.ขาเขียด 
7.กกขนาก 
8.กกทราย 
9.หนวดปลาดุก 
10.ผักแว่น 
11.ขาเขียด 
12.กกขนาก 

วัชพืชในนาน้ าฝน 
1.หญ้าข้าวนก 18.หญ้ารังนก 
2.หญ้านกสีชมพู 19.หญ้ากุศลา 
3.หญ้าแดง 20.ผักเบี้ยหิน 
4.หญ้าดอกขาว 21.ปอวัชพืช 
5.ผักปอดนา 22.สะอึก 
6.ขาเขียด 23.หญ้าชะกาดน้ าเคม็ 
7.กกขนาก 24.ถั่วลิสงนา 
8.กกทราย 25.ผักปราบนา 
9.ผักแว่น 26.เทียนนา 
10.ผักบุ้ง 27.หนวดปลาดุก 
11.เซ่งใบมน 28.โสนคางคก 
12.หญ้าปากควาย 29.ผักปราบนา 
13.หญ้าตีนนก 30.ผักโขมไร้หนาม 
14.หญ้าแพรก 31.โสนหางไก ่
15.หญ้าชะกาดน้ าเคม็ 32.ผักงวงช้าง 
16.หญ้าตีนกา 33.กะเม็ง 
17.หญ้าชันกาศ 34.ผักโขมไร้หนาม 
(ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, ม.ป.ม.) 

การปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สารเคมีถึงศัตรูพืชเป้าหมาย (targeted pests)

น้อยกว่า 0.1% ส่วนอีก 99.9% จะปนเปื้อนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมจน กว่าสารเคมีจะการสลายตัวไปโดย
ธรรมชาติ ภายหลังการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะถูก
ดูดซึมเข้าไปในพืชและอยู่บนต้นพืชบางส่วน และที่
เหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาที่น้ าจากแปล
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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%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&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


 
 

เกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งน้ าใกล้ เคียง 
ปัญหาอาจลดลง  หากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถ
สลายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสลายตัวหรือค่า
ครึ่งชีวิต (half-life) มีความแตกต่างกันตามชนิดและ
สิ่งแวดล้อม พิษภัยของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช สร้าง
ความเสียหายต่อระบบ

นิเวศอย่างหนักหน่วง ท้ังการลดลงของพืชคลุมดินบาง
ชนิดและสัตว์ท่ีมีประโยชน์ รวมถึงตัวห้ าตัวเบียนที่กิน
ศัตรูพืชเป็นอาหาร (ฝ่ายข้อมูลมูลนิธิชีววิถี, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลมูลนิธิชีววิถี, 2554 

 
 การปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

สารเคมีถึงศัตรูพืชเป้าหมาย (targeted pests)
น้อยกว่า 0.1% ส่วนอีก 99.9% จะปนเปื้อนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมจน กว่าสารเคมีจะการสลายตัวไปโดย
ธรรมชาติ ภายหลังการใช้ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะถูก
ดูดซึมเข้าไปในพืชและอยู่บนต้นพืชบางส่วน และที่
เหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาที่น้ าจากแปล
เกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งน้ าใกล้ เคียง 
ปัญหาอาจลดลง  หากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถ
สลายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสลายตัวหรือค่า
ครึ่งชีวิต (half-life) มีความแตกต่างกันตามชนิดและ
สิ่งแวดล้อม พิษภัยของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช สร้าง
ความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนักหน่วง ทั้งการ
ลดลงของพืชคลุมดินบางชนิดและสัตว์ที่มีประโยชน์ 
รวมถึงตัวห้ าตัวเบียนที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร (ฝ่าย
ข้อมูลมูลนิธิชีววิถ,ี 2554) 

 
 

                          

สารพิษตกค้างในเนื้อสัตว ์ 
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย  ไดด้ังนี ้

  1. ยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจรญิเติบโต 
2. ฮอร์โมนและฮอร์โมนสังเคราะห์ ซึ่งมีสูตรทาง

เคมีคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน โดย
การฝังไว้ใต้ผิวหนังสัตว์เพื่อช่วยกระตุ้นความอยากกิน
อาหารในสัตว์ปีก และท าให้มีอัตราการเพิ่มน้ าหนักเรว็
ขึ้น ฮอร์โมนจะตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อสัตว์และเมื่อคน
บริ โภค เข้ าไป  มีคุณ สมบัติ เป็นสารที่ ก่อ ให้ เกิ ด
โรคมะเร็งได้ 

3. โลหะหนัก(heavy metals) โลหะหนักที่มัก
ตกค้างในเนื้อที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ได้แก่ สาร
ปรอท(Hg) สารตะกั่ว(Pb) แคดเมี่ยม(Cd) สารหนู 
ดีบุกฯลฯ โลหะหนักดังกล่าวจะสะสมอยู่ในดินหรือน้ า
ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม เมื่อน าน้ าที่ปนเปื้อนด้วย
โลหะเหล่านี้มาใช้จะท าให้เกิดปัญหาการตก ค้างใน
เนื้อสัตว์ได้ เมื่อร่างกายได้รับโลหะหนักที่มีพิษเข้าไป
เกินระดับ จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ 
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4.ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าเช้ือรา และยาฆ่าแมลง 
(herbicides, fungicides and insecticides) อาจมี
การตกค้างอยู่กับวัตถุดิบท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์
ได้รับยาดังกล่าวเข้าไปอาจเก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสารประกอบ         
พ วก ค ล อ โร เน ต ไฮ โด รค าร์ บ อน  (chlorinated 
hydrocarbon) ซึ่งพบในยาฆ่าแมลง ท่ีมักตกค้างอยู่ใน
เนื้อเยื่อสัตว์โดยเฉพาะในเครื่องในไก่ มักพบดีดีที. ซึ่ง
มักจะใช้ฉีดพ่นบนวัสดุปูพื้นคอกไก่เพื่อท าลายยุงและ
แมลง  ซึ่งปัจจุบันห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

5. สารเจื อปน ในอาหาร (food additives) 
สารเจือปนในอาหารบางชนิดที่อนุญาตให้ ใช้ใน
เนื้อสัตว์อาจมีอันตรายและมีผลตกค้างในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น เกลือโซ เดียมไนเตรต และเกลือ
โซเดียมไนไตรต์ซึ่งนิยมเติมเพื่อให้เกิดสีแดงในเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องใช้ตามปริมาณที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด การใช้ปริมาณสูงเกิน จะมีผลต่อการเกิด
สารประกอบพวกไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ 

การออกฤทธิ์ของสารก าจัดศัตรูพืชในคน 
สารก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดมีพิษต่อระบบประสาท 

อันตรายจากยาฆ่าแมลง เมื่อเรากินเข้าไปมากๆ ใน
ครั้ งเดียว จะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน เช่น ท าให้
กล้ามเนื้อสั่น กระสับกระส่าย ชักกระตุก และหมดสติ 
หายใจขัด และอาจหยุดหายใจได้ แต่พิษที่พบมาก
ที่สุดคือ คลื่นไส้  อาเจียน ท้องเดิน เกิดสะสมใน
ร่ า งก า ย  ท า ให้ เกิ ด โร ค ม ะ เร็ ง ได้ (ก ระ ท ร ว ง
สาธารณสุข,2546) 

โรคมะเร็ง(Cancer) 
มะเร็งคือ เนื้องอกชนิดร้ายแรง ซึ่งจะมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการหยุดยั้ง มะเร็ง
จะสามารถมีการลุกลามไปสู่อวัยวะหรือเนื้อเยื่ออื่นที่
อยู่ใกล้ เคียง และยังสามารถมีการแพร่กระจายของ
โรคสู่อวัยวะที่ห่างไกลออกไปได้ 
 สาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนชาวไทย  
อันดับที ่1 คือ  โรคหัวใจและหลอดเลือด 78.9 ราย

ต่อประชากรแสนคน 

อันดับที่ 2  คือ  อุบั ติ เหตุ  61.5 รายต่ อประชากร  
แสนคน 

อันดับที่ 3  คือ โรคมะเร็ง 50.9 รายต่อประชากร 
แสนคน 

 ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดมะเร็ง 
 1. เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
เช่น อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสเค็มจัด และ
อาหารที่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง อาทิ สารกันบูด 
สีผสมอาหาร สารหนู ดินปะสิว อาหารปิ้ง-ย่างที่ไหม้
เกรียม อาหารที่มีส่วนผสมของฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อ
แดง สารเร่งการเติบโต ผงฟอกขาว พืชผักผลไม้ที่มี
สารพิษ หรือยาฆ่าแมลงตกค้าง การบริโภคอาหาร
ทะเลที่มีสารคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเป็นปริมาณ
มาก การรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ อาหารดองเค็ม 
อาหารทอดด้วยน้ ามันทอดซ้ า การรับประทานอาหาร
ที่มีเชื้อราที่มีสารพิษอะฟลาทอกซิน มักพบในถั่วลิสง 
อาหารทะเลแห้ง เป็นต้น  
 2. เกิดจากภูมิต้านทานบกพร่องหรือล้มเหลว 
อาจเกิดจากความผิดปกติของร่างกายเอง เช่น เกิด
จากความพิการมาแต่ก าเนิด กรรมพันธุ์ โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง เซลล์เม็ดเลือดขาวบกพร่อง ท าให้เซลล์เม็ด
เลือดขาวไม่สามารถก าจัดเซลล์แปลกปลอมทิ้งได้ทัน
ก่อนที่มันจะเติบโตกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย การขาด
วิตามินบางชนิด เช่น วิตามินเอ ซี และอี เป็นต้น  
 3. เกิดจากการสัมผัสสารก่อมะเร็ง การสูด
ควันพิษท้ังจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากแก๊ส การ
เ ช่ื อ ม -อ๊ อ ก โล ห ะ  ค วั น จ าก ก า ร เผ า ไห ม้ ที่ มี
ส่วนประกอบของสารไฮโดรคาร์บอน ผงฝุ่นละอองใน
อากาศ การเสพยาเสพติด สารละเหย การสูบบุหรี่ 
โดยในบุหรี่จะมีสารทาร์และนิโคติน ผู้ที่สูบบุหรี่
มากกว่า 20 มวนต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา10 ปี จะมี
อัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ 8-10เท่าของผู้ที่ไม่
สูบ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากและ
บ่ อ ย จ น เกิ น ไป  เพ ร า ะ ก า ร รั บ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
มากกว่า 60 กรัมของเอทานอลต่อวัน เสี่ยงต่อการ
เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น 9เท่า  
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 4. เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกาย
มากเกินไป เมื่ออนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายของเรา 
ไม่ว่าจะจากการรับประ ทานอาหาร หรือจากอากาศที่
เราหายใจเข้าไป หรือถูกสร้างภายในร่างกายเรา 
อนุมูลอิสระนี้จะไปดึงเอาอิเล็คตรอนจากเซลล์ใน
ร่างกายมาเข้าคู่กับตัวมัน เพื่อให้เกิดความเสถียร 
อนุ มู ลอิ สระสามารถรวมตั วกับสารพั นธุกรรม 
DNA ท าให้ DNA มีความผิดปกติเกิดการกลายพันธ์ 
ส่งผลให้เกิดเซลล์ใหม่ที่ผิดปกติไปจากเซลล์เดิม เซลล์
ใหม่ที่เกิด ขึ้นนี้จึงเป็นเซลล์แปลกปลอมในร่างกาย 
หรือท่ีเรียกว่าเซลล์มะเร็งนั่นเอง 
 5. เกิดจากความเครียด อาจอยู่ในสถานที่ที่มี
เสียงดังเกินขนาดเป็นเวลานาน คาดหวังในเรื่องต่างๆ 
เวลา สถานที่ในสังคมปัจจุบันอันไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ได้ ส่งผลให้เกิดความตึง
เครียดในจิตใจ ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย เวลา
ที่โกรธหรือมีอารมณ์ซึมเศร้า ผิดหวัง เสียใจ ต่อมผลิต
ฮอร์โมนในร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย
ออกมามากผิดปกติ ส่งผลให้อนุมูลอิสระในร่างกาย
เพิ่มมากขึ้น หัวใจเต้นรัว ระบบหายใจผิดปกติ ระบบ
ย่อยอา หารท างานได้น้อยลง ระบบเลือดขึ้นสูง-ลงต่ า
ตลอดเวลา ระ บบสมองและประสาทเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดผลร้ายต่ออวัยวะของร่างกาย และ
ท าให้ภูมิต้านทานภายในตัวลดลง  

ส่วนใหญ่แล้วการเกิดมะเร็งนั้น ไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่มักเกิดจากหลายๆสาเหตุ
ประกอบกันและมักเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ทั้งอาจจะมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารสมัยใหม่ที่ผิดๆ โดย
มะเร็งนั้นสัมพันธ์กับองค์ ประกอบ  4 ประการใน
อาหารสมัยใหม่ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แคลอรี่มาก
เกินไป และอาหารที่มีกากน้อยเกินไป ประกอบกับ
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง ได้รับสาร
มะเร็งอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน รวมทั้งมีอาการ
เครียดด้วย เป็นต้น 

 
 
กระบวนการเกิดเซลล์มะเร็ง 
ร่างกายเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะ

จะประกอบด้วยเซลล์ กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างและท า
หน้าทีเ่หมือนกันรวมตัวกันจะเป็นอวัยวะหลายอวัยวะ
มาท างานร่วมกันเป็นระบบ หลายๆระบบท างาน
ร่วมกันเป็นร่างกายของคนเรา เซลล์ต่างๆจะมีอายุ 
เมื่อตายก็จะมีเซลล์ใหม่เกิด ขึ้นทดแทนเซลล์เก่า 
เซลล์ที่สร้างใหม่ไม่หยุด เราเรียกว่า เนื้องอก ซึ่ ง
แบ่งเป็น เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง หรือส่วนเซลล์ที่
แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ไป อ วั ย ว ะ อื่ น ๆ  เรี ย ก  ม ะ เร็ ง
(ประเสริฐ.2541) 

 

 
เซลล์ปกติ                                    ก้อนเนื้องอก 

ภาพที่ 10 ลักษณะของเซลล์ปกตเิปรียบเทยีบกับเซลลม์ะเร็ง 
ที่มา: ประเสริฐ.2541 
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
-เนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่ง จากจังหวัดอุตรดิตถ์ 
-กระติกน้ าแข็งส าหรับเก็บรักษาอุณหภูมิของ

ตัวอย่างเนื้อเป็ด 
วิธีการวิจัย 
1.ท าการส ารวจ,ศึกษาแหล่งและเส้นทางการ

เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.ท าการส ารวจ,ศึกษาชนิดของสารเคมีที่ชาวนา

ในเส้นทางการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้
ในการท านา 

3.ซื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งระยะก าลังให้ไข่ (มี ชีวิต ) ที่
เลี้ยงในบ้านแหลมคูน ต าบลหาดสองแคว อ าเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ฆ่าช าแหละเอาแต่เนื้อส่วนอก
และส่วนตะโพก-น่อง 

4.น าเนื้อเป็ดไล่ทุ่งดั งกล่าวตรวจหาสารเคมี
ตกค้างที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)
จ ากัด (Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.) 
สาขาเชียงใหม่ 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
1.การเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุง่ 
จากภาวะแห้งแล้งทั่ วประเทศของปี  2558 

จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่าน
มา มีผู้ประ กอบอาชีพการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 51 ราย มี
เป็ด111,041ตัว(กฤษติกา,2558) จากการสอบถาม
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและเจ้าของธุรกิจโรงฟักไข่เป็ดที่ 
อ.ไทรงาม (คุณชลธิชา สุขานันท์) ได้ให้ข้อมูลว่า ในปี
2558 จ านวนผู้เลี้ยงเป็ดลดลง รวมทั้งจ า นวนเป็ด
ลดลงด้วย เนื่องจากชาวนาลดการท านาปรังเพราะไม่
มีน้ าท านา แหล่งอาหารของเป็ดไล่ทุ่งจึงลดลงมาก แต่
ยังมีผู้ประกอบอาชีพน้ีอยู่  

ลักษณะการเลี้ยง โดยการโยกย้ายเป็ดไข่ไปตาม
แหล่งอาหารที่ยังพอมีน้ า ซึ่งพอเพียงต่อการท านา  
โดยการไล่ต้อนเป็ดขึ้นรถบรรทุกเป็ด(ภาคผนวก) แล้ว

น าไปปล่อยในแหล่งที่มีน้ าและอาหาร นานประมาณ 
1 สัปดาห์หรืออาหารหมดก็เคลื่อนย้ายไปแหล่งอื่น 
ต้องต้อนเป็ดให้หากินในแหล่งที่เจ้าของนายอมให้
ปล่อยเป็ดเลี้ยง แต่ต้องไม่เข้าเขตอื่นท่ีเจ้า ของพื้นที่ไม่
อนุญาต ส่วนกลางคืนไล่ต้อนเป็ดเข้าคอก ซึ่ งมี
ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีแคบกลางทุ่งนา ไม่มีหลังคามีเฉพาะ
รี่พลาสติกสีน้ าเงินสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร
ล้อม รอบเป็ดไว้ เจ้าของหรือคนงานต้องนอนเฝ้าเพื่อ
ป้องกันเป็ดหาย เก็บไข่ตอนเช้าหลังปล่อยเป็ดออก
จากคอก 
 เกษตรการผู้เลี้ยงเป็ดแบ่งเป็น 

-เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงเป็ดฝูงเดียว ฝูงละ
ประมาณไม่เกิน 3,000 ตัว ดูแลเองทั้งหมด  เป็ดไข่ที่
น ามาเลี้ยงมีทั้งซื้อลูกเป็ดแรกเกิดมาเลี้ยง(โดยใช้
อาหารส าเร็จรูปส าหรับเป็ด และมีโรงเรือนส าหรับ
อนุบาลลูกเป็ด) และซื้อเป็ดสาวมาเลี้ยง เกษตรกรบาง
รายมีรถขนย้ายเป็ด และบางรายไม่มี  มีการท านา
ควบคู่กับการเลี้ยงเป็ด  ส่วนการเคลื่อนย้ายฝูงเป็ดไป
ไม่ไกลจากบ้านเกษตรกร 

-เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งรายใหญ่  หรือเป็น
นายทุนใหญ่ มีฝูงเป็ดไข่มากว่า 1 ฝูง การเลี้ยงเป็ดมี
ทั้งดูแลเอง และจ้างคนงานเลี้ยงเป็ดเพิ่ม  มีการท านา
ควบคู่กับการเลี้ยงเป็ด เป็ดไข่ที่เลี้ยงได้จากการซื้อลูก
เป็ดแรกเกิดมาอนุบาล(หรือช า)ในโรงเรือนประมาณ 1 
เดือน โดยใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับเป็ด หลังอนุบาล
ไล่ต้อนเป็ดไปหากินในทุ่งนาจนเป็นเป็ดสาว เป็ดไข่ มี
การแบ่งขายเป็ดไข่ให้กับเกษตรกรรายย่อยอื่นๆ  
เกษตรกรกลุ่มนี้ทุกรายมีรถขนย้ายเป็ดเป็นของตนเอง 
การเคลื่อนย้ายเป็ดไปไกล ทั้งภายในจังหวัด และ
ออกไปจังหวัดใกล้เคียง ในการท าวิจัยครั้งนี้  ตัวอย่าง
เนื้อเป็ดได้เก็บจาก บ้านแหลมคูน ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. สารเคมีที่ใช้มากในการท านาของ จ.อุตรดิตถ์ 
 2.1 สารเคมีก าจัดวัชพืช 

- ช่ือการค้า ไวท๊อคซ์โอโมน  ช้างแดง  
สารสามัญ 2-4-D Sodium Salt 
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- ไกลโฟเซต 48 
สารสามญั glyphosate-isopropyl ammonium 
2.2 สารเคมีก าจัดแมลง 

- ช่ือการค้า เบโทมลิ เป็นสารกลุม่ carbamate 
 2.3 สารเสริมประสิทธิภาพ 

เอปซ่า-80หรือ แอ็ปซ่า-80 เป็นสารประเภทลด
แรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) ช่วย
ให้สารต่างๆเปียกพ้ืนผิวง่าย 

2.4 ปุ๋ยเคมี 
Nutriplant soil plus ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-

ธาตุอาหารเสริม  
3.ผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
จากการออกเก็บตัวอย่างเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่ง เมื่อ 

18 ตุลาคม 2558 หลังส่งเนื้อเป็ดเพื่อวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติ การที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.) 
สาขาเชียงใหม่ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ in-house method 
based on PAM, E1 C1 ใช้เวลาวิเคราะห์ 10 วัน ผล
การวิเคราะห์ออกเมื่อ 30 ตุลาคม 2558 พบว่า ไม่เจอ
ส า ร พิ ษ ทั้ ง  Carbamate group, Organochloride 
group, Organophosphate group และ Pyrethroid 
group ในตัวอย่างเนื้อเป็ด  

จากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ไม่
พบการตกค้างของสารเคมีก าจัดแมลงทั้ง 4 กลุ่มใน
เนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งของ บ้านแหลมคูน ต าบลหาดสอง
แคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะเกิดสภาวะแห้งแล้งจัดในปี 2558 อันมีผล
มาจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ (thaireform,2558) 
จากการสอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง ได้ให้
ข้อมูลว่า ช่วงปลายฝนปี 2558 มีน้ าน้อย แล้งจัด
ต้นทุนน้ าในเขื่อนหลักของประเทศไทยน้อยมาก 
ชาวนาท าได้แต่นาปี ชลประทานไม่เปิดน้ าให้ท านา
ปรัง  อีกทั้งหลัง จากโครงการจ าน าข้าวเกวียนละ 
15,000บาท ของรัฐบาลที่แล้ว ชาวนาเร่งน านาเป็น
จ านวนมาก ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น (ทั้งค่าแรงงาน 
ค่าปุ๋ย และค่าสารเคมีก าจัดศัตรูข้าว) ท าให้ข้าวล้น
ตลาดระบายออกไม่ทัน มีผลให้ราคาข้าวปี2558 

ตกต่ า ทั้งหมดนี้ท าให้การท านาปรังลดลงมาก สอด 
คล้องกับที่นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สถานการณ์ ซึ่งได้เปิดเผยถึงการ
ผลิตและการตลาดข้าวนาปรังปี 58 ว่า เมื่อเทียบกับปี 
57 มีผลผลิตลดลงร้อยละ 41 จากปริมาณน้ าในเขื่อน
ที่มีจ ากัด(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2558)  
 จากสภาวะราคาข้าวนาปีตกต่ า  คือราคา
ข้าวเปลือกเจ้า 5% อยู่ที่ 7,500-7,700 บาทต่อตัน
(SOMSAMORN, 2015 ) ขณะที่ ราคาปัจจัยการ
ผลิตสูง ชาวนาจึงท านาโดยลดการใช้ทั้งปุ๋ยและสาร
ก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากไม่คุ้มกับราคาข้าวที่ขายได้ 
กอปรกับน้ าในเขื่อนน้อยลง การท านาปรังลด ลง  
แปลงนาส่วนมากถูกทิ้งช่วงหลายเดือน  จึงท าให้ยา
ฆ่าแมลงตกค้างในนาข้าวน้อยลงหรือสลายตัวไปแล้ว  
ดังนั้นเมื่อน าเนื้อเป็ดไข่ไล่ทุ่งไปตรวจวิเคราะห์หายา
ฆ่าแมลงจึงไม่พบสารตกค้างดังกล่าว 
 
สรุปผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่าไม่มีสารเคมีกลุ่มยา
ฆ่าแมลงทั้ง 4 กลุ่ม ในตัวอย่างเนื้อเป็ด นั่นแสดงว่า
เนื้อเป็ดปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  แต่เป็นเฉพาะเนื้อ
เป็ดไข่ไล่ทุ่งที่ได้จากจุดเก็บตัวอย่างคือที่ บ้านแหลม
คูน ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
การวิจัยในครั้งนี้ จ านวนตัวอย่างส่งวิเคราะห์น้อยมาก
(1 ตัวอย่าง)อันมีสาเหตุจากงบ ประมาณมีจ านวน
จ ากัด ดังนั้นผลการวิเคราะห์ครั้งนี้จึงเป็นแค่ข้อมูล
เบื้องต้น ไม่อาจใช้เป็นตัวแทนของเป็ดไข่ไล่ทุ่งทั้ง
จังหวัดก าแพงเพชรได้  ผู้ท าการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า ถ้ามีนักวิจัยท่านอื่นต้องการท างานวิจัยเรื่อง
สารพิษในเนื้อเป็ดซ้ าอีก ควรเก็บตัวอย่างทุกอ าเภอที่
มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อีกทั้งต้องเก็บอ าเภอละหลายๆ
จุด(ตัวอย่าง) และการตรวจหาสาร พิษตกค้างในเนื้อ
เป็ด ควรตรวจหาสารพิษให้ครบ ทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่า
วัชพืชยาป้องกันและก าจัดโรคพืชโลหะหนัก ฮอร์โมน
หรือสารคล้ายฮอร์โมน และสารเจือปนในอาหารอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

ทอมือและแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือตามความต้องการของผู้ซ้ือในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ซ่ึงการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การเลือกสุ่มตัวอย่างจากการก าหนดโควต้าจ านวน 200 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการเลือกซ้ือนิยมซ้ือเสื้อ การซ้ือในแต่ละคร้ังไม่เกิน 2 ตัว  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 300-600 

บาทต่อคร้ัง ซ้ือเพื่อใช้เองในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ส่วนประสมทางการตลาดให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงาม ด้าน

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเน้นงานแสดงสินค้าต่างๆ และด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องเอาใจใส่ลูกค้า 

แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือเพื่อความยั่งยืนมีดังนี้  1. ผลิตภัณฑ์ควรมีรูปแบบสวยงามบรรจุ

ภัณฑ์ที่สวยงาม 2. ด้านราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของเนื้อผ้าฝ้ายทอมือ มุ่งกลยุทธ์การลดราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเน้น

งานแสดงสินค้าต่างๆ และการจัดตกแต่งร้าน 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการแจกของแถมและรับเปลี่ยนคืนสินค้า  

ค าส าคัญ : พฤติกรรม การตัดสินใจ ผ้าฝ้ายทอมือ 
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Abstract 

This research aims to explore the decision making and marketing mix factors that affect the purchasing 

behaviors of hand woven cotton products. As well as guideline for developing marketing mix strategies of hand 

woven cotton products according to the needs of the buyers in Muang District, Chiang Mai Province. Data was 

collected by using questionnaire as a research tool and sample size of this study was 200 respondent with 

Convenience or Accidental Sampling technique. The results shown that customers bought less than 2 pieces and 

spent between 300- 600 baht per each purchase which they would bought products for special occasion. In 

addition the result in term of marketing mix factors also indicated that products should be well designed, price 

should be set in accordance with the quality of products,  channel of distribution should emphasized on 

exhibitions, and promotion perspective: sell representative should take care customer closely. Guidelines for 

developing marketing mix strategies of hand woven cotton products for sustainability were as followed 1. 

Products and packaging should be more attractive, 2. The price must be reasonable and match with the quality 

of the hand woven cotton product, 3. The distribution channels should focus on the various trade shows and the 

booth at the trade shows should be well decorated, and 4. Promotion should emphasized on Gift With Purchase 

(GWP) and products exchange policy.  

 Keywords: Behavior, Decision Making, Hand Woven Cotton 

 
บทน า 

ในปัจจุบันการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศเป็นสิ่งส าคัญเป็น
อย่างมากซึ่งเป็นการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วม
ท าในรูปแบบท่ีหลากหลายกิจกรรมให้กับคนในชุมชน
ได้มีการพัฒนาก่อให้เกิดการการพึ่งตนเอง รวมถึง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง และยังเป็นการสนับสนุนการน าภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้สร้างสรรค์คุณค่า
ของสินค้าและบริการท าให้เกิด วิสาหกิจชุมชนใน
หลายๆ ด้านที่ส่งเสริมความเป็นไทยมากที่สุดคือใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจึงก่อให้เกิดสินค้าหัตถกรรม
มากมาย เช่น หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่
เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการด ารง 
ชีวิตของคนพื้นบ้านในแต่ละยุคสมัย ตามกาลเวลา
และการหล่อหลอมให้ เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จนเป็นเอกลักษณ์ตาม
ลักษณะของพื้นบ้านตน ภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้น

ด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนคุณค่า 
ของชุมชนที่ เป็นอยู่ลงในเนื้องานทั้งการบ่งบอก
ลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึง วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ ที่แสดงออกมาอย่างประณีต สวยงาม และ
ทักษะในงานฝีมือนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงท าให้
งานศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่า
ความเป็นมาของเช้ือ ชาติ ชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี 
(รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร และ ภาคภูมิ ภัควิภาส, 2556 
: 42-59) 

การทอผ้าเป็นส่วนหนึ่งในวิถี ชีวิตของชาว
ล้านนา ที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน 
การทอผ้าถือว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจาก
การสั่งสมภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในการทอผ้าที่แตกต่างกันไปและได้
ถ่ายทอดสืบสานต่อกันมาอย่างช้านาน ผ้าฝ้ายทอมือ
เป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างหนึ่งที่
สืบทอดกันมานาน  ในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความ
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สวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน  
ตั้งแต่วิธีการผลิต การย้อมสี ลวดลายบนผืนผ้า  การ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ  ซึ่ง
ส ะ ท้ อ น ถึ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  วิ ถี ชี วิ ต  ค ว า ม เ ช่ื อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ผ้าที่ทอจากฝ้ายส่วนใหญ่ 
คือผ้าทอจากทางภาคเหนือ  ผ้าฝ้ายทอมือ ใช้ฝ้ายที่
ท าจากเส้นใยธรรมชาติ  มีความประณีต และมี
คุณค่า  ต้องใช้ระยะเวลา  ความละเอียดอ่อนในทุก
ขั้นตอนการผลิต  ควรค่าแก่การรักษาไว้ และยังเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร 
และ ภาคภูมิ ภัควิภาส, 2556 : 42-59) 

การทอผ้าเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความ
ช านาญและทักษะด้านฝีมือ การทอผ้าแบบดั้งเดิมจะ
ทอด้วยกี่ทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมักเรียกว่า กี่
พื้นเมืองหรือก่ีพื้นบ้าน ในอดีตการทอผ้าจะทอเพื่อใช้
เป็นเครื่องนุ่งห่ม  สวมใส่ในชีวิตประจ าวันและ
เทศกาลส าคัญต่างๆ แต่ปัจจุบันเมื่อสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
เทคโนโลยีที่ดีขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ ยนแปลงไป มี การน า เอาเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรมาใช้แทนการใช้ก าลังคน ต้นทุนถู ก
กว่าเดิม เกิดความสะดวกรวดเร็วและแม่นย า ซึ่งการ
ทอผ้าก็เช่นเดียวกัน ผู้คนหันนิยมใช้ผ้าทอจากโรงงาน
ที่มีความสดของสีผ้า ทันสมัย ราคาย่อมเยา หาซื้อได้
ง่าย ท าให้การทอผ้าพื้นเมืองได้รับความนิยมน้อยลง  
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทอนาน รูปแบบสีสันมี
ข้อจ ากัดกว่าผ้าทอจากโรงงาน และหาตลาดส าหรับ
จ าหน่ายได้ยากขึ้น (ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล. 2556 : 
152-170)  แต่ ผ้ าทอพื้ น เมื องก็ ยั งคงความ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านศิลปะท้องถิ่นและฝีมือ 
ทั้งทางด้านลวดลาย รูปแบบ ศิลปะ วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต วิธีการทอและรูปแบบการผลิต  ซึ่งเป็นวิธี
ดั้งเดิมของการทอผ้าพื้นเมือง  ท าให้ยังคงเป็นสิ่งที่
ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือที่ช่ืนชอบผ้าที่
ท าจากสีย้อมธรรมชาติและเป็นงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้ านที่ ผสมผสานกับวิ ธี ชี วิ ตและประ เพณี

วัฒนธรรม เนื่องจากสังคมและการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไป (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555) ท าให้ผู้คนใน
ปัจจุบันมีความนิยมใช้ผ้าฝ้ายทอมือลดลง และผู้ที่
ประกอบอาชีพทอผ้ามีรายได้ลดลง จึงเป็นเหตุให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผา้
ฝ้ายทอมือและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือของผู้ซื้อในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าฝ้ายทอมือและ
ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านและช่วยสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจต่อเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีความส าคัญต่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 
3. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาส่วนประสม

ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือตามความ
ต้องการของผู้ซื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรม

และส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบของแนวคิดและทฤษฎีดังนี ้

1.1) พฤติกรรมผู้ซ้ือผ้าฝ้ยทอมือ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552 : 32-45) ได้กล่าว

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งความมายที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ เป็นวิธีการศึกษา
ที่แต่ละบุคคลท าการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น 
เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า 
ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอนั้น 
ใครคือผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ (Who?) ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ
ซื้ออะไร (What?) ท าไมจึงซื้อ (Why?) ซื้ออย่างไร 
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(How?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซื้อท่ีไหน (Where?) ซื้อ
และใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้ง
การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อเพื่อค้นหา
ค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอ
มื อ  ซึ่ ง โ ม เ ด ล พฤติ ก ร ร ม ผู้ ซื้ อ ผ้ า ฝ้ า ยทอมื อ 
(Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึง
เหตุจูงใจ ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท า
ให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่อง ด า ที่ผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดได้ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ 
(Buyer’s response) หรือการ ตัดสินใจของผู้ซื้อ 
(Buyer’s purchase decision) โดยสามารถสรุปได้
ว่า พฤติกรรมผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือหมายถึง การกระท า
ของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดการหาให้มาและการ ใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ส่วน
พฤติกรรมผู้ซื้อนั้นหมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า และ
บริการด้วยเงิน และรวมถึงการตัดสินใจ 

1.2) แนวคิดการตัดสินใจ 
Greene, J.C.  (1922, 112-115) ได้กลา่ว

เกี่ยวกับ การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่
ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้
บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การ
ตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้าท่ีการ
บริหาร หรือการจดัการเกือบทุกข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การจดัองค์การ การจัดคนเข้าท างาน 
การประสานงาน และการควบคมุ ซึ่งสามารถสรุป
กระบวนการไดด้ังนี ้

1. การรับรู้ ถึ งความต้ องการหรื อปั ญหา 
(Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้
ซื้อผ้าฝ้ายทอมือจะตระหนักถึงปัญหา หรือความ
ต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความต้องการหรอื

ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่ง
เกิดจาก (1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) 
เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้ า เป็นต้น (2) สิ่ง
กระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจาก
การกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด (4 P's) 
เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว , เห็นโฆษณา
สินค้าในโทรทัศน์ - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิด
ความรู้สึกอยากซื้อ อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้ว
อยากได้ เป็นต้น 

 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
เมื่อ ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือทราบถึงความต้องการใน
สินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอ
มือก็จะท าการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ 
แบ่งเป็น (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น 
การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (2) 
แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การ
หาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ พนักงานขาย 
ร้านค้า บรรจุภัณฑ์ (3) แหล่งสาธารณชน (Public 
Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของ
สินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน หรือองค์กรคุ้มครอง
ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ (4) แหล่งประสบการณ์ 
(Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
ส่วนตั วของผู้ซื้ อผ้ าฝ้ ายทอมือที่ เคยทดลองใ ช้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of 
Alternatives) เมื่อ ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว 
ในขั้นต่อไปผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือก็จะท าการประเมิน
ทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้ซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ใน
การประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลัง
การขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้ซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือก็จะเข้าสู่ในข้ันของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้อง

510



มีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ตรายี่ห้อที่ซื้อ 
(Brand Decision) ร้านค้าท่ีซื้อ (Vendor Decision) 
ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) เวลาที่ซื้อ 
(Timing Decision) วิธีการในการช าระเงิน 
(Payment-method Decision) พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ (Post purchase Behavior) จากแนวคิด
การตั ดสิ น ใจ  สรุ ป ได้ ว่ า  การตั ดสิน ใจ   เป็ น
กระบวนการที่ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือตัดสินใจว่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจัย คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวสินค้า  สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติ
ของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือ เวลาและโอกาส 

1.3) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ของสินค้านั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่  4 ตัว ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดหน่าย และส่งเสริม
ทางการตลาด ตามแนวคิดของ Kotler (1997:42-
65) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ
ตลาดบริการจะมีความแตกต่างกันออกไปกล่าวคือ 
จะต้องมีการเน้นถึง พนักงาน กระบวนกรให้บริการ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็น
ปัจจัยในการส่งมอบการบริการ  ดังนั้นส่วนประสม
ทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปด้วย 
7’ps  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ 
(Payne,1993:36-49) โดยสรุปองค์ประกอบของ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดได้ดังนี้  1. 
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (Product) หมายถึง  
สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจ  ผลิตภัณฑ์ที่เสนอายอาจจะมี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถแระโยชน์มีคุณค่าในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้  การ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือ

ความแตกต่างทางการแข่งขันพิจารณาองค์ประกอบ 
(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รูปร่าลักษณะ คุณภาพ บรรจุพันธ์ ตราสินค้า ฯลฯ 
การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่าง
และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น กลยุทธ์
เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ 2. 
ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งที่ก าหนดรายได้ของกิจการ 
กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจมีรายได้สูง 
การตั้งราคาต ่าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต ่า ซึ่ง
อาจจะน าไปสู่ภาวะขาดทุนได้อย่างไรก็ตามก็มิได้
หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ 
ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง หากตั้ง
ราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ได้มี
คุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมท า
ให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจ
ตั้งราคาต ่า ก็จะน ามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่ง
รายอื่น สามารถลดราคาตามได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริการเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
ยากกว่าการตั้งราคาของสินค้ามาก ซึ่งผู้บริหารต้อง
ไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็นเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายออกไป
เพื่อรับบริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ดังนั้นการที่ธุรกิจตั้ง
ราคาไว้สูง ก็หมายความว่าลูกค้าที่มาให้บริการก็ต้อง
จ่ายเงินสูงด้วย   3. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ข่าวสารหรือจูงใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดีและเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การติดต่อสื่อสารอาจใช้
พนักงานขายท าการขาย และการติดต่อสือ่สารโดยไม่
ใช้คน เครื่องมือการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่ง
อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกันลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 
โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้เครื่องมือส่งเสริมที่
ส าคัญมีดังนี้ ก) การโฆษณา ข) การขายโดยใช้
พนักงานขาย หมายถึง เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสาร
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และจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล ค) การส่งเสริมการขาย 
และ ง) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 4. 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 
โดยผู้ผลิตจะผลิตสินค้าประเภทดีเพียงใดก็ตาม 
สินค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผู้บริโภคจ านวน
น้อยเท่ากัน ถ้าเป็นผู้ผลิตไม่ทราบว่าสินค้าที่ผลิตขึ้น
มาแล้วจะไปขายที่ไหน การจัดจ าหน่ายหรือการ

อธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบันและสถาบันการตลาดที่สร้างอรรถประโยชน์
ทางด้านเวลา สถานที่ และความเป็นเจ้าของเพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดเป้าหมายได้ สรุปจากความหมายดังกล่าวซึ่ง
สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4) ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะ เวลาในการวิ จั ย เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ วั นที่  1 

พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
1.5) พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย 
การรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อและ

ผู้ประกอบการผ้าฝ้ายทอมือ ได้แก่  ไนท์บาซาร์  
ตลาดวโรรสหรือกาดหลวง ถนนคนเดินท่าแพ  โอ
ท้อป ช็อป (Otop Shop)  เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต  โซน  Northern  ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร จึงได้ท าการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการไม่ทราบ
จ านวนประชากร  (Infinite population) ซึ่งได้
ก าหนดโควต้าจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ซึ่ง

มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละพื้นที่ไม่ เท่ากัน โดย
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในพื้นเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งได้เก็บรวบข้อมูลจากสถานที่ดังนี้ ไนท์บาซาร์  
ตลาดวโรรสหรือกาดหลวง ถนนคนเดินท่าแพ  โอ
ท้อป ช็อป (Otop Shop)  เซ็นทรัล พลาซ่าเชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต  โซน  Northern   

3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยของข้อมูลเชิงปริมาณใช้

ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการรวบรวม
แบบสอบถาม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแบบสอบถามได้สร้าง
ตามความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่
ก าหนด ซึ่งแบบสอบถามได้แปลความหมายและ
ตรวจสอบความเช่ือมั่นจากผู้เช่ียวชาญซึ่งได้ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.865 โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือที่เลือกซื้อ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ  
2.  อายุ  
3.  ระดับการศึกษา  
4.  อาชีพ  
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  

1. พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือ 
2. ส่วนประสมทางการตลาด 

1.) สินค้า 
2.) ราคา 
3.) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4.) การส่งเสริมการตลาด 
 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

ของผู้ซ้ือ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม ่
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ผ้ าฝ้ าย  และตอนที่  3 ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผ้ายฝ้าย
ทอมือ ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถาม โดยมาตรวัด 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นด้วยน้อยที่สุดเป็นล าดับไปจนถึง ระดับ 5 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด และใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับโดย
ค่าเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความคิดเห็น
ด้วยน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึงมี
ระดับความคิดมากที่สุด  

4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ ใ ช้ ในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหา
ค่าการแจกแจงความถี่  (Frequencies) และ
ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือ การ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เพื่อให้ได้ตามความมุ่งหมายตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก าหนดโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้น า
ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการวิจัย 
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

ของผู้ซื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.50 และเพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 มีช่วงอายุ 36 -40 ปี มากที่สุด 
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา ช่วงอายุ 
41 ปีขึ้นไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
และ ช่วงอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.50 โดยระดับการศึกษาอยู่ในระดับ 

ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 รองลงมาระดับ อนุปริญญา จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 12 และระดับ ปริญญาโท จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ประกอบอาชีพข้าราชการ
มากที่สุด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
รองลงมาอาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
ซึ่งรายได้มากที่สุดอยู่ในช่วง 15 ,001-20,000 บาท 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมา ช่วง 
10,000 – 15,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.50 และช่วง 20,000 – 25,000 บาท จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 

พฤติกรรมของผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือที่เลือกซื้อจาก
ร้านผ้าฝ้ายทอมือ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อจากผ้า
ฝ้ายทอมือมากที่สุด ได้แก่ เสื้อจ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอ 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และกระโปรง
หรือผ้าซิ่น จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 
โดยมีความถี่การซื้อผ้าฝ้ายมากกว่า 3 เดือน/ครั้ง 
มากที่สุด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
รองลงมา 3 เดือน/ครั้ง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.50 และ 2 เดือน/ครั้ง จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12  

ปริมาณการซือ้ครั้งละ 1-2 ตัวมากที่สุด จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาซื้อครั้งละ 
3-4 ตัว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ 
จ านวนซื้อครั้งละ 5-6 ตัว จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.50  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผ้าฝ้ายทอมือในแต่ละ
ครั้งจ านวน 301-600 บาท มากที่สุด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.00  รองลงมา จ านวนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 300 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
และจ านวน 901-1,200 บาท จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.00  
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จุดประสงค์ในการเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อใช้
เองมากที่สุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 
รองลงมา เพื่อเป็นของฝาก จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.50 และเพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาส
ต่างๆ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90  

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าฝ้ายทอ
มือคือ ตัวเองมากที่สุด จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.00 รองลงมา ครอบครัว จ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.50 และเพื่อน จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.50  

การซื้อผ้าฝ้ายทอมือจะเลือกซื้อตามโอกาส วัน
สงกรานต์มากที่สุด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.00 รองลงมา วันขึ้นปีใหม่ จ านวน 86 คน คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  2 5 . 6 0  แ ล ะ วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.40 โดยจะเปรียบเทียบลักษณะและราคาของผ้า
ฝ้ายทอมือของแต่ละร้านก่อนตัดสินใจซื้อ มากกว่า 
ไม่เปรียบเทียบ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.50 และไม่เปรียบเทียบ จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผ้ายฝ้ายทอมือ พบว่า ภาพโดยรวมของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผ้าฝ้ายทอมืออยู่ในระดับมาก (  =3.92, S.D. = 
0.54) โดยในแต่ละด้านพบว่า 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) อยู่ในระดับมาก (  =4.10, S.D. = 
0.77) เรียงสามล าดับ ดังนี้ มีรูปแบบสวยงามมาก
ที่สุด อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ( =4.36, S.D. = 
0.78)  รองลงมาคือ สวมใส่สบาย อยู่ในระดับส าคัญ
มากที่สุด ( =4.34, S.D. = 0.25)  และสีไม่ตก อยู่
ในระดับส าคัญมากที่สุด  (  =4.24, S.D. = 0.89) 
2.) ด้านราคา อยู่ในระดับมาก (  =3.81, S.D. = 
0.55) เรียงสามล าดับ ดังนี้  ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด (  =
4.26, S.D. = 0.21)  รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคา
ที่ชัดเจนอยู่ในระดับส าคัญมาก (  =4.02, S.D. = 

0.65)  และมีสินค้าให้เลือกหลากหลายระดบัราคาอยู่
ในระดับส าคัญมาก  ( =3.98, S.D. = 0.96)  3.) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก (  
=3.90, S.D. = 0.56) เรียงสามล าดับ ดังนี้ งานแสดง
สินค้าต่างๆเช่นงานส่งเสริมสินค้าOTOP งานแสดง
สินค้าหัตถกรรม เป็นต้นมากที่สุด อยู่ในระดับส าคัญ
มาก ( =4.11, S.D. = 0.25)  รองลงมาคือ ท าเล
ที่ตั้งสะดวกในการเดินทางอยู่ในระดับส าคัญมาก      
(  =3.97, S.D. = 1.19) และการจัดวางสินค้าเป็น
ระเบียบอยู่ในระดับส าคัญมาก (  =3.97, S.D.= 
0.72) และ 4.) ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน
ระดับมาก (  =3.88, S.D. = 0.57) เรียงสามล าดับ 
ดังนี้ มีการแจกของแถมมากที่สุด อยู่ในระดับส าคัญ
มากที่สุด (  =4.29, S.D. = 0.88)  รองลงมาคือ มี
รับเปลี่ยนคืนสินค้าอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ( =
4.28, S.D. = 0.99)  และได้รับส่วนลดในการซื้ออยู่
ในระดับส าคัญมาก ( =4.02, S.D. = 0.80)   

  
สรุปผลการและอภิปรายผลวิจัย 
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ

ของผู้ซื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มี
พฤติกรรมในการเลือกซื้อส่วนใหญ่นิยมซื้อเสื้อมาก
ทีสุ่ด จ านวนในการซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ตัว และ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 300-600 บาท ในการซื้อผ้าฝ้ายทอ
มือมักจะซื้อไม่บ่อยซึ่งมีความถี่มากกว่า 3 เดือน ใน
การซื้อแต่ละครั้งโดยเหตุผลส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อใช้เอง
และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พฤติกรรมในการ
เลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือส่วนใหญ่จะไม่มากและไม่บ่อย
ซึ่งมักจะมีเหตุจูงใจในการซื้อเสมอเช่น งานต่างๆ 
หรือ ฤดูกาล ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผ้าฝ้ายประเภท
ผ้าพันคอมีอัตราการเลือกซื้อที่สูงกว่าฤดูอื่นๆ ซึ่งใน
ตลาดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือจะมี
พฤติกรรมเลือกซื้อซึ่งเกิดจากเหตุจูงใจ ทัศนคติ 
ค่านิยม และความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฤดี ธีระวนิช; พิมพรรณ สุจารินพงค์ 
(2552) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักในการซื้อผ้าฝ้าย
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ทอมือนั้นเป็นการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ/ของฝากผู้อื่น 
จึงนิยมซื้อผ้าทอมือในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่และ
สงกรานต์ ส่วนลักษณะการซื้อส่วนใหญ่ นิยมซื้อแบบ
เป็นผืน มากกว่าเสื้อผ้าที่ตัดแบบส าเร็จรูป ส าหรับ
ลวดลายผ้าที่ผู้ซื้อนิยมซื้อนั้น เกือบครึ่งหนึ่งนิยมซื้อ
ลวดลายแบบไทยๆ ผู้มีอายุมากจะซื้อ ผ้าฝ้ายทอมือ
เพื่อใช้เองในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย กล่าวคือ 
ผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี นิยมซื้อเพื่อใช้เอง ในขณะที่ผู้
ที่ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จะซื้อเพื่อเป็นของขวัญหรือ
ของฝาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี ธี
ระวนิช (2551) พบว่า ช่วงอายุและระดับเงินเดือน
ผู้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือในด้าน
ต่างๆ มากที่สุด และยังสอดคล้องกับ ไชยกร เลิศศ
รันยพงศ์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ซื้อผ้าฝ้ายทอมือส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวาง่ 20 - 35 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หมวด
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและหมวดผืนผ้า มีค่าใช้จ่ายใน
กา ร เ ลื อ ก ซื้ อ ต่ อค รั้ ง ม า ก ก ว่ า  3 0 0  บ า ท  มี
วัตถุประสงค์ในการ เลือกซื้อคือเพื่อน าไปใช้เอง
ความถี่ในการซื้อ 2 -3 เดือนต่อครั้ง บุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อคือ ตัดสินใจเองและสาเหตุในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะมีสินค้าท่ีหลากหลาย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ผู้ซื้อให้
ความส าคัญประกอบด้วยคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือให้ความส าคัญในเรื่องผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
สวยงาม ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเน้นงานแสดงสินค้าต่างๆ 
เช่น งานส่งเสริมสินค้า OTOP งานแสดงสินค้า
หัตถกรรม เป็นต้น และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ต้องมีการเอาใจใส่ลูกค้า แต่ไม่กดดันลูกค้าในการ
เลือกซื้อสินค้า ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อเพราะเป็น
หลักการที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้ได้มาก
ที่สุดและสามารถยอมรับได้ดังนั้นปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดจึงเป็นส่วนส าคัญส าหรับผู้ผลิตที่จะ
สามารถก าหนดแนวทางที่ถูกต้องให้กับกิจการ
เพื่อที่จะจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฤดี ธีระวนิช; พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2552) ที่กล่าว
ว่า ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือนั้น การวิจัยครั้งนี้จะเน้นในด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด โดยในด้านตัวผลิตภัณฑ์นั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้ามาก
ที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมณี ยา
นะโส (2553) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านการบรรจุที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ฝ้ายทอมือ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ปัจจัยด้าน
สถานที่จัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ได้แก่ ความ
สะดวกในการเดินทางมาซื้อ ความสะอาดของร้าน
และการจัดตกแต่งร้าน ปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอ
มือ ได้แก่ กลยุทธ์การลดราคา ปัจจัยด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ได้แก่ กลยุทธ์การรับเปลี่ยนคืนสินค้า กล
ยุทธ์การแจกของแถมและการลดราคา ซึ่งจากผลการ
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือตาม
ความต้ อ งกา รของผู้ ซื้ อ เ พื่ อคว ามยั่ ง ยื นขอ ง
ผู้ประกอบการจ าหน่ายผ้าฝ้ายทอมื อในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
สวยงามบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม รูปแบบควรพัฒนาให้
เป็นสมัยนิยมทุกยุคสมัย ทุกกลุ่มทุกวัย 

2. ด้านราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของ
เนื้อผ้าฝ้ายทอมือ และมุ่งเน้นกลยุทธ์การลดราคา 
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเน้นงานแสดง
สินค้าต่างๆ ซึ่งต้องมุ่งเน้นร้านค้าที่มีความสะดวกใน
การเดินทางมาซื้อ ความสะอาดของร้านและการจัด
ตกแต่งร้าน 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมุ่งกล
ยุทธ์การรับเปลี่ยนคืนสินค้า กลยุทธ์การแจกของแถม
และการลดราคา 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทานกล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทาน  

จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า จนถึงปลายน้ า โดยใช้หลักการวิเคราะห์จัดการห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อให้สามารถมองเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโซ่อุปทานอย่างชัดเจน การหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานกล้วย
ไข่ ผู้วิจัยเลือกใช้หลักการวิเคราะห์หว่งโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis : VCA) เข้ามาประยุกต์ใช้  จากผลการศึกษา พบว่าโซ่อุปทาน
กล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่  สหกรณ์ พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าส่งออก  ร้านค้าในประเทศ  ร้านค้า
ต่างประเทศ  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี  ตามหลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า นั้น พบว่า ด้าน
การผลิต และด้านการตลาด เกษตรควรมีการดูแลเอาใจใส่คุณภาพของกล้วยให้มากขึ้น หากกรณีกล้วยมีโรคเป็นโรคราด า น้ าหนักไม่ได้
มาตรฐาน มูลค่าของกล้วยก็จะลดลงท าให้รายได้ของเกษตรกรลดลงด้วย  ควรมีแผนการผลิตนอกฤดูกาล ท าให้ได้ราคากล้วยที่สูงขึ้น 
ด้านการตลาด เกษตรกร ควรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ควรหาตลาดด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และไม่ควรให้พ่อค้าชาวจีนท า
สัญญาผูกมัดระยะยาว ท าให้เกิดความเสียเปรียบทางการตลาด 

 

ค าหลัก: ห่วงโซ่อุปทาน/ ห่วงโซ่คุณค่า/ กล้วยไข่   

Abstract 
         The aim of this research to analyze the supply chain of lady finger bananas and find 
guidelines for improve supply chain management in Chantaburi province. The researcher study 
with related person who work in supply chain from upstream to downstream by using analysis of 
supply chain management that to search a related person of supply chain correct. The finding 
way to solve supply chain improvement of lady finger bananas. The researcher used value chain 
analysis theory that applies to adaptation. The result of this research found the chain of lady 
finger bananas in Chantaburi province included banana growers, cooperative, middle man, 
merchant exporters, domestic trader and foreign trader. The guidelines for improve supply chain 
management of lady finger bananas in Chantaburi province that analyzes by the supply chain. In 
production part, growers should care more the quality of bananas because if they found sooty 
mole disease, it makes the weight is not standard that the value of the bananas and income of 
grower will decrease. The grower should have the plan to produce product off-season to get 
higher banana prices. In marketing part, grower should have strong integrations, find markets that 
are not through middlemen and do not make long-term contracts Chinese traders because it 
causes market disruption. 
 

Keywords: Supply Chain/ Value Chain/ Dainty Banana 
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บทน า 
 กล้วยไข่ เป็นผลไม้ที่นิ ยมบริ โภคกันทั่ ว ไป 
เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสี
ผลสวยสะดุดตา  กล้วยไข่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้
แทบทุกภาคของประเทศ พื้นที่ที่ปลูกกล้วยไข่ยังไม่
ทราบแน่ชัด เพราะกล้วยไข่มีปลูกทั้งเป็นพืชเชิงเดี่ยว
และปลูกแซมในสวนผลไม้ ในปี 2555 มีเนื้อที่ปลูกอยู่ 
31,700 ไร่ ซึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบจากปี 2554 
จ านวน 32,290 ไร่ แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยไข่
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะแหล่งปลูกกล้วยไข่
เชิงเดี่ยว เช่น จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ 
ลดพื้นที่ปลูกลง เพราะปัญหาลมพายุท าให้ผลผลิต
เสียหาย ขณะเดียวกันก็มีพืชอื่นที่มีราคาดี เช่น อ้อย 
มันส าปะหลัง และข้าวโพด  จึงน ามาปลูกทดแทน
กล้วยไข่ท าให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลง  ตรงกันข้าม
กับในภาคตะวันออกนั้นได้มีการขยายพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้น เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เกษตร
จะปลูกแซมในสวนผลไม้ ท าให้ลดปัญหาการโค่นล้ม
จากพายุได้ ทางภาคใต้มีการปลูกมากที่จังหวัดชุมพร 
ซึ่งสามารถผลิตกล้วยไข่ออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี  
 กล้วยไข่เป็นผลไม้ส่งออกที่ส าคัญของประเทศ
ไทย มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี  ในปี 
2556 มีปริมาณการส่งออก 17,236 ตัน มูลค่า 149 
ล้านบาท ในปี 2557  มีปริมาณการส่งออก 26,235 
ตัน มูลค่า 317 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) ประเทศที่ส่งออกมากที่สุด คือ 
ประเทศจีน ในปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 21,741 
ตัน มูลค่า 201 ล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 
93% ของโลก รองลงมาคือประเทศฮ่องกง มีปริมาณ
การส่งออก 3,689 ตัน มีมูลค่า 108.6 ล้านบาท ส่วน
แบ่งการตลาด  4% ของตลาดโลก (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2558) 
 แหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกที่ส าคัญ
ในประเทศ อยู่ภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี เป็น
จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ที่อ าเภอมะขาม อ าเภอโปุงน้ า

ร้อน อ าเภอท่าใหม่ และอ าเภอเขาคิชฒกูฎ เป็นแหล่ง
ผลิตกล้วยท่ีมีคุณภาพดี รถชาติดี เป็นท่ีนิยมของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าเกษตร โดยมีลักษณะภูมิประเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออ านวย สามารถปลูกได้ทั้งพืช
สวน ผลไม้ ไม้ยืนต้น และพืชไร่ เช่น ทุเรียน มังคุด 
ล าไย ลองกอง กล้วยไข่ ฯลฯ (กฤตยชญ์ สุขสบาย, 
2552) ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรี
นั้นมีพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งล้งเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตร
จ านวนมาก และมีบางส่วนที่ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เอง 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เกษตรกร แต่ก็ต้องส่งสินค้า
ให้กับพ่อค้าชาวจีนที่อยู่ปลายทาง ท าให้เกษตรกรถูก
ก าหนดราคา ท าให้รายได้ เกษตรกรลดลง หาก
เกษตรกรสามารถหาตลาดเองได้ และมีการพัฒนา
คุณภาพของกล้วยไข่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ท าให้
เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองมากยิ่งข้ึน 

กล้วยไข่อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรเปูาหมายที่ควร
ต้องเร่งศึกษา เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศและครองส่วนแบ่งตลาดสูง 
อยู่ในพืชเศรษฐกิจหลัก 32 ชนิดตามประกาศของกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี
ศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
แต่ยังเป็นผลไม้ที่มีข้อจ ากัดมาก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่
อายุการเก็บเกี่ยวสั้น เน่าเสียได้ง่าย เกิดความเสียหาย
เนื่องจากการขนส่งได้ง่าย และมีต้นทุนการขนส่งยังสูง
อยู่โดยสาเหตุส่วนหน่ึงคือลักษณะสินค้าเป็นผลไม้บอบ
ช้ าง่าย และสุกเร็ว นิยมขนส่งทีละมากๆ นอกจากนี้ยัง
มีปัญหาการตลาดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลผลิตออก
พร้อมกันในแหล่งผลิต ท าให้เกิดปัญหาล้นตลาด 
ดังนั้นการขยายตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่สามารถตอบโจทย์ได้  จากสภาวะการ
แข่ งขัน ในปั จจุบันที่ อ งค์ กรธุ รกิจต่ า งหันมาให้
ความส าคัญกับการจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบห่วงโซ่
อุปทาน โดยใช้ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ
เสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ตัวแบบการเพิม่
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คุณค่า Value Chain เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผน สนับสนุน 
ควบคุมการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย 
การขนส่ง และกระจายผลผลิตให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดการสูญเสียที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
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กล้วยไข่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโซ่
อุปทานกล้วยไข่ จังหวัดจันทบรุี  
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 Stevens (1989) การจัดการโซ่อุปทาน คือ การ
เชื่อมต่อกิจกรรมที่มุ่งเน้นการจักหารด้านการวางแผน 
การประสานงานและการควบคุมวัตถุดิบ ช้ินส่วนและ
สินค้าจากผู้ส่งมอบไปยังลูกค้า โดยมุ่งเน้นการไหลของ
สององค์ประกอบ คือ วัตถุดิบและข้อมูล ทั้งนี้ค าจัดกัด
ความที่คล้ายกันส่วนใหญ่ที่พบ เช่น  Jones และRiley 
(1984), Houlihan (1985), Steven (1989), Scott 
และWestbrook  (1991),  Lee และBillington  
(1993) และLamming  (1996) กล่าวว่า การจัดการ
โซ่อุปทาน คือ การจัดการระบบที่ประกอบไปด้วยผู้ส่ง
มอบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ร้านค้า และลูกค้า ที่มี
วัตถุดิบไหลผ่านจากผู้ส่งมอบ ณ ต้นทุน ไปยังลูกค้า ณ 
ปลายทางในขณะเดียวกันจะมีการไหลของข้อมูลไป

กลับได้ทั้ง 2 ทาง และในปี 1998 The Global 
Supply Chain Forum  ได้ให้ค านิยามของการ
จัดการโซ่อุปทานว่า การจัดการโซ่อุปทาน คือ การ
รวมเอากระบวนการทางธุรกิจที่ส าคัญนับตั้ งแต่
ผู้บริโภคจนถึงผู้ส่งมอบ ล าดับแรกที่มีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจได้ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดในการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นความจ าเป็นและเป็น
ที่มาของแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน คือ แต่ละธุรกิจ
ไม่สามารถจะประสบความส าเร็จได้ด้วยการจัดการ
ภายในองค์กรล าพังอีกต่อไป แต่ต้องมองความสัมพันธ์
ของธุรกิจในรูปแบบของโซ่อุปทานด้วย แต่ละธุรกิจ
ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และไม่ใช่เพียง
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ธุรกิจแบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น 
แต่เป็นความสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจจ านวนมาก
เครือข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเหล่านั้น
ผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักและมองภาพให้ออกว่า
ธุรกิจของตนอยู่ ณ ต าแหน่งใดของโซ่อุปทาน ต้อง
วางแผนกลยุทธ์ รูปแบบการบริหาร และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพอันที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ธุรกิจตลอดทั้งโซ่อุปทานที่ตนมีส่วนร่วมอยู่ได้ การ
จัดการโซ่อุปทานจึงถือเป็นการจัดกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยภาพรวมและแสดง ให้เห็นถึงแนวทางใหม่ใน
การจัดการธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสมาชิก
อื่นๆ ในโซ่อุปทาน 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบห่วงโซ่อุปทาน 
ที่มา:วิทยา สุหฤทด ารง.  (2546). 
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 การประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ม า ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แ บ บ เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ประสิทธิภาพในแต่ละกิจกรรม แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
เป็นแนวคิดของ Michael  Porter ที่ช่วยอธิบาย
กิจกรรมภายในโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มกิจ
กรรมการบริหารงานขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าระบบ 
วัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพจนกระทั่ง
กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยขั้นตอนตั้งแต่การรับ
วัตถุดิบ จนกระทั่งแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป
จะสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น เ งิน 
แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง ท่ีดิน ตลอดจน
การบริหารจัดการ (Engineering Department, 
University of Cambridge, 2003) Kaplinsky และ

Morris (2000) อธิบายเพิ่มเติมว่า โซ่คุณค่าเป็น
ค าอธิบายถึงกลุ่มกิจกรรมที่น าเสนอสินค้าหรือบริการ
จากแนวคิดผ่านขั้นตอนหลายหลายของกระบวนการ
ผลิตจนกลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป การจัดส่งสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย รวมถึงกระบวนการก าจัดสินค้า
หลังการใช้งานอีกด้วย โดยโซ่คุณค่าขององค์กรจะถูก
เช่ือมต่อกับโซ่คุณค่าของผู้ส่งมอบและโซ่คุณค่าของ
ลูกค้าจนกลายเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่
หรือระบบคุณค่า  (Value System) ดั งนั้น
ผลตอบแทนหรือผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อองค์กรย่อมจะ
ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันในภายโซ่คุณค่าขององค์กรเอง
เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในระบบคุณค่าที่องค์กร
ส่วนร่วมกิจกรรมในโซ่คุณค่าจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 

 

 
 

ภาพที่ 2  ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ที่มา : (Michael (1980), unpaged, อ้างถึง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.), 2554) 

 

 โดยกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่มีส่วนสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้าโดยตรงประกอบไป
ด้วย 5 กิจกรรม คือ  
 1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 
เช่น การรับ การจัดเก็บ การควบคุมระดับของวัตถุดิบ 
รวมถึงการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ โดย
เทคโนโลยีในกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย การขนส่ง 
การขนถ่าย การส่งถ่ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ การ
จัดเก็บวัสดุ การสื่อสาร การทดสอบ และระบบข้อมูล  

 2) การปฏิบัติการ (Operations) คือ กิจกรรมที่
ก่อให้ เกิดคุณค่าโดยการแปลงสภาพวัตถุดิบจน
กลายเป็นสินค้าหรือบริการโดยเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยกระบวนการผลิต 
วัตถุดิบ เรื่องจักรและเครื่องมือ การขนถ่ายวัสดุ การ
บรรจุหีบห่อ การรักษาสภาพ การทดสอบการ
ออกแบบ และการจัดสิ่งปลูกสร้าง และระบบข้อมูล 
 3) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) 
คือกิจกรรมที่ด าเนินการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 
รวมถึงการจัดเก็บสินค้า การเติมเต็มความต้องการของ
ลูกค้ารวมถึงการจัดเก็บสินค้า การเติมเต็มความ
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ต้องการของลูกค้าโดยเทคโนโลยีที่ ใ ช้กิจกรรมนี้ 
ประกอบด้วย การขนส่ง การขนถ่ายวัสดุ การสื่อสาร 
ระบบข้อมูล และการบรรจุหีบห่อ 
 4) การตลาดและการขาย (Marketing and 
Sales) คือ กิจกรรมใด ๆ ท่ีท าให้ผู้ซื้อด าเนินการจัดหา
สิ น ค้ า  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร เ ลื อ ก ช่ อ งท า ง โ ฆ ษณ า 
ประชาสัมพันธ์ และการก าหนดราคาสินค้า จัดหา
สิ น ค้ า  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร เ ลื อ ก ช่ อ งท า ง โ ฆ ษณ า
ประชาสัมพันธ์ และการก าหนดราคา 
 5) การบริการ (Customer Services) คือ
กิจกรรมในการรักษาสภาพสินค้าหลังการขายรวมถึง
การซ่อมแซมและการให้บริการลูกคา้ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ใช้ในกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย การบริการ การ
ทดสอบ การสื่อสาร และระบบข้อมูล  
 ส่วนกิจกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรรมอื่น ๆ ซึ่ง
สนับสนุนกิจกรรมหลักให้สามารถด าเนินไปได้ แต่ไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการเพิ่มคุณค่ า ให้กับสินค้ า 
ประกอบด้วย  
 1)  การจัดหา/จัดซื้อ (Procurement) กิจกรรม
ในการจัดซื้อจัดหา Input เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก  
 2) ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  ( Technology 
Development) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ
หรือกระบวนการผลิต 
 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์ความ
ต้องการสรรหาและคัดเลือก ประเมินผลพัฒนา 
ฝึกอบรม ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์  
 4) โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐานของอ งค์ ก ร  (Firm 
Infrastructure)  ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน 
การบริหารจัดการองค์กรซึ่งกิจกรรมหลักข้างต้นจะ
ท างานประสานงานกันได้ดีจนก่อให้เกิดคุณค่าได้นั้น 
จะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุน  4 กิจกรรม และ
นอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะท าหน้าที่สนับสนุน
กิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังต้องท าหน้าที่
สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย และจะเห็นได้ว่า ระบบ

สารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าใน
ส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะน ามาใช้ในการ
วางแผน การด าเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม 
โดยจะต้องท าหน้าที่สนับสนุนเช่ือมต่อกิจกรรมในทุก 
ๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า เป็นการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กรเป็นอย่างดี 

วิธีการวิจัย  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า คือ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดจันทบุรี พ่อค้าคน
กลาง ผู้ประกอบการส่งออก ลูกค้า รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่  
กลุ่มตัวอย่าง 
 เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่  สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือกที่จะเก็บข้อมูล เกษตรกรที่
ปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกที่มีความเข้มแข็งใน 
อ าเภอโปุงน้ าร้อน อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอสอยดาวและ
อ าเภอเขาคิชฒกูฎ จ านวน 15 ราย ผู้ประกอบการ
ส่งออก 2 ราย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้น าเข้า 1 ราย ได้รับ
ค าแนะน าจากเกษตรกรที่ส่งขายผลผลิตให้ และผู้น า
เข้าก็ได้รับการแนะน าจากผู้ส่งออกท่ีค้าขายร่วมกัน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยนี้  ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ศึกษารูปแบบโซ่อุปทานกล้วยไข่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี
ขอบเขตการศึกษาตั้งแต่ เกษตรกร จนถึง ผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทาน
และข้อมูลการไหลของสินค้าระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทาน  
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้กรอบ
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท   
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้ 
 จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้องใน
โซ่อุปทานกล้วยไข่ภายใต้แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน 
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การศึกษาประสิทธิภาพ น าแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value  Chain Analysis) มาท าการวิเคราะห์เพื่อหา
ศักยภาพ กิจกรรมใน Value Chain จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน โดยกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่มีส่วนสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้าโดยตรงประกอบไป
ด้ วย  5 กิ จกรรมคือ  Inbound Logistics, 
Operations, Outbound Logistics, Marketing 
and Sales และCustomer Services ส่วนกิจกรรม
สนับสนุน คือ กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรม
หลักให้สามารถด าเนินไปได้ แต่ไม่มีส่วนร่วมโดยตรง
กั บกา ร เพิ่ ม คุณค่ า ให้ กั บ สิ นค้ า  Procurement, 

Technology Development, Human Resource 
Management และFirm Infrastructure  
 2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็น
ข้อมูลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตกล้วยไข่ซึ่งได้มา
จากการรวบรวมเอกสารจากงานวิจัย  กรมวิชาการ
เกษตร ทฤษฎี  แนวคิดต่ าง  ๆ  หาจากหนั งสื อ 
วารสารวิชาการ 
  

ผลการวิจัย  
 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่เกษตรกร 
จนถึงลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า 
 

 
 

รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานกล้วยไข่ จังหวัด
จันทบุรี คือ เกษตรกรรายเล็ก (3-49 ไร่) อ าเภอโปุงน้ า
ร้อน 3ราย อ าเภอท่าใหม่ 3 ราย อ าเภอเขาคิชฎกูฏ 2 
ราย อ าเภอสอยดาว 1 ราย  และเกษตรกรรายใหญ่ (มี
พื้นที่เพาะปลูก 50-1,100 ไร่) อยู่ที่ อ าเภอโปุงน้ าร้อน  
1 ราย อ าเภอท่าใหม่ 1 ราย อ าเภอเขาคิชฎกูฏ 2 ราย 
อ าเภอสอยดาว 2 ราย  

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ มีการปลูกกล้วยไข่ผสม
กับผลไม้ชนิดอื่น อาทิเช่น ทุเรียน  มังคุด  หรือต้น
ยางพารา เนื่องจากต้นกล้วยไข่เมื่อผ่านระยะเวลาการ
ออกเครือ 4 – 5 ปีรากมักจะลอยขึ้นเหนือดิน (ต้นล้ม
ง่าย) เกษตรกรจึงนิยมโค่นต้นกล้วยไข่ทิ้งแล้วหาหน่อ
พันธ์ใหม่ไปปลูกบริ เวณอื่นของสวนต่อไป   หาก
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่มีพื้นที่ ในการเพาะปลูก
ปริมาณมากก็จะมีการจ้างแรงงานจากต่างชาติ (ลาว 
และกัมพูชาเท่านั้น)มาท างานในสวน และมีแรงงาน
ชาวไทยดูแลแรงงานชาวต่างชาติ  โดยให้ค่าจ้างวันละ 

250 – 300 บาทการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรมีการ
ตัดกล้วยทั้งเครือ และน าไปใส่ตระกร้า มีกระดาษรอง 
ถ้าเป็นเกษตรกรรายเล็กจะน ากล้วยไข่จากสวนของ
ตนเองไปขายให้กับผู้รวบรวมรายย่อยหรือล้ง (ย่อย) 
ภายในพื้นที่ใกล้เคียงของสวนตนเองถ้าเป็นเกษตรกร
รายใหญ่ผู้รวบรวมรายย่อยจะมารับซื้อที่สวน โดย
กล้วยที่รับซื้อ ผู้รวบรวมรายย่อยจะท าการตัดกล้วย
ออกจากเครือ เป็นหวี ๆ มีการคัดแยกเกรดและขนาด  
เกรด A, B เพื่อการส่งออก ถ้าตกเกรดน าไปจ าหน่ายใน
ประเทศต่อไป น าส่งไปขายในตลาดภายในจังหวัด 
และต่างจังหวัด ผ่านพ่อค้าคนกลาง น าไปส่งตลาด
ต่างๆ จนถงึมือผู้บริโภคในประเทศ   

กรณีขายต่างประเทศ ผู้รวบรวมรายย่อย (ล้ง) 
หลังจากท่ีแยกเกรดเรียบร้อย จะปรับปรุงคุณภาพโดย
การล้างน้ าเปล่า 1 รอบ และท าการล้างด้วยน้ ายาล้าง
จาน เช่น ซัลไล เพื่อท าความสะอาด หลังจากนั้นจะจุ่ม
ด้วยน้ ายา greentex ผสมกับน้ ายาฆ่าเช้ือรา และน ามา

เกษตร
กร 

ผูร้วบรวมรายยอ่ย 

ผูร้วบรวมรายใหญ่ 
รายยอ่ย 

จ าหน่ายในประเทศ 

จ าหน่ายต่างประเทศ 

ลูกคา้ในประเทศ 

ลูกคา้ต่างประเทศ
ต่างประเทศ 
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บรรจุกล่อง กล้วยไข่ 1 กล่อง แบ่งเกรดออกเป็น 4 
เกรด (ส่งออก)   เกรด A  จ านวน 14 – 15 หวี/กล่อง, 

เกรด AA จ านวน 12 – 13 หวี/กล่อง เกรด AAA 

จ านวน 10 – 11 หว/ีกล่อง  ราคา 40 บาท และ เกรด 
B จ านวน 16 – 20 หวี/กล่อง ราคา 15 บาท ภายใน
กล่องจะมีวัสดุกันกระแทก เพื่อปูองกันไม่ให้สินค้า
เสียหาย ผู้รวบรวมรายย่อยน ากล้วยไข่ที่บรรจุกล่อง
เรียบร้อยขนส่งมาให้กับผู้รวบรวมรายใหญ่ แลจะท า
การตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง โดยการตรวจกล้วยไข่
ภายในกล่อง หากพบกล้วยไข่หวีไหนที่ไม่ได้คุณภาพ 
จะดึงออกและเอากล้วยไข่ที่ได้คุณภาพเหมือนกันใส่
ทดแทนไป และท าปรับปรุงคุณภาพ โดยการแต้ม
น้ ายาฆ่าเช้ือราที่ขัวผลของกล้วยไข่แต่ละหวี  ปิดกล่อง 
มีการประทับตราระบุเกรด หมายเลขผู้รวบรวมราย
ย่อย ท าการโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 45 
ฟุต  จ านวน 1,137 กล่อง ควบคุมอุณหภูมิ 12-14 
องศา โดยการวางกล่องบรรจุกล้วยไข่ด้านหน้าท่ีติดกับ
ผนังตู้นั้นจะมีการน าไม้ไผ่มาวางกั้นไว้ข้างหน้า เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ตัวกล่องโดนผนังตู้คอนเทรนเนอร์  การ
วางจะวางซ้อนกันสูง 9 ช้ัน ขนส่งมาตามเส้นทาง 
ตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี  ถึง อ าเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย เข้าสู่ด่านเชียงของ พิธีการทางด้านศุลกากร 
ผู้ส่งออกว่าจ้าง Logistic Provider ด าเนินการทั้งหมด 
เจ้าที่หน้าศุลกากรท าการตรวจ Physical Inspection สุ่ม
ตรวจสุขอนามัยพืช รถคอนเทรนเนอร์เข้าสู่ด่านบ่อ
แก้ว ประเทศลาว เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศลาวท า
การตรวจเอกสารการส่งออก ไม่มีการเปิดตรวจสินค้า
ภายในตู้ เข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว มีการเปลี่ยน
ถ่ายรถและตู้คอนเทรนเนอร์ไทย ให้เป็นของประเทศ
จีน  มีการด าเนินการพิธีการศุลกากร โดยผา่นชิงปิ้งจนี 
รถสินค้าเข้าสู่บ่อหาร ประเทศจีน มีการเปิดตู้สุ่มตรวจ
คุณภาพของสินค้า มีการซิลตู้ เข้าสู่ เมืองสิบสองปัน
นา ประเทศจีน ใช้เส้นทางหลวงหลักระหว่างเมือง 
(Highway) ผ่านเมืองคุนหมิง เข้าสู่นครเฉินตู ประเทศ
จีน เข้าสู่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด คือตลาดเหมินหยาง 
เมืองเผิงโจว นครเฉินตู จะมีพ่อค้าส่งน าไปขายที่ตลาด

ค้าส่ง เช่น ตลาดฉาซี  มีพ่อค้าปลีกจากมณฑลต่าง ๆ 
มาซื้อไป เพื่อน าไปขายต่อในลักษณะขายส่งและขาย
ปลีกในเมืองต่าง ๆ และตลาดค้าปลีกในซุปเปอร์มา
เก็ต จนถึงผู้บริโภค 

จากการศึกษาห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่ จังหวัด
จันทบุรี  ตามกิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) การขนส่งวัตถุดิบ พบว่า เกษตรกรรายย่อยมี
สวนกล้วยไข่ 3 – 99 ไร่ ผลผลิตมีปริมาณไม่สูงมากนัก
ต่อการขายในแต่ละครั้งประเภทนี้เกษตรกรจะมีการ
ขนส่ ง กล้ วย ไข่ จ า กส วนของตน เอ ง ไปขายยั ง
ผู้ประกอบการรายเล็กภายในพื้นที่ใกล้เคียงของสวน
ตนเอง หากปริมาณผลผลิตน้อยและสวนอยู่ ใกล้ 
ผู้ ป ระกอบการราย เล็ ก เ กษตกรมั กนิ ยมใ ช้ รถ
มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเคลื่อนย้ายผลผลิตไข่มาขาย
ผู้ประกอบการรายเล็กแต่หากว่าผลผลิตมีปริมาณมาก
มักใช้รถกระบะในการเคลื่อนย้ายผลผลิตไข่มาขายยัง
ผู้ประกอบการรายเล็กส าหรับการเคลื่อนย้ายทั้งสอง
อย่างก่อนการเคลื่อนย้ายเกษตรกรจะมีการน าวัสดุกัน
กระแทกมารองพื้นยานพาหนะ  อันได้แก่  ที่นอน  
เบาะ  ผ้าน่วม  แผ่นยางกันกระแทกเป็นต้น  เพื่อลด
กระแทกอันจะเป็นสาเหตุให้ผลผลิตกล้วยไข่ช้ าเกิด
ความเสียหาย  ไม่สามารถขายในราคาเกรดส่งออก(A-
AAA)ได้  ต้องขายในราคาตกไซต์ เกษตรกรรายใหญ่มี
สวนกล้วยไข่ตั้ งแต่  99 ไร่ขึ้นไป  ประเภทนี้จะมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาติดต่อรับซื้อกล้วยไข่ถึง
ในสวน น ารถหัวลากที่มีตู้คอนเทรนเนอร์มาใส่กล้วยไข่   

2) การตรวจรับและการรักษาวัตถุดิบ พบว่า 
การตรวจรับกล้วยไข่ของผู้ประกอบการใหญ่และราย
เล็ก มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการตรวจรับ มีการ
รับซื้อเป็นเครือเท่านั้น ผู้ประกอบการเล็ก รับกล้วย
จากเกษตรกรและท าการปรับปรุงคุณภาพที่ล้งของ
ตนเองหากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ เข้าไปรับซื้อ
กล้วยที่สวนของเกษตรกรและท าการปรับปรุงคุณภาพ
ที่สวน  
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3) การจัดการวัตถุดิบคงคลัง พบว่า ส่วนใหญ่
จะพบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหากเจอปัญหาภาวะน้ า
แล้ง กล้วยไข่นั้นขาดน้ าไม่ได้ หากต้นโทรมไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้ท าให้ผลผลิตไม่ออกตามปริมาณที่ต้องการ 
และคุณภาพไม่ได้ 

4) การผลิตสินค้า พบว่า การผลิตสินค้าของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย มีลักษณะ
เดียวกัน คือเมื่อรับกล้วยไข่มาจากสวนแล้ว พนักงาน
จะท าการคัดแยกสินค้าจะมีการตรวจสอบสี รอยช้ า  
หากพบจะท าการเด็ดกล้วยลูกนั้นออก  แต่ลูกที่เด็ด
ออกต้องไม่เกิน 3 ลูกต่อ 1 หวี  ถ้าเกินจะกลายเป็น
สินค้าตกไซส์ทันที  การตัดกล้วยไข่เป็นหวีจะใช้มีด
เฉพาะตัดงวงช้างออก การจุ่มน้ า  เพื่อล้างคราบยาง
กล้วยไข่ออก  ซึ่งน้ าที่ใช้เป็นน้ าสะอาดหรือน้ าเปล่า 
การเรียงกล้วยไข่ลงในเข่ง  โดยจะมีน าถุงพลาสติกใส
สวมเข่งไว้ก่อน  การวางเอาหัวกล้วยเข้าข้างในแบบหัว
ชนหัว  ปลายหวีชนเข่ง  ซึ่งจะวางซ้อนกันเป็นช้ันๆ 
จากนั้นน ามาท าความสะอาด และท าการตัดหนวด จุ่ม
น้ าเพื่อล้างหนวดออก ล้างน้ ายา ใช้น้ ายาล้างจานขจัด
คราบสกปรก ล้างน้ าสะอาดอีกครั้งเพื่อให้น้ ายาออก 
ท าการจุ่ มน้ ายาราและยาเคลือบ ปูองกันการ
เจริญเติบโตของรา สามารถยืดอายุกล้วยไข่ได้ และท า
ให้ดูมันวาว ใส น่ารับประทาน น ามาตากตาก ให้แห้ง
ก่อนการบรรจุลงกล่องบรรจุ  โดย 1 กล่อง  จะ
ประกอบไปด้วยกล้วยไข่น้ าหนัก 12.5 กิโลกรัม และ
กล่องน้ าหนัก 1 กิโลกรัม รวมน้ าหนักกล่องและกล้วย
ไข่ทั้งหมด 13.5 กิโลกรัม  กล่องที่ใช้บรรจุมาจาก
บริษัทผู้ส่งออกกล้วยไข่ กล่องกระดาษลูกฟูก แผ่นกัน
กระแทก ถุงพลาสติก ฝาปิดกล่อง 

5) การจัดส่งและบริหารสินค้าคงคลัง การจัดส่ง
สินค้า  การจัดส่งมี 2 ลักษณะ กรณีที่ขายสินค้าใน
ประเทศ จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อกล้วยที่ตกเกรด
จากสวนและผู้ประกอบการรายย่อย น ารถกระบะสี่ล้อ 
มีกรงเหล็กมารับกล้วยใส่เข่งไปจ าหน่าย ต่อที่ตลาด
ไทย ตลาดสี่มุมเมือง กรณีที่ขายสินค้าไปยังประเทศ
จีน ผู้รวบรวมรายย่อยจะน ากล้วยทีล้างสะอาดแล้วใส่

เข่ง ขนใส่รถกระบะสี่ล้อ มาขายให้กับผู้รวบรวมราย
ใหญ่ ผู้รวบรวมรายจะขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน 
โดยใช้รถหัวลาก และตู้คอนเทรนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต 
มีการควบคุมอุณหภูมิ ขนสินค้าจากจังหวัดจันทบุรี 
ขนมายังจังหวัดเชียงราย ผ่านเส้นทาง R3A ผ่านด่านศุ
ลากากรเชียงของผ่านประเทศลาว เข้าสู่ตลาดจีนต่อไป 

6) การตลาดและการขายสินค้า พบว่าการ
จัดการด้ านการตลาดและการขายสินค้ า  ของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหญ่ 
บริษัทมีลูกค้าภายในประเทศหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม
พ่อค้าส่ง กลุ่มธุรกิจแปรรูป บริษัทมีลูกค้าต่างประเทศ 
ได้แก่ ประเทศจีน ตลาดปลายทางเป็นตลาดในนคร
คุนหมิง และนครเฉินตู ขายในห้างสรรพสินค้า เป็น
ส่วนใหญ่ 

7) การให้บริการหลังการขาย ผู้ประกอบการ
รายใหญ่จะมีบริการหลังการขาย หากพบว่ากล้วยไข่
เมื่อไปถึงปลายทางแล้ว ไม่ได้คุรภาพที่ก าหนด อาจจะ
เกิดจากการกระแทกระหว่างการขนส่ง ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ จะชดเชยกล้วยไข่อีกในรอบการขนส่งถัดไป 
แต่ผู้น าเข้าไม่สามารถลดเกรดของกล้วยไข่ตามที่ตกลง
กันไว้ตั้งแต่ต้น 
 กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ของ
ห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่ ผลการวิจัยพบว่า  
 (1) กิจกรรมการจัดซื้อ เกษตรกรหาหน่อกล้วย 
พันธ์ก าแพงเพชรและพันธ์เกษตรศาสตร์2 มาปลูกที่
สวนของ ซึ่งต้องท าการเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนที่
หน่อกล้วยมาถึง ผู้ประกอบการส่งออก มีการส่ง
เจ้าหน้าที่ไปส ารวจ ว่ามีสวนใดที่ปลูกกล้วยไข่ที่ได้
คุณภาพ และแปลงเกษตรกรนั้นต้องได้รับ มาตรฐาน 
GMP และท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้น าเข้านั้นท าการ
ติดต่อมายังผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ส่งออก แจ้ง
ความต้องการกล้วยไข่ของตน ว่ามีความต้องการ
ปริมาณเท่าใดในเดือนไหน  ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่
สามารถท่ีจะวางแผนผลผลิตของตนเองได้จากปีที่ผ่าน
มา และจัดส่งสินค้าให้ตามค าสั่งซื้อของผู้น าเข้า 
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 (2) การบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนใหญ่เกษตร
จะช่วยเหลือกันภายในครอบครัว หากเกษตรกรราย
ใหญ่จะท าการจ้างแรงงาน พม่า และแรงงานกัมพูชา
เท่านั้นเนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีความขยัน ด้านผู้น า
เข้าที่ประเทศจีน ส่งพนักงานของตนเองมาอยู่ที่สวน
หรือบริษัทของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนที่จะส่งไปขายยัง
ประเทศจีน  

(3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
พบว่า ด้านของเกษตรกรยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ มี
เพียงการน าคอมพิวเตอร์ มาช่วยบันทึกข้อมูลการรับ
ซื้อเท่าน้ัน  

(4) โครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ด้านเกษตรกร มี
การท างานแบบครัวเรือนไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน คล้าย
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ มีเพียงเจ้าของบริษัท และ
พนักงาน เพียง 1-2 คนเท่านั้น ด้านของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ยังไม่มีการแบ่งโครงสร้างที่ชัดเจน มีเจ้าของ
บริษัท มีพนักงาน 4-5 คน พนักงาน 1 คน อาจจะรับ
หลายหน้าที่ เช่น หน้าที่ฝุายจัดซื้อ ควบกับพนักงาน
ขนส่ง และพนักงานคัดแยกสินค้า หรือพนักงานบัญชี 
ควบกับต าแหน่งพนักงานฝุายจัดซื้อ 

 

อภิปรายผลการศึกษา  
จากการวิเคราะห์รูปแบบห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่

จังหวัดจันทบุรี  พบว่าห่วงโซ่อุปทานกล้วยไข่ ถูก
ควบคุมโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีน ซึ่งเป็นผู้น าเข้า ท าให้
เกษตรกร ท่ีอยู่ต้นน้ า ไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องราคาได้ 
ซึ่งราคาถูกก าหนดตั้งแต่ปลายทาง ส่งมาทางผู้ส่งออก
หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ อีกทั้งเกษตรกรไม่ทราบ
ราคาปลายทางว่าขายในราคาเท่าไหร่  แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรพึงพอใจในราคาที่ตนเองได้รับท าให้ไม่เกิด
ข้อเรียกร้องอะไร ท าให้โซ่อุปทานในประเทศไทยไม่
เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเลย สอดคล้องกับ
งานวิจัย ยุวันดา ไกรรอด (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การ
วิเคราะห์โซ่คุณค่า ของล าไย ส่งออกจังหวัดจันทบุรี 

พบว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน มี 4 ราย ได้แก่ 
เกษตรกร ผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการส่งออก และผู้บริโภค 

เกษตรกรเสียโอกาส ถูกควบคุมราคาตั้งแต่ปลายทาง 
ผู้ส่งออกล าไย (พ่อค้าชาวจีน) ภาครัฐควรสนับสนุน
และช่วยเหลือกเกษตรกรให้ได้ประโยชน์ 

จากการศึกษากิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุนของการจัดการโซ่คุณค่ากล้วยไข่  พบว่า 
ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของเกษตรกร หาก
เกษตรกรมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ในสวน จะท าให้
เกษตรกรได้ราคากล้วยไข่สูงขึ้น หากไม่มีการดูแล
กล้วยไข่ตกเกรดท าให้ได้รับราคาที่ถูกลง  เกษตรกร
ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อช่วยในเรื่องระบบ
การขนส่ง เนื่องจากกล้วยไข่เป็นสินค้าที่บอบช้ าง่าย 
หากมีการผ่านมือและกระแทกบ่อยครั้งท าให้คุณภาพ
ของกล้วยไข่ลดลง ด้านการตลาด เกษตรกรควรมีการ
รวมกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ สามารถหา
ตลาดเองได้ และการรวมกลุ่มท าให้เกิดการพูดคุยกัน
ด้านคุณภาพกล้วยไข่ ราคาของกล้วยไข่ และจะท าให้
ต้นทุนการผลิตถูกลงในการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน
อีกด้วย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรจ้าง
แรงงานภายในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันใช้แรงงาน
ต่างด้าวเป็นจ านวนมาก หากแรงงานเหล่านี้มีการ
พัฒนาศักยภาพตนเองแล้ว จะเปลี่ยนงานใหม่ ท าให้
ผู้ประกอบการต้องหาแรงงานและพัฒนาฝีมือบ่อยครั้ง 
ท าให้แรงงานไม่เกิดความช านาญ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ เสกสรร บัวระ
ภา และรังสฤษฎ์ สุทธิกุล(2550) ได้ศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนา
ระบบตลาดต้องมีการจัดการโซ่คุณค่าเพื่ อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ค้า อีกทั้ง ด้านการตลาด 
สามารถช่วยกันหาตลาด เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO ของกองคลัง เทศบาลต าบล

เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคลัง จ านวน 26 ราย จาก 5 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานคลัง ฝ่ายสถิติการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และพัสดุ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของกองคลัง ตามแนวทาง COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม  การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม  เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าเสนอโดยใช้ค่าความถี่  จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO     ของกองคลัง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก คือ สารสนเทศและการสื่อสาร และ
กิจกรรมการควบคุม ส าหรับองค์ประกอบด้านอื่นๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพแยกตามฝ่าย
งาน พบว่าฝ่ายที่มีประสิทธิภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก คือ ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ส่วนฝ่ายอื่นๆพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการควบคุมภายในของกอง
คลัง ในขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างเพียงพอและรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพัสดุ ฝ่าย
บริหารงานคลัง ฝ่ายสถิติการคลังและฝ่ายอื่นๆตามล าดับ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการบริหารงานคลังที่ดีต่อไป 

ค าส าคัญ: การควบคุมภายในของโคโซ่ การประเมินประสิทธภิาพ กองคลัง 
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ABSTRACT 
This study was aimed to the assessment of efficiency of  Internal control based on  COSO framework: A 

case study of finance division of Mueangkao Municipality, Khon kaen Province. The concept of  COSO comprises 
of five elements; Control environmental, Risk assessment, Control activities, Information and communication and 
Monitoring. The samples used for this study consisted of twenty-six  participants nominated from five Divisions 
within the organization; Finance management, Statistic finance, Development revenue and Revenue collection, 
Taxation mapping and property registration and General Administration and Procurement. The questionnaires 
used as an instrument for the data collection were separated into three parts as follows; 1. Personal information 
of the participants. 2. Participant's opinion about the internal control system of  finance division of each divisions 
based on COSO framework as described above. 3. The additional suggestion or recommendation from the 
participants over this management system for further development. 

The statistic used for data analysis was included Frequency, Percentage, Mean, Standard and Deviation. 
As the result of this study, it could be concluded into three points as follows; 1. In overall, based on COSO 
framework, the level of efficiency of the internal control system of finance division is average; the information 
and communication and control activities are in the highest level compared with the others. 2. Should considers 
on five divisions separately, it was found that the Development of revenue and revenue collection and Taxation 
mapping and property registration are the highest efficiency, meanwhile the rest is only in average level. 3. Based 
on this study, it is recommended that the Director or Manager of each division should have the proper policy or 
new standard to be used for managing and developing of their internal control system, especially the division of 
General of Administration and Procurement, Finance management and Statistic finance respectively. This is to 
improve the quality and efficiency of the public finance management system in the future. 

Keywords: Internal Control based on COSO Framework , Evaluation of  Efficiency , finance division 
 

บทน า 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบสารสนเทศ 
มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กร
ทุกภาคส่วนต้องมีการ  ก าหนดกลยุทธ์   ปรับ
โคร งสร้ า ง ในการบริ ห ารจั ดการองค์ ก ร ให้ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ เสมอ ในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและ
ก ากับดูแลระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวมของประเทศ ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้จัดท าระเบียบ 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ข้ึน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 26 ตุลาคม 2544 
เป็นต้นมา เพื่อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น

แนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เนื่องจาก เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและ
รักษาทรัพย์สิ นของหน่ วยงาน ช่วยให้การ ใ ช้
ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสูดในการด าเนินงาน และ
แก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติ
โดยรวม (แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค
ราชการ กรมบัญชีกลาง, 2552) 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ที่ต้องจัดท าระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
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ก าหนดขึ้น และกองคลัง เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานย่อย
ของเทศบาลเมืองเก่าที่มีการบริหารงานที่ส าคัญ โดย
มีโครงสร้างของการด าเนินงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วย 5   ฝ่ายงาน ได้แก่ งานบริหารงานคลัง 
งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงาน
บริหารงานท่ัวไปและพัสดุ 

จากรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ส่วนงานย่อย กองคลัง ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2555 ถึง 2557 พบว่า มีการก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในเพีย ง  2  ฝ่ ายงาน ได้ แก่  ฝ่ า ย
บริหารงานคลัง และฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บ
รายได้ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า, 2555 2556 2557) 
ทั้ ง นี้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ขอ งก อ งค ลั ง 
ประกอบด้วย 5 ฝ่ายงาน ได้แก่ งานบริหารงานคลัง 
งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงาน
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ (ประกาศเทศบาลต าบล
เมืองเก่า เรื่อง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
การแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาลต าบลเมือง
เก่า,2558) เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ได้ก าหนดขึ้นโดยประยุกต์จาก
ระบบการควบคุมภายในของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission : COSO (ค าแนะน า:การน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน, 2544)  ดังนั้นในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็น
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานด้านการคลังของเทศบาลต าบล
เมืองเก่า จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน ของกองคลัง    เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า ตามแนวคิด COSO ให้ครบถ้วนใน
กระบวนการด าเนินงานของกองคลังทั้ง 5 ฝ่ายงาน 

เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
ของกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองเก่า ทั้งนี้ ผลที่ได้
จากการศึกษาจะช่วยให้ผู้บริหารของเทศบาลต าบล
เมืองเก่า เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังของ
เทศบาลต าบลเมืองเก่า และผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
ก าหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด
ขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง าน  สนับสนุนส่ ง เส ริ ม ใ ช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นของการปฏิบัติงานด้านการคลัง เพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญขององค์กร และ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่งคงในภาพรวมต่อไป
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม

ภายในตามแนวคิด COSO ของกองคลัง เทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ เขตความ
รับผิดชอบ จ านวน 17 หมู่บ้ าน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอแก่น 
(ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2545  และแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้
แบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการออกเป็น 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ส านักปลัดเทศบาล กอง กองช่าง กองสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร กอง
การศึกษา  และหน่วยตรวจสอบภายใน  
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กองคลั ง  มี ผู้ อ า น วยกา รกองคลั ง  เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จ่ายเงิน การรับเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท า
งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารงานคลัง    
 2. ฝ่ายสถิติการคลัง  
 3. ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
 4. ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 5. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและพัสดุ   
 ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดให้ทั้ง 5 ฝ่ายงานของกอง
คลัง เทศบาลต าบลเมืองเก่า  มาประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO 
 แนวคิด เกี่ ยวกับประสิทธิภาพและการ
ประเมินการควบคุมภายใน 
 1. ความหมายประสิทธิภาพ   
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความสามารถที่ท า
ให้เกิดผลในการท างาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525,
หน้า 395) 

กนกพรรณ รัตนกรี (ออนไลน์) ประสิทธิภาพ  
หมายถึ ง  ภาวะที่ ท า ให้ เ กิ ดความส า เ ร็ จหรื อ
ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงานเมื่อใช้กับ
บุคคล  ความสามารถในการท างานได้ดี รวดเร็ว และ
เสร็จตรงเวลา ประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบการ
ด าเนินงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จได้อย่างดี เช่น 

หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมีระเบียบขั้นตอนในการ
ท างาน พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีระบบการ
ตรวจสอบ และผลิตผลงานคุณภาพได้ตรงเวลา
นอกจากจะ ใ ช้ กั บบุ ค คลและหน่ วย ง านแล้ ว  
ประสิทธิภาพยังใช้กับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม  หมายถึง ภาวการณ์ด าเนินงานที่ให้ผล
ส า เ ร็ จ เป็นที่ พอ ใจตามต้ องการ  เ ช่น  เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีประสิทธิภาพ  การสอนมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพของการบริหารงาน  

สมใจ ลักษณะ อ้างถึงในกัญก์วฬาภรณ์ กลิ่น 
นิ่มนวล(2554) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นเรื่อง

ของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน
โดยมี ผลผลิตที่ ไ ด้ รั บ เป็นตั วก ากับการแสดง  
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆอาจแสดงค่า
ของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่าง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้ รับ ซึ่งถ้าผล
ก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าใด ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ม า ก ขึ้ น  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มี  2  ร ะ ดั บ  คื อ  1 . 
ประสิทธิภาพของบุคคล และ 2.ประสิทธิภาพของ
องค์กร   

อุษณา ภัทรมนตรี,Robbins and Coulter 
อ้างถึงใน อนุชา อาชามาส(2554) ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความสามารถที่จะบริหารงานให้มีขั้นตอน
กระบวนการที่ดีท าให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับสิ่งที่น าเข้าและมีของเสียหรือความสูญเปล่าน้อย
ที่สุด โดยค้นหาวิธีการที่ท าให้ต้นทุนต่ าสุด และถ้า
ต้องการเพิ่มผลลัพธ์ให้มากกว่าปัจจัยน าเข้า ก็คือต้อง
มีประสิทธิภาพ 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ อ้างถึงในไพบูลย์ ตั้งใจ 
(2554) ประสิทธิภาพ  มีความหมายรวมถึง ผลิตภาพ
และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้
หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
1. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหารได้แก่ 
การท างานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้
เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม 2. ประสิทธิภาพในมิติ
ของผลผลิตและผลลัพธ์  ได้แก่  การท างานที่มี
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คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา
ผู้ปฏิบัติ ง านมีจิตส านึกที่ ดี ต่ อการท า งานและ
ให้บริการเป็นท่ีพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ   
 ไพบูลย์ ตั้งใจ (2554) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลที่มี
ความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่าง
เต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วย
ความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จ
ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
สรุปได้ว่า 
 จากความหมายข้างต้นผู้ศึกษาจึงสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบการด าเนินการ หรือ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่ดีที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว ้
 2. การประเมินการควบคุมภายใน 
 กรมบัญชีกลาง (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ประเมินการควบคุมภายใน หมายถึง การพิจารณาถึง
ผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน
หน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความ
สอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และสอบทานระบบการ
ควบคุมายในของหน่วยงานว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์
และหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปผลพร้อมทั้งน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ทราบว่า
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงได้หรือไม่ อย่างไร 2. เพื่อให้ทราบว่า
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนด
ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่ 
เพียงใด 3. เพือ่ให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม ทันเวลาและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
หลักพื้นฐานในการประเมินผลที่ผู้ตรวจสอบต้อง
ทราบคือ 1.วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการควบคุม
ภายใน 2. ระดับความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในแต่ละหน่วยงานที่พิจารณาว่าดีมีความ
เพียงพอและเหมาสม 3. กระบวนการของการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ควรมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 4. ผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  
 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะท าการ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  โดย
พิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิของระบบการคบคุมภายในที่มี
อยู่ในหน่วยงาน การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามีความ
สอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานว่ายังมีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 
COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก ่สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่ อสาร  การติดตามและ
ประเมินผล 

การควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 
ในปี 2535 (ค.ศ.1992) คณะกรรมการชุดหนึ่ง

ที่เรียกว่า the committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission 
:COSO ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 
5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่  

1. The American Accounting Association 
(AAA) 

2. The American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) 

3. Financial Executives International 
(FEI) 

4. The Institute of Internal Auditors (IIA) 
5. The Institute of Management 

Accountants (IMA) 
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ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวคิดของการ
ควบคุมภายในและได้ให้ความหมายของการควบคุม
ภายในว่า “การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับช้ัน 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ
หรือการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม” เพื่อให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในเรื่อง ความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ ความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
นโยบายที่ใช้บังคับองค์กร โดยมีองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในตามแนวคิด COSO  5 ส่วนที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นแกน 
หลักขององค์ประกอบอื่น เน้นที่จิตส านึกและ

คุณภาพของคน ซึ่งเป็นหัวใจของแต่ละกิจกรรม ถ้า
องค์กรมีบุคลากรที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานและก าลัง
ผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ในองค์กรได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมของการควบคุม  คือ ความซื่อสัตย์
และจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความสามารถ การ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ของคณ ะก ร รม กา รบ ริ ห า ร  แล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญา และรูปแบบการ
ท างานของผู้บริหาร โครงสร้างการจัดองค์กร การ
มอบอ านาจและความรับผิดชอบ นโยบายและวิธี
บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 

2. การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมิน 
เพื่อให้ทราบว่า องค์กรมีความเสี่ยงอย่างไรและ

ความเสี่ยงนั้น อยู่ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน 
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก
น้อยเพียงใด เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดแนวทางที่
จ า เป็ นต้ อ ง ใ ช้  เ พื่ อ ให้ เ กิ ด คว ามมั่ น ใ จอย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดหรือความเสียหายจะ
ไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่ไม่เป็น
อันตราย หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีขั้นตอนคือ 1. การ
ระบุปัจจัยความเสี่ยง คือ การเข้าใจว่าองค์กรมีความ
เสี่ยงหรือไม่ จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถ้าไม่สามารถ
ระบุได้ว่าความเสี่ยงนั้นๆ มีสาเหตุจากปัจจัยอะไร 
เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงแต่ละชนิด มีผลกระทบไม่
เท่าเทียมกันปัจจัยความเสี่ยงบางชนิดมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ในระดับองค์กรโดยรวม ในขณะที่บาง
ชนิดมีผลกระทบในระดับกิจกรรมเท่านั้น และมี
ผลกระทบเพียงในระยะสั้น หรือในระยะยาว และ
ปัจจัยบางชนิดมี ผลกระทบทั้งในระยะสั้ นแล้ว
ต่อเนื่องไปจนถึงระยะยาว 2. การวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เมื่อสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงได้แล้ว ขั้น
ต่อไปคือการน าปัจจัยความเสี่ยงนั้นมาวิเคราะห์ว่ามี
ผลกระทบต่อองค์กรแค่ไหน เพียงใด เพื่อน ามา
พิจารณาหาวิธีที่จะรับมือหรือจัดการกับความเสี่ยงที
มีสาระส าคัญมีโอกาสที่จะเกิดสงู 3. การบริหารความ
เสี่ยง คือ การก าหนดแนวทางที่จะรับมือหรือจัดการ
กับความเสี่ยงที่มีสาระส าคัญ มีโอกาสที่จะเกิดสูง
อย่าง 

3. กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบาย  
มาตรการและวิธีการด าเนินงานต่างๆ ที่ฝ่าย

บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการ
ต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นสามารถลด หรือควบคุมความ
เสี่ยงและได้รับการตอบสนองและปฏิบัติ ตาม 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและแผนงาน การ
สอบทานโดยผู้บริหาร การประมวลผลข้อมูล การ
ควบคุมทางกายภาพ การแบ่งแยกหน้าที่ ดัชนีวัดผล
การด าเนินงาน การจัดท าเอกสารหลักฐาน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ข้อมูล 
ข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 
ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก  การสื่อสาร 
หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน ฝ่ายบริหารควรจัดให้
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มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ทันต่อการ
ปฏิบัติงาน   

5. การติดตามและประเมินผล หมายถึง  
กระบวนการสอบทานและพิจารณาการด าเนินงาน
ตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นของหน่วยงาน
ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
คุ้มค่าและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ปัจจัยซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้าที่ ฝ่ ายต่ า งๆ  ใน
หน่วยงาน 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้สรุปรวบรวมประเด็นการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการควบคุมภายในตาม
แนวคิด COSO รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่ได้จาก
ผลก า ร วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ า งๆ  ไ ด้ แ ก่  ปิ ยพ ร  

บรรดาศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ระบบการควบคุม
ภายในตามแนว COSO ด้านรายรับ-รายจ่าย 
กรณีศึกษากองทุนสุขภาพ พบว่า ด้านที่ควรปรับปรุง
คือ ด้านการประเมินความเสี่ยง ปาริชาติ  อุ่นเรือน 
(2551) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน 
การบัญ ชีและการพัส ดุ ของโรง เรี ยนในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า 
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในด้าน
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด กิตติพงศ์  โภชนะสมบัติ (2557) ศึกษาถึง
การประเมินผลระบบควบคุมภายในตามแนวคิด 
COSO กรณีศึกษา หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การควบคุมภายใน
ทั้ง 5 องค์ประกอบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่
ยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึง
สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาตามภาพที่ 1ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาใช้วิธีเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ เจ้าหน้าที่
ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น มีจ านวนทั้งสิ้น 26 คน  

เค ร่ืองมื อที่ ใช้ ในการศึ กษา  ผู้ ศึ กษา ใ ช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบ   

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

การควบคุมภายในตามแนวคิด 
COSO  

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
2.การประเมินความเสีย่ง 
3.กิจกรรมการควบคุม 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
5.การติดตามและประเมินผล 

กองคลัง 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า     

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
2.ฝ่ายสถติิการคลัง 
3.ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
4.ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
5.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและพสัด ุ
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เกี่ยวกับการควบคุมภายในกองคลัง ตามแนวคิด 
COSO ทั้ง  5 องค์ประกอบ โดยค าถามเป็นแบบให้
เลือกตอบหรือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  มี 5 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
 ระดับที่ 2 หมายถึง  มีประสิทธิภาพน้อย 
 ระดับที่ 3 หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 
 ระดับที่ 4 หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 
 ระดับที่ 5 หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยเป็นค าถามแบบปลายเปดิ โดยมีวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ คือ 1. น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน  3 ท่าน เพื่อท า

การตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของค าถามใน
แต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

หรือไม่ และเพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง (Validity) 

มากยิ่งขึ้น โดยได้ค่าเฉลี่ย > 0.50  2. น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษา 
จ านวน 5 ชุด 3. น าแบบสอบถามที่ ได้กลับมา

ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS of Windows และท าการ

ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นตามแนวคิดของ 
ครอนบาค (Cronbach,s Reliability Coefficient 
Alpha) (อ้างถึงใน สมหมาย คลังพหล,2553,หน้า 

33) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นตามแนวคิด
ของ  ครอนบาค โดยรวมเท่ากับ 0.75 4. น า

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจริง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ ได้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการคลัง ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 26 คน เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ

ดังนี้ 1.ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง 2. ผู้ศึกษารับแบบสอบถามคืนพร้อมทั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม 3. รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หา

ค่าทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา 
  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยและจากการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดย

ท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 
บทความทางวิชาการ งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร 

เว็บไซต์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS of Windows ได้แก่ ค่าสถิติ จ านวนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย

ลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชากรที่ท าการศึกษา 
และเพื่อประเมินค่าประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ของกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

       การแปลผลข้อมูล จะใช้เกณฑ์การวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert  

ส าหรับค าถามส่วนที่ 2 โดยน าผลคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สูตรอันตรภาคชั้น= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด
            จ านวนช้ัน 

= 5 – 1  
             5 

= 0.80 
ผลที่ได้จากการแปลค่าตัวแปร จะน ามา 

ค านวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การวัด ประสิทธิภาพ ดังนี ้    
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ระดับคะแนน             การแปลความหมาย 
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด        
ระดับ 2  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.61 อยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 3  ค่าเฉลี่ย  2.62 - 3.41 อยู่ในระดับปานกลาง                    
ระดับ 4  ค่าเฉลี่ย  3.42 - 4.22 อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ย 4.23 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.5 อายุระหว่าง 31-40 
ปี ร้อยละ 53.9 รองลงมาอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 

30.8 ตามล าดับ สถานภาพสมรส ร้อยละ 42.3 
รองลงมาโสด ร้อยละ 38.5 ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 46.2 ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาโท
เท่ากันคือร้อยละ 26.9 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
หลักสูตรการบัญชี ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ
หลักสูตร การเ งิน การธนาคาร ร้อยละ 19.2 
ระยะเวลาการปฏิบัตงิานส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน 6-10 ปี 
ร้อยละ 34.6 ทั้งนี้มีการปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนา
รายได้และจัดเก็บรายได้ ร้อยละ 30.8 และฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปและพัสดุ ร้อยละ 26.9 ตามล าดับ  

 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย 

การควบคุมภายใน 
COSO 

โดยรวม 
สภาพแวด 

ล้อม 
การควบคุม 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม
การควบคุม 

 
 
 

สารสน 
เทศและ 

การ
สื่อสาร 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

กองคลัง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก  มาก ปานกลาง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง  มาก ปานกลาง 
ฝ่ายสถิติการคลัง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก  มาก มาก 
ฝ่ายพัฒนารายได้
และจัดเก็บรายได้ 

มาก มาก มาก มาก  มาก มาก 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

มาก มาก มาก มาก  มาก มาก 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและพัสด ุ

ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง  มาก ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวม 

พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

)64.0.,34.3(  SDx  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่าด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับมาก )52.0.,91.3(  SDx และด้าน
กิจกรรมการควบคุมอยู่ในระดบัมาก

)57.0.,45.3(  SDx เช่นเดียวกัน ส าหรับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่าผลการประเมิน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
ติดตามและประเมินผล )68.0.,39.3(  SDx

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 
)75.0.,28.3(  SDx และด้านการประเมินความ

เสี่ยง )88.0.,11.3(  SDx  ตามล าดับ  
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 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร า ย
องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านภาพแวดล้อมการ
ควบคุม พบว่า 
 1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  กลุ่มที่ศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการจัดท า
ข้อก าหนดด้ านจริยธรรมและข้อห้ ามของการ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขาด
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน ร้อยละ 42.3 รองลงมามีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
จริ ยธรรมและความซื่ อสั ตย์  เ ช่น  จัดประ ชุม
ปรึกษาหารือเจ้าหน้าท่ีอยู่เป็นประจ า หรือการปฏิบัติ
ตัวเป็นแบบอย่างของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับ
หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ร้อยละ 38.5 และมีการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับข้อก าหนด
ด้านจริยธรรมและข้อห้ามของการปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ มี ผลประโยชน์ทับซ้ อน โดยการ ใ ช้
เจ้าหน้าที่ลงช่ือรับทราบ ร้อยละ 34.6  กลุ่มที่ศึกษา
ส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับปานกลาง  ได้แก่  มี
การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เช่น ส่งเสริม
ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานในแต่ละหน้าที่ เป็นต้น ร้อยละ 42.3 รองลงมา 
มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์
อักษรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ  เกี่ยวกับข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยและแจ้งทุก
ครั้ งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ดังกล่าว ร้อยละ 34.6 และเมื่อไม่มีการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้ านจริยธรรมและข้อห้ ามของการ
ปฏิบัติงาน ได้มีการด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
ร้อยละ 30.8 ตามล าดับ  
 2. ความรู้ ทักษะและความสามารถ  กลุ่มที ่
ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการ
ก าหนดระดับความรู้ ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นของงานแต่ละต าแหน่งงานคลังไว้อย่างชัดเจน

และเหมาะสม ร้อยละ 50.0 รองลงมา มีการก าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนของการปฏิบัติงาน
ที่ต้องมีการปรับปรุงและท าการติดตามผลเป็นระยะ 
ร้อยละ 42.3  ตามล าดับ กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการส่งเสริม
สนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เช่น ส่งเสริมให้เข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละ
หน้าท่ี ร้อยละ 38.5  

3 .  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจากผู้บริหาร และ มีการรายงานผล
การตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการตาม
ความเป็นจริงและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
เท่ากัน ร้อยละ 46.2   กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและเป็น
อิสระจากผู้บริหาร ร้อยละ 38.5  

4. ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก  ได้แก่ 
มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและการวางแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 57.7 และผู้บริหารมีแนวคิดและทัศนคติที่ดี
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการ
ตรวจสอบท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ร้อย
ละ 42.3 ตามล าดับกลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อ
การควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการ
ควบคุมภายใน ร้อยละ 34.6  

5. โครงสร้างการจัดองค์กรกลุ่มที่ศึกษาส่วน 
ใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่  มีการจัด
โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน ร้อย
ละ 46.2 และมีการประเมินผลโครงสร้างและ
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ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ร้อยละ 42.3 ตามล าดับ 

6. การมอบอ านาจและความรับผิดชอบ กลุ่มที่
ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งงาน และมีการจัดวาง
ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
หรือละเว้นการปฏิบัติงานหรือท าให้งานหยุดชะงัก
เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน เท่ากับร้อย
ละ 53.8 ตามล าดับ  กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการจัดท า
เอกสารค าบรรยายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับและจัดท าเอกสารคู่มือส าหรับงานที่มีความ
ซับซ้อน ร้อยละ 34.6  

7. นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคลกลุ่มที่
ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการ
จัดฝึกอบรม จัดประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา
และการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ร้อยละ 46.2 และ มีการก าหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือก โอนย้าย การ
เลื่ อนขั้น  เลื่ อนต าแหน่ง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเน้นความซื่อสัตย์และความ
มีจริยธรรม ร้อยละ 42.3 ตามล าดับกลุ่มที่ศึกษาส่วน
ใหญ่มีความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการจัด
ประชุมชี้แจง และแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่
บรรจุใหม่หรือเจ้าหน้าที่โอนย้ายเกี่ยวกับนโยบาย
และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 42.3  

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการประเมินความเสี่ยง 
พบว่า 

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง   กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่
มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการประเมิน
ประเภทของสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูและ
ป้องกันรักษา ร้อยละ 42.3  กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่  มีการระบุความ

เสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 34.6 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง กลุ่มที่ศึกษาส่วน 
ใหญ่มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการประเมิน
ระดับความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง ร้อยละ 34.6 กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น
ในระดับปานกลาง ได้แก่  มีการประเมินระดับความ
เสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง              
ร้อยละ 38.5 

3. การบริหารความเสี่ยง กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่ 
มีความเห็นในระดับมาก ได้แก่ มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนด เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ร้อยละ 38.5 กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่  มีการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ร้อยละ 46.2 รองลงมา มี
การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมที่ก าหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ ยง 
เท่ากัน ร้อยละ 38.5 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการควบคุม 
พบว่า กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นในระดับมาก 
ได้แก่ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ถูกต้อง และ
ทันเวลาในการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ร้อยละ 61.5 รองลงมา  มีการ
แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่มี
ความเสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น การบันทึกบัญชี 
การอนุมัติรายการ การดูแลรักษาทรัพย์สิน ร้อยละ 
50.0 และมีการสอบทานรายงานและข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 46.2 ตามล าดับ กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นในระดับ ปานกลาง ได้แก่  มีมาตรการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ร้อยละ 65.4 
รองลงมา มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดิน
ระบบงานที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน ร้อยละ 
50.0 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร พบว่า กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นใน
ระดับมาก ได้แก่ มีการรายงานข้อมูลที่ได้ผ่านการ
ประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย  
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน และมีช่องทางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่บุคคล
ภายในและภายนอกองค์กร เท่ากันคือ ร้อยละ 65.4 
รองลงมา  มีระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว 
ทั นสมั ย  และ เพี ย งพอ  ร้ อยละ  53 . 8  และมี
กระบวนการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 50.0 ตามล าดับ  

องค์ประกอบที่  5 ด้านการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า กลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น
ในระดับมาก ได้แก่ มีการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในระหว่าง
ปฏิบัติงาน เช่น วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ทดสอบ
ความถูกต้อง ร้อยละ 57.7 รองลงมา  มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผลการประเมินจะให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ และมีการ
เปรียบเทียบแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
เสนอผู้บริหารเพื่อทราบอย่างสม่ าเสมอเท่ากัน  ร้อย
ละ 46.2  
 การประเมินประสิทธิภาพแยกแต่ละฝ่ายงาน 

ฝ่ายบริหารงานคลัง พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง )59.0.,15.3(  SDx  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าด้านสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

)65.0.,65.3(  SDx  ส าหรับองค์ประกอบอื่นๆ 

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านกิจกรรมการ
ควบคุมอยู่ ในระดับมาก )70.0.,34.3(  SDx

ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
)77.0.,20.3(  SDx ด้านสภาพแวดล้อมการ

ควบคุม )65.0.,08.3(  SDx และการประเมิน
ความเสี่ยง ตามล าดับ ฝ่ายสถิติการคลัง พบว่า ผล
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ใน
ภ า พ ร ว ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง

)78.0.,36.3(  SDx  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

)28.0.,66.3(  SDx  ด้ า นกา ร ติ ด ต ามและ
ประ เ มิ นผล  )68.0.,50.3(  SDx และด้ า น
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม )79.0.,42.3(  SDx  
ส าหรับองค์ประกอบอื่นๆ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง  ได้ แก่  ด้ านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

)85.0.,38.3(  SDx และด้ า นการประ เ มิ น
ความ เสี่ ย ง  )00.1.,04.3(  SDx ตามล าดั บ 
ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ พบว่า ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ในภาพรวม 
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  )39.0.,83.3(  SDx เ มื่ อ
พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  พ บ ว่ า ทุ ก
องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสารสนเทศ
และการสื่ อสาร  )52.0.,03.4(  SDx  ด้ าน
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม 

)34.0.,88.3(  SDx  ด้ า นกา รติ ด ต ามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  )40.0.,87.3(  SDx  แ ล ะ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม

)42.0.,82.3(  SDx   และองค์ประกอบด้าน
การประเมินความเสี่ยง )71.0.,57.3(  SDx  
ตามล าดับ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภ า ย ใ น  ใ น ภ า พ ร ว ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก

)32.0.,72.3(  SDx  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่าทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
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ประเมินความเสี่ยง )14.0.,08.4(  SDx ด้าน
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

)00.0.,00.4(  SDx  ด้านกิจกรรมการควบคุม 
)37.0.,71.3(  SDx   ด้ านการติ ดตามและ

ประ เมินผล  )52.0.,58.3(  SDx  และด้ าน
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม 

)41.0.,58.3(  SDx  ตามล าดับ  ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง )45.0.,72.2(  SDx  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่าอยู่ในระดับมาก 
ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

)61.0.,03.4(  SDx  อยู่ ในระดับปานกลาง 
ไ ด้ แ ก่  ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม 

)36.0.,00.3(  SDx  และด้านการติดตามและ
ประเมินผล )55.0.,85.2(  SDx  ส่วนด้านอื่นๆ
อยู่ ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม )63.0.,55.2(  SDx  และด้านการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง  )66.0.,30.2(  SDx  
ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในตามแนวคิด COSO    ของกองคลัง ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองคลั ง 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อยู่ ในระดับที่ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคน เพื่อให้ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานดีขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของปิย
พร บรรดาศักดิ์ (2555) ที่ได้ท าการศึกษาระบบการ
ควบคุมภายในตามแนว COSO ด้านรายรับ-รายจ่าย 
กรณีศึกษากองทุนสุขภาพ 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  พบว่ามี
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองคลังอยู่ใน

ระดับปานกลาง ทั้งความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะและความสามารถ การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรัชญาและ
รูปแบบการท างานของผู้บริหาร การมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 
แสดงให้เห็นว่า  หน่วยงานยังขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
การปฏิบัติงานในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
และขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การ
ก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม การติดตามผลเป็น
ระยะ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานจากผูบ้ริหาร การ
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ 
การก าหนดนโยบาย  เป้ าหมายและแผนการ
ด า เนินงาน การมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับ
บุคลากร และการจัดฝึกอบรม ประชุม ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปัญหาและการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของปิยพร บรรดาศักดิ์ 
(2555)  ที่พบว่ าอยู่ ใน เกณฑ์ เพียงพอ  รวมทั้ ง
การศึกษาของปาริชาติ  อุ่นเรือน (2551) ที่พบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดและการศึกษาของกิตติพงษ์  
โภชนะสมบัติ (2557) ที่พบว่าอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มที่ศึกษาและช่วงระยะเวลาของ
การศึกษามีความแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ COSO ที่ระบุว่าสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมจัดเป็นแกนหลักขององค์ประกอบด้านอื่นๆ
โดยเน้นที่จิตส านึกและคุณภาพของคน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้นสภาพแวดล้อมของ
การควบคุมที่ดี  จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนักให้บุคคลเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบ  และการสร้างบรรยากาศของ
การควบคุมโดยผู้บริหารในหน่วยงานต่อไป 

ด้านการประเมินความเสี่ยง  พบว่ามี
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองคลัง อยู่ใน
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ระดับปานกลาง   ทั้ งการระบุปัจจัยเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง แสดง
ให้เห็นว่า กองคลังยังขาดการระบุความเสี่ยงและ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ขาดการ
ประเมินระดับความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของ
ระดับความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้น
ในหน่วยงานต่อไป ขาดการพิจารณาถึงต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ ยงในหน่วยงาน 
รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
ก าหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ด้านกิจกรรมการควบคุม พบว่ามีประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในของกองคลัง อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่ากองคลัง มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความ
เสียหาย มีมาตรการในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่
เพียงพอและรัดกุม รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ปาริชาติ  อุ่นเรือน (2551)  และ กิตติพงษ์  โภชนะ
สมบัติ (2557)  

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ามี
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองคลังอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากองคลัง  มีกระบวนการ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ มีการ
รายงานข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้
อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้
งาน มีระบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และ
เพียงพอ และมีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี  บุคคลภายในและภายนอกองค์กร 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติพงษ์  โภชนะ
สมบัติ (2557)  

ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่ามี
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกองคลังอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ากองคลัง ยังขาดการ

ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น 
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ทดสอบความถูกต้อง 
การเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานกับผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเสนอผู้บริหาร เพื่ อทราบอย่ า ง
สม่ าเสมอ รวมทั้งการที่ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามการประเมินผล  

ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในโดยภาพรวมแยกตามฝ่ายงาน พบว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ฝ่ายพัฒนา
รายได้และจัดเก็บรายได้  ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินส าหรับฝ่ายอื่นๆอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายสถิติการคลัง 
และฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพัสดุ ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่า กองคลังมีประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา มากที่สุด
ในฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและพัสด ุฝ่ายบริหารงานคลัง 
และฝ่ายสถิติการคลัง  ตามล าดับ และเพื่ อให้
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์ และฝ่ายพัฒนารายได้และจดัเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพในระดับที่ดีมากยิ่งขึ้น ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

สรุป      
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 

โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของกองคลังในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นควรมีการจัดประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
คลังของเทศบาล เพื่อร่วมก าหนดนโยบาย แนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
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ภายในของกองคลัง ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
การประเมินความเสี่ยง ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ด้านการการติดตามและประเมินผล ด้าน
กิจกรรมการควบคุม และด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามล าดับ 

เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า การควบคุม
ภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม อยู่ในระดับ
น้อย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพัสดุ และมี
ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่  ฝ่าย
บริหารงานคลังและฝ่ายสถิติการคลัง ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดี โดยเฉพาะฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และพัสดุ เช่น จัดท าข้อก าหนดด้านจริยธรรมและข้อ
ห้ามของการปฏิบัติงานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์   มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง จัดให้มีสายการบังคับบัญชาที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานที่ เหมาะสม 
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
ก าหนดระดับความรู้ความสารมารถที่จ าเป็นของงาน
อย่างชัดเจน มอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่ เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งอย่าง
เหมาะสม จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่าง ชัด เจนและเป็นธรรม ก าหนด
บทลงโทษทางวินั ยกรณี เ จ้ าหน้ าที่ ฝ่ าผืนการ
ปฏิบัติงานท่ีขัดต่อ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่ได้ก าหนดขึ้น   

เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง อยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและพัสดุ และ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานคลังและฝ่ายสถิติการคลัง ดังนั้นผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เทศบาล ควรให้ความส าคัญด้านการ
ประ เมินความ เสี่ ย งอย่ า งยิ่ ง  โดย เฉพาะฝ่ าย
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลควรมีการ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เช่น ความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุที่มีราคา
สูงแต่คุณภาพต่ า ควรจัดให้มีกิจกรรมที่สามารถ
ควบคุมการจัดหาพัสดุให้รัดกุม เช่น มีวิธีการคัดเลือก
ผู้ขายหรือนโยบายการจัดซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิต
โดยตรง ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดหาพัสดทุี่ชัดเจน 
แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีจัดหา
พัสดุ เป็นต้น 

เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง และฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและพัสดุ ดังนั้นผู้บริหารเทศบาล 
ค ว ร ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค วบ คุ ม ขึ้ น ใ น ทุ ก
กระบวนการของการปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่าย 
ได้แก่ จัดให้มีมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน
ทรัพย์สินอย่างเพียงพอและรัดกุม เช่น การจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สินและตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะ 
จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ
หรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น ผู้มี
อ านาจอนุมัติรายการ เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน 
เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชี จัดให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบทานรายงานและ
ข้อมูลต่างๆโดยผู้บริหาร แต่ละระดับซึ่งควรกระท า
อย่ างต่อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ และควรบันทึก
สถานการณ์ที่ต้องติดตามแก้ไข และจัดให้มีการจัดท า
คู่ มื อกา รปฏิ บั ติ ง าน  ผั งท า ง เดิ นของ งานที่ มี
ความส าคัญ เช่น ฝ่ายบริหารงานคลัง ควรจัดท าผัง
ทางเดินขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมการรับ - 
จ่ายเ งิน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  
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เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในด้านการติดตามและประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานคลัง 

และฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพัสดุ ดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มี

กิจกรรมการควบคุมด้านการติดตามและประเมินผล  

ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินเป็น

รายครั้ง ได้แก่ การประเมินโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับงานนั้นๆ โดยประเมินกิจกรรมด าเนินงาน

ของฝ่ายบริหารงานคลังและฝ่ายบริหารงานทั่วไป

และพัสดุ เช่น กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม

การเบิกจ่ายเ งิน โดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้

ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ตรวจสอบอิสระที่มีความรู้ 

ทักษะ และความสามารถอย่างเพียงพอ หากพบ

ข้อบกพร่องหรือปัญหา ให้จัดท ารายงานเสนอ

ผู้บริหาร แล้วรีบด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจ

พบ เช่น ด าเนินการเพื่อหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องให้ดี

ขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร     

แต่หากไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ตรวจพบ 

ผู้บริหารควรช้ีแจงเหตุผล ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทราบ  

ทั้งนี้ผู้บริหารควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผล

ตามระยะเวลาที่สมควรประเมินว่า ระบบการควบคุม

ภายในยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่  

ข้อแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรมีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในแต่ละกอง เพื่อประเมิน

ระบบควบคุมภายใน ของการปฏิบัติ งานของ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ

เป็นข้อเสนอแนะและปรับปรุ งการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริตและเพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กร 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน กรณีศึกษาธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 110 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคุณ ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และด้านการจัดส่ง  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร    ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาที่ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 

Abstract 
 This research aimed to study the relationship between supply chain management strategies and 
competitive advantage case study of food One Tambon One Product (OTOP) in Chiangrai. Population in this 
research was 110 entrepreneurs food one tambon one product in Chiangrai. A questionnaire was used as research 
tool.  Statistics used in analyzing were Percentage, Mean, Standard Deviation, and Correlation Analysis. The results 
showed that supply chain management strategies in terms of planning, procurement, production, and 
transportation had positive relationship with competitive advantage of food one tambon one product in 
Chiangrai. The results could be used guideline for planning and developing of supply chain management 
strategies to create competitive advantage for business of one tambon one product. 

Keywords: Supply Chain Management Strategy, Competitive Advantage, One Tambon One Product 
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บทน า 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 
โดยธุรกิจต้องมุ่งแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การด าเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (พรเทพ  ผดุงถิ่น, 
2552) 
 ธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 
One Product: OTOP) เป็นหนึ่งธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมา
โดยน าเอาทรัพยากรพร้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
และมีความโดดเด่นออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ขณะเดียวกัน
ธุรกิจ OTOP เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน อันท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถ
พึ่ งพาตนเองได้  มี คุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น  (สุ รั ส วดี            
เทียนทอง, 2552) 
 จังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดที่ให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมการจัดการธุรกิจให้มีศักยภาพทางการ
แข่งขัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการอื่น ๆ ของ
ธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันจังหวัด
เชียงรายมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ส าหรับน ามาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
เป็นอีกหนึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญในจังหวัด
เชียงรายที่มีช่ือเสียงสามารถสร้างได้ให้กับจังหวัดเป็น
อย่างมาก ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มี ช่ือเสียง รสชาติอร่อย 
และได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลทั่วไปและนิยม
ซื้อไปเป็นของฝากอยู่เสมอ (โอทอปเชียงราย, 2555: 
เว็บไซต์) 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการ
จัดการเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประสานงานร่วมกระบวนทาง
ธุรกิจที่ครอบคลุมจากผู้ จัดส่ งวัตถุดิบผ่านธุรกิจ
อุตสาหกรรมไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายและต้องมีการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและน าไปสู่ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (วิชัย  ไชยมี, 2552) กลยุทธ์การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ด้านการ
วางแผน โดยต้องมีการออกแบบงานตั้งแต่การออกแบบ
สินค้า การจัดการคลังสินค้าให้เหมาะสม 2) กลยุทธ์
การจัดหาครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อน ามา
ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ าสุด 3) กล
ยุทธ์การผลิต สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สู่ผู้บริโภค และ 4) กลยุทธ์การจัดส่งเกี่ยวกับกลยุทธ์
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าซึ่งเป็นการเช่ือมโยง
ระหว่างธุรกิจต่าง ๆ ในโซ่อุปทานเพื่อจูงใจลูกค้าให้มา
ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น (วิทยา สุหฤทด ารง, 2548) 
ดังนั้น เมื่อธุรกิจมีการจัดการกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานที่ดีย่อมน าไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถด าเนินงานได้เหนือกว่าคู่แข่งขันอันน าไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าความได้เปรียบ
ทางด้านต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และความยืดหยุ่น 
(มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์ และคณะ, 2553) 
 ด้ วย เหตุ ผลดั งกล่ าว  ผู้ วิ จั ยจึ งศึ กษาความ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาธุรกิจหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบว่ากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงราย 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานส าหรับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารใน
จังหวัดเชียงราย 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนี้ 
 H1 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการ
วางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
 H2 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการ
จัดหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
 H3 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการ
ผลิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
 H4 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการ
จัดส่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 
One Product : OTOP) เป็นแนวคิดของรัฐบาลที่มุ่ง
กระตุ้ นเศรษฐกิจท้องถิ่น  มี เป้ าหมายสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่น
แต่ละต าบล เป็นโครงการกระตุ้นให้ชุมชน หมู่บ้าน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการตลาด เลือก
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่งช้ินจากแต่ละต าบลมา
ประทับตราว่า “ผลิตภัณฑ์โอทอป” และจัดหาเวทีใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รู้จัก  (หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, 2557 : เว็บไซต์) 
 ปรั ชญาพื้ นฐานของธุ ร กิ จหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ 
ดังนี ้
 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet 
Global) ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับ 

H1-H4 

กลยุทธ์การจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน 

 การวางแผน 

 การจัดหา 

 การผลิต 

 การจัดส่ง 

ความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน 
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2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-
Reliance-Creativity) ท าความฝันให้ เป็นจริ งด้วย
กระบวนการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง
กิจกรรมอาศัยภาพของท้องถิ่น 

3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สู้ชีวิต
ด้วยความท้าทาย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์  

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
 กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นวิธีการเช่ือ
โยงประสานการด าเนินงานตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึง
ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้นทุกคน โดยจะเกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและมีการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานจนท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและสามารถลดต้นทุนให้ต่ าลงได้ (ศรายุทธ์  ตรัย
ศิลานันท์, 2554) 
 วิทยา  สุหฤทด ารง (2548, 163) ได้แบ่ง
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดหา การ
ผลิต และ การจัดส่ง รายละเอียดดังนี ้

1. การวางแผน คือ ธุรกิจต้องมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดที่ตอบสนองอุปสงค์ของผู้บริโภค
ส าหรับสินค้าหรือบริการ 

2. การจัดหา คือ ธุรกิจต้องเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบ
ที่น่าเช่ือถือที่จะมอบสินค้าและบริการที่จ าเป็นส าหรับ
การผลิตสินค้า 

3. การผลิต คือ ขั้นตอนที่ธุรกิจผลิตสินค้าหรือ
บริการ สามารถท่ีจะผลิตได้ตามก าหนด การบรรจุและ
เตรียมส่งมอบต่อไป 

4. การจัดส่ง คือ กระบวนการวางแผนส าหรับ
การควบคุมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเติมเต็มค าสั่งซื้อผ่านเครือข่ายของคลังสินค้า 
 ดั งนั้ น  กลยุ ทธ์ กา รจั ดการห่ ว ง โซ่ อุปทาน         
จึงเป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ผ่านระบบธุรกิจอุตสาหกรรมหรือ

การผลิต และการส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งมี
การส่งผ่านผลิตภัณฑ์การบริการและข้อมูลสารสนเทศ
ควบคู่กันไปอันเป็นการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และ
น าเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคนั่นเอง 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการ วิ จั ย ครั้ งนี้  คื อ กลุ่ ม

ผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารในจังหวัดเชียงราย จ านวน 115 ราย (โอทอป 
เชียงราย, 2555: เว็บไซต์)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มประชากร จ านวน 110 ราย เก็บรวบรวม
ข้อมู ลวิ จั ยด้ วยตนเองและผู้ ช่ วยนักวิ จั ย  ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา 110 ชุด ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 
95.65 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารในจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในจังหวัด
เชียงราย เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของธุรกิจ สถานที่ตั้ง
ของธุรกิจ เงินลงทุนเริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจ จ านวน
พนักงาน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และรายได้ของ
ธุรกิจเฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 

ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการ
วางแผน การจัดหา การผลิต และการจัดส่ง ลักษณะ
ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่  4 ข้อค าถามเกี่ยวกับความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน คุณภาพ เวลา 
และความยืดหยุ่น ลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

(Questionnaire) เป็ น เครื่ อ งมื อส าหรั บการ เก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เ ค รื่ อ งมื อ วั ด โ ดยกา รต ร วจส อบความ เ ช่ื อมั่ น 
(Reliability) ของเครื่องมือ ผู้วิจัยน าเครื่องมือไป

ทดลองใ ช้กลุ่ มผู้ ประกอบธุ รกิ จหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย ที่ไม่ใช่
กลุ่มประชากร คือผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารในจังหวัดพะเยา จ านวน 30 
ราย หลังจากนั้นน ามาหาค่ าความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alfa.Coefficient) เกณฑ์ที่ยอมรับโดยทั่วไป
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555) 
ผลการทดสอบครั้งนี้พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟามีคา่อยู่
ร ะ ห ว่ า ง  0.88-0.96 มี ค่ า ม า ก ก ว่ า  0.70 ดั ง นั้ น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่ามีความ
เช่ือมั่นเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไปได้ 
แสดงดังในตารางที่ 1 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด 

ตัวแปร ความเชื่อมั่น 
กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

1. การวางแผน 
2. การจัดหา 
3. การผลิต 
4. การจัดส่ง 

 
0.88 
0.91 
0.92 
0.91 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 0.96 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึ กษาครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า การทดสอบ

สมมติ ฐ านกลยุ ทธ์ ก ารจั ดการห่ วง โซ่ อุปทาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation 
Analysis) 

  
 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนีน้ าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  36-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 4-6 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000-7,000 บาท 
 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
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การด าเนินธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ 4 ดาว ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็น
อาหารส าเร็จรูป สาถนที่ตั้ งอยู่ในแถบชานเมือง เงิน
ลงทุนเริ่มต้นในการด าเนินธุรกิจ 10,000-50,000 บาท 
จ านวนพนักงานส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10 คน ระยะเวลาใน
การด าเนินงานต่ ากว่า 5 ปี และส่วนใหญ่มีรายได้จาก
การประกอบธุรกิจเฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท 

 ผลการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กับความความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ 
OTOP ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย น าเสนอดัง
ตารางที่ 2 โดยก าหนดให้ PLA=การวางแผน, PRO=
การจัดหา, MAN=การผลิต, DIS=การจัดส่ง, CAD=
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจ OTOP ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย 

 

ตัวแปร PLA PRO MAN DIS CAD 
 PLA  
 PRO 
 MAN 
 DIS 
 CAD 

- 
0.24** 
0.46** 
0.35** 
0.37** 

 
- 

0.51** 
0.52** 
0.44** 

 
 
- 

0.78** 
0.64** 

 
 
 
- 

0.70** 

 
 
 
 
- 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ
ความสัมพันธร์ะหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย พบว่า กล
ยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการวางแผน การจัดหา 
การผลิต และการจัดส่ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.37, 0.44, 0.64 
และ 0.70 ตามล าดับ ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ จึง
ยอมรับสมมติฐาน H1-H4 จึงกล่าวได้ว่า กลยุทธ์การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาธุรกิจหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงราย 
พบว่า กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน การจัดหา การผลิต และการ
จัดส่ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01.
ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย  ไชยมี 
(2552) กล่าวว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นการ
ประสานงานและการร่วมมือกันตั้งแต่กระบวนการจาก  
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ไปยังผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้แทน
จ าหน่าย จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยกลยุทธ์ด้านการ
วางแผนนั้น ธุรกิจต้องมีแผนการบริหารทรัพยากร
ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม จะต้องจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด (วิทยา  สุหฤทด ารง,  2548) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ.Gelderman (2005) 
พบว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัตถุดิบเป็นการ
สร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในด้าน
สถานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างผล
ก าไรของธุรกิจ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของวาสนา  
จรูญโชติก าจร (2550) พบว่าประสิทธิภาพการจัดซื้อ
การจัดหามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ดังนั้นกลยุทธ์การจัดหาเป็นอีกหนึ่ง        
กลยุทธ์ ที่ส าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนื่องจาก
กลยุทธ์การจัดหาเป็นวิธีการด าเนินงานที่ครอบคลุม
กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการ 
ต้องเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบที่น่าเช่ือถือ มอบสินค้าหรือ
บริการที่จ าเป็นและมีคุณภาพ ธุรกิจต้องใช้วิธีการ
เจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการ
ผลิต เพื่อการจัดหาวัตถุดิบให้ทันเวลาและประหยัด
ต้นทุนการผลิต ส าหรับกลยุทธ์การจัดส่งคือวิธีการ
รับค าสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า
ทั้งหมดต้องมีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ห่วงโซ่อุปทาน (วิทยา  สุหฤทด ารง, 2548) การจัดส่งมี
บทบาทส าคัญที่ให้ความส าคัญถึงความต้องการของ
ลูกค้า เป็นสิ่งที่ท าให้โซ่อุปทานเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพเน้นที่ราคาขนส่งเพื่อให้เกิดต้นทุน
ต่ าสุดอันท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกันต์  อินทุวงศ์ (2555) 
กล่าวว่า กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาและการจัดการขนส่ง
เป็ นระบบการจั ดการห่ วง โซ่ อุปทานที่ มี ระดั บ
ความส าคัญอยู่ ในระดับมากของธุรกิ จเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการศึกษา จึงกล่าวได้ว่า กล
ยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นวิธีการประสานการ
ของการผลิตสินค้า สินค้าคงคลัง สถานที่และการขนส่ง
ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในโซ่อุปทานเพื่อให้ส่วนประสมที่
ดีที่สุดระหว่างความรวดเร็วและประสิทธิภาพการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจและธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหรือ
บริหารต้นทุนต่ านั่นเอง (บุญฑวรรณ  วิงวอน, 2555) 

โดยเฉพาะธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันสู่ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมาย
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจ
ชุมชนเพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์หรือวิธีการที่
น ามาเป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะผล
การศึกษาครั้งนี้ ได้พบว่ากลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสามารถน าเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ในจังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ด้านการวางแผน การจัดหา การผลิต และการจัดส่ง                    
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
อุปทานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ
ธุ รกิจหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ เช่นส านักงานพัฒนา
ชุมชนควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP เกี่ยวกับการพัฒนากล
ยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพ
ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานอันน าไปสู่ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ประเภทอาหาร และท าการศึกษาเปรียบเทียบความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่
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อุปทานของธุรกิจหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภท
อาหารกับประเภทอื่นๆ เพื่อทราบว่ามีกลยุทธ์การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานแตกต่างกันอย่างไร เพื่อน าข้อมูล
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานอันน าไปสู่ศักยภาพทางการ
แข่งขันในตลาดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพบริการ กับความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการธนาคารที่มีความต้องการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking)  จํานวน 400 คน 
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีบังเอิญ   และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.01    ส่วนคุณภาพบริการ ประกอบด้วย ความเชื่อมั่น การตอบสนอง ความเป็นส่วนตัว และการเข้าถึง มีความสัมพันธ์
ต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ผลรับที่ได้จากการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking)  

ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ การยอมรับเทคโนโลยี การต้ังใจใช้บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract  
The purpose of this study aimed to describe the factors that related on E-Banking service decision 

through internet network of in PhraNakhon Sri Ayutthaya.  The questionnaire as a tool to collected information 
400 participants are consumers who have use  E-Banking service, non-probability sampling by accidental sampling 
and analyzed by descriptive statistics and  analytical statistics. The result found that technology acceptance 
(include Credibility, responsiveness, privacy and access) and service quality (include Credibility, responsiveness, 
privacy and access ) have related on intention E-Banking service through internet network of consumer in 
PhraNakhon Sri Ayutthaya province at the level of significance 0.01. The outcome of study should be guideline to 
bank development E-banking service. 

Key word:  Service Quality, Technology Acceptance, Intention Service, E-Banking 
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บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบการ
สื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้การเช่ือมโยง จากซีกโลก
หนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ทําให้การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นได้อย่าง
ง่ายดาย นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะการดําเนินงานธุรกิจ ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสาร เจรจาทางธุรกิจผ่านเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า จองตั๋วรถ โดยสาร ตั๋ว
เครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 
รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ทางผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกมีการส่งถึง
กันอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด ข้อมูลข่าวสารจํานวนมาก
เข้าสู่การรับรู้ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการ
ให้บริการนี้เรียกว่า การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Service) (ศู น ย์ วิ จั ย น วั ต ก ร ร ม
อินเทอร์เน็ตไทย, 2552) 
 และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารการ
สื่อสารทําให้การดําเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะบทบาทของการ
ให้บริการของธนาคารที่สนับสนุนการดําเนินงานแก่
ธุรกิจที่ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น การซื้อ
ขายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping)  การ
ประมูลสินค้าออนไลน์ (Online Auction) เป็นต้น 
ทั้งนี้การนําเสนอบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะทํา
ให้เกิดความได้เปรียบในการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น
ความรวดเร็วในการทําธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานค่อนข้างต่ํา (Kalakota and Whinston, 
1997)  นอกจากนั้นบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการดําเนิน
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์บนอินเตอร์เน็ต รูปแบบหนึ่งที่
แตกต่างไปจากการบริการเดิมที่เคาน์เตอร์ของสาขา
ธนาคาร ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยสามารถ

ดําเนินการด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่ งช่วยทําให้สามารถทํารายการ
ทางการเงินในลักษณะโต้ตอบกับระบบของธนาคาร
ได้เองโดยอัตโนมัติ   โดยในปัจจุบันเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากลูกค้า และธนาคาร
พาณิชย์ไทยและสาขาต่างประเทศได้นําเสนอแก่
ลูกค้า ช่วยให้การดําเนินงานของธนาคารมีความ
หลากหลาย เกิดความได้ เปรียบในการลงทุน  
เนื่องจากการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมีต้นทุนใน
การดําเนินงานต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงาน
ของธนาคารในรูปแบบเดิม ตลอดจนยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความโดดเด่น มีความ
ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้ ใน
สภาพแวดล้อมที่การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างใน
ปัจจุบัน  ดังนั้นการนําเอาระบบการให้บริการผ่าน
อินเตอร์ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้แก่
ธนาคาร โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ตที่มีความสะดวก รวดเร็วในการทํา
ธุรกิจ ไม่มีข้อจํากัดช่วงเวลาในการให้บริการ เพราะ
สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําให้การทํา
ธุรกิจทางการเงินสามารถทําได้ง่ายขึ้น  สะดวกมาก
ขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสาขาของ
ธนาคาร และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีสําคัญ
ของการให้บริการ  
 อย่างไรก็ตามมีผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่ยังปฏิเสธ 
การทําธุรกิจทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากว่ารู้สึกถึงความไม่แน่นอน และความไม่
ปลอดภัยในการใช้บริการ (Kuisma et al.,2007; 
Little and Melantiou, 2006)  ดังนั้นจึงต้องทํา
ความเข้าใจถึงเหตุผลที่จะทําให้ผู้บริโภคเกิดการ
ยอมรับและใช้บริการธุรกิจทางการเงินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพราะการให้บริการดังกล่าวเป็นวิธีการ
ที่ ทํ า ใ ห้ ก า ร ทํ า ธุ ร กิ จ ทา ง ก า ร เ งิ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพด้วยตนเอง (Huang et al., 2005)  
และที่สํ าคัญจะต้องสร้างการยอมรับในการใช้
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เทคโนโลยีของผู้บริโภค โดยเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวกับการรับรู้ถึงความสะดวกรวดเร็วและความ
ง่ายในการใช้งานของระบบ  รวมถึงจะต้องรับถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากได้ใช้บริการ (Lee,2008)  

จากความสําคัญที่กล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยี และ
คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของ
ผู้บริ โภคในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา  ซึ่ งผล
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ธนาคารนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์

ส่งเสริมให้ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการธุรกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จะทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และยัง
ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจในมีความเจริญเติบโต
จากการที่ผู้บริโภคทําธุรกิจทางการเงิน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์การ

ยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการกับความ

ตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภค

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถนําเสนอ

กรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการ 
และความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  เ พื่ อ ศึ กษ า กา รยอมรั บ เ ทค โน โ ลยี มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้ งใจใช้บริการธนาคาร
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ
มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

ทบทวนวรรณกรรม 
 สําหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี และ
คุณภาพการให้บริการต่อการเลือกใช้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษา 
ค้นคว้า หาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงาน
การวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยต่างๆนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้   
 
 
 

การยอมรับเทคโนโลยี 
- การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
- การรับรู้ประโยชน ์
 

คุณภาพการบริการ 
- ความเชื่อมัน่ 
- ความเป็นส่วนตัว 
- การตอบสนอง 
- การเข้าถึงบรกิาร 
 

 

ความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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การยอมรับเทคโนโลย ี
 การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง  การที่บุคคล
ตัดสินใจที่จะนําเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเต็มที่ 
เพราะคิดว่า เทคโนโลยีนั้นเป็นวิธีการที่ดีกว่า และมี
ประโยชน์มากกว่า (จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย, 2555) ใน
การศึกษาครั้งนี้ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง 
ความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 Davis, (1989) ได้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี ้

1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived 
Usefulness) คือ ระดับความเช่ือของบุคคลต่อการ
ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของตนได้  การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี จึงปัจจัยที่กําหนดการรับรู้ในแต่ละ
บุ ค ค ล ว่ า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร มี ส่ ว น ช่ ว ย พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการการบริการที่ตนจะได้รับจากบริการ
ที่นําเสนอ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย  ดังนั้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับของการยอมรับเทคโนโลยีการ
บริการธุรกิจกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ย่อมทํา
ให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ  ดังนั้น
ผู้บริ โภคที่ ยอมรับ เทคโนโลยีด้ านการ รับรู้ ถึ ง
ประโยชน์ท่ีได้รับจึงมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของ
ผู้บริ โภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นํามาซึ่ ง
สมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.1 การยอมรับเทคโนโลยีด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีความสัมพันธ์ต่อความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-
Banking) ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived  Ease  of Use)  คือ ระดับความเช่ือว่า
การใช้งานนั้นไม่ต้องการความพยายามในการใช้งาน 
นั่นคือ ใช้งานง่ายนั่นเอง  นอกจากนั้น การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานของแต่ละบุคคล ถ้าหาก

เทคโนโลยีที่ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย มีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ต่องานไปด้วย  ดังนั้นหาก ผู้บริโภค
สามารถใ ช้งานบริ การธุ รกิ จการทางการ เ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย 
รวมทั้งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย (สร
พรรค ภักดีศรี, 2556) ย่อมทําให้มีความตั้งใจที่จะใช้
บริการดังกล่าว 

ดังนั้นผู้บริโภคที่ยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน จึงมีความสัมพันธ์ต่อความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Banking) ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นํามาซึ่งสมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.2 การยอมรับเทคโนโลยีด้าน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Banking) ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณภาพบริการ 
คุณภาพบริการ หมายถึง ประสิทธิภาพการ

ให้บริการของผู้ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Banking) โดยแบ่งออกได้เป็น ความน่าเช่ือถือ
(Credibility) ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
(Responsiveness) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
และการเข้าถึงการให้บริการ (Access) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ความเช่ือมั่น (Credibility) หมายถึง ความ
สม่ําเสมอและความพึ่งพาได้ของผู้ให้บริการ (Barry, 
1986) ในการศึกษาครั้งนี้ ความน่าเช่ือถือ หมายถึง 
ความน่าเ ช่ือถือของบริการธุรกรรมทางการเงิน 
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 
ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเช่ือถือในการทํางานของ
ระบบท่ีมีความสามารถในการทําธุรกิจทางการเงินได้
ถูกต้องแม่นยํา  ดังนั้นคุณภาพบริการด้านความ
เช่ือมั่นมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นํามาซึ่งสมมติฐาน ดังนี ้
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สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพบริการด้านความ

เช่ือมั่นมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง 
ความเต็มใจในการให้บริการ การพร้อมที่จะให้บริการ
และการอุทิศเวลา มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและ
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างดี (Barry, 1986) ใน
การศึกษาครั้งนี้ การตอบสนองความต้องการ 
หมายถึง บริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  มี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  
ลดระยะเวลาและระยะทางในการทําธุรกรรม ระบบ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้เกิดความคุ้มค่า
แก่ผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้นคุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนองมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของ
ผู้บริ โภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นํามาซึ่ ง
สมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนองมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับ
ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้งานของลูกค้า (Parasuraman et al., 1988) ใน
การศึกษาครั้งนี้ ความเป็นส่วน ตัวหมายถึงบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน
ของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างธนาคารกับผู้ใช้งาน  ดังนั้นคุณภาพบริการ
ด้านความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่
จะใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) 

ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นํามาซึ่ง
สมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนอง  มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง 
ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหรือรับบริการได้สะดวก 
ระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการ
เสียเวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวกสําหรับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการติดต่อได้
สะดวก (Barry, 1986) ในการศึกษาครั้งนี้ การเข้าถึง
การให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนการเข้าบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตมีความง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาหรับตรวจสอบ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลการจองได้ตลอดเวลา 
ดั งนั้นคุณภาพบริการด้ านการเข้าถึ งบริการมี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นํามาซึ่งสมมติฐาน ดังนี ้

สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพบริการด้านการเข้าถึง
บริการ มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking) ของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ

เทคโนโลยี และคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์

ต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็น

ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย วิ ธี เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( Quantitative  

Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้

บริการธนาคารที่มีความต้องการใช้บริการธนาคาร
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อิเล็กทรอนิกส์  (E-Banking)  โดยเก็บข้อมูลจากกลุม่

ตัวอย่าง  จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งกําหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยการเปิดตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามา

เน่  (Yamane, 1973  อ้างใน ธีระวุฒิ เอกะกุล, 

2543) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%   สุ่มตัวอย่างแบบ

ไ ม่ อ า ศั ย ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น  ( Non-Probability 

Sampling) โดยใช้วิธีบังเอิญ ใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 

2558  ก่อนที่จะนําแบบสอบถามไปใช้ได้ทําการ

ทดลองใช้แบบสอบถาม (Tryout)  จํานวน 30 ชุด 

และนําข้อมูลมาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ  โดย

พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ของครอนบรัชอัลฟ่ า 

(Cronbach’s alpha)  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability)  ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง    0.72-

0.93  มากกว่าเกณฑ์พิจารณา  0.7 (กัลยา วานิชย์

บัญชา, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมี

ความน่าเช่ือถือ และสามารถนําไปเก็บข้อมูลสําหรับ

ก า ร ศึ ก ษ า   สํ า ห รั บ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า

ประกอบด้วย สถิติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 

  

สรุปผลการวิจัย 

สําหรับผลการศึกษาการมุ่งเน้นลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง และคุณภาพการให้บริการกับการเลือกใช้

บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ จาก

กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 61.84 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 49.80  มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

48.02 และมีรายได้อยู่ระหว่าง  15,001 – 25,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 52.82 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลย ี x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.00 0.48 มาก 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 4.12 0.51 มาก 

รวม 4.06 0.49 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน เมื่อพิจารณาพบว่า ทั้ง 2 ตัวแปรมี
ความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหาน้อยได้ดังนี้ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือการรับรู้ถึงประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความเชื่อมั่น 3.49 0.46 มาก 
2. การตอบสนอง 3.75 0.46 มาก 

3. ความเป็นส่วนตัว 4.06 0.54 มาก 

4. การเข้าถึง 3.78 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัว
แปรมีความคิดเป็นอยู่ ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความเช่ือมั่น มี

ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือ การตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 
3.75 ส่วนการเข้าถึง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และความเป็น
ส่ ว น ตั ว  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4.06 ต า ม ลํ า ดั บ

 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  

ความตั้งใจใช้บริการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความตั้งใจใช้บริการ 3.87 0.49 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการบริการ และความตั้งใจใช้
บริการธนาคารอเิล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
ตัวแปร 

การรับรู้ถึง
ประโยชน ์

การรับรู้
ถึงความ
ง่ายใน
การใช้
งาน 

ความ
เชื่อมั่น 

 

การ
ตอบสนอง 

ความ
เป็น
ส่วนตัว 

 

การ
เข้าถึง 

 

ความ
ตั้งใจใช้
บริการ 

การรับรู้ถึงประโยชน ์ 1 0.39** 0.45** 0.37** 0.370** 0.31** 0.64** 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 1 0.37** 0.26** 0.319** 0.36** 0.72** 
ความเชื่อมั่น  1 0.42** 0.40** 0.35** 0.79** 
การตอบสนอง    1 0.39** 0.31** 0.69** 
ความเป็นส่วนตัว     1 0.37** 0.78** 
การเข้าถึง     1 0.67** 
ความตั้งใจใช้บริการ       1 
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการยอมรับเทคโนโลยี  คุณภาพการบริการ และ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอิ น เ ตอร์ เ น็ ต  ขอ งผู้ บ ริ โ ภค ในจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient)  พบว่าการยอมรับ
เทคโนโลยี  ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอิ น เ ตอร์ เ น็ ต  ขอ งผู้ บ ริ โ ภค ในจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  ที่ระดับ 0.01 (r = 0.64 และ    
r = 0.72 ตามลําดับ)  แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้บริโภค
รับรู้ถึงประโยชน์ และรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.1  และ 1.2 

ส่วนคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความ
เช่ือมั่น การตอบสนอง ความเป็นส่วนตัว และการ
เข้าถึง  มีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ระดับ 0.01 
(r = 0.79, r = 0.69, r = 0.78 และ r= 0.67 
ตามลําดับ) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการบริการในการ
ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความเช่ือมั่น 
ด้านการตอบสนอง ด้านความเป็นส่วนตัว  และด้าน
การเข้าถึง  มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 
2.1, 2.2, 2.3  และ 2.4 

 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี  

ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ

ใ ช้บริการธนาคารอิ เ ล็ กทรอนิกส์  ผ่ านระบบ

อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Davis (1989) ที่ได้อธิบายถึงการยอมรับ

เทคโนโลยีของผู้บริ โภค ทั้ งในด้านการรับรู้ ถึ ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี ทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น และการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้บริการโดยเฉพาะกระบวนการ 

ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งการยอมรับ

ดังกล่าวนํา ไปสู่ การแสดงพฤติกรรมในการใ ช้

เทคโนโลยี และมีความตั้งใจที่จะให้เทคโนโลยี และ

คาดหวั งว่ าตนจะได้ รั บประโยชน์จากการ ใ ช้

เทคโนโลยี  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า 

การที่ผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น 

โดยรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการ และ

ขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก   จึงทําให้มีความ

ตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนคุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบด้วย ความ
เช่ือมั่น การตอบสนอง ความเป็นส่วนตัว และการ
เข้าถึง ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของผู้บริโภค
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ระดับ 0.01 ยอมรับ
สมมติฐานที่ ที่ 2.1, 2.2, 2.3  และ 2.4 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ อัครเดช  ปิ่นสุข (2557) ซึ่งได้
ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสม
การตลาดใน มุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่าน ระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า คุณภาพการ
บริการในด้านความเช่ือมั่นต่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยํา สามารถให้บริการแก่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทําให้เกิดความพึงพอใจใน
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บริการ ส่วนการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา 
สามารถดําเนินการได้ทุกสถานที่ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน ส่วนด้านความเป็นส่วนตัวนั้น ผู้บริโภค
จะต้องเช่ือมั่นว่าผู้ให้บริการสามารถรักษาข้อมูลการ
ใช้บริการของตนไว้เป็นความลับ และรู้สึกไว้วางใจที่
จะใช้บริการ ส่วนการเข้าถึงบริการนั้น คือการที่
ผู้บริโภคสามารถใช้บริการต่างๆได้ หลากหลาย
ช่องทาง สะดวกรวดเร็ว  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การที่

ผู้ บ ริ โ ภ ค รั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารสามารถนําเสนอนั้น ทั้งใน

ด้านความเ ช่ือมั่นที่มี ต่อบริการ  โดยส ามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลอดเวลา 

ในทุกสถานที่โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

ตลอดจนบริการที่ได้จะต้องสามารถไว้วางใจ รักษา

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และสามารถเข้าใจงาน

ได้หลายหลายวิธี  ซึ่ งทําให้ผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบาย ในกา ร ใ ช้ ง านบริ ก า ร ธนา คา ร

อิเล็กทรอนิกส์  จึงทําให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะใช้

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การยอมรับเทคโนโลยี  คุณภาพการบริการ 
และความตั้งใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบอิ น เ ตอร์ เ น็ ต  ขอ งผู้ บ ริ โ ภค ในจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึง่สามารถนําเสนอได้ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผู้ให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ควรให้
ความสําคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใช้งานบริการธนาคารอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการให้บริการของธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในทําธุรกิ จ
ทางการเงินผ่านบริการดังกล่าวที่ต่ํากว่า การใช้
บริการในรูปแบบเดินที่ต้องเดินทางไปที่สาขาของ
ธนาคาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความ
สะดวกในการใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
 2. ผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพบริการที่
เกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
ในด้านการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในการใช้
งานบริการดังกล่าว โดยจะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ บริ โภคได้ อย่ า งทันท่ วงที 
ตอบสนองได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะนอกเวลา
ปกติที่สาขาของธนาคารให้บริการ รวมถึงการรักษา
ข้อมูลของลูกค้า และระบบความปลอดภัยในการ
ดูแลข้อมูลของลูกค้า เนื่องด้วยการบริการดังกล่าว
เป็นการทําธุรกิจทางการเงินที่มีความอ่อนไหวอย่าง
มาก นอกจากนั้นคุณภาพบริการในด้านการเข้าถึง 
ลูกค้ าจะต้องสามารถเข้ าถึ งการใ ช้บริการ ได้
หลากหลายช่องทาง โดยธนาคารจะต้องคํานึงถึง
รูปแบบและวิธีการเข้าถึงบริการ เช่น การใช้บริการ
ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้ งนี้ ไ ด้ รับการสนับสนุนจาก 
สาขาวิชาการตลาด และคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ในการดําเนินการวิจัย โดยให้การ
สนับสนุนด้านต่างๆ จนทําให้การศึกษาครั้งนี้สําเร็จ
ได้ด้วยดี รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา มุ่งค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่าน

ระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 400ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  และ
ประสบการณ์ในการพักแรมมีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผล
การศึกษาที่ได้ธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกจิ
ออนไลน ์

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด, ประสบการณ์ในการพกัแรม, การตัดสินใจใช้บริการ, ระบบออนไลน์ 

 

Abstract 
 The purpose of this study aimed to find the factors that related on decision to use online booking 
service in PhraNakhon Sri Ayutthaya province. The questionnaire as a tool to collected information by using 
simple random sampling 400 participants are consumers who have use online booking service room and analyzed 
by Pearson’s Correlation Coefficient. The result found that marketing mixand experience have related ondecision 
to use online room booking service. The outcome of study should be guideline to online booking a movie ticket 
development and establish competitive advantage in business. 

Keywords : Marketing Mix, Experience in Staying ,Decision, Online Booking Service 
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บทน า 
ธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นธุรกิจ
ที่สร้างรายได้และสร้างอาชีพ ที่ส าคัญธุรกิจที่พักแรม
มีหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์
เฮาส์ คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ทเมนต์ บังกะโล 
โมเต็ล หอพัก แคมป์ และเรือนแพ เป็นต้น ที่พักแต่
ละประเภทมีราคาหลายระดบัต่างกันตามขนาดของที่
พัก สิ่ งอ านวยความสะดวก การบริการ ความ
ปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง การที่
นักท่องเที่ยวจะเลือกที่พักแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายๆด้ าน อาทิ เ ช่น รายได้  รสนิยมของตั ว
นักท่องเที่ยวสถานท่ีท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ
เดินทางไป เป็นต้น ธุรกิจที่พักแรมสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศได้จ านวนมาก จากการเข้าพัก
แรมของนักท่องเที่ยวและการเลือกใช้บริการต่าง ๆ 
จากที่พักแรมจากสถิติในปี พ.ศ.2553 พบว่ามี
นักท่อง เที่ ยวชาวต่ า งชาติ เข้ าพักแรมจ านวน 
7,216,577 คนโดย พักแรมเฉลี่ย 2.09 วัน (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)  

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวัน และมีบทบาทส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ
ต่าง ๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น าอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งในด้านข้อมูลของโรงแรมและราคาห้องพักได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยที่
หันมาท่องเที่ยวไทยและนิยมค้นหาที่พักราคาไม่แพง 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่าง ๆให้ความ
สนใจในการท าธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์มาก
ขึ้นโดยปัจจุบันโรงแรมที่พักของไทยตั้งแต่ระดับ 4 
ดาวมีการปรับเปลี่ยนระบบจากเอเจนต์และ โฮล์
เซลส์ ในการจองห้องพักจากเดิมกว่า 80% จะท าการ
จองห้องพักผ่านตัวแทนจ าหน่าย จากทุกระดับ แต่

หลังจากที่มีการขายผ่านออนไลน์ โรงแรมสามารถ
ขายที่พักโดยตรงให้กับลูกค้าทั่วโลก ได้มากถึง 40% 
ท าให้โรงแรมที่พักของไทยมีส่วนแบ่งก าไรที่มากขึ้น 
และยังมีแนวโน้มว่าสัดส่วนนี้ จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 
60% ในอนาคตอันใกล้  (ศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ.2554.
ออนไลน์) นั่นหมายความว่าความนิยมในการจอง
ห้องพักผ่านออนไลน์จากลูกค้า โดยตรงจะเพิ่มขึ้นใน
อั ต ร าที่ สู ง ขึ้ น ในอนาคต  ซึ่ ง จ ะ เพิ่ ม ช่ อ งทา ง
หลากหลายให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ตลาดทั่วโลกได้เป็น         
อย่างดี 

จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
ความต้องการที่พักท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามอัตราการ
เจริญเติบโตทางการท่องเที่ยว ซึ่งพิจารณาได้จาก
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อนาคต และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม
โรงแรม ทั้งทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค และ
ประสบการณ์โดยตรงของผู้พักแรมที่ส่งผลท าให้เกิด
การบอกปากต่อปาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะให้บริการ
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้ ใช้บริการ
ห้องพัก นักลงทุน หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่พักหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจเลือกที่พัก รวมถึงส่วนประสมทางการตลาด
และประสบการณ์ของผู้พักแรมเพื่อน าข้อมูลที่ได้ใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่พักเพื่อให้การด าเนินธุรกิจที่พักประสบความส าเร็จ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
การจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ งสามารถ
น าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน

ประสมทางการตลาด ประสบการณ์พักแรมและการ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพัก
ผ่ า น ร ะ บบออน ไลน์ ข อ งผู้ บ ริ โ ภค ใน จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์พัก
แรมที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจอง
ห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ส าหรั บก ารศึ กษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ กษา
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งปั จจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาด  และประสบการณ์พักแรมในการตัดสินใจ
ใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภค
ในจั งห วั ด พร ะน คร ศรี อ ยุ ธ ย า   ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  

เช่น  ต ารา  รายงานการวิจัย  เอกสาร  โดย
การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนประสมการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด 
เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจ
จะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการ
วางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541) นอกจากนี้ ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) โดยพื้นฐานจะมีอยู่  4 ประการ 
ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง 
สิ่งที่สามารถสนองความจ าเป็นและความต้องการ
ของมนุษย์ได้ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible 
Products) และผลิตภัณฑ์ที่ จับต้องไม่ ได้ 
(Intangible Products)  ด้านราคา (Price) หมายถึง 
คุณค่ า ขอ งผลิ ตภัณฑ์ ใ นรู ปตั ว เ งิ น  ลู ก ค้ า จ ะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับ
ราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา 
ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการ

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ 

- ราคา 

- การจัดจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

 

ประสบการณ์พักแรม 

- ระยะเวลาที่พัก 

- ผู้ร่วมเดินทาง 

- วิธีในการจองห้องพัก 

 

การตัดสินใจใช้บริการจอง

ห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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ให้บริการควรมีความ เหมาะสมกับระดับการ
ให้บริการและง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่
ต่างกัน ส่วนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย ในส่วนประสมนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
สถานท่ีจ าหน่ายอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาว่าจะ
จ าหน่ายผ่านคนกลางต่างๆอย่างไร และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการโดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรม (ชนนิกานต์ อินต๊ะ,2556,17) 
ดังนั้น  ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดก็จะท าให้การด าเนินงานของกิจการ
ประสบความส าเร็จ 

ประสบการณ์พักแรม 
ประสบการณ์พักแรม หมายถึง  บรรดาสถานที่

ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับบริการส าหรับคนเดินทาง
หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักช่ัวคราว
ทั้งนี้ต้องการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่เข้า
พักตามความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคได้เคยเข้าไปใช้
บริการของห้องพักตามสถานท่ีต่างๆแล้วเกิดความพึง
พอใจในบริการของโรงแรม ขจิต กอบเดช, (2542) 
นอกจากนี้ จุลินทร์  ตกแต่ง, (ความรู้พื้นฐานในการ
จัดค่าย.ออนไลน์)ได้ให้ความหมายของประสบการณ์
พักแรม ไว้ว่า การได้พบเห็นและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
นอกสถานที่ที่ไกลจากสิ่งรบกวนภายนอก ซึ่งอาจใช้
โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บ้านเช่า 
อพาร์ทเมนต์ บังกะโล โมเต็ล หอพัก แคมป์ และ
เรือนแพ เป็นที่พักอาศัย มีก าหนดระยะเวลาในการ
พักแรม และกรรณิการ์ สุวรรณศิลป์(2546) ได้กล่าว
ว่าประสบการณ์พักแรม หมายถึง ความจัดเจนที่เกิด
จากการกระท าหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์
พักแรมก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้  ทุกๆ ด้าน 
ประสบการณ์พักแรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะมี

อยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ตรง เป็น
ประสบการณ์ที่เราได้ปะทะหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้
พบเอง กระท าเอง ได้ยิน ได้ฟังเอง 2) ประสบการณ์
รอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ประสบการณ์
ทางอ้อม" เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือ
รับรู้มาอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น  ประสบการณ์พักแรมมี
ผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าและนักท่องเที่ยว  เมื่อ
ผู้บริโภคใช้บริการห้องพักแล้วเกิดความประทับใจ
หรือพึงพอใจในบริการของโรงแรม ผู้บริโภคอาจจะมี
โอกาสกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งมีความสัมพันธ์ในการ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 

การตัดสินใจ 
การตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง การเลือก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ จากทางเลือกอื่นๆ ที่มี
อยู่ ซึ่งการตัดสินใจของผู้บริโภคอาจเป็นการเลือก
ด้วยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล โดยอาจเริ่มมาจากปัญหา
เดียว หรือหลายๆ ปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่ และมี
ระดับความเกี่ยวพันธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค ตามสถานการณ์ โดย แบ่งเป็น 
3 ชนิด คือ 1.การตัดสินใจตามความเคยชิน 2.การ
ตัดสินใจที่จ ากัด 3.การตัดสินใจที่กว้างขวาง สุภา
ภรณ์ พลนิกร, (2548)  ดังนั้น การตัดสินใจมีขั้นตอน
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป 
พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) 
และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้าน
จิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้ เกิดการซื้อและเกิด
พฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น ดังนั้นผู้ให้บริการต่าง
พยายามที่จะสร้างการตัดสินใจให้เกิดขึ้น  เพราะจะ
น า ไปสู่ ความได้ เปรียบในการแข่ ง ให้แก่ ธุ รกิจ 
(Competitive Advantage) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการตัดสินใจ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจองห้องพักผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ ในการ

ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้  มีการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่ม ดังน้ี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา   ซึ่ งไม่ทราบค่า
ประชากรที่แน่นอนเนื่องจากยังมีประชากรที่ย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากไม่สามารถทราบ

จ านวนที่แน่นอน (Infinite Population)  ผู้วิจัยจึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตัวอย่างของคอชแรน (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,2555 ,46)  
เพื่อค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้  

 
 
 

เมื่อ  n  แทนจ านวนตัวอย่าง 
P แทนสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะ

สุ่มในกรณีนี้ไม่ทราบสัดส่วนจึงแทนค่า P=0.5  เพื่อให้
ได้ค่าP(1-P) สูงสุด 

Z แทนความเช่ือมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ร้อยละ 95  
มีค่าเท่ากับ1.96  (เชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือผิดพลาด
ร้อยละ 5) 

e แทนสัดส่วนในการคลาดเคลื่อน  (e= 0.05)  
ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

 

แทนค่าในสูตร    
n  =   0.50(1-0.50)(1.96)² 

           (0.05)²   
=       0.5(0.5)(3.84) 

    025 =       0.96 
          0.0025 

ฉะนั้นตัวอย่าง  =    384.16 ตัวอย่าง 

จากผลการค านวณได้ 384.16 ตัวอย่าง และ
ส ารองไว้ประมาณร้อยละ 4.2 หรือเท่ากับ 16 คน 
รวมเป็นขนาดตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่างโดยทั้งนี้
จะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกค าตอบเอง (Self-
Administered)  

การศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ ในการ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้  ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  และแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ ม
ตั วอย่ า ง ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธย า  ตอบ
แบบสอบถามจนครบจ านวน 400 ชุด ซึ่งมีระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่ เดือนกันยายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2558 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และประสบการณ์ในการพักแรม 
ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการจอง
ห้ อ งพั ก ผ่ า นร ะบบออนไลน์  ซึ่ ง ก่ อนที่ จ ะน า
แบบสอบถามไปใช้นั้นได้ด าเนินการทดลองใช้
แบบสอบถาม (Tryout)  จ านวน  30  ชุด และน า
ข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s 
alpha)  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ซึ่ง
พบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.86 - 0.96 ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์พิจารณา  0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษาได้  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามนั้น 
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการตอบข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปวิเคราะห์และ
ประมวล ผล   ส าหรั บสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นก ารศึ กษา 
ประกอบด้วย สถิติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยาย ค่าความถี่  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) 
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ผลการวิจัย 
ส าหรับผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
62.00 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

43.30 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.50 มี
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 62.30 มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.50 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
39.80 
 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 

 

จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคใน
การจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  เมื่อพิจารณา
พบว่าทุกตัวแปรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสามารถเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ราคา มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ ช่องทางการจัด
จ าหน่าย  มีค่าเฉลี่ย 4.49 ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.45 
และการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.43 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2  แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ ประกอบด้วย ระยะเวลาที่พักแรม ผู้ร่วมเดินทาง 

และวิธีในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ผลิตภัณฑ์ 4.45 0.32 มากที่สุด 

ราคา 4.50 0.43 มากที่สุด 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.49 0.43 มากที่สุด 

การส่งเสริมการตลาด 4.43 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.39 มากที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ระยะเวลาท่ีพักแรม 4.42 0.44 มากที่สุด 

ผู้ร่วมเดินทาง 4.44 0.45 มากที่สุด 

วิธีในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 4.44 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.43 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์พักแรม ของ
ผู้บริโภคในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ
พิจารณาพบว่า ทุกตัวแปรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหา
น้อยได้ดังนี้ ผู้ร่วมเดินทาง  และวิธีในการจองห้องพัก
ผ่านระบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย  4.44 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาที่พักแรม มีค่าเฉลี่ย4.42ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 

 
จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกจองห้องพักผ่านระบบ
ออนไลน์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส, การจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน, การจอง
ห้องพักผ่านระบบออนไลน์ท าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
,  การจองห้องพักผ่ านระบบออนไลน์มีความ
สะดวกสบาย, การจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์มี
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของผู้บริโภคในการจองห้องพัก
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยสามารถ
เรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  การเลือก
จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส  
มีค่าเฉลี่ย  4.51 รองลงมาคือ การจองห้องพัก
สามารถท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจองห้องพัก
สามารถท าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การจองห้องพักมี
ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย 4.51 และการจอง
ห้องพักมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม   มีค่าเฉลี่ย 4.45 
ตามล าดับ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

จองห้องพักทางออนไลน์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 4.52 0.63 มากที่สุด 

การจองห้องพักสามารถท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.51 0.57 มากที่สุด 

การจองห้องพักสามารถท าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 4.51 0.57 มากที่สุด 

การจองห้องพักมีความสะดวกสบาย 4.51 0.57 มากที่สุด 

การจองห้องพักมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 4.45 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ 

**ระดับนัยส าคัญ p<0.01  
 

 จากตารางที่  4 แสดงผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพัก
ผ่านระบบออนไลน์โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) พบว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดประกอบไปด้วย  ผลิตภัณฑ์  ราคา  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมทาง
การตลาด  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ
จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ที่ระดับ  0.01  ส่วนประสบการณ์ในการพัก
แรมประกอบไปด้วย  ระยะเวลาที่พัก  ผู้ร่วมเดินทาง  
วิธี ในการจองห้องพัก  มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  0.01 

 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด  ประกอบไปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน
ราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด  มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการ

จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  อย่ างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิด
วิ จั ย ข อ ง ก า ร ะ เ ก ด  แ ก้ ว ม ร ก ต , ( 2554)  ไ ด้
ท าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า ระยะเวลาในการเข้า
พัก ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิธีในการจองห้องพัก 
ประเภทห้องพัก และอัตราห้องพัก มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดกระบี่  ทั้งนี้ธุรกิจห้องพักที่ให้บริการจอง
ห้องพักผ่านระบบออนไลน์ ควรให้ความส าคัญต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาดเพราะมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับประสบการณ์พักแรม  ประกอบไปด้วย  
ระยะเวลาที่พัก  ผู้ร่วมเดินทาง และวิธีในการจอง
ห้องพักมีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจใช้บริการจอง

ตัวแปร ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการ 
 จัดจ าหน่าย 

การ
ส่งเสริม 

ทาง
การตลาด 

ระยะ 
เวลา 
ที่พัก 

ผู้ร่วม 
เดินทาง 

วิธีใน
การจอง 
ห้องพัก 

การ
ตัดสินใจ
ใช้บริการ 

ผลิตภณัฑ ์ 1 0.31** 0.51** 0.45** 0.46** 0.28** 0.40** 0.43** 
ราคา  1 0.25** 0.35** 0.38** 0.36** 0.37** 0.48** 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย   1 0.45** 0.50** 0.46** 0.42** 0.51** 
การส่งเสริมการตลาด    1 0.45** 0.46** 0.52** 0.55** 
ระยะเวลาที่พัก     1 0.40** 0.58** 0.58** 
ผู้ร่วมเดินทาง      1 0.29** 0.47** 
วิธีในการจองห้องพัก       1 0.53** 
การตัดสินใจใช้บริการ        1 
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ห้องพักผ่านระบบออนไลน์  อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  สอดคล้องกับแนวคิดวิจัย
ของ ชัยพฤกษ์  บุญเลิศ. (2553) ซึ่งท าการศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการ
จองห้องพักออนไลน์ พบว่า  จากประสบการณ์พัก
แรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านที่พักและการบริการ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการ
บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์
กัน แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์
ในการพักแรมและเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่
ต่างๆได้มีการเปรียบเทียบคุณภาพของที่พัก การ
ให้บริการ ราคา ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บริการ 
บรรยากาศ และการส่งเสริมการตลาดของที่พักโดย
อาศัยประสบการณ์ในการพักแรมมาเป็นเกณฑ์ใน
การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจใช้บริการจองห้องพัก 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประสบการณ์
พักแรม ท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ธุรกิจบริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์

ควรให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัด
จ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ธุรกิจบริการ
จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ควรท ากิจกรรม
ทางการตลาดให้มากขึ้นหรือการจัดหากิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่หลากหลายและน่าสนใจเพื่อเป็น
การเพิ่มข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงโปรโมช่ัน
และแคมเปญต่างๆ ที่โรงแรมจัดขึ้น เช่นการถ่ายภาพ
ส่งประกวดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จะท าให้ลูกค้าเกิด

ความสนใจในเว็บไซต์  โดยอาจจะเป็นการออก
แคมเปญพิเศษของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจท าเป็น
การแจกคูปองส่วนลด เพื่อใช้ในการจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ครั้ งต่อไป ซึ่ งเป็นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัดสินใจจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ง่าย
ขึ้น เพราะมีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจจองห้องพัก
ผ่านระบบออนไลน์ 

2. ธุรกิจบริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  
ควรให้ความส าคัญต่อประสบการณ์พักแรม  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ระยะเวลาที่พัก  ผู้ร่วมเดินทาง  และ
วิธีในการจองห้องพัก ธุรกิจบริการจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ควรสร้างประสบการณ์ในการพักแรม
ของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการห้องพักให้มีความ
ประทับใจหรือพึงพอใจในการบริการของห้องพัก
รวมทั้งวิธีในการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ที่มี
ความรวดเร็วและสะดวกสบายในการจองห้องพัก ซึ่ง
ถ้าผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ประทับใจหรือพึงพอใจ
ในการพักแรมแล้วจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้
บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาในอนาคตผู้สนใจควรพิจารณา

ปัจจัยอื่นๆ เช่น ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ขาย เป็นต้น ที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคที่ ใช้บริการ
จองห้องพักผ่านระบบออนไลน์  

2. การศึกษาในอนาคตผู้สนใจอาจจะพิจารณา
ศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี ช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีความสน ซึ่ง
การศึกษาครั้ งนี้พบว่า  เป็นกลุ่มที่ ใ ช้บริการจอง
ห้องพักผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด เพื่อให้ทราบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ าของผู้บริโภคที่ใช้
บริการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ และน าไป
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ 

3. การศึกษาในอนาคตผู้สนใจสามารถน าไป
ศึกษาโดยเก็บข้อมูลในเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
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ความคิดเห็นที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาตลาดพัฒนาการด าเนินงานของธุรกิจออนไลน์ 
และสนับสนุนการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา การเลี้ยงปลาหมอ มานพฟาร์ม อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงปลา เพื่อน าระบบสารสนเทศไปใช้ส าหรับการวางแผนและ
บริหารการจัดการเล้ียงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการพัฒนาระบบใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic ในการ
ออกแบบโปรแกรม และโปรแกรม Microsoft Office Access ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ซ่ึงมีส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลด้านต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน เช่น เก็บข้อมูลการเลี้ยงปลา ข้อมูลการให้อาหารปลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงข้อมูล
ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือวัดความต้องการในการออกแบบระบบ และใช้แบบสอบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหลังใช้งานระบบ ผลการสัมภาษณ์พบว่าการใช้งานระบบตรงตามความต้องการของเจ้าของฟาร์ม และระบบ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลามีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการด าเนินงานของมานพฟาร์ม อ าเภอแม่ล าว 
จังหวัดเชียงรายต่อไป 

สรุปได้ว่าระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาสามารถช่วยตอบสนองความต้องการให้เจ้าของฟาร์มซ่ึง
ระบบสามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นของฟาร์มปลาและช่วยในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนท าให้วางแผนและบริหารการ
จัดการเลี้ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: จุดคุ้มทุน, ผลตอบแทนการลงทุน, การลงทุน, เลี้ยงปลา, ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน   
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Abstract 
The break-even point and investment return in fish farm of the case study: Climbing perch farming in 

Manop farm, Mae Lao, Chiang Rai. The research objective aims to analyze the break-even point and investment 
return in the fish farm. The using of information system created for planning and managing effectively. In term of 
application development by using Microsoft Visual Basic application and Microsoft Office Access to store database 
that’s able to contribute the data. To provide application properly such as fish storage, fish feeding information 
and other expenses included the investment return of the fish farm. In this research used structured interview as 
a research tool to measure the demand of system design before and after that. From the result found that the 
use of system satisfies to the fish farm owner. And the break-even point and investment return in fish farm are 
suitable to apply in Manop Farm, Mae Lao, Chiang Rai.  

In conclusion, the break-even point and investment return in fish farm that’s able to help the farm 
owner capably. The system is able to provide basic information of fish farms and analyze the break-even point 
and investment return that provide for planning and managing in fish farm efficiently. 

Keywords: break-even point, investment returns, investment, fish farm, break-even point and investment returns 
system 

 

บทน า 
เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน ถือว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนที่ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การ
ประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คนและ
การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้ง่ายขึ้นมีค่าใช้จ่ายต่ าลง เพิ่ม
คุณ ค่ าและประโยชน์ ในการใช้งานข้อมู ลและ
สารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน าไปวิเคราะห์
และใช้งานมากเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเทคโนโลยียัง
ส ามารถ ช่วยให้ เกิ ด การพัฒ นาและปรับปรุ ง
กระบวนการในการผลิตและการท างานให้มีต้นทุนที่
ต่ าลงใช้เวลาในการท างานที่ลดลง และได้สินค้าหรือ
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบันการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมรายได้ที่
ได้รับความนิยมของกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
คิดโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถในการหาจุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนได้ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการ
จะสามารถวิเคราะห์และประมาณการต้นทุนและ
ผลตอบแทนได้สะดวกรวดเร็ว 

ผลผลิตปลาหมอไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยในปี 2543 กรมประมง รายงานว่า มีผลผลิตปลา
หมอไทยทั้งหมด 7,200 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 
207 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
6 ,730 เมตริกตัน และจากการเพาะเลี้ยง 470 
เมตริกตัน สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ขณะที่
ตลาดมีความต้องการสูง จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่ง
ผลิตปลาคุณภาพ การเลี้ยงปลาหมอจึงเป็นอาชีพที่
น่าสนใจ และเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรที่สนใจ
จะเลี้ยงปลา   

มานพฟาร์ม ก็เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่สนใจ
เลี้ ยงปลาหมอ ซึ่ งจากการศึกษาลักษณ ะการ
ด าเนินงานแล้วพบว่าการท างานประจ าวันเป็นการ
จดบันทึกในสมุดรายวันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นการ
สั่ งซื้อสินค้า จะสั่ งเมื่อของเหลือน้อยหรือหมด 
บางครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าของ
ธุรกิจหลายๆ ครั้งท่ีมีการผิดพลาดในการจดบันทึกท า
ให้เกิดความล่าช้าได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การ
ซื้อหรือขายปลาผิดพลาดตามไปด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้คิดโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถในการหาจุดคุ้มทุน
และผลตอบแทน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนได้ด้วยตนเอง 
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ผู้ประกอบการจะสามารถวิเคราะห์และประมาณการ
ต้นทุนและผลตอบแทนได้สะดวกรวดเร็ว สามารถน า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเลี้ยงปลามา
วางแผนบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อวิเคราะห์ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ

ผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา 
2. เพื่อน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ

เลี้ยงปลาส าหรับการวางแผนและบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน และเพิ่มทักษะ
ในการพัฒนาและออกแบบระบบ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์ จุดคุ้มทุน (Break 

Even Point) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตัดสินใจ
ในการลงทุนที่ไม่ยุ่งยากสามารถท าความเข้าใจเพื่อ
สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุ ด คุ้ ม ทุ น  (Break Even Point) ห ม าย ถึ ง 
ระดับของยอดขายของกิจการที่ เท่ากับค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งก็คือจุดที่กิจการไม่มีผลก าไร
หรือขาดทุนนั่นเอง โดยจุดคุ้มทุนจะสามารถหาได้ก็
ต่อเมื่อผู้ประกอบการสามารถแยกได้ว่าค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจนั้นมีอะไรเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร  

ต้นทุนคงที่  (FC) คือ ต้นทุนที่ ไม่แปรผันกับ
ปริมาณการผลิต เช่น ค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน ต้นทุน
คงที่อาจเกิดขึ้นแม้ไม่มีผลผลิตอะไรเลย 

ต้นทุนแปรผัน (VC) คือ ต้นทุนที่แปรผันกับ
ปริมาณการผลิต 
จุดคุ้มทุน (หน่วยขายที่คุ้มทุน) 

=  
𝐹𝐶

ราคาขายต่อหน่วย −𝑉𝐶
      (1) 

 
 

จุดคุ้มทุน (ยอดขายที่คุ้มทุน) 

= หน่วยขายที่คุ้มทุน × ราคาขายต่อหน่วย      (2) 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเป็นการ
วางแผนการท าก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโดย
มองที่ราคาขาย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดย
ห ากต้ อ งก าร ให้ มี จุ ด คุ้ ม ทุ น ที่ ต่ าล ง เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการท าก าไรก็สามารถท าได้โดย เพิ่ม
ราคาขาย หรือลดต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ลง 
ซึ่งการใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะใช้ในการวางแผน
ระยะสั้นๆ เช่น ต่อเดือนหรือต่อปีเป็นต้น 

การหาอัตราผลตอบแทนการลงทุน โดย
พิ จ ารณ าทางด้ าน ระยะ เวล าการคื น ทุ น  คื อ 
ระยะเวลาที่กิจการจะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนกลับคืนมาในจ านวนที่ไม่เท่ากับจ านวนเงิน
ลงทุนจ่ายสุทธิ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินใจ
เลือกโครงการก็คือโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว
ที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยค านวณระยะเวลาการคืนทุน
แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิ
เท่ากันทุกงวด และกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละ
งวดไม่เท่ากัน 

ซึ่งผู้วิจัยเลือกการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน 
กรณีกระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันทุกงวด สามารถ
ค านวณโดย 

ระยะเวลาคืนทุน =  
เงินลงทุนจ่ายสุทธิ

เงินสดรับสุทธิต่อปี
     (3) 

 
นภาภร ลิขิตวงศ์ขจร ได้กล่าวไว้ในบทความ

วิชาการ เรื่อง ก าไรสร้างได้ด้วยจุดคุ้มทุน  กล่าวไว้ว่า
จุดคุ้มทุน หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่าจุดเท่าทุน เป็น
ระดับของมูลค่าการขายที่เท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นท าให้กิจการมีก าไรเป็นศูนย์ การค านวณหา
จุดคุ้มทุนมีตัวแปรส าคัญที่ใช้ในการค านวณเพียง
รายได้รวมและต้นทุนรวมเท่านั้น  
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ภาพที ่1 ที่มาของจุดคุ้มทุน 

 
ดังภาพที่ 1 จากการคาดการณ์รายได้ของ

กิจการในแต่ละระดับการขาย และต้นทุนรวมของ
กิจการในแต่ละระดับการผลิต  ซึ่งรายได้รวมและ
ต้นทุนรวมมาจากองค์ประกอบดังน้ี 

รายได้รวม = ราคาขายต่อหน่วย × จ านวนสินค้าท่ีขายได้   (3) 
 

ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงท่ี + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ×

จ านวนสินค้าท่ีผลิต)             (4) 
การวิเคราะห์อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าราคาขาย

ต่อหน่วย ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรต่อหน่วยจะ
คงที่ตลอดช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์ ปริมาณเป็น
เพียงปัจจัยเดียวที่ท าให้รายได้รวมและต้นทุนรวม
เปลี่ยนแปลง โดยจุดที่ เส้นต้นทุนรวมตัดกับเส้น
รายได้รวมเป็นจุดที่ปริมาณการผลิตและปริมาณการ
ขายที่ท าให้กิจการเท่าทุน ช่วงของปริมาณการขายที่
ต่ ากว่าจุดคุ้มทุน กิจการจะประสบกับสภาวะขาดทุน 
ช่วงของปริมาณการขายที่สูงกว่าจุดคุ้มทุนกิจการก็
จะเกิดก าไร ปริมาณของก าไรจะสังเกตจากพื้นท่ีของ
เส้นรายได้รวมที่อยู่เหนือเส้นต้นทุนรวม 

สิ่งส าคัญในการค านวณหาจุดคุ้มทุนเราต้อง
สามารถแยกต้นทุนตามพฤติกรรมให้ได้ว่าต้นทุนตัว
ใดเป็นต้นทุนคงที่(Fixed Costs) และต้นทุนตัวใด
เป็นต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 

ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่า
กิจการจะผลิตสินค้าหรือไม่ผลิต กิจการก็ต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ าพวกนี้อยู่แล้ว เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่า

เช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ค่าเช่าส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษี ค่าประกันสังคม เป็นต้น 

ส่วนต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงทั้ง
จ านวนในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
กิจกรรมกิจกรรมอาจเป็นจ านวนสินค้าท่ีผลิต จ านวน
สินค้าท่ีขาย จ านวนช่ัวโมงการท างาน อธิบายง่ายๆ ก็
คือต้นทุนผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ที่หากกิจการผลิต
มากก็จะเกิดขึ้นมาก ในขณะที่หากมีการผลิตหรือ
ขายน้อยต้นทุนก็จะเกิดน้อย หรือถ้าไม่ผลิตหรือขาย
เลยต้นทุนก็จะไม่เกิดเลย ต้นทุนผันแปรของกิจการ 
เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตผันแปร  ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูป  ค่า
นายหน้าและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่จ่ายแปรผัน
ตามยอดขาย เป็นต้น 

ต้นทุนผันแปรที่ชัดเจนคือ วัตถุดิบทางตรง ที่ใช้
ในการผลิตสินค้า ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตแต่ละงวดเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนสินค้าที่
ผลิตได้ในงวดนั้น เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ ในการ
ผลิตรถยนต์ทุกคันต้องประกอบด้วยแบตเตอรี่ ต้นทุน
แบตเตอรี่ที่ใช้ในการผลิตรถ 

ยนต์ เป็ นต้ นทุ น วั ตถุ ดิ บท างตรง  ต้ นทุ น
แบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต หาก
ผลิตมากต้นทุนแบตเตอรี่จะเกิดขึ้นมาก  ในทาง
ตรงกันข้ามหากผลิตน้อยต้นทุนแบตเตอรี่จะเกิดขึ้น
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น้อย และถ้าไม่มีการผลิตก็จะไม่เกิดต้นทุนแบตเตอรี่
เลย ดังนั้นต้นทุนแบตเตอรี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางตรงใน
การผลิตรถยนต์จัดเป็นต้นทุนผันแปรตามปริมาณ
การผลิต  ถ้าการผลิตเพิ่ มขึ้นร้อยละ  10 ต้นทุน
แบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่นกัน 

หากต้นทุนของกิ จการบางตั วมี ลั กษณ ะ
ผสมผสานระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ให้
ท าการแบ่งต้นทุนดังกล่าวตามพฤติกรรมว่าเป็น
ต้นทุนผันแปรเท่าใดและเป็นต้นทุนคงที่เท่าใด ถ้า
หากไม่สามารถท าได้ให้ท าการประมาณการ เช่น การ
จ่ายเงินเดือนของพนักงานขาย ถ้ากิจการก าหนด
เงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 4,000 บาทบวกด้วย
ค่าคอมมิชช่ันอีกร้อยละ 1 ของยอดขายแต่ละเดือนที่
พนักงานคนนั้นขายได้ เงินเดือนพนักงานขายจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เราต้อง
ท าการแยกต้นทุนเป็นสองประเภทก่อน โดยแยกเป็น
ต้นทุนคงที่ 4,000 บาทต่อเดือน และอีกร้อยละ 1 
ของยอดขายต่อเดือนเป็นต้นทุนผันแปร  เพื่อแบ่ง
ต้นทุนเงินเดือนพนักงานขายออกเป็นต้นทุนตาม
พฤติกรรม 

การค านวณจุดคุ้มทุนเมื่อสามารถแยกประเภท
ของต้นทุนได้ เราก็จะสามารถค านวณหาจุดคุ้มทุนได้ 
การค านวณหาจุดคุ้มทุนสามารถท าได้ 3 วิธี คือ 1) 
การใช้สมการ 2) การใช้กราฟ และ 3) การใช้สูตร ซึ่ง
ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการใช้สมการใน
การค านวณ  

ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน =  
ต้นทุนคงที่

อัตราก าไรส่วนเกิน
         (5) 

หรือ 

ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน =  
ต้นทุนคงที่

อัตราก าไรส่วนเกินต่อหน่วย
 (6) 

 
สรุป  จุ ดคุ้ มทุ น เป็ นการวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้

ผู้บริหารทราบปริมาณและยอดขายที่ท าให้บริษัทไม่
ขาดทุนหรือมี ก าไร เป็นศูนย์  ในการวิ เคราะห์
จุดคุ้มทุนผู้บริหารต้องแยกข้อมูลต้นทุนตามประเภท
ของพฤติกรรมว่าต้นทุนประเภทใดเป็นต้นทุนผันแปร 

ต้นทุนประเภทใดเป็นต้นทุนคงที่ เมื่อแยกต้นทุนได้
แล้ว ผู้บริหารก็จะค านวณก าไรส่วนเกินได้จากการน า
ยอดขายหักออกด้วยต้นทุนผันแปร ก าไรส่วนเกินที่
ได้จะชดเชยต้นทุนคงที่ของกิจการ  ดังนั้นก าไร
ส่วนเกินยิ่งมากโอกาสที่กิจการจะมีก าไรสุทธิจะยิ่ง
มากขึ้นด้วย เมื่อน าต้นทุนคงที่หารด้วยก าไรส่วนเกิน
เราจะได้ปริมาณการขายที่ท าให้กิจการเท่าทุน 
ผู้บริหารสามารถน าจดุคุ้มทุนและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนมาใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการผลิตและการขายเพื่ อ ให้ ได้ก าไรตาม
เป้าหมาย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

กุลนิดา ยศยล (2553) ได้ท าการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน เรื่องการเลี้ยงม้าขี่ของฟาร์ม
ช่างรุ่งจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงม้าขี้ของฟาร์มช่าง
รุ่ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการการเลี้ยงม้าขี่ได้แก่เจ้าของฟาร์มช่างรุ่ง
พนักงานบัญชีและผู้เลี้ยงม้าขี่ฟาร์มช่างรุ่ง รวม 4 คน 
และจากการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หนังสือ เอกสาร และบทความที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์เพื่อท าการศึกษา
ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของฟาร์มช่างรุ่ง สรุป
ผลการวิจัย ม้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับความ
นิยมทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะประกอบ
ธุรกิจเลี้ยงม้าที่มีทั้ งการเลี้ยงเพื่อขายและลูกม้า
ส าหรับการแข่งขัน  ซึ่ งได้ศึกษาจ านวน 20 ตัว 
ต้นทุนในการเลี้ยงม้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง 8 13,753,591.31 บาท แบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายคงที่ 198,400,000 บาท ค่าใช้จ่ายผันแปร 
11 ,769 ,59 1 .13  บ าท  มี ก า ไร ร วม สุ ท ธิ ร วม 
6,159,741.27 บาท ต้นทุนลูกม้าต่อตัวเท่ากับ  
525,737.65 บาท  ผลการตอบแทนหรือรายได้จาก
การเลี้ยงม้าขี่  ตลอด 8 ปีได้รับผลตอบแทนหรือ
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รายได้ทั้งหมดรวม 37,707,000.00 บาท แบ่งรายได้
จากการขายลูกม้าจ านวน 33,000,000.00 บาท 
รายได้จากการรับผสมพันธุ์ม้าจ านวน 4,704,000.00 
บาท 

สาวิตรี  แสงเกิด (2553) ได้ท าการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน เรื่องการปลูกผักปลอด
สารพิษของกลุ่มเกษตรกร อ.สารภี  จังเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ อ าเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่  โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
เกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 42 ราย ตามแบบสอบถาม
ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกผักปลอดสารพิษ 
และค้นคว้าและเก็บรวมข้อมูลจากเอกสารต าราต่างๆ 
งานวิจัยและฐานข้อมูลต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แบบสอบถาม สรุปการวิจัย กลุ่มเกษตรกรจะ
ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นอาชีพมากที่สุดเนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ท าอาชีพ ท าสวนล าไย และรับจ้าง 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเช่าที่ดินในการเพาะปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เนื่องจากที่ดินของต้นเองเป็นสวน
ล าไย  

รัตนาวดี ยศยาค า (2556) ได้ท าการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน เรื่อง การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ศึกษาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในจากการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เกณฑ์  คือ มูลค่า
ปัจจุบัน (NPV) อัตราตอบแทนภายใน (IRP) อัตรา
ผลตอบแทนต่อทุน (B/C ratio) การหาระยะเวลาคือ
ทุ น  (Payback Period) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เคลื่อนไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Senssitivties 
Analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม 
สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยพบว่าโครงการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนรวมทั้งหมด 352,138 บาท 
ผลตอบแทน 192,747 บาท โดยมีมูลค่าปัจจุบันของ

ผลตอบแทนของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากับ – 
197,509 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0 อัตราตอบแทน ภายใน 
(IRR) มีค่าเท่ากับ -45.30% ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอัตราคิด
ที่ก าหนดให้คือร้อยละ 7 อัตราส่วนต่อผลตอบแทน
ต้นทุน (B/C ratio) มีค่าเท่ากับ 0.40 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 1 และระยะเวลาในการคือทุน (Payback 
Period) มีค่าเท่ากับ 40 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่คุ้มต่อการลงทุน   

ธัญลักษณ์  มารุจิวัฒน์   (2553) ได้ท าการ
เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เรื่องไก่เนื้อแบบ
วิธีการประกันราคาและวิธีรับจ้างเลี้ยงในโรงเรือน
แบบปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของการเลี้ยงไก่เนื้อตาม
พันธะสัญญาการ สรุปผลของการวิจัยเนื่องจาก
เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ ดังนั้นจึง
เหมาะกับการเลี้ยงแบบพันธะสัญญา เพราะว่าการ
เลี้ยงแบบพันธะสัญญาจะเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อย
และบริษัทจะค่อยให้ค าแนะน าและความรู้ที่ถูกต้อง 
แต่การเลี้ยงแบบจ้างโรงเรือนแบบปิดมีต้นทุนในการ
ลงทุนน้อยก็จริง แต่เสี่ยงต่อการขาดทุนมาก  

ชานน ชูเกษมรัตน์ (2556) ได้ท าการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน เรื่องการท าสวนยางพารา ใน
จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการท าสวนยางพาราจังหวัดชุมพร มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทน
และศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกษตรกร
ได้ รับในการผลิตยางพาราก้อน จั งหวัด ชุมพร 
การศึกษา สามารถแบ่งการศึกษาได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ขนาดเล็ก และกลุ่ม ขนาดกลาง สรุปผลของการวิจัย 
กลุ่มยางพาราขนาดเล็กจะมีต้นทุนปีที่  1-6 อยู่ที่ 
31,281.9 บาทต่อไร่ กลุ่มยางพาราขนาดกลางจะมี
ต้นทุนปีที่ 1-6 อยู่ที่ 30,623.6 บาทต่อไร่  ตั้งแต่ปีที่ 
7 เป็นต้นไปจะมีการแปรผันตามราคายาง ส่วนใน
การวิเคราะห์สวนยางพาราขนาดเล็กมีความไหวตัว
ต่อผลการตอบแทนร้อยละ 47.34  และในการ
วิเคราะห์สวนยางพาราขนาดกลางมีความไหวตัวต่อ
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ผลการตอบแทนร้อยละ 95.5 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสวน
ยางพาราสามารถรองรับความเสี่ยงได้สูง 

กิตติพงศ์  ค าคง (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับความส าเร็จ เรื่องการเลี้ยงปลานิลของ
เกษ ต รใน อ า เภ อสั น ท ราย  จั งห วัด เชี ย งให ม่ 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเลี้ยงปลานิลของ
เกษตรกรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม 
สรุปผลของการวิจัย เกษตรกรมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 4-5 คน ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลานิล
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 มีประสบการณ์ในการเลี้ยง
ป ล านิ ล  5 -10  ปี  ป ร ะ ส บ ก ารณ์ ต่ า สุ ด  1  ปี 
ประสบการณ์สูงสุด 16 ปี ประสบการณ์ในการเลี้ยง
ปลานิลเฉลี่ยคือ 6.82 ปี เกษตรกรมีจ านวนบ่อเลี้ยง
ปลานิลของเกษตรกรส่วนใหญ่  ร้อยละ 55.5 มี
จ านวนบ่อเลี้ยงปลานิลต่ าจ านวน 1 บ่อ จ านวนบ่อ
เลี้ยงปลานิลสูงสุด 23 บ่อ จ านวนบ่อเลี้ยงปลานิล
เฉลี่ยคือ 1.78 บ่อ รายได้จากการเลี้ยงปลานิลส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 50.4 มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาท 
รายได้รวมต่ าสุด 6,000 บาท รายได้รวมเกษตรสูงสุด 
1,000,000 บาท รายได้รวมเฉลี่ย 146,002.5 บาท 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.3 มีต้นทุนในการเลี้ยง
ปลานิล ต้นทุนต่ าสุด 11 ,700 บาท ต้นทุนสูงสุด 
1,383,000 ต้นทุนเฉลี่ย 165,747.77 บาท 

รุ่งศักดิ์  ไชยศรี (2549) ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต -ผลตอบแทน และ
จุดคุ้มทุน ของแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม มี
จุ ด มุ่ งห ม าย เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต 
ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน ของแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์
คอนกรีตของการ ไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค  จั งห วัด
ม ห า ส า รค าม  โด ย เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล จ า ก
เอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในช่วง

ปีงบประมาณ 2545 – 2447 ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการผลิตโดยตรงทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
ผลตอบแทนและจุดทุ้มทุน สามารถน าไปเป็น
สารสนเทศด้านต้นทุนการผลิต ผลตอนแทนและ
จุดคุ้มทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอื่นๆ และ
น าไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

วิธีการวิจัย  
1. การก าหนดความต้องการของระบบ  
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง สอบถามเจ้าของฟาร์ม เก็บข้อมูล
การเลี้ยงปลา การให้อาหารปลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ข้อมูลผลตอบแทนในการเลี้ยงปลา รวบรวมข้อมูล
และศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจุดคุ้มทุนและทฤษฎี
ผลตอบแทน เพื่อน าข้อมูลที่ ได้มารวบรวมและ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการ
เลี้ยงปลา 

จากนั้ นน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ปัญหาและ
การศึกษาระบบงานเดิม พบว่าเจ้าของฟาร์มยังท า
ฟาร์มปลา โดยไม่มีการวางแผนการควบคุมการผลิต 
โดยใช้เป็นการจดบันทึกในสมุดรายวันในกระดาษ
เท่านั้น เช่น บันทึกค่าใช้จ่าย บันทึกรายรับ มีการ
ผิดพลาดในการจดบันทึก  ไม่มีการประเมินโครงการ
ท าให้ได้ผลผลิตสุดท้ายไม่คุ้มการลงทุน  ไม่มีการเก็บ
อาหารส ารองไว้ การสั่งซื้ออาหารจะสั่งเมื่อของเหลือ
น้อยหรือหมด บางครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเจ้าของฟาร์ม 

หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและทราบ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วจึงก าหนดการสร้าง
ระบบงานให้ท างานตามความต้องการของเจ้าของ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) เป็นระบบงานที่จัดเก็บข้อมูลบ่อปลา 
2) เป็นระบบงานที่จัดเก็บข้อมูลอาหารปลา 
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3) เป็นระบบงานที่จัดเก็บข้อมูลการให้อาหาร
ปลา 

4) เป็นระบบงานที่จัดเก็บข้อมูลปลา 
5) เป็นระบบงานที่จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย 
6) เป็นระบบงานที่ใช้ค านวณจุดคุ้มทุน 
7) เป็นระบบงานที่ใช้ค านวณระยะคืนทุน 
8) เป็นระบบงานที่ใช้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ 
ในด้านผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุน
ในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาหมอ 
มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย นั้นมีผู้เกี่ยวกับ
ระบบงานดังน้ี 

1) ผู้ใช้งานระบบ เป็นผู้ดูแลระบบและเป็นผู้
ได้รับรายงานท้ังหมดจากระบบ 

2) ตัวแทนจ าหน่าย เป็นผู้ที่ได้รับใบสั่งซื้อสินค้า
จากระบบ 

2. การออกแบบระบบ 
ในด้านผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุน
ในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลี้ ยงปลาหมอ 
มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย นั้นมีผู้เกี่ยวกับ
ระบบงานดังน้ี 

1) ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ที่ป้อนข้อมูลทั้งหมด
และได้รับรายงานท้ังหมด ในท่ีนี้คือเจ้าของฟาร์ม 

2) ตัวแทนจ าหน่าย คือ ผู้ที่ ได้รับใบสั่ งซื้อ
อาหารจากระบบ 

3) ผู้ดูแลระบบ คือผู้ที่ป้อนข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
และได้รับรายงานการเข้าใช้งานระบบ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 2  

0
ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

และผลตอบแทนการลงทุน
ในการเล้ียงปลา

ผู้ใช้งานระบบ

ใบส่ังซ้ือสินค้า

- รายงานข้อมูลบ่อปลา
- รายงานข้อมูลปลา
- รายงานข้อมูลอาหารปลา
- รายงานข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย
- รายงานข้อมูลลูกค้า
- รายงานการสั่งซื้อ รับเข้าอาหาร
- รายงานการให้อาหารปลา
- รายงานการจ าหน่ายปลา
-                     
-       จุดคุ้มทุน
- บันทึกการขาย

- ข้อมูลบ่อปลา
- ข้อมูลปลา
- ข้อมูลอาหารปลา
- ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย
- ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลการส่ังซ้ือ รับเข้าอาหาร
- ข้อมูลการให้อาหารปลา
- ข้อมูลการจ าหน่ายปลา
- ข้อมูลรายรับ รายจ่าย

ตัวแทนจ าหน่าย
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

ผู้ดูแลระบบ
รายงานการเข้าใช้งานระบบ

 

ภาพที่ 2 แผนผังบริบทของระบบ 
 

การออกแบบฐานข้อมู ล โดยใช้หลักการ
ฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์  (Rational database) ใน
รูป แบบแผนภาพ  E-R (ER-Diagram) เ ช่ือม โย ง

ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี (Entity) และแอทริบิวต์ 
(Attribute) โดยใช้คีย์หลัก (Primary key) และคีย์
นอก (Foreign key) แสดงดังรูปที่ 3  
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TBLAccount

TBLFarmFeed

TBLExpensesType

TBLEmployees

 TBLFishDetail

TBLFishOrder

TBLFeedDetail

TBLLogIn

TBLMiddleMan

TBLMiddleManOrder

TBLPothole

TBLSetUpSystem

TBLSupplier

TBLSupplierOrder

TBLSupplierOrderDetail

TBLBreakEvenPoint

TBLMiddleManOrderDetail

ExpCodePK

DateSave
DetailSave
DetailList
FixedCosts
VarsCosts

IDPK

PotholeID
FeedID
FeedAmount
FeedDate

ExpIDPK

ExpName
ExpType

EMPIDPK

EMPUserName
EMPPassword
EMPStatus
EMPQuestion
EMPAnswer
EMPFullName

FishIDPK

PotholeID
FishName
FishSize
FishCost
FishAmount
FishDateAdd
FishFeedStart
UnitPriceReetail
FishStatus

FOIDPK

FIshID
FishName
FishCost
FishQuantity
FishNet

FK

FK

FeedIDPK

FeedName
FeedAmount
FeedCost
FeedPerOne

LogIDPK

UserName
WorkingIn
WorkingOut
WorkingDate
WorkingDetail

PK

MMName
MMAddress
MMRegister
MMTelephone

SOCodePK

MMID
MMName
MMAddress
MMOrderDate
WorkingDate
MMNetAllTotal
MMOrderType
IsPaid
IsCalculate

MMID

PotholeIDPK

PotholeName
PotholeSize
PotholeRent
PotholeStatus

BeginDate
EndDate PotholeIDPK

SuppName
SuppAddress
SuppContact
SuppTel

SuppIDPK

SuppNameInThai
SuppAddress
EMPFullName
OrderDate
ReceiveDate
NetTotal
OrderFlag
IsReceived
IsPaid
IsCalculate

POIDPK

FeedID
FeedName
FeedCost
FeedQuantity
FeedNet

IDPK

DateToCloset
FixedCost
VariableCost
TotalCost
AllSale
BrPointSale
AmountSale
BrPoint
UnitVar
Profit

SOCode PK

FishID
FishName
MMPrice
MMQuantity
MMNet
MMOrderDate

has

ha
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has

has

has

has
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has

manage
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s

PotholeIDPK
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FKFK

FK1
FK2

FK1

 
ภาพที่ 3 ฐานข้อมูลของระบบ 

 

ในส่วนของการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Basic ในการออกแบบโปรแกรม 
และโปรแกรม Microsoft Office Access ในการ
จัดเก็บฐานข้อมูล 

3. การทดสอบระบบ 
ท าการทดสอบระบบหาความผิดพลาด ความ

แม่นย าของระบบโดยผู้พัฒนาระบบ จากนั้นจึง
ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งาน
ระบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้ใช้งานจ านวน 2 คน 
ประกอบด้วยผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ 

4. เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานระบบ 

เช่น ข้อมูลความต้องการของระบบ และข้อมูลด้าน
การใช้งานระบบ 

ผลการวิจัย  
จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน ผู้วิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจวิธีการค านวณจุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลจริงในการศึกษา
ค านวณ และผู้วิจัยมีทักษะในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน จนสามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานได้จริงสามารถวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนได้ 

โดยข้อมูลที่ได้สามารถน าไปวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบและพัฒนาระบบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมีส่วน
ส าคัญ 5 ส่วนดังนี ้
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ภาพที่ 4 หน้าจอหลัก 

 

ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลหลัก ในส่วนของ
การจัดการข้อมูลหลักจะประกอบไปด้วยเมนูข้อมูล
บ่อปลา, ข้อมูลปลา, อาหารปลา, ตัวแทนจ าหน่าย 
และลูกค้า ดังรูปที่ 5 ซึ่งเมื่อผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลที่
จ าเป็นในแต่ละรายการข้อมูลเหล่านั้นจะท าให้ทราบ

ถึงข้อมูลการเลี้ยงปลาหมอ ระยะเวลาการเลี้ยงปลา
หมอ การให้อาหารปลาหมอ รวมถึงข้อมูลเหล่านั้น
จะสามารถน าไปท าการวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน
ต่อไป  
 

 

 
ภาพที่ 5 เมนูย่อยในส่วนของเมนูหลัก 

 
เมื่อเริ่มท าการเลี้ยงปลาต้องก าหนดวันเริ่มเปิด

บ่อเลี้ยง วันที่ปิดบ่อเลี้ยงปลา แล้วคลิกเลือกบ่อปลา
ที่ต้องการเปิดเลี้ยงปลา และก าหนดราคาขายปลา
ตามขนาดซึ่งแบ่งได้ 3 ขนาด ขนาดใหญ่จะอยู่ที่

ระหว่าง 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม ขนาดกลางจะอยู่ที่
ระหว่าง 7-10 ตัวต่อกิโลกรัม และขนาดเล็กจะขนาด
ตั้งแต่ 11 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัม จากนั้นกดปุ่มบันทึก
รายการ ดังภาพที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 หน้าจอตั้งค่าระบบ 
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ข้อมูลปลาที่ต้องการเลี้ยงในแต่ละบ่อ หลังจาก
ที่ท าการเปิดบ่อเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว ท าการระบุพันธุ์
ปลาที่ปล่อย ขนาดตัวปลาที่ปล่อย ซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 2 
เซนติเมตร จนถึงขนาด 2 นิ้ว ระบุราคาลูกปลาต่อตัว

ตามขนาดที่น าเข้ามาเลี้ยง และจ านวนปลาที่ปล่อย
ทั้งหมดลงในบ่อ จะท าให้ทราบถึงต้นทุนรวมต่อ
จ านวนปลาทั้งหมดที่ปล่อยต่อบ่อ ดังภาพที ่7  

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลปลา 

 

 ส่วนที่ 2 การจัดการคลังอาหาร ในส่วนขอ
การจัดการคลังอาหาร ประกอบด้วยเมนูย่อย คือ
ตรวจสอบยอดคงเหลือ รายการสั่งซื้อ รับเข้าอาหาร 
และการให้อาหารปลา ดังรูปที่  8 เมื่อผู้ ใช้กรอก
ข้อมูลเข้าไปในระบบจะท าให้ทราบถึงข้อมูลอาหาร

ปลา และยอดคงเหลืออาหารปลาแต่ละประเภท ถ้า
ยอดคงเหลือมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กก. ข้อมูลจะ
เป็นสีแดงผู้ใช้ระบบก็จะสามารถน าข้อมูลนั้นไป
จัดการซื้ออาหารปลาเพื่อท าการเลี้ยงปลาต่อไป  

 
 

 
 

ภาพที ่8 เมนูย่อยในส่วนการจัดการคลังอาหาร 
 

ส่วนที่ 3 การจัดการรายรับ รายจ่าย ในส่วน
ของการจัดการด้านรายรับ รายจ่าย ประกอบด้วย
เมนูการจ าหน่ายปลา การบันทึกรายรับ รายจ่ายอื่น 
และสรุปข้อมูลรายรับ รายจ่าย ดังภาพที่ 9 ซึ่งเมื่อ
ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลเข้าไปในแต่ละเมนูยอ่ย ดังภาพ

ที่ 10 - 12 ก็จะท าให้ผู้ใช้ระบบทราบถึงต้นทุนที่
แท้จริงของการเลี้ยงปลาในแต่ละรอบการเลี้ยง และ
ทราบถึงรายได้ที่แท้จริงในแต่ละรอบระยะเวลาการ
เลี้ยง อีกท้ังยังน าข้อมูลมาแสดงจุดคุ้มทุนในการเลี้ยง
ปลาในแต่ละรอบการเลี้ยงได้  

 

 
ภาพที่ 9 เมนูย่อยในส่วนของเมนูการจัดการรายรับ รายจ่าย 
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ภาพที่ 10 หน้าจอบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายปลา 

 

 
ภาพที่ 11 รายงานการจ าหน่ายปลา 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอเพิ่มรายจ่าย 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ในส่วนนี้จะ

เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากส่วนที่ 1 ส่วนท่ี 2 และส่วน
ที่ 3 มาท าการสรุปข้อมูลรายรับรายจ่ายทั้งหมด 
แสดงต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ยอดรวมจ าหน่าย 

จากนั้นระบบจะน าข้อมูลทีได้มาท าการวิเคราะห์หา
หน่วยขายที่คุ้มทุน และยอดขายที่คุ้มทุน ดังภาพที่ 
13  
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รูปที่ 13 หน้าจอแสดงผลการวเิคราะห์จดุคุ้มทุน 

 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าข้อมูลที่ได้จากส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 3 ยกเว้นเงินลงทุนเริ่มแรกที่ผู้ใช้ต้องกรอก
ต้นทุนเริ่มแรก และจ านวนปลาที่ปล่อยต่อปี จากนั้น
ระบบจะท าการวิเคราะห์หาน้ าหลักปลาที่จะได้รับ
จากการเลี้ยงปลาในรอบระยะเวลาการเลี้ยงซึ่ง 1 ปี 

สามารถเลี้ยงได้ 2 รอบ เมื่อท าการประมวลผลข้อมูล
จะท าให้ทราบถึงระยะเวลาคืนทุนต่อการลงทุน
เริ่มแรก ดังภาพที่ 14 

 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงระยะเวลาคืนทุน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบ 
ผลจากการพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ

ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา การเลี้ยง
ปลาหมอ มานพฟาร์ม  อ า เภอแม่ ลาว จั งหวัด
เชียงราย และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบพบว่า
ระบบสามารถแสดงผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อให้ผู้ใช้ระบบน าไปวาง
แผนการเลี้ยงปลาหมอให้ประสบความส าเร็จต่อไปนี้ 
สอดคล้องกับ บทความทางวิชากรของ นภาภร ลิขิต
วงศ์ขจร[3] เรื่อง ก าไรสร้างได้ด้วยจุดคุ้มทุน  กล่าว
ไว้ว่า ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนผู้บริหารต้องแยก

ข้อมูลต้นทุนตามพฤติกรรมว่าต้นทุนประเภทใดเป็น
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนใดเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งผู้บริหาร
สามารถน าจุดคุ้มทุนมาใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการผลิตและการขายเพื่ อ ให้ ได้ก าไรตาม
เป้าหมายต่อไปและยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รุ่ง
ศักดิ์  ไชยศรี เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต -
ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุน ของแผนกโรงงาน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
ผลตอบแทนและจุดทุ้มทุน สามารถน าไปเป็น
สารสนเทศด้านต้นทุนการผลิต ผลตอนแทนและ
จุดคุ้มทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอื่นๆ และ

584



 
 

น าไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป    

2. การวิเคราะห์ความต้องการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบมีความต้องการระบบวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ต้องการให้มีการจัดการข้อมูล จัดเก็บ แก้ไข
ข้อมูลบ่อปลา ข้อมูลปลา ข้อมูลอาหารปลา ข้อมูล
การสั่งซื้ออาหารปลา ข้อมูลการให้อาหารปลา และ
ข้อมูลการจ าหน่าย  

2) ต้องการให้ระบบสามารถค านวณจุดคุ้มทุน
และผลตอบแทนในการเลี้ยงปลา  

3) ต้องการให้มีการออกแบบระบบ มีการจัด
องค์ประกอบ ใช้งานง่าย ขนาดตัวอักษรสามารถอ่าน
ได้ง่าย และมีความสวยงาม  

4) ต้องการให้มีการแสดงผลออกมาในรูปแบบ
รายงาน เช่น รายงานบ่อปลา รายงานการให้อาหาร
ปลา รายงานสรุปค่าใช้จ่าย และรายงานจุดคุ้มทุน
และผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้งานระบบโดยใช้

แบบสอบสัมภาษณ์ พบว่า   
3.1 การประเมินการใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการ
เลี้ยงปลามีดังนี ้

1) ใช้ระบบช่วยในการจัดการข้อมูล จัดเก็บ 
แก้ไขข้อมูลการเลี้ยงปลาหมอ อยู่ในระดับที่ดี โดย
ผู้ใช้งานระบบให้ความเห็นว่า ระบบสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ได้มีปัญหากับข้อมูลแต่อย่างใด 

2) ใช้ระบบช่วยในการสั่ งซื้ ออาหารปลา 
ผู้ใช้งานระบบให้ความเห็นว่า สามารถน ามาค านวณ
ค่าใช้จ่าย และแสดงใบสั่งซื้อได้ ท าให้สะดวกและ
รวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

3) ใช้ระบบช่วยในจ าหน่ายปลา ผู้ใช้งานระบบ 
ให้ความเห็นว่า สามารถน ามาค านวณ และแสดง

บันทึกการขายได้ ท าให้สะดวกและรวดเร็ว ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง 

4) ใช้ระบบช่วยในการค านวณหาจุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทน ผู้ใช้งานระบบให้ความเห็นว่า มีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมในค านวณหาจุดคุ้มทุนและ
ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาหมอ เพราะระบบ
สามารถน าค่าใช้จ่ายจากต้นทุนในการเลี้ยงปลา และ
รายรับจากการจ าหน่ายปลาที่บันทึกข้อมูลน ามาใช้
ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนและผลตอบแทนในการ
เลี้ยงปลาหมอในรอบการเลี้ยงน้ันๆ ได้ 

5) การออกแบบระบบ การจัดองค์ประกอบ 
ขนาดตัวอักษร ความสวยงาม ผู้ใช้ผู้ใช้งานระบบให้
ความเห็นว่า ควรที่จะมีรายละเอียดมากขึ้น 

6) ความเร็วในการประมวลผลของระบบ 
ผู้ ใช้งานระบบมีความพึงพอใจความเร็วในการ
ประมวลผลและการท างานรวดที่เร็ว  

7) ความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานระบบพึง
พอใจในความสะดวกในการใช้งาน สามารถน าข้อมูล
ที่จัดเก็บมาค านวณหาจุดคุ้มทุนและผลตอบแทนใน
การเลี้ยงปลาได้ทันที 

8) ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล ผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจ เพราะมีการก าหนดช่ือและ
รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ9) การออกแบบรายงาน 
การจัดว่าต าแหน่ง ตัวอักษร ผลลัพธ์ท่ีแสดง ผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจในความเหมาะสมต าแหน่งการ
จัดวางรายงาน รายงานสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถน ารายงานรายรับ รายจ่ายและจุดคุ้มทุนมา
วิเคราะห์ในการเลี้ยงปลาในรอบการเลีย้งครั้งตอ่ไป มี
ความครบถ้วนถูกต้อง 

สรุป  
ผลการประเมินเกี่ยวกับการใช้งานระบบของ

ผู้ดูแลระบบ พบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
ใช้งานระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนในการเลี้ยงปลาในการใช้ระบบช่วยในการ
ค านวณหาจุดคุ้มทุนและผลตอบแทน การออกแบบ
ระบบ การจัดองค์ประกอบ ขนาดตัวอักษร ความ
สวยงาม ความเร็วในการประมวลผลของระบบ ความ
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ปลอดภัยในการรักษาข้อมูล และการออกแบบ
รายงาน การจัดว่างต าแหน่ง ตัวอักษร ผลลัพธ์ที่
แสดง 

ส่วนในการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผล 
พบว่ามีความรวดเร็ว สามารถช่วยในการค านวณหา
จุดคุ้มทุนและผลตอบแทน และมีความปลอดภัยใน
การรักษาข้อมูลของระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้
ใช้เวลาในการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ ก่อนท่ีจะท าการออกแบบ
ระบบ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรพัฒนาให้ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ

ผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลาสามารถ
แสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟได้ ซึ่งหากท าได้ก็จะ
ช่วยในเรื่องการตัดสินใจในการลงทุน และเห็น
รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใช้เมล็ดกระถินป่นปริมาณสูงในสูตรอาหารข้นเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่ น ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (CRD) โดยสุ่มนกกระทาญี่ปุ่นอายุ 7 วันจ านวน 180 ตัวออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 45 ตัว แต่ละกลุ่มมี 15 กรง(ซ้ า) มีนกอยู่กรงละ 

3 ตัว(ซ้ าละ3 ตัว) นกแต่ละกลุ่มได้รับอาหารที่แตกต่างกัน 4 สูตรคือ สูตรอาหารที่ 1 ไม่มีการเสริมเมล็ดกระถินป่น(สูตรควบคุม)  ส่วน

สูตรอาหารที่ 2 , 3 และ 4 มีการเสริมเมล็ดกระถินป่นในปริมาณร้อยละ 10, 20 และ30 ตามล าดับ ให้นกคุ้นเคยกับอาหารทดลองก่อน 

7 วัน ( preliminary)  จนนกอายุได้ 15 วันจึงเริ่มเก็บข้อมูล  ระยะเวลาเก็บข้อมูลนาน 24 วัน(อายุเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 38 วัน)  

พบว่านกกระทาญี่ปุ่นกลุ่มที่ 1 มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย, อัตราการเจริญเติบโต (ADG), ปริมาณการกินได้ของอาหารเฉลี่ยต่อวัน  และ

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (FCR) ดีที่สุดส่วนกลุ่มที่ 4 ได้ค่าที่ไม่ดีมากที่สุด    ค่าเฉลี่ยของทุกค่าที่ท าการศึกษาในแต่ละกลุ่ม

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05)  โดยที่นกกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 มี

น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 87.64, 57.04, 42.04 และ 26.06 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ  มีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยเท่ากับ 18.09, 

14.69, 11.43 และ 10.85 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ   มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 3.74, 2.37, 1.75 และ 1.08 กรัมต่อตัวต่อวัน

ตามล าดับ   มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวเท่ากับ 4.91, 6.34, 6.88 และ 10.82 ตามล าดับ   ในด้านต้นทุนค่าอาหารในการ

เพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 0.05)  โดยที่นกกลุ่มที่ 1 มีต้นทุนต่ าที่สุด

ส่วนกลุ่มที่ 4 มีต้นทุนสูงที่สุด ( 90 เทียบกับ 140 บาทต่อน้ าหนักตัวเพิ่ม 1 กิโลกรัม) ( P < 0.05)   ดังนั้นการเสริมเมล็ดกระถินป่นใน

ปริมาณที่สูงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นในการทดลองนี้ ไม่เกิดผลดีต่อทั้งสมรรถภาพการผลิตและการลด

ต้นทุนการผลิต 

ค าส าคัญ:  เมล็ดกระถินป่น , นกกระทาญี่ปุ่น 
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Abstract 
The objective of this  research was investigated the high levels of leucaena seed meal in concentrates 

for the Japanese quail. The completely randomized design (CRD) was used for the experimental design by 
sampling the seven days age of 180 birds and separated into 4 groups. Each group had 15 cages (replications) with 
3 birds in each cage. Each group of birds got the 4 different concentrates formulation. First formula was no added 
with leucaena seed meal as control. The second, the third and the forth formula were added with leucaena seed  
meal for the percentage of 10  20 and 30, respectively. The preliminary feeding for 7 days was used in order to 
let the birds were familiar with their experimental food and the data was collected when the birds were 15 days 
of age. The period for collecting data was 24 days. The result found that the first group of  birds had increasing 
average weight, average daily gain (ADG), feed intake and feed conversion ratio (FCR) which was the best condition 
for bird feeding whereas the forth group was the worst condition. The every average value in each group for this 
study, The ANOVA was investigated and every group had the statistical significant difference (P<0.05).The first, the 
second, the third and the forth group of birds had the increasing average weight equal to 87.64, 57.04, 42.04 and 
26.06 g/bird/day, respectively. Feed Intake was 18.09, 14.69, 11.43 and 10.85 g/bird/day, respectively. ADG was 
3.74, 2.37, 1.75 and 1.08 g/bird/day, respectively. FCR was 4.91, 6.34, 6.88 and 10.82 respectively. The feed cost 
/kg gain resulted that the first group of birds had the lowest cost whereas the forth group had the highest cost 
( 90 baht comparison with 140 baht per 1 kg gain) (P<0.05). The result indicated that adding more than the 
percentage of 10 leucaena seed  meal in feed for the Japanese quails was not suitable for the production 
performance and lower cost.      

Keywords:  Leucaena seed  meal , Japanese quails 
 

บทน า  
ปัจจุบันเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงสัตว์มีมาก

อย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคในประเทศไทย  ปัจจัย
ด้านอาหารเลี้ยงสัตว์จะเป็นต้นทุนส าคัญประมาณ
ร้อยละ 60 -70 ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด (บุญ
เสริมและบุญล้อม, 2542)  นอกเหนือจากต้นทุนค่า
พันธุ์สัตว์ ค่าการจัดการฟาร์มและค่าวัคซีนยาป้องกัน
รักษาโรค นับวันอาหารข้นหรืออาหารส าเร็จจาก
บริษัทที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดมีราคาสูงเพิ่มขึ้นๆ มี
ผลกระทบท าให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์สูงข้ึนตามไปด้วย  
นั้นก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงจะได้ก าไรน้อยลงๆ   ดังนั้น
จึงเห็นสมควรที่จะเสาะหาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์
หรือผลพลอยได้จากการเกษตรอื่น มาทดแทนหรือ
ลดการใช้วัตถุดิบแหล่งโปรตีนสูงในสูตรอาหาร เช่น 
กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง ปลาป่น เป็นต้นที่มีราคา
แพงมาก   เมล็ดกระถินแก่สามารถพบเห็นและหาได้
ง่ายทั่วไปตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนะต่างๆอยู่

สูงพอประมาณและที่ส าคัญเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
ได้มาฟรีๆไม่ต้องเสยีเงินซื้อ แต่ถูกปล่อยท้ิงอย่างไร้ค่า
ไม่ ถู กน าไป ใช้ประโยชน์  ส่ วน ใหญ่ จะเห็ นแต่
ความส าคัญของใบกระถินมาใช้ในสูตรอาหารสัตว์
มากกว่า  ถ้าเอาเมล็ดกระถินแก่มาป่นแล้วผสมใน
สูตรอาหารสัตว์  จะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบอาหารโปรตีนสูงราคาแพงเช่น กากถั่วเหลือง 
กากถั่วลิสง  ปลาป่นลดลงได้อย่างมาก เป็นการช่วย
ลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างมากนั้นก็คือต้นทุนในการ
ผลิตสัตว์ลดลงได้อย่างมากด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควร
ที่จะน าเมล็ดกระถินแก่มาวิเคราะห์ศึกษาหาคุณค่า
ทางโภชนะ และศึกษาถึงระดับการใช้ในปริมาณสูงใน
สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์  ว่ามีผลต่อสมรรถภาพการผลิต
หรือไม่เพียงไร และสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
ลงได้จริงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มที่ไม่ได้
ใช้เมล็ดกระถินป่นในสูตรอาหารข้น  เนื่องจากนก
ระทาญี่ปุ่นมีขนาดตัวเล็กกินอาหารน้อยใช้พื้นที่ไม่
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มากเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นได้เป็นจ านวนมาก ใช้เงิน
ลงทุนน้อย  มีความต้านทานโรคได้ดีกว่าไก่   นก
กระทาญี่ปุ่นเลี้ยงเพียงอายุประมาณ 35วันก็จ าหน่าย
เป็นนกกระทาเนื้อได้  และสามารถออกไข่ได้ไวเมื่อ
อายุป ระมาณ  42-45วัน ให้ ไข่ ได้ น าน11 เดื อน 
สามารถคืนทุนได้เร็วกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆมาก  
 (ศิริพันธ์, 2543)  การทดลองใช้เมล็ดกระถินป่น
ปริมาณสูงในสูตรอาหารข้นนี้จึงเลือกท าการทดลอง
ในนกกระทาญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้ทราบผลการทดลองได้
รวดเร็ว ประหยัดทั้งงบการทดลองและพื้นที่การเลี้ยง
กว่าสัตว์อื่น 

 

วัตถุประสงค ์ 
1.  เพื่ อศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเมล็ด

กระถินป่น 
2.  เพื่ อศึกษาการเพิ่ มขึ้นของน้ าหนั กตั ว  

ปริมาณการกินได้ของอาหารและสมรรถภาพการ
ผลิต คือ อัตราการเจริญเติบโต (Average Daily 
Gain ; ADG) และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ าหนักตัว (Feed Conversion Ratio ; FCR) 
ของนกกระทาญี่ปุ่นที่ช่วงอายุ15-38วัน โดยมีการใช้
เม ล็ ด ก ระถิ น ป่ น ใน ป ริ ม าณ  10, 20 แ ล ะ  30 
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น  เปรียบเทียบกับสูตร
อาหารควบคุม  

3.  ศึกษาต้นทุนค่าอาหารของนกกระทาญี่ปุ่น  
เมื่อมีการเสริมเมล็ดกระถินป่นในสูตรอาหารใน
ปริมาณ 10 , 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบ
กับสูตรอาหารควบคุม 

 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
กระถินมีสารพิษชนิดหนึ่ งที่ ช่ือว่ามิ โมซิน 

(Mimosine) เป็นสารพิษพวกกรดอะมิโนที่อยู่เป็น
อิสระ สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนไลซีน   มิโมซีนมี
ช่ือทางเคมีคือ  β-N-(3 hydroxy-4-pyridine)-α-
amino propionic acid และมี สู ต รท างเค มี คื อ 
C2H10O4N2 สล ายตั ว ได้  3,4-dihydroxypyridine 
หรือ DHP กับเซรีนหรือกรดไพรูวิค และแอมโมเนียมิ
โมซีนจะถูกสลายได้ด้วยกรดเกลือเจือจาง พบในใบ
อ่อนและเมล็ดของกระถิน โดยจะพบในใบอ่อน
มากกว่าใบแก่ ความเป็นพิษของมิโมซีนจะมีผลทั้ง
สัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่น ไก่  สุกร  ม้า  กระต่าย  และ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ ส าหรับสัตว์เคี้ยว
เอื้องภายในกระเพาะรูเมนมีแบคที เรียที่สามารถ
เปลี่ยนมิโมซีนให้เป็น DHP ซึ่งเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสโลหิตจะมีผลต่อต่อมไทรอยด์ ท าให้การผลิต
ฮอร์โมนไทรอกซีนลดลง  เป็นผลให้ต่อมไทรอยด์
ขย ายตั ว  ก่ อ ให้ เกิ ด โรค คอห อยพ อก ใน ที่ สุ ด 
นอกจากนี้มิโมซีนมีผลท าให้ประสิทธิภาพการย่อย
เยื่อใยของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยว
เอื้องลดลง (กฤษณาและศศิพร, 2538) 

Devendra and Moleroy (1982) รายงานว่า 
แพะบางตัวเกิดอาการขนร่วงเมื่อได้รับกระถินเสริม
หญ้าสดในระดับสูงร้อยละ75 ของวัตถุแห้งนอกจากน้ี
ยังสังเกตพบว่าแพะสายพันธุ์ซาเนน (saanen) หลัง
หย่านมที่ได้รับใบกระถินสดในระดับสูงบางตัวมี
อาการขนร่วง  ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัด ตามแนวสันหลัง
และสีข้างแต่อาการจะหายไปเมื่อหยุดให้กระถิน และ
เมื่อให้กระถินในระยะต่อมาปรากฏว่าสัตว์ไม่แสดง
อาการทั้งนี้อาจจะเนื่องจากจุลินทรีย์สามารถปรับตัว
ได้ กองอาหารสัตว์(2541)ได้รายงานเปรียบเทียบ
คุณค่าของใบและเมล็ดกระถินแสดงในตารางที่1 
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนะของใบและเมล็ดกระถิน 
โภชนะที่พบ (ร้อยละ) เมล็ด ใบป่น ใบป่น (รวมกิ่งและก้าน) 

วัตถุแห้ง ( DM ) 89.7 90.09 91.17 
โปรตีน ( CP ) 30.99 25.91 15.17 
ไขมัน ( EE ) 7.87 6.51 1.56 
เยื่อใย ( CF ) 11.43 10.52 31.57 
เถ้า ( Ash ) 4.5 11.09 13.73 
แป้งและน้ าตาล ( NFE ) 45.21 44.63 38.7 
แคลเซียม ( Ca ) 0.43 2.29 1.17 
ฟอสฟอรัส ( P ) 0.97 0.19 0.15 
โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด ( TDN ) 80.34 76.05 45.28 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองอาหารสัตว์ (2541) 

 
จากตารางที่1 พบว่าเมล็ดกระถินมีคุณค่าทาง

อาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะโปรตีน (CP) ไขมัน (EE) 
แป้ งและน้ าต าล  (NFE) แค ล เซี ย ม  (Ca) แล ะ
ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณสูงกว่าใบกระถินป่น จึงเห็น
ว่าน่าจะน าเมล็ดกระถินมาทดลองเป็นอาหารสัตว์
เพื่อท่ีว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้บ้าง   คุณค่า
ทางโภชนะของเมล็ดกระถินแก่ในตารางที่1มีค่า
ใกล้เคียงกับรายงานของพรพิมลและคณะ (2557) ที่
รายงานว่าเมล็ดกระถินแก่มีคุณค่าทางโภชนะที่
ประกอบด้วยวัตถุแห้ง (DM)  โปรตีน (CP)  ไขมัน 
(EE)  เยื่อใย (CF)  เถ้า (Ash)  และแป้งและน้ าตาล 
(NFE) เท่ากับร้อยละ 81.31, 30.09, 4.43,  14.12,  
3.89,  และ 47.47 ตามล าดับ   

การเลี้ยงนกกระทา 
นกกระทา (Quail) มี เลี้ยงอยู่ทั่ วไปในทวีป

เอเชีย อเมริกา และยุโรป แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่
ชัดว่า ประเทศใดเริ่มเลี้ยงนกกระทาเป็นแห่งแรก แต่
ส าหรับในแถบเอเชียแล้ว ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ
แรกที่น านกกระทามาเลี้ยง คือ นกกระทาญี่ปุ่น  
(Japanese Quail ; Coturnix  japonica)  ซึ่ ง ใน
ระยะแรกของการเลี้ยงนกกระทา ก็เพื่อไว้ฟังเสียง
ร้องเหมือนการเลี้ยงนกเขาใน บ้านเรา ต่อมาได้ ได้มี
การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์จนได้นกกระทาที่ให้ไข่
ดก ส าหรับประเทศไทยเรามีนกกระทาพันธุ์พื้นเมือง

อยู่ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด แต่ให้ไข่และเนื้อน้อยกว่าน
กกระทาญี่ปุ่น จึงได้มีการน านกกระทาจากญี่ปุ่นมา
เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้จะไม่กว้างขวาง
มากมายเท่ากับการเลี้ยงไก่ หรือเป็ดก็ตาม  แต่การ
เลี้ยงนกกระทาก็เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ดี 
เพราะระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ในผลตอบแทนได้
เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ และใช้เงินลงทุนน้อย    

ลักษณะท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจของนกกระทา 
1. ประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างสูง เพราะ

นกกระทาสามารถให้ไข่ได้ร้อยละ 7-8 ของน้ าหนัก
ตัว อัตราการให้ไข่เฉลี่ย ร้อยละ 70 ของฝูง 

2. ให้ผลตอบแทนเร็ว เพราะนกกระทา เริ่มให้
ไข่เมื่ออายุ 42-45 วัน วัน ระยะเวลาในการให้ผล
ผลิตไข่นานประมาณ 11 เดือน 

3. ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย พื้นที่ประมาณ  3 
ตารางเมตร สามารถเลี้ยงนกกระทาได้กว่า 500 ตัว 
จึงใช้เงินในการลงทุนไม่มากนัก 

4. วิธีการเลี้ยงดูนกกระทา ง่าย โตเร็ว สามารถ
ท าการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ 

5. เนื้อนกกระทาสามารถน าปรุงอาหารได้
หลากหลายชนิด และเนื้อมีคุณภาพดี 

การเลี้ยงดูลูกนกต้ังแต่แรกเกิด จนถึง 15 วัน 
เมื่อลูกนกกระทาฟักออกจากไข่หมดแล้ว 

สังเกตดูเมื่อเห็นว่าขนแห้งดีแล้ว จึงค่อยน าออกมา
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จากตู้เกิด น ามาเลี้ยงในกรงกกลูกนกกระทา พ้ืนกรง
ค วรปู รอ งด้ วย ก ระส อบ  ไม่ ค วร ใช้ ก ระด าษ
หนังสือพิมพ์ หรือกระดาษถุงอาหารปูรองเพราะจะ
ท าให้ลูกนกลื่นเกิดขาถ่างหรือขาพิการได้ โดยเฉลี่ย
แล้วน้ าหนักตังลูกนกกระทาเมื่ออายุ 1 วันจะหนัก 
ประมาณ 6.75 - 7.0 กรัมน าลูกนกกระทามาเลี้ยงใน
กรงกก เพื่อให้ความอบอุ่นจะใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 
60 วัตต์แขวนไว้ในกรงกก ให้สูงจากพ้ืนประมาณ 30 
ซม. แต่ถ้าสังเกตว่าลูกนกกระทาหนาวควรจะเปลี่ยน
หลอดไฟเป็นขนาด 100 วัตต์ หากใช้ตะเกียงก็ตั้งไว้
บนพื้นกรง ปกติแล้วจะกกลูกนกกระทาเพียงแค่ 1 - 
2 สัปดาห์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ให้สังเกตที่ตัวลูกนกกระทา
และอุณหภูมิภายนอกด้วยการให้อาหาร จะใช้อาหาร
ส าเร็จรูปเลี้ยงลูกนกกระทา หรือจะผสมอาหารเองก็
ได้ โดยให้มีโปรตีนประมาณร้อยละ 24 -28  หรือจะ
ใช้อาหารไก่งวงก็ได้การให้น้ า ใช้น้ าสะอาดใส่ในที่ให้
น้ า และใสกรวดเล็กๆ ลงในจานน้ าด้วย ในระยะ 3 - 
7 วันแรกควรละลายพวกปฏิชีวนะผสมน้ าให้ลูกนก
กระทากิน จะช่วยให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรง 
ทั้งน้ าและอาหารจะต้องมีให้นกกระทากินตลอดเวลา   
เมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 1 สัปดาห์ ควรเปลี่ยนเอา
กระสอบที่ปูรองพื้นกรงแล้ว เอากระสอบใหม่ปูรอง 
หรือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษถุง
อาหารปูรองพื้นแทนก็ได้  เมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 
10 วัน หรือ15 วัน ควรย้ายไปกรงนกกระทารุ่นเพื่อ
ไม่ให้แน่นเกินไปหากอากาศไม่หนาวเย็น ควรกกให้
ไฟเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นและเมื่อถึงอายุ 30 -35 
วัน จึงย้ายเข้ากรงนกไข่ต่อไป ตามปกตินกจะมีขน
งอกเต็มตัวเมื่ออายุ 3 - 4 สัปดาห์ และจะเป็นหนุ่ม
สาวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 

การเลี้ยงนกกระทารุ่นตั้งแต่อายุ 15-35 วัน 
การให้อาหารนกกระทา ใช้อาหารลูกนก

กระทาตามเดิม แต่อย่าใส่อาหารจนเต็มราง ใส่เพียง
ครึ่งรางเท่านั้น และควรใช้ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมวาง
วางบนรางอาหารเป็นการป้องกันมิให้นกกระทาคุ้ย 
เขี่ยอาหารหล่นออกมานอกราง  การให้น้ า ปฏิบัติ

เช่นเดียวกับการให้น้ าลูกนกกระทา ผิดกันแต่เพียงว่า
ไม่ต้องใส่ก้อนกรวดเล็กๆ ลงไปในจานน้ าอีกต่อไป
แล้วเมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 3 สัปดาห์ หรือจะรอ
จนกว่าลูกนกกระทาอายุได้ 1 เดือนก็ได้จะต้องท า
การคัดเพศ แยกลูกนกกระทาตัวผู้และตัวเมียเลี้ยง
พวกละกรง ส าหรับตัวผู้หากประสงค์จะเลี้ยงไว้ท า
พันธุ์ก็คัดเลือกเอาตัวผู้ที่มีลักษณะดีไว้เท่านั้น พวกที่
เหลือก็น าไปเลี้ยงไว้ท าพันธุ์ก็คัดเลือกเอาตัวผู้ที่มี
ลักษณะดีไว้เท่านั้น พวกที่เหลือก็น าไปเลี้ยงขุนขาย
เป็นนกกระทาเนื้ อต่อไป ส่วนนกกระทาตัวเมีย
หลังจากคัดเลือกเฉพาะตัวที่มีลักษณะดีแล้วควรจะ
ท าการตัดปากนกกระทา เสียก่อนที่จะน าไปเลี้ยงใน
กรงต่อไป โดยใส่นกกระทาจ านวน 50 - 75 ตัวต่อ
กรง ตามปกติแล้ว เมื่อลูกนกกระทาอายุ 2 เดือน จะ
มี น้ าหนัก 60 - 65 กรัม  

การเลี้ยงนกกระทาไข่ อายุ 35 วันขึ้นไป  
เมื่อนกกระทาอายุ 35 วันแล้ว ควรเปลี่ยน

อาหารโดยให้อาหารที่มีโปรตีน ประมาณร้อยละ  24  
เพื่อนกกระทาจะได้เจริญเติบโตเตม็ที่มีขนเปน็มันเตม็
ตั ว ให้ นกกระทาได้ กิ น อาห ารและน้ าส ะอาด
ตลอดเวลา ตามความต้องการ การให้อาหาร ควรใส่
อาหารเพียงครึ่งราง จะช่วยลดการสูญเสียอาหาร 
เนื่องจากถูกคุ้ยเขี่ยหล่นได้ หากนกกระทาได้กิน
อาหารที่จ านวนโปรตีนต่ ากว่าร้อยละ 24 นกกระทา
จะจิกกันมากจะเห็นขนบนหลังนกเหลือประปราย  
โดยทั่ว ๆไปแล้ว หากนกกระทาได้กินอาหารที่มี
จ านวนโปรตีนต่ ากว่า ร้อยละ 24 นกกระทาจะเริ่มให้
ไข่เมื่ออายุประมาณ 42 - 45 วัน และเมื่อเริ่มให้ไข่
ฟองแรกนกกระทาจะมีน้ าหนักตัวประมาณ 120 - 
140 กรัม ส่วนน้ าหนักฟองไข่ จะหนักประมาณ ฟอง
ละ 9.6 - 10.4 กรัม นกกระทาจะไข่ดกที่สุดระหว่าง
อายุ 60-150 วัน นกกระทาบางตัว ให้ไข่ดกถึง 300 
กว่าฟองต่อปี การเปลี่ยนอาหารส าหรับนกกระทา
ระยะให้ไข่ ไม่ควรเปลี่ยนกะทัน เพราะจะท าให้
กระทบกระเทือนต่อการให้ไข่ พึงระมัดระวังอย่าให้มี
ลมโกรกมากเกินไป ควรให้แสงสว่างในเวลากลางคืน
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โดยมีแสงสว่าง ประมาณ 1 - 5 แรงเทียน ต่อตาราง
ฟุต และความยาวของช่วงแสงไม่น้อยกว่า 14 ช.ม./
วัน โดยแสงจะต้องกระจายทั่วไป อย่างสม่ าเสมอ 
อย่าให้มีเงามืดบังทับรางน้ ารางอาหาร (ศิริพันธ์, 
2543)   

วิธีการวิจัย   

1. แผนการทดลอง  
ใช้นกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 180 ตัว ซื้อจาก

ฟาร์มเกษตรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
อายุ 2วันให้กินอาหารสูตรไก่เล็กท่ีมีโปรตีนร้อยละ24   
เมื่อนกอายุได้ 7 วันสุ่มนกให้กับทรีทเมนต์ (อาหารที่
แตกต่างกัน 4 กลุ่มที่มีโปรตีนร้อยละ 24)ทรีทเมนต์
ละ 45 ตัว ให้อยู่ในกรง กรงละ 3 ตัว(ผลของค่าเฉลี่ย
ทั้ง 3 ตัว ในแต่ละกรงจัดเป็นหนึ่งหน่วยการทดลอง)  
ให้นกคุ้นกับอาหารทดลองเป็นเวลานาน 7 วัน จึงเริ่ม
เก็บข้อมูลการทดลอง (อายุนกได้ 15 วัน) ทดลอง
นาน 24 วัน  จนอายุนกได้  38 วันจึงสิ้นสุดการ
ทดลองและจ าหน่ายเป็นนกกระทาเนื้อต่อไป 

2. แนวทางการด าเนินงาน 
2.1 ศึกษาหาคุณค่าทางโภชนะของเมล็ดกระ

ถิ่นป่นแห้ง ด าเนินการเก็บเมล็ดกระถินจากฝักที่แก่
เต็มที่แล้ว เก็บจากต้นที่อยู่ทั่วไปในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้เมล็ดกระถินสี
น้ าตาลเข้มจ านวน80กิโลกรัมน าไปป่นด้วยเครื่องบด
ผ่านตะแกรงที่รูขนาด 3 มิลลิเมตร และน าตัวอย่าง
เมล็ดกระถินป่นบางส่วนไปท าการวิเคราะห์หาคุณค่า
โภชนะโดยวิเคราะห์ปริมาณวัตถุแห้ง(dry matter ; 
DM ) โปรตีน (crude protein : CP) ไขมัน (ether 
extract ; EE) เยื่อใย(crude fiber ; CF) เถ้า(ash ) 
และ คาร์ โบ ไฮ เด รต  ที่ ย่ อย ง่าย(nitrogen free 
extract ; NFE) ตามวิธีการ proximate analysis 
(AOAC,1970 อ้างโดยบุญล้อมและบุญเสริม, 2555 ) 

2.2  ท าการวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ คือ ข้าวโพดป่น กากถั่วเหลือง 
และร าละเอียดที่ซื้อมาจากร้านขายอาหารสัตว์  ตาม

วิธีการ proximate analysis (บุญล้อมและบุญเสริม, 
2555 )  

2.3  ท าการทดลองน าเมล็ดกระถินป่นไปใช้
เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารปริมาณสูงเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นโดยแบ่งอาหารทดลอง(ทรีทเมนต์)ออกเป็น 4 
สูตรที่แตกต่างกันเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 180 
ตัว ดังนี้ 

สูตรอาหารที่ 1.เป็นสูตรอาหารควบคุมไม่มี
การใช้เมล็ดกระถินป่น เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 
45 ตัว  

สูตรอาหารที่ 2.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน
ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว  

สูตรอาหารที่ 3.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน
ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว  

สูตรอาหารที่ 4.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน
ปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว 

โดยที่สูตรอาหารทั้ง 4 สูตรมีปริมาณโปรตีน 
พลังงาน  Ca และ P ใกล้เคียงกันตามค าแนะน าของ 
NRC(1994) ส าห รับ สั ต ว์ ปี ก (National Rerareh 
coulacil for poultry ;1994) ให้อาหารวันละ1มื้อ
ทุกเช้าตัวละ20กรัม จดปริมาณอาหารที่ให้และเหลือ
ในแต่ละวัน มีน้ าในรางให้กินตลอดเวลา ท าการ
ทดลองเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นนาน 24 วัน เก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้คือ น้ าหนักเริ่มต้นทดลอง น้ าหนักสิ้นสุด
ทดลอง ปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน น าข้อมูลที่
ได้มาค านวณหาสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
โดยเฉพาะค่าอัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการ
ใช้อาหาร(FCR) และ   ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่ม
น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม วิเคราะห์ความแปรปรวน 
และหาความแตกต่างแต่ละกลุ่มตามวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติตามข้อที ่3 ต่อไป  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้แผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ ( Completely 
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Randomized Design;CRD)  วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ทดลองโดยAnalysis of Variance (ANOVA) ด้วย
โปรแกรม Excel (วริษา, 2558) และวิเคราะห์ความ
แต กต่ า งโดย  Duncan’s New Multiple Range 
Test (DNMRT) (สุรพล, 2537) 

4.สถานที่ท าการทดลอง 
ในการทดลองครั้งนี้เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นใน

โรงเรือนเลี้ยงไก่แผนกสัตว์ปีก และวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนะของอาหารสัตว์ที่ห้องปฏิบัติหารวิเคราะห์
อาหารสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 

ผลการวิจัย  
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะของ

เมล็ดกระถินแก่ป่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ผสม
เป็นอาหารข้นโดยวิธี  Proximate analysis จาก
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์พบว่าเมล็ด
กระถินป่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณค่าทางโภชนะ
ดังแสดงในตารางที่ 2 

  
 
 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่น 

รายการ ข้าวโพดป่น ร าละเอียด กากถ่ัวเหลือง เมลด็กระถินป่น 
วัตถุแห้ง (%DM) 88.23 88.69 88.73 92.66 
โปรตีน (%CP) 7.9 13.25 46.33 30.18 
เยื่อใย (%CP) 2.35 7.19 4.19 12.46 
ไขมัน (%EE) 4.22 19.03 2.85 6.08 
เถ้า (%Ash) 1.3 9.58 6.42 3.99 
แป้งและน้ าตาล (%NFE) 72.46 39.64 28.94 39.95 
แคลเซียม (%Ca) 0.11 0.19 0.50 0.63 
ฟอสฟอรัส (%P) 0.17 1.57 0.52 0.26 
พลังงาน (Cal/g) 3,971 4,559 4,179 4,322 

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ NFE = %DM-%Ash-%CP-%EE-%CF 

จากผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารทั้งหมดสามารถน ามาประกอบเป็น

สูตรอาหาร(ทรีตเมนต์) ทั้ง 4 สูตรส าหรับเลี้ยงนก
กระทาญี่ปุ่นตามตารางที่ 3  
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ตารางที ่3   ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารทั้งสี่สูตรส าหรับเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นระยะอายุ 15-
38 วัน 

 
รายการ 

สูตรอาหารที1่ 
(0%เมล็ดกระถิน

ป่น) 

สูตรอาหารที่ 2 
(10%เมลด็กระถิน

ป่น) 

สูตรอาหารที่ 3     
(20%เมลด็กระถิน

ป่น) 

สูตรอาหารที ่4 
   (30%เมล็ด
กระถินป่น) 

ข้าวโพดป่น 43 38.17 33.38 28.54 
กากถ่ัวเหลือง 41.3 35.6 29.87 24.12 
ร าละเอียด 12 12 12 12 
เมล็ดกระถินป่น 0 10 20 30 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.64 0.58 0.55 0.44 
เปลือกหอยป่น 1.56 1.47 1.35 1.32 
พรีมิกซ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 
ไขมัน 0.7 1.98 2.05 2.75 
เกลือแกง 0.3 0.3 0.3 0.3 
รวม 100 100 100 100 
โปรตีน (%)* 24.00 24.00 24.01 24.00 
พลังงาน(kcal/kg)* 2900.30 2900.03 2899.96 2900.24 
แคลเซียม(%Ca)* 0.86 0.862 0.861 0.864 
ฟอสฟอรัส(%P)* 0.3 0.296 0.301 0.296 

หมายเหตุ:*ตามค าแนะน าของ NRC(1994) 
 

ผลการทดลองใช้เมล็ดกระถินป่นเลี้ยงนก
กระทาญี่ปุ่น 

จากการทดลองใช้เมล็ดกระถินป่นปริมาณร้อย
ละ 0, 10, 20 และ 30ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นตามตารางที่ 3 เลี้ยงนกเป็นเวลานาน 24 วัน 

ได้ผลการทดลองคือ  การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว , 
อัตราการเจริญเติบโต  ,ปริมาณการกินได้  และอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวของนกกระทาญี่ปุ่น
ทั้ง 4 กลุ่ม ปรากฏตามตารางที่ 4  

ตารางที่ 4  การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว,อัตราการเจริญเติบโต,ปริมาณการกินได้ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ าหนักตัวของนกกระทาญี่ปุ่นท้ัง 4 กลุ่ม 

 
รายการ 

กลุ่มที่ 1 
(0%เมล็ด
กระถิน) 

กลุ่มที่ 2 
(10%เมลด็
กระถิน) 

กลุ่มที3่ 
(20%เมลด็
กระถิน) 

กลุ่มที4่ 
(30% เมล็ด

กระถิน) 
น้ าหนักเริ่มต้น(กรัม/ตัว) 48.88 49.11 43.55 50.42 
น้ าหนักสิ้นสุด(กรัม/ตัว) 136.56 106.15 85.60 76.29 
จ านวนนก(ตัว) 45 45 45 45 
ระยะทดลอง(วัน)                                     24 24 24 24 
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น้ าหนักเพิ่ม(กรัม/ตัว) 87.64ก 57.04ข 42.04ค 26.06ง 
อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/ตัว/วัน) 3.74ก 2.37ข 1.75ค 1.08ง 

ปริมาณการกินอาหาร (กรัม/ตัว/วัน) 18.09ก 14.69ข 11.43ค 10.85ค 

ปริมาณการกินอาหารคิดเป็น%น้ าหนัก 19.51 11.40 7.38 6.87 
ปริมาณการกินเมล็ดกระถินป่น 0 1.47 2.29 3.25 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว(FCR) 4.9ก 6.34ข 6.88ค 10.82ง 

ปริมาณโปรตีนที่กินได้(กรัม/ตัว/วัน) 4.34 3.53 2.74 2.60 
เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่กินได้ทั้งหมด 23.99 24.00 23.99 23.99 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ก, ข, ค และ ง แสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากตารางที่  2 พบว่าคุณค่าทางอาหารของ

เมล็ดกระถินป่นที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียง
กับรายงานของกองอาหารสัตว์ (2541) และรายงาน
ของพรพิมลและคณะ (2557) จะเห็นได้ว่าเมล็ด
กระถินแก่ป่นมี โปรตีน   แป้ งและน้ าตาล และ
แคลเซียม อยู่ในปริมาณที่มากคือร้อยละ 30.18, 
39.95 และ 0.63 9 ตามล าดับ แต่มีค่าฟอสฟอรัส
ร้อยละ 0.26 ซึ่งต่ ากว่า รายงานของกองอาหารสัตว์ 
(2541) มาก  และมีค่าพลังงานสูงถึง 4,322 แคลอรี่
ต่อกรัม 

จากตารางที่ 4 พบว่านกกระทาญี่ปุ่นกลุ่มที่ 1 
มีการเพิ่มน้ าหนักตัวเฉลี่ยตลอดการทดลองมากที่สุด
คือ 87.64 กรัมต่อตัว รองลงไปคือกลุ่มที่ 2 (57.04 
กรัมต่อตัว) กลุ่มที่ 3 (42.04 กรัมต่อตัว) และกลุ่มที่ 
4 (26.06 กรัมต่อตัว) โดยที่น้ าหนักเพิ่มทั้ง 4 กลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
เพราะว่าปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยกรัมต่อตัวต่อวัน
ของนกกลุ่มที่ 1 มีมากที่สุด รองลงไปเป็นนกกลุ่มที่ 
2,3 และ 4 คือกินอาหารได้ ดั งนี้  18.09, 14.69, 
11.43 และ 10.85 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ จึง
ท าให้ได้รับปริมาณโปรตีนและพลังงานที่มากน้อย

แตกต่างกันด้วยจึงส่งผลท าให้น้ าหนักเพิ่มและอัตรา
การเจริญเติบโต(ADG) ของกลุ่มที่ 1 ดีที่สุด โดยกลุ่ม
ที่ 1, 2. 3 และ 4 มีค่าอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 
3.74,  2.37, 1.75 แ ละ  1.08 กรั ม ต่ อ ตั วต่ อ วั น 
ตามล าดับ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของทั้ง 4 กลุ่ม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P < 
0.05)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปริมาณความขมใน
เมล็ดกระถินมีผลท าให้ สัตว์กินอาหารน้อยลง
ประกอบกับความเป็นพิษของมิโมซิน ท าให้สัตว์กลุ่ม
ที่ได้รับเมล็ดกระถินป่นปริมาณมากเจริญเติบโตได้ช้า
กว่า จากตารางผลการทดลองที่ 4 นกกระทากลุ่มที่ 
2,3 และ 4 มีปริมาณการกินได้ของเมล็ดกระถินป่น
เท่ากับ 1.47,  2.29 และ 3.25 กรัมต่อตัวต่อวัน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว(FCR) ของนก
กระทากลุ่มที่ 1 มีค่าดีที่สุดคือ 4.9  รองลงไปเป็น
กลุ่มที่  2(6.34), 3(6.88) และ 4(10.82)  โดยที่ค่า 
FCR ของทั้ ง 4 กลุ่ มมีความแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด(บาทต่อตัวต่อวัน)และ
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนักตัว1กิโลกรัมของ
นกกระทาญี่ปุ่นแสดงดังตารางที่ 5  
 

 
 
 

595



ตารางที่ 5  ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นทั้ง 4 กลุ่มที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน 
รายการ กลุ่มที1่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

ตน้ทุนค่าอาหารทั้งหมด 
(บาท/ตัว/วัน) 
ต้นทุนค่าอาหาร  
(บาท/น้ าหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม ) 

0.32 
 

90ก 

0.24 
 

100ข 

0.17 
 

100ข 

0.14 
 

140ค 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ก, ข, และ ค แสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
จากตารางที่ 5  พบว่านกกระทากลุ่มที่ 1 มี

ต้นทุนค่าอาหารในการท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นหนึ่ง
กิโลกรัมกรัมต่ าที่สุดเท่ากับ 90 บาทต่อน้ าหนักเพิ่ม1
กิโลกรัม   และมีแนวโน้มว่าต้นทุนจะสูงขึ้นตาม
ปริมาณเมล็ดกระถินที่สูงข้ึนในสูตรอาหาร โดยที่กลุ่ม
ที่ 4 มีต้นทุนสูงที่สุดคือ 140 บาทต่อน้ าหนักเพิ่ม1
กิโลกรัม 

สรุป  
สรุป เมล็ดกระถินป่นแม้ว่าจะมีคุณค่าทาง

โภชนะต่างๆอยู่มากพอสมควร แต่ยิ่งใช้ในปริมาณสูง
มากในสูตรอาหารข้น เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจะยิ่งท า
ให้สมรรถภาพการผลิตต่างๆลดลง  และยังท าให้
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม มี
ค่าสูงขึ้น  ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้ใช้ เมล็ดกระถิน
ปริมาณสูงถึงร้อยละ 10 ในสูตรอาหาร  ควรใช้ใน
ประมาณเดียวกันกับตามค าแนะน าการใช้ใบกระถิน
ของกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ คือใช้ไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร(กฤษณาและศศิพร, 2538) 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงเพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในลาวในบริบทสังคมวัฒนธรรม

ลาวและแนวทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในลาว ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้ประกอบการชาวไทยที่ด าเนินธรุกิจในสาธารณประชาธปิไตยประชาชนลาวที่ยินดีในการบริหารจัดการงานข้ามวฒันธรรมธุรกิจของ

ผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง จ านวน 20 คน พบว่า มิติวัฒนธรรมของ Geert 

Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.76, SD.= 0.69)  ได้แก่ มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติความเป็น

ปัจเจกนิยม มิติลักษณะความเป็นชายหญิง มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และการจัดการข้าม

วัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.67, SD.= 0.83) ได้แก่ ความตื่นตัวและความระแวงระไว ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่

แตกต่างกัน ความสามารถในการท างานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และระดับองค์การที่เกี่ยวกับความสอดคล้อง

ระหว่างกันและกัน โดยแนวทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในลาวควรมุ่งเน้น 1.) ด้าน

ความสามารถในการพูดภาษาลาว 2.) ด้านทัศนคติต่อวัฒนธรรม 3.) ด้านการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของภาครัฐและเอกชน และ 

4.) ด้านการร่วมกิจกรรมการกุศล 

ค้าส้าคัญ: การจัดการข้ามวัฒนธรรม, ผู้ประกอบการไทย, วัฒนธรรมลาว 

 

 

 

 

 

 





598



 

Abstract 
The purposes of this research aim to understand the business culture of Thai entrepreneur in the 

context of the Culture of Laos and to get the appropriate model development guideline for cross-cultural 
management of Thai business in Laos. The population and samples are the Thai entrepreneurs who operate their 
business in the Lao People’s Democratic Republic with their pleasure in cross-cultural management of their 
entrepreneurship. The Nonprobability sampling and Purposive sampling techniques are used with 20 samples. The 
results show that the 5 Cultural Dimensions of Geert Hofstede in overall are at a low level ( = 2.76, SD.= 0.69) 
which include Power Distance Index, Individualism vs. Collectivism, Masculinity vs. Femininity, Uncertainty 
Avoidance Index, and Long-term Orientation. While the cross-cultural management in overall is at a low level      
( = 2.67, SD.= 0.83)  which include awareness, understanding culture and cultural differences, the ability to work 
under the differences situation and environment, and the compatibility of the organization. The appropriate 
model development guideline for cross-cultural management of Thai business in Laos should focus on; 1.) the 
ability to speak Lao, 2.) the attitude toward cultural difference, 3.) the promotion of foreign trade in both the 
public and private sector, and 4.) get involved with charity.              
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บทน้า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองอารยธรรมอันยาวนาน
ประเทศหนึ่งในเอเชีย มีอาณาขตติดต่อกับไทยและมี
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กันมายาวนาน เป็น
ความสัมพันธ์กันอย่างลุ่มๆ ดอนๆ บางสมัยก็มี
ความสัมพันธ์กันแนบแน่น และมีนโยบายด้าน
เศรษฐกิจของรัฐซึ่งเข้ามาแทนที่เง่ือนไขความมั่นคง 
ตลอดจนกระแสการผลักดันของภาคธุรกิจจาก
หอการค้ า  และคณะกรรมการร่ วม ระหว่ า ง
ภาครัฐบาลและเอกชน ในความพยายามส่งเสริม
การค้าชายแดน อาจเป็นความกระตือรือร้นของไทย
เพียงฝ่ายเดียว ส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าว
อาจมีสาเหตุมาจากความพยายามในการจัดระเบียบ
ชายแดนของหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของไทย 
โดยเฉพาะนโยบายส่วนกลาง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้า “ประเพณี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และ
วัฒนธรรมของชาวบ้านบริเวณแนวชายแดนที่ด าเนิน
มาเป็นระยะเวลาช้านาน ขณะที่สายตาของลาวเอง 
อาจจะไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกับไทย เพราะรู้ว่าจะต้อง

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมืองเล็กของ
ลาวตามแนวชายแดนที่ติดกับไทยไม่น้อย สะท้อนให้
เห็นจากระเบียบของรัฐบาลลาวที่อนุญาตให้เปิดจุด
ผ่านแดนได้เพียงเมืองละ 1 แห่งเท่านั้น จุดยืน
ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงข้ามกับไทยที่มีความ
ต้องการสนับสนุนให้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการค้าชายแดนเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของลาว และที่ผ่านมารัฐบาลลาว
ยังไม่สามารถเข้าไปดูแลผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
อย่างไรก็ตาม การปรับตนเองไปสู่กลไกตลาด ความ
โปร่งใส และอ านาจรัฐในการค่อยๆ เข้าควบคุมพื้นที่
ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เริ่ม
ปรากฏแนวโน้มให้เห็นอย่างชัดเจน และแน่นอน 
(วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์, 2547) 

 ในยุคโลกาภิวัตน์กับระบบทุนนิยม การ
เคลื่อนไหวของระบบทุน โลกไร้พรมแดน ระบบ
ข่าวสารและวัฒนธรรมไม่อาจปิดกั้น ก่อเกิดการ
เคลื่อนไหลของวัฒนธรรม ต้องท าความเข้าใจในเรื่อง
ของ “วัฒนธรรม” ในความที่หมายถึงทุกสิ่งที่เรียนรู้
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มาจากการคมนาคมสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และสถาบันต่ าง ๆ 
วัฒนธรรมธุรกิจ (Business Culture) เป็นวัฒนธรรม
ที่มีอิทธิพลต่อการท าธุรกิจของคนในแต่ละประเทศ 
จะเป็นวิถีทางส าหรับการท าธุรกิจอย่างถูกต้อง
เหมาะสม (ภาวัฒน์ พันธุ์แพ, 2550) ซึ่งโดยเฉพาะ
เมืองหลวงน้ าทาถือได้ว่าเป็นประตูของการกระจาย
สินค้าอาหารไทยไปสู่ประเทศลาวและประเทศจีน ที่
มีการขนส่งและมีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเมืองที่มีภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ที่มี
ความส าคัญของประเทศลาว แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง
ของการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรม
ต่างชาติที่เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจของนักลงทุนต่างประเทศ ท าให้เกิด
ความผิดพลาดในด้านต่างๆ ของการประกอบธุรกิจ 
(รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2558)นักวิชาการต่างให้
ความส าคัญและศึกษากันมากขึ้น  จากเหตุ
ผู้ประกอบการไทยถูกมองในเชิงลบว่าเอาเปรียบ
เกินไปหรือไม่ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องมองลึก
ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เพื่อนบ้านมีทัศนะต่อเรา
อย่างไร และการพยายามเข้าใจเพื่อนบ้าน เพราะ
ข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลที่ยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ใน
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จึงต้องศึกษาประเทศ
ลาวให้มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษา
และเข้าใจถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนพ้ืนฐานและอุปนิสัยใจคอของประชาชนลาว 
ทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกันจนเกิดความ
ร่วมมือกัน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งและความ
หวาดระแวงกับผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อท าให้การ
ด า เนินธุ รกิ จ ในสองประ เทศมีความเข้ า ใจใน
วัฒนธรรมที่ต่างกัน และให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้
ปรับทัศนะ ระบบการบริหารจัดการให้เข้ากับบริบท
วั ฒน ธ ร ร ม ล า ว  เ พื่ อ ที่ จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในประเทศลาวได้
อย่างยั่งยื่น (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร, 2558) 

ดังนั้นการให้ความส าคัญของวัฒนธรรมธุรกิจ
ว่ าวัฒนธรรมเป็นที่ ตระหนัก เด่น ชัดมาก  เมื่ อ
ผู้ประกอบการไทยไปประกอบการในประเทศเพื่อน
บ้าน เหตุด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยังรู้จักเพื่อนบ้านน้อย 
ความตระหนักมักมีในรูปแบบของความรู้สึกแปลก 
แตกต่ า ง จ าก ไทย  และแสด งกา ร เ ย า ะหยั น 
ผู้ ป ร ะ กอบ กา ร ไ ทย แ ละนั ก ล งทุ น ไทย ไม่ ใ ห้
ความส าคัญในประเด็นวัฒนธรรมนี้ เมื่อเริ่มเข้าไป
ประกอบการและมักจะตระหนักก็ต่อเมื่อประสบ
ปัญหาแล้วฉะนั้น การศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมธุรกิจ
ไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมลาว” จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน เสริมสร้าง ทัศนคติ เจตคติ
ของชาวไทยและชาวลาว สามารถส่งเสริมหรือ
ต่ อ ต้ า น กิ จ ก ร ร ม อื่ น ใ ด ข อ ง สิ น ค้ า ไ ท ย ห รื อ
ผู้ประกอบการไทย วัฒนธรรมของผู้ประกอบการไทย
ที่เข้าไปประกอบการและพ านักอาศัยในประเทศลาว 
จะมีมิติต่าง ๆ อยู่ในระดับใด วัฒนธรรมธุรกิจไทยมี
ปัจจั ยการจั ดการข้ ามวัฒนธรรมใดที่ มี ผลต่ อ
สถานภาพผู้ ประกอบการไทย  และรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจไทย
เป็นอย่างไร การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษามิติ
วัฒนธรรมในลักษณะต่าง ๆ ตามทฤษฎีวัฒนธรรม
ของกีร์ท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede) และการ
ด ารงวัฒนธรรมธุรกิจภายใต้บริบททางสั งคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลาว เพื่อให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการข้ามวัฒนธรรมต่อสถานภาพ
ผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว:หลวงน้ าทา ของ
ชาวไทยและชาวลาวที่จะเกิดความสมดุลในเรื่องของ
วัฒนธรรมธุรกิจ การจัดการข้ามวัฒนธรรมต่างที่จะ
ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบริบทที่ต่างกัน
และยอมรับในวัฒนธรรมที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน
ของธุรกิจในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพื่อใหท้ราบถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจ การจัดการ

ข้ามวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ข้ามวัฒนธรรมของผู้ประกอบการไทยในลาว 

 

ค้านิยามศัพท์ 
ธุรกิจไทย หมายถึง ผู้ประกอบการชาวไทย 

ได้แก่ นักลงทุน นักธุรกิจไทย ที่ด าเนินธุรกรรมต่างๆ 
ทางธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยมุ่งศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจ และการ

จัดการข้ามวัฒนธรรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาแนว
ทางการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการชาวไทยใน
ลาว ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมของกีร์ท ฮอฟสเตด (Geert 
Hofstede)การศึ กษาวัฒนธรรมภาย ใต้ ก รอบ
การศึกษาของกีร์ท ฮอฟสเตด (Geert Hofstede, 
1988 and 2005) ได้จ าแนกการจัดลักษณะของ
วัฒนธรรมออกเป็นมิติต่ าง  ๆ ตามนิยามของ
วัฒนธรรมที่หมายถึงรูปแบบวิธีการคิด ความรู้สึก 
และตอบสนองของกลุ่มบุคคล ที่สามารถแสดงถึง
ลักษณะวัฒนธรรมพื้นฐานที่ส าคัญ ในแต่ละมิติทั้ง 5 
มิติ คือ 1.) มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power 
Distance) หมายถึง ขอบเขตที่สมาชิกในองค์การซึ่ง
มีอ านาจน้อยกว่า คาดหวังและยอมรับในการ
กระจายอ านาจที่ไม่ เท่าเทียมกัน ในองค์การที่มี
ลักษณะความเหลื่อมล้ าของอ านาจสูง ผู้บังคับบัญชา
จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว การท างานมีการ
ควบคุม สั่งการใกล้ชิด และเข้มงวด แต่องค์การที่มี
ความเหลื่อมล้ าของอ านาจน้อย สมาชิกในองค์การจะ
มีสิทธิใกล้เคียงกัน แต่ละคนจะมีความเป็นตัวเองสูง 
การตัดสินใจมักจะท าร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชา 2.) มิติความเป็นปัจเจกนิยม
และกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism) 

สังคมแบบปัจเจกนิยม หมายถึง สังคมที่มีความ
ผูกพันของบุคคลอย่ า งหลวม ๆ  ทุกคนจะให้
ความส าคัญกับตนเองในทางความคิดและการกระท า
มากกว่าความสนใจต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่ละ
คนจะอยู่เหนือผลประโยชน์ของกลุ่มส่วนสังคมแบบ
กลุ่มนิยมนั้น คนในสังคมจะมีความผูกพันกันอย่าง
เหนียวแน่นให้ความส าคัญกับการตัดสินใจแบบกลุ่ม 
มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกันให้การดูแล
คุ้มครองซึ่งกันและกัน มีลักษณะคล้ายครอบครัว 3.) 
มิติลักษณะความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง 
(Masculinity and Femininity) หมายถึง ลักษณะ
ที่ยอมรับว่าลักษณะของเพศชาย คือ ความก้าวร้าว
ชอบการแข่งขัน มีความแข็งแกร่ง ให้ความส าคัญกับ
เงินทองสิ่งของ และความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
เป็นสังคมที่แบ่งแยกบทบาทของชายและหญิงอย่าง
ชัดเจนจะมีหน้าที่ที่สงวนไว้ส าหรับชายโดยเฉพาะ 
ส่วนลักษณะเพศหญิงจะให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ชีวิต ความสุภาพอ่อนโยน ความเห็นอกเห็นใจ 
ความสัมพันธ์กับผู้ อื่ นสุภาพอ่อนโยน และให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต 4.) มิติการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) 
หมายถึง ระดับที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งถูก
คุกคามจากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ท าให้
เกิดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และ
สะท้อนออกในรูปแบบการตัดสินใจ องค์การที่มี
ลักษณะของการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงนั้น จะ
สร้างกฎระเบียบข้อบังคับมากให้สมาชิกปฏิบัติตาม 
ท าให้มีความเครียดสูง และการตัดสินใจต่างๆ  จะใช้
มติกลุ่มเป็นหลักหรือตามขั้นตอน ส่วนลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ านั้น จะมีโครงสร้าง
องค์การที่ไม่สลับซับซ้อน ตัดสินใจแบบที่กล้าเผชิญ
กับความเสี่ยง มีความเครียดในการท างานน้อย 
ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความคิด
สร้างสรรค์สูง ไม่ชอบกฎระเบียบที่เป็นทางการมี
ความวิตกกังวลต่ า ชอบการผ่อนคลาย ฯลฯ 5.) มิติ
กา รมุ่ ง เ น้ น เป้ าหมายระยะยาว  ( Long-Term 
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Orientation) หมายถึง ระดับการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาว ยิ่งสูงแสดงถึงความเพียรพยายามและการ
ยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมาย การเช่ือฟังผู้ที่มีอ านาจ
น้อยกว่าจะท าให้บทบาทของผู้บริหารส าคัญยิ่งขึ้น 
ความประหยัด มัธยัสถ์ ท าให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 
และเรื่องพันธะสัญญาที่ให้แก่กันเป็นเรื่องใหญ่ ส่วน
ระดับการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น จะท าให้คนไม่มี
ความคิดริเริ่ม ไม่พยายามเสี่ยง และไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง การรักษาหน้าและการเคารพประเพณีมาก
เกินไปก็อาจขัดขวางแนวคิดใหม่ๆ หรือการไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ การตอบ
แทนกันในสังคมด้วย ค าทักทาย ความรักและ
ของขวัญแสดงออกด้วยการเน้นเรื่องมารยาทที่ดีใน
สังคมมากกว่าความสามารถ 

สรุปวัฒนธรรมของ ฮอฟสเตด มีการใช้แนวคิด
นี้กับบริ ษัทข้ามชาติต่างๆ ในหลายๆ ประเทศ        
ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
เพื่อให้ทราบถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมสังคม ด้าน
การสื่อสาร การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การบริหาร
องค์กร และการตลาด ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าเช่ือถือที่
สามารถวัดพฤติกรรมอันเนื่องจากวัฒนธรรมออกมา
เป็นรูปธรรมและแสดงถึงข้อแตกต่างระหว่างประเทศ
ที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันออกมาได้อย่างชัดเจน 
เพื่อให้เป็นแนวทางในการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างกัน
เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 

2. การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Permutter, 
H.V. and Hernnan, D.A.,1986) ได้ให้ความหมาย
ว่า การด าเนินูรกิจข้ามพรมแดนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ซึ่งไม่เฉพาะแต่ประเทศอุตสาหกรรม แต่เป็น
ทุกธุรกิจที่ให้ความสนใจเรื่องแพ้กัน การตื่นตัวเรื่องนี้
ท าให้ผู้ประกอบการ นักบริหารเริ่มให้ความส าคัญที่
จะน ามาใช้ในการจัดการองค์การของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยปัจจัยส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 1.)ความตื่นตัว/ความระแวงระไว (Awareness) 
โดยศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการ มุ่งเน้นวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันจากประเทศที่นักบริหารถือก าเนิดมา 
ได้แก่  วัฒนธรรม ค่ านิยม บรรทั ดฐาน ระบบ
กฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมด้าน
การจัดการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและ
ท างานร่วมกัน  ส่วนความตื่นตัว/ความระแวงระไว 
จะเน้นในระดับตัวบุคคลและระดับองค์กรที่จะต้อง
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้มี
ข้อมูลเบื้องต้นเพียงพอในการปฏิบัติงานขั้นแรก 2.) 
ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การพัฒนา
และสร้างความเข้าใจให้ เกิดขึ้นบนพื้นฐานของ
ความคิดหรือพยายามเข้าใจความคิดและความรู้สึก
ของผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
สูงสุดการศึกษา เพื่อท าให้ เกิดความเข้า ใจใน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ซึ่งน าทฤษฏีทางจิตวิทยาการ
บริหารมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการที่จะ
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันของคน
ที่มาจากพื้นฐานทั้งชาติ ภาษา ศานา ความคิด 
ค่านิยม ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพื่อให้บุคลากรมา
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 3.) ความสามารถ
ในการท างาน (Capability) ในสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปว่าความสามรถในการท างานของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน เน้นความสามารถในทางเทคนนิค
และวิชาการมากกว่าที่จะกล่าวถึงความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะต้องใช้ทักษมนุษย์สัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการและวิเคราะห์ลกึลง
ไปในความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้เกิดความแต่เทคนิค
และทางมนุษย์สัมพันธ์ต่างกัน ท างานหรือปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.) ความสอดคล้อง
ระหว่างกันและกัน (Compatibility) หมายถึง การ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ท า ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ ร่ ว ม ทุ น  (Equity 
Agreement) แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร ธุ ร กิ จ 
(Strategic Alliance) มากขึ้น ซึ่งสามารถท าให้การ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเฉพาะตัวได้
รวดเร็วกว่า ในการสนองตอบต่ออุปสงค์ของลูกค้าที่
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มีมากขึ้น โดยได้น าพฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ การควบคุม โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกันและท าให้เกิดความ
หยืดหยุ่นที่จะช่วยให้การด าเนินงาน กระบวนการ
การตัดสินใจ การก าหนดนโยบายเข้าช่วยกันให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดังนั้นการจัดการข้าม
วัฒนธรรมเป็นการท าความเข้าใจ การหาความรู้
เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของคนชาติอื่ น  ซึ่ งจะ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณากลยุทธ์ในการ

เจรจาต่อรองและการด าเนินธุรกิจร่วมกันหรือ
ระหว่างกัน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
โดยมีพื้นฐานตั้งอยู่บนความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเช่ือ
ใจระหว่างกัน ความซื่อสัตย์ต่อกันและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการท าธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันใน
ระยะยาว สรุ ปจากแนวคิดและทฤษฎี น ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคนิคการวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการชาวไทยที่ด าเนิน
ธุรกิจในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยให้
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Key informant) จ านวน 20 
คน โดยกลุ่มตัวอย่างยินดีในการบริหารจัดการงาน
ข้ามวัฒนธรรมธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งข้อมูลที่ได้

จะท าการทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยใช้การ
ทดสอบ K-S test (Kolmogorov-Smironov 
Goodness of Fit Test) เพื่อหาความเที่ยงตรงของ
ข้อมูลในการทดสอบการแจกแจงข้อมูลเพื่อให้เกิด
ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้ จ า ก ค่ า ท ด ส อ บ  Normal 
distribution : accept Normality เท่ากับ P = 
0.895 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลกระจายตัวเป็นโค้ง
ปกติจริงที่นัยส าคัญ 0.05  
 2. เครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสม ได้แก่ การวิจัย
ส ารวจ (Survey Research) การเก็บรวบรวมโดย
การลงพื้นที่แจกแบบสอบถามผู้ประกอบการชาวไทย

แนวทางการจดัการ
ข้ามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมทางธุรกิจ 
ต่อสถานภาพ 

ผู้ประกอบการไทย
ไทยในวัฒนธรรม
ลาว:หลวงน ้าทา 

 

วัฒนธรรมทางธุรกิจ 
1. มิติวัฒนธรรม 
 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนยิม 
 1.3 มิติลักษณะความเป็นชายหญิง 
 1.4 มิติการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 
 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
2. การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
 2.1 ความตื่นตัวและความระแวงระไว 
 2.2 ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
 2.3 ความสามารถในการท างานในสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
 2.4  ระดับองค์การที่เกี่ยวกับความสอดคล้อง
ระหว่างกันและกัน 
 

ข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ประกอบการไทย 

-  เพศ       
-  อาย ุ
-  ระดับการศึกษา 
-  ประเภทธุรกจิ 
-  อายุในการด าเนินธุรกจิ 
-  ระดับต าแหน่งงานของท่าน 
-  ทา่นมีก าหนดที่จะด าเนิน

ธุรกิจอยู่ในลาวนานเพียงใด 
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ในเขตพื้นที่หลวงน้ าทาที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ล า ว  ซึ่ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ร วบ ร วม ข้ อ มู ล ใ ช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดย ให้ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่ง
แบบสอบถามได้สร้างตามความมุ่งหมายและกรอบ
แนวคิดของการวิจัยที่ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 1.) ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบฯ เป็นค าถาม
แบบเลือกตอบ (Check List) 2.) ข้อมูลวัฒนธรรม
ทางธุรกิจ และ 3.) ข้อมูลทัศนะการจัดการข้าม
วัฒนธรรมฯ ซึ่งตอนที่ 2 และ 3เป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดย
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย คือ ค่าคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็น
น้อยที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 -5.00 
หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างของข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์
ระดับลึกและการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
 3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ด้วยวิธีการหาค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพใช้การรวบรวมผลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
เดลฟายและเอกสาร เพื่อให้ได้ตามความมุ่งหมาย
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก าหนดโดยพิจารณา
ถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้น า
ประยุกต์จากแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน 
ร้อยละ 75.00 เพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 โดยมีอายุมากที่สุด ระหว่าง 31 -40 ปี 
จ านวน 8 คน รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี และ

อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวนเท่ากัน เท่ากับ 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งมีอายุระหว่าง 51-60 ปี 
และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวนเท่ากัน เท่ากับ 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยม
มากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญา จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 5.00 อายุในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ลาวมากท่ีสุด มีระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 9 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีอายุ 3-5 ปี จ านวน 
7 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุ 1-2 ปี จ านวน 
3 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอายุมากกว่า 10 
ปี จ านวน 1 กิจการ จ านวน 5.00 โดยมีการก าหนด
ที่จะด าเนินธุรกิจในประเทศลาวมากที่สุดเมื่อหมด
สัญญา จ านวน 8 กิจการ จ านวน 8 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 เมื่อมีค าสั่งโยกย้าย จ านวน 7 กิจการ 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 ยังไม่มีก าหนด จ านวน 3 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 และเมื่อมีการเปลี่ยน
อาชีพ/ย้ายการลงทุน จ านวน 2 กิจการ คิดเป็น       
ร้อยละ 10.00 

วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยใน
ลาวภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.76, SD.= 
0.69) โดยในแต่ละมิติวัฒนธรรม พบว่า มิติการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว อยู่ในระดับค่อนข้างมาก   
( = 3.42, SD. = 0.55)   มิติความเป็นปัจเจกนิยม 
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( = 3.35, SD. = 0.48) 
มิติวัฒนธรรมที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มิติวัฒนธรรม
ทางธุรกิจ (  = 2.43, SD.= 0.56) มิติการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน(  = 2.35, SD.= 0.64) มิติความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจ ( = 2.32, SD.= 0.62) และ
มิติลักษณะความเป็นชายหญิง ( = 2.23, SD.= 
0.58) โดยแสดงได้ดังตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของมิติวัฒนธรรม 

มิติวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย 

มิติวัฒนธรรมทางธุรกิจ 2.43 0.56 น้อย 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 2..32 0.62 น้อย 

มิติความเป็นปัจเจกนยิม 3.35 0.48 ค่อนข้างมาก 

มิติลักษณะความเป็นชายหญิง 2.23 0.58 น้อย 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 2.35 0.64 น้อย 

มิติการมุ่งเน้นเป้ามหมายระยะยาว 3.42 0.55 ค่อนข้างมาก 

รวม 2.76 0.69 น้อย 

 
การจัดการข้ามวัฒนธรรมในภาพรวมพบว่า 

การจัดการข้ามวัฒนธรรมของผู้ประกอบการไทยใน
ประเทศลาวอยู่ในระดับน้อย ( = 2.67, SD.= 
0.83) โดยในรายด้านพบว่า 1.) การจัดการระดับ
องค์การที่เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างกันและกัน
มีค่ามากที่สุดในรายด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก             
(  = 3.35, SD.= 0.84) ในรายข้อที่มีค่ามากที่สุด 
ได้แก่ ปรัชญาการบริหารงานในหน่วยงานในประเทศ
ลาวและในประเทศ, การท างานในประเทศลาว
จ าเป็นต้องใช้การวางแผนอย่างรัดกุมทุกๆ ครั้ง และ
ต้องใช้การควบคุมการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างใกล้ชิดเสมอๆ 2.) ด้านความสามารถในการ
ท างานในสถานกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
อยู่ในระดับน้อย ( = 2.65, SD.= 0.23) ในรายข้อ
ที่มีค่ามากที่สุด ได้แก่ ในประเทศลาวจ าเป็นต้องใช้
เทคนิคหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างานกับ

ผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ในสภาพสังคม
วัฒนธรรมประเทศลาว มีโอกาสได้ใช้ความสามารถ
ในการท างานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจ ากัด 3.) ด้าน
ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อยู่ใน
ระดับน้อย (  = 2.42, SD.= 0.89) ซึ่งรายข้อที่มีค่า
มากที่สุด ได้แก่ การเห็นความส าคัญและอนุญาตให้
ลาพักงาน (ท้องถิ่น) ลางานไปช่วยงานแต่งงานของ
ญาติพี่น้องได้ เสมอ และความเข้าใจความเป็น
ชาตินิยมของชาวลาวที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ
พันธุ์ประเทศลาว และ 4.) ด้านความตื่นตัวและความ
ระแวงระไว อยู่ในระดับน้อย ( = 2.25, SD.= 
1.36) โดยในรายข้อที่มีค่ามากที่สุด ได้แก่ ความระ
มันระวังการทักทายสตรีชาวลาวด้ายการยกมือไหว้
เสมอ และท่านให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการแต่ง
กายไปร่วมงานที่ได้รับการ์ดเชิญมาทุกครั้ง ดังตาราง
ที ่2  

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการวัฒนธรรม 
การจัดการข้ามวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย 

2.1 ความตื่นตัวและความระแวงระไว 2.25 1.36 น้อย 
2.2 ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 2.42 0.89 น้อย 
2.3 ความสามารถในการท างานในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน 

2.65 0.23 น้อย 

2.4  ระดับองค์การที่เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างกันและกัน 3.35 0.84 ค่อนข้างมาก 
รวม 2.67 0.83 น้อย 
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ผลการวิ เ คร าะห์ข้ อมู ล เ ชิ งคุณภาพของ
ผู้ประกอบการไทยในประเทศลาว พบว่า แนว
ทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจต่อสถานภาพ
ผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว:หลวงน้ าทา ควร
ต้องให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม/กลุ่ม โดย
ต้องศึกษาและให้การยอมรับในค่านิยม/วัฒนธรรม
ของชาวลาว การกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับ
ผู้ร่วมงานชาวลาว ซึ่งการด าเนินการธุรกิจร่วมกัน
หรือท างานร่วมกันระหว่งองค์กรเป็นสิ่งท่ีดีและมีมาก
ที่ขึ้น การบริหารจัดการองค์กรควรมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาว เน้นการสื่อสารกันด้วยภาษาลาวมีความ
จ าเป็นและความส าคัญต้อง ต้องศึกษาการเรียนรู้
ภาษาลาวเป็นพื้นฐานก่อน ต้องมีรูปแบบโครงสร้าง
การกระจายอ านาจและสามารถตรวจสอบได้ การ
ปฏิบัติงานเน้นความร่วมมือเป็นส าคัญ และควรมีการ
บริหารความเสี่ยงของการลงทุนในเรื่องของกฏหมาย
ต่างๆ  

 

อธิปรายผลการวิจัย 
วัฒนธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยใน

วัฒนธรรมลาว:หลวงน้ าทา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีมิติ
วัฒนธรรมของ Geert Hofstede ทั้ง 5 ลักษณะนั้น 
พบว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติความเป็น
ปัจเจกนิยม มิติลักษณะความเป็นชายหญิง มิติการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และมิติการมุ่ ง เน้น
เป้าหมายระยะยาว อยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นถึง
การบริหารวัฒนธรรมของผู้ประกอบการไทยที่มีต่อ
วัฒนธรรมที่แตกต่างในการบริหารจัดการทางธุรกิจ
เพื่อให้เกิดการประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย และ
ด้าน การจัดการข้ามวัฒนธรรมของผู้ประกอบการ
ไทยในประเทศลาวอยู่ในระดับน้อย โดยในด้านความ
ตื่นตัวและความระแวงระไว ความเข้าใจในเรื่อง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ความสามารถในการท างาน
ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และ
ระดับองค์การที่เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างกัน

และกันนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการไทยมีการ
บริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมในประเทศลาวอยู่ใน
ระดับน้อย ในด้านมีการวิเคราะห์และการปรับตัว
ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อการจัดการ ที่ได้มุ่งเน้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
วัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐาน ระบบกฎหมาย เพื่อ
การปฏิบัติงานขั้นแรก ซึ่งผู้ประกอบการไทยมียังมี
การพัฒนาและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของความคิดหรือพยายามเข้าใจความคิด เพื่อท าให้
เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมแตกต่างกัน เพื่อให้
บุคลากรมาท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระดับ
น้อย ส่วนความสามารถในการท างานที่แตกต่างกัน
ออกไปให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปยังให้ความส าคัญ
ของความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในระดับน้อย 
จึงท าให้ท างานหรือปฏิบัติงานร่วมกันได้ยังไม่ได้
ประสิทธิภาพ และความสอดคล้องระหว่างกันและ
กัน ท าให้เกิดการร่วมทุน และการสร้างพันธมิตร
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยชาวไทยมีค่อนข้ามากขึ้น 
โดยจะส่งผลท าให้การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันเฉพาะตัวได้รวดเร็วกว่า โดยได้น าพฤติกรรม
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การควบคุม โดยใช้
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้อง
กันและท าให้เกิดความหยืดหยุ่นที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงาน กระบวนการการตัดสินใจ การก าหนด
นโยบายเข้าช่วยกันให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
และแนวคิดของ กันติดารัชต์  ขวัญคง (2555), 
Hofstede (1997: pp. 27-37), ที่ได้กล่าวว่า การ
บริการจัดการข้ามวัฒนธรรมนั้นควรมีลักษณะของ
การจัดการให้ครอบคลุมการมีความเสมอภาค ความ
เท่าเทียม การปกครองที่มีล าดับช้ันององค์กร การมี
อิสระในการท างาน การพึ่งพาการตัดสินใจหรือมีการ
เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การกระจายอ านาจเป็นเป็นส าคัญ มีอิสระในการ
ตัดสินใจในการท างาน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
และความส าเร็จจึงถูกก าหนดเป็นรูปแบบของการ
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
บริการจัดการองค์กรให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ ใน
การตรงกันข้ามถ้าไม่มีการบริหารจัดการข้าม
วัฒนธรรมก็จะส่งผลต่อการด าเนินงานและท าให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ การแบ่งช้ันความเป็น
ปัจเจกนิยม ลักษณะความไม่เป็นชายหญิง การไม่
หลีก เลี่ยงความไม่แน่นอน และการไม่มุ่ ง เน้น
เป้าหมายระยะยาว จะท าให้การไม่มีประสิทธิภาพ
และการบริการจัดการธุรกิจในเรื่อง คน งานและเงิน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ A. L. Kitja. 
(2016) .  ที่ ได้กล่ าวว่ า  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและเรียนรู้ที่
จะเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความเข้าใจ
ด้านมิติความแตกต่างทางวัฒนธรรมธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถคาดเดาได้ว่าผู้ประกอบการไทยในประเทศ
อื่นมีความคิดอย่างไร ซึ่งจะสะท้อนออกมาในหน้าที่
ทางการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทั่วไป 
การตลาด การบัญชี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจระหว่างประเทศจะส่งผลต่อธุรกิจสามารถ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้เป็นมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและประสิทธิภาพ 
 ส่วนในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการชาว
ไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยและให้ความส าคัญกับการ
จัดการข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะการให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจและการตัดสินใจให้กับผู
ร่วมงานชาวลาว เพื่อการพัฒนาคุณสมบัติในการ
บริหารงาน และควรเน้นการเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรท
ที่ให้ความส าตัญกัลกลุ่มนิยมหรือส่วนร่วมในการ
ท างานหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมธุรกิจ เพื่อการให้
ความส าคยกับสังคมส่วนรวมโดยึดถือกลุ่มเป็นหลักมี
ความเป็นกลุ่มพวกหรือพรรคพวกไว้ในการพึ่งการ
ตัดสินใจ จะอาศัยความสัมพันธ์ที่รู้จักกันเป็นคน
แนะน าการเจรจาธุรกิจในการท างาน ซึ่งตรงกับ

แนวคิดของการจัดการวัฒนธรรมของ Hofstede 
(2006) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติ
ให้ประสบความส าเร็จนั้นควรต้องทราบถึง จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมสังคม ทั้งด้านการสื่อสาร การเจ
ราธุรกิจ การบริหารองค์กร และการตลาด สามารถ
วัดพฤติกรรมอันเนื่องจากวัฒนธรรมออกเป็น
รูปธรรมของลักษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อการ
ได้เปรียบทางด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการที่จะขยาย
เครื่อข่ายผลประโยชน์เชิงธุรกิจและต่อยอดสู่การ
พัฒนาประเทศนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 

สรุปผลการวิจัย 
 แนวทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจต่อสถานภาพผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรม
ลาว:หลวงน้ าทา ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ ผู้ประกอบการ
ไทยควรศึกษาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันและการเตรียมพร้อมในการบริหารความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม การเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ
คนในประเทศนั้นๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถคาดการณ์สภาพแวดล้อมของธุรกิจใน
ประเทศที่ได้ลงทุนของหน้าที่ทางการจัดการต่างๆ 
ได้แก่การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี การ
บริหารรงานทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ โดยเฉพาะ
จะต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งจะ
เป็นที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และสามารถเตรียมรับมือ
กับความแตกต่างในการบริหารงาน ส่วนการเข้าไป
ลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ควรมีการเรียนรู้และ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ จะช่วยท าให้
ธุรกิจสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้
เป็นมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มิติความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจ มิติความเป็นปัจเจกนิยม มิติลักษณะความ
เป็นชายหญิง มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มิติ
ก า รมุ่ ง เ น้ น เป้ าหมายระยะย าว  เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
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ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนควรมุ่งเน้นความตื่นตัวและความระแวง
ระไว ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ความสามารถในการท างานในสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และระดับองค์การที่
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างกันและกัน 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการข้ามวัฒนธรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจไทยในลาว ควรมุ่งเน้นดังน้ี 

1.)  ด้านความสามารถในการพูดภาษาลาว เพื่อ
การส่งเสริมสร้างทักษะและการติดต่อสื่อสารและ
ความเข้าใจในมิติวัฒนธรรมอันดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  

2.)  ด้านทัศนคติต่อวัฒนธรรมเพื่อบ้าน ควรให้
ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการไทยโดยมุ่งเน้น
เ ชิงปฎิบั ติการที่ จั ดกิจกรรมต่ า งๆ ที่ จะท า ให้
ผู้ประกอบการเข้าใจและสร้างทัศนคติในทางบวกต่อ
วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านที่จะส่งผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 

3.)  ด้านการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของ
ภาครัฐและเอกชน ควรมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนร่ วมมือกันที่ จะ เปิดการแสดงสินค้ า ใน
ต่างประเทศท่ีเป็นคู่ค้าและลงทุน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
สร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ความเข้าใจของธุรกิจของประเทศไทยที่จะส่งผลต่อ
การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศน้ันๆ 

4.)  ด้ านการร่ วมกิ จกรรมการกุ ศล  เพื่ อ
ช่วยเหลือสังคมประเทศคู่ค้า ผู้ประกอบการไทยควร
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเช่ือมสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างผู้ประกอบการไทยและชาวลาว เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมธุรกิจและการบริหารข้ามวัฒนธรรมที่
จะส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศที่
มีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดและอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และแนวทางการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจะให้ความส่าคัญ
เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.62) โดยแบ่งตามรายด้านได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 
3.74, S.D. = 0.80) ด้านราคา ( = 3.75, S.D. = 0.81) ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ( = 3.70, S.D. = 0.71) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( = 4.00, S.D. = 0.95) การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 3.54, S.D. = 0.91)  ใน
ด้านความรับรู้อัตรลักษณ์ทางสังคม ได้แก่ การรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลหรือบริบทจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านประเพณี  ด้านประวัติศาสตร์และด้านวิถีชีวิต  แนว
ทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ควรมุ่งเน้น 1.) ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องน่าเสนอด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 2.) ด้านราคาต้องเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับและงบประมาณการจ่ายของนักท่องเที่ยว 3.) ด้านการจัดจ่าหน่าย ต้องเป็นการ
กระจายสถานที่จ่าหน่ายเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 4.) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณา ผ่านสื่อการตลาดเฉพาะกลุ่ม
ประเทศเปูาหมาย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 5.) ควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรของสถานที่ท่องเท่ียวตลอดจนสถาน
ประกอบการต่างๆ มีทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6.) การพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ควรเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่
เป็นจุดขายจุดเด่น ต่อยอดประยุกต์ให้ร่วมสมัยจึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้เกิดการสืบทอดอัตลักษณ์และก่อให้เกิดรายได้ของชาว
ชุมชนในพื้นที่ 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, อัตลักษณ์, เชียงใหม่, การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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Abstract 
  This research aim to first, investigate marketing mix’s factors and identity of Chiang Mai. Second,  
guidelines for tourism development  for Chinese tourists to promote tourism in Chiang Mai. The results shown 
that Chinese tourists  gave a rate of importance to all aspects of the marketing mix’s factors at high level ( = 
3.80, S.D. = 0.62); which can be categorized into each aspect as follows: in terms of product ( = 3.74, S.D. = 
0.80), in terms of price ( = 3.75, S.D. = 0.81), in terms of place of distribution ( = 3.70, S.D. = 0.71), and in terms 
of promotion ( = 4.00, S.D. = 0.95). The perception towards identity of Chiang Mai in overall was at a high level  
( = 3.54, S.D. = 0.91). In terms of social identity includes tourism, natural resources and environment, and 
economic. In term of Uniqueness or Chiang Mai’s identity include the tradition, history and lifestyle. The 
guidelines for developing the marketing mix’s factors and identity of Chiang Mai that affect the travel of Chinese 
tourists in Chiang Mai tourism promotion should emphasized on: 1) In terms of product, it should represent the 
uniqueness of  culture, tradition and local arts. 2.) In terms of price, it should be appropriate to the benefits and 
affordable for tourists. 3.) In terms of place, it should be settled in vary locations in order to provide 
conveniences for tourists. 4.) In terms of promotion, there should advertising via media for the specifically 
targeted countries by public relation networks from both public and private sectors. 5.) It is important to 
encourage staffs of all tourist attractions and all enterprises to improve their Chinese to be able to communicate 
with tourists. 6.) In order to develop the identity of Chiang Mai, it should develop the uniqueness of its identity 
and also apply to the contemporary identity to be outstanding y while still inherited the identity which would 
contributes income of the local community members.     

Keyword:  Marketing Mix’s Factors, Identity, Chiang Mai, Tourism Promotion       

 
บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่าคัญ
ของมนุษย์ทีมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน  การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม หรือการเสาะ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ  จึงท่าให้ที่
ท่องเที่ยวเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาการ
เติบโตของตลาดการท่องเที่ยวส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง (อัศวิน 
แสงพิกุล, 2555:15-20) ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศ
ไทยก่าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องมี
ความตื่นตัวและเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
ด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างและเป็น
จุดเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนในอนาคต ซึ่งการเปิดเสรีบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่
เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกันก็ท่า
ให้มีความเป็นไปได้สูงว่าแนวโน้มการแข่งขันใน
อนาคตจะยิ่ งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นอย่าง
แน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในเมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่ม
มากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการ
เข้าสู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตาม
แนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโดยหาก
จะพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มี
ค่าต่อการท่องเที่ยวสูง อุดมสมบูรณ์ซึ่ งเกิดจาก
ทรัพยากรที่ เป็นธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน การมีเอกลักษณ์ของ
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ตนเองภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งท่าให้เป็นสิ่ง
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึง
เกิดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากและเป็นการ
เสริมสร้างความเจริญทาบเศรษฐกิจและสังคมให้กับ
ประเทศ ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายแตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ทรัพยากร
มนุษย์ ในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและธุรกิจแต่ละประเภท
สามารถเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นช่ือว่าเป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรอืงของอาณาจักรล้านนาท่า
ให้เชียงใหม่ได้หล่อหลอมเอาวัฒนธรรมอันล้่าค่า จาก
แหล่งอื่นๆมาเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
งดงามในความเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตน อันเป็นมนต์
เสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนจากทุกสารทิศทั่ว
มุมโลกให้มาเที่ยวชม ท่าให้เชียงใหม่กลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวส่าคัญระดับโลก ในปี 2557 พบว่า มี
นักท่องเที่ ยว เดิ นทางเข้ ามาเ ชียงใหม่จ่ านวน 
5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ่านวน 
620,756 คน (12.31%) แยกเป็น ชาวไทย 
3,622,511 คน (63.98%) (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2558) ชาวต่างประเทศ 2,039,162 
คน (36.02%) โดยชาวต่างประเทศที่ เดินทางเข้ามา
จังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ประเทศสหรัฐอมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุุน 
และประเทศจีนที่สร้างรายได้แก่จังหวัด 43,070.24 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ่านวน 3,563.21 
ล้านบาท หรือ 9.02% ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 23,973.93 ล้านบาท (55.66%) และ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19,096.31 ล้านบาท 
(44.34%) ระยะเวลาพักเฉลี่ย 3.19 วัน ห้องพัก 
36,884 ห้อง ท่าให้ภาพรวมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
ในปี 2555-2557 จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้น
คาดว่า จ่านวนนักท่องเที่ยวและรายได้น่าจะมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เปรียบเทียบ
กับปี 2556 และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ส่าหรับชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่อันดับต้นๆ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุุน และ
รัสเซีย ตามล่าดับ (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ, 2557) สถานการณ์การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในขณะนี้  นักท่องเที่ยวจีนได้
กลายเป็นตลาดที่ส่าคัญและมีแนวโน้มเพิ่มในอัตราสูง
ร้อยละ 60 จากปี 2555 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาเที่ยวประเทศไทยจ่านวน 2.8 ล้านคน หนึ่ง
จุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยว
และมุ่งมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เปูาหมายหลัก และเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยวโดย
กระแสภาพยนตร์จีนเรื่อง “Lost in Thailand” ที่
เข้ามาใช้สถานท่ีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การถ่ายท่าเป็นแรงกระตุ้นเสริมให้นักท่องเที่ยวชาว
จีนเดินทางมาตามกระแสดังกล่าว ท่าให้จังหวัด
เชียงใหม่มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว ท่าให้
เกิดรายได้ของคนท่างานในสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวเริ่มมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นความ
เป็นอิสระมากขึ้น โดยไม่ซื้อโปรแกรมทัวร์ แต่จะมี
แผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางเน้น
การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติความเป็นท้องถิ่น
หรือสถานที่ถ่ายท่าภาพยนตร์เพื่อให้เห็นความมี
วัฒนธรรม ประเพณี ตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ 
(การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, 2556) โดยความ
พร้อมของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง
ทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และ
ความพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการด้านการ
ท่ อ ง เ ที่ ย วต่ า งๆ  ที่ ห ล ากหลาย  เป็ นที่ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจ่านวนมากในแต่ละปี ซึ่งภาคบริการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก
ประเภทต่างๆ ร้านอาหาร สปา รถเช่า บริการ
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ท่องเที่ยว ฯลฯ ได้น่าเอกลักษณ์ของคนเหนือหรือ
ความเป็นล้านนารวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการ
ของตนด้วยในทางใดทางหนึ่งเสมอ จึงเป็นอัตลักษณ์
ที่แสดงให้เห็นถึง ลักษณะเฉพาะความเป็นตัวตนหรือ
จุดเด่นของบุคคล องค์กร และสถานที่  ให้เป็นที่รู้จัก 
และดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเปูาหมาย ให้เข้ามา
สัมผัส จากบริบทดังกล่าวคณะวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการส่งเสริมต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้ตัดสินใจมา
เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และความรับรู้อัตลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ไปในด้านใด เพื่อที่จะเป็นแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่
จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพื่อทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดและอัต

ลักษณ์ของจั งหวัด เ ชียงใหม่และแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยมุ่งศึกษาเจตคติของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่ออัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ แนวคิด
ทฤษฎีอัตลักษณ์ รูปแบบการท่องเที่ยว และแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดย
สรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์  
 อัตลักษณ์ (Identity) คือ ความรู้สึกนึกคิดต่อ
ตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัง
สรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเอง
และคนอื่นมองเราในขณะนั้นและในเดียวกันมโน

ทัศน์อัตลักษณ์จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของ
อ่านาจ นิยามความหมายหรือการสร้างภาพแทน
ความจริง (representation) เมื่ออัตลักษณ์ไป
สัมพันธ์กับแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ดูจะมี
ความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่เข้าใจกัน โดย
สามัญส่านึกมาก (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , 2543:25-
60) อัตลักษณ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท โดยพิจารณา
จากสิ่งที่ใช้ในการแสดงออกของบุคคล ได้แก่ อัต
ลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นสิ่งที่
แสดงออกถึงการรู้จักตนเอง การรับรู้ตนเอง การ
ยอมรับตนเอง ความมั่นใจในตนเองและ ความ
ภาคภูมิใจในตนเองที่ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ สภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม ซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) 
เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงผลของการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ ระบบ
การศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่แสดงออกมาจะปรากฏในรูปวิถี
ชีวิต ความคิด ความเช่ือ และแบบแผนพฤติกรรม 
สรุปเมื่อใช้เกณฑ์การมองจากภายนอก และการมอง
จากภายใน พบว่า อัตลักษณ์มี 2 ประเภท คือ อัต
ลักษณ์ที่เกิดจากการนิยามตนเอง และอัตลักษณ์ที่
สังคมนิยามให้ดังแนวคิดของ Golfman (1963:118-
121) นักสังคมวิทยาในสายสัญลักษณ์สัมพันธ์ได้
จ่าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม  โดยอัตลักษณ์ของ
ปัจเจก (Individual Identity) ประกอบด้วย 2 ส่วน  
เขานิยามว่าความคิดความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตัวเองว่า 
Ego Identity ส่วนภาพปัจเจกในสายตาคนอื่น ใน
ฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาเรียกว่า 
“Personal Identity” ส่วน “Social Identity” 
ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ ชน
ช้ัน เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้น
สังกัดอยู่  สังคมคาดหวังและเรียกร้องว่าปัจเจก
บุคคลควรจะวางตัวอย่างไร  นั่นคือจุดที่อัตลักษณ์
ทางสังคมและอัตลักษณ์ปัจเจกซ้อนทับกันอยู่  อัต
ลักษณ์ทางสังคมจึงมีสองส่วน คือ ส่วนแรก เป็น
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มาตรฐานที่สังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual 
Identity) และส่วนที่สอง คือ อัตลักษณ์ที่เป็นจริง
ของคนนั้น (Actual Identity) 
 1.2. รูปแบบการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ก่าแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงด่ารงต่าแหน่งผู้
บัญชาการรถไฟ ซึ่ งในครั้ งนั้นการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ
และสถานที่ราชการ หรือสถานที่ส่าคัญที่ทางชาว
ต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อ
ประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยวโลก 
ได้มีการก่าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบ
หลัก ได้แก่ 1.) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ (natural based tourism)  2.) รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (cultural based 
tourism) และ  3.) รูปแบบการท่องเที่ยวในความ
สนใจพิเศษ  (special interest tourism)  ซึ่งแต่ละ
รูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้  2.1. รูปแบบการ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based 
tourism) ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism)  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 
(marine ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
(geo-tourism) การท่องเที่ ยวเ ชิง เกษตร (agro 
tourism) และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ 
(astrological tourism)  2.2. รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) 
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(historical tourism) การท่องเที่ยวงานชม
วัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional 
tourism) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural 
tourism / village tourism) และการท่องเที่ยวงาน
ชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and 
traditional tourism) 2.3. รูปแบบการท่องเที่ยวใน

ความสนใจพิเศษ (special interest tourism) 
ประกอบด้วยเช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health 
tourism) การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  
(edu-meditation tourism)  การท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic 
tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) 
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) 
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home 
stay & farm stay) เป็นต้น (Burkart and 
Medilk,1985 : 59) 
 1.3. แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บส่ วนประสมทาง
การตลาด  
 McCarthy and Perreault (1996, pp. 46-
49) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด4’Ps 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), 
สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ่าหน่าย(Place) และการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งทั้ง 4’Ps ต่างมี
ความจ่าเป็นในการน่ามาใช้วางแผนด้านการก่าหนด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) แต่
ขณะเดียวกัน ก็มีบางตัวที่มีความส่าคัญกว่าตัวอื่น ๆ 
ดังค่ากล่าวที่ว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะโดดเด่นอยู่เพียงสิ่ง
เดียว เมื่อส่วนผสมทางการตลาดได้ถูกพัฒนา 
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ จะมีความ
ใกล้เคียงกัน ช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านั้นล้วนมี
ความส่าคัญทั้งสิ้น และเมื่อน่าส่วนผสมทางการตลาด
มาพิจารณาโดยกว้าง จะสังเกตเห็นว่า ตัวผลิตภัณฑ์
เองจะเป็นตั วสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ า
เปูาหมาย การมีช่องทางน่าสินค้าวางในสถานที่ที่
ลูกค้าเข้าถึงการส่งเสริมการขาย เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
เปูาหมายและผลิตภัณฑ์ได้ถูกออกแบบและวางแผน
ไว้เพื่อผู้บริโภค และตั้งราคาสินค้าโดยประมาณจาก
พฤติกรรมในการซื้อหรือมูลค่าของสินค้าที่ผู้บริโภคใช้
อยู่ในปัจจุบันดังตาราง 1 
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ตาราง 1 กลยุทธ์การตัดสินใจขององค์กรด้วย 4’Ps 

ผลิตภัณฑ ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
1. รูปลักษณส์ินค้า 
2. บริการ 
3. จุดเด่น 
4. ระดับคณุภาพ 
5. อุปกรณ์เสริม 
6. การติดตั้ง 
7. ค่าแนะน่า 
8. การรับประกัน 
9. ชนิดของสินค้า 
10. บรรจุภณัฑ ์
11. ตราสินค้า 

1. เปูาหมาย 
2. ความยืดหยุ่น 
3. ระดับการ 
หมุนเวียนของ 
วงจรสินค้า 
4. ภูมิภาค 
5. การลดราคา 
6. งบประมาณ 
 

1. วัตถุประสงค ์
2. ชนิดของช่องทาง 
3. การเปิดตลาด 
4. ประเภทของพ่อค้า- 
คนกลาง 
5. ประเภทของสถานท่ี 
ในการจัดท่าคลังสินค้า 
6. การขนส่งและจดัเก็บ 
7. ระดับการบริการ 
8. ช่องทางการจัดหา 
9. ช่องทางการจัดการ 

1. วัตถุประสงค ์
2. การผสมผสานการ 
ส่งเสริมการขาย 
3. ผู้ขาย (ชนิด จ่านวน 
การคัดเลือก การ 
ฝึกอบรม แรงจูงใจ) 
4. การโฆษณา (เปูาหมาย 
ชนิดของสื่อ ประเภท 
ของการโฆษณา) 
5. การส่งเสริมการขาย 
6. สื่อสิ่งพิมพ์ 

ที่มา. จาก Basic Marketing: A Global Managerial Approach (p. 46, 12th ed.), by E. J. McCarthy and 

W. D. Perreault, Jr., 1996, Chicago: Irwin. 

 
 การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเปูาหมายและ
ผู้บริโภค มีเส้นทางหลายทาง เช่น ผลิตภัณฑ์สามารถ
มีหลายขนาดและรูปร่าง รวมไปถึงระดับคุณภาพของ
สินค้า และระดับการบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
บรรจุภัณฑ์สามารถมีหลากหลายขนาด หลายสีหรือ
วัสดุ ตรายี่ห้อสินค้า และการรับประกันสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ทั้งจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ 
โทรทัศน์ ปูายโฆษณา ก็สามารถเลือกใช้ตามความ
เหมาะสมตามแต่เจ้าของบริษัท ผู้ผลิตหรือจัด
จ่าหน่ายจะพิจารณาราคาของสินค้าก็สามารถปรับ
ขึ้นหรือลงได้ ด้วยหลายเหตุปัจจัยจึงเป็นแรง
สนับสนุนให้องค์กร ตัดสินใจเลือกกระบวนการ
ส่งเสริมการตลาด โดยใช้แนวคิดส่วนผสมทาง
การตลาดมาใช้ในองค์กรของตน สรุปจากขอบเขต
การวิจัยน่ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยซึ่งได้การศึกษา 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ คือ 1.) นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 2,885,591 ราย (ศูนย์วิจัย
ด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2558) โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา จากค่านวณหากลุ่มตัวอย่างจากใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane, 1970: 30-39 ) ก่าหนด
ระดับความ เ ช่ือมั่ น เท่ ากับร้ อยละ  95 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ่านวน จ่านวน 400 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในพื้นที่ถนน
คนเดินเชียงใหม่ ได้แก่ ดอยสุเทพ พระต่าหนักภูพิงค์
ราชนิเวศน์ ประตูท่าแพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(อ่างแก้ว) 2.) มัคคุเทศน์ชาวไทยที่น่านักท่องเที่ยว
ชาวจีนมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบ
จ่านวนประชากรที่แน่นอน จึงก่าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยใช้การก่าหนด
โควต้า จ่านวน 20 ราย ที่ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
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 3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลคือ 
1.) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแปลเป็น
ภาษาจีนจากสถาบันภาษาขงจื่อตามความมุ่งหมาย
และกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก่ าหนดซึ่ งใ ช้
ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม 3 เดือน 
ตั้งแต่เดือนเมษยน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
แบบสอบถามดังกล่าวได้สร้างตามความมุ่งหมายและ
กรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก่าหนด โดยแบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค่าถามแบบเลือก
รายการ ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และตอน
ที่ 3 การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย
ก่าหนดการให้คะแนนค่าตอบของแบบสอบถาม โดย
มาตรวัด 5 ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุดเป็นล่าดับ
ไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย
มากที่สุด และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย 5 ระดับโดยค่าเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึงมี
ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ย 4.21- 
5.00 หมายถึงมีระดับความคิดมากท่ีสุด การหาความ
เช่ือมั่นรายข้อ โดยการหาค่าอ่านาจจ่าแนกรายข้อ 
(Item-Total Correlation) และหาค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cornbrash) ได้ค่าความเช่ือมั่น ของเครื่องมือที่
ระดับ 0.927 2.) การสัมภาษณ์มัคคุเทศน์ในประเด็น
ของแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ไม่มี
โครงสร้างในการสัมภาษณ์เพื่อสร้างการพูดคุยเพื่อให้
ได้ความประเด็นเนื้อหาตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เ ชิงปริมาณ ใ ช้สถิติ เ ชิ งพรรณนา โดยการหา
ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
การสัมภาษณ์ใช้เทคนิคเดลฟายในการรวบรวม
ประเด็นของแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดและอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
ได้ตามความมุ่งหมายตามกรอบแนวคดิของการวิจัยที่
ก่าหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุม
ความมุ่งหมาย โดยได้น่าประยุกต์จากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและอัต
ลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ใน
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ่านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็นเพศชาย จ่านวน 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18 
- 25 ปี มากที่สุด จ่านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26 - 30 ปี จ่านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และช่วงอายุ 41 - 45 ปี 
จ่านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี จ่านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.5 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับสงูกว่าปริญญา
ตรี จ่านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมี
การศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา จ่านวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.5 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ่านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 
รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ่านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.5 และมีอาชีพพนักงานเอกชน 
จ่านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ซึ่งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแปลงค่าจากเงินหยวนเป็นเงินบาทซึ่งใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.0 บาท ซึ่งสามารถแสดง
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รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท 
จ่านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท 
จ่านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และมีรายได้
ต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป จ่านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อครั้งอยู่ในช่วง 30,001-50,000 
บาท จ่านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งเคย
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด 
จ่านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 และ ไม่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จาก เพื่อน/คน
ใกล้ชิด มากท่ีสุด จ่านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาคือ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่จาก Internet จ่านวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.5 และทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จาก โทรทัศน์/วิทยุ 
จ่านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แบบแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากที่สุด จ่านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5 รองลงมา สนใจรูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่แบบแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จ่านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และสนใจรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชยีงใหม่แบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
นันทนาการ จ่านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของชาวจีนที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวจีนจะให้ความส่าคัญเรื่องส่วน
ประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
(= 3.80, S.D. = 0.62) ซึ่งแบ่งแต่ละด้านได้ดังนี้ 
1.) ด้านผลิตภัณฑ์ให้ควาส่าคัญอยู่ในระดับมาก ( = 
3.74, S.D. = 0.80) โดยเรียงล่าดับจากมากไปหา
น้อยสามล่าดับ ได้แก่ ความหลากหลายทางด้าน
สถานที่ท่อง เที่ ยว ( เ ช่น วัด   แหล่ งธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัย  ศูนย์วัฒนธรรม) (= 4.01, S.D. = 

0.79) ที่พัก  โรงแรม รีสอร์ท ( = 3.79, S.D. = 
0.67) อาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึก ( = 
3.75, S.D. = 0.81) 2.) ด้านราคาให้ความส่าคัญอยู่
ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล่าดับจากมากไปหาน้อยสาม
ล่าดับ พบว่า ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ( = 3.94, S.D. = 0.71) ความเหมาะสม
เรื่องที่พักอาศัย ( = 3.84, S.D. = 0.88) ความ
เหมาะสมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ( = 3.82, S.D. 
= 0.93) 3.) ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายให้
ความส่าคัญอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 
0.71) โดยเรียงล่าดับจากมากไปหาน้อยสามล่าดับ 
ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง (  = 3.82, S.D. 
= 0.79) ความสะดวกในการหาที่พัก (  = 3.76, 
S.D. = 0.82) ความสะดวกในการซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ( = 3.68, S.D. = 0.77) 
และ 4.) ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก           
( = 4.00, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงล่าดับจากมากไปหาน้อยสามล่าดับ พบว่า 
การจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดย
เว็บไซต์และนิตยาสารต่างๆ ( = 4.15, S.D. = 
0.76) การโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ตามเว็ปไซต์และสื่อต่างๆ ( = 4.10, S.D. = 0.80) 
การรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
( = 4.76, S.D. = 0.86) 
 การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.91) โดยแบ่งในแต่
ละด้านความรับรู้อัตรลักษณ์ได้ดังนี้ 1.) อัตลักษณ์
ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก (  = 
3.72, S.D. = 0.76) โดยแต่ละด้านเรียงล่าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัด

เชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ( = 4.12, S.D. = 
0.65) การรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้าน
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (= 3.72, S.D. = 0.82) 
และการรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้าน
เศรษฐกิจ (= 3.69, S.D. = 0.78) 2.) อัตลักษณ์
ส่วนบุคคลหรือบริบทจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับ
มาก (= 4.03, S.D. = 0.58) โดยแต่ละด้าน
เรียงล่าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรับรู้อัต
ลักษณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ด้านประเพณี             
(= 3.89 , S.D. = 0.54) การรับรู้อัตลักษณ์ทาง
สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ด้านประวัติศาสตร์ (  = 
3.83 , S.D. = 0.83) และการรับรู้อัตลักษณ์ทาง
สังคมของจังหวัดเชียงใหม่ด้านวิถีชีวิต (  = 3.19 , 
S.D. = 0.92) 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 18 - 25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว
และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20 ,001 - 30,000 
บาท และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อครั้งอยู่ในช่วง 30,001-50,000 บาท ซึ่ง
เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
จาก เพื่อน/คนใกล้ชิด และรูปแบบการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่แบบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์
วิริทธ์ิธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2558) ที่ได้กล่าวว่า 
การตลาดส่าหรับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 31-35 
ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส ซึ่งมีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนและค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวต่อครั้งมีจ่านวน 30,001 – 50,000 
บาท โดยให้ความส่าคัญส่วนประสมทางการตลาด
ของชาวจีนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจะให้ความส่าคัญเรื่อง
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านของผลิตภัณฑ์ (Produce) ด้านราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว (Promotion) 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิ
ริทธิ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2556ก.) ที่ได้กล่าวว่า 
ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการ
น่าไปสู่รูปแบบทางการตลาดที่เหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวถนนคนเดินของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่โดยให้ความส่าคัญ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ควรจะให้ความส่าคัญด้านผลิตภัณฑ์ใน
การพัฒนาและออกแบบส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อการท่องเที่ยวถนนคนเดินเพื่อความยั่งยืนควรมุ่ง
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวตามแบบของคาโนโมเดลควรมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมี
ความปลอดภัย 2) โปรแกรมท่องเที่ยวควรก่าหนดไว้
ล่วงหน้า 3) ราคาต้องเหมาะกับสินค้าและบริการ 4) 
การจัดกิจกรรมเที่ ยวในเทศกาลต่างๆ เน้นที่
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และ 5) สินค้า
ภายในถนนคนเดินควรจะเป็นสินค้าท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริทนร์  สั งข์รักษา            
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ และผกามาศ พะวงษ์ 
(2558) ที่ ได้กล่าวไว้ว่ า การพัฒนารูปแบบขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวควรพัฒนาด้านการตลาดที่แตกต่าง การ
มองอย่างรอบด้าน ความดึงดูดใจของการท่องเที่ยว 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน ความประทับใจในการ
ท่องเที่ยว ความหลากหลายของตลาดการท่องเที่ยว 

617



กิจกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยี เพื่อการ
ท่องเที่ยว  
 การรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในรายด้านดังนี้  1.) ด้ านความรับรู้      
อัตลักษณ์ทางสังคม ได้แก่ การรับรู้อัตลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 2.) อัตลักษณ์ส่วน
บุคคลหรือบริบทจังหวัดเ ชียงใหม่  ได้แก่  ด้ าน
ประเพณี  ด้านประวัติศาสตร์และด้านวิถีชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร และ 
ภาคภูมิ ภัควิภาส (2556ข.) พบว่า แนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะของ
นักท่องเที่ยว ที่มีลักษณะการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ที่แตกต่างกัน โดยการตอบสนอง
ความต้องการของที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวนั้น
ควรจะมีการมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนดังนี้  1.) 
อนุรักษ์ วัฒนธรมท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตบริบท
พื้นที่ 2.) ความต่อเนื่อง (Continuity) สร้างความ
ต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื่อง
ของวัฒนธรรม 3.) คุณภาพ (Quality) เน้นคุณภาพ
ของ สิ่ งแวดล้อม  คุณภาพของประสบการณ์ 
นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ และคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรมทางความคิด 4.) ความสมดุล 
(Balance) สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และขีดความสามารถของทรัพยากร และยัง
สอดคลัองกับกับแนวคิดของ Allport, (1967:32-45) 
ที่ได้ความส่าคัญของเจตคติว่าเป็นสภาวะของความ
พร้อมทางจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะ
ความพร้อมนี้เป็นแรงที่ก่าหนดทิศทางของปฏิกิริยา
ระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งผลการวิจัยยังความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทางหน่วยงาน
ภาครัฐได้ก่าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ. 
2558 – พ.ศ. 2561) รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิด
ขอ ง  Maxwell (1988:8) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวท่ีต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์ทางวิชาการใน
การพัฒนาและการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดย
เน้นศิลป์ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
หรือจุดขายให้กับแหล่งท่องเที่ยวเที่ยว โดยต้องให้
ความส่าคัญในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
ต้องการนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน โดย
ต้องวางการพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่ งอ่านวยความสะดวกที่จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
ต้ องมีหลากหลาย อาทิ  ธรรมชาติ  ประ เพณี 
วัฒนธรรม ความปลอดภัย เป็นต้น เมื่อมาท่องเที่ยว
แล้วนักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และได้พักผ่อนตาม
อัธยาศัย เกิดสุทนรียภาพทางอารมณ์และความรู้สึก
จึงน่าไปสู่ความประทับใจ รับรู้ถึงความคุ้มค่ากับเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
จะกลับเที่ยวใหม่และบอกต่อกับคนใกล้ชิดให้ได้มา
ท่องเที่ยว ส่วนชุมชนได้เกิดการรักษาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มีการกระจายรายได้เพิ่มคุณค่าแค่ชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด
และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะต้องสร้างความ
ประทับใจในส่วนประสมการตลาด ควรมุ่งเน้นในดา้น
ดังนี ้

1.) ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นสถานที่น่าเสนอ
ด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอัต
ลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็น
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.) ด้านราคาต้องเหมาะสมกับประโยชน์ที่
ได้รับและงบประมาณการจ่ายของนักท่องเที่ยว  
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3.) ด้านการจัดจ่าหน่าย ต้องเป็นการกระจาย
สถานที่จ่าหน่ายเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีน  

4.)  ด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณา 
ผ่านสื่อการตลาดเฉพาะกลุ่มประเทศเปูาหมาย เพื่อ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยว ได้แก่ ทาง
นิตยสาร โทรทัศน์ วารสาร อินเตอร์ เน็ต หรือ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5.)  ควรมุ ่ง เ น ้นส ่ง เ ส ร ิม ให ้บ ุคล ากรของ
สถานที ่ท่องเที ่ยวตลอดจนสถานประกอบการ
ต่างๆ มีทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้
ม ากยิ ่ง ขึ ้น  เนื ่อ งจ ากน ักท ่อ ง เที ่ย วช า วจ ีนมี
ข้อจ่ากัดในเรื่องภาษาอังกฤษ 

6.)  ก า ร พ ัฒ น า อ ัต ล ัก ษ ณ ์ข อ ง จ ัง ห ว ัด
เชียงใหม่ควรเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นจุดขาย
จุดเด่น ต่อยอดประยุกต์ให้ร่วมสมัยจึงเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะเพื่อให้เกิดการสืบทอดอัตลักษณ์
และก่อให้เกิดรายได้ของชาวชุมชนในพื้นที่   
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บทคัดย่อ 
วิจัยนี้มี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต การตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าทอ

พื้นเมืองชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อชุมชนบ้านหนองบัว โดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือ
วิจัยได้แก่การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อ ชุมชนบ้านหนองบัว จ านวน 20 คน และ
ผู้บริโภคที่นิยมและ/หรือมีประสบการณ์ซ้ือผ้าทอพื้นเมืองจ านวน 200 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ค่าสถิติ t-test   

ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อชุมชนบ้านหนองบัว จ านวน 20 คนมีกี่มือจ านวน 18 ตัว ใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการทอ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ผ้าทอลายน้ าไหล ผ้าทอลายแมงมุมสลับกับลายน้ าไหล จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีคุณภาพ ลายผ้า
ทอแน่นแต่ไม่หนา การทอผ้าของชุมชนเป็นการผลิตเพื่อหารายได้เสริม สถานที่วางจ าหน่ายที่ส าคัญ ได้แก่ ณ ที่ท าการของชุมชนบ้าน
หนองบัวและจัดจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าของจังหวัด มีการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกค้า ทั้งนี้การก าหนดราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย
ของลายผ้าทอ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบคือมีต้นทุนในการผลิตสูง กลุ่มผู้บริโภคโดยมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี เป็นบุคลากร
หน่วยงานราชการและเอกชน บุคลากรสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นอกจากนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าทอพื้นเมืองชาติ
พันธุ์ล้านนาในระดับมากคือ ความสวยงามของลวดลายดั้งเดิม ( ̅= 4.05) ความประณีตสวยงาม ( ̅= 4.02) แหล่งผลิตมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ ( ̅= 4.00) แนวทางการพัฒนาตลาดผ้าทอไทลื้อชุมชนบ้านหนองบัวคือ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมความแตกต่างซ่ึงถือได้เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ และการถ่ายทอดเรื่องราวแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ทราบถึง
ความส าคัญและคุณค่าของหัตถกรรมผ้าพื้นเมืองโดยผ่านการให้ข้อมูล การเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมา กระบวนการทอผ้า มีการ
ขยายตลาดผ้าทอโดยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าทอพื้นเมืองในชีวิตประจ าวันหรือในโอกาสต่าง ๆ  ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
สถิต ิt-test พบว่าค่าเฉลี่ยความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในปัจจัยย่อยด้านแหล่งผลิตมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักยอมรับ ลวดลายดั้งเดิมมีเอกลักษณะเฉพาะ แตกต่างกัน จ าแนกตามเพศ โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความส าคัญ ( ̅= 4.21) มากกว่า
เพศชาย ( ̅= 3.87) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ผ้าทอไทลื้อ  
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ABSTRACT 
 This study aims to investigate first production processes and marketing of local woven textile from 
traditional Lanna tribe (Tai Lue) and consumer behavior. Second, to study development tendency of local woven 
textile from traditional Lanna tribe (Tai Lue) at bann Nong Bua. Exploratory research was adopted to this study. 
Structured interview was used as a research tools to collect data such as questionnaire and interview. Sample 
size  of this study were 20 members of local woven textile (Tai Lue) at Bann Nong Bua and 200 consumer who 
bought local woven textile by using purposive sampling method. Several descriptive 0statistic were applied i.e, 
frequency, percentage, mean, standard deviation (SD) and and Inferential Statistics were t-test. 
Result indicated that 18 of 20 members of local woven textile (Tai Lue) at Bann Nong Bua had looms and main 
raw material was cotton thread which major patterns design of woven textile were Lai Nam Lai and mix of Lai 
Nam Lai and spider. Main feature of product was quality that were thin and tight. Villagers selling woven textile as 
additional income. Selling places were at Nong Bua village and provincial exhibitions. They also took made to 
order jobs and price was depended on difficulty of pattern designs. However, it was high cost of production. 
Majority of consumer was female who were between 31-40 years old. There were government officers. Additional, 
it found that respondents gave a rate of “much agree” to factors that affect to their purchasing decision of local 
woven textile (Tai Lue) were first beauty of traditional pattern design ( ̅= 4.05), neat of woven textile ( ̅= 4.02) 
acceptable and well known origin ( ̅= 4.00), Development tendency of local woven textile from traditional Lanna 
tribe (Tai Lue) at bann Nong Bua were first, to maintain old customers and develop patterns design of woven 
textile for serving new market segments. Second, to acknowledge customers about important and value of 
traditional Lanna tribe (Tai Lue) by telling the story of traditional textile weaving processes. Finally, to expand 
target market by promote the use of traditional woven textile in daily life or special occasions. Result of 
hypothesis testing by using t-test of significant found that product factor i.e. source of product be admitted and 
uniqueness of the local traditional pattern were significant factor affecting buying behavior in different gender at 
0.05 level of significant, it can be concluded that female ( ̅= 4.21) had higher mean score than male ( ̅= 3.87). 

Keywords: Marketing development, Consumer behavior, Traditional woven textile (Tai Lue) 

 
บทน า  
 การส่งเสริมศักยภาพผลผลิตของชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ร า กฐ าน มา จ า กค วา ม รู้  ค ว าม ช า น า ญ  ทั ก ษ ะ
ประสบการณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันจะน ามาสู่การ
สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นการกระจาย
รายได้สู่ ระดับท้องถิ่น  ทั้ งยั งส่ งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนนั้นเป็นแนวทางส าคัญยิ่งอีกแนวทาง
หนึ่งที่รัฐบาลได้น ามาแก้ไขปัญหาในระดับประเทศที่
ประสบภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้ง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เกิดการชะลอตัว 
ราคาผลผลิตตกต่ า มูลค่าการส่งออกลดลง กระทบต่อ

รายได้ประชาชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดการเลิกจ้าง
งาน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559, 2555: ออนไลน์)  
 ผ้าทอลายน้ า ไหล  เป็นรูปแบบลายผ้ าทอที่
เลียนแบบดัดแปลงและพัฒนามาจากสายน้ าน่านที่ไหล
ลดเลี้ยวมีเกลียวคลื่นที่สวยงาม มีพลังและเยือกเย็นเป็น
มิตรมงคล  ผ้าลายน้ าไหลใช้เทคนิคการทอที่เรียกว่า 
เกาะหรือล้วงซึ่งเป็นเทคนิคการทอผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่ง
หลาย ๆ สีเป็นช่อง ๆ โดยการเกี่ยวและผูกเป็นห่วงรอบ
ด้ายเส้นอื่น เพื่อเพิ่มความประณีต ความแข็งแรงให้กับ
เนื้อผ้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นพิเศษของ “ผ้าลายน้ าไหล” 
ซึ่งบรรพบุรุษของชาวน่านได้น ามาคิดสร้างสรรค์เป็น
รูปแบบต านานศิลปะ “ลายน้ าไหล” อันสวยงามมีเสน่ห์
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และยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่ายิ่ง
ของจังหวัดน่าน โดยสันนิฐานว่าเป็นการออกแบบลาย
ผ้าทอชาวไทยลื้อซึ่งสืบเช้ือสายมาจากชาวไทยลื้อใน
ดินแดนสิบสองปันนา ประเทศจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2379 โดยตั้งถ่ินฐานอยู่ที่บ้าน
หนองบัว บ้านต้นฮ่าง บ้านดอนมูล อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน โดยการน าของเจ้าหลวงเมืองล้า ชาวไทย
ลื้อ มีภาษาและประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มี
การรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้ (ประวัติผ้าทอน้ าไหล 
ของดีเมืองน่าน, องค์การบริหารต าบลผาสิงห์. ม.ป.ป.) 
โดยประวัติดังกล่าวได้ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัด
ภูมินทร์ ซึ่งเป็นฝีมือช่างสกุลลื้อที่ได้วาดลวดลายของ
ผ้าซิ่นของผู้หญิงในรูปเป็นลายผ้าซิ่นทั้งหมดด้วยผ้าทอ
ลายน้ าไหลที่ดัดแปลงมาจากผ้าลายชาวลื้อ เดิมนิยมใช้
ไหมเงินและไหมค าด้านลายผ้าตรงส่วนที่เป็นหยักของ
กระแสน้ าจากนั้นใช้ลายมุกรูปสัตว์แทรก ผ้าทอลายน้ า
ไหลไทลื้อเริ่มทอกันครั้งแรกท่ีบ้านหนองบัว อ าเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน ซึ่งการทอผ้าลายน้ าไหลเป็นผ้าทอที่มี
ความประณีตลวดลายสวยงาม  มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะตัวเป็นพิเศษที่แตกต่างจากลายผ้าทออื่น ๆ จึงถือ
ว่าเป็นลายผ้าที่สวยงามของจังหวัดน่าน จนได้รับการยก
ย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งความงามของลายผ้าเมืองเหนือ 
(หลากหลาย ผ้าลายน้ าไหล, 2553: ออนไลน์)  
 จินตนา หนูณะ. (2546) กล่าวว่าการผลิตผ้าทอ
พื้นเมืองนั้นยังคงประสบกับปัญหาด้านการขาดแคลน
วัตถุดิบ การคงระดับมาตรฐานด้านการผลิต การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ การบริหาจัดการและการส่งเสริม
การตลาด รวมถึงผู้ผลิตไม่ใคร่ตระหนักหรือมองข้ามการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การผลิตผ้าทอจึงยังคงผลิตใน
รูปแบบเดิมจ าหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิม จากความ
จ าเป็นดังกล่าว การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาตลาด
และศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในครั้งนี้จะเป็นการช่วย
ให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนา แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการตลาดและทราบถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่สอดคล้องต้องกันกับความต้องการบริโภคผ้า
ทอพื้นเมือง ตลอดจนโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผ้าทอไทลื้อ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง
การตลาด ในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนาและคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
เกิดการกระจายรายได้ ลดการอพยพแรงงานสู่ชุมชน
เมือง สร้างรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ดีชีวิตมีสุขตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง
โดยการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาดของ

ชุมชนผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้านหนองบัว อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผ้าทอพื้นเมือง
ของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองชาติพันธุ์ล้านนา: ผ้าทอไทลื้อ ชุมชนบ้าน
หนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มผู้ผลิตได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไทลื้อ ชุมชนบ้านหนองบัว 
จ านวน 20 ศึกษาข้อมูลในด้าน 1) การผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ  แผนการผลิต สถานะและแหล่ง เ งินทุน 
ความสามารถของช่างทอ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ผลิต และ 2) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

2. กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคคื อ  ผู้ ที่ นิ ย มและ /หรื อ มี
ประสบการณ์ซื้อผ้าทอพื้นเมืองชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา 
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร (กัลยา 
วานิชย์บัญชา. 2544) 
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 n  =  [p(1-p)Z2]/e2 
 

ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 โดยก าหนดค่าดังนี้ คือ 

n =  ขนาดกลุ่มประชากร 
p =  สัดส่วนของประชากร (0.5) 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
Z =  ระดับความเช่ือมั่นท่ีต้องการ (1.96) 
 
แทนค่าสูตร    
n  =  [0.5(1-0.5)1.962]/0.0682 
 =  199.80 
 

 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 200 คนและ
ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ มตั ว อย่ า ง แบบ เ จ าะจ ง  ( Purposive 
Sampling) 
 

เครื่องมือการวิจัย  
 ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงร่าง
และส ารวจรายการ ในประเด็นการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบ แผนการผลิต ความสามารถของช่างทอใน
ชุมชน ปัญหาอุปสรรคการผลิต สถานการณ์เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาดของชุมชน และ 2) แบบสอบถามใน
ประเด็นของพฤติกรรมผู้บริโภคด้านข้อมูลทั่วไปของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสิ่งที่คาดหวังต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ผู้มีส่วนร่วม
ตัดสินใจซื้อ ช่วงวันเวลาซื้อ แหล่งซื้อและวิธีการซื้อของ
ผู้บริโภค ตามล าดับ 
 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าเสนอข้อมูลด้านการผลิต การตลาดของกลุ่ม
ผู้ผลิตโดยการบรรยายเชิงพรรณาตามหัวข้อที่สัมภาษณ์
ฯ และข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

โดยค่าสถิติร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน สถิติใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ค่าสถิติ 
t-test 
 

ผลการวิจัย 
 1. ด้านกลุ่มผู้ผลิต  
 พบว่า 1.1 รูปแบบการบริหาจัดการภายในชุมชน
เป็นแบบครอบครัวระบบเครือญาติ หน้าที่หลักเป็นของ
ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าที่ต้องท าหน้าที่ทั้งด้านการ
บริหารจัดการการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงินและ
การหาแหล่งทุน การตลาดและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 1.2 การผลิตผ้าทอของกลุ่มสตรีช่างทอจะ
ใช้เวลาทอผ้าหลังภารกิจหลักเป็นอาชีพเสริมซึ่งจากเดิม
เป็นการทอเพื่อใช้ในครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ
เดือนละ 3,000-4,000 บาทต่อคน โดยจุดเด่นที่ส าคัญ
ของผ้าทอของชุมชนคือ การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การผลิตมี 2 ลักษณะ คือ ผลิต
เพื่อวางจ าหน่ายและการผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
(Made by Order) โดยเฉลี่ยช่างทอจะผลิตผ้าได้ 5-10 
หลาต่อวันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลายที่ทอ 1.3 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ ฝ้าย ซึ่งสั่งซื้อจากผู้ค้า
วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือจากกลุ่มผ้าทออื่น ๆ โดยต้นทุน
วัตถุดิบหลักจะมีราคาสูงต่ า 1.4 กลุ่มผู้บริโภคหลักคือ 
ผู้หญิงวัยท างาน บุคลากรหน่วยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน บุคลากรสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัด
ใกล้เคียง 1.5 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ผ้าทอลายน้ าไหล 
ผ้าทอลายแมงมุมสลับกับลายน้ าไหล จุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์คือ มีคุณภาพ ลายผ้าทอแน่นแต่ไม่หนา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสตรีทอผ้า มีการเข้ารับ
การอบรมความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานงาน
ภาครัฐบาลและสถาบันการศึกษา 1.6 ราคาผ้าทอคือ 
500 – 1,000 บาทโดยจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของ
ลายผ้าทอ 1.7 ช่องทางการจัดจ าหน่ายคือ จ าหน่าย ณ 
ที่ท าการกลุ่มฯหรือการจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าของ
จังหวัด 1.8 การส่งเสริมทางการตลาดนั้นได้รับการ
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ส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ การอบรม
สัมมนา การพัฒนาลวดลายใหม่ผนวกเข้ากับลายแบบ
ดั้งเดิม แนวทางการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ของกลุ่ มฯ  จากหน่ วยงานภาครั ฐบาลหรื อจาก
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 1.9 ปัญหาอุปสรรคของ
กลุ่มสตรีทอผ้าคือ วัตถุดิบหลักมีการปรับราคาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะขาดแคลน สินค้า
เลียนแบบสินค้าทดแทนและคู่แข่งขันมีจ านวนมากขึ้น
เป็นล าดับ และขาดความรู้ในด้านการตลาด การควบคุม
รายการรับจ่าย การค านวณต้นทุน รวมถึงการแข่งขัน
ด้านราคาระหว่างกลุ่มผ้าทอ ขาดแคลนผู้สืบทอดรับช่วง
การทอผ้า 
 2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  
 พบว่าผู้บริโภคส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 
ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นบุคลากรหน่วยงาน
ราชการและเอกชน บุคลากรสถาบันการศึกษา รายได้
เฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ซื้อผ้าทอลายน้ า
ไหลมากที่สุด 1-2 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 2-3 ผืน เฉลี่ย 
1,001 -2,000 บาทต่อครั้ งและช าระเป็นเ งินสด 
วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อสวมใส่ในช่วง
เทศกาลหรือโอกาสพิเศษ โดยมากจะซื้อก่อนช่วง
เทศกาล ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารผ้าทอไทลื้อจากงาน
แสดงสินค้าพ้ืนเมืองประจ าจังหวัดมากท่ีสุด  
 3.  ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าทอไท
ลื้อ ชุมชนบ้านหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 พบว่า 3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในระดับมาก ( ̅= 3.94) ในปัจจัยย่อยด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้คือ แหล่งผลิตมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับ 
ความประณีตสวยงาม ลวดลายดั้งเดิมมีเอกลักษณ์
เฉพาะ บรรจุภัณฑ์สวยงาม 3.2 ปัจจัยด้านราคา กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก ( ̅= 3.81) ใน
ปัจจัยย่อยด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ ราคาเหมาะสมและมี
หลากหลายราคาให้เลือกซื้อ ราคาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทออื่น ๆ 3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก ( ̅= 
3.73) ในปัจจัยย่อยด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ แหล่งจ าหน่าย

ทั่วถึง อยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างานและมีบริการจัดส่งถึง
บ้าน 3.4 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก ( ̅= 3.92) ใน
ปัจจัยย่อยด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ มีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ผ่านสื่อระดับท้องถิ่น จัดท าแผ่นพับ โปรชัวร์ แคตตาล็
อกแนะน าสินค้า จัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าระดับ
จังหวัด  
 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 พบว่าค่าเฉลี่ยความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ในภาพรวมของปัจจัยด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการสื่อสารทาง
การตลาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และค่าเฉลี่ยความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดภาพรวมของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แตกต่าง
ระหว่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในปัจจัยย่อยด้าน
แหล่งผลิตมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับ ลวดลายดั้งเดิมมี
เอกลักษณะเฉพาะ จ าแนกตามเพศ โดยเพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยความส าคัญ ( ̅= 4.21)  มากกว่าเพศชาย ( ̅= 
3.87)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไทลื้อ 
ชุมชนบ้านหนองบัว จ านวน 20 คนมีกี่มือจ านวน 18 
ตัว ใ ช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการทอ ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ผ้าทอลายน้ าไหล ผ้าทอลายแมงมุมสลับ
กับลายน้ าไหล จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีคุณภาพ ลาย
ผ้าทอแน่นแต่ไม่หนา การทอผ้าของชุมชนเป็นการผลิต
เพื่อหารายได้ เสริมซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของจรัญญา สีพาแลว (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การทอ
ผ้าของชาวละว้าบ้านมืดหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่” ที่พบว่าการทอผ้าของชาวละว้าทั้งในอดีต
และปัจจุบันยังคงใช้กี่ขนาดเล็กเรียกว่าก่ีเอวเป็นอุปกรณ์
หลัก ฝ้ายและด้ายที่ใช้ทอผ้าจะมีทั้งฝ้ายที่ปลูกเองและ
ซื้อจากอ าเภอแม่แจ่ม ในการทอผ้าชาวละว้าในอดีตจะ
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ทอไว้ใช้ในพิธีกรรมและใช้ในชีวิตประจ าวันเท่านั้น ใน
ปัจจุบันมีพ่อค้าจากพื้นราบสนใจสั่งซื้อผ้าทอชาวละว้า
บางประเภทเพื่อน าไปจ าหน่าย นอกจากนี้มีการ
รวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อทอผ้าขายเป็นรายได้เสริม
ภายในครอบครัว โดยทั่วไปชาวบ้านจะทอผ้าเมื่อมีเวลา
ว่างจากงานประจ า อีกทั้งการก าหนดราคาขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายของลายผ้าทอสถานท่ีวางจ าหน่ายที่ส าคัญ 
ได้แก่  ณ ที่ท าการของชุมชนบ้านหนองบัวและจัด
จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าของจังหวัด มีการผลิตตาม
ค าสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งสอคล้องกับผลวิจัยของขนิษฐา จิต
ชินะกุล (2554). ศึกษาเรื่อง “พัฒนาการลวดลายผ้า
พื้นเมืองจากครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ” ที่พบว่าผ้าทอ
พื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นผ้าทอประเภทผ้ามัดหมี่
ไหมประดิษฐ์ลายดอกปีบ ซึ่ ง เป็นลวดลายที่ เป็น
เอกลักษณ์และมีการทอตามค าสั่งซื้อของลูกค้ามากที่สุด 
และมีผลแตกต่างในประเด็นที่ชุมชนบ้านม่วงหอม บ้าน
นาเมืองจะทอผ้าลายดอกปีบตามค าสั่งซื้อของลูกค้า
เท่านั้นจะไม่ทอเก็บไว้จ าหน่ายเองเพราะมีข้อจ ากัดเรื่อง
เงินทุน ผู้บริโภคส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นบุคลากร
หน่วยงานราชการและเอกชน  บุคลากรสถาบัน 
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรติรส 
บุญญะฤทธิ์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบ
ลวดลายในงานผ้าปักด้วยมือส าหรับใช้ในงานเคหะสิ่ง
ทอ” ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มอายุ 
31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และแตกต่างใน
ประเด็นของอาชีพส่วนใหญ่เป็นค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
ปัญหาที่พบมีต้นทุนสูง ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพื้นเมืองชาติพันธุ์
ล้านนาในระดับมากคือ ความสวยงามของลวดลาย
ดั้งเดิม (4.05) ความประณีตสวยงาม (4.02) แหล่งผลิต
มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ (4.00) สอดคล้องผลการศึกษา
ของทรงพล ศิวานนท์ (2543) ศึกษาวิจัย เรื่อง 
“ลวดลายการทอผ้าซิ่นตีนจกอ าเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ์” พบว่าด้านรูปแบบลักษณะลวดลายดั้งเดิม
และวิวัฒนาการของลวดลายการทอผ้าซิ่นตีนจกไม่

แตกต่างไปจากเดิมและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
รติรส บุญญะฤทธิ์  (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ออกแบบลวดลายในงานผ้าปักด้วยมือส าหรับใช้ในงาน
เคหะสิ่งทอ” พบว่าการสื่อถึงเอกลักษณ์ของล้านนาอยู่
ในระดับที่ชอบมากที่สุด รองลงมาคือความน่าใช้และ
ความสวยงามของรูปแบบโดยรวมความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้งานในปัจจุบัน และโดยภาพรวมพอใจผลติภณัฑ ์
ความเหมาะสมของลวดลายที่น ามาใช้บนผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอและความเหมาะสมของสีที่ใช้  และแนวทางการ
พัฒนาตลาดผ้าทอไทลื้อชุมชนบ้านหนองบัวคือ การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสอคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่นิยมความแตกต่างซึ่งถือได้เป็น
กลุ่มลูกค้าใหม่ และการถ่ายทอดเรื่องราวแก่ผู้บริโภค
เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญและคุณค่าของหัตถกรรมผ้า
พื้นเมืองโดยผ่านการให้ข้อมูล การเรื่องเล่าถึงประวัติ
ความเป็นมา กระบวนการทอผ้า มีการขยายตลาดผ้าทอ
โดยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าทอพื้นเมืองใน
ชีวิตประจ าวันหรือในโอกาสต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ด้านผลิตภัณฑ์  กลุ่มผู้ผลิตควรมุ่ งเน้นไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเพศหญิง ที่ให้ความส าคัญ
ในปัจจัยย่อยด้านแหล่งผลิตที่มีช่ือเสียงและลวดลายที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตควรให้ความส าคัญใน
ประเด็นของการควบคุมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ
ที่สม่ าเสมอและการคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายดั้งเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหรืออาจพัฒนาเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือสัญลักษณ์
เฉพาะที่ใช้บนผลิตภัณฑ์หรืออ้างอิงถึงต าแหน่ง อาจจะ
ใช้เป็นมาตราวัดคุณภาพหรือช่ือเสียงในทางใดทางหนึ่ง 
โดยมีผลมาจากจุดก าเนิดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งนั้น (ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา, 2551: ออนไลน์) ทั้งควรออกแบบผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าทอไทลื้อและออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เป็นสัญลักษณ์ด้าน
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ความเช่ือถือ (Symbolic Device) และแสดงถึง
แหล่งที่มาของผ้าทอ (Identification of source of 
product) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนชุมชนบ้านหนอง
บัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้านราคา กลุ่มผู้ผลิต
ควรก าหนดกลยุทธ์ราคาขายที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความ
ยากหรือง่ายของลวดลายผ้าทอหรือการก าหนดราคา
จ าหน่ายเป็นชุดที่เป็นการทอขึ้นเป็นพิเศษหรือส าหรับใช้
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ซึ่งกลยุทธ์นี้จะท าให้สามารถ
ก าหนดราคาจ าหน่ายได้สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
จ าหน่ายผ้าทอโดยปกติที่ท าการทอเพื่อจ าหน่ายท่ัวไป  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มผู้ผลิตควรเพิ่ม

ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น การจัดท าเว็บ

ไซค์และ/หรือฝากลิงค์กับเว็บไซค์ของหน่วยงานรัฐบาล

หรือองค์กรที่ให้การช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมธุรกิจ

ขนาดย่อม ส่งเสริมสินค้าไทย เช่นการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย กรมส่งเสริมการส่งออกหรือการเพิ่มช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายผ่านโซเซียลมีเดีย สื่อออนไลน์ตา่ง ๆ 

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางที่ผู้บริโภคนั้นจะสามารถติดต่อ 

สื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่มีต้นทุนการด าเนินที่ไม่สูงมากนัก  

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มผู้ผลิตควรมี

การสื่อสารเรื่องราว (Story Telling) เกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมา ของชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชนชาติไทลื้อ ขั้นตอนกระบวนการผลิต 

การย้อมสีจากธรรมชาติ การทอผ้า ความหมายของ

ลวดลายผ้าทอไทลื้อ โดยอาจจัดท าออกแบบและจัด

แผ่นพับ โปว์ชัวร์ พร้อมทั้งมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ในเว็บไซค์ของตนเองและ/หรือในโซเซียลมีเดีย  สื่อ

ออนไลน์ต่าง ที่ได้จัดท าขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางและท าให้

กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้  รับทราบถึงคุณค่าในงาน

หัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ 

ทั้งยังรวมถึงการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าประจ า

จังหวัดหรือของจังหวัดใกล้เคียง หรืองานนิทรรศการที่

จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน เป็นอีก

หนึ่งในยุทธวิธีเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึง

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อของ

ชุมชนได้อีก ช่องทางหนึ่ ง และนอกเหนือจากนั้ น

หน่วยงานภาคส่วนรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน หรือจัด

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิตเกี่ยวกับแนวทางการ

ควบคุมต้นทุน การลดต้นทุนการผลิต แผนการผลิต 

กระบวนการควบคุมคุณภาพหรือโครงการสนับสนุน

แหล่งเงินทุนและมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้

บุคลากรหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานเอกชน ต่างกายด้วยผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ประธานกลุ่มสตรีและ
สมาชิกกลุ่มสตรีช่างทอ ชุมชนบ้านหนองบัว อ าเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลตาม
สภาพที่เกิดจริงในหลากหลายมติและหลายประเด็นที่
เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดี 
จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จักเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ คงรักษาสืบสานองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ หน่วยงาน
ภาครัฐบาลและองค์กรปกส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่วิจัย 
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมือง 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่ ให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจัยอื่น ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา: ผ้าทอชนเผ่าดาราอั้ง (ปะหล่อง) 
โครงการหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและแบบปลายปิด จ านวน 400 ชุด 
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87 สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานและค่าสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย ค่าสถิติ  t-test, F-test และ Multiple Regression Analysis 
(MRA) ผลการศึกษาพบว่า (1) ลักษณะทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคนั้นส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างประจ าบริษัทเอกชน รายได้ 20,000-29,999 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด และ (2) การ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความประณีตของผลิตภัณฑ์ ( ̅= 4.89) ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการควรมีการระบุบ่ง
บอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเว็ปไซค์ โซเชียลมีเดียหรือสื่อสมัยใหม่ ( ̅= 4.75) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ทั่วถึงและ
หลากหลาย ( ̅= 4.62) และให้ความส าคัญระดับมากในปัจจัยด้านราคาจ าหน่ายที่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดชัดเจน ( ̅= 4.49) (3) 
พร้อมกันนี้ผู้บริโภคให้ความส าคัญระดับมากในปัจจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ (Brand Image) คือมีการรับรู้และจดจ าตราผลิตภัณฑ์ได้ 
( ̅= 4.03) และความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์(Brand Loyalty) คือ ตราภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงและก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ( ̅= 3.68) 
และด้านความไว้วางใจ (Confidence and Centrality) คือ มีความพอใจในข้อมูลรายละเอียดและค าแนะน าจากกลุ่มสมาชิกช่างทอผ้า 
( ̅= 4.44) (4) ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา พบว่าผู้บริโภคให้ระดับค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ ( ̅= 4.46) อันประกอบไปด้วย 1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าคือ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คุณภาพ
การทอ และมาตรฐานด้านราคา เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคา ณ ปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 2. 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Search Engine Media (SEM), Social Media และจาก
สื่อออนไลน์อื่น ๆ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม OTOP และ 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัจจัยที่เลือกใช้ประเมินคือ ความสวยงามมีเอกลักษณ์ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจต่อสิ่งทอผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามล าดับ และ (5) ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) อาชีพและ
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สถานภาพที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยค าคัญ 0.05 (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ และปัจจัยอื่นด้านภาพลักษณ์และความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนาในระดับสูง (R) = 0.84 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ดาราอั้ง (ปะหล่อง) 

 
ABSTRACT 

This study aims to investigate demographic information difference and relation of marketing mixes’ 
factors that affect purchasing decision making of traditional Lanna products from woven textile of tribe (Dara 
Aung)  case of Ang Kang Royal Project, Fang District, Chiang Mai Province. 400 questionnaires were used as a 
research tools to collect data with reliability of Cronbach's Alpha Coefficient) was 0.87. Several descriptive 
0statistic were applied i.e, frequency, percentage, mean, standard deviation (SD) and Inferential Statistics were t-
test, F-test and correlation analysis Multiple Regression Analysis (MRA). Result indicated that first, majority of 
respondents were female who were single, age between 30-49 years old and had bachelor degree. There were 
government officers and earn 20,000 – 29,999 baht per month. Second, it found that respondents gave a rate of 
“strongly importance” to marketing mix’s’ factors that affect to their purchasing decision traditional Lanna 
products from woven textile of tribe (Dara Aung)  was product perspective especially on  beauty of traditional 
pattern design( ̅= 4.89). Promotion perspective especially on describe product’s detail on website or social media 
( ̅= 4.75). Channel distribution should be vary and accessible ( ̅= 4.62). Price should be standardized ( ̅= 4.49) 
respectively. Third, consumer also gave a rate of “much importance” to others factors such as brand image had 
to be easy to recognized ( ̅= 4.03). Brand royalty brand should be reliable ( ̅= 3.68). Confidence and Centrality, 
satisfactory with information provided by members of local woven textile ( ̅= 4.44). Fourth, purchasing decision 
making of traditional Lanna products from woven textile, consumers gave rate as strongly importance as ( ̅= 
4.46). which consist of vary and quality of products. However, price standardization could not satisfy their needs. 
Majority of consumer search product information from Search Engine Media (SEM), Social Media, and OTOP 
promote website. They also consider on uniqueness, quality and satisfactory on products respectively before 
purchased. Fifth, result of hypothesis testing shown that (1) There was significant different between demographic 
information classified by occupation, status  toward average level of important of purchasing decision making of 
traditional Lanna products from woven textile at 0.05 level. (2) Marketing factors in term of product  channel of 
distribution and promotion and others factors such as image and brand loyalty were high related to purchasing 
decision making of traditional Lanna products from woven textile at (R) = 0.84 
 
Keyword: Purchasing Decision Making, Traditional Lanna Products, Local Wisdom of Lanna,  Da-Aung  (Pa-laung) 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทยโยนกหรือไทยยวนและชาว
ไทยลื้อ” ซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของล้านนาไทย มี
ภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรมและประเพณีเป็นของ
ตนเอง (สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป.) เช่น กลุ่มชาติพันธุ์

ลื้อ ลัวะ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ มอญ และชาวไทยภูเขา
เผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่าแม้ว มูเซอ อีก้อ เย้า ลีซอ ฯลฯ ยัง
มีชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือ
บริเวณอาณาจักรล้านนาไทย อาณาจักรล้านนา          
(                ) คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนใน
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อดีตที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เมืองเชียงรุ่ง  (จิ่งหง) 
มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพม่า ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่ง
ตะวันตกแม่น าสาละวิน มีเมืองนายเป็นเมืองเอกและ 
8 จังหวัดอันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัด
แพร่ จังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเมือง
เชียงใหมเ่ป็นราชธานี  
 จากเอกสารผลการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงทาง
ประวัติศาสตร์หลายฉบับ มีการระบุหรือกล่าวถึงชน
ชาติพันธุ์ “ปะหล่อง” ว่าครั้งใน พ.ศ. 1200 นั้นเป็น
พลเมืองกลุ่มหนึ่งภายใต้การปกครองของนครรัฐแสน
หวีหรือโกสัมพี นครรัฐของอาณาจักรไตมาว ซึ่งเป็น
อาณาจักรยิ่งใหญ่ของชนชาติไต จ านวนประชากร 
“ประหล่อง” โดยการส ารวจของ องค์การพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน ณ ประมาณว่ามี 1 ล้านคน ถิ่นที่อยู่กัน
อย่างหนาแน่นเป็นชุมชนใหญ่ คือ บริเวณเทือกเขาใน

รัฐฉาน แถบเมืองตองแปง เมืองน้ าซัน เมืองสีป้อ 
เมืองมิตและแถบทางตอนใต้ของรัฐฉานอันได้แก่ เมือง
เชียงตุง นอกจากน้ันยังสืบพบว่า “ปะหล่อง”ยังอาศัย
กระจัดกระจายอยู่ทางตอนใต้ของรัฐคะฉิ่น และภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของยูนานในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 ด้วย
ผลจากภัยสงครามและปัญหาอื่น ๆ ท าให้ “ปะหล่อง” 
ต่างได้อพยพถิ่นฐานจากประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์และเข้ามาอาศัยลี้ภัยในประเทศ
ไทย โดยเรียกตัวเองว่า "ดาระอังหรือดาราอั้ง" (Da-
ang, Ra–ang, Ta-ang) ทั้งนี้มีการสันนิฐานว่า "ปะ
หล่อง" เป็นภาษาไทยใหญ่ใช้เรียกชนชาติพันธุ์กลุ่มนี้ 
นอกจากนั้นยังมีค าเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีก เช่น 
ประชาชนชาติเมียนมาร์เรียก “ปะหล่อง” ว่า "ปะ
ลวง" (Pa-laung) และไทยใหญ่บางกลุ่มใช้ค าว่า "กุน
ลอย" (Kun-loi) ซึ่งมีความหมายว่า “คนดอยหรือคน
ภูเขา” แทนค าว่า “ปะหล่อง”    

 

   
ภาพที่ 1 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยีย่มเยือนราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ  

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในพืน้ท่ีโครงการหลวงดอยอ่างขาง 
ที่มา: มูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 

 
 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอที่
บ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่
โครงการหลวงดอยอ่างขาง “ปะหล่อง” ได้น าความ
กราบบังคมทูลขออนุญาตอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นผลให้โปรดเกล้าฯ จัดที่อยู่ในฐานะผู้อพยพที่บ้าน
นอแลจนถึงปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านชาวปะหล่องอยู่ใน
พื้นที่อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่อาย 

จ านวนกว่า 10 หมู่บ้าน (ประวัติชาวเขา เผ่าดาราอั้ง, 
2556: ออนไลน์) ต่อมาได้พระราชทานนาม “สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง” เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยและ
ด าเนินงานวิจัยหลักของโครงการวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะ 
(1) งานวิจัยไม้ผลเขตหนาวและงานวิจัยป่าไม้ และ
งานเกษตรที่สูง (2) เป็นสถานท่ี ฝึกอบรมและเผยแพร่
ผลงานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร (3) ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาใน
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หมู่บ้านโดยรอบ ปัจจุบันทางสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขางมีพื้นที่ที่ใช้ท าการเกษตรในงานวิจัย 1 ,989 ไร่
โดยประมาณ พร้อมด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ รวม 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลวง บ้าน
คุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา บ้านขอบด้ง 
บ้านผาแดง บ้านสินชัย และบ้านถ้ าง๊อบ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยประชากร จ านวน 4 ชนเผ่า อันได้แก่ เผ่าไทย
ใหญ่ เผ่ามูเซอด า เผ่าปะหล่อง และเผ่าจีนยูนนาน ให้
เพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ 
เป็นอาชีพ (มูลนิธิโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง, มป.ป.: ออนไลน์) 
 กอปรกับส่วนภาคส่วนรัฐบาลที่ ได้ เข้ามามี
บทบาทและยังตระหนัก มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงบูรณา
การ ให้ความส าคัญกับพื้นที่สูง อย่างไรก็ตามยังคงมี
ปัญหาจ าแนกได้หลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น (1) 
ประชากรทั่วไปมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรในภาคเหนือ (2) ปัญหา
การบุกรุกเพื่อหาพืน้ท่ีท ากินใหม่ ผลผลิตไดไ้ม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคหรือเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวท าให้เกิด
การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มมากขึ้น (3) แนวโน้มปัญหาด้าน
สังคมในอนาคตเนื่องจากในปัจจุบันสังคมของชุมชน
ชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากขึ้น ท าให้มีความ

ล่อแหลมต่อทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตส านึกต่อ
สังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคติดต่อ
ร้ายแรง ขณะเดียวกันเยาวชนบนพื้นที่สูงมีแนวโน้มที่
จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ้น ท าให้ขาด
แคลนแรงงานในชุมชนตามมา (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , 2555) อ้างถึง
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (ระหว่างพ.ศ. 2557 
– 2560) โดยระบุวิสัยทัศน์ คือ “นครแห่งชีวิตและ
ความมั่นคง” มุ่งเป้าประสงค์ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
น่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น (1) ยุทธ์
ศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้  ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒน า ด้ า น ศั ก ย ภ า พคน ให้ พ ร้ อ ม รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง (3) ยุทธศาสตร์ด้านการด ารงความเป็น
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สะอาด (4) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความ
สงบสุขของประชาชน และ(5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย
และเป็นธรรมในการให้บริการ 

 
Strategy Map จังหวัดเชียงใหม่ด้านเศรษฐกิจ 

ปร
ะส

ิทธ
ิ

ผล
 

สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ชุมชนและท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน 

และศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหม่ 
เมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยว 

คุณ
ภา

พ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ที่เหมาะสม 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ ปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบาย 
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระบบการขนส่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพ พัฒนาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

สร้างเครือข่ายในการพัฒนาที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร ระบบการบริหารข้อมูลและองค์ความรู้ภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาทักษะความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่และบุคลกร 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 2   แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
 
 เกศินี ศรีรัตน์ (2554) กล่าวว่า “ผ้ากับวิถีชีวิต
ชนเผ่าในโครงการหลวงอ่างข่าง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่” ระบุว่า “ผู้หญิงปะหล่องต้องทอผ้าเป็น” 

โดยจะทอผ้าเมื่อว่างเว้นจากงานภาคการเกษตรและ
ทอเพื่อมี ไว้ ใ ช้ในครัวเรือน ดังนั้นหากแต่ ผู้หญิง
ครอบครัวไหนทอผ้าไม่เป็น ก็จะไม่มีชุดสวยงามสวม

633



ใส่ไปร่วมงานบุญ งานประเพณีส าคัญต่างๆ ในเผ่าได้  
ดังนั้นเด็กสาวในครอบครัว “ปะหล่อง” จะถูกฝึกให้
เริ่มเรียนรู้วิธีการทอผ้าตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบ เป็นไปใน
ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการทอ การปัก
และประดิษฐ์ลวดลายจากรุ่นสูรุ่่น โดยผู้เป็นแม่จะดแูล
ควบคุม ฝึกหัดฝึกสอนแบบตัวต่อตัว นับเป็นอีกหนึ่ง
ในกุศโลบายการสร้ างความผูกพันที่ แน่นแฟ้น 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูกสาว  
ปัจจุบันชนชาติ “ปะหล่อง” ยังคงยึดถือวัฒนธรรม
การแต่งกายอย่างแน่นเหนียว โดยจะสวมใส่ชุดประจ า

เผ่าในชีวิตประจ าวัน ดังเห็นได้ว่ากลุ่มชนชาติพันธุ์
หรือกลุ่มน้อยต่างมีวัฒนธรรมการทอผ้า ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผ้าฝ้ายและน าไปตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
ประดิษฐ์เป็นลวดลายหรอืแสดงสัญลกัษณ์ ความเชื่อที่
เช่ือมโยงแสดงเอกลักษณ์โดดเด่น ชัดเจนสื่อถึงความ
เป็นตัวตน ความเป็นชนเผ่าพันธุ์ของตนเอง เป็นที่น่า
สังเกตว่าผ้าที่ทอโดยกลุ่มชนต่าง ๆ ในภาคเหนือนี้ 
ต่างกลุ่มต่างก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง จนสามารถจะ
แยกออกและช้ีให้เห็นความแตกต่างจากกันได้อย่าง
ชัดเจน   

 

   
ภาพที่ 3 ชนเผ่า “ปะหล่อง" บ้านนอแล พื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่

ที่มา : มูลนิธิโครงการหลวง 
 
 จากบริบทดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่อง “การตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนา: ผ้าทอชนเผ่าดาราอั้ง (ปะหล่อง) โครงการ
หลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็น
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและการ
ทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและรวมถึงแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร องค์
ความรู้ วัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งนี้ เพื่อสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
หัตถกรรมจากการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเดิม
เป็นเพียงการผลิตเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือเป็น
กิจกรรมยามว่างนอกเหนือจากฤดูกาลเพาะปลูกนั้นให้
สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มกีระบวนการผลติที่
ได้มาตรฐานเชิงพาณิชย์ มีมูลค่าเพิ่ม และได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริ โภคหรือตลาด  ทั้ งยั ง ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพ สร้างโอกาสการแข่งขันในตลาด อันจักน ามา
ซึ่งแหล่งงาน หรือเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการ
ท างานในภาคการเกษตร ทั้งยังเป็นการกระจายและ/
หรือสามารถเพิ่มพูนรายได้ภาคครัวเรือนในพื้นที่
ห่างไกล ช่วยลดทอนและบรรเทาปัญหาด้านการ
ว่างงาน ขจัดความยากจน เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สร้างความผาสุกในชุมชน ช่วยลดทอน
ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการค้ายาเสพติด 
เยาวชนและสังคมโดยส่วนรวม นับได้ว่าเป็นการ
ด าเนินงานที่ขานรับ ส่งเสริมและสนับสนุน มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นยทุธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศ การท่องเที่ยวและยังถือเป็น
การตอบสนองกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยอีกประการ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากร 

ศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เ ชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่น ๆ 
กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนา  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อน าผลการศึกษาด้านความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร์ปรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
แนวทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  

2.   เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ 
การตลาดเพื่อสามารถยกระดับและ/หรือเป็นการเพิ่ม
ศั กยภาพด้ านการแข่ งขัน ให้ แก่ ผลิ ตภัณฑ์ เ ชิ ง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้มีความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1.  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพและภูมิล าเนาถิ่น
ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
แตกต่างกัน 

2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และกา รสื่ อส ารกา รตลาดแบบบู ร ณากา ร  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เ ชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  

3. ปัจจัยอื่นด้านภาพลักษณ์ ความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิน ใจซื้ อภาพลักษณ์และความภักดีต่ อตรา
ผลิตภัณฑ์ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ที่นิยม

และ/หรือมีประสบการณ์ซื้อผ้าทอพื้นเมือง ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

2. กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคหรือผู้ที่นิยมและ/
หรือมีประสบการณ์ซื้อผ้าทอพื้นเมือง ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ สัญชาติไทย อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณ

ลักษณะประชากรศาสตร ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยอื่น ๆ 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ์
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิน่ล้านนา: 

ผ้าทอชนเผ่าดาราอั้ง (ปะหล่อง) โครงการหลวงอ่างขาง 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
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จากสูตรหาขนาดตัวอย่างจากสูตรกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2544 น. 26) 

 

สูตรการค านวณ  n = (Z² p q)/e² 
 

ก า ห น ด ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  9 5 % แ ล ะ ค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ โดยก าหนดค่า
ดังนี้ คือ 

p  =  สัดส่วนของประชากรทีส่นใจศึกษาวิจัย (0.5) 
e   =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
Z   =  ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (1.96) 

  

แทนค่าสูตร n   =  (1.96)² (0.5) (1-0.5) / (0.05)² 
 n   =  384.16 0 
          =  385 คน 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพิ่ม 4% เพื่อป้องกันความไม่
สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม และคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์เพียง 400 
ชุด และโดยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test, F-test และ 
Multiple Regression Analysis (MRA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.   ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์  พบว่ า

ผู้บริโภคโดยมากเป็นเพศหญิง (62.49%) อายุ 30-39 
ปี (45.00%) อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างประจ า
บริษัทเอกชน (30.58%) รายได้ 20,000-29,999 บาท
ต่อเดือน (37.31%) การศึกษาระดับปริญญาตรี 
(78.12%) สถานภาพโสด (44.86%) พักอาศัยหรือมี
ภูมิล าเนาในเขตภาคกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 
(45.06%) 

2.   ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า (1) ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.89) ในปัจจัยย่อยด้าน

คุณภาพความประณีตของผลิตภัณฑ์ (2) ให้
ความส าคัญในระดับมาก ( ̅= 4.49) ในปัจจัยย่อย
ด้านราคาจ าหน่ายมีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดชัดเจน 
(3) ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.62) ใน
ปัจจัยย่อยด้านแหล่งจ าหน่ายทั่วถึงและหลากหลาย 
(4) ให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ( ̅= 4.75) ในปัจจัย
ย่อยด้านควรมีการระบุบ่งบอกถึงรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ในเว็ปไซค์ โซเชียลมีเดียหรือสื่อสมัยใหม่ 
ตามล าดับ 

3. ด้านปัจจัยอื่น ๆ ด้านภาพลักษณ์ (Brand 
Image) ผู้บริโภคส่วนมากมีการรับรู้และจดจ าตรา
ผลิตภัณฑ์ได้ ( ̅= 4.03) และความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) คือตราภัณฑ์สามารถ
เช่ือมโยงและก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ( ̅= 3.68) และ
ด้านความไว้วางใจ (Confidence and Centrality) 
คือมีความพอใจในข้อมูลรายละเอียดและ ค าแนะน า
จากกลุ่มสมาชิกช่างทอผ้า ( ̅= 4.44) ตามล าดับ 

4. ด้านปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  พบว่า
ผู้บริโภคให้ระดับค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ ( ̅= 
3.68) ประกอบด้วย (1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าคือ ความ
หลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คุณภาพการทอ 
และมาตรฐานด้านราคา (2) แหล่งข้อมูลหลักที่
เลือกใช้ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากการค้นหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล Search Engine Media (SEM), 
Social Media และจากสื่อออนไลน์อื่นๆ และจาก
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม OTOP และ (3) ปัจจัยที่
เลือกใช้ในการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัจจัยที่เลือกใช้ประเมินคือ 
ความสวยงามมีเอกลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
ความพึงพอใจต่อสิ่งทอผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามล าดับ 
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การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกัน การทดสอบ
สมมุติฐานจะน าค่าที่ได้ เปรียบเทียบกับค่าความ
เช่ือมั่น ณ ระดับ 95% (0.05) หากค่า Sig (2-tailed) 
น้อยกว่า 0.05 ถือว่าปฏิ เสธสมมุติฐานที่ วางไว้ 
(H0)และหากว่า Sig (2-tailed) มากกว่า 0.05 ถือว่า
ยอมรับสมมุติฐานที่วาง (H0) ไว้ และผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพและสถานภาพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ปัจจั ยส่ วนประสมทางการตลาดด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยอื่นด้าน
ภาพลักษณ์และความภักดีต่ อตราผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เ ชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.84 โดย
ค่าสัมประสิทธิ์ก าหนด (R2) 70.39% อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ 70.39% และเป็นผล
เนื่องจากตัวแปรอื่น 29.61% ทั้งนี้ค่า VIF สูงสุดได้แก่ 
ราคา มีค่าเท่ากับ 5.42 และค่า Tolerance ต่ าสุด
ได้แก่ ราคา มีค่าเท่ากับ 0.17 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดการแปรปรวน
ซ้อนทับ (Multicollinearity) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา“การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา: ผ้าทอชนเผ่า
ดาราอั้ง (ปะหล่อง) โครงการหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่” พบว่าผู้บริโภคโดยมากเป็นเพศ
หญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างประจ า
บริษัทเอกชน รายได้ 20,000-29,999 บาทต่อเดือน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด พักอาศัย
หรือมีภูมิล า เนาในเขตภาคกรุงเทพฯ และเขต

ปริมณฑล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญใน
ระดับมากที่สุดในปัจจัยย่อยด้านคุณภาพความ
ประณีตของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยด้านแหล่งจ าหน่าย
ทั่วถึงและหลากหลาย ปัจจัยย่อยด้านควรมีการระบุ
บ่งบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเว็ปไซค์ 
โซเชียลมีเดียหรือสื่อสมัยใหม่ และให้ความส าคัญใน
ระดับมากในปัจจัยย่อยด้านราคาจ าหน่ายมีเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดชัดเจน ซึ่งผลการศึกษาข้างต้นนั้นมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (1) นันทิยา ตัน
ตราสืบ (2551) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริโภคชาว
ไทยจากศูนย์หัตถกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” 
ที่พบว่าในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคชาวไทยให้ความส าคัญในเรื่อง
คุณภาพของสินค้ามากที่สุด (2) อันธกา ทิพย์จ านง 
(2557) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา” พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองระดับ
มากคือความคงทนในการใช้งาน ความประณีต
สวยงาม แหล่งผลิตเป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียง (3) อีกทั้ง
ปัจจัยด้ าน ช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด            
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ได้กล่าวถึงส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายว่า 
“การเลือกสถานท่ีในการตั้งร้านค้าที่มีความสะดวกใน 
การขนส่งสินค้าและการเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและ
มีความหลากหลายนั้นจะช่วยเพิ่มจ านวน/ปริมาณขาย 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในเรื่องการ
ขนส่งได้ ฯลฯ ทั้งนี้ผลการศึกษาต่างจาก (1) ทัศนา 
หงส์มา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี” ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนมากเป็นเพศ
หญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
นักเรียนนักศึกษา รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทาง

637



การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยรวม
อยู่ ในระดับมาก อันประกอบด้วยปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (2) รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร 
ภาคภูมิ ภัควิภาส และสุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์ (อยู่
ระหว่างตีพิมพ์) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จาก
ภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้ านนา: ชนเผ่าปกา
เกอะญอ” ที่พบว่าผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญระดับ
มากในภาพรวมของทุกปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความส าคัญระดับมากที่สุด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีความส าคัญระดับมากและด้านราคามี
ความส าคัญระดับค่อนข้างมาก และผลการทดสอบ
สมมุติฐาน มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของธน
พล คล้ายรักษ์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรรม
และการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไหมของผู้บริโภคใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งพบว่าอาชีพแตกต่างมี
ระดับการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกซื้อผ้าไหม
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิติ
พงษ์ ศิริพันธุ์  (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย” ที่
พบว่าปัจจัยด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อ แต่ในขณะที่ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายกลับมีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจซื้อผ้าไหม
ไทยของผู้บริโภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่  ส านักงาน
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่  และส านักงาน
ประสานงาน โคร งการหลวง ในมหาวิ ทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ประ โยชน์ ต่ อการวิ จั ย  และขอขอบคุณ ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม  รวมถึ งคณะท า งาน ผู้ ช่ วยวิ จั ย 
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า  International Business 

Management (IBM) คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือจนกระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังใจยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จัก
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ หน่วยงานภาครัฐบาลและ
องค์กรปกส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่วิจัย นักวิชาการ นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นเมืองต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การสร้างความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty) เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญทางการตลาดที่สามารถช่วยเพิ่ม

ปริมาณการขาย (High Sale Volume) เพิ่มราคาให้สูงขึ้น (Premium Pricing Ability) และยังรักษาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้คงอยู่ 
(Customer Retention) ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณค่าและเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG MAI BRAND” (2) ศึกษาปัจจัยเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่
ส่งผลต่อคุณค่าตรา “CHIANG MAI BRAND” กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซ้ือผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG MAI 
BRAND” เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α-Coefficient) เท่ากับ 0.92 เป็นเครื่องมือวิจัย สถิติใช้วิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดคือสูงกว่า
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน และเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารส าเร็จรูปและ
สินค้าสุขภาพมากที่สุด จ านวนครั้งที่ซ้ือคือ 11-15 ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,001-2,000 บาท เลือกซ้ือด้วยตนเอง เพื่อบริโภคใน
ครอบครัว เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารพิษ สะอาดและสดใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความพึงพอใจใน
เอกลักษณ์ตรา“CHIANG MAI BRAND” มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตรา“CHIANG MAI BRAND” (ด้านการแสดงออกถึงคุณค่าทางสังคม 
ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และความพึงพอใจในคุณค่าตรา “CHIANG MAI BRAND” (ด้านการแสดงออกถึง
คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตรา “CHIANG MAI BRAND” 

 

ค าส าคัญ: เชียงใหม่แบรนด์ เอกลักษณต์ราผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ความจงรักภักด ี
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ABSTRACT 
Creating brand loyalty was one of important marketing strategy that able to enhance sale volume, 

premium price ability and customer retention. Therefore, aims of this study were first, to explore value and 
identity of product that affect brand loyalty of consumer towards “CHIANG MAI BRAND”. Second, to explore 
product identity that affect “CHAING MAI BRAND” products. Sample size of this study were 400 people who 
bought “CHIANG MAI BRAND” products which determined by non-probability sampling by using Purposive 
Sampling Technique. Questionnaire was used as a research tool for collecting data with reliability (Cronbach's 
Alpha Coefficient) was 0.92. Several descriptive statistic were applied i.e, frequency, percentage, mean, standard 
deviation (SD), correlation analysis by (Pearson product-moment correlation coefficient: r), and Multiple 
Regression Analysis. Result indicated that majority of respondents were female who single which age between 30-
49 years old. They had bachelor degree and were private officers who earn 20,001 – 30,000 baht per month. 
Basically, They purchased food and healthy products by themselves for 11- 15 times a month and spent 1,001- 
2,000 baht at each purchased family used because trust in quality, non-toxic, and hygiene and freshness of 
products.  Result of hypothesis testing indicated that satisfactory of brand identity of “CHIANG MAI BRAND” had 
relationship with brand vale of “CHIANG MAI BRAND” especially in term of (indicated to social value, emotional 
value, and economic value). In addition, it also shown that satisfactory of brand value of “CHIANG MAI BRAND” in 
term of (indicated to social value, emotional value, and economic value) had relationship with brand loyalty of 
“CHIANG MAI BRAND”. 

Keywords: CHIANG MAI BRAND, Brand identity, Band value, Loyalty 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 Small and Medium-Sized Enterprises: 
SMEs หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลุ่ม
การผลิตที่มีจ านวนมากและมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของหลายประเทศ จากสถิติทั่วโลกของ
หลากหลายประเทศที่มีรายได้สูง ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจะมีสัดส่วนรายได้สูงคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 50.00 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) ส าหรับประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2556 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีรายได้
รวมคิดเป็นร้อยละ 15.00 ของของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) และ
จากข้อมูลสถิติของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), (2557) พบว่าในปี พ.ศ. 
2557 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั่วประเทศมีจ านวนถึง 2.74 ล้านราย (99.74%) ของ
จ านวนวิสาหกิจทั้งหมด มีจ านวนแรงงาน 10.5 ล้าน

คน (80.35%) ของการจ้างงานทั้งประเทศ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP-SMEs) มีมูลค่าสูงกว่า 
5,212 พันล้านบาท (39.69%) ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการการเติบโตอัตราร้อยละ 0.21 ใน
ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับ GDP ทั้งประเทศที่
ขยายตัวอัตราร้อยละ 0.92 และกอปรกับโครงการ 
“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tumbol One 
Product: OTOP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแนวทางทีจ่ะสร้าง
ความเจริญ ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของชุมชน 
โดยผ่านกระบวนการการผลิต การบริหารจัดการและ
การเพิ่มมูลทางทางการตลาดให้แก่ทรัพยากรหรือภูมิ
ปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่น ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์หรือการ
บริ การที่ มี คุณภาพ มี จุ ด เด่ น เป็น เอกลักษณ์ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเช่ือประเพณี
หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของในแต่ละท้องถิ่น โดยมี
แนวคิดและหลักการบนพ้ืนฐาน (อรพรรณ บุลสถาพร, 
2548: 1) คือ 1. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local 
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Yet Global) ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับ 2. 
ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
(Self-Reliance Creativity) สร้างกิจกรรมที่อาศัย
ศักยภาพแนวคิดสร้างสรรค์ สรรค์สร้าง คิดพัฒนา 
ด าเนินการและลงทุนโดยชุมชน โดยมีหน่วยงานจาก
ภาคส่วนรัฐบาล เอกชนและสถาบันการศึกษา องค์กร
ต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การสัมมนาหรือฝึกอบรม การจัดหาด้านการตลาด 
การพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆ และ 3. การสร้าง
ทรั พ ย าก รมนุ ษย์  (Human Resource 
Development) คือ การบุคคลที่มีความสามารถ 
รักษ์ท้องถิ่น มีศักยภาพความเป็นผู้น าในชุมชนนั้นได้ 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น กรมการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 
1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 

2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้
เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้ เ ช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
ศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนา  เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
อันจะส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  มีประสิทธิภาพโดยจะบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมี
ศักยภาพ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์
ที่ว่า “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” 

 
ตารางที่ 1 รายงานผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียนผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือบน ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด อาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องแต่ง

กาย 
ของใช้ฯ 

สมุนไพร 
ที่ไม่ใช่อาหาร 

รวม 

เชียงใหม ่ 550 273 1,097 985 442 3,347 
เชียงราย 547 191 232 620 163 1,753 

แพร่ 133 66 177 275 27 678 
แม่ฮ่องสอน 126 23 126 80 58 413 

น่าน 274 42 342 311 92 1,061 
พะเยา 237 45 153 335 95 865 
ล าปาง 233 36 166 519 82 1,036 
ล าพูน 182 43 253 259 122 859 

อุตรดิตถ ์ 370 35 241 350 100 1,096 
รวมทั้งสิ้น 2,652 754 2,787 3,734 1,181 11,108 

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
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 (Aaker D.A., 1991) กล่าวว่า “....สินค้าเป็นสิ่ง
ซึ่งผลิตได้จากโรงงาน ตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภค 
เลือกซื้อ สินค้าสามารถถูกเลียนแบบได้จากคู่แข่งขัน 
ตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ เป็นหนึ่งเดียว สินค้าอาจ
ล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบ
ความส าเร็จจะคงอยู่ตลอดไป” จะเห็นได้ว่าตรา
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อองค์กรผู้ผลิตและตัวสินค้า
ในระยะยาว ดังนั้นองค์กรทางธุรกิจจึงมีการพัฒนากล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อบริหารตราผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
แข็งแกร่งและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค อันจะน าไปสู่
คุณค่าและผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งต่อบริษัทและตัว
สินค้า ที่นอกเหนือไปจากทางด้านตัวเงิน แต่เป็นคุณ
ค่าที่อยู่ในใจของผู้บริโภคจึงท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) ขึ้นนับตั้งแต่
การเกิดขึ้นของปรัชญาการจัดการมูลค่าพื้นฐาน และ 
Aaker ได้ให้ค านิยามตราผลิตภัณฑ์โดยเน้นไปที่
ความหมายในมุมมองผู้บริ โภคว่ าตราผลิตภัณฑ์
เปรียบเสมือนค ามั่นที่ผู้ขายให้ไว้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเกี่ยวกับตัวสินค้า (Attributes) ที่คาดว่าจะ
ได้รับและจะเกิดความพอใจเมื่อใช้หรือบริโภค โดย
คุณสมบัติของตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่จับ
ต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ มีความเกี่ยวข้องกับการใช้
เหตุผล (Rational) หรืออารมณ์ (Emotional) 
(Aaker,1996 อ้างถึงใน อรรจน์ วิสุทธิถาวรวงศ์ , 
2548) อีกทั้งความส าคัญของตรา คือ ข้อได้เปรียบ
ทางการตลาดของการมีตราที่แข็งแกร่ง (Marketing 
advantages of strong brands) (Keller. 2008 : 
49) คือ (1) ลกูค้าสามารถรับรู้เกี่ยวกับการท างานของ
ผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น (2) ลูกค้ามีความภักดีต่อตราเพิ่มขึ้น 
(3) ลดอิทธิพลของกิจกรรมการตลาดของคู่แข่ง (4) 
ลดอิทธิพลของวิกฤตการณ์การตลาดลดลง (5) มีก าไร
มากขึ้น (6) ผู้บริโภคมีค าถามต่อราคาน้อย (7) ได้รับ
ความร่วมมือและสนับสนุนจากคน กลางมากขึ้น (8) 

ประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเพิ่มขึ้น (9) โอกาสใน
การให้สัมปทานและสิทธิทางการค้ามีมากขึ้น (10) 
โอกาสในการขยายตราเดิมมีมากขึ้น  
 ศิริกุล เลากัยกุล (2550) กล่าวถึงความส าคัญ
ของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม คือ ผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันนี้ต่างมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น มี เวลาน้อยลง มี ชีวิตที่
ซับซ้อนมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น  ดั้งนั้นตรา
ผลิตภัณฑ์จะเข้ามามีบทบาทด้านที่ท าให้ผู้บริโภคนั้นมี
ทางเลือกมากไป ให้ความเช่ือใจได้และเหตุของการ
เลือกบริโภคแก่ผู้บริโภค ดังนี้ตราผลิตภัณฑ์จึงมีมูลค่า
ต่อตัวสินค้าและจ าต้องมีปฎิสัมพันธ์กับผู้บริโภคด้วย
เช่นกัน 
 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาต
ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ “เชียงใหม่แบ
รนด์ (CHIANG MAI BRAND : CMB)  สินค้าดี มี
มาตรฐาน มั่นใจบริการ” เมื่อในวันที่ 15 สิงหาคม 
2556 ณ อุทยานหลวง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายยืนยัน
คุณภาพแหล่ งก า เนิ ดของสินค้ า/บริ การ  และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่  โดย
สินค้า/บริการที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสินค้าที่มีแหล่ง
ผลิตหรือที่มีขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น รวมถึงผ่านกระบวนการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการจากภาครัฐบาล
และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับอ าเภอ ระดับสาขาและระดับจังหวัด ที่ได้
ร่ ว ม มื อ กั น พิ จ า ร ณ า สิ น ค้ า / บ ริ ก า ร ดี แ ล ะ มี
คุณภาพ  โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและจังหวัดเชียงใหม่   
เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการของ
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, 
2556)  
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑเ์มืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) 

 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 
ช้าง  สัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ ลักษณะคล้องงวงกันสื่อความหมายไดส้อง

นัยยะคือการร่วมมือของชาวเชียงใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์
ท้องถิ่นหรืออีกนัยยะเป็นการร่วมมือกันของภาครัฐบาลและเอกชน 
ในการพัฒนาส่งเสริมผลติภณัฑ์ทอ้งถิ่นสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กาแล สัญลักษณ์ซึ่งแสดงความเป็นท้องถิน่ 
ประจ ายาม สื่อถึงความสวยงาม ความอ่อนช้อยของศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 

ความเอื้ออารีของผู้คนอันน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่าง
ประณตี สวยงามและมีคณุภาพ 

สีฟ้าเข้ม สีประจ าจังหวัดเชียงใหม ่
สีเหลืองทอง  สื่อถึงความเจรญิรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความสวยงามมีคณุค่า 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
 
 ดังนั้นผู้วิจัยถึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค: บทบาทของ
เอกลักษณ์และคุณค่าตรา “เชียงใหม่แบรนด์” ใน
มุมมองที่ เน้นการศึกษาคุณค่าตราผลิตภัณฑ์บน
พื้นฐานของผู้บริโภค (Customer-Based Brand 
Equity ) ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ
ตราผลิตภัณฑ์ ดังจะเห็นได้ว่ามูลค่าตราผลิตภัณฑ์นั้น
เกิดจากการเช่ือมโยงทางความคิดของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการ
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเงิน (Financial 
Brand Equity) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่ม
มูลค่าที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถ
ก าหนดความแตกต่างเกี่ยวกับความรู้ตอ่ตราผลติภณัฑ์ 
สร้างความเชื่อมั่นและเป็นการตอบสนองของผู้บริโภค
ในระยะยาว ทั้งในประเด็นการให้ความรู้ของผู้บริโภค 
ช่ือตราผลิตภัณฑ์ พลังของตราผลิตภัณฑ์ การเผยแพร่
ตราผลิตภัณฑ์และทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดการตรา
ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผลต่อไป และเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานให้แก่ผู้ผลิตในการศึกษาคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ของตน (Corporate Brand Equity) เพื่อเป็น

ประโยชน์ส าหรับแนวทางในการวางแผนการตลาด 
การวางต าแหน่งทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (ด้าน

การแสดงออกทางสังคม/คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่า
ทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และเอกลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตรา “CHIANG MAI BRAND”  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ (ด้านการแสดงออกทาง
สังคม/คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้าน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG 
MAI BRAND” 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่คณะ

ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ทราบถึงความ
คิดเห็นในมติต่าง ๆ ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG MAI BRAND” 
อันน าไปสู่การจัดท าแผนหรือแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่าง 
เพิ่มศักยภาพและสร้างประเด็นได้ เปรียบในการ
แข่งขัน และการพัฒนาเพื่อเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 

2.  เพื่ อ เป็นข้อมู ล เบื้ องต้น และ เป็นแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้สนใจ ได้ปรับประยุกต์ใช้
ต่อไป  
 
 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1.  เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่า

ตราผลิตภัณฑด์้านการแสดงออกทางสังคม/คุณค่าทาง
สังคม  

2.  เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าทางด้านอารมณ์  

3.  เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

4. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงออกทาง
สังคม/คุณค่าทางสังคม มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ตราผลิตภัณฑ์  

5.  คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีตราผลิตภัณฑ์  

6. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ทางด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีตราผลิตภัณฑ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์ซื้อหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG MAI 
BRAND”  

2.  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์ซื้อหรือบริโภค
ผลิตภัณฑ์ 

ภายใต้ตรา “CHIANG MAI BRAND” อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี สัญชาติไทย ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรหาขนาดตัวอย่าง

จากสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วา
นิชย์บัญชา. 2544 น. 26) 

สูตรการค านวณ  n = Z²/4e² 
 

ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดร้้อยละ โดยก าหนดคา่
ดังนี้ คือ 

p   =  สัดส่วนของประชากรที่ศึกษาวิจัย (0.5) 
e   =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05) 
Z   =  ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ (1.96)  

 
 

ตัวแปรต้น 
เอกลักษณต์ราผลติภณัฑ ์

(Brand Identity) 

ตัวแปรตาม 
ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 

ต่อตราผลติภณัฑ์  
“CHIANG MAI BRAND” 

คุณค่าตราผลิตภณัฑ์ (Brand Equity) 
1. ด้านการแสดงออก/คุณคา่ทางสังคม 
2. ด้านคุณค่าทางอารมณ ์
3. ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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แทนค่าสูตร n   =  (1.96)² (0.5) (1-0.5)/ (0.05)² 
  n   =  384.16 0 
        =  385 คน 

 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพิ่ม 4% และคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์เพียง 400 ชุด 
และโดยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่าสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน ดังนี้ คือ (1) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์และคุณค่าตรา
ผลิตภัณฑ์ (ด้านการแสดงออก/คุณค่าทางสังคม ด้าน
คุณค่าทางอารมณ์  ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคฯ โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ของ 
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) (2) 
ทดสอบความสัมพันธ์หรือการส่งผลระหว่างตัวแปร
อิสระหลายตัวแปร ได้แก่ เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ 
คุณคาตราผลิตภัณฑ์ (ด้านการแสดงออก/คุณค่าทาง
สั งคม  ด้ านคุณค่ าทางอารมณ์  ด้ านมู ลค่ าทาง
เศรษฐกิจ) ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตาม
หนึ่งตัวคือ ความจงรักภักดีของผู้บริโภค ซึ่งใช้มาตรา
อันตรภาคและทดสอบถึงความแตกตา่งที่ตัวแปรอิสระ 
ดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม โดยสถิติที่ ใ ช้
วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

(Simple Regression) และใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิง พหุ (Multiple Regression)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค พบว่า
ส่วนมากเป็นเพศหญิง (63.28%) อายุ 31-40 ปี 
(80.03%) สถานภาพโสด (74.12%) การศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี  (63.00%) เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน (55.38%) รายได้ 20,001-30,000 บาท
ต่อเดือน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือ พบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อาหารส าเร็จรูปและสินค้าสุขภาพมากท่ีสุด (67.11%) 
จ านวนครั้ งที่ซื้อคือ 11 -15 ต่อเดือน (89.72%) 
ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,001-2,000 บาท (48.65%) เลือก
ซื้อด้วยตนเอง (54.96%) เพื่อมีไว้บริโภคในครอบครัว 
(75.25%) เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ ปลอดภัยไร้
สารพิษ สะอาดและสดใหม่ (78.09%) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา 
“CHIANG MAI BRAND” มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ในระดับสูง ( ̅= 
4.07) พิจารณารายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจ
มากคือ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ( ̅= 4.25) มีระดับความ
พึงพอใจสูงคือ มีลักษณะโดดเด่นจากคู่แข่ง ( ̅= 4.15) 
เป็นตราผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ( ̅= 4.10) และมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ ( ̅= 4.03) ตามล าดับ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์โดยรวม 

คุณค่าตราผลิตภณัฑ์โดยรวม ค่าเฉลี่ย  (S.D.) ระดับความคิดเห็น 
ด้านการแสดงออก/คุณค่าทางสังคม 4.11 0.71 สูง 
ด้านคุณค่าทางอารมณ ์ 3.97 0.78 สูง 
ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3.86 0.66 สูง 
รวม 3.98 0.49 สูง 
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 พบว่าผู้บริ โภคที่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา 
“CHIANG MAI BRAND” มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงออก/
คุณค่าทางสังคม ในระดับสูง ( ̅= 3.98) พิจารณาราย

ด้านพบว่าผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจสูงมากใน
ด้านการแสดงออก/คุณค่าทางสังคม ( ̅= 4.11) และ
ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ( ̅= 3.97) ด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ( ̅= 3.86) ตามล าดับ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผู้บริโภค 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภคต่อความจงรักภักดี 

ความจงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉลี่ย  (S.D.) ระดับความคิดเห็น 
การเลือกซื้อผลติภณัฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG MAI BRAND”  
เป็นการสมเหตุสมผลกว่าการซื้อผลิตภณัฑต์ราอื่น ๆ ท่ีมลีักษณะ 
คล้ายคลึงกัน 

3.59 0.74 สูง 

ยังเลือกคงซื้อผลิตภณัฑภ์ายใตต้รา“CHIANG MAI BRAND”  
หากมีตราผลิตภณัฑ์อื่นที่ดหีรือเทยีบเท่า 

3.58 0.81 สูง 

ยังคงเลือกซื้อผลิตภณัฑภ์ายใตต้รา“CHIANG MAI BRAND”  
หากมีตราผลิตภณัฑ์อื่นทีส่ามารถดีเทียบเท่าได้ 

3.54 0.82 สูง 

ยังคงเลือกซื้อผลิตภณัฑภ์ายใตต้รา“CHIANG MAI BRAND”  
ในกรณีที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของตราผลติภณัฑไ์ด ้

3.62 0.86 สูง 

รวม 3.58 0.49 สูง 
 
 พบว่าผู้บริ โภคที่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา 
“CHIANG MAI BRAND” มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อความจงรักภักดีในระดับสูง ( ̅= 3.58) 
พิจารณารายด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจระดับสูง
ในทุกด้าน ได้แก่ ยังคงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
“CHIANG MAI BRAND” ในกรณีที่ไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างของตราผลิตภัณฑ์ได้  ( ̅= 
3.62) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “CHIANG 

MAI BRAND” เป็นการสมเหตุสมผลกว่าการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตราอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ( ̅= 
3.59) ยังเลือกคงซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา“CHIANG 
MAI BRAND” หากมีตราผลิตภัณฑ์อื่นที่ดีหรือ
เทียบเท่า ( ̅= 3.58) ยังคงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตรา“CHIANG MAI BRAND” หากมีตราผลิตภัณฑ์อื่น
ที่สามารถดีเทียบเท่าได้ ( ̅= 3.54) ตามล าดับ 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
ตารางที่ 5  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

สมมตุิฐานการวิจยั ผลการทดสอบ 
1. เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงออกทางสังคม/ 

คุณค่าทางสังคม 
ยอมรับ 

2. เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ยอมรับ 

3. เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ ยอมรับ 
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4. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงออกทางสังคม/คุณค่าทางสังคม  
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีตราผลิตภัณฑ์ 

ยอมรับ 

5. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีตราผลิตภัณฑ์ ยอมรับ 

6. คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ทางด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี 
ตราผลิตภัณฑ์ 

ยอมรับ 

 
 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านสรุ ป ได้ ว่ า  (1 ) 
เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์มีผลต่อคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ในด้านการแสดงออกทางสังคม/คุณค่าทางสังคม ด้าน
คุณค่าทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ (2) 
คุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการแสดงออกทาง
สังคม/คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้าน
มูลค่าทางเศรษฐกิจมีผลต่อความจงรักภักดี ตรา
ผลิตภัณฑ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์

ตราผลิตภัณฑ์กับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ พบว่ามีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1996) เรื่องการ
สร้างตราผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งยากแต่สามารถสร้างขึ้นได้
โดยประเด็นส าคัญของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้
ประสบความส าเร็จนั้นต้องมีความเข้าใจถึงการพัฒนา
เอกลักษณ์ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า“เอกลักษณ์ตรา
ผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับ
ตราผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้น และจะบ่งบอกให้ทราบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ คืออะไร ได้ให้ค ามั่นไว้กับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคเป้าหมาย ด้วยการเสนอคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
แก่ผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ อาทิประโยชน์จากการท า
หน้าที่ของตราผลิตภัณฑ์ (Functional Benefits) 
ประโยชน์ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก (Emotional 
Benefits) และประโยชน์ของตราผลิตภัณฑ์ในการ
เป็นเครื่องหมายบ่งบอกสถานะบางอย่างของผู้บริโภค 
(Self-expressive Benefits) ซึ่งจากการวิจัยพบว่า
เอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดคุณค่าตรา

ผลิตภัณฑ์ (ด้านการแสดงออกทางสังคม/คุณค่าทาง
สังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์และด้านคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ) เป็นผลมาจากมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับ มีคุณภาพสูง ซึ่งก่อเกิดคุณค่าตราผลิตภัณฑ์
ในด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า
ตราผลิตภัณฑก์ับความจงรกัภักดีตราผลิตภัณฑ์ พบว่า
มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง ความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์เป็นคุณค่าขั้นสูงสุดตามแนวคิดของ Brand 
Dynamic Pyramid (Salinas, 2009) สามารถ
อธิบายได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตรา
ผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคให้มีความแข็งแรงจะกลายเป็น
ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่าคุณค่า
ตราผลิตภัณฑ์ (ด้านการแสดงออกทางสังคม/คุณค่า
ทางสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์และด้านคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ )  ส่ งผลท า ให้ผู้ บริ โภคเกิดความรู้ สึ ก
จงรักภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์เนื่องจากการรับรู้คุณภาพ
และความความแตกต่างท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเป็น
ประจ าจักส่งผลให้เกิดเป็นความผูกพัน สามารถจดจ า
และระลึกถึงได้เป็นตราผลิตภัณฑ์แรกในใจ จึงสร้าง
ความผูกพันและกลายเป็นความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์
ได้ในท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ในด้านตัวแปรเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ส่งผล

ไปยังตัวแปรคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ ถ้าองค์กรสามารถ 
สร้างเอกลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ให้กับตราผลิตภัณฑ์ได้
โดยเน้นให้เอกลักษณ์มีความโดดเด่นทั้งในมุมมองของ
ผู้บริโภค และคู่แข่งสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง 
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ รู้สึกช่ืนชอบตั้งแต่
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แรกเห็น ซึง่น าไปสู่การรับรู้และจดจ าตราผลิตภัณฑ์ มี
คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค  
 2) ในด้านตัวแปรคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ส่งผลไป
ยังตัวแปรความจงรักภักดี กล่าวคือหากมีการสร้างให้
ตราผลิตภัณฑ์มีคุณค่า (ด้านการแสดงออกทางสังคม/
คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์และด้าน
คุณค่าทางเศรษฐกิจ) ก็จะสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความจงรักภักดี เกิดการซื้อซ้ า จะสร้างประโยชน์ให้
องค์กรในการวางแผนการตลาดด้านตราผลิตภัณฑ์
เป็นส าคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ดังนั้นจึง
จ าต้องท าให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจในสินค้า
สูงสุดก่อนเป็นอันดับแรกและจะน ามาซึ่ งความ
จงรักภักดีได้ในภายหลัง 
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การศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง 
Study and Design Easy Chair Set From Leather Scrapes 
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บทคัดย่อ  
การศึกษางานโครงการนี้เพื่อศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง โดยผู้ด าเนินโครงการได้ศึกษาโดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15ปีขึ้นไป ในเขต อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  จ านวน 44 คน  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ด้านรูปร่าง 
รูปทรงของชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า เป็นรูปทรงอิสระ ซ่ึงเป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด ( x  =4.80) ด้าน
สีสันของชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า เป็นสีเอิร์ธโทน ซ่ึงในที่นี้เป็นสีน้ าตาลเข้มและน้ าตาลอ่อนสลับกันเป็นสีที่ดูเหมาะสม
สวยงามที่สุด (x  =4.25) ด้านการจัดวางสีของชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า จัดวางสีแบบสลับ ( x  =4.25) 

ด้านโครงสร้างหลักของชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า ใช้โครงสร้างไม้เอ็มดีเอฟ มีความแข็งแรง น้ าหนักเบา 
รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  ( x  =4.43)และ ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า มีขนาดที่
เหมาะสม ดูแลรักษาง่าย ปลอดภัย มีความทนทานแข็งแรง มีอายุการใช้งานนาน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานและเป็น
วัสดุช่วยลดภาวะโลกร้อน ( x  = 4.54)   ในการด าเนินโครงการศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง พบว่ารูปทรงแปลก
ตาและดูน่าสนใจ การใช้งานนั่งสบายเหมาะส าหรับการพักผ่อนและเป็นการศึกษาวัสดุเหลือใช้ซ่ึงช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวกับเศษ
หนังที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังน ามาผลิตเป็นชุดเก้าอี้พักผ่อนได้จริง อีกทั้งผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาต่อได้ 

ค าส าคัญ: ภาวะโลกร้อน, เก้าอี้พักผ่อน, เศษหนัง  

Abstract 
This project was the studies and design a set of relaxing chair from leather scrap. The samples of 

population consisted of 44 students who are over 15 year-old and  live in Ban Tak district,Tak province The 
statistics used mean (x ) and standard deviation (SD) to  analyze The findings were as followings:  the samples 
preferred free  form  shape of  furniture (x = 4.80) they liked the dark brown and light brown earth-tones (x  = 
4.25) they preferred the combination of dark and light brown scraps (x  = 4.25) the structure shouid  be an  MDF 
wood  light-weight, strong, and long life time (x   = 4.43) They preferred a suitable size, easy to maintain  safe  
and  long life time, and not pollutiong (x   = 4.54) The results of this study showed that the shape of the leather 
scarp chair were interesting and gorgeous. The usability was comfortable when we sit. In addition , these chairs 
were appreciated with the people who want to relax because we designed for human ergonomic. Furthermore, 
this study isn’t just benefit for one person but it can help the world to reduce global warming and reduce the 
amount of garbage.  

Keywords: Global warming, easy chair, leather scraps 
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บทน า 
จากการสังเกตการณ์การเพิ่มของอุณหภูมิโดย

เฉ ลี่ ย ข อ ง โ ล ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย ส ม า ค ม แ ล ะ
สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30
แห่ง ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพิ่มความเข้มของ
แก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์ที่
เป็ น ผล ใน รูป ของปรากฏการณ์ เรื อนกระจก 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่าง เช่น ความผันแปร
ของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และการระเบิดของ
ภู เขาไฟ ซึ่ งกิจกรรมของมนุษย์ส่ งผลท าให้ เกิด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน
อย่างมหาศาล     

ยอมรับกันว่า มหันตภัยจาก ‘ภาวะโลกร้อน’ 
จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพียงแต่เวลาที่จะเกิดขึ้น
นั้น นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถท านายได้อย่างแน่
ชัด อย่างไรก็ดี สัญญาณของมหันตภัยนี้ได้เป็นที่
ประจักษ์ชัดแล้วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น น้ าแข็งที่ขั้ว
โลกละลาย เกิดพายุในระดับที่รุนแรงขึ้น ผืนดินบาง
แห่ งแห้ งแล้ง ในขณะที่บางแห่ งน้ าท่วม กลไก
ธรรมชาติที่ เคยสมดุ ลกลับแปรปรวนไปหมด 
ผลกระทบแผ่กระจายไปสู่ วงกว้าง ได้รับความ
เดือดร้อนกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และ
สัตว์ต่างๆ ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่มนุษย์
จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
และในขณะเดียวกัน ก็ร่วมมือกันหาวิธีที่จะลดความ
รุนแรงของมหันตภัยให้จงได้ (ดร.อาจอง ชุมสาย ณ 
อยุธยา, 2550 : 9 )   

อัลเบิร์ต อาร์โนลด์ “อัล”กอร์ จูเนียร์ได้กล่าว
ไว้ว่า พยายามใช้สิ่งของและวัสดุต่างๆที่ใช้ระบบ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แม้ว่ากระบวนการน าวัสดุ
เก่ากลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ แก้ว เหล็ก 
อลูมิเนียม พลาสติก น้ ามัน ยางรถยนต์และอื่นๆ
จะต้องใช้พลังงานในการรวบรวมขนส่ง คัดแยก ท า
ความสะอาดและผลิตใหม่ แต่การหมุนเวียนมาใช้

ใหม่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าการผลิตของใหม่มาก
รวม ถึ ง เศษ ห นั งซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ เศ ษ ที่ เห ลื อ จ าก
อุตสาหกรรมเครื่องหนังจ านวนมากและหากน ามา
เผาท าลายจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเกิด
ปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในสังคมปัจจุบันการ
น าวัสดุหนังมาหมุนเวียนใช้ใหม่   จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่สามารถลดขยะในปัจจุบัน  ซึ่งปริมาณเศษหนัง
ในปัจจุบันมีการทิ้งเศษหนังเหลือทิ้งจากกระบวนการ
อุตสาหกรรมไปโดยเสียเปล่า 30-40 กิโลกรัม/เดือน
วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังวัว ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 
60-80 กิโลกรัม/เดือน วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนัง
ปลากระเบน ทิ้งเศษหนังเหลือทิ้ง 10-20 กิโลกรัม/
เดือน ซึ่งแบ่งประเภทของเศษหนังเหลือทิ้งได้เป็น 1) 
เศษหนังเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ 2) เศษหนังเหลือท้ิง
จากการปั้มหนังด้วยเครื่องไฮโดรลิค  3) เศษหนัง
เหลือท้ิงจากรอยต าหนิบนแผ่นหนัง 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้แนวคิดที่
จะศึกษาและออกแบบเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง เพื่อ
ลดการใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองและเกิดขยะซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
เพื่อออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปใน อ าเภอ

บ้านตาก จังหวัดตาก ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 
44 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
2.1   ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 
2.2   ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศษหนงัและ

ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเศษหนัง 
2.3   ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค 
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2.4   ศึกษาผลิตภณัฑ์เดิม 
2.5   ศึกษาข้อมูลเก้าอี้พักผ่อน 
2.6   ศึกษาขนาดสัดส่วนมนุษย ์
2.7   ศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องเรือน 
2.8   ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
2.9   ศึกษางานโครงการที่เกีย่วข้อง 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินโครงการศึกษาและออกแบบชุด

เก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดหัวข้อโครงการ โดย
การก าหนดหัวข้อโครงการนั้น ต้องมีการกล่าวน าถึง
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของหัวข้อ
โครงการ รวมไปถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ของโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโดยต้องเป็นไปตามขอบเขตของการศึกษา
ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบชุด
เก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง เช่น ศึกษาข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศษ
หนั งและผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตจากเศษหนัง  ศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค  ศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดิม ศึกษาข้อมูลเก้าอี้พักผ่อน 
ศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย์ ศึกษากระบวนการ
ออกแบบเครื่องเรือน รวมไปถึงการศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ และกรรมวิธีการผลิต  และศึกษางาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง ในท่ีนี้จะเป็นการศึกษาโครงการ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อน
จากวัสดุหลากหลาย และโครงการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การส ารวจสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะโลก
ร้อน 

ขั้ น ต อ น ที่  3  ก ารก าห น ด ขั้ น ต อน ก า ร
ด า เนิ นงาน โครงการ  โดยจะต้ องก าหนดกลุ่ ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบแบบสอบถาม
ทั้งในด้านแบบสอบถามก่อนการการด าเนินโครงการ

และแบบสอบถามหลังการด าเนินโครงการ การศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 

ขั้นตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งการ
วิเคราะห์แบบสอบถามก่อนการท าผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความต้องการใช้ชุดเก้าอ้ีพักผ่อน การ
เลือกใช้วัสดุในการผลิตชุดเก้าอี้พักผ่อน และการ
วิเคราะห์หาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อนจาก
เศษหนั ง  ประกอบด้วย แบบร่างขั้นต้น ( Idea  
Sketch) การพัฒนาแบบร่าง (Sketch  Design) 
แบบเพื่อการผลิต (Working  Drawing) และการ
ผลิตต้นแบบ 

ขั้นตอนที ่6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็น
การสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการท าโครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดีมากยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางกับผู้ที่สนใจต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การส ารวจข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้

ข้อมูลมาเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบโดยแบ่ง
ข้อมูลออกตามลักษณะของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 

1. การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ 
ผู้จัดท าโครงการได้ขอความร่วมมอืจากกลุ่ม 

ผู้บริโภคทั่วไปใน อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ที่มี
อาย ุ15 ปี ขึ้นไป จ านวน 44 คน เพื่อขออนุญาตเก็บ
ข้อมูล ดังต่อไปนี ้

1.  ศึกษาข้อมูลการใช้งานชุดเก้าอ้ีพักผ่อนของ
กลุ่มตัวอย่าง 

2.  ศึกษาหลักการออกแบบและอุปกรณ์ที่ใช้
ควบคู่กับชุดเก้าอ้ีพักผ่อน 

3.  ด าเนินการใช้เครื่องมือแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
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2.  การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ 
ผู้จัดท าโครงการได้ท าการรวบรวมข้อมูลภาค

เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับชุดเก้าอี้พักผ่อน เนื้อหาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้งานชุดเก้าอี้พักผ่อน เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้จัดท าโครงการได้ท า
การเรียบเรียงข้อมูลและสรุปเป็นเรื่องๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดท าโครงการวิจยัตรวจสอบความสมบรูณ์

ของแบบสอบถามความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
และน าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะหจ์ากวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือเพื่อออกแบบชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษ
หนัง 

เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจในการเก็บ
แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ การวดัระดับเป็น 5 
ระดับ ซึ่งมเีกณฑ์การวิเคราะหด์ังนี้ 

5     หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด  
4     หมายถึง   ระดับมาก       
3     หมายถึง   ระดับปานกลาง 
2     หมายถึง   ระดับน้อย 
1     หมายถึง   ระดับน้อยที่สดุ 

หลังจากเก็บแบบสอบถามผู้ด าเนนิโครงการ ได้
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณติ
ดังนี ้

4.50 – 5.00     หมายถึง    ระดบัมากที่สุด   
3.50 – 4.49     หมายถึง    ระดับมาก                       
2.50 – 3.49     หมายถึง    ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49     หมายถึง    ระดับน้อย 
1.00 = 1.49     หมายถึง    ระดบัน้อยที่สุด 

 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัย 
ผู้ด าเนินการวิจัยได้ศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขต 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  จ านวน 44 คน  โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & 
Morgan มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลจากการวิเคราะห์
พบว่า 

 

ตารางที่  1  ด้านรูปร่างรูปทรงของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับ 

 
 
1 

รูปทรง : อบอุ่น 

 

 
4.57 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

 
 

 
2 

รูปทรงแข็งแรงและอิสระ 

 

 
3.66 

 
0.80 

 
มาก 
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3 

รูปทรงพลิ้วไหว 

 

 
3.73 

 
0.94 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.93 0.77 มาก 

 
จากตารางที่  1 ด้านรูปร่าง รูปทรงของชุดเก้าอี้
พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า เป็นรูปทรงอิสระ 

ซึ่งเป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด ( x =
4.57) 
 

ตารางที่  2  ด้านการใช้สีของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับ 
1 สีโมโนโทน 

 

 
3.73 

 
0.92 

 
มาก 

2 สีเอิร์ธโทน

 

 
4.25 

 
1.27 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.99 1.09 มาก 

 
จากตารางที่  2  ด้านสีสันของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า เป็นสีเอิร์ธโทน ซึ่งในท่ีนี้เป็นสีน้ าตาล

เข้มและน้ าตาลอ่อนสลับกันเป็นสีที่ดูเหมาะสมสวยงามที่สุด (x =4.25) 

ตารางที่  3  ด้านการจัดวางเศษหนังของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง 
ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับ 

1 จัดวางแบบเรียงระดับสี  

 

 
4.25 

 

 
1.27 

 

 
มาก 

 

2 จัดวางแบบสลับส ี

  

 
4.73 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.49 0.86 มาก 

 
จากตารางที่  3  ด้านการจัดวางสีของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า จัดวางสีแบบสลับ (x =4.73) 
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ตารางที่  4  ด้านโครงสร้างของชุดเก้าอ้ีพักผ่อนจากเศษหนัง 
ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับ 

1 โครงสร้างเป็นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

 

 
3.61 

 
0.78 

 
มาก 

 
 

2 โครงสร้างเป็นไม้อัด 

 

 
4.34 

 
0.56 

 
    มาก 

 

3 โครงสร้างเป็นไม้เอ็มดีเอฟ 

 

4.43 0.81 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.12 0.71 มาก 
 

จากตารางที่  4  ด้านโครงสร้างหลักของชุด
เก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า ใช้โครงสร้าง

ไม้เอ็มดีเอฟ มีความแข็งแรง น้ าหนักเบา รวมถึงมี
อายุการใช้งานท่ียาวนาน   
(x =4.43)   

ตารางที่  5  ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง 
ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับ 

1 ดูแลรักษาง่าย มีความปลอดภยั 4.57 0.58 มากที่สุด 
2 ทนทานแข็งแรง มีอายุการใช้งานเหมาะสม 4.64 0.57 มากที่สุด 
3 ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 4.73 0.45 มากที่สุด 
4 เลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดภาวะโลกรอ้น 4.68 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.65 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  5  ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุด
เก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง สรุปผลได้ว่า มีขนาดที่
เหมาะสม ดูแลรักษาง่าย ปลอดภัย มีความทนทาน

แข็งแรง มีอายุการใช้งานนาน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการใช้งานและเป็นวัสดุช่วยลดภาวะโลก
ร้อน (x = 4.73) 

 

 
แบบที่  1                     แบบที ่ 2                    แบบที ่ 3 

ภาพที่  1  แบบร่างครั้งท่ี  1 
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แบบที่  1                     แบบที ่ 2                    แบบที ่ 3 

ภาพที่  2  แบบร่างครั้งที่  2 

 

ภาพที่  3  รูปชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษหนัง 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
ผลจากการด าเนินโครงการที่ได้ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่ งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นภาคปฐมภูมิและ
ภาคทุติยภูมิ ซึ่งผลการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชากรทั่วไปที่มีอายุ 15 ปี ข้ึนไป ในเขตชุมชน 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จ านวน 44 คน โดยผล
ส ารวจที่ได้คือ รูปทรงอิสระที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากการกอดการโอบซึ่งสอดคล้องกับเก้าอี้พักผ่อนที่
ท าให้รู้สึกอบอุ่นและสบาย มีการใช้สีเอิร์ธโทน คือ สี
น้ าตาลเข้มและน้ าตาลอ่อน โครงสร้างเป็นไม้ เมื่อ
ผู้จัดท าโครงการได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสร็จ และ
ได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลปรากฏว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้าน
ของรูปทรง รูปแบบ สีสัน ขนาดสัดส่วนมีความ
สอดคล้องกับสรีระมนุษย์และมกีารใช้งานท่ีเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้นทุกประการ

และสอดคล้องกับโครงการศึกษาและออกแบบเก้าอี้
เท้าแขนจากเศษหนังเทียมผู้ด าเนินการศึกษาคือ ยุว
ภา อถิ ชัยนภากุล , 2555 โดยมีความสอดคล้อง
ทางด้านการตระหนักถึงความส าคัญการออกแบบ
เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุเศษหนังเพื่อลดการใช้วัสดุ
เกินความจ าเป็นโดยค านึงถึงคุณสมบัติที่มีความ
ยืดหยุ่นและสวยงามของเศษหนั งและมีความ
สอดคล้องกับโครงการออกแบบและพัฒนาเก้าอี้
พักผ่อนสาหรับบ้านพักอาศัย ผู้ด าเนินการศึกษาคือ 
ธีรศักดิ์ ปันคา, 2550 ซึ่งออกแบบเก้าอี้พักผ่อนและ
ศึกษาถึงขนาดสัดส่วนการออกแบบเพื่อการพักผ่อน
ส าหรับผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพื่อผู้บริโภค
สามารถใช้งานเก้าอี้พักผ่อนได้ผ่อนคลายและสบาย
ที่สุด 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้
พักผ่อนจากเศษหนัง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดี
คื อ  ส าม ารถศึ กษาและออกแบ บ ได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา รูปทรงมีความสะดุดตา
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จากการทดสอบการใช้งานชุดเก้าอี้พักผ่อนจากเศษ
หนัง นั่งสบายและให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างมาก  

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้พักผ่อน

จากเศษหนัง ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะและอุปสรรค
ต่ างๆ  เพื่ อความสมบู รณ์ ในการเป็ นแนวทาง
การศึกษาและออกแบบ เพื่อน าผลการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.เศษหนังมีหลากหลายสี  การเลือกใช้สีที่
สดใสสามารถท าให้ ช้ินงานดูสดใสสะดุดตาของ
ผู้บริโภคได้ 

2.การพัฒนาการออกแบบสามารถพัฒนาให้มี
พื้นที่การใช้งานที่หลากหลายได้เช่นช่องเก็บหนังสือ
หรือช้ันใส่สิ่งของต่างๆ 

3.การเย็บหนังเป็นการเย็บท่ีละเอียด  สามารถ
เลือกใช้ลวดลายและสีได้ที่หลากหลายดั้งนั้นการผลิต
ช้ินงานควรมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน
ในทุกขั้นตอน 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้

พั ก ผ่ อ น จ าก เศ ษ ห นั ง” ได้ รั บ ก ารต รวจจ าก
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ได้สนับสนุนทุนการ
วิจัยโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์  ประจ าปี  
2557 ใน ค รั้ ง นี้  จึ ง ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ
คณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ  แบบนี้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้
มีปฏิสัมพันธ์ในการท างานวิจัยร่วมกันมากขึ้น  

ขอขอบพระคุณ คุณบิดา คุณมารดา และคนใน 
ครอบครัว ที่เคารพอย่างยิ่งที่คอยให้ก าลังใจและ
สนับสนุน ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการในครั้งนี้จนท าให้เกิดรูปเล่มและช้ินงานที่
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ประชาชนในอ าเภอบ้านตาก 
จังหวัดตาก ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ คุณธนาชัย วนิชศิริ ร้านจิต
รักษ์เบาะยนต์ ท่ีให้ความกรุณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
หนังและหุ้มเบาะเย็บเศษหนังจนท าให้ช้ินงานเสร็จ
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ร้านเบาะเรืองกิจเจริญที่ให้
ความกรุณาวัสดุเศษหนังในการผลิตชิ้นงาน 

ขอขอบคุณคณาจารย์คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน     
ที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งเครื่องมือสถานที่  และการ
ติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ  จนโครงการวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าวิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
งานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่ วไป  
ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่อง
เรือน 
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บทคัดย่อ 
 การบริหารงานภาครัฐ เป็นการบริหารงานหรือ การจัดการองค์กรที่มีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน การ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ในขณะเดียวกัน  ก็น าหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ   
 ความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐตามหลักการบริหารทางตะวันตก จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการบริหาร 
จัดการเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล)ของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและความส าเร็จ ในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักการทาง พระพุทธศาสนาผู้บริหารองค์การ
ต้องน าหลักธรรมมาภิบาล มาใช้ในการปกครองเพื่อนร่วมงาน มีการให้ก าลังใจในการ ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีมีน  าใจ ช่วยเหลือเกื อกูลหมู่คณะด้วยความมีเมตตาอารีต่อบุคลากร ในองค์การมีความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์กรเป็น
ส าคัญ 

ค าส าคัญ: การบริหารงานภาครัฐ, พระพุทธศาสนา, หลักธรรม  
 

Abstract 
 The public management is Management or organizational management which necessary to use science 
to management. The development of the Organization to fulfill the goal. Therefore, the principle so modern 
management as strategy. At the same time it brought in Buddhist principles mixed and applied to the 
management principles 
 The success of the management of the public sector organization based on the principles of Western 
management. Requires administrative access to management science support organizations to enhance energy 
performance manage .The effectiveness of human resources development-(person) of the enterprise and 
continued success in the management of government organization according to Buddhist way. The Executive 
Agency must present coming of governance in Government colleague. There is encouragement in the work of 
colleagues in all parties. A good relationship with generous assistance to aid groups with people in the 
Organization have mercy arena here is committed for the benefit of the Organization as a sacrifice voucher. 
 
Keywords: The public management, Buddhism, Principles  
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บทน า 
ภายใต้การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทั งภายนอก
และภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ น เป็นทั งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ประเทศ ด้วยโลกปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับ
เรื่องของ โลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดีมากขึ น แทนการสนใจเรื่องการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน เพราะกระแสการ
พัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญกระทบถึงกัน การ
ติ ดต่ อสื่ อสาร การด า เนิ นกิจกรรมในที่ หนึ่ งมี
ผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่องของการการ
บริห ารจั ดการภ าครัฐจึ งมุ่ งให้ ป ระชาชน เป็ น
ศูนย์กลางมากขึ น โดยการปฏิบัติราชการต่างๆโดย
ไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป  การบริหาร
จัดการที่ ดี จึ งเข้ ามาเป็น เรื่ องที่ ทุ กภาคส่วนให้
ความส าคัญและเริ่มมีการน าไปปฏิบัติกันมากขึ น 

การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนา
อย่างที่กล่าวกันว่าหากเมื่อใดการบริหารงานภาครัฐ
ขาดประสิทธิภาพ ก็จะท าให้การบริหารการพัฒนา
ประเทศย่อมอ่อนก าลังลงไปด้วย ทั งนี ด้วยเหตุผล
เพราะว่าการบริหารงานภาครัฐเป็นการปฏิบัติหลังมี
การก าหนดนโยบายของรัฐแล้ว  เป็นส่วนที่ น า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล ขณะเดียวกันก็มีส่วนใน
การก าหนดนโยบายต่างๆ ด้วย  

ในอดีตการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมๆเป็น
เรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจอยู่ที่การให้บริการโดย
ผ่ านหน่ วยงานของรัฐ  มี การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย ที่อาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และนักการบริหารงานภาครัฐจะเป็นเพียงผู้มีบทบาท
ในการปฏิบัติตามนโยบายเสียมากกว่า ผู้บริหารจะ

รับผิดชอบต่อนักการเมืองที่ถูกเลือกเข้ามาตามวิถี
ประชาธิปไตยมากกว่ารับผิดชอบต่อประชาชน มี
เรื่องของการรายงานตามล าดับขั นในการท างานตาม
แผนงาน และโครงการต่างๆ มีการควบคุมโดย
ผู้บริหารระดับสูงๆต่อไป ค่านิยมสาธารณะจะเป็น
เรื่องของประสิทธิภาพและการมีเหตุผล องค์กรจะ
ด าเนินการไปด้วยระบบปิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมีจ ากัด 
บทบาทของนักบริหารจึงเป็นเพียงการวางแผน จัด
องค์ กร การจัดหาบุคคลากร การสั่ งการ การ
ประสานงาน การรายงานและการท างบประมาณ ซึ่ง
สิ่งที่กล่าวมานี ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารในองค์กรของรัฐ
ต่างด าเนินการกันอยู่เป็นปกติแต่การการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่จะพบว่าประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญ 
เป็นหัวใจของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่นี  
เพราะประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมือง และ
การเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ 
เมื่อเป็นพลเมืองและหุ้นส่วน การปรึกษาหารือ การ
เปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม การท างานอย่าง
โปร่งใส การท างานที่มีหลักการ การยึดหลักนิติธรรม
จึ ง เป็ นสิ่ งที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ได้  รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ที่
ให้ความส าคัญกับบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่
ครอบคลุมประเด็นต่างๆทั งหมด โดยพิจารณาได้จาก
การมี เจตนารมณ์ที่มุ่ งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบอ านาจรัฐ การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมการกระจาย
อ านาจเป็นส าคัญ ทั งนี จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
นี นอกจากมุ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองแล้วยัง
มุ่งให้เกิดการปฏิรูปทางการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยยึดหลักการบริหารแนวใหม่อีกด้วย อนึ่งหลักการ
การบริหารแนวใหม่ที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี 
คือ การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good 

662



Governance) ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนให้ความ
สนใจและพยายามที่จะน ามาใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ของการท างานที่ดีที่สุด โดยอยู่บนพื นฐานของการมี
หลักการดังกล่าว 

ธรรมาภิบาลจึงจัดเป็นแนวคิดส าคัญในการ
บริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะธรรมา 
ภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตั งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยง
ธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตส านึกในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า พร้อม
ตอบค าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
พร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน การ
ค านึ งถึ งก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน การรับ รู้  ตั ด สิ น ใจ 
ด าเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผลจาก
การตัดสินใจร่วมนั น มีการส่งเสริมสถานภาพหญิง
ชาย และการให้ความส าคัญกับกลุ่มต่างๆ รวมทั งคน
ด้อยโอกาส ตลอดจนการ สร้างความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆที่ประชาชนพึงจะ
ได้รับจากรัฐอีกด้วย ธรรมาภิบาลเป็นทั งหลักการ 
กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปในตัว การมีธรร
มาภิบาลอาจน ามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้
ในที่สุดและการมีประชาธิปไตยก็น ามาสู่การมีผลทาง
สังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้าง
ความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร ตลอดจน
น ามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแยง้ต่างๆที่จะเกิดขึ นได้
โดยสันติวิธ ี

ดังนั น ผู้ เขียนจึงมีความสนใจที่ศึกษาการ
บริหารงานภาครัฐโดยประยุกต์ ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย เพราะ
ธรรมาภิบาลไม่ ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ ในหลัก
ศาสนาต่างๆ อยู่แล้ว ในทางพุทธศาสนามีการสอน
เรื่อง ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมา
ตั งแต่พุทธกาลแล้ว โดยหากเราพิจารณาค าสอนของ
พระพุทธเจ้า จะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับ

เรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่และมีการน ามาใช้
ในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแนวคิดในการน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐของ
ไทยการบริหารงานภาครัฐ 

 

ความหมาย 
การบริหารงานภาครัฐ การบริหารราชการ การ

บ ริ ห าร รั ฐ กิ จ  ค ว าม ห ม าย อั น เดี ย วกั น  เฉ ก
เช่นเดียวกับค าว่ารัฐประศาสนศาสตร์ที่นิยมใช้ในแวด
วงของการศึกษาในฐานะเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ใน
ภาษาอังกฤษนิยมใช้ค าว่า “administration” ส่วน
ค า ว่ า  “management” นั น  นิ ย ม ใ ช้ ท า งก า ร
บ ริห ารธุ รกิ จ  แ ต่ อ ย่ า ง ไรก็ ต าม ทั ง  2  ค าก็ มี
ความหมายที่ เหมือนกัน  เพราะเป็นค าเหมือน 
(synonym) ใช้แทนกันได้ เป็นแต่มีที่นิยมใช้ต่างกัน
ในวงการบริหารและวงการบริหารธุรกิจเท่านั น (C.T. 
Hardwick and B.F. Landuyt, 1966) 

ความหมายของค าว่า “การบริหารรัฐกิจ” 
(Public Administration) มี นั ก วิ ช า ก า ร ที่ ใ ห้
ความหมายของการบริหารรัฐกิจไว้ดังต่อไปนี   

Felix A. Nigro (1970)  ไ ด้ ใ ห้ ค า นิ ย า ม 
(definition) ของค าว่า “Public Administration” ไว้
ว่า หมายถึง 

1.  พลังของกลุ่มที่ร่วมมือร่วมแรงใจกันใน
หน่วยงานของราชการ 

2.  เป็นการด าเนินงานที่ครอบคลุมการใช้
อ านาจอธิปไตยทั ง 3 สาขา คืออ านาจบริหาร นิติ
บัญญัติ  และตุลาการ ตลอดจนความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่างอ านาจทั งสามนั น 

3.  มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของ
รัฐ และดังนั นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การเมือง มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของ
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รัฐ และดังนั นจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การเมือง 

4.  มีความแตกต่างในลักษณะที่ส าคัญหลาย
ประการจากการบริหารธุรกิจของเอกชนมีความ
แตกต่างในลักษณะที่ส าคัญหลายประการจากการ
บริหารธุรกิจของเอกชน 

5.   มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบรรดา
กลุ่มธุรกิจเอกชน (private groups) และบุคคลต่างๆ 
(individual) ในการจัดท าบริการในด้านต่างๆ ให้แก่
ชุมชน (community)มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กับบรรดากลุ่มธุรกิจเอกชน (private groups) และ
บุคคลต่างๆ (individual)ในการจัดท าบริการในด้าน
ต่างๆ ให้แก่ชุมชน (community) มีความเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดกับบรรดากลุ่มธุรกิจเอกชน (private 
groups) และบุคคลต่างๆ (individual)ในการจัดท า
บริการในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน (community) 

White (1955) ได้ให้ค านิยามความหมายอย่าง
กว่างที่สุดว่าการบริหารรัฐกิจนั นประกอบด้วยการ
ปฏิบัติการทั งปวงซึ่งกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
นโยบายแห่งรัฐบรรลุผลส าเร็จหรือน ามาบังคับใช้
ได้ผล 

Simon (1961) ได้ ให้ความหมายไว้ว่าการ
บริหารรัฐกิจในความหมายที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั น 
หมายถึงกิจกรรมทั งปวงของฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็น
การปกครองส่วนกลาง การปกครองมลรัฐ หรือการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส าคัญก็คือไม่รวมเอางานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการเข้าไว้ด้วย  (อ้างใน, 
คณาจารย์ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ, 2542) 

ติณ  ปรัชญ าพฤทธิ์  (2528)กล่ าวว่ า  “รั ฐ
ประศาสนศาสตร์  หมายถึงสาขาวิชาและ/หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐบาล ใน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ค า ว่ า  Public Administration 
หมายถึงสาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐบาล  ส่วน 
public administration ห ม า ย ถึ ง กิ จ ก ร ร ม 
(กระบวนการ) การบริหารงานภาครัฐบาล.. ” 

ผุสสดี สัตยมานะ (2521) ให้ความหมายของ 
Public Administration ไว้ว่า Public หมายถึง ข้อ
ราชการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐพึงปฏิบัติทั งในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนราชการทหารของฝ่าย
บริหาร รวมทั งกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารงานของ
ฝ่ า ย นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล ะ ฝ่ า ย ตุ ล า ก า ร  ส่ ว น 
Administration หมายถึง ความพยายามในการที่จะ
ร่วมมือกันด าเนินการ(ปฏิบัติการ) ในองค์การใด
องค์การหนึ่ง 

อุทัย หิรัญโต (2526) ได้ให้ความหมายของ 
Public Administration ว่า “การบริหารงานของ
รัฐบาลหรือการบริหารงานสาธารณะ” แต่ต่อมา
ภายหลังแปลกันใหม่ว่าการบริหารรัฐกิจ จึงหมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมทั งหมดที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการทั งปวงของรัฐ ทั งในด้านพลเรือนและทหาร
รวมทั งกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่ เกี่ยวกับฝ่ายนิติ
บัญญัติและฝ่ายตุลาการ  

กุลธน ธนาพงศธร (2521) อธิบายเพิ่มเติมว่า 
รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารรัฐกิจ  มิ ได้มี
ค วามห ม ายที่ เห มื อ น กั น  แม้ จ ะแป ลม าจาก
ภาษาอังกฤษ “Public Administration”ค าเดียวกัน 
ทั งนี เห็นว่าการบริหารรัฐกิจเป็นค าสามานยนาม 
หมายถึงกิจกรรม การบริหารงานของรัฐ ซึ่งประเทศ
ไทยหมายถึงการบริหารราชการนั่นเอง ส่วนค าว่ารัฐ
ประศาสนศาสตร์เป็นค าวิสามานยนาม หมายถึง
สาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ ดังเมื่อแยก
ความหมายค าในภาษาไทยแล้วจึงมีความหมายและ
น าไปใช้แตกต่างกัน 

จากความหมายของนักวิชาการดังที่กล่าวมา 
อ า จ ส รุ ป ได้ ว่ า ก า ร บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ  “ Public 
Administration” นั น เป็นการด าเนินงานของทาง
ราชการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่วางไว้ 
เป็นกิจกรรมทั งหลายของฝ่ายบริหารที่จะท า ให้
นโยบายแห่งรัฐบรรลุผล โดยรวมเอาการใช้อ านาจนติิ
บัญญัติและตุลาการเข้าไว้ด้วย 
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ลักษณะของการบริหารงานภาครัฐ  
  ลักษณะของการบริหารงานภาครัฐ สามารถ
ก าหนดโดยดูจากลักษณะดังต่อไปนี  

- ด้านการบริหารงานมีลักษณะเป็นหน่วย
ราชการที่ปฏิบัติจัดท าเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวม
ทั งสิ น ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิที่จะรับรู้ว่ารัฐบาลได้ใช้
จ่ายเงินภาษีของตนไปอย่างไร  เพื่ อการใดบ้าง 
นอกจากนี ยังมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์การท างาน
และการตัดสินใจของข้าราชการได้ด้วย  

-ด้ านขนาดของห น่ วย งานและกิ จกรรม 
หน่วยงานและกิจกรรมของทางราชการนั นมีขนาด
ใหญ่โต และประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
หลายประการ ซึ่งไม่มีหน่วยงานเอกชนใดที่จะมี
ขนาดใหญ่โตเท่าไม่ว่าในด้านบุคคลากรหรือขอบเขต
ของกิจกรรมที่ท าก็ตาม 

-ด้านบุคลากร จะเห็นว่าข้าราชการของรัฐบาล
นั นมีจ านวนมากมายมหาศาล  

-ด้านขอบเขตของกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม
ของหน่วยงานราชการนั นมีความสลับซับซ้อนและมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก 

-ด้านประสิทธิภาพของการบริหารราชการ ไม่
สามารถวัดได้จากผลก าไร เพราะการด าเนินกิจการ
ของรัฐนั นไม่ได้มุ่งหวังก าไรการด าเนินงานบางอย่าง
แม้ต้องลงทุนมาก ไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนก็ต้องท า 
ทั งนี เพื่อหวังผลในทางคุณค่า (Values) โดยพิจารณา
เอาประโยชน์สุขของประชาชน ความสงบเรียบร้อย
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นส าคัญ 

-ด้านระยะเวลาในการด าเนินงานและ
ความมั่นคง การบริหารราชการโดยทั่ วไปจะมี
ลักษณะที่มั่นคงและจะต้องด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศ การด าเนินกิจการของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ก็ยังคงต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดๆ ท าๆ ได้ตามอ าเภอใจ 
ทั งนี เพราะการบริหารราชการมีผลกระทบกระเทือน

โดยตรงต่ อความ เป็ นอยู่ และความผาสุกของ
ประชาชน 

-ด้านลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง 
ทั งนี เพราะนักบริหารงานของรัฐไม่ใช่เป็นผู้ที่มีหน้าที่
เพียงเป็นผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติจัดท าให้บรรลุผล
เท่านั น แต่ในความเป็นจริงแล้วยังเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการก าหนดนโยบายด้วย สาเหตุเพราะนัก
บริหารงานภาครัฐมีโอกาสได้พบเห็นปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน 
จึงสามารถเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานนั น ๆไปตามสายงาน
บังคับบัญชา เพื่อให้มีการเสนอเป็นตัวบทกฎหมาย
ต่ อ ไป  ดั งนั น  ก ฎ ห ม าย ข อ งรั ฐ อ าจ ม าจ า ก
ข้อเสนอแนะของราชการส่วนหนึ่ง  และมาจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกส่วนหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้
ว่า นักบริหารงานภาครัฐนั นต้องปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายการเมืองด้วยในขณะเดียวกัน (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ 
ณ อยุธยา,2542) 

ความส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ  
การบริหารงานภาครัฐเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อ

การก าหนดนโยบายอันเป็นทิศทางในการพัฒนาแล้ว 
ส่วนนี จึงมีส่วนส าคัญในการน าแผนให้เป็นความจริง 
อีกทั งยังมีส่วนในการก าหนดนโยบาย และเป็นกลไก
ที่จะด ารงพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม โดยอาจสรุป
ความส าคัญ ได้ดังนี   

1. การน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ การ
บริหารงานภาครัฐเป็นการจัดทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดย
นโยบายของรัฐ เมื่อรัฐได้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขั นต่อไปคือการ
บันทึกนโยบายนั นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ แผนงานโครงการ 
ต่างๆ  ส่วนราชการต่างๆ จะเป็นผู้น านโยบาย
เหล่านั นไปสู่การปฏิบัติ  อาจจะหมายถึงการขยาย
โอกาสของสมาชิกในสังคม การเพิ่มบริการต่างๆ จาก
รัฐ เพิ่มการป้องกันสวัสดิภาพในด้านต่างๆ และยัง
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หมายถึงการบริหารกิจการกึ่งธุรกิจบางประเภทเพื่อ
การสาธารณูปโภคเช่น การสื่อสาร ไฟฟ้า ประปา อีก
ด้วย 

2. การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแห่ง
รัฐ โดยอธิบายได้เป็น 2 ขั นตอนคือ 

ขั นแรก เป็นขั นก่อนที่ฝ่ายนิติบัญญัติและ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจะตัดสินใจก าหนดนโยบาย ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วข้อเสนอส าหรับการก าหนดตัวบท
กฎหมายนั นมาจากแหล่งต่างๆ หลายแหล่งด้วยกัน 
และหน่วยงานของรัฐเป็นแหล่งที่มีความส าคัญที่สุด
แหล่งหนึ่ง เพราะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรม
อยู่ย่อมมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนั นไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการหรือแนวโน้ม ข้อดี ข้อเสียของโครงการเดิม 
และยังถือว่าข้อมูลที่ ได้ จากหน่วยงานเจ้าของ
กิจกรรมมักเป็นข้อมูลที่มีอคติน้อยท่ีสุด  

ขั นที่สอง เป็นขั นด าเนินงานหลังจากที่มีการ
ก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ส่วนใหญ่
แล้วนโยบายที่ก าหนดแล้วนี ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
ตายตัว ยังเป็นภาพกว้างๆ อยู่  ฉะนั นในแง่มุมนี 
ข้าราชการจะต้องเป็นฝ่ายก าหนดรายละเอียดให้กับ
นโยบายอีกชั นหนึ่ง 

3.  เป็นกลไกส าคัญในการด ารงไว้และพัฒนา
วัฒนธรรมของสังคม การบริหารงานภาครัฐถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั นจึงเป็น
แรงขับส าคัญที่จะก าหนดลักษณะกิจกรรมของ
ประเทศ กิจกรรมของรัฐมีบทบาทในการกระตุ้นให้
เกิ ดกิ จกรรมต่ างๆ  สื บ เนื่ อ งต่ อ ไปอีก  ซึ่ งก าร
บริหารงานภาครัฐของแต่ละประเทศจะสะท้องให้
เห็นความสามารถและคุณภาพของคนในประเทศ
นั นๆ ด้วย 

ประเภทของการบริหารงานภาครัฐ  
ตามทฤษฏีสินค้าสังคม หน่วยงานของรัฐนั นถือ

ว่า หน่ วยงานของรัฐเป็นผู้ จัดสรรสินค้ าสั งคม 
(Public good) เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่สนอง
ความต้องการของสมาชิกภายในสังคมโดยส่วนรวม 
มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง สินค้าและบริการเหล่านี  

อาทิ บริการที่ ไม่อาจมอบหมายให้ เอกชนรับไป
ด าเนินการได้ เป็นต้นว่าหน้าที่ในทางทหารหรือการ
ป้องกันประเทศ หรือการผลิตบริการที่เป็นประโยชน์
แก่สมาชิกสังคมทุกคนไม่ว่าจะร่ ารวยหรือยากดีมีจน
อย่างไร อาจจะแยกภาระงานของการบริหารงาน
ภาครัฐได้คือ  

1. ป ร ะ เภ ท งาน บ ริ ก า ร  ได้ แ ก่ ง าน ที่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการผลิตสินค้าที่เป็นบริหารของ
สังคมเช่น สถานศึกษา กองก าลังทหารและต ารวจ 
หน่วยดับเพลิง การจัดสร้างสวนสาธารณะและการ
ดูแลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

2. ประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบ ได้แก่
งานที่มีวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงกิจการในตลาด
การค้าเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างหน่วยผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิต 
หน่วยงานนี จะท าหน้าที่ควบคุมโดยการก าหนด
กฎระเบียบหรือโดยกิจกรรม เช่นการออกใบอนุญาต 
ก า ร ล ะ ท ะ เบี ย น  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ล งทุ น
ภายในประเทศ การดูแลเกษตรกรชาวไร่ชาวนามิให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น 

3. ป ระ เภ ท งาน ส นั บ ส นุ น  ได้ แ ก่ งาน ที่
ให้ บ ริก ารหน่ วยงานอื่ นๆ  ของรัฐ  เช่น  ส านั ก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง เป็นต้น 

4. ประเภทงานสังเคราะห์และช่วยเหลือ 
ได้แก่งานที่ท าหน้าที่ช่วยจัดทรัพยากรให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มคนซึ่งขาดแคลนทรัพยากรหรือมีทรัพยากร
ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีพอยู่ในสังคมได้  เช่น กรม
แรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน 
หรือส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เป็นต้น  
 ส าหรับการประกอบภารกิจประเภทต่างๆ ของ
รัฐนี  ควรค านึงถึงหลัก 2 ประการคือ การให้บริการที่
เป็นท่ีพอใจคือ ให้ความเท่าเทียม ให้บริการในเวลาที่
เหมาะสม ค านึงถึงปริมาณควบคู่กับคุณภาพ มีความ
สืบเนื่องในการบริการ และควรมีการปรับปรุงการ
วิธีการให้บริการแก่ประชาชนอยู่เสมอ นี ถือว่าความ
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พึงพอใจของประชาชนเป็นเป้าหมาย อีกประการ
หนึ่งก็คือ ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งถือ
ได้ว่าความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยม
พื นฐานส าหรับการบริการในสังคมประชาธิปไตย 
(คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,2535) 

การบริหารงานภาครัฐของไทย  
  โครงสร้างการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน 
การบริหารงานภาครัฐหรือการบริหารราชการของ
ไทยในปัจจุบันมีการจัดระเบียบการบริหารราชการ
ออกเป็น 3 ส่วนคือ การบริหารราชการส่วนกลาง 
(Central Administration) ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ของกระทรวง ทบวง กรมในส่วนกลาง การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) 
ซึ่งเป็นการควบคุม ก ากับดูแลการบริหารงานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสาขาหรือตัวแทน (Agent) 
ของกระทรวง ทบวง กรม ที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในส่วน
ภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Local 
Administration) ซึ่งเป็นการก ากับดูแลและประสาน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจให้บริหาร
กิจการบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการของ
ท้ อ งถิ่ น  (Local Affairs) ไปด า เนิ นการ เองโดย
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการบริหารราชการ
แผ่นดิน (โกวิทย์ พวงงาม, 2552)ได้ดังต่อไปนี   

1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
กระทรวง และกรมต่างๆ  

2. การบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
จังหวัด อ าเภอต่างๆ 

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล การปกครองพิเศษ กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา 

ดังมีลักษณะและขอบข่ายการบริหารที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี  

1. การบริหารส่วนกลาง 

หมายถึงการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาล
กลางมีคณะรัฐมนตรีท าหน้าที่บริหารประเทศโดยมี
นายกรัฐมนตีเป็นหัวหน้า แบ่งส่วนราชการเป็นดังนี  

1.1  กระทรวง มีรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลนโยบาย
และมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าข้าราชการประจ า 

1.2  กรม มีอธิบดีเป็นหัวหน้าในการดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีประจ ากรมต่างๆ 

1.3  กอง มีผู้อ านวยการกองเป็นหัวหน้าใน
การดูแลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจ ากอง
ต่างๆ 

2. การบริหารส่วนภูมิภาค 
 จัดการบริหารการปกครองเป็นจังหวัดต่าง ๆ 
จ านวน 76 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และแต่ละจังหวัดก็
แบ่ ง เป็ น อ า เภ อต่ า งๆ  โด ยมี น ายอ า เภ อ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแล ต าบล และหมู่บ้านต่าง ๆ 
  3. การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นการปกครองที่
มีการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครอง
และบริหารกันเองโดยแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนายก อบจ. 
เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสมาชิกสภา อบจ. เป็นฝ่าย
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

2. เทศบาล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ชุมชนเมือง แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

2.1 เทศบาลนคร 
2.2 เทศบาลเมือง 
2.3 เทศบาลต าบล 

โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
มีสมาชกสภาเทศบาลเป็นฝ่ายตรวจสอบการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหาร 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายก อบต. 
เป็ นหั วหน้ าบริห าร  มี สมาชิก  อบต . เป็ นฝ่ าย
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
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4. กรุงเทพมหานคร เป็นเขตการปกครอง
แบบพิเศษที่แตกต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพฯ มาจากการเลือกตั ง 

5. เมืองพัทยา เป็นเขตการปกครองแบบพิเศษ
ที่อยู่ เฉพาะในเขตตัวเมืองพัทยาเพราะเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีนายกเมืองพัทยา ดูแลนโยบาย
และมีปลัดเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการ
ประจ า 
 การบริหารงานภาครัฐที่ ดีตามแนวพุทธ
ศาสนา 

การบริหารงานภาครัฐนั นเป็นหน้าที่หลักของ
ข้าราชการของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามงาน ตาม
ความถนัดของตนเอง 

ธรรมาธิปไตย หลักการแห่งการบริหารงานแนว
พุทธแนวคิดธรรมาธิปไตย ไม่ใช่ระบอบการเมืองการ
ปกครอง แต่เป็นแนวความคิดที่ถือธรรมเป็นหลักชัย
แห่งการบริหารจัดการบ้านเมืองหรือองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้ ามั่ นคง สร้างความสามัคคี
ปรองดองคนในชาติและเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่าย 
ผู้เข้ามาสู่อ านาจจะต้องเป็นผู้มีธรรม โดยธรรม และ
เพื่อธรรม การปกครองระบบนี จึงไม่ใช่ทฤษฎีที่ว่า
ด้วยระบบการปกครอง อย่างเช่นระบบการปกครอง
การบริหารทั่วๆ ไปในปัจจุบัน แม้จะเป็นรัฐหรือกลุ่ม
สังคม องค์กรใดที่น าหลักธรรมะไปปฏิบัติย่อมช่ือว่า
เป็นการปกครองการบริหารแบบธรรมรัฐ เพราะ
ธรรมรัฐเป็นระบบที่น าหลักธรรมะเข้าไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของทุก
คนในรัฐ จึงเป็นอุดมคติของมวลมนุษย์ ที่มีอารยะ
ธรรม 

 

ความหมายของธรรมาธิปไตย  
ค าว่า ธรรมาธิปไตย หมายความว่า มีธรรมเป็น

ใหญ ่หรือจะหมายความว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ เป็น
หลักในการบริหารจัดการ ซึ่งมาจากค าว่า ธรรม + 
อธิปไตย ความหมายในที่นี  คือแนวคือใช้ธรรมะเป็น

ส าคัญ ไม่ ว่าจะเป็นระบอบ  หรือตั วผู้บ ริหารก็
จ าเป็นต้องมีธรรมน ามาการบริหารจัดการทั งสิ น 
(พระครูโสภณปริยัติสุธี, 2550) 
 หลักการธรรมาธิปไตย  

หลักธรรมาธิปไตย นั นประกอบด้วยกัน 3 ส่วน
คือ 

1. ธรรมฐิติ ผู้ทรงธรรม แนวคิดนี ผู้ปกครอง
ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีคุณธรรม หรือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง
ธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรม  หรือที่
เรียกว่า ธรรมราชา 

2. ธรรมนิติ  ระบบที่ เป็ นธรรม  กล่ าวคื อ
ผู้ปกครองผู้บริหารต้องเข้ามาสู่อ านาจตามแบบแผน
ที่สังคมได้วางเอาไว้ ซึ่งระบบดังกล่าวต้องเป็นธรรม 
หรือธรรมาธิปไตยในรูปแบบการปกครอง 

3. ธรรมมติ มติที่เป็นธรรม กล่าวคือเป้าหมาย
ของการบริหารปกครองต้องอยู่ที่ประชาชน คนได้
การปกครองที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีมิตรภาพ ภราดรภาพ สิทธิเสรีภาพ 
ซึ่งผู้ปกครองสามารถสร้างวัฒนธรรมแบบแผนให้
เกิดขึ นด้วยธรรม หรือเรียกว่า ธรรมาภิบาล 
 

ธรรมาภิบาล 
ห ลั ก ธ รรม าภิ บ าล  (Good Governance) 

ตามที่ปรากฏในประเทศไทย มีอยู่ 6 หลักคือ 
1. หลักคุณธรรม คือ ภาระความรับผิดชอบ 

การยึดถือและความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม การ
รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ผู้ปฎิบัติงานในองค์กรที่มา
จากการแต่งตั ง และเลือกตั ง เข้าไปท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานในภาครัฐ ที่มีภาระความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท า กิจกรรม
หรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ 
หรือการท าในนามของสาธารณะโดยมุ่งเรื่อง การ
จัดสรร การใช้และควบคุม อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบงบประมาณถือปฎิบัติให้ตั งอยู่บนความซื่อสัตย์
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สุจริต ความเสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียร และมี
ระเบียบวินัย เป็นต้น 

2.  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม โดยมี
การยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ
ภาค กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครอง ภายใต้
กฎหมายที่เป็นเอกภาพ มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจ 
หรืออ านาจของบุคคล 

3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทย 
เป็ น สั งค ม ที่ เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล  ข่ า ว ส า ร  อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ
องค์กรให้ดี มีความโปร่งใส หรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกนั นคือมีระบบ
และกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันและช่วยให้การท างานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน ปลอดจากทุจริตคอรัปช่ัน
ได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ เสียเข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจด าเนินนโยบายและควบคุมสถาบัน การ
จัดสรรการใช้และรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
เช่น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออื่น ๆ เพื่อขจัดการผูกขาดทั ง
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและในภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี และการร่วมมือ ทั งนี 
เพื่อความเป็นเอกภาพ 

5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจน
คณ ะเจ้ าหน้ าที่  ข้ าราชการ  ทั งฝ่ ายการเมื อ ง 
ข้าราชการประจ า ต้องตั งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความ
รับผิดชอบไม่บกพร่องต่ อหน้ าที่ การงานที่ ตน

รับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อเสียทันที 
และปฏิบัติหน้าท่ีทันกับภาวะเหตุการณ์ด้วย 

6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่า 
ประเทศของเรามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั นใน
การบริหารจัดการ จ าเป็นต้องยึดหลักความประหยัด
และความคุ้มค่า ซึ่ งจ าเป็นต้องจุดมุ่ งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม การประยุกต์
หลักธรรมในพุทธศาสนากับการบริหารงานสมัยใหม่ 
ในปัจจุบัน การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมี
ความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทาง
ตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทางพระพุทธศาสนา
มาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหาร
จัดการ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับ
หลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเช่ือ ถึงแม้ว่า
จะเป็นหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าถึงกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ตาม 
ดังที่  (อ้างใน : นายจ ารัส จันทร์แสงศรี , 2559 ) 
กล่าวไว้ว่า การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบ
ส าคัญ คือ บุคคล (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ 
(materials) และ การจัดการ (management) หรือ
กระบวนการทางการบริหาร (Administration) ที่
นักวิชาการ ช่ือ Lather Gulicks และคณะได้เสนอ
แนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่ เรียกว่า 
“POSDCORB” ไว้ 7 ประการ คือ  
 1.  การวางแผนงาน (Planning) หมายถึ ง 
องค์กรควรจะก าหนดแผนงานกิจการ เพื่อให้ หมู่
สมาชิก หรือบุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการ
ปฏิบัติงานหรือท างานร่วมกันอย่างกลมกลืนไปในทาง
เดียวกัน  
  2.  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การ
จัดการโครงสร้างองค์กรให้มีสายบังคับบัญชา ที่
คล่องตัว การเชื่อมสายบังคับบัญชาให้แน่นเฟ้น และ
มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของผู้บริหารในระดับสูงเป็นอย่างดี  
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  3.  การบริห ารงานบุ คคล  (Staffing) การ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
  4.  การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) องค์กรต้อง
มีการวินิจฉัยสั่งการที่รวดเร็วแม่นตรง รวมทั งข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร  เพื่ อ เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลขององค์กร  
  5.  การประสานงาน (Coordinating) เป็นการ
ประสานงานในเชิงระบบในองค์กร หรือ นอกระบบ
นอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  ต รงต ามน โยบ ายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ทั งในองค์กรและนอกองค์กร  
  6.  การเสนอรายงาน (Reporting) องค์กร
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
และเป็นข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เที่ยงตรง มีมาตรวัด 
รวมทั งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน
ข้อมูล จะท าให้การบริหารองค์กรได้อย่างแม่นตรง 
รวดเร็วต่อผู้บริหาร  
  7.  ก า รจั ด ท า งบ ป ระ ม าณ  (Budgeting) 
องค์กรควรจัดท าระบบบัญชี และงบประมาณเป็น 
แบบมาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบระบบบัญชี 
(Balance Sheet) ได้อย่างมีระบบในการบริหารงาน
องค์กร  

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการ
บริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึง
ปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี  จะได้น าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุริส
ธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร  
(พระไตรปิฎกเล่มที่  23) อันเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์เพียง หลักธรรมหนึ่ง 
เพื่อประกอบการพิจารณาว่า หลักการบริหารเชิง

พุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังก าไร หรือการแข่งขัน เพียง
อย่างเดียว แต่ได้บรรจุหลักการที่สร้างความยั่งยืน 
การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มี
ความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธ
กระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่
ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุ
ริสธรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มี  7 
ประการ คือ 
  1.  ธั ม มั ญ ญุ ต า  ( Knowing the Law, 
Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้
ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้
กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะท า ให้
เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง 
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่เกิดขึ น 
ตามธรรมชาติ อันว่า “ สิ่งทั งหลายเกิดขึ น ตั งอยู่ดับ
ไป เป็นธรรมดา “ โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์
แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร  
  2.  อั ต ถั ญ ญุ ต า  (Knowing the Meaning, 
Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล หรือ
ความมุ่งหมาย คือรู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้
ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดขึ น สืบเนื่องจาก
การกระท าตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองค์กร
ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์ของ 
องค์กรที่น าไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อองค์กร ในที่นี ก็หมายถึงการมีแผนงานที่ดี การ
วางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ  
  3.  อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความ
เป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั น โดยฐานะภาวะ
เพศ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร 
และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้จักที่จะ
ปรับปรุงต่อไป ในที่นี หมายถึง รู้จักองค์กรที่ เรา
บริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีด
ความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กร
ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ รวมทั งการบริหาร 
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ค วาม แ ต ก ต่ า งที่ จ ะท า ให้ อ งค์ ก ร เป็ น เลิ ศ  มี
ประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร  
  4.  มั ต ตั ญ ญุ ต า  (Moderation, Knowing 
how to be temperate) ความผู้รู้จักประมาณ คือ 
ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี หมายถึงการ
บริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ต้องพิจารณา
ให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีด
ความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั งการแข่งขั นที่
รอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถของ
องค์กร  
  5.  กาลัญญุตา (Knowing the Proper time) 
ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม 
และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่นี หมายถึง กา
รบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่
เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้อง
พิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั น ๆ ว่า ควรจะ
ด าเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระท า 
เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่จะบริหาร
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จต่อองค์กรมากท่ีสุด  
  6.  ปุ ริสัญญุ ตา (Knowing the Assembly, 
Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ 
รู้ ก ริ ย าที่ จะประพฤติต่ อ ชุมชนนั น  ว่ าควรจะ
ด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จ าเป็นต้อง 
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั งที่เป็นพันธมิตร และ
คู่แข่ง การสร้างสรรค์ หรือการประสานงานกับชุมชน 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ 
แ ล ะ พั ฒ น า  เป็ น ก า รบ ริ ห ารจั ด ก ารที่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ
ชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร  
  7.  ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, 
Knowing the different individuals) ความเป็นผู้รู้
จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ใน
ความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานที่เหมาะสม

ให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือน
การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะตอ้งมีการ
พัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้
ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี 
สร้างความเป็นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรใน
องค์ ก ร  รวมถึ งการท างาน เป็ นหมู่ คณ ะ การ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความเป็นมิตร
ไมตรี รวมทั งมีความจริงใจต่อกัน  
  การจัดระบบบริหารราชการให้เข็มแข็งตาม
แนวพุทธศาสนา  

ในการจัดระบบบริหารราชการให้เข็มแข็งนั น 
ถือได้ว่าข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ งานไม่ว่าจะอยู่
กระทรวง ทบวง กรม ไหน จัดว่าเป็นพนักงานของรัฐ
ที่ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนจึงถือว่า
ข้าราชการฝ่ายต่างๆ เหล่านั นเป็นทีมงานเดียวกัน 
การท างานในองค์การ หน่วยงานของตนต้องมี team 
work ซึ่งมิใช่มีจะความส าคัญเฉพาะด้านกีฬาเท่านั น 
หากแต่มีความส าคัญในการบริหารจัดการยุคโลกาภิ
วัตน์เป็นอย่างยิ่ง ทีมงานดีเท่ากับส าเร็จไปครึ่งหนึ่ง 
การสร้างทีมงานที่ดี สมาชิกในทีมงานต้องมีสปิริต
และการจะมีสปิริตที่ดี ต้องมีสาราณียธรรม ในหัวใจ  

สารานียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั งแห่งการ
ให้ระลึกถึงกัน ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการ
อยู่ร่วมกัน เป็นหลักธรรมท าให้เป็นทีร่ัก เป็นที่เคารพ  
 ส า ร า นี ย ธ ร ร ม  (States of conciliation; 
Virtues for fraternal living) มี 6 ประการ ดังที่ ( 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ,2540 )กล่าวไว้คือ  
 1. ท าต่อกันด้วยเมตตา (เมตตากายกรรม ) 
คือ การตั งเมตตากายกรรมในการกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 
ทั งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้
ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ และแสดงกิริยาอาการ
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั งต่อหน้าและลับหลัง (To 
be amiable in deed, openly and in private )  
 2. พูดต่อกันด้วยเมตตา ( เมตตาวจีกรรม ) 
คือ การตั งเมตตาวจีกรรมในกลุ่มเพื่อนร่วมงานทั งต่อ
หน้าและลับหลังคือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
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สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั งต่อหน้าและลบั
หลั ง (To be amiable in word, openly and in 
private) 
 3.  คิดต่อกันด้วยเมตตา (เมตตามโนกรรม ) 
คือ การตั งเมตตามโนกรรมในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั ง
ต่อหน้าและลับหลัง มีจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี  มีหน้าตายิ มแย้ม
แ จ่ ม ใ ส ต่ อ กั น  (To be amiable in thought, 
openly and in private) 
 4. ได้มาแบ่งกันกินใช้ (สาธารณโภคี) คือ เมื่อ
ได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่
หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วน
ร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (To share any lawful 
gains with virtuous fellows) 
 5. ประพฤติให้ดีเหมือนเขา (สีลสามัญญตา) มี
ศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับคนในสังคมหรือผู้ร่วมงานทั ง
ต่อหน้าและลับหลัง มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นท่ีน่ารังเกียจ
ของห มู่ คณ ะ  (To keep without blemish the 
rules of conduct along with one’s fellows, 
openly and in private) 
 6. ปรับความเห็นเข้ากันได้ (ทิฏฐิสามัญญตา) 
คือ มีความคิดเห็นดีงามเสมอกันในผู้ร่วมงานในสังคม
ทั งต่อหน้าและลับหลัง มีความเห็นชอบร่วมกัน (To 
be endowed with right views along with 
one’s fellows, openly and in private.) 

หลักสาราณียธรรมทั  6 ประการนี  คือหัวใจของ
การสร้างทีมงานให้ เข้มแข็ ง  เป็ น ไป เพื่ อความ
สงเคราะห์กันและกันความกลมกลืนเข้าหากัน 
เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทแห่งหมู่คณะ และเป็นไปเพื่อ
ความสามัคคีและเอกภาพ ซึ่งผู้ปฏิบัติและองค์กรจะ
ได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์ 4 ประการ ด้วยกันคือ 

(1)  เป็ น เห ตุ ให้ ห่ ว งห า อ า ท ร กั น  (เป็ น
สาราณียะ)  

(2)  ท าให้ เป็นคนน่าคบหาสมาคม (เป็นปิย
กรณ์)  

(3)  เป็นเหตุให้ผู้คนเคารพนับถือโดยสนิทใจ 
(เป็นครุกรณ์)  

(4)  เป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน (เป็นเอกีภาพ) 
 การสร้างความเจริญให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนราชการตามแนวทางพุทธศาสนา 

โลกปัจจุบันเป็นโลกของการแข่งขัน ทั งภายใน
องค์การและนอกองค์การ หลักธรรมที่น าไปสู่ความ
เจริญ ไม่มี เสื่อม และเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความ
สามัคคี เป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อสมาชิกทุกคน
สามัคคีปรองดองกัน ไม่มีทางที่คู่แข่งจะเอาชนะได้ 
เรียกว่าอปริหานิยมธรรม มีอยู่ 7 อย่าง คือ 
 
อปริหานียธรรม 7  

เป็นหลักปฏิบัติขององค์การที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งเกิดขึ นจากความร่วมมือ
กันทั งสองฝ่ายที่เรียกว่าเป็นทวิภาคีระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติการ ซึ่งถือว่าหากองค์การใดปฏิบัติหลัก
พุทธธรรมนี ก็หาความเสื่อมมิได้ เป็นหลักการความ
ร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันเสียหาย ก่อให้เกิด
ความสามัคคีพร้อมเพียง ความมีส่วนร่วม ความ
เข้าใจกัน การสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งน าไปสู่ความ
เจริญโดยส่วนเดียวที่ เรียกว่า อปริหานิยธรรม 7 
ประการ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)2539) 
กล่าวไว้คือ  

1. ห มั่ น ป ร ะ ชุ ม กั น เนื อ งนิ ต ย์  พ บ ป ะ
ปรึกษาหารือกิจกรรม ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของ
ตน โดยสม่ าเสมอ ต้องให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
เป็นประจ า 

2. พร้องเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจทั งหลายที่พึ งท า
ร่วมกัน ต้องเข้าประชุมและเลิกประชุมอย่างพร้อม
เพรียง 

3.ไม่ถืออ าเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติ
วางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติ
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วางไว ้และไม่เหยียบย่ าลม้ลา้งสิ่งที่ตกลงบัญญัตกิันไว้
แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็น
ธรรมนูญ เคารพกฎกติกาและมารยาทของที่ประชุม 

4.ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน
ให้ เกียรติ เคารพนับถือท่ าน เหล่ านั น  มองเห็ น
ความส าคัญแห่งถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับ
ฟัง เคารพผู้เป็นประธานและสมาชิกอาวุโสกว่า 

5.ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่ม
เหงรังแก ให้เกียรติและเคารพสุภาพสตรี 

6.เคารพบูชาสักการะเจดีย์  ปูชนียสถาน 
อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความจ า 
เร้าให้ท าดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธี
เคารพบูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั นตาม
ประเพณี เคารพกฎระเบียบของบ้านเมืองและของ
องค์กร 

7.จัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อัน
ชอบธรรมแก่บรรพชิต ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์
ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของ
ประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่ โดย
ผาสุก ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภยัและการรักษา
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ได้น าเอา
หลักการทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้อย่ าง
กว้างขวางเป็นการปรับปรุง ปฏิรูปที่ได้ประโยชน์ทั ง
ภายนอกและภายในจิตใจ ทั งนี หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่ มี คุณค่ าและ
ประโยชน์มากมาย ซึ่งมีทั งหลักธรรมที่ใช้ส าหรับ
ประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล และหลักธรรมที่ใช้
ส าหรับการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะหลัก สัปปุริสธรรม 
สารานียธรรม และอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นธรรม
ส าหรับการปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม 
น าไปสู่ความเจริญ รุ่ งเรืองของหมู่ คณะองค์กร
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการปกครองระดับประเทศ 
 

สรุป 
 “รัฐ” ความหมายในสมัยใหม่นั นมิได้มีหน้าที่
แต่เพียง "การปกครอง" "ป้องกันอธิปไตย" ทั งจาก
ภายนอกและภายในเท่านั น แต่มีหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการ และมีหน้าที่ในการให้บริการ ยิ่งหลักการ
บริหารงานสมัยใหม่ จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้าน
การจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริม
พลังการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
พัฒนาทรัพยากร - มนุษย์ ( บุคคล ) ขององค์กร
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การน าเอาหลักพุทธธรรมมา
อธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการอัน
เกี่ ยวข้องกับคนและสิ่ งแวดล้อม  โดยค านึ งถึ ง
คุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคม
มนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่ง
กันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก 
รู้จักธรรมชาติ  เพราะมนุษย์ เท่านั นที่จะเป็นผู้ที่
บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ แต่หากผู้บริหารจะน า
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่า
เป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่
ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อ
บุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญ
ฉลาด รวมทั งสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการ
บริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั งจะเป็น
หลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์กร
ของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบ
ในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารงานภาครัฐทุกภาคส่วนควรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลโดยน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอื่นๆ มาเป็นเป็นแนวทางในการบูรณาการให้
ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อการพัฒนาคู่มือการสอน

จากพระไตรปิฎก 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก 3)เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการสอน

ศีลธรรมจากพระไตรปิฎก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่วัดในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 วัด ประกอบด้วยวัดสวนดอกวัดศรีโสดา

และวัดท่าหลุก  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่เจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาส 1  รูป พระภิกษุ/สามเณร 

5 รูป ไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด 1 คน และตัวแทนชาวบ้าน 3 คนวัดละ 10 รูป/คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย  1) คู่มือการสอนศีลธรรมโดยใช้แผนการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก (พระวินัยปิฎก พระสุตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก) 

จ านวน 28 แผน 2)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )  และบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาคู่มือการสอนจากพระไตรปิฎกมีองค์ประกอบของแผนการสอนศีลธรรม  จุดประสงค์   

เนื้อหาสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเทศน์ สื่อและการประเมินผลมีความสอดคล้องกัน กิจกรรมหลังการเทศน์ เน้นการมีส่วนร่วม  

แผนการจัดกิจกรรมเน้นหลักธรรมในพระสูตรและความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับผู้ฟังและผู้ปฏิบัติ 2)ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ

การสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52) ยกเว้นด้านผู้สอนและชาวบ้านมีส่วนร่วมในการก าหนด

ปัญหาอยู่ในระดับมาก ( =3.83) 3) ผลการใช้คู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก  พบว่า  การจัดกิจกรรมได้มีการเทศนาและ

บรรยายตามคู่มือการสอนสอดคล้องกับหลักธรรมของพระไตรปิฎก   คู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกมีความสอดคล้องกับพระ

ธรรมในพระไตรปิฎกมากที่สุด  คู่มือการสอนศีลธรรมสามารถอ่านและเข้าใจง่ายสามารถค้นคว้าหลักธรรมเพิ่มเติมได้จากพระไตรปิฎก  

และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยต่อรูปแบบการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก  ส่วนกิจกรรมหลังการเทศน์นั้นผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควร

ให้จัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  พระสงฆ์ได้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า  พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน  มีการยอมรับและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทั้งกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการบันเทิง มากขึ้น 

ค าส าคัญ: การพัฒนา  คู่มือการสอนศีลธรรม  พระไตรปิฎก 
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Abstract 
The purpose of this research were 1)develop moral teaching manual of the Tripitaka 2) Study the 

sitification using the moral teaching manual of the Tripitaka 3) Study the result of the moral teaching manual of 

Tripitaka.Samples group in this research included 30 persons. It received from an intentional section by 3 temples 
(Wat Sundok, Wat Srisoda and Wat Taluk). Each temple consisted  of1 abbot or, the abbot’s deputy, 5 monks or 

novices, 1 temple’s warden or temple’s committee and 3 leaders of the village or the villagers. The instrument 
consisted of     1) the 28 lesson plans (Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Adhidhamma Pitaka) 2) the formal interviewing 

3) the guestionnaires. The data analysis by standard diviation and content analysis. 
The research results found that 1)The development of moral teaching manual of the Tripitaka was 

related with each lesson plan had components with objective, scope content, activities and outcomes, The 
participation of community was focus on after sermon ended. 2) The sification usage the moral teaching manual 
of Tripitaka the level was at the highest in every parts ( =4.52) excepted the participation between monks and 
villagers the level was good ( =3.83) 3) The results usage of the moral teaching manual of the Tripitaka found 
that the manual was suitable to follow, beneficial for monks and related with the Vinaya Pitaka Sutta Pitaka and 
Adhidhamma Pitaka. The manual’s users weren’t the familiar with the strategic of sermon. The participation of 
community should be worked by the community center hub with inculcation in people morals and right 
livelihood, preaching dharma and performing for people religious ceremonies from monks. 

 

Keywords: The Development/Teaching moral/manual / The Tripitaka 
 

บทน า 
ความส าคญัและที่มาของปัญหาในการวิจัย 
พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ที่เป็นค าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย ค าว่า ติปิฎก ใน
ภาษาบาลี แปลว่า ตระกร้า 3 ใบ ที่บรรจุค าสอน 
หมายถึง หลักค าสอน หมวดใหญ่ 3 หมวด พระธรรม
วินัยเป็นศาสดา แทนพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากที่พระองค์ล่วงลับไปแล้วกว่า 2550 ปี จาก
ค าสอนที่สืบทอดกันด้วยปากเปล่า จึงได้จารึก เป็น
สายลักษณ์อักษรและได้มีการสังคายนาหลายครั้ง 
เพื่อแสดงว่า พระไตรปิฎก เป็นบันทึกค าสอน ของ
พระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด 
และถูกต้องแม่นย าที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและ
เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้าย สามารถใช้เป็นมาตรฐาน 
และเกณฑ์ตัดสิน ว่าค าสอน หรือวิธีปฏิบัติเป็นจริง
หรือไม่ ดังนั้นชาวพุทธทุกคนต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการเผยแพร่และยังประโยชน์สุขต่อ
ชาวโลก พระไตรปิฎกมี 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ 

 พระวินัยปิฎก ได้แก่ ประมวลระเบียบ
ข้อบังคับของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้
ส าหรับภิกษุและภิกษุณีพระสุตตันตปิฎก ได้แก่
ประมวลพระสูตร หรือค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงยักเยื้องไปต่างๆ ให้เหมาะกับบุคคลสถานที่ 
เหตุการณ์ มีเรื่องราวประกอบพระอภิธรรมปิฎก 
ได้แก่ประมวลค าสอนเป็นเนื้อหาหลักวิชาล้วนๆ ไม่
เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ มีเรื่องราวประกอบ 
(ธรรมะไทย, 2559) ปัจจุบันสื่อได้เสื่อมสลายสูญหาย
ลงไปอย่างต่อเนื่องตามสภาพของกาลเวลา เช่น 
จารึกของพระไตรปิฎก คัมภีร์ เอกสาร พับสาใบลาน
ต่างๆ ซึ่งสื่อดังกล่าว มิได้มีการส ารองเก็บไว้ด้วยเหตุ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิ ทย า เ ขต เ ชี ย ง ใหม่  ไ ด้ จั ด ท า สื่ อ ใ น รู ป แบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (Full text & E-Book) เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์เผยแพร่หนังสือหายากทางพระพุทธศาสนา 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
แต่เนื่องด้วยสภาวะของสังคมโลกปัจจุบันการรุกคืบ
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ของศาสนาอื่นในดินแดนสุวรรณภูมิอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการแพร่กระจายของสื่อที่เรียกว่า “พุทธ
เทียม” เพิ่มมากข้ึนและชุมชนบางแห่งยังนับถือผี ท า
ให้ความเข้าใจในหลักธรรมคลาดเคลื่อน ประกอบกับ
พระไตรปิฎกซึ่งถือได้ว่าเป็นค าสอน หลักธรรมของ
พระพุทธเจ้ามิได้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ “พระไตรปิฎกมี
ชีวิต”  

จากปัญหาที่ได้ศึกษาพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอด

พระพุทธศาสนา มุ่งในการเทศน์เพียงอย่างเดียวมิได้

น าพระไตรปิฎกมาใช้ จึงท าให้รูปแบบการสอน แบบ

สากัจฉา ซึ่งเป็นวิธีการสอนหนึ่งในหลายวิธีการสอน

ของพระพุทธเจ้ารวมทั้งการสอนสนทนาตามกาล ตาม

มงคลสูตรที่ว่า “กาเลนธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคล

มุตฺตม ” กาลสนทนาตามกาลเป็นมงคลอันอุดม 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546) 

และการสอนแบบบรรยายของพระสงฆ์จะใช้ได้ดีใน

การสอนธรรมะประจ าวัน แก่ชาวบ้านให้มีความรู้

พื้นฐาน มีความรู้ความสามารถเข้าใจเนื้อหาธรรมะท า

ให้มีความสุขสงบทางจิตใจ รวมทั้งการใช้หลักการมี

ส่วนร่วมของชาวบ้าน ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้

หลักธรรมสู่การปฏิบัติ  

ดังนั้นพระสงฆ์จ าเป็นจะต้องมียุทธวิธีในการ

สอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกให้แก่ชาวบ้านที่มี

ประสิทธิภาพและชาวบ้านสามารถน าหลักธรรมจาก

พระไตรปิฎกที่พระสงฆ์สั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมีความสุขด้วยเหตนุีผู้้วิจัยจงึได้พัฒนาคู่มอืการ

สอนศีลธรรมจากพระไตรปฎิก เพื่อน าหลักธรรมปริยตัิ 

ปฏิบัติ และปฎิเวทจากพระไตรปิฎกให้เป็นรูปธรรม 

โดยพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติซึ่ง

จะส่งผลให้ ชุมชนมีความสงบสุข มีการด า เนิน

ชีวิตประจ าวันได้ดีและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ (Research Objectives) 
1.  เพื่อพัฒนาคู่มือการสอนศีลธรรมจาก

พระไตรปิฎก   
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คู่มือ

การสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก  
3.  เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการสอนศีลธรรม

จากพระไตรปิฎก  
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ปรัชญาการศึกษา 
ปรัชญาพิพัฒนนิยม(Progressivism) ปรัชญา 

“Pragmatism” หรือ ปรัชญา “ปฏิบัตินิยม” ซึ่งได้
แนวคิดมาจาก ชาลส์ เอส เพียซ (Charles S. 
Pierce) เมื่อจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้น า
แนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษาและในกระบวนการทาง
กฎหมายปรัชญาปฏิบัตินิยมให้ความสนใจอย่างมาก
ต่อการ  “ปฏิบั ติ ”  หรื อ  “การลงมื อกระท า ” 
ความหมายของปรัชญานี้ก็คือ “การน าเอาความคิด
ให้ไปสู่การกระท า” ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้
จากการคิด การลงมือท าและการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง พื้นฐานของการคิดที่ดี และการกระท าที่
เหมาะสม“Learning by doing” (ทิศนา แขมมณี, 
2545) 

ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม โดย
พระธรรมปิฎกกล่าวว่า “ชีวิตเกิดจาการรวมตัวของ
องค์ประกอบต่างๆ จ านวนมาก ซึ่งจัดได้เป็น 2 
ประเภท คือ องค์ประกอบทางร่างกายและจิตใจ” ซึ่ง
ทุกส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
ภายในและภายนอก มีองค์ประกอบภายในจิตใจที่
เรียกว่า “สติปัญญา” จึงท าให้มนุษย์สามารถที่จะ
เรียนรู้และสามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายให้
เกื้อกูลแก่การด ารงชีวิตของตนท าให้มนุษย์สามารถ
หลุดพ้นจากอ านาจครอบง า กระบวนการที่มนุษย์
เกิดการเรี ยนรู้ โดยใช้สติปัญญา “การศึกษามี
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วัตถุประสงค์เพื่อท าให้ชีวิตเข้าถึงอิสรภาพ คือ ท าให้
ชีวิตหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกให้มากที่สุดและมีความเป็นใหญ่ในตัว 
ก าหนดความเป็นอยู่ของตนให้ได้มากที่สุด”(พระรา
ชวรมุนี, 2518 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 2545) 

ก าหนดองค์ประกอบบนฐานของความคิดดังนี้  
1.  การมีความรู้ ความเข้าใจในสภาวะของสิ่ง

ทั้งหลายตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับตัวและสิ่ งแวดล้อมอย่ างถูกต้องและการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการท าลายอวิชชา 
โดยใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ 

ศีล คือ การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง รู้จักยับยั้ง
ค ว บ คุ ม ตั ณ ห า ใ ห้ อ ยู่ ใ น ข อ บ เ ข ต แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี ท าให้บุคคลอยู่ในภาวะ
ปลอดโปร่งโล่งใจ 

สมาธิ คือ การวางใจแน่วแน่ มั่นคง หนักแน่น 
ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองประการดังกล่าวจะน าให้
บุคคลเกิดปัญญา 

ปัญญา คือ การเห็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เป็นทางที่เป็นไปเพื่อความด ารงอยู่
ด้วยดีร่วมกัน 

2. การปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนความสามารถใน
การด ารงอยู่ ได้แก่ การพัฒนาองค์ประกอบทางด้าน
ร่างกายให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และการพัฒนา
องค์ประกอบทางด้านจิตใจให้มีสติปัญญาและ
คุณธรรมมากข้ึน 

3. การรู้ จั กและเข้าใจถึงความเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กันของตนกับสิ่งแวดล้อมและการรู้จักปรับ
สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์แก่ตนการท าตนให้เกื้อกูลแก่
สิ่งแวดล้อมและการรู้จักจัดการและสร้างสิ่งแวดล้อม
ใหม่ๆ  ที่อ านวยประโยชน์แก่ ชีวิต เหล่านี้  เป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างดี 
สามารถท่ีจะด ารงอยู่อย่างมีความสุข มีอิสรภาพจาก
ภาวะที่ ถู กบีบคั้ น  ดิ้ น รนและ เป็ นทุ กข์  (พระ
ธรรมปิฏกป.อ.ปยุตฺโต, 2539)  

สรุปพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของสังคมไทย
เป็นเวลาช้านานแล้วความคิดความเช่ือและการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยจากอดีตมาสู่ปัจจุบันมีความ
ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพระพุทธศาสนา สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ทฤษฎีการเรียนรู ้
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็น

กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่าง
กันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ของกลุ่ม สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David 
Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) 
ได้กล่าวถึง การเรียนรู้สู่แบบร่วมมือมีลกัษณะ  ร่วมมือ
กันหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนและในขณะเดียวกันก็
ต้องช่วยกันให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย การศึกษา
ปัจจุบันมีการส่งเสริม การเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคมและการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็น
ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตองค์ประกอบ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มี 5 ประการ ดังนี้ 

1)  การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน กลุ่มการเรียนรู้
แบบร่วมมือจะต้องมีความตระหนักว่าสมาชิกกลุ่มทุก
คนมีความส าคัญและความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคน
จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ต้อง
ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันนี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้ เรียนมี
เป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายใน
การท างาน การเรียนรู้ร่วมกัน การให้รางวัลตาม
ผลงานของกลุ่ม การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคน
ต้องท าหรือใช้ร่วมกัน การมอบหมายบทบาทหน้าที่
ในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน 
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2)  การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ ชิดการที่
สมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพอช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็น
ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและ
กันในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิก
กลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริมและช่วยเหลือกัน
และกันในการท างานต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

3)  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิก
แต่ละคนสมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบและพยายามท างานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์
โดยไม่ท าหน้าที่ของตน  

ดังนั้น กลุ่มจึงจ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบ
ผลงาน ทั้งที่ เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มวิธีการที่
สามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ท าหน้าที่ของตนเอย่าง
เต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพื่อจะได้มี
การเอาใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง  

4)  การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่มย่อย การเรียนรู้แบบร่วมมือ
จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญๆ 
หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการ
เคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน 

5)  การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม กลุ่มการ
เรียนรู้แบบร่วมมือจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการท างานได้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการท างานของ
กลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม
การวิเคราะห์การเรียนรู้กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธี
หนึ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับและช่วยฝึกทักษะการรู้ คิด คือ 
สามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้
ท าไป 

 

ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1)  มีความพยายามที่จะบรรลเุป้าหมายมากข้ึน

มีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย มี
ผลงานมากขึ้น มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2)  มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีน้ าใจนักกีฬามาก
ขึ้น ใส่ใจในผู้อื่นมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 
ความหลากลาย การประสานสัมพันธ์และการ
รวมกลุ่ม 

3)  มีสุขภาพจิตดีขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ช่วยให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตน เ องและมี คว าม เ ช่ื อมั่ น ในตน เ องมากขึ้ น 
นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและ
ความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความ
ผันแปรต่างๆ(ทิศนา แขมมณี, 2545) 

พระไตรปิฎก ความหมายของพระไตรปิฎก 
พระไตรปิฎก แปลว่า 3 คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นค าๆ ว่า 
พระ + ไตร + ปิฎก ค าว่า “พระ” คือ เป็นค าแสดง
ความเคารพหรือยกย่องค าว่า “ไตร” แปลว่า สาม
และค าว่า “ปิฎก” แปลว่า คัมภีร์ หรือ กระจาด 
ตะกร้าดังนั้น พระไตรปิฎก หมายถึง สิ่งที่รวบรวม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้
กระจัดกระจาย (ธรรมะไทย, 2559, ออนไลน์)คล้าย
กระจาดหรือตะกร้าอันเป็นภาชนะใส่ของปิฎก 3 
หรือ พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น  

พระวินัยปิฎกว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุ 
ภิกษุณี 

พระสุตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วไป 
พระอภิธรรมปิฎกว่าด้วยธรรมล้วนๆ หรือ 

ธรรมส าคัญพระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น วินัยปิฎก 
สุตตันตปิฎกและอภิธัมมปิฎก เมื่อจัดตามชื่อ จ าแนก
ดังนี้ 

1)  มหาวิภังค์ หรือ ภิกขุวิภังค์ ว่าด้วยศีลของ
ภิกษุท่ีมาในปาฏิโมกข์  

2)  ภิกขุนีวิภังค์ ว่าด้วยศีลของภิกษุณี 
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3)  ม = มหาวัคค์ แปลว่า วรรคใหญ่ แบ่ง
ออกเป็นขันธกะ คือหมวดต่างๆ 10 หมวด 

3)  จุ = จุลลวัคค์ แปลว่า วรรคเล็ก แบ่ง
ออกเป็นขันธกะ คือหมวดต่างๆ 12 หมวด 

4)  ป =ปริวาร หมายถึงหัวข้อเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
เป็นการย่อหัวข้อสรุปเนื้อความ วินิจฉัยปัญญาใน 4 
เรื่องข้างต้น 

พระสุตันตปิฎก มีหัวข้อย่อแห่งสุตตันตปิฎก 
คือ ท,ี ม, สัง, อัง, ขุดังต่อไปนี้ 

1)  ที = ทีฆนิกาย แปลว่า หมวดยาว หมายถึง
หมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดยาวไว้ส่วนหนึ่งไม่ปน
กับพระสูตรประเภทอื่น ในหมวดนี้มีพระสูตรรวม
ทั้งสิ้น 34สูตร 

2)  ม = มัชฌิมนิกาย แปลว่า หมวดปานกลาง 
หมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตรขนาดกลางไม่สั้น
เกินไป ไม่ยาวเกินไปไว้ส่วนหนึ่ง ในหมวดนี้มีพระสตูร
รวมทั้งสิ้น 152 สูตร 

3)  สัง = สังยุตตนิกาย แปลว่า หมวดประมวล 
คือประมวลเรื่องประเภทเดียวกันไว้เป็นหมวดหมู่ 
เช่น เรื่องพระมหากัสสป เรียกกัสสปสังยุต เรื่อง
อินทรีย์ (ธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน) เรียก
อินทรียสังยุต เรื่องมรรค (ข้อปฏิบัติ) เรียกมัคคสังยุต 
ในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น 7,762 สูตร  

4)  อัง = อังคุตตรนิกาย แปลว่า หมวดยิ่งด้วย
องค์ คือจัดล าดับธรรมะไว้เป็นหมวดๆ ตามล าดับ
รวมทั้งสิ้น 9,557 สูตร  

5)  ขุ = ขุททกนิกาย แปลว่า หมวดเล็กน้อย 
รวบรวมข้อธรรมที่ไม่จัดเข้าใน 4 หมวดข้างต้นมา
รวมไว้ในหมวดนี้ทั้งหมด เมื่อจะแบ่งโดยหัวใหญ่ก็มี 
15 เรื่อง คือ  

ขุกททกปาฐะ  ธรรมบท  อุทาน  อิติวุตตกะ  
สุตตนิบาต  วิมานวัตถุ  เปตวัตถุ  เถรคาถา  เถรี
คาถา  ชาดก  นิทเวส  ปฏิสัมภิทามัคค์  อปทาน  
พุทธวังสและจริยาปิฎก 

พระอภิธรรมปิฎกมีหัวข้อย่อแห่งอภิธัมมปิฎก 
คือ สัง, วิ, ธา, ปุ, ก, ย, ปดังต่อไปนี้  

1)  สัง = สังคณี ว่าด้วยการรวมหมู่ธรรมะ คือ
ธรรมะแม้จะมีมากเท่าไร ก็อาจรวมหรือจัดเป็น
ประเภทๆ ได้เพียงไม่เกิน 3 อย่าง 

2)  วิ = วิภังค์ ว่าด้วยการแยกธรรมะออกเป็น
ข้อๆ เช่น เป็นขันธ์ 5 เป็น เป็นต้นทั้งสังคณีและ
วิภังค์น้ี เทียบด้วยค าว่าสังเคราะห์ (Synthesis) และ
วิเคราะห์ (Analysis) ในวิทยาศาสตร์ เป็นแต่เนื้อหา
ในทางศาสนากับทางวิทยาศาสตร์ มุ่งไปคนละทาง 
คงลงกันได้ไนหลักการว่า ควรเรียนรู้ทั้งในทาง
รวมกลุ่มและแยกกลุ่ม  

3)  ธา = ธาตุถกา ว่าด้วยธาตุ คือ ธรรมะทุก
อย่าง อาจจัดเป็นประเภทได้โดยธาตุ อย่างไร 

4) ปุ  = ปุคคลบัญญัติ  ว่ าด้ วยบัญญัติ  6 
ประการ เช่น บัญญัติขันธ์ บัญญัติอายตนะ จนถึง
บัญญัติเรื่องบุคคล พร้อมทั้งแจกรายละเอียดเรื่อง
บัญญัติบุคคลต่างๆ ออกไป 

5)  ก = กถาวัตถุ  ว่าด้วยค าถาม ค าตอบ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

6)  ย = ยมก ว่าด้วยธรรมเป็นคู่ๆ บางทีจัดคู่ก็
มีลักษณะเป็นตรรกวิทยา ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน 3 ภาค 
ย่อความแห่งพระไตรปิฎก 

7)  ป = ปัฏฐาน ว่าด้วยปัจจัย คือสนับสนุน 
24 ประการเป็นต้น (ลานพระพุทธศาสนา, 2559) 

สรุปได้ว่า พระไตรปิฎก หมายถึง ตะกร้า 3 ใบ 
หรือ 3 คัมภีร์ ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระ
สุตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกแยกออกเป็นองค์  
หมวด  หมู่และหัวข้อ 

วิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1.  แบบสากัจฉาหรือสนทนาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธี

ที่ทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะในเมื่อผู้มา
เฝ้ าหรือทรงพบนั้นยั ง ไม่ ได้ เลื่ อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจหลักธรรม ในการ
สนทนา พระพุทธเจ้ามักจะทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่
สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและความเลื่อมใส
ศรัทธาในท่ีสุดแม้ในหมู่สาวก พระองค์ก็ทรงใช้วิธีนี้ไม่
น้อย และทรงส่งเสริมให้สาวกสนทนาธรรมกัน อย่าง
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ในมงคลสูตรว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอต มฺมงฺคล
มุตฺตม ” การสนทนตามกาลเป็นมงคลอันอุดม  

2.  แบบบรรยายวิธีการสอนแบบนี้ น่าจะทรง
ใช้ในที่ประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมประจ าวัน ซึ่งมี
ประชาชนหรือพระสงฆ์จ านวนมากและส่วนมากเป็น
ผู้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม และหาความ
สงบสุขทางจิตใจวิธีการบรรยายแบบกว้างๆ  

3.  แบบตอบปัญหา ผู้ที่มาถามปัญหานั้น 
นอกจากมีความสงสัยข้องใจในข้อธรรมต่างๆ ผู้นับ
ถือลัทธิศาสนาอื่นถามเพื่อต้องการรู้ค าสอนทางฝ่าย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงค าสอนในลัทธิตน
ถามเพื่อลองภูมิ ถามเพื่อข่มปราบให้จน หรือให้ได้รับ
ความอับอาย ในการตอบพระพุทธองค์ทรงสอนให้
พิจารณาดูลักษณะของปัญหาไว้ตามลักษณะวิธี
(ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2549) 

การจัดท าคู่มือความหมายของคู่มือความหมาย
ของคู่มือไว้ว่า เป็นเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้ใช้โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เข้าใจ
และสามารถด าเนินการในเรื่องนั้นด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง(กมลพรรณ แก้วแดง,2556) ประเภทของ
คู่มือ ได้สรุปประเภทของคู่มือแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  

1) คู่มือการสอนหรือคู่มือการจัดกิจกรรมเป็น
คู่มือที่ ให้ เนื้อหาสาระความรู้และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีการสอน 
เช่น คู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมใน
โรงเรียน คู่มือการอบรมหน้าเสาธง  

2)  คู่มือหนังสือเรียน เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้น
ควบคู่กับหนังสือ 

3)  คู่มือการใช้สื่อหรือนวัตกรรม เป็นการ
เผยแพร่ผลงานของครูเพื่อให้ผู้อื่นน าไปใช้ให้ถูกต้อง 
(ประดับ เรืองมาลัย,2542) 

องค์ประกอบของคู่มือท่ีดีนั้นต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้น าไปใช้ ง่ายต่อการท าความเข้าใจโดยประกอบ
ไปด้วยค าชี้แจงในการใช้คู่มือ เนื้อหาเหมาะสมกับวัย

ของนักเรียนและครอบคลุมทุกด้าน วิธีน าไปใช้และ
การแนะน าแหล่งความรู้อ้างอิงต่างๆ ตลอดจนการ
เสนอสื่อ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรม
(กมลพรรณ แก้วแดง, 2556) 

คู่มือมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ มีค าช้ีแจงใน
การใช้คู่มือมีเนื้อหาสาระและค าอธิบายวิธีการหรือ
แนวทางการปฏิบัติ การเตรียมการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เข้าใจง่ายมีค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อ่านหรือผู้น าคู่มือไปปฏิบัติได้
ถูกต้อง ตลอดจนมีค าแนะน าแหล่งความรู้อ้างอิงที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้า (วลัยวัลล์ พุ่มพึ่ง
พุทธ, 2554) 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับครูผู้สอนใน
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 
ครูผู้สอนโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจมีความต้องการ
พัฒนาตนเองในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการอยู่ในระดับมาก      มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
ระดับปานกลาง ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของคู่มือมีความสอดคล้องเหมาะสมด้านโครงสร้าง 
องค์ประกอบเนื้อหาสาระ กิจกรรมของคู่มือ การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1 และด้านเนื้อหา
ตามคู่มือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1 และ
ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถของ
ครูผู้สอนและหลังมีความแตกต่างกัน โดยหลังการ
ฝึกอบรมด้วยคู่มือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 (กมลพรรณ แก้วแดง, 2556) 

วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจ : การวิจัย
แบบผสมวิธี ผลการวิจัยพบว่า  
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1. นักเรียนมัธยมศึกษามีแรงจูงใจในระดับ
ปานกลางโดยเพศกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ามีระดับแรงจูงใจสูงกว่านักเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าในเฉพาะกลุ่ม
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมรีะดบัแรงจูงใจสูงกว่า
นักเรียนหญิงในเฉพาะบางระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดแรงจูงใจของ
นักเรียน คือ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช้ัน
เรียนและปัจจัยภายใน 

2. กลยุทธ์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจส าหรับ
นักเรียนที่ขาดแรงจูงใจ สามารถจ าแนกกลยุทธ์ได้ 
13 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การให้รางวัลที่เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์การตั้งระดับความคาดหวังกลยุทธ์การสื่อสาร 
กลยุทธ์การจัดการในช้ันเรียน กลยุทธ์การสอน กล
ยุทธ์การแข่งขันและความร่วมมือ กลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์ กลยุทธ์การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
และกลยุทธ์ในการร่วมมือกับผู้ปกครอง 

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
พบว่า คู่มือที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจได้ (สุกิจ ทวีศักดิ์, 
2555) 

วิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า  

1. ครูการศึกษานอกโรงเรียนต้องการให้คู่มือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ มีรูปแบบที่มีการประเมิน
ตนเองของครูก่อนและหลังการใช้คู่มือ มีค าแนะน า
ในการศึกษาคู่มือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการบูรณาการและ
คู่มือควรมีอักษรขนาดเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน มี
ภาพประกอบเนื้อหา 

2. คู่มือประกอบด้วยค า ช้ีแจงการใช้คู่มื อ
วัตถุประสงค์  ขอบข่ายเนื้ อหาและค าแนะน า
การศึกษาคู่มือ เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการจัดการบูรณาการ และการมี
ส่วนร่วมในการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้ วยการจั ดการ เ รี ยนรู้ แบบบู รณาการคู่ มื อมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

3. ทดลองคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยการจัดการบูรณาการ กับครูการศึกษานอก
โรงเรียน พบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ่
ศึกษาคู่มือไปตามค าแนะน าการใช้คู่มือและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการศึกษาคู่มือ 

4. ผลการประเมินคู่มือด้านความรู้ความเข้าใจ 
พบว่าครูมีความคิดเห็นว่าคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (วนิดา 
ฤทธิ์เจริญ, 2550) 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน พฒันาคู่มอื ทดลองใช้คู่มอื ประเมนิผลและปรับปรุง

คู่มอืทีพ่ฒันาขึน้ 1.ศึกษาพระไตรปิฎก 
- พระวินยัปิฎก 
-พระสุตตนัตปิฎก 
-พระอภิธรรมปิฎก 
2.ศึกษาค่าดชันี 
ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัท าคู่มือและจดักิจกรรม 
3.ศึกษาการเรียนรู้วิธีการ
สอนและคู่มือ 
4. ศึกษาเอกสารงานวิจยัการ
พฒันาคู่มือและการจดั
กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือฉบบัร่างประกอบดว้ย 
- ค  าช้ีแจงในการใชคู้่มือ 
-วตัถุประสงคข์องการใช้
คู่มือ 
-ขอบเขตเน้ือหา 
-แผนการสอน 
-แนวการประเมินผล 
-แนวทางการจดักิจกรรม
ส่งเสริมชาวบา้น 
- ขั้นตอนการสอน 
1. หวัขอ้ องค ์หมวด หมู ่
2. จุดประสงค ์
3. สาระส าคญั 
4. กิจกรรม 

- ผูส้อน(พระสงฆ)์ใน 3 วดัๆ
ละ 1 รูปรวม 3 รูป ศึกษาและ
จดัการสอนศีลธรรม และจดั
กิจกรรม ตามแผน การสอน
ตามแนวทางของคู่มือและหา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ 
(Field Tryout)  

 

1.ความรู้ความเขา้ใจของ
ผูส้อน (พระสงฆ)์ 
2.ความคิดเห็นของผูส้อน 
(พระสงฆ)์ ท่ีมีต่อคู่มือ 
3.ความสามารถของผูส้อน 
(พระสงฆ)์ ตามแผนการสอน 
4.ความสามารถของชาวบา้น

ในการเรียนรู้ศีลธรรมตาม

คู่มือ 

คู่มือฉบบัร่างระยะท่ี 1  

น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการจดั
กิจกรรม 

ปรับปรุงคู่มือฉบบัร่างโดย

ประมวลจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดลองแบบกลุ่มเลก็(Small 

Group Tryout) ให้ผูส้อน 

(พระสงฆ)์ จ  านวน 2 รูป 

ผลการ

ประเมิน 

ปรับปรุง/

แกไ้ข 

คู่มือการสอนศีลธรรม 
จากพระไตรปิฎกมีชีวิต 

ปรับปรุงคู่มือฉบบัร่างโดย

ประมวลจากการตรวจสอบ 
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วิธีการวิจัย (Research  Methodology) 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการสอน
ศีลธรรมจากพระไตรปิฏกครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาคู่มือ
การสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก  

1.1 ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกทั้ง 3 
หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตันตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฏก พระรัตนตรัย ได้แก่พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า กลุ่ม
ปุถุชน กลุ่มกัลยาณชน และกลุ่มอริยชน 

1.2 ศึกษาความคิดค่าดัชนีของผู้เช่ียวชาญด้าน
การจัดท าคู่มือและจัดกิจกรรม 

1.3 ศึกษาการเรียนรู้วิธีการสอนและคู่มือ ได้แก่ 
ศึกษาต ารา เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการสอน 
การจัดกิจกรรม 

1.4 ศึกษาเอกสารงานวิจัยการพัฒนาคู่มือและ
การจัดกิจกรรมได้แก่ ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคู่มือ หลักปรัชญา งานวิจัย วิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้า จากต ารา เอกสารต่างๆ 

2. พั ฒ น า คู่ มื อ ก า ร ส อ น ศี ล ธ ร ร ม จ า ก
พระไตรปิฎก 

2.1 คู่มือฉบับร่างประกอบด้วยประกอบไปด้วย 
ค าช้ีแจงในการใช้คู่มือวัตถุประสงค์ขอบเขตเนื้อหา
แผนการสอน จ านวน 28 แผน ประกอบด้วย หัวข้อ 
สาระส าคัญ ขั้นตอนกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม 
การประเมิน แนวการประเมินผลแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมชาวบ้านและขั้นตอนการสอน 
ประกอบไปด้วย หัวข้อ องค์ หมวด หมู่จุดประสงค์
สาระส าคัญ และการจัดกิจกรรม 

2.2 คู่มือฉบับร่างระยะที่ 1 
2.3 น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) ตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดกิจกรรม ได้แก่ศึกษาคู่มือฉบับร่างตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ของแผนการสอน แบบสัมภาษณ์ การสังเกตการมี
ส่วนร่วม และการจัดประชุมกลุ่มสนทนา ให้ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบ เกี่ยวกับการสร้าง
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และวิธีการจัดประชุม
กลุ่มสนทนา  

2.4 ปรับปรุงคู่มือฉบับร่างโดยประมวลจาก
ผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ หลังจากผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบ
และให้ค าแนะน า แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
ประเด็นค าถามการจัดประชุมกลุ่มสนทนา ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ พร้อมกับปรับปรุงแก้ไข
ตามผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

2.5 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group 
Tryout) ให้ผู้สอน (พระสงฆ์) จ านวน2รูป   ได้แก่ 
การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ใช้กับวัดที่ตั้งอยู่ในเมือง และ
นอกเมืองอย่างละ 1 วัด รวมเป็น 2 วัด ที่มิใช่ เป็น
วัดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยใช้คู่มือการสอนศีลธรรม
จากพระไตรปิฎกและใช้เครื่องมือในการประเมินผล 
น าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข น าผลการประเมินครั้งนี้
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

2.6 ปรับปรุงคู่มือฉบับร่างโดยประมวลจากการ
ตรวจสอบ 

3.  ทดลองใช้คู่มือ 
หลักจากเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เช่ียวชาญแล้ว น าไปให้พระสงฆ์ผู้สอนจ านวน 3 
วัดๆ ละ 1 คน ศึกษาและจัดการสอนศีลธรรม และ
จัดกิจกรรม ตามแผน การสอนตามแนวทางของคู่มือ
และหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout)  

4.  ประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนาขึ้น 
ได้แก่ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของผู้สอน ด้าน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ส อ น ที่ มี ต่ อ คู่ มื อ  ด้ า น
ความสามารถของผู้สอนตามแผนการสอน และด้าน
ความสามารถของชาวบ้านในการเรียนรู้ศีลธรรมตาม
คู่มือ เพ่ือปรับปรุง/แก้ไข ตามผลการประเมิน เพื่อให้
คูม่ือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกมีชีวิต 
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5. วิธีการจัดประชุมกลุ่ มสนทนา  ใช้ ใน
การศึกษาการพัฒนาคู่มือการสอนศีลธรรมจาก
พระไตรปิฎก 

วิ ธี ก า ร วิ จั ย ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
(Participatory Action Research – Par)  

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  นอกจากการศึกษา
เอกสารแล้วยังเน้นการวิจัยภาคสนาม (field study) 
และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ดังนั้น การ
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) และผู้
ร่วมปฏิบัติการ(participants)  ดังนี ้
 ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส า คั ญ  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประกอบด้วย 

1. วัดสวนดอกพระอารามหลวง  จังหวัด
เชียงใหม่  

2. วัดท่าหลุก จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีโสดา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ใน

การศึกษาประกอบด้วยการวิจัยในครั้งนี้นักวิจัยได้ใช้
วิธีการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เพื่อให้ ครอบคลุมบริบทการศึกษาวิจัย   
โดยมีการเจาะจง ดังนี ้

1. เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส 1 รูป 
2. พระภิกษุ/สามเณร  5 รูป 
3. ไวยาวัจกร หรือ กรรมการวัด 1 คน 
4. ตัวแทนชาวบ้าน  3 คน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวัด วัดๆละ 10 รูป/คน  

จาก 3 วัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 รูป/คน 
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ คือ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบกับการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) ระดมความคิดร่วมกัน โดยมี
แบบบันทึกข้อมูลเป็นสมุดบันทึกที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับ
การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
ประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง 
บันทึกข้อสังเกตและการวิ เคราะห์ โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองในแต่ละช่วงของการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่ภาคสนามและเก็บรวบรวบ
ข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงการพรรณนา สรุปผล
และน าเสนอผลการวิจยั 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ 1 การพัฒนาคู่มือการ

สอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกประกอบด้ วย
องค์ประกอบ ค าช้ีแจงของการใช้คู่มือ แผนการสอน
ศีลธรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรม  กิจกรรมการเทศน์ สื่อ และการประเมินผล
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งมี
ความสอดคล้องกันและเมื่อพิจารณารายข้อย่อย 
พบว่า แผนการสอนมีความสอดคล้องกันทั้งเนื้อหา  
จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อและการประเมินผล  
กิจกรรมหลังการเทศน์เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติและแผนการจัดกิจกรรมเน้นหลักธรรมใน
หลักสูตร มีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ย 1.00  
รองลงมา ได้แก่ สื่อ แผนภูมิ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาและความยากง่ายของกิจกรรม
เหมาะสมกับผู้ฟัง/ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เฉลี่ย 0.6 
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ด้านที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคู่มือการสอนศลีธรรมจากพระไตรปฎิก 
ที ่ รายการ เฉลี่ย การแปลค่า 
1 ผู้สอนได้น าหลักธรรมมาใช้ในการเทศน์ 4.70 มากที่สุด 
2 ผู้สอนให้ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการตอบค าถาม 4.16 มาก 
3 สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปฎิกมีความเหมาะสม 4.66 มากที่สุด 
4 ผู้สอน และชาวบ้านมีส่วนร่วมในการก าหนดปญัหาของชุมชน 3.83 มาก 
5 ผู้สอนและชาวบ้านร่วมกันหาวิธีในการแก้ปัญหาทีไ่ด้จากการคัดเลอืกร่วมกัน 4.83 มากที่สุด 
6 ผู้สอนและชาวบ้านได้ก าหนดวิธีการปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาของชุมชนรว่มกัน 4.66 มากที่สุด 
7 ผู้สอนและชาวบ้านได้ลงมือปฏิบัตใินการแก้ปัญหาของชุมชนจนบรรลุผลส าเร็จ 4.50 มากที่สุด 
8 ผู้สอนและชาวบ้าน มีการประชุมเพื่อทบทวนแก้ไขปัญหาของชุมชนอยู่เสมอ 4.66 มากที่สุด 
9 ผู้สอนและชาวบ้านมีความภาคภูมใิจ ในความส าเรจ็/ก้าวหน้าของกจิกรรม/

โครงการของชุมชน 
4.33 มากที่สุด 

10 ภาพรวมของการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกและการจัดกจิกรรม/โครงการ
ของชุมชนมีความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักธรรม 

4.82 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  รวม 4.52 มากที่สุด 
   

 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ
การสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก ส่วนใหญ่โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.52) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 – 3 และข้อที่ 5 – 
10 อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย  = 4.16 – 4.83)  
ยกเว้นข้อ 4 ผู้สอนและชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปัญหาของชุมชนอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 
= 3.83) 
 ด้านที่ 3 ศึกษาผลการใช้คู่มือการสอนศีลธรรม
จากพระไตรปิฎก จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 30 รูป/คนจ านวนต่อ วัด 10 รูป/คน  
ได้แก่ เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส  พระภิกษุ/สามเณร  
ไวยาวัจกร/กรรมการวัดและผู้แทนชาวบ้าน พบว่า 
คู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎกมีความ
สอดคล้องกับพระธรรมในพระไตรปิฎกมากที่สุด  
คู่มือการสอนอ่านและเข้าใจง่ายสามารถค้นคว้า
หลักธรรมเพิ่มเติม ได้จากพระไตรปิฎก ส่วนใหญ่ยัง
ไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมหลงัการเทศน์ต้องการให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์ได้เผยแพร่ธรรมะของ

พระพุทธเจ้า พระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของชาวบ้าน  
มีการยอมรับและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งกิจกรรมศาสนา  
และกิจกรรมบันเทิงส่วนกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาชุมชน
ทุกคน มีส่วนร่วมกับการสอนแบบสากัจฉาเนื่องจาก
ก่อนการเทศน์ได้มีการซักถามค าถามและชาวบ้านยัง
ไม่กล้าคุยกับพระสงฆ์เนื่องจากยังคุ้นเคยกับการ
เทศน์แบบบรรยายแบบเดิม ส าหรับเนื้อหาของการ
เทศน์ให้ตรงกับพระสูตรในพระไตรปิฎกนั้นส่วนใหญ่
มีความเห็นความสอดคล้องในด้านเนื้อหาการเทศน์ 
ส่วนสื่อที่ใช้ประกอบการเทศน์ คือ แผนภูมินั้นมี
ขนาดเล็กไป แต่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระใน
แผนภูมิและช่วยให้เห็นภาพของการสรุปความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับเรื่อง พระพุทธเจ้าสอนอะไร ได้
ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา เช่น การลดละเลิก อบายมุข ในชุมชน ถึง
แม้นมีความขัดแย้งปรากฏแต่ใช้หลักธรรมตามที่
ได้รับจากการบรรยายและการเทศน์จึงปรับความ
เข้าใจอันดีต่อกัน และพระสงฆ์เป็นผู้น าร่วมกับผู้น า
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ชุมชน/แกนน า/ชุมชนในท้องถิ่นได้พัฒนาท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความสงบสุขและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดี
และยั่งยืน 

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
1.การพัฒนาคู่มือการสอนศีลธรรมจากประไตร

ปิฎก พบว่า องค์ประกอบส าคัญของคู่มือได้แก่            
ค าช้ีแจง แผนการสอนศีลธรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา
สาระการเรียนรู้  กิจกรรม กิจกรรมการเทศน์ สื่อ 
และการประเมินผลมีความสอดคล้องกัน ช่ึงสอด
คล้องกับ (วลัยวัลล์  พุ่มพึ่งพุทธ, 2554)ที่กล่าวว่า  
องค์ประกอบของคู่มือที่ดีต้องมีค าช้ีแจง การใช้คู่มือ  
มี เนื้อหาสาระและค าอธิบาย  วิธีการหรือแนว
ทางการปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้าใจ (กมล
พรรณ  แก้วแดง, 2556) ได้สรุปองค์ประกอบของ
คู่มือที่ดีประกอบด้วยค าช้ีแจงในการใช้คู่มือ  เนื้อหา
เหมาะสม  วิธีน าไปใช้ตลอดจนการเสนอสื่อและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กมลพรรณ  แก้วแดง, 
2556) 

สรุปว่า ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
คู่มือมีความเหมาะสมด้านโครงสร้าง  องค์ประกอบ
เนื้อหาสาระ  กิจกรรมของคู่มือการจัดท าแผนมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 และ
ผลสัมฤทธิ์มีนัยส าคัญ ทางสถิติ .05 การพัฒนาคู่มือ
การสอนศีลธรรมจ าเป็นจะต้องมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของคู่มือ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนสามารถสอน
ให้เช่ือมโยงกันและมีความต่อเนื่องขององค์ประกอบ 
ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านสามารถรับรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมจากพระไตรปิฎกได้อย่างลึกซึ่ง
และสามารถน าหลักธรรมจากพระไตรปิฎกไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
 1.  ค ว ร น า คู่ มื อ ก า ร ส อ น ศี ล ธ ร ร ม จ า ก
พระไตรปิฎกนี้ ให้พระสงฆ์ให้เป็นคู่มือการสอน
ชาวบ้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักธรรมและจัด

กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม สู่การปฏิบัติจริง ปรากฏ
เรียกได้ว่า “พระไตรปิฎกมีชีวิต” 
 2.  ควรน าคู่มือการสอนศีลธรรมไปให้ชาวบ้าน
ใช้ประยุกต์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดชุมชนศีลธรรม 
 3.  ควรน าคู่มือการสอนศีลธรรมจัดการอบรม
แก่ พระภิกษุ-สามเณร เยาวชน และชาวบ้าน ให้รู้
กระบวนการ ขั้นตอนและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสั่งสอนต่อไปได้  

4.  ควรน าไปเป็นแนวทางในการเทศน์ การ
สอนการเผยแพร่พุทธศาสนาและค าสอนที่แท้จริง
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งปฏิยัติปฎิบัติ
และปฏิเวช 

 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจาก

ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก พระครูพิพิธสุตาทร, 
ดร. (พระมหา ดร.บุญช่วย สิรินธโร), นายพิสิษฐ์  
เดชวงศ์ญา และนายชินชาติ  ติยะพรัญชัยที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความ
ทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอขอบพระคุณ พระครูประวิตรวรานุยุต,            
ดร. เฉลิม ฟักอ่อน อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ,        
นางวิ ไ ล   แสนเหมือนขวัญ ,  นางจิ นดา  จิ โ น              
อดีตศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ,นางจุฑารัตน์ 
เดชวงศ์ญา ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย ร ว ม ถึ ง
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ให้ข้อมูลต่างๆ 
ที่ เอื้ อต่อการท างานวิจัย  ตลอดจนเจ้ าอาวาส            
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รองเจ้าอาวาส  พระภิกษุ  สามเณร ไวยาวัจกร 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั้ง 3 วัด 
คือ วัดสวนดอก วัดศรีโสดา และวัดท่าหลุกทุกรูป/
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

อนึ่ ง  ผู้ วิ จั ยหวั ง ว่ า  ง านวิ จั ยฉบับนี้ จ ะ มี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผล
งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบ
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดี
ที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงรายเกิดการแข่งขันสูง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ซ่ึงโรงแรมต่าง ๆ ในพื้นที่จึงต้องปรับตัวในการสร้างจุดเด่นในการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้มาใช้บริการเลือกที่จะใช้
บริการ ดังนั้นทางผู้วิจัย จึงเลือกกรณีศึกษา โฮมมี่ โดมมี่ (Homey Dormy)  เป็นที่พักขนาด 12 ห้องพัก ราคาห้องพักไม่ได้แตกต่างจาก
โรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความโดดเด่น  และน่าสนใจต่อ
ผู้ใช้บริการ เช่น รูปแบบการบริการที่ไม่เหมือนใคร สร้างโปรโมชั่นที่คุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความสนใจดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาสภาพปัญหาจากความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ (Logistic) 
ด้านความรวดเร็ว, ด้านความสะดวกสบาย, ด้านการสื่อสาร และด้านความน่าเช่ือถือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
(analytic induction) เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพของงานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจด้านความรวดเร็วทันเวลาในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.45 ระดับความพึงพอใจด้านความ
สะดวกสบาย ในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 ระดับความพึงพอใจด้านการสื่อสารในการใช้บริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจด้านความน่าเช่ือถือในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
3.62  จากผลการวิจัยและผลการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ คือ การประชาสัมพันธ์ อย่างครบวงจรและทั่วถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  
และการสร้างความแตกต่าง และจุดเด่นด้วยการบริการที่แปลกใหม่ สร้างประทับใจแก่ลูกค้าในครั้งแรก (First Impression) ที่มาใช้
บริการสามารถดึงดูดจ านวนลูกค้าทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งมีเงินทุนเพียงพอใน
การพัฒนา โฮมมี่ โดมมี่ ให้มีความน่าสนใจตลอดเวลา   

 
 ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, โลจิสติกส์, ธุรกิจโรงแรม 
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Abstract 
         Currently, the competition of hotel industry in Chaingrai province keeps increasing; therefore, it affects the 
investment in same industry. Many hotels in this area have to adapt themselves and create prominent points of 
services in order to be an option for visitors who use services. Therefore, the researcher has selected the case 
study “Homey Dormy” which is the hotel that provides accommodation for 12 rooms. The prices of room are not 
different from big hotels in Chiangrai province. The patterns of service are developed as new services in order to 
create prominent points and interesting points for clients such as different pattern of services, launching save and 
worthwhile promotion and promoting hotel to attract clients etc. The researcher studied problem from 
satisfaction of logistic services which were quickness, convenience, communication and reliability. The information 
was analyzed by using analytic induction. The result will be used to improve the quality of services in order to 
satisfy clients. The result of satisfaction’s analysis about quickness of services was found that overall was at high 
level. The mean was 3.45. The satisfaction of convenience was found that overall was at high level and the mean 
was 3.53. The satisfaction of communication was found that overall was at high level and the mean was 3.50. The 
satisfaction of reliability was found that overall was at high level and the mean was 3.62. The result of research 
and interview were found that the factors that helped business to be successful was complete and thorough 
public relations which was supported by concerned institutes such as Tourism Authority of Thailand and 
Department of Tourism Promotion of Chaingrai. The prominent points with unique services created first 
impression from clients who use the services and can attract more clients in province and other provinces. The 
management was made systematically. Also, owner has enough funds for developing Homey Dormy to be always 
interesting.  

Keywords: Satisfaction, Logistics, Hotel 

บทน า  
โลจิสติกส์เป็นกระบวนการแบบบูรณาการโดย

เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีเป้าหมายในการส่ง
มอบแบบทันเวลา (Just in Time) และเพื่อลดต้นทุน 
โดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า [3] (Customers 
Satisfaction) และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่
สินค้าและบริการ โดยเป้าหมายที่ส าคัญของโลจิสติกส์
ประกอบด้วยความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและ
บริการ (Speed delivery) การไหลลื่นของสินค้าและ
บริการ (Product and Service flow) การไหลลื่น
ของข้อมูลข่าวสาร (Information flow) การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value added) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของการตลาด การลดต้นทุนในส่วนที่
เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลขนส่ง
สินค้าการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
แข่งขันระบบโลจิสติกส์[2] จึงเป็นสิ่งส าคัญประการ

หนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืนของธุรกิจ 

จากพฤติ กรรมการใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น 
มุ่งเน้นการพักผ่อนที่มีความสะดวกสบาย สะอาด 
ห รูห รามี ส ไต ล์ ที่ โด ด เด่ น  และมี อุ ป ก รณ์ แล ะ
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักที่ครบครัน จึงจะท าให้ธุรกิจ
บริการโรงแรมมีการตื่นตัวและแข่งขันกันอย่างมากใน
ด้านราคาที่พัก รวมถึงการให้บริการในส่วนโรงแรม 
โฮมมี่ โดมมี่.(Homey Dormy) มีการออกแบบพัฒนา
ห้องพักแบบ Standard, Superior และแบบ Deluxe 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกพักผ่อนตามต้องการ
ของผู้ใช้บริการ อนึ่งจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วง
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 พบว่าจ านวนลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นมีลักษณะการใช้
บริการที่ แตกต่างกัน ไม่ ว่าจะเป็นการใช้บริการ
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พนักงาน อาหาร ปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ และผู้เข้าพักส่วนใหญ่จะพบกับ
ปัญหาเรื่องสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และในบางครั้งมี
การจัดงานใกล้กับโรงแรม เช่น งานพ่อขุนฯ งาน
อาหารท้องถิ่นประจ าชาติ เป็นต้น ท าให้เกิดเสียง
รบกวนผู้ที่เข้ามาพักอาศัย ซึ่งท าให้การบริการลูกค้า
เกิดความไม่พอใจ และพนักงานไม่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจได้อย่างทันท่วงทีท าให้ยังมีการร้องเรียน
จากผู้เข้ารับบริการอยู่เป็นประจ า 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงด าเนินการ
ศึกษาความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์[2] ด้านการ
บริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย 
กรณีศึกษา โฮมมี่ โดมมี่ ต้องการทราบถึงความพึง
พอใจในการบริการโลจิสติกส์ด้านการบริการลูกค้า 
เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพของงาน
บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าต่อไป   

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์

ด้านการบริการลูกค้าของโรงแรม โฮมมี่ โดมมี่. 
2.  เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงานบริการโลจิสติกสด์้านการ
บริการลูกค้าของโรงแรม โฮมมี่ โดมมี.่ 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริการลูกค้าของโรงแรม
โฮมมี่ โดมมี่. 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ความพึงพอใจในบริการโลจิสติกส์ด้านการ

บริการลูกค้าของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย 
กรณีศึกษา โฮมมี่ โดมมี่ ผู้ศึกษาได้ ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีดังนี ้

ทวีศักดิ์   เทพพิทั กษ์  (2552) ได้ ให้ แนวคิด
เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ (logistics) ว่าเป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกระบวนการไหลหรือการเคลื่อนย้ายของ
สินค้าและข้อมูลสารสนเทศเพื่อมีการเคลื่อนย้ายอย่าง

มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายโดยมี
ต้นทุนที่ต่ าที่สุดและมีระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

 ค าว่า “โลจิสติกส์” ในวงการธุรกิจ หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การลงมือท า และการควบคุมที่
มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประหยัด
ต้นทุน ในทุกขั้นตอนของการผลิต ทั้งนี้ จุดมุ่ งหมาย
สูงสุดก็คือเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าพอใจสูงสุด และมี
ต้นทุนต่ าสุด  
 กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา  ภมรสถิต 
และจักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา (2547) ได้ให้ค าจ ากัด
ความของการจัดการโลจิสติกว่า เป็นกระบวนการ
วางแผน ด าเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ สินค้า 
บริการ และสารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการ
ใช้งาน โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งภาคการผลิตและภาค
การบริการ ในส่วนภาคการบริการนั้นได้แก่ ส่วนงาน
ภาครัฐ โรงพยาบาล ธนาคาร การค้าส่งและปลีก 
 พ า ร า ซู ร า แ ม น , ซี ท ฮ อ ล์ ม แ ล ะ แ บ รี 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) เกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพของการบริการ ท าให้ทราบว่า
ผู้บริโภคได้ใช้ปัจจัย 10 ประการ ในการประเมิน
คุณภาพของการบริการ ปัจจัยทั้ง 10 ประการนี้ ได้แก่ 
 ความสะดวก (access) หมายถึง ความสะดวก
ในการใช้บริการซึ่งครอบคลุมทั้งเวลาที่เปิดด าเนินการ 
สถานที่ตั้ ง และวิธีการที่จะสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าพบหรือติดต่อกับผู้ให้
บริการ 
 การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง 
การสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่ง่ายต่อ
การเข้าใจและการรับฟั งความคิดเห็น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะ หรือค าติชมของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการขององค์การ 
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ความสามารถ (competence) หมายถึง การที่
ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะ
ปฏิบัติงานบริการได้เป็นอย่างดี 

ความสุภาพ (courtesy) หมายถึง การที่ผู้ ให้
บริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีความนับถือในตัว
ลูกค้า รอบคอบ และเป็นมิตรต่อผู้บริโภค  

ความน่าเช่ือถือ (credibility) หมายถึง ความ
เช่ือถือได้ และความซื่อสัตย์ขององค์การที่ให้บริการ
และตัวผู้ให้บริการเอง  

ค วาม ค ง เส้ น ค งว า  ( reliability) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้สัญญาไว้อย่าง
แน่นอนและแม่นย า  

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (responsiveness) 
หมายถึง ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการ
อย่างรวดเร็ว  

ปลอดภัย (security) หมายถึง การให้บริการที่
ปราศจากอันตราย ไม่มีความเสี่ยงหรือความเคลือบแคลง
ใด ๆ  

ลั ก ษ ณ ะ ภ าย น อ ก  ( tangibles) ห ม าย ถึ ง 
ลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ของอุปกรณ์ 
บุคลากรที่ให้บริการตลอดจนสื่อต่าง ๆ ว่ามีความ
เหมาะสม สวยงาน และทันสมัยหรือไม่  

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ลู ก ค้ า  ( understanding 
customers) หมายถึง การพยายามรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า 

มาริษา  ไกรงู  (2552) กล่าวว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจใน
การ ให้ บ ริก าร  มี ดั งนี้  ค าว่ า  “ความพึ งพอใจ” 
(Satisfaction) ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปว่า ระดับ

ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความ
พึงพอใจในการให้บริการซึ่งหมายถึง การประเมิน
ความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการที่ตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 ฝ่าย 

1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์ซื้อเป็นหลัก ให้
ความหมายว่า “ความพึ งพอใจเป็นผลที่ เกิดขึ้น
เนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังการณ์ซื้อ
สถานการณ์หนึ่ง” มักพบใช้ในการวิจัยการตลาดที่เน้น
แนวทางพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ความหมายที่ ยึดประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
เครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความว่า “ความพึง
พอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวม
ทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการในระยะหนึ่ง” 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกที่เกิดขึ้นจากการประเมินประสบการณ์ซื้อ 
การใช้สินค้าและบริการ ซึ่งอาจขยายความให้ชัดเจน
ได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์ที่แสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกเกินความคาดหวังของลูกค้า
ในทางตรงกั นข้ าม  ความ ไม่ พึ งพอใจหมายถึ ง 
ภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจาก
การประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ได้รับบริการต่ า
กว่าความคาดหวังของลูกค้า 

สรุป ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายความ
ถึง ภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกของบุคคลอัน
เป็นผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการ
บริการโดยมีองค์ประกอบของความส าเร็จ ดังรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบความพึงพอใจ 
 

จอนห์ ดี.มิลเล็ท (เทพศักดิ์ บุญยัตน์พันธ์. 2536) 
ให้ค าจ ากัดความการวัดประสิทธิภาพการให้บริการ 
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ
และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ
ในการบริการให้ประชาชนสามารถพิจารณาจาได้จาก
การให้บริการอย่ างต่ อ เท่ าเที ยมกัน  (Equitable 
service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการงาน
โดยมีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคน
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการ
อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว ทั น เว ล า  (Timely service) ก า ร
ให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง 
การให้บริการต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการ 
และสถานที่อย่างเหมาะสม การให้บริการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  (Continues service) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร
ให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(Progression service) หมายถึง การบริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าให้หน้าที่
ได้มากข้ึน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

วิธีการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามส ารวจ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการฯ 
ด้านความรวดเร็ว ,ด้านความสะดวกสบาย ,ด้านการ
สื่อสาร ,ด้านความน่าเช่ือถือและใช้แบบสัมภาษณแ์บบ
มีโครงสร้าง  

ข้อมูลทุติยภมู ิ
ได้จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก

หนังสือ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัย 
บทความ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาได้แก่ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น การให้บริการด้าน
ความรวดเร็ว , ด้านความสะดวกสบาย , ด้านการ
สื่อสาร, ด้านความน่าเช่ือถือ  
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

     1.  วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้ อมู ล เอกส าร  (content analysis) เป็ น ก ารน า
เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายเช่ือมโยงกับประเด็น
ศึกษา 
      2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยจัด
ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

การแปรความหมาย คา่คะแนนเฉลี่ย ( X ) เฟอร์
กูสัน (Ferguson, 1981 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ 
2544 หน้า 37) 
 

 fi xi
X

N
          (1) 

 
โดยก าหนดให ้

fi  แทน ความถี่ของข้อมูลในแต่
ละข้อ 
xi  แทน คะแนนของแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

 
ใช้แนวคิดของ เรนซิส ไลเคอร์ท (Rensis Likert 

Scale) เรี ย ก ว่ า  Likert Scale ลั กษณ ะมาต รวั ด
ประเมินค่า โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีความพึง
พอใจมากที่สุด มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจ
ปานกลาง มีความพึงพอใจน้อย มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ตามล าดับ จึงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้
ดังนี ้
      

  ความกว้างอันตรภาคชั้น (l)     5 1

5


  0.80  

 

      3.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะ
ค าถาม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างข้อมูล 
เบื้องต้นของผู้ใช้บริการบริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
เชียงรายกรณีศึกษา โฮมมี่ โดมมี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ 
และค่าร้อยละ 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งเป็น
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ครอบคลุม 4 ประเด็น 
คือการให้บริการ ด้านความรวดเร็ว ,ด้านความ
สะดวกสบาย ,ด้ านการสื่ อสาร และด้ านความ
น่าเช่ือถือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (analytic induction) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
for Windows โดยสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน,สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า(Alpha 
coefficient) ตามวิธีของ Cronbach เพื่ อทดสอบ
ความเชื่อมั่น(Reliapility) ของเครื่องมือ และสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติค่า T (T-test) และ
สถิติค่า F (F-test) 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
โฮมมี่  โดมมี่ ให้บริการห้องพักแบบรายวันและ

รายเดือน.ปรับปรุง จากอาคารหอพัก 2 ช้ันจ านวน 2 
หลัง.และบ้าน 1 หลัง โดยแบ่งพื้นที่บ้านเป็นส่วน
ต้อนรับและอาคารทั้งสองเป็นห้องพักจ านวน 12 ห้อง 
ประกอบไปด้วยห้องพักท่ีมีสไตล์การตกแต่งที่แตกต่าง
กันภายใต้แนวคิด รูปแมวสีด า 2 ตัว  ซึ่ งแมว มี
ความหมายว่าเป็นแมวมหาอ านาจ เจ้าของจะได้เป็น
ใหญ่เป็นโต มีวาสนา และมีอักษรตัวใหญ่อยู่ด้านซ้าย
แ ล ะ ข ว า ข อ ง แ ม ว ทั้ ง  2.ตั ว  คื อ ตั ว อั ก ษ ร ว่ า
“Homey.Dormy”.ซึ่ งมี ความหมายว่ า “หอพั กที่
อบอุ่น”และยังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านล่างแมวท้ัง 
2.ตัว คือตัวอักษรว่า “feel.like home”.ในภาษาไทย
ตรงกับค าว่า.“ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน” โดยทาง
โรงแรมได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ ์โฮมมี่ โดมมี.่ 
สีแดง หมายถงึ ความสนุกสนาน , สีแจ่มใส 
สีด า หมายถึง ความลึกลัก , ความสงบ 
สีขาว  หมายถึง ความเรียบง่าย , ความสะอาด 

 สถานที่ต้ังธุรกิจ 
 โฮมมี่ โดมมี่ ตั้งอยู่ที่ 147 หมู่ 13 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่สถานท่ีตั้งธุรกจิ โฮมมี่ โดมมี.่ 
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 ลักษณะของธุรกิจ 
 โฮมมี่ โดมมี่.เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมี
ห้องพักทั้งหมด 12 ห้อง และแต่ละห้องจะตกแต่งใน
สไตล์ต่างๆ ไม่ซ้ ากัน ซึ่งได้แบ่งห้องพักทั้งหมด 12 
ห้ อ งอ อ ก เป็ น  3.ป ร ะ เภ ท คื อ Standard.Room 
.(Twin.Bed).,Superior Room.(Double.Bed) แ ล ะ 
Deluxe Room.(Double Bed) ต ารางที่  1 แส ด ง
สินค้าและบริการ 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง 
1.  ที ม ผู้ บ ริ ห ารมี ค วาม รู้  ป ระสบการณ์ 

สามารถให้การบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างคล่องตัว
และรวดเร็ว 

2.  พนักงานมีทักษะ มีความช านาญในการ
ให้บริการ 

3.  โรงแรมมีสภาพท าเลที่ตั้งที่ดี  อยู่ ใจกลาง
เมืองอยู่ใกล้เเหล่งท่องเที่ยว ใกล้ศูนย์การค้า 

4.  โฮมมี่ โดมมี่. มีเว็ปไซต์เป็นของตัวเองเพื่อ
เพิ่มช่องทางการโปรโมทธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

5.  มีระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการให้บริการที่
แตกต่างและทันสมัย เช่น ระบบการจองออนไลน์  
เป็นต้น 

จุดอ่อน  
1. มีพนักงานให้บริการน้อยเนื่องจากเป็นธุรกิจ

โรงแรมขนาดเล็กในกรณีที่มีผู้เข้าพักเต็มจ านวนห้อง 
2. เป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่ การประชาสัมพันธ์ไม่

ทั่วถึง 
3. ลานจอดรถส าหรับผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ 

โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดมาก ขึ้นท าให้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
ได้รับผลดีและเป็นโอกาสดีในการสร้างช่ือเสียง 

2. เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน การท่องเที่ยว
แต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวต้องมีการก าหนดค่าใช้จ่าย
เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นนักท่องเที่ยว
ระดับกลางและ ระดับล่างมีอยู่มากที่ต้องการที่พัก
ราคาถูกแต่ต้องการ บริการดีพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับ
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เป็นอย่างยิ่ง 

3. ทางจังหวัดเชียงรายมีการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

 อุปสรรค 
1. การลอกเลียนแบบแพ็คเกจจากคู่แข่งขัน 
2. ฤดูการที่มีความเปลี่ยนแปลง จึงท าให้รายได้

ไม่คงท่ีเช่น ฤดูฝนนักท่องเที่ยวเลือกอยู่ท่ีบ้านมากกว่า 

 กลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (Primary Target 

Market) คือนักเดินทาง บุคคลซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง, จองที่พักเอง, เดินทางเอง, สั่งจองทางตรง 
เช่น นักเดินทางระหว่างวันหยุด , นักเดินทางแบบ
ประหยัด เป็นต้น 

2 . กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าห ม าย รอ ง (Secondary 
Target Market) คื อ  ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไท ย แ ล ะ
ชาวต่างชาติ บุคคลซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่
คณะ นักท่องเที่ยวที่สั่งจองทางอ้อม เช่น นักท่องเที่ยว
กลุ่มเล็ก, นักท่องเที่ยวกลุ่มขนาดกลางประมาณ 20 
คน เป็นต้น 

 

 

ผลิตภณัฑ ์ ราคา/คืน 

1. Standard Room (Twin Bed) 690 บาท 

2. Superior Room (Double Bed) 890 บาท 

3. Deluxe Room (Double Bed) 1,290 บาท 
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แผนการประมาณการ 
ตารางที ่2 แสดงการพยาการณ์ยอดขาพยากรณ์ยอดขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการพยากรณ์ยอดขาย 
โฮมมี่ โดมมี่.5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2562 จากการ

พยากรณ์พบว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการเข้า
พักที่เพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการ 

 
2. ประมาณการในการขาย 
ตารางที่ 3 แสดงประมาณการในการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

Standard 
room 

861,120 1,033,344 1,240,012 1,488,014 1,785,616 

Superior 
room 

487,720 585,264 702,316 842,779 1,011,334 

Deluxe 
room 

294,120 352,944 423,532 508,238 609,885 

รวมรายได้ 1,642,460 1,971,552 2,365,860 2,839,031 3,406,835 

เดือน 
(2558) 

รายการ 

ผู้มารับบริการ (หน่วย) รายได้จากการให้บริการ (บาท) 
Standard Superior Deluxe Standard Superior Deluxe 

ม.ค. 132 52 9 91,080 46,280 23,220 

ก.พ. 120 60 15 82,800 53,400 38,700 

มี.ค. 78 28 5 53,820 24,920 12,900 

เม.ย. 144 68 13 99,360 60,520 33,540 

พ.ค. 60 24 3 41,400 21,360 7,740 

มิ.ย. 78 36 4 53,820 32,040 10,320 

ก.ค. 90 32 6 62,100 28,480 15,480 

ส.ค. 78 36 7 53,820 32,040 18,060 

ก.ย. 84 32 6 57,960 28,480 15,480 

ต.ค. 66 60 12 45,540 53,400 30,960 

พ.ย. 138 64 13 95,220 56,906 33,540 

ธ.ค. 180 96 21 124,200 85,440 54,180 

รวม 1,248 548 114 861120 487,720 294,120 

รวม 2,760 คน/ปี 1,642,960บาท/ปี 
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 จากตารางที่ 3  แสดงประมาณการในการขายที่
ได้ก าหนดไว้ในปี  2558 เพื่ อน าข้อมูล ไปท าการ
พยากรณ์ยอดผู้ เข้าใช้บริการในปีต่อไปเพื่อความ
แม่นย ามากยิ่งข้ึน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
1. ระดับความพึ งพอใจด้ านความรวดเร็ว

ทันเวลาในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.45 โดยจ าแนกตามล าดับความพึงพอใจ 
อันดับแรกคือ ระดับความพึงพอใจระดับมากในด้าน
ความกระตือรือร้นของพนักงานในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 3.57  

2.  ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกสบาย 
ในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.51 โดยจ าแนกตามล าดับความพึงพอใจ อันดับแรก
คือ ระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านความครบ
ครันของห้องพัก มีค่าเฉลี่ย 3.69  

3.  ระดับความพึงพอใจด้านการสื่อสารในการใช้
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.50 
โดยจ าแนกตามล าดับความพึงพอใจ อันดับแรกคือ 
ระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านช่องทางการ
ติดต่อที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 3.55  

4.  ระดับความพึงพอใจด้านความน่าเช่ือถือใน
การใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.62 โดยจ าแนกตามล าดับความพึงพอใจ อันดับแรก
คือ ระดับความพึงพอใจระดับมากในด้านพนักงานมี
ความช านาญในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.76 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยพบว่าโฮมมี่ โดมมี่.มีการก าหนด

ลักษณะการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  ใช้กล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในการ
สรรหาบุคคลเข้ามาท างานในองค์การต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และช านาญเฉพาะด้านรวมถึงมีทักษะ
การท างานที่ดี ซึ่งต้องมีผู้สอนงาน (Coach) ให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่แต่ละคนมีปัจจัยหรือปัญหาที่แตก
กันไป และมีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้าง
ความสามัคคีกันในองค์การและสามารถน าองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้
ดังนี ้
 หลักการบริหารและลักษณะการบริหาร 

โฮมมี่ โดมมี่.เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงและ
มีเวลาในการท างานคนละ 6 ช่ัวโมงโดยแบ่งออกเป็น 
2 ผลัด คือผลัดที่ 1 เข้างาน 08.00 น. ถึง 17.00 น. 
ผลัดที่  2 เข้างาน 17.00 น. ถึง 08.00 น. พักตอน
กลางวันให้ 1 ช่ัวโมงโดยการผลัดเปลี่ยนกันในการพัก
ของพนักงานพบการกระตุ้นการท างานของพนักงาน
ดังนี ้

1. การท างานล่วงเวลาท างานในวันหยุด เช่นวัน
นักขัตฤกษ์ ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราเงินเดือนขึ้นต่ า 300 
บาท 

2. สวัสดิการพนักงานสวัสดิการประกันสังคม 
เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย   ของชีวิตที่จะได้รับ
การรักษาเป็นอย่างดียิ่ง   

3. เงินช่วยเหลือ เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต
ไฟไหม้บ้าน  

4. ค่าคอมมิชช่ัน 
5. ค่าเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร 
1.  บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตรง

ตามสายงานโดยเฉพาะ 
2.  เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน 
3.  บุ คล ากรต้ อ งมี ค วามซื่ อสั ตย์  มี ค วาม

รับผิดชอบ มีใจรักในงานบริการ 
4.  บุ ค ล า ก ร ต้ อ งป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง เต็ ม

ความสามารถ เสียสละและอดทน 
5.  บุคลากรสามารถพูดได้มากกว่า 3 ภาษา คือ 

ไทย อังกฤษ จีน 
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6.  มีการประเมินและติดตามการท างานของ
พนักงานแผนส ารอง/แผนฉุกเฉิน 

 ปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ 
1.  การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน

จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น 

2.  การประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างครบ
วงจรและทั่วถึง 

3.  การสร้างความแตกต่างด้วยการบริการที่
แปลกใหม่ สามารถดึงดูดจ านวนลูกค้าทั้งในจังหวัด 
และต่างจังหวัด 

4.  สร้างจุดเด่นของ โฮมมี่  โดมมี่ .และการ
ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าในครั้ งแรก (First 
Impression) ที่มาใช้บริการ 

5.  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้ง
มีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนา โฮมมี่ โดมมี่.ให้มีความ
น่าสนใจตลอดเวลา 

ปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจไม่ประสบผลส าเร็จ 
1.  ขาด ก ารส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น แล ะก าร

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
2.  งบประมาณการดูแลและพัฒนา โฮมมี่ โดม

มี่.ไม่เพียงพอ 

แผนการจัดการความเสี่ยง 
 โฮมมี่ โดมมี.่มีการเฝ้าระวังโดยควรจัดท าแผน
ความเสีย่ง โดยได้จดัท าเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดัง
ตารางที่ 4 
 

 
ตารางที่ 4 แผนการจดัการความเสี่ยง 

ปัญหา ผลกระทบ แนวทางแก้ไข 
1. ยอดจ าหน่าย ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไวเ้นื่องจาก
จ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการลด
น้อยลง 

อัตรารายได้และก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจลดลง 

จัดโปรโมช่ันส่ง เสริมการตลาด
ใหม่ ๆ และแตก ต่างจากคู่แข่ง
ตามโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 

2. ต้นทุนการด า เนินงานสูงขึ้น 
เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เพ่ิม ขึ้น 
เช่น อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่
พนักงานท่ีสูงขึ้น 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
น้อยลง จึงต้องมีการเพิ่มราคา
ห้องพักขึ้นบ้างเล็กน้อย 

บริหารจดัการด้านการเงินอย่าง
รอบคอบและใช้สอยอยา่งประ 
หยัด รวมทั้งการลดต้นทุนการ
ด าเนินงานท่ีไมจ่ าเป็นลง 

   

สรุป  
ผลกระทบจากการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อการลงทุนธุรกิจโรงแรมต่างๆ
ในพื้นที่ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวในการสร้าง
จุดเด่นในการให้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มผู้มา
ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการ ผู้ประกอบการโฮมมี่ โดม
มี่ (Homey Dormy)  ที่มีห้องพักขนาด 12 ห้อง คือ 
Standard Room(Twin Bed) ราคา690 บาท/คืน , 

Superior Room(Double.Bed) ราคา890 บาท/คืน 
และ  Deluxe Room (Double Bed) ราค า 1,290 
บาท/คืน เป็นราคาค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงแรมขนาดเดียวกัน แต่มีการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการสร้ างความโดด เด่น  และน่ าสนใจต่ อ
ผู้ใช้บริการ เช่น รูปแบบการบริการที่พักเน้นความ
เรียบง่ายในการบริการ สร้างโปรโมช่ันที่คุ้มค่า และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยผลการศึกษาจากความพึงพอใจ
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ในบริการโลจิสติกส์(Logistic) จากการวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (analytic induction)  เพื่อน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงคุณภาพของงานบริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจกับลูกค้า ได้ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ด้านความรวดเร็วทันเวลาในการใช้บริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.45 ระดับความพึง
พอใจด้านความสะดวกสบาย ในการใช้บริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 ระดับความพึง
พอใจด้านการสื่อสารในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 ระดับความพึงพอใจด้าน
ความน่าเชื่อถือในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.62    

จากผลการวิจัย และผลการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ คือ การ
ประชาสัมพันธ์ อย่างครบวงจรและทั่วถึง การส่งเสริม
และสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น และการสร้างความแตกต่าง 
และจุด เด่ นด้ วยการบริการที่ แปลกใหม่  สร้าง
ประทับใจแก่ลูกค้าในครั้งแรก (First Impression) 
ที่มาใช้บริการสามารถดึงดูดจ านวนลูกค้าทั้งในจังหวัด 
และต่างจังหวัด และมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบตรงตาม ความหมาย “Homey Dormy” ซึ่งมี
ความหมายว่า “หอพักที่อบอุ่น” และ “feel like 
home” ในภาษาไทยตรงกับค าว่า “ความรู้สึกเหมือน
อยู่บ้าน” และที่สามารถด าเนินงานตามแผนที่วางไว้
จะต้อง มีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนา โฮมมี่ โดมมี่ ให้
มีความน่าสนใจตลอดเวลา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักที่องเที่ยว
ที่ซ้ือผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ จ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น ตามสะดวก (Convenience Sampling Technique) ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้แก่ T-Test และ F-Test (One-way Analysis of Variance ANOVA) ผลการศึกษาพบว่าว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
5,001 – 15,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามซ้ือผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนาเพื่อใช้เองซ่ึงผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนาคือพนักงานขายและตัดสินใจซ้ือด้วยตนเองสาเหตุที่ซ้ือเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาชน
เผ่าล้านนาและต้องการให้แหล่งจ าหน่ายหรือร้านค้ามีการ ลดแลก แจก หรือ แถม สินค้า นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ยอมรับว่ามีการซ้ือมากกกว่าสามเดือนต่อคร้ัง สินค้าที่ซ้ือส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า มีการซ้ือต่ ากว่า 500 บาทต่อครั้งและซ้ือครั้งละ 1-2 ชิ้น 
นอกจากนี้ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ที่ระดับมาก 3 ปัจจัยได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น รองลงมาคือด้านราคาซ่ึงราคาจะต้องมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ และ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถหาซ้ือได้ง่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย นั้นผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลางคือพนักงานขายแนะน าความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี    

ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ 
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Abstract 

This study aims to explore Tourists’ behavior and marketing mix’s factors that affect their purchasing 

decision making of hand woven products from Lanna Wisdom (Karen) Chiang Mai Province. Sample size of this 

study were 400 people who have been consumed premium pasteurized milk which determined by non-

probability sampling by using Convenience Sampling Technique. Questionnaire was used as a research tool for 

collecting data. Several descriptive statistic were applied i.e, frequency, percentage, mean, standard deviation (SD) 

and Inferential Statistics were T-Test and F-Test (One-way Analysis of Variance ANOVA) The study found that 

majority of respondents were female who were age between 22 – 30 years old who had bachelor degree. They 

were private company officers and earned 5,001 – 15,000 baht per month. Additionally, most of respondents 

purchased hand woven products for personal used and decided by themselves because uniqueness of product 

which it indicate to local culture. Also, seller was an influencer for purchasing. They admitted that normally they 

bought cloths, spent less than 500 baht for each purchase and bought between 1 or 2 pieces at a time. They 

normally purchased hand woven products once in 3 months and expected to have sale promotion. . In addition, 

result indicated that the level of agreement toward marketing mix’s factors were rated as much agree for 3 

perspectives such as (1) product should maintain culture identity. (2) Price which should be appropriate and suit 

with quality of the product. (3) Channel of distribution, shops should be easy to be found and accessible. 

However, Promotion, was given a rate as neutral, but producers and sellers should emphasized on providing a 

good information related to product to customers.  

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix’s Factors, Hand Woven Products from Lanna Wisdom (Karen) 

 

บทน า 

ในปัจจุบันการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศโดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมซึ่งจะท าให้คนในสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน
ในชุมชนให้พร้อมกับ การเปลี่ยนแปลง และยังเป็น
การสนับสนุนการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการซึ่งจะเป็น
หนทางสู่การพึ่งพาตนเองได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560) 
กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ใน
การรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและ

บริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับมิติของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการจดัการทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จากบริบทข้างต้นท าให้เกิดวิสาหกิจชุมชน
จึงก่อให้เกิดสินค้าหัตถกรรมมากมาย  หัตถกรรมทอ
ผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เช่ือมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและวิถีการด ารง ชีวิตของคนพื้นบ้านในแต่
ละยุคสมัย ตามกาลเวลาและการหล่อหลอมให้
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเป็น
เอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้านตน ภูมิปัญญา
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เหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและ
สะท้อนคุณค่า ของชุมชนที่เป็นอยู่ลงในเนื้องานทั้ง
การ บ่งบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึง วัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ ที่แสดงออกมาอย่างประณีต สวยงาม 
และทักษะในงานฝีมือนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงท า
ให้งานศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอก
เล่าความเป็นมาของเช้ือ ชาติ ชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดี
(สยามรัฐรายวัน 2552) 

ส าหรับผ้าทอมือของชาวปะกากะญอ นั้น เป็น
ภูมิปัญญาการทอผ้า กี่เอว ด้วยเทคนิคที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะมีการสืบทอดมายาวนานกว่าร้อยปี ที่เกิดจาก
การสั่งสมภูมิปัญญาและความรู้และความเช่ียวชาญใน
การทอผ้าโดยใช้ ฝ้ายที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ  มี
ความประณีต และมีคุณค่า  ต้องใช้ระยะเวลา ความ
ละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนการผลิต ท าให้เกิดความ
งดงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่งเดียวในโลก ได้
เป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาและยกระดับผ้าทอ
กะเหรี่ยงขึ้นมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆ 
ท าให้นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวทางภาคเหนือมักจะซื้อผ้า
ทอกะเหรี่ยงกลับมาเป็นของฝาก โดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผ้ากะเหรี่ยง เพื่อการรักษาไว้ซึ่งศิลปะการทอผ้า
ด้วยกี่เอว พร้อมมุ่งหวังให้ราษฎรกะเหรี่ยงเกิดการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมี
รายได้ที่เพียงพอในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
และเสริมสร่างความเข้มแข็งของชุมชนและชาวปะ
กาอะญอ ที่ประกอบอาชีพทอผ้า จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม  ความรู้เกี่ยวกับ   สิ่ง
ทอและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสิ่ง
ทอของนักท่องเที่ยว  ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมของ
ชาวบ้านรูปแบบผลิตภัณฑ์  รวมถึ งกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างไ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ชาวปะกากะญอให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงการ
ช่วยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา 
เผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกา
เกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตการวิจัย 
เนื้ อหา ในการศึกษาครั้ งนี้ เ ป็นการศึ กษา

องค์ประกอบพฤติกรรมและทัศนคติต่อส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่า
ล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐาน 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มี

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกา
เกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกันที่นัยส าคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.05 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้

ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริ โภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการ
เสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ เป็น
การศึ กษาการตัดสินใจของผู้บริ โภคในการใ ช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลังเพื่อบริโภค
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สินค้าและบริการต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ออะไร 
ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 
นอกจากนี้ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ยังได้กล่าวถึงการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นการค้นหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค 
ค าถามที่ใช้ค้นหา ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมใช้ 
6W1H ซึ่งจะท าให้เกิด ความเข้าใจในพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการ
ที่ดีและ สอดคล้องกับพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1.
ลักษณะผู้บริโภคทางด้าน ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 
2. สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ได้แก่ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ได้แก่ ทางด้านร่างกาย และ
ด้านจิตวิทยา 4. บทบาทของกลุ่มอิทธิพล ได้แก่ ผู้
ริ เริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้ อ ผู้ซื้อและผู้ ใช้ 5. 
โอกาสการซื้อ ได้แก่ ช่วงใดของเดือน/วันและ โอกาส
พิเศษหรือเทศกาล 6. สถานที่จ าหน่ายสินค้าและ
บริการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ 
ร้านขายของ 7. ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การ
รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก
และการตัดสินใจซื้อ 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 
ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่ ม ลู กค้ า เ ป้ า หม าย  ส่ วนประส มการตล าด 
ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มี
อิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ 
ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม 
ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (Kotler 
Philip, 2009) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่
เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้
หรือการบริโภคที่สามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึง

พอใจ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง
พยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (1) ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น  ( Competitive 
Differentiation) (2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Component) (3) การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งที่
แตกต่าง (Kotler, P., & Keller, K. L, 2012) ราคา 
(Price) หมายถึง จ านวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้ม
กับเงินที่จ่ายผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริ โภคจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง
ค านึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภัณฑ์
ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (อดุลย์และดลยา, 2550) 
การจั ดจ าหน่ าย  (Channel Distribution)) หรื อ
หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิทธิ์ที่
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง 
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่อง
ทางตรง (Direct channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 
(Kotler, P., & Keller, K. L.2012) จึงกล่าวได้ว่า เป็น
การกระจายตัวสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายใน
การบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Etzel, walker 
and Stanton. 2007) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อ
สร้างความพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ หรือ
ความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความ
ต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ใน
ผลิตภัณฑ์โดยที่เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการ ธุรกิจนั้นอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ
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ซึ่ งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบประสมประสานกัน [ Integrated 
Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขันโดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด ที่ ส า คั ญ  ดั ง นี้  ( 1 )  ก า ร โ ฆ ษ ณ า 
(Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์กร และส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ ผ่านชิองทางสื่อต่างๆเพื่อให้
ผู้บริ โภคได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์  การบริการและ
กิจกรรม ต่างๆของธุรกิจ (2) การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับบุ คคล เพื่ อพยายามจู ง ใจผู้ ซื้ อที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการขาย
แบบเผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์ (3)การ
ส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นความต้องการซื้อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณาอีก

รูปแบบหน่ึง นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นสิ่งจูงใจระยะสั้นที่
กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ซึ่งจะออกมาเป็นในรูปแบบ ของการ ลด แลก แจก 
หรือ แถม (4)ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มีการวางแผน
โดยธุรกิจ เพื่ อสร้างทัศนคติที่ดี ต่ อองค์การ  ต่อ
ผลิตภัณฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือป้องกันภาพพจน์หรือ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (5) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing หรือ Direct response marketing) เป็น
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่
นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื้อและ 
ท าให้ เกิดการตอบสนองในทันที ทั้ งนี้ต้องอาศัย
ฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรง
กับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ใครเป็นผู้เลือกซื้อผลิตภณัฑ ์

- กลุ่มบุคคลทีม่ีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ ์

- ปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ ์

- ความต้องการให้จัดกิจกรรมเสนอขายผลติภณัฑ์สิ่ง 

- จ านวนหน่วยในการเลือกซื้อผลติภัณฑ ์

- ความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ ์

- ประเภทของผลิตภณัฑ ์

- ราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกซื้อ 

- จ านวนของผลิตภณัฑ์ที่ซื้อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ์ ( Product ) 
- ราคา ( Price ) 
- สถานท่ีจัดจ าหนา่ย ( Place ) 
- การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion ) 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวจิัย 
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ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
ใน ก ร ณี ก า ร ศึ ก ษ า ครั้ ง นี้  ก ลุ่ ม ป ร ะ ก ร ที่

นักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งไม่ทรบจ านวนแน่นอน ดังนั้นค านวณได้
จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran 
(1953) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยใช้การเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบอาศั ยความไม่ น่ าจะ เป็น ( Nonprobability 
Sampling) แบบเทคนิคแบบอังเอิญ (Accidental 
Sampling Technique) จากผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัด
เชียงใหม่ ในพื้นที่ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ แหล่งช๊อปปิ้งต่างๆ เช่น ตลาดวโรรสหรือ
กาดหลวง ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย  
รวมถึง ห้างสรรพสินค้า 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนววัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3 
ส่วน ดั งนี้  คือ ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชน
เผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจาก
ภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัด
เชียงใหม่ โดยแบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถาม โดยมาตรวัด 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น

ด้วยน้อยที่สุดเป็นล าดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด และใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย 5 ระดับโดยค่าเฉลี่ย 
1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
ที่สุด และค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงมีระดับ
ความคิดมากที่สุดที่สุด โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วน าไปวิเคราะห์ได้ค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cornbrash) ได้ค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือท่ีระดับ 
0.84 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ 
และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่า t และค่า Fโดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อให้ได้ตาม
ความมุ่งหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กาหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่ง
หมาย โดยได้นาประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิจัย  
 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 มีช่วงอายุระหว่าง 26-
35 ปีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  ใน
ระดับการศึกษาปริญญาตรีตรี จ านวน 257 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.25  และมีอาชีพพนักงานบริษัท/
เอกชน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,001 – 15,000 บาทจ านวน 
127  คน คิ ด เป็นร้ อยละ  31 .75  โดยที่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้ อผลิตภัณฑ์สิ่ งทอภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนาเพื่อใช้เองจ านวน 247 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.75  ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนาคือพนักงาน
ขายจ านวน 160 คิดเป็นร้อยละ 40.00 และตัดสินใจ
ซื้อด้วยตนเองจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75
โดยสาเหตุที่ซื้ อ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สิ่ งทอภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนาจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.75 และต้องการให้แหล่งจ าหน่ายหรือร้านค้ามีการ 
ลดแลก แจก หรือ แถม สินค้าจ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.00 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีการซื้อมากกกว่าสามเดือนต่อ
ครั้งจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 โดยสินค้า
ที่ซื้อส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า จ านวน 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.25 โดยมีการซื้อต่ากว่า 500 บาทต่อครั้ง
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 และซื้อครั้งละ 
1-2 ช้ินจ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความคิดเห็นต่อภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดอยู่ที่ระดับมาก ( ̅= 3.57, S.D. = 0.73) ซึ่ง
แบ่งแต่ละด้านได้ดังนี้ (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

อยู่ที่ระดับมาก (  ̅= 3.98, S.D. = 0.82) โดย

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสองล าดับ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น( ̅= 4.37, S.D. 
= 0.83)  และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีให้เลือกหลากหลาย 

( ̅=4.23 , S.D. = 0.77) (2) ปัจจัยด้านราคา 
ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ที่

ระดับมาก (  ̅= 3.56, S.D. = 0.94) ) โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยสองล าดับ ได้แก่ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ ( ̅= 3.71, S.D. = 0.56)  และ ราคามีความ

หลากหลาย(  ̅ = 3.60, S.D. =1.01) (3) ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็น

ต่อปัจจัยด้านราคาอยู่ที่ระดับมาก ( ̅= 3.46, S.D. 
=0.77) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสองล าดับ 

ได้แก่สามารถหาซื้อได้ง่าย( ̅= 3.74, S.D. = 0.63) 

และ มีที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย ( ̅= 
3.66, S.D. =1.10 ) (4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจัด
จ าหน่าย ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

ราคาอยู่ที่ระดับปานกลลาง( ̅= 3.29, S.D. = 0.89)
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยสองล าดับ ได้แก่
พนักงานขายแนะน าความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับ

ลูกค้า ( ̅=3.66 , S.D. =0.86 )  และ พนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการและมีอัธยาศัยที่ดี 

( ̅= 3.64, S.D. =0.67) 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.92 0.23 0.12 0.04* 0.09 
ด้านราคา 0.22 0.07 0.43 0.07 0.11 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.00* 0.00* 0.33 0.08 0.05 
ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย 0.06 0.01* 0.02* 0.12 0.07 
*หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p < .05) 
 

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่  1  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านเพศ มีระดับ
ความคิดเห็นคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ทางด้านการส่งเสริมการขาย 

ที่ไม่แตกต่าง แต่มีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
โดยเฉพาะปัจจัยย่อยทางด้าน สามารถหาซื้อได้ง่าย มี
การจัดสถานที่ให้ลองสวมใส่หรือทดลองผลิตภัณฑ์สิ่ง
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ทอในร้าน ที่ตั้งร้านสะดวกต่อการมาซื้อ มีที่จอดรถ
เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย และ ความชัดเจนของ
ข้อมูลที่แสดงเส้นทางในระหว่างการเดินทาง เช่น ป้าย
บอกทาง แผนที ่ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่  2  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านอายุ มีระดับ
ความคิดเห็นคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทางด้านผลิตภัณฑ์และราคา ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มี
ระดับความคิด เห็นต่อ  ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในทุก
ปัจจัยย่อยและด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย
โดยเฉพาะปัจจัยย่อยทางด้าน มีการให้ของแถม 
พนักงานขายแนะน าความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้กับ
ลูกค้า และ รับเปลี่ยนในกรณีสินค้ามีปัญหา ที่
แตกต่างกัน ที่นัยส าคัญทางสถิตติระดับนัยส าคัญ 
0.05 
 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่  3  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านการศึกษา มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทางด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ที่ไม่แตกต่างกันแต่มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้าน
การส่งเสริมการจัดจ าหน่ายโดยเฉพาะปัจจัยย่อย
ทางด้าน มีการให้ของแถม มีการให้ลดราคาสินค้า 
และ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
และมีอัธยาศัยที่ดี ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่  4  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านอาชีพ มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทาง 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และทางด้าน
การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้ านผลิตภัณฑ์ โดย เฉพาะปั จจั ยย่ อยทางด้ าน 
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีให้เลือกหลากหลาย และ ผลิตภัณฑ์
มีหลายขนาดให้เลือก ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ที่  5  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทางด้านรายได้ มีระดับ
ความคิดเห็นคือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

สรุปผลการและอภิปรายผลวิจัย 
 ผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี ช่วงอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
อาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  5 ,001 – 15 ,000 บาทนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไชยกร เลิศศรัณยพงศ์ (2552)  ที่
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ และ เกษมณี ยานะโส (2553)ที่
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝ้ายทอมือ ของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี มีสถานภาพโสด 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มี รายได้น้อยกว่ า  10 ,000 บาท 
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์
สิ่งทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนาเพื่อใช้เองซึ่งผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อคือพนักงานขายโดยที่และตัดสินใจ
ซื้อด้วยตนเองโดยสาเหตุที่ซื้อเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา และยอมรับว่ามีการซื้อ
มากกกว่าสามเดือนต่อครั้ง โดยสินค้าท่ีซื้อส่วนมากจะ
เป็นเสื้อผ้า โดยมีการซื้อต่ ากว่า 500 บาทต่อครั้งและ
ซื้อครั้งละ 1-2 ช้ิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรวรรณ  สุ่มมาตย์ (2551) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การซื้อและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นเมืองของข้าราชการใน อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย และเกษมณี ยานะโส (2553) ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยซื้อผลิตภัณฑ์และส่วนใหญ่ที่ซื้อ
คือเสื้อผ้าเพื่อน าไปใช้เอง ซื้อเพื่อใช้เองในโอกาสต่างๆ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยมีค่าใช้จ่าย
ในแต่ละครั้งคือ 100-500 บาทและมีความไม่แน่นอน
ในการซื้อหรือไม่เลือกซื้อตามแนรนด์ มีความถี่ในการ
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ซื้อคือน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตามผลการผล
การศึกษานั้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดี ธี
ระวนิช (2551) ที่ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อ/
การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป 
พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการซื้อผ้าฝ้ายทอมือนั้น
เป็นการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยและส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อสิ่งทอจากภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ  จังหวัด
เชียงใหม่พบว่า นักท่ีองเที่ยวส่วนใหญ่ให้ระดับคความ
คิด เห็นต่อภาพรวมของปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยู่ที่ ระดับมากสามปัจจัย ได้แก่ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัด
จ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยกร เลิศ
ศรัณยพงศ์ (2552) และ ฤดี ธีระวนิช (2551) ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
และทางด้านราคา อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ (2549)ที่กล่าว
ว่ากลยุทธ์การตลาดผ้าฝ้ายทอมือนั้นปัจจัยการตลาด
ด้านคุณภาพการบริการมีความ สัมพันธ์กับปริมาณ
การผลิต ปริมาณการขาย รายได้จากการขายและ
ก าไรจากการขาย  

 
ข้อเสนอแนะ  
 จากศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค พบว่า กลุ่ม
นั กท่อ ง เที่ ย วส่ วน ใหญ่ ซื้ อผลิ ตภัณฑ์สิ่ งทอภู มิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนาเพื่อใช้เองซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคือพนักงานขายและตัดสินใจซื้อด้วย
ตนเองโดยสาเหตุที่ซื้อเพราะเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอภูมิ
ปัญญาชนเผ่าล้านนา และยอมรับว่ามีการซื้อมากกก
ว่าสามเดือนต่อครั้ง โดยสินค้าที่ซื้อส่วนมากจะเป็น
เสื้อผ้า โดยมีการซื้อต่ ากว่า 500 บาทต่อครั้งและซื้อ
ครั้งละ 1-2 ช้ินดังนั้น ผู้ขายควรตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้
มีความเหมาะสม โดยที่ผู้ ขายควรมีความรู้ และ
ความสามารถในการอธิบายบคุณสมบัติของตัว
ผลิตภัณฑ์ของให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในส่วน

ของประสมทางการตลาดนั้นสามารถเสนอแนะได้ดังนี้  
1) ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรผลิตสินค้าให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นโดยที่ต้องเน้นการออกแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น และเหมาะสมแก่
โอกาสแก่กลุ่มลูกค้าที่จะใช้ ซึ่งในการนี้ผู้ผลิตควรมี
การน าการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในการจัดเก็บ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะมีหลากหลายมากขึ้นตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายทาง
อาชีพ และเน้นในด้ านการใ ช้วัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติและมีคุณภาพ (2) ด้านราคา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้น 
ควรเน้นให้ความส าคัญด้านราคาที่ เหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ราคาตามระดับ
ราคาและคุณภาพ (Price-quality Pricing Strategy)  
เ ช่ น  ก ล ยุ ท ธ์ คุ ณ ภ า พ เ กิ น ร า ค า ( Good-Value 
Strategy)เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า งก า รก า ร รั บ รู้ ข อ ง
นักท่องเที่ยวและท าให้เกิกแรงจูงใจในการซื้อซ้ าใน
อนาคต (3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรเน้นให้
ความส าคัญในการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าที่
ง่ายต่อนักท่องเที่ยวในการเข้าถึง เช่นแหล่งช๊อปปิ้ง
ต่างๆ หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานส่งเสริม
สินค้า OTOP งานแสดงสินค้าหัตถกรรมในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นในด้านความ
สะดวกในการเดินทางมาซื้อ ความสะอาดของร้านและ
การจัดตกแต่งร้าน เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านอายุในการเข้าถึงแหล่งสินค้า เป็นการอ านวย
ความสดวกในการซื้อสินค้า  (4) ด้านการส่งเสริมการ
ขายผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายควรมุ่งกลยุทธ์เกี่ยวกับการ
บริการลูกค้าทั้ งทางด้านการให้ข้อมูลเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์สิ่ งทอภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนานั้นเป็น
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่ผู้ขายจะต้องทราบถึงข้อมูลของผลิตภณัฑ์รวม
ไปถึงการให้ความส าคัญกับให้บริการและมีอัธยาศัยที่
ดีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกกลุ่ม
อีกด้วย  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ทีอ่าศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
วิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาด และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์ ผลการศึกษาที่ได้ ผู้ประกอบการที่เสนอขายสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ 

ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการตลาด ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี การตดัสินใจซื้อ โปรแกรมไลน์ 
 

Abstract 
 The purpose of this study aimed to describe the factors related on buying decision through 
application LINE of smart phone users in PhraNakhon Sri Ayutthaya province.The questionnaire as a tool to 
collected information 400 participants are consumers who have use application LINE and analyzed data by 
statistics.The result show that marketing communication and technology satisfaction have related to buying 
decision through application LINE of smart phone users. The outcome of study should guideline to online 
retailers by Application LINE development operation and establish competitive advantage in online retailing 
business market. 

Key words: Marketing communications, Satisfaction Technology, Buying Decision, Application LINE 
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บทน า 

 ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์เทคโนโลยีการสื่อสาร
ช่ วยท า ให้ ชี วิ ต ค วาม เป็ นอยู่ ข อ งคน ในสั งคม
สะดวกสบายมากขึ้นช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รับสารมีขนาดเล็กลง ท าให้ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนารูปแบบของ
เทคโนโลยีที่พกพาผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ท
โฟน (Smartphone) ท าให้ผู้ ใช้มี ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ 
โดยการสนทนาบนโปรแกรม ที่ถูกพัฒนาขึ้น รูปแบบ
ของโปรแกรมส าหรับการการสนทนาผ่านข้อความ
นั้ น มี ห ล า ย แ บ บ  เ ช่ น  Chat on, Message, 
Facebook Messenger, WhatsApp.  BlackBerry 
Messenger รวมทั้งโปรแกรมหนึ่งที่มีจ านวนผู้ใช้ทั่ว
โลกเกินกว่า 400 ล้านคน คือ “โปรแกรมไลน์” ด้วย
ความแรงของกระแสสมาร์ทโฟนที่ เพิ่มขึ้นได้ถูก
ออกแบบให้ เข้ากับ เทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันทั้ ง
รูปลักษณ์ภายนอกรูปแบบหน้าจอและฟังก์ช่ันการใช้
งานที่หลากหลายรวมทั้งยังสามารถรองรับโปรแกรม
ต่างๆได้อย่างมากมายจึงท าให้เกิดการสร้างโปรแกรม
ต่างๆ ไม่หยุดหย่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้คนทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจด้าน
การศึกษาและด้านความบันเทิง จึงท าให้ผู้คนได้รับ
ความสะดวกสบายเพราะสามารถใช้ประโยชน์จาก
สมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก
ก็ตามซึ่งสอดคล้องกับชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีแต่ความรีบร้อนของผู้คน 
(ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, 2554) 

ในทางการตลาดโปรแกรมไลน์ นับเป็นช่องทาง
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ งส าหรับนักการตลาดในยุคที่
โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่ งใน ชีวิตขอ ง
ผู้บริโภค เนื่องจากการท าตลาดบนโปรแกรมไลน์มี
ลักษณะแปลกใหม่และพิเศษ นั่นคือ รูปแบบของ
กิจกรรมการขายที่แตกต่าง โดยเฉพาะกิจกรรม
อ อ ก อ า ก าศ  (On Air) แ ล ะ ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม 

นอกจากนี้นักการตลาดยังสามารถส่งสารไปยัง
ผู้บริโภคได้หลายรูปแบบ ได้แก่ สติกเกอร์ คลิปเสียง 
คลิปวิดีโอ รูปภาพ โปสเตอร์ ข้อความ การส่งลิงค์ 
(Link) เป็นต้น ท าให้ข่าวสารมีความน่าสนใจมากขึ้น 
รวมทั้งเนื้อหามีลักษณะกระชับ และเข้าใจง่ายส่งผล
ให้การใช้โปรแกรมไลน์เป็นเครื่องมือทางการตลาดทั้ง
ในธุรกิจเล็กและธุรกิจใหญ่โดยใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  เนื่องจากสามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างตรา
สินค้าบนโปรแกรมไลน์โดยการสร้าง บัญชีทางการ
ขอ งผู้ ป ระการ  (Official Account) (ธัญ ญ์ ธี ร า         
อภิกุลวราศิษฐ์, 2556)   

ในปัจจุบันโปรแกรมไลน์เป็นโปรแกรมส าหรับ
สนทนาผ่านเครือข่ายไร้สาย บนทุกระบบของสมาร์ท
โฟนที่เป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่
ง่ายต่อผู้ใช้งาน ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อสินค้าที่มีความ
หลากหลายมากข้ึนผ่านช่องทางโปรแกรมไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ผู้บริโภคและผู้ประกอบการใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เริ่มหันมาให้ความ
สนใจในการเลือกซื้อขายสินค้าผ่าน โปรแกรมไลน์ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และ
ความน่าเช่ือถือแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์และในปี 2558 มีจ านวนบัญชีผู้ใช้
ไลน์ 560 ล้านบัญชีทั่วโลกจ านวนผู้ใช้ไลน์ในไทย 33 
ล้านบัญชี เป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น ที่ เป็นต้น
ก า เนิ ด ข อ ง โป ร แ ก ร ม ไ ล น์  (สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.dailynews.co.th/it/273115) 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการสื่อสารทางการตลาดและความพึงพอใจ
ในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกิจ
บนโปรแกรมไลน์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการตลาด ความพึ งพอใจในการใช้
เทคโนโลยี และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโปรแกรม
ไลน์  ของผู้ ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด 
และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีมีความสมัพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การทบทวนวรรณกรรม 
ส าหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ งศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาด ความ
พึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี และการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ ของผู้ใช้โปรแกรมไลน์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ต ารา 
รายงานการวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่างๆ นั้น สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ให้ความหมายไว้ว่า 

การสื่อสารทางการตลาด หมายถึงกิจกรรมในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ 
โดยมุ่ งห วั ง ให้ เกิ ดพ ฤติ ก รรมตอบ สน องต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการ
สื่อสารทางการตลาดนั้น อาจจะสื่อสารผ่านภาพ 
( Imagery) ถ้ อ ย ค า  (Word) ห รื อ  สั ญ ลั ก ษ ณ์ 
(Symbol) ก็ได้  แต่ทั้ งนี้การสื่ อสารการตลาดนั้น 
นักการตลาดจะต้องสื่อสารได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจ 
กระตุ้นความต้องการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 
นอกจากนี้ เสรีวงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ค านิยามการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไว้ว่าเป็นกระบวนการ
ของการพิจารณาแผนงานของการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อการจูงใจหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้
เกิดผลส าคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย (Sale) และ
ส ร้ า งค วาม จ งรั กภั กดี ข อ งลู กค้ า  (Customer 
Loyalty) ซึ่ งจากการศึกษาที่ ผ่ านมาพบว่า การ
สื่อสารทางการตลาดคือองค์ประกอบที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ที่น าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์ โดยกิจกรรมการสื่อสารการตลาด
ประกอบด้วย การโฆษณาการประชาสัมพันธ์การ
ส่ งเสริมการขาย  และการตลาดทางตรง  ซึ่ ง
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้การสื่อสารทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์ 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ค ว าม พึ งพ อ ใจ  (Satisfaction) ห ม าย ถึ ง 

ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความ
สบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ 
ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความ
ต้องการประกายดาว   (2536) ได้ เสนอแนวคิด
เกี่ ยวกับความพึ งพอใจ ว่าความพึ งพอใจเป็ น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก
และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสขุ ความสุข
นี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
อื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ
ความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้น
ได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่
สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่า
ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะที่วิชัย  (2531) กล่าว
ว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
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ได้ก็ต่ อเมื่ อความต้องการของมนุษย์ ได้รั บการ
ตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ ในที่ ใดย่อมมีความ
ต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกันซึ่งจากการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าความพึงพอใจ คือองค์ประกอบที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ที่น าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์ แนวคิดความพึงพอใจประกอบไป
ด้วย ความน่าเช่ือถือ และความสะดวก/รวดเร็ว โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ความพึงพอใจ
ในการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มี
อยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ 
ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยที่
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและ
ข้อจ ากัดของ สถานการณ์ ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถ
ท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การ
กระจายสินค้าและสร้างความยอมรับของผู้บริโภคก็
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนี
ยา สมมิ (2545) 
 Schiffman and Kanuk (1994) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสอง

ทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะ พิจารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้าน
จิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ 
การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึน้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการ
ซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นการ
วิเคราะห์การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค การ
ค้นหาหรือการวิเคราะห์สาเหตุที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อ เพื่อทราบถึงลักษณะการสื่อสารทาง
การตลาด และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี ท า
ให้ธุรกิจสามารถก าหนดวิธีการสื่อสารทางการตลาด
ที่ เหมาะสม และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ สามารถสร้างความพึ งพอใจให้ แก่
ผู้บริโภคได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถจูงใจผู้บริโภคให้
ซื้อสินค้าและบริการ จนอาจเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กร โดยการซื้อซ้ าและบอกต่อ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบ

การสื่อสารทางการตลาดและความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยีที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
โปรแกรมไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถน าเสนอกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารทางการตลาด 
-  การโฆษณา 
-  การประชาสัมพันธ ์
-  การส่งเสริมการขาย 
-  การตลาดทางตรง 

ความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยี 
-  ความน่าเช่ือถอื 
-  ความสะดวก/รวดเร็ว 

 

การตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านโปรแกรมไลน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดและความ
พึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
อัจฉริยะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็น
ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย วิ ธี เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative 
Research) ประชากรที่ ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในการซื้อสินค้าผ่านโปรแกรม
ไลน์และอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ทั้งหมด ผู้วิจัย
ด าเนินการศึกษาโดยได้เลือกใช้แบบสอบถาม ด้วย
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โด ย ใช้ วิ ธี บั ง เอิ ญ  ซึ่ งมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง
เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558 ซึ่ ง ก่ อ น ที่ จ ะ น า
แบบสอบถามไปใช้นั้น ได้ด าเนินการทดลองใช้
แบบสอบถาม (Tryout) จ านวน 30 ชุด และน า
ข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s 
alpha) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 
0.72-0.86ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.70 (กัลยา 
ว า นิ ช ย์ บั ญ ช า ,2549)  ดั ง นั้ น จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไป
เก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา 

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ใน
การบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

 
ผลการวิจัย 
 ส าหรับผลการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด
และความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ตั ดสิน ใจซื้ อสินค้ าผ่ าน โปรแกรมไลน์ ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากกลุ่มตั วอย่ างจ านวน 400 คน  พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่าง(ทั้งหมดเคยซื้อผ่านไลน์หรือไม่ ) ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
60.30มีอายุอยู่ ใน ช่วง 18-25 ปี  คิด เป็นร้อยละ 
48.00  มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.30 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.00มีรายได้
ต่ ากว่ า  15,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อยละ  42.30 ใช้
ระบบปฏิบัติการ IOS ในการเข้าถึงโปรแกรมไลน์คิด
เป็นร้อยละ 48.00ช่วงเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้โปรแกรม
ไลน์คือ 18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 24.30เวลา
โดยเฉลี่ยต่อวันที่ใช้โปรแกรมไลน์คือ 1-2 ช่ัวโมง คิด
เป็นร้อยละ 36.00 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การสื่อสารทางการตลาด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านโฆษณา 4.12 1.10 มาก 

2. ด้านประชาสมัพันธ์ 3.98 1.29 มาก 
3. ด้านส่งเสริมการขาย 4.04 1.30 มาก 
4. ด้านการตลาดทางตรง 4.00 0.78 มาก 
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จากตารางที่  1 แสดงระดับความคิด เห็น
เกี่ ย วกั บ ก ารสื่ อ ส ารท างก ารต ล าด ขอ งผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมีการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้ ด้านโฆษณา มีค่าเฉลี่ย 4.12รองลงมาคือ ด้าน
ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านการตลาด
ทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ย  3.98 ตามล าดับ 

 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลรวมระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลย ี x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความน่าเชื่อถือ 4.16 1.56 มาก 

2. ความสะดวก/รวดเร็ว 4.08 1.35 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัว
แปรมี ก ารรับ รู้ อยู่ ใน ระดั บมาก  โดยสาม ารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉลี่ย 4.16 และความสะดวก/รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 
4.08 ตามล าดับ 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การตัดสินใจซื้อ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

คิดว่าจะซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ทุกครั้งท่ีมีโอกาส 
การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์สรา้งความสะดวกสบาย

มากกว่าเดินทางไปซื้อณจดุขาย 
การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย 
การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์สามารถตอบสนองความ

ต้องการได ้
การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์สามารถเลือกสินค้าเช่นสี

รูปแบบขนาดและราคาได้ตรงตามความต้องการ 
 

4.21 
4.09 

 
4.04 
4.09 

 
4.02 

 
 

.69 

.70 
 

.81 

.76 
 

.81 
 

 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

    

จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นการ
ตั ดสิน ใจซื้ อสินค้ าผ่ าน โปรแกรมไลน์ ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อพิจารณาพบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ คิดว่าจะซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ทุกครั้งที่
มีโอกาส มีค่าเฉลี่ย 4.21 การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรม
ไลน์สร้างความสะดวกสบายมากกว่าเดินทางไปซื้อณ
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จุดขายและการซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ มีค่าเฉลี่ย 4.09 การซื้อ
สินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย  มี
ค่าเฉลี่ย 4.04 การซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์และ

สามารถเลือกสินค้าเช่นสีรูปแบบขนาดและราคาได้
ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.02ตามล าดับ 
 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาด ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี และ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมไลน ์

ตัวแปร การ
โฆษณา 

การ
ประชาสัมพันธ ์

การส่งเสริม    
การขาย 

การตลาด
ทางตรง 

ความ
น่าเช่ือถือ 

ความ
สะดวก/
รวดเร็ว 

การตัดสินใจ
ซ้ือ 

การโฆษณา 1 .41** .49** .46** .36** .29** .76** 
การประชาสัมพันธ ์  1 .59** .41** .37** .31** .64** 
การส่งเสริมการขาย   1 .52** .27** .37** .74** 
การตลาดทางตรง    1 .34** .26** .71** 
ความน่าเช่ือถือ     1 .42** .78** 
ความสะดวก/รวดเร็ว      1 .79** 
การตัดสินใจซื้อ       1 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทาง
ก ารต ล าด  ป ระก อบ ด้ ว ย ก าร โฆ ษ ณ า   ก าร
ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขาย  และการตลาด
ทางตรง  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านโปรแกรมไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01(r = .76, r = .64, r = .74 แ ล ะ  r = .71 
ตามล าดับ)  และปัจจัยความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ และความ
สะดวก/รวดเร็ว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านโปรแกรมไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01(r = .78, r = .89ตามล าดับ)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ตั ดสิน ใจซื้ อสินค้ าผ่ าน โปรแกรมไลน์ ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยได้ก าหนดปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการศึกษา

ครั้งนี้คือ การสื่อสารทางการตลาด และความพึง
พอใจในการใช้ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การสื่อสารทาง
ก ารต ล าด  ป ระก อบ ด้ วย ก าร โฆ ษ ณ า   ก าร
ประชาสัมพั นธ์   และการส่ งเส ริมการขาย  มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโปรแกรม
ไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของวรีรัตน์สิทธิ, เชาว์โรจน
แสงและประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช(2555) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าการสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณา การ
ขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การ
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์  แ ล ะ ก า ร ต ล าด ท า งต ร ง  มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทั้งนี้  หาก
ผู้ประกอบการต่างๆ ท่ีเสนอขายสินค้าผ่านโปรแกรม
ไลน์ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารทางการตลาด ด้าน
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การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย 
ย่ อมสนั บ สนุ น ให้ ธุ รกิ จด า เนิ น งาน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ น ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางการตลาดในธุรกิจทีข่ายสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ 

ปัจจัยความพึ งพอใจในการใช้เทคโนโลยี 
ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ และความสะดวก/
รวดเร็ว มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
โปรแกรมไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับการศึกษาของธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์
และอิทธิกร ข าเดช (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งพบว่าผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากการซื้อ
สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตท าให้เกิดความสะดวกสบาย
และรวดเร็วมากกว่าการซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไป
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต่างๆ ท่ีเสนอขายสินค้าผ่าน
โปรแกรมไลน์ให้ความส าคัญต่อความสะดวก/รวดเร็ว
ในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้ ย่อมสนับสนุนให้
ธุรกิจด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น ามาซึ่ง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจที่
ขายสินค้าผ่านโปรแกรมไลน์ สามารถน าผลจากการ
วิจัยไปใช้วางแผนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ ในการขาย
สินค้าผ่านโปรแกรมไลน์  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการด าเนินการ
วิจัย โดยให้ การสนับสนุนด้ านต่ างๆ จนท าให้
การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี รวมถึงได้รับความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง 
ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพการบริการกับการ

เลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์จ านวน 

400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่า การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

และคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการจองตั๋วหนังผ่านระบบออนไลน์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 

ค าส าคัญ: การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คุณภาพการให้บรกิาร การเลือกใช้บริการ 

 
Abstract 

The purpose of this study aimed to describe the relationship between customer centric, service quality 

and online booking service a movie ticket. The questionnaire as a tool to collected information, non-probability 

sampling and purposive sampling. The 400 Teenages in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province are sample and 

analyzed by Pearson Correlation Coefficient. The result found that customer centric and service quality have 

related on online booking service a movie ticket. The outcome of study should be guideline to online booking a 

movie ticket development and establish competitive advantage in business. 

Key word:  Customer Centric, Service Quality, Online Service 
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บทน า 
 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันมีการพัฒนา 
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาโรงภาพยนตร์
ให้เป็นระบบมัลติเพล็กซ์ รวมถึงมีบริเวณพื้นที่ที่
ให้บริการร้านค้าต่างๆ นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ที่
บ ริ ก า ร เพื่ อ ให้ ค วาม บั น เทิ ง  แล ะผ่ อน ค ล าย
ความเครียดจากปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ 
แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการใน
ตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ เพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้การ
แข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตามไปด้วย จนผู้ประกอบการแต่ละรายโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและ
พัฒ นาการ ให้ บ ริ การที่ ทั นสมั ย  เพื่ อส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคที่ มี การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาได้อย่างตรงจุด 
นอกจากน้ัน ยังได้น ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้ 
เพื่อขยายหรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว้ และ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง 
อาทิเช่น การอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการ
ซื้อและจองตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(วิทยา ตันติธรรมผาติ ,2551) สังคมในยุคปัจจุบัน
ก าลังพัฒนาเข้าสู่มิติใหม่ อินเตอร์เน็ตนับเป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีน าสมัยที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของสังคม
มนุษย์ การเติบโตของปริมาณผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่
เพิ่ มขึ้นท าให้ ธุรกิจการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ขยายตัว เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า(วันรักษ์ 
มิ่งมณีนาคิน.2550)  

อิน เทอร์ เน็ ตจึ งกลาย เป็นศูนย์กลางแห่ ง
ทรัพยากรที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ทันที  ซึ่ งหาก
สามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้อินเทอร์เน็ต

มาท าการแก้ไขปรับปรุง จะท าให้ได้รับประโยชน์ใน
การด าเนินงานจองตั๋วภาพยนตร์ได้อย่างมากมาย 
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจองตั๋วภาพยนตร์แก่
ผู้บริโภค ลดต้นทุนในการด าเนินการให้กับผู้ใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต
รองรับการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่
การรับส่งข่าวสารระหว่างกันการพูดคุยกัน การเรียก
ข้อมู ล  และข่ าวสารที่ เก็บ จาก เว็บ ไซต์ ต่ าง ๆ 
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร และปัจจัยบาง
ประการที่มีผลต่อการยอมรับสื่อคอมพิวเตอร์ระบบ
อินเทอร์เน็ต ความทันสมัยของบุคคล คุณลักษณะ
ของอินเทอร์เน็ต คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้รายได้ต่อเดือน และ
ความเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์
กับความต้องการใช้ในอนาคต กล่าวคือ อินเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวง
กว้าง และมีค่าใช้จ่ายต่ า(ณัฐมณฑน์ เวชะพิสิฐ.2551) 

ทั้งนี้ธุรกิจต่างมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คือ
การยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าเหล่านั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง “ความ
พึงพอใจ” ให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจที่ว่านี้
มีองค์ประกอบอยู่หลายอย่าง เช่น ลูกค้าต้องการ
สินค้าคุณภาพที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ ส่งมอบ
ตรงเวลา เป็นต้น องค์กรจึงต้องเข้าใจถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ชัดเจนมากที่สุด จึงจะ
ส าม ารถส ร้ า งค วาม พึ งพ อ ใจ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้
(Customer Focus การมุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นความอยู่
รอดอย่างยั่งยืนของทุกๆ องค์กรความรู้การตลาด. 
ออนไลน์) 

และที่ส าคัญการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 
(Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดี
ที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความ
ต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่
ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้น การ
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บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เราต้องหาสมดุล 
ระหว่างความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย กับการ
ลงทุนให้เจอ  ซึ่งการบริการอย่างมีคุณภาพ จะต้อง
พิจารณาหลาย ๆ มุมประกอบกันให้ได้สมดุล ดังนี้ 
การบริการอย่างมีคุณภาพ คือ การส่งมอบบริการ 
ตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย  และธุรกิจอยู่
รอด (พิสิทธ์ิ  พิพัฒน์โภคากุล. ออนไลน์) 

จากความส าคัญที่กล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่ง
ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและคุณภาพการบริการ กับการ
เลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 

ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้
น าผลงานการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาการใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ

คุณภาพการให้บริการกับการเลือกใช้บริการจองตั๋ว

ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งสามารถน าเสนอ

กรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งลูกค้า คุณภาพ
การให้บริการ และการเลือกใช้บริการจองตั๋ ว
ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.  เพื่อศึกษาการมุ่งลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบ
ออนไลน์ ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.  เพื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ผ่ านระบบออนไลน์  ของกลุ่ มวัยรุ่น ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ส าหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
และคุณภาพการบริการกับการเลือกใช้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
ค้นคว้า หาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงาน
การวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยต่างๆนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้   

การมุ่งลูกค้า (Customer Centric) 
 เอกชัย คุ้มทอง (2551) กล่าวว่า การมุ่งลูกค้า 
คือ การยอมรับว่าลูกค้าคือผู้ที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ

การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
- ความตอ้งการของผู้บริโภค 
- ต้นทุนของผู้บรโิภค 
- ความสะดวกในการซ้ือ 
- การสื่อสาร 

คุณภาพการให้บริการ 
- ความเชื่อถอืได ้
- การตอบสนองความต้องการ 
- ความปลอดภัย 
- บริการหลากหลาย 

 

การเลือกใช้บรกิาร            
จองตั๋วภาพยนตร์                     
ผ่านระบบออนไลน ์
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เป็นอันดับแรก  และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
นั้นลูกค้าจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ  การให้ความส าคัญ
แก่ลูกค้าดังกล่าวผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่าผู้บริโภคหรอืผู้ใช้บริการคือพระราชา  โดย
มีเป้าหมายหลักของธุรกิจคือการเพิ่มผลก าไรให้แก่
ธุรกิจในระยะยาว  พยายามผลิตสินค้าหรือจัดให้มี
การบริการให้ได้ในปริมาณที่มากท่ีสุด 

การท าธุรกิจที่ เน้นที่ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

Customer Centric คื อ  ก า ร รู้ จั ก แ ล ะ เข้ า ใ จ

ความรู้สึกของลูกค้ามากกว่าการเน้นที่จะเสนอขาย

แต่สินค้าและบริการ  สมัยนี้มีการปรับเปลี่ยนแนว

ทางการท าธุรกิจ โดยโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้า

เพราะลูกค้ามีโอกาสในการการเลือกสินค้าและ

บริการมากขึ้น หากเราท าธุรกิจที่ไม่ค านึงถึงความ

ต้องการของลูกค้า โอกาสที่เราจะชนะใจและได้เค้า

มาเป็นลูกค้าก็คงจะยาก ดังนั้น Customer Centric 

จึงเป็นการท าธุรกิจที่ทุกคนในองค์การต้องท าความ

เข้าใจ เห็นความส าคัญ และการมีส่วนร่วม โดย

จุดประสงค์คือ มุ่งที่จะชนะใจลูกค้า และมีเป้าหมาย

ในการท าเพื่อการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆ 

Customer Lifetime Value ให้เกิด Loyalty และ

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน  (ชนะใจลูกค้าด้วย

customer centric.ออนไลน์) 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
วรัชยา ศิริวัฒน์ (2547) ให้ความหมายของ

คุณภาพบริการ หมายถึง ความรู้ความเช่ียวชาญของ

การให้บริการ ความถูกต้องแม่นย าของการให้บริการ 

ได้รับความน่าเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้ให้บริการ 

ให้บริการตรงต่อเวลา ให้บริการที่รวดเร็ว ระบบการ

ให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยในการบริการ 

นายิกา เดิดขุนทศ (2549) ได้ให้ความหมาย
ของ คุณภาพการให้บริการว่า หมายถึงความสัมพันธ์

ระหว่างความคาดหวังต่อบริการของลูกค้ากับการ
รับรู้บริการที่ได้รับ ซึ่งอาจเป็นการได้รับบริการตามที่
คาดหวังหรือสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่คาดหวังก็ได้ 

พิมล เมฆสวัสดิ์  (2550) ให้ความหมายของ

คุณภาพบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการที่ดี

เหมาะสมทั้งเวลา สถานที่  รูปแบบ ลักษณะทาง

จิตวิทยาโดยใช้แรงงานมนุษย์เพื่อสนองตอบความ

ต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ท าให้

ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ 

มีความประทับใจด้านบวก และอยากกลับมาใช้

บริการอีก รวมทั้งอยากบอกต่อไปถึงผู้อื่นในทางที่ดี

ซึ่งสงผลกระทบด้านบวกต่อภาพลักษณ์ของบริการที่

ดีด้วย 

วี ร ะ พ งษ์  เฉ ลิ ม จิ ร ะ รั ต น์  (2551) ได้ ให้

ความหมายของคุณภาพการบริการไว้ว่าหมายถึง 

ความสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ ระดับ

ความสามารถของบริการในการบ าบัดความต้องการ

ของผู้ รับบริหาร และระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการหลังจากได้รับบริการแล้ว 

พิ สิ ท ธิ์  พิ พั ฒ น์ โภ ค า กุ ล  (2552)  ไ ด้ ให้

ความหมายของคุณภาพบริการ คือ การด าเนิน

ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (หรือเกิด

ความคาดหวังของลูกค้าในการด าเนินการของ

คุณภาพการบริการนั้นต้องด าเนินการในพื้นที่ที่

ส าคัญที่สุดขององค์กรซึ่ งก็คือพื้นที่ที่ลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการขององค์การ เป็นผู้บอกว่าดีหรือไม่ดี ควร

ใช้บริการต่อหรือไม่ 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2554) กล่าวถึงการบริการที่

มีคุณภาพว่าการบริการที่มีคุณภาพมักมีองค์ประกอบ

หลักอันได้แก่ ผู้ให้บริการ สถานที่ให้บริการ และสิ่ง

อ านวยความสะดวก  
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โดย ในการศึ กษ าครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหน ด

องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการ คือ ความ

เช่ือถือได้(Reliability) การตอบสนองความต้องการ

ขอ งลู ก ค้ า (Responsiveness) ค ว าม ป ล อ ด ภั ย

(security) แ ล ะบ ริ ก ารที่ ห ล าก ห ล าย (Various 

services)โดยทั้ง 4 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อ

การเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบ

ออนไลน์ 

การเลือกใช้บริการ 

ไพรพนา  ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การเลือกใช้

บริการ คือ  กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร 

เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้รับความสุข และ

ความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของ

การกระท านั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไม่

สามารถจับต้องได้   ไม่สามารถครอบครองเป็น

เจ้าของในรูปธรรมและไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร      

มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือ

เกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาค ขณะที่ พงษ์เทพ สันติพันธ์  (2546)  
ได้กล่าวว่า หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่

ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่อง

สม่ า เสมอ เท่ า เที ยมกั นทุ กคน  ทั้ งยั งให้ ค วาม 

สะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้าง

ความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดยการ

ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้รับบริการมากที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่ค านึงถึง

ตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ 

ดังนั้น ผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์จึงต้องแสวงหาปัจจัย

ต่างๆมาใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ให้

ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์

ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อน าไปสู่ความได้ เปรียบ

ทางการแข่งขันแก่ธุรกิจ                      โรง

ภาพยนตร์ ส าหรับการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาการ

เลือกใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจองตั๋ว

ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง และคุณภาพการบริการกับการ

เลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ ผ่านระบบออนไลน์

ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ 

เป็นการวิจัยด้ วยวิธี เชิ งปริมาณ  (Quantitative  

Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่ม

ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ช่วงอายุระหว่าง 15-25ปี มีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 

116 ,512 คน(จากระบบสถิติทางการทะเบียน . 

ออนไลน์) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง

ของ Yamane (ประกายรัตน์  สุวรรณและอมรวิทย์  

วิเศษสงวน, 2555 :431) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้

ก ารสุ่ ม แบ บ ไม่ อ าศั ย ค วาม น่ าจะ เป็ น  (Non-

Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยได้แนบ

แบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บ

ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 

2558 ซึ่ งก่อนที่ จะน าแบบสอบถามไปใช้นั้น ได้

ด า เนิ นการทดลองใช้แบบสอบถาม  (Tryout)  

จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธี

ทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบ
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รัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha)  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ซึ่ง

พบว่ามีค่าที่ ได้อยู่ระหว่าง 0.72-0.93ซึ่งมากกว่า

เกณฑ์พิจารณา  0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2549) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามนั้น 

เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการตอบข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกผู้วิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลไว้ส าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ใน

การบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แ ล ะ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

ส าหรับผลการศึกษาการมุ่ งเน้นลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง และคุณภาพการให้บริการกับการเลือกใช้

บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ จาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 61.84 มีอายุอยู่ในช่วง 21-25ปี คิดเป็นร้อย

ละ 49.80  มีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

48.02 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.01 และมี

รายได้อยู่ระหว่าง 12,501-15,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 25.82 

 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลางของผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน

ระบบออนไลน์ 

การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง x  S.D. 
 

1. ความต้องการของผู้บริโภค 4.30 0.48 มากที่สุด 

2. ต้นทุนของผู้บริโภค 4.38 0.51 มากที่สุด 

3. ความสะดวกในการซื้อ 4.33 0.48 มากที่สุด 

4. การสื่อสาร 4.41 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.48 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1แสดงผลรวมระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของ
ผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสารของ
ผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ
พิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมีความคิดเป็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

การสื่อสารมีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือต้นทุนของ
ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนความสะดวกในการซื้อ
มีค่าเฉลี่ย 4.33 และความต้องการของผู้บริโภคมี
ค่าเฉลี่ย 4.30 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2  แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อถือได้การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคความ
ปลอดภัย และบริการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 

 

คุณภาพการให้บริการ x  S.D.  

1. ความเชื่อถือได ้ 4.34 0.46 มากที่สุด 
2. การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 4.40 0.48 มากที่สุด 
3. ความปลอดภยั 4.25 0.52 มากที่สุด 
4. บริการที่หลากหลาย 4.41 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.48 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเช่ือถือได้ การตอบสนองความต้องการ
ขอ งผู้ บ ริ โภ ค  ค ว าม ป ล อด ภั ย แล ะบ ริ ก ารที่
หลากหลายของผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมี
ความคิดเป็นอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยสามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  บริการที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย  4.41 รองลงมาคือ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ย 4.40 
ส่วนความเช่ือถือได้ มีค่ าเฉลี่ย  4.34 และความ
ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 4.25 ตามล าดับ 
 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร์ มีความรวดเร็วกว่า
การซื้อหน้าโรงภาพยนตร์มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ
จองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 

การเลือกใช้บริการ x  S.D. 
 

1. มีราคาที่ถูกกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร ์ 4.35 0.59 มากที่สุด 
2. มีความรวดเร็วกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร ์ 4.34 0.55 มากที่สุด 
3. มีความน่าเช่ือถือ 4.34 0.67 มากที่สุด 
4. มีคุณภาพ 4.34 0.66 มากที่สุด 
5. มีสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้บริการ 4.44 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.63 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับมีราคาที่ถูกกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร์ มี
ความรวดเร็วกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร์ มีความ
น่ า เช่ือถื อ  มี คุณ ภาพ  และมี สิ ท ธิพิ เศษ ให้ แก่
ผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมี
ความคิดเป็นอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยสามารถ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มีสิทธิพิเศษ
ให้แก่ผู้ ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือ มี
ราคาที่ถูกกว่าการซื้อหน้าโรงภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ย 
4.35 รองลงมาคือ มีความรวดเร็วกว่าการซื้อหน้า                
โรงภาพยนตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนมีความน่าเชื่อถือ 
มีค่ า เฉลี่ ย  4.34 และมีคุณ ภาพมีค่ า เฉลี่ ย  4.34 
ตามล าดับ 

726



ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพการให้บริการกับการเลือกใช้
บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 

 
ตัวแปร 

ความ
ต้องการ

ของ
ผู้บริโภค 

ต้นทุนของ
ผู้บริโภค 

ความ
สะดวกใน
การซื้อ 

การสื่อสาร ความ
เชื่อถือได้ 

การตอบ 
สนอง
ความ

ต้องการ 

ความ
ปลอดภัย 

บริการที่
หลากหลาย 

การ
เลือกใช้
บริการ 

ความต้องการ
ของผู้บริโภค 

1 0.369** 0.514** 0.373** 0.370** 0.317** 0.426** 0.242**         0.475** 

ต้นทุนของผู้บริโภค 1 0.397** 0.286** 0.319** 0.367** 0.212** 0.375** 0.342** 
ความสะดวกในการซื้อ  1 0.428** 0.407** 0.350** 0.409** 0.298** 0.382** 
การสื่อสาร    1 0.339** 0.312** 0.309** 0.394** 0.388** 
ความเชื่อถือได้     1 0.371** 0.418** 0.304** 0.443** 
การตอบสนองความต้องการ     1 0.339** 0.327** 0.343** 
ความปลอดภัย       1 0.158** 0.454** 
บริการที่หลากหลาย       1 0.338** 
การเลือกใช้บริการ        1 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของการมุ่ งลู กค้ า เป็นศูนย์กลาง คุณ ภาพการ
ให้บริการและการเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ผ่านระบบออนไลน์โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) พบว่า การมุ่งลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบไปด้วย ความต้องการของ
ผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ 
และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการ
จองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (r = 0.475, r = 0.342, r = 
0.382, r = 0.388 ตามล าดับ ) ส่วนคุณภาพการ
ให้ บริการประกอบด้ วย  ความ เช่ือถือ ได้  การ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความปลอดภัย 
และบริการที่หลากหลาย มีความสัมพันธ์กับการ
เลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (r = 0.443,                  
r = 0.343, r = 0.454, r = 0.338 ตามล าดับ) 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการมุ่งลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค 
ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และ                

การสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับแนวคิด
วิจัยของ ศรีนวล พลับเจริญสุข(2553)ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีองค์ประกอบผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์สูงที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านความ
สะดวกในการซื้อ รองลงมา กลยุทธ์ด้ านความ
ต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
และกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ตามล าดับ ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความสะดวกในการ
ซื้อ เป็นการค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็น
ส าคัญทั้งนี้ หากธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ให้บริการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ มีการมุ่งลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ควรให้ความส าคัญต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ค านึงถึงต้นทุนของผู้บริโภค 
สร้างความสะดวกในการซื้อ และมีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ย่อมน ามาซึ่งการใช้บริการ
จองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 
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 ส าหรับคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
ความเช่ือถือได้ การตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ความปลอดภัย และบริการที่หลากหลาย มี
ความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ผ่านระบบออนไลน์ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะ ดั บ  0.01 ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น วคิ ด วิ จั ย ข อ ง                        
พาฝัน ใจแสน(2553)จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การให้บริการระบบเบ็ด เสร็จ ณ  จุด เดียวของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด จากผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม
อยู่ ในระดับสูงที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการ
ให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้
เป็นอย่างดีทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ความช านาญ การ
เข้าถึงบริการ การบริการที่ เป็นรูปธรรม ความ
ปลอดภัย การตอบสนอง ความเต็มใจ ความพร้อมใน
การให้บริการ ความน่าเช่ือถือ และการบริการที่
หลากหลาย ทั้งนี้หากธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ให้บริการ
จองตั๋ วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์  ยึดหลัก
คุณภาพการให้บริการ โดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างความน่าเช่ือถือ มีการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงการมี
บริการที่หลากหลาย ย่อมน ามาซึ่งการใช้บริการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์  

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของการมุ่ งลู กค้ า เป็นศูนย์กลาง คุณ ภาพการ
ให้บริการ ท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์
ควรให้ความส าคัญต่อการมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มี
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการที่
ผู้บริโภคสามารถเลือกที่นั่งส าหรับชมภาพยนตร์ตาม

ความต้องการผ่านระบบออนไลน์ ทัศนียภาพภายใน           
โรงภาพยนตร์มีความหรูหรา ทันสมัย มีการค านึงถึง
ต้นทุนของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ราคาอย่าง
ชัดเจน รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้าง
ความสะดวกในการซื้อซึ่ งขั้นตอนในการซื้อตั๋ ว
ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ไม่มีความซับซ้อน และ
มีการติดต่ อสื่ อสารกับผู้บ ริ โภคอย่ างต่อ เนื่ อ ง 
ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Social 
Network ได้ตลอดเวลา ย่อมน ามาซึ่งการใช้บริการ
จองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์  
 2. บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์
ควรให้ความส าคัญต่อคุณภาพการให้บริการ โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความน่าเช่ือถือ ให้แก่
ผู้บริโภค โดยการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลและบริการที่
ถูกต้องทุกครั้งที่ใช้บริการซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านระบบ
ออนไลน์ มีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
โดยการที่ผู้บริโภคสามารถจองตั๋วภาพยนตร์ผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และยังต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ QR Code 
เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการใช้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการมีบริการที่
หลากหลาย โดยที่ผู้บริโภคสามารถช าระค่าบริการ
ผ่าน Counter Service หรือ บัตรเครดิตได้ตาม
ความต้องการ ย่อมน ามาซึ่งการใช้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง และเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมส าหรับสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และแจก

แบบสอบถาม เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง

พรรณนา  ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ(SWOT) และศึกษาระบบการควบคุมภายใน การจัดการ การเงิน และบัญชี พบว่า

จุดแข็งที่ส าคัญของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวงคือ แหล่งที่ตั้งอยู่ในภายในหมู่บ้านซ่ึงสะดวกต่อการติดต่อและท าธุรกรรม ส่วน

จุดอ่อนที่ส าคัญคือยังไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนั้นระเบียบของสถาบันการเงินยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

จริง จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ได้มีการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายใน ระบบบัญชี และการเงิน มีการออกแบบเอกสาร ประกอบการบันทึกรายการบัญชีต่าง นอกจากนั้นทางสถาบัน

การเงินได้มีการน าโปรแกรมส าหรับสถาบันการเงินและกองทุนหมู่บ้าน(MBS & MGL) มาใช้ควบคู่การบันทึกด้วยมือ เนื่องจาก

บุคคลากรยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์จึงมักจะเกิดปัญหาและความผิดพลาด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นควรจัดให้มีการ

อบรมและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นอกจากนี้สถาบันการเงินชุมชนเป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้

อาศัยในชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการบริหารการเงิน ดังนั้นจึงได้เสนอให้มีการให้ความรู้ด้านการบริหารเงินของสถาบันการเงิน การ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ ความเส่ียงของสถาบันการเงิน เพื่อจะได้น ามาพัฒนาสถาบันการเงินให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน 

ค าส าคัญ : สถาบันการเงินชุมชน, กองทุนหมู่บ้าน, การบริหาร 
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Abstract  
        The purposes of this research are to study the management for Ban Luang Community Microfinance 
Institute and to develop the suitable management for Ban Luang Community Microfinance Institute.  

The data were collected by anin-depth interviews and questionnaires. Data were analyzed by 
descriptive method.In the analysis of the business environment (SWOT) and the system of internal control, 
financial management and accounting found that critical strengths of Community Microfinance Institute is located 
in the village, which facilitate communication. The major weakness is that there is no proper system of internal 
control.In addition, the regulation of Community Microfinance Institute is not in line with actual practice. It has 
developed a system of internal control and financial accounting system. In addition, the Community Microfinance 
Institute have usedMBS & MGL programs.Because staff lack computer skills so often caused problems and 
mistakes.Therefore, to reduce errors that occur should provide training and skills development of computer. In 
addition, the Community Microfinance Institute is managed by a board of directors who are living in communities 
where there is a lack of knowledge in the field of financial management .Therefore, it is proposed to provide 
knowledge on the management of Community Microfinance Institute. Analysis of the financial condition and Risks 
of Community Microfinance Institute. Community Microfinance Institute will have to be developed to achieve 
lasting stability. 

Keyword:  Community Microfinance, Village Fund, Management 
 

บทน า 
จากวิกฤติการณ์ ต้มย ากุ้ งเมื่ อปี  พ .ศ .2540 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหลาย
ประการ ท าให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาวะการ
จ้างงานของประชาชนทั้ งในเขตเมืองและชนบท 
ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลต้องปรับแผนพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าว 
และได้มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
นอกจากนั้นรัฐบาลได้ออกนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
จากฐานรากหญ้ าเป็นส าคัญซึ่ งโครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นหนึ่งโครงการที่ 
มีแนวคิดในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ
ภ าย ใน ชุ ม ช น  ห าก มี ก า รด า เนิ น ก ารอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดสวัสดิการชุมชนตามมา
เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีพ.ศ. 2544  ได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  ซึ่งเป็นองค์การมหาชนตาม

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ  พ.ศ.  2544  (ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2546) โดยมีนโยบายให้ทุกหมู่บ้าน
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และได้รับการ
จัดสรรเงิน กองทุนละ 1,000,000 บาท โดยแต่ละ
กองทุนที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะถูกบริหารงานโดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มองค์กรประชาชน และ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งลักษณะการบริหาร
จัดการเงินกองทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนของแต่ละกองทุนจะแตกต่างกันไป
ตามบริบทของชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้
สมาชิกกองทุนในชุมชนกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
(สรุปผลประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชน เมื อ งแห่ งชาติ  ค รั้ งที่  12/2548 วัน ที่  27 
พฤษภาคม 2548)  ที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก 
ซึ่งดูจากรายงานผลการช าระหนี้เงินกู้สูงถึงร้อยละ  
93.85  (วิทยา ไชยเทพ , 2551) จึงท าให้ เกิดการ
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พัฒนารูปแบบองค์กรกองทุนหมู่บ้านให้เป็นนิติบุคคล
ตาม พ.ร.บ.  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
2547  และพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคาร
หมู่บ้าน) โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย 
และธนาคารออมสิน พัฒนากองทุนหมู่บ้านที่มีความ
พร้อมในการจัดตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้าน  
 บ้านหลวง หมู่ที่  6 ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอ
พร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี
ประชากรทั้งหมด 459  หลังคาเรือนรวม 1,366คน 
โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เช่น ท านา ท าสวนผลไม้ (มะม่วง  ล าไย)  กระเทียม  
มันฝรั่ง ข้าวโพดอ่อนโดยหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านขึ้นในปี 2544 ซึ่งช่วงเริ่มต้นกองทุนมีสมาชิก 
250 คน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออมเงิน
สัจจะรายเดือน การให้สินเช่ือ ในปัจจุบันกองทุนได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ทะเบียนเลขที่ 1623ต่อมา
คณะกรรมการของกองทุนมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารกองทุนให้เป็นระบบและต้องการ
ส่งเสริมในคนในชุมชนรู้จักการออมเงิน และเมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2549 ได้เริ่มเปิดบริการในรูปแบบของ
สถาบันการเงินชุมชน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงินชุมชน
บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ต าบลโหล่งขอด” การบริหารงาน
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการเงินชุมชน
ซึ่งประยุกต์จากระเบียบข้อบังคับการบริหารงานของ
กองทุนหมู่บ้าน บริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย บริการรับฝากเงิน ให้บริการสินเช่ือ 
บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค และบริการโอนเงิน    
ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่มาใช้บริการ  อีกทั้งมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารออม
สิน  และ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ท าให้สถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง หมู่
ที่ 6 ต าบลโหล่งขอด มีการเติบโตและมีแนวโน้มที่จะดี
ขึ้นอีกในอนาคตปัจจุบันมีลูกค้าเงินฝากทั้งประเภท 
เงินฝากประจ า และ เงินฝากออมทรัพย์ รวมมูลค่า

ประมาณ 17,000,000 บาท และมีการให้สินเช่ือกับ
คนในชุมชน รวมมูลค่าประมาณ 14,000,000 บาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) และในปี 2555 
สถาบันการเงินชุมชนมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
600,000 บาท จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ทีม
บริหารของสถาบันการเงินชุมชนต้องกลับมาพิจารณา
ถึงความพร้อมและศักยภาพของตนเอง  เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต  
 จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทาง
สถาบันการเงินชุมชนมีเอกสารทางการเงินที่ยังขาด
การจัดเก็บและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ระบบการ
บริหารงานสถาบันการเงินยังไม่ เหมาะสม เช่น 
ระเบียบข้อบังคับสถาบันการเงินยังไม่สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน ไม่มีการจัดการด้านการควบคุมภายใน 
ระบบการจัดการเงินสดยังไม่รัดกุม บุคลากรของ
สถาบันการเงินชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี       
ขาดระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับการขยายตัวส าหรับการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้การจัดท ารายงาน
ทางการเงินของสถาบันการเงินไม่สมบูรณ์จึงท าให้ไม่
สามารถน าข้อมูลในรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ เนื่องจากส่วนใหญ่ระบบการ
จัดการเป็นรูปแบบชุมชนโดยใช้ความไว้ใจในความ
ซื่อสัตย์ของทีมบริหาร และมีเงินหุ้นที่เป็นเงินลงทุน
จ านวนน้อย จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัย เห็นว่า
ทางสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวงควรมีการเติมเต็ม
ในด้านการวางระบบควบคุมภายใน  การป้องกัน
ความ เสี่ ย งในการบริห าร  การวางระบ บการ
บริหารงานบุคลากรที่ชัดเจน  ระบบบัญชีและการเงิน 
รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการลงทุนเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคตจากการหารือร่วมกันของทีมผู้
บริหารงานของสถาบันการเงินชุมชน และ ทีมวิจัย
จากมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา 
เชียงใหม่ จึงเกิดความคาดหวังที่จะให้การด าเนินงาน
งานวิจัยร่วมกันครั้งนี้ เป็นการศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่สร้างความเข้าใจเพื่อเป็น
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แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่
เหมาะสมต่อบริบทของสถาบันการเงินชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหลวงหมู่ 6 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ
พร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  
 2.  เพื่ อพัฒนาระบบการบริห ารจั ดการที่
เหมาะสมส าหรับสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวงหมู ่6 
ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชน 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (พระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2547) หมายถึง 
ทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐได้จัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งละ1 
ล้านบาท ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ท้องถิ่นมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานกองทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
2544 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้ให้หลักการพัฒนากองทุนเป็น “สถาบัน
การเงินชุมชน” โดยรัฐบาลได้มีค าแถลงว่าจะพัฒนา
ระบบการเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจาก
กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่ธนาคารหมู่บ้าน ที่ให้
โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่ งยืน 
ส าหรับสถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงิน
ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาดโอกาสใน

การเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
และรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน ดังนี้ 

1. แหล่งเก็บออมเงินท่ีมีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมผีลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. แหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
บรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดบับุคคล ครัวเรือน 
และชุมชน 

3. เสริมสร้างสวัสดิการ และสวสัดภิาพของ
ชุมชน 

4. เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้ค าปรึกษา
ทางการเงินแก่ชุมชน 

5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกบัการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชน โดยกิจกรรมของสถาบัน
การเงินชุมชน  
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ  
 เนตร์พัณณา  ยาวิราช  (2546) ได้ให้ค านิยาม
ของการจัดการสมัยใหม่  หมายถึงกระบวนการที่
ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้ าหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคลากรและ
ทรัพยากรการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ 4 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน หมายถึง การเลือกวิธีการ
ท างานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การและ
ก าหนดว่าจะท างานนั้นอย่างไรการวางแผนเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จขององค์การในอนาคตอันใกล้
ในระยะสั้น และระยะยาว 

2. การจัดองค์การ หมายถึง การน าเอาแผนงาน
ที่ก าหนดไว้มาก าหนดหน้าที่ส าหรับบุคลากรหรือกลุ่ม
บุคคลที่จะปฏิบัติภายในองค์การเป็นการเริ่มต้นของ
กลไกในการน าเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติบุคลากรใน
องค์ ก ารได้ รับ การมอบหมายงานที่ จ ะน า ไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายโดยงานของแต่ละบุคคล 
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หรือกลุ่มต่างประสานสอดคล้องกันสู่ความส าเร็จของ
องค์การ 
 3. การน า เกี่ยวข้องกับการจูงใจภาวะผู้น าและ
การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การเพื่อช่วยให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการวัตถุประสงค์
ของการน าคือการเพิ่มผลผลิตขององค์การโดยผ่าน
แนวคิดทางด้านการให้ความส าคัญกับคนมากกว่าการ
ให้ความส าคัญกับงาน 
 4. การควบคุม หมายถึง หน้าที่ทางการจัดการ
ส าหรับผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็น 
มาตรวดัผลการท างานในองค์การ รวมทั้งการวัดผล
การท างานในปัจจุบันเพ่ือให้มีมาตรฐาน  
 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญช ี
 เชาวลีย์  พงศ์ผาติโรจน์(2552) ให้ค านิยาม 
“การบัญชี” คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก 
จ าแนกและท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของ การบัญชี
คือการให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมงบการเงิน 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชี 
 วิไล วีระปรีย และจงจิตต์ หลีกภัย (2549) ได้ให้
ความหมายของระบบบัญชี ระบบบัญชี คือระบบการ
จัดการเก็บข้อมูลทางการเงิน อันประกอบด้วย
แบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆบันทึกทางการบัญชี 
รายงานตลอดจนวิธีการและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้
น ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การด าเนินงาน
และการเงินของกิจการแห่งใด แห่งหนึ่งให้แก่ฝ่าย
จัดการ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการ สามารถปฏิบัติหน้าที่
อันที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยและ
เพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคล ภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กิจการนั้น เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้  และส่วนราชการ  
เป็นต้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
 ณฐพร พันธุ์อุดม (2549) ได้ให้ความหมายของ 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ ซึ่งได้รับ
การออกแบบไว้โดย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการด าเนินงาน การควบคุมภายในมุ่ง
หมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่า ด้วยการก ากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
ขององค์กร 

2. ด้านการรายงานการทางเงิน รายงานหรืองบ
การเงิน ต้องมีความเชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้เป็น
รายงานท่ีน าเสนอข้อมูลสนเทศ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
และการตัดสินใจทางธุรกิจ  

3. ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 
และนโยบาย  การปฏิบัติงาน สอดคล้องหรือเป็นไป
ตามบทบัญญัติ หรือข้อก าหนดของกฎหมาย นโยบาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ โครงการ หรือแผนงาน เพื่ อ
ป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ เหล่านั้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารการเงิน 
 สุมาลี (อุณหะนันทน์) จิวะมิตร (2547) ได้ให้
สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน 
ประกอบด้วย 3 เรื่องดังนี ้

1.  หน้าที่วางแผนทางการเงินการวางแผนทาง
การเงินนั้น ผู้บริหารการเงินต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 -การวิเคราะห์ทางการเงิน 
 -การวางแผนก าไร 
 -การพยากรณ์ทางการเงิน การจัดท างบการเงิน
และงบกระแสเงินสด 

2.  หน้าที่บริหารสินทรัพย์หรือจัดสรรเงินทุน 
ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

-การพิจารณาการลงทุน 
-การพิจารณาการลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน 
-การบริหารทุนหมุนเวียน 
-การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ 
-การบริหารลูกหนี้ 
-การบริหารสินค้าคงเหลือ 
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 3.  หน้าท่ีจัดหาเงินทุนเมื่อ ผู้บริหารงานการเงิน
ควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆดังนี้ 

-ตลาดการเงิน 
-แหล่งเงินทุนระยะสั้น 
-แหล่งเงินทุนระยะยาว 
-นโยบายเงินปันผล 
-โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินลงทุนและควร

มีความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งเงินทุน 
 ประมวลผลแนวคิด 

การด าเนินการระบบการบริหารจัดการที่
เหม าะสมของสถาบั นการ เงิน ชุมชน เป็ น การ
ด าเนินงานภายใต้การน าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่
ประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การ และการ
จูงใจภาวะผู้น ารวมทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
ด าเนินงานภายใต้ระบบบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจน
การควบคุมระบบพร้อมทั้งน าแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยหน้าที่วางแผนทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์
ทางการเงิน การวางแผนก าไร การพยากรณ์ทาง
การเงิน การจัดท างบการเงินและงบกระแสเงินสด  
รวมทั้งหน้าที่บริหารสินทรัพย์หรือจัดสรรเงินทุน เช่น
การพิจารณาการลงทุน การพิจารณาการลงทุนภายใต้
ความไม่แน่นอน การบริหารทุนหมุนเวียน  แหล่ง
เงินทุนระยะยาวนโยบายเงินปันผลโครงสร้างเงินทุน
และต้นทุนเงินลงทุน การบริหารลูกหนี้การบริหาร 
สินค้าคงเหลือ ตลอดจนหน้าที่จัดหาเงินทุนเมื่อได้มี
การวางแผนธุรกิจ เช่น ตลาดการเงิน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์โดยน าหลัก
วิชาการดังกล่าวมาบูรณาการร่วมกับ แนวคิดการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ เหมาะสมของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหลวง หมู่  6 ต าบลโหล่งขอด 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 
 
 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วัณณิ ภา พรมประเสริฐ (2554) ได้ศึกษา
ศักยภาพของการเป็นสถาบันการเงินชุมชนอย่างยั่งยืน     
บ้านใหม่พัฒนา  ต าบลเวียง  อ าเภอเวียงป่าเป้า  
จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่าการศึกษา
ศักยภาพด้านโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
สมาชิกสถาบันการเงินชุมชน และด้านคณะกรรมการ
สถาบันการเงินชุมชน ผลการศึกษาศักยภาพด้าน
โครงสร้างของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน พบว่า 
สมาชิกมีศักยภาพในการใช้บริการในระดับปานกลาง 
มีศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
การเงินชุมชนในระดับดี และ มีศักยภาพด้านการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการเงินชุมชน
ใน ระดั บ ดี  ผ ลก ารศึ กษ าด้ าน โค ร งส ร้ า งขอ ง
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนพบว่า การบริหาร
สถาบันการเงินชุมชนของคณะกรรมการ มีศักยภาพ
ในการบริหารงานในระดับดี ด้านความรู้ความเข้าใจ
คณะกรรมการมีศักยภาพในระดับดี และศักยภาพใน
การมีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินชุมชนในระดับดี
การศึกษาศักยภาพด้านผลการด าเนินงาน พบว่า 
สมาชิกมีการฝากเงินเพิ่มขึ้นมีศักยภาพในระดับดี 
ส าหรับการกู้ ยืม เงินมี สัดส่ วนการกู้ ยืมลดลง มี
ศักยภาพในการกู้ยืมระดับดี  นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินชุมชนไม่พบปัญหาหนี้ค้างช าระ มีการติดตาม
ตรวจสอบการช าระคืนเงินกู้อย่างต่อเนื่อง แสดงว่า
สถาบั น การเงิน ชุมชนมี ศั กยภ าพด้ าน ผลการ
ด าเนินงานในระดับดี 
 นิกร ศิริอุดม (2552) ได้ศึกษาการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองบั วโคก  อ า เภอจัตุ รั ส  จั งห วัด ชัยภู มิ  ผล
การศึกษาพบว่าสถาบันการเงินได้รับการยอมรับใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการแยกเป็นราย
ด้าน 3 ด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด 
คือ ด้านการบริหารงบประมาณเงินทุนและทรัพยากร
คิดเป็นร้อยละ 91.3 และน้อยที่สุดด้านความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการสมาชิกคิดเป็น
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ร้อยละ 89.4  ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการเงินอื่น  ขาดการ
ตรวจสอบและประเมินผลไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกจาก 

กมลลั กษณ์  ดิษยนั นท์  (2545) ได้ ศึ กษา
ศักยภาพและปัญหาในการจัดการกองทุนหมู่บ้านใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการ
และสมาชิกยังขาดความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้านในหลาย 
ๆ ด้าน และมีความเข้าใจไม่ตรงกัน มีการแจ้งข่าวสาร
แก่สมาชิกน้อยเกินไป คณะกรรมการบางท่านมี
ต าแหน่งทางสังคมที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไป ท าให้
ไม่มีเวลาดูแลกองทุนอย่างเต็มที่ คณะกรรมการยัง
ขาดความรู้ความสามารถ ขาดความช านาญในการ
พิจารณาเงินกู้และแบ่งสัดส่วนการกู้เงินให้เหมาะสม 
รวมถึงการจัดท าบัญชี และคณะกรรมการส่วนใหญ่
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการกองทุน ระเบียบ
ต่าง ๆ ของกองทุนฯ ความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านมีน้อยและขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงานของรัฐบาลและคณะกรรมการ ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดพลาด  

บุ ศรา คงศั กดิ์  (2546)  ได้ วิ จั ย เรื่ อ งการ
ประยุกต์ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ : กรณีศึกษา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัดท าบัญชีมิได้มีพื้นฐานความรู้
การจัดท าบัญชีโดยตรงมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
และยังขาดความเข้าใจในการบันทึกรายการให้ถูกต้อง  
เนื่องจากการฝึกอบรมในเบื้องต้นมีระยะเวลาจ ากัดผู้

เข้ารับการอบรมไม่ เข้าใจศัพท์ทางด้านการบัญชี
นอกจากน้ีการจัดท าบัญชีตามคู่มือการจัดท าบัญชีและ
รายงานมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สะดวกต่อการจัดเก็บ
เอกสาร 

ปริชญา ชีวะเกตุ (2545)  ได้วิจัยเรื่องแนว
ปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนในเขตต าบลสุ
เทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า  
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   มีกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมด  14  กองทุนและชุมชนท้ังหมด 1 กองทุน แต่
ละแห่งมีคณะกรรมการทั้งหมด  9-15  คนด าเนินการ
บางหมู่บ้านอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเพิ่มเติม
กองทุนหมู่บ้านและเขตพื้นที่นี้ทั้ งหมดได้รับการ
พิจารณาจัดสรรจ านวนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาทแล้วแต่
งวดอนุมัติของการจัดสรรกองทุนหมู่บ้านไม่เหมือนกัน
เนื่องจากมีการจัดตั้งกองทุนไม่พร้อมกันและเมื่อได้รับ
เงินจัดสรรแล้วบางหมู่บ้านได้มีการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนคือ การปล่อยเงินกู้
ให้กับสมาชิกของกองทุน เพื่อน าไปใช้จ่ายในกิจกรรม
คือ การพัฒนาอาชีพ  การสร้างงาน  การสร้างรายได้  
ลดรายจ่ายและการบรรเทาเหตุฉุกเฉินวงเงินขอกู้ให้
เป็นไปตามแต่ละแห่งก าหนด  แต่การอนุมติเงินกู้ราย
หนึ่งสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท เง่ือนไขและวิธีการแต่
ละให้เป็นไปตามแต่ละกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง
ก าหนด  กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งเมื่อมีการปล่อย
เงินกู้และรับช าระหนี้จากลูกหนี้แล้วก็มีการปล่อยกู้
รายอื่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 

736



ทีมวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมซึ่งขอบเขตของการวิจัย ได้แก่ การศึกษาประเด็น
บริบทชุมชน การศึกษาข้อมูลสถาบันการเงิน  และน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารสถาบันการเงินชุมชน การเงิน และ
บัญชี ทดลองใช้ระบบที่พัฒนาร่วมกันและสรุปผล โดย
มีการด าเนินงานร่วมกับทีมวิจัยชุมชน (คณะกรรมการ
สถาบันการเงินชุมชน) โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีใช้
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้

1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การศึกษาประเด็นบริบท
ชุมชน การศึกษาข้อมูลสถาบันการเงิน รวบรวมข้อมูล 
โดยการประชุม พูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกันระหว่างทีม
วิจัยในการวางแผนงาน และสรุปผล การสัมภาษณ์เชิง
ลึก การใช้แบบสอบถาม การสังเกต การให้ค าแนะน า  

การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากคณะกรรมการของสถาบันการเงิน 
จ านวน 10 คน 

การใช้แบบสอบถาม โดยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือสมาชิกและผู้ที่ใช้บริการสถาบันการเงิน
ชุมชน ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชนและนอกชุมชน จ านวน 
500 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 425 ชุดคิด
เป็นร้อยละ 85 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการ
เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินโดยใช้การสนทนากลุ่ม เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของสถาบันการเงิน โดยได้แบ่งประเด็นการออกแบบ
สัมภาษณ์เป็น 3 ประเด็นคือ   

ประเด็นที่ 1 เป็นประเด็นเกี่ยวกับระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ชุ ม ช น ข อ ง
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนใน 6 ด้านคือ  
ด้านบริหารงานทั่วไปและการจัดการองค์กร ด้าน
กฎระเบียบและข้อบังคับ ด้านการเงินและบัญชี ด้าน
งานบริการสมาชิกได้แก่ เงินให้กู้ยืม  เงินรับฝาก และ

ทีมวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ทีมวิจัยชมุชน 
1.ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนและสถาบันการเงิน 
2.การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)     
3.การวางระบบการบริหารงาน 
4. การทดลองปฏิบัติตาม ระบบการบริหาร  
5. สรุปผลการใช้ระบบการบริหารงาน  

 

ระบบการบริหารจัดการที่

เหม าะสมของสถาบั น

การเงินชุมชนบ้านหลวง 

ห มู่ ที่  6 ต .โห ล่ ง ข อ ด      

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

    การวิจัยเชิงปฏบิัติการอย่างมีส่วนรว่ม 

แนวคิด 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 การบัญช ี

 การบริหารจัดการ 

 การควบคุมภายใน 
 

737



หุ้นเรือนหุ้น ด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และด้าน
การควบคุมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นที่ 2 เป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
ธุรกิจของสถาบันการเงินชุมชน 

ประเด็นที่ 3 เป็นประเด็นของปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของสถาบัน
การเงินชุมชน 

การวิ เคราะห์ เชิ งพ รรณ นา  โด ยการน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินค่าการวัดระดับความส าคัญของปัจจัยตาม
หลักการของลิเคอร์ท  5 ระดับ (Likert's Five Rating 
Scale) ตั้งแต่ 1 (ไม่พอใจ) จนถึง 5 (พอใจมากท่ีสุด) 

2.  กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการ
บริหารสถาบันการเงินชุมชน ระบบการเงิน และบัญชี 
ใช้การประชุม พูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกันระหว่างทีม
วิจัยในการวางแผนงาน และสรุปผล การปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมวิจัย การสังเกต การให้ค าแนะน า 

3.  กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การทดลองและติดตาม
การใช้ระบบการบริหารจัดการ ใช้การประชุม พูดคุย
เพื่อปรึกษาหารือกัน ระหว่างทีมวิจัย  การปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมวิจัย การสังเกต การให้ค าแนะน า 

4.  กิจกรรมที่ เกี่ยวกับ การสรุปผล การท า
ประชาคมสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน และ การ
น าเสนอต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้การ
ประชุม พูดคุยเพื่อปรึกษาหารือกัน ระหว่างทีมวิจัย  
การปฏิบัติงานร่วมกับทีมวิจัย 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ทีมวิจัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
สถาบันการเงินชุมชน และ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน
ชุมชน 
   
 

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลบริบทชุมชน และข้อมูลสถาบันการเงิน 
 สถาบันการเงินชุมชนฯ เปิดบริการเมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2459ระบบการบริหารงานเป็น ไปตาม
ระเบี ยบข้อบั งคับของสถาบันการเงิน ชุมชนซึ่ ง
ประยุกต์จากระเบียบข้อบังคับการบริหารงานของ
กองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการด าเนินงานสถาบัน
ชุมชนบ้านหลวง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย  
หน่วยงานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันการเงิน  
และฝ่ายบริหารส านักงาน  สถาบันการเงินชุมชนมี
วัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง
การเงินของคนในชุมชน เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนของ
สมาชิก และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
คนในชุมชน สถาบันการเงินชุมชนได้ยึดหลักการ
ท างานที่ว่า “ประหยัด อดออม พร้อมคุณธรรม น าสู่
การพัฒนา” บริการต่างๆ ของสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย บริการรับฝากเงิน ให้บริการสินเช่ือ 
บริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค และบริการโอนเงิน  
เวลาท าการของสถาบันการเงินคือ ในวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 15.00 น และ วันเสาร์ เวลา 
8.00 น. ถึง 12.00 น.  
 ปัจจุบันมี เงินฝากประจ า และ เงินฝากออม
ทรัพย์ รวมมูลค่า 20,026,371.60 บาท และมีการให้
สิ น เ ช่ื อ กั บ ค น ใน ชุ ม ชน  รวม มู ล ค่ าป ระ ม าณ 
15,157,663 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) 
และในปี 2556 สถาบันการเงินชุมชนมีก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน 674,634 บาท ซึ่งได้จัดสรรเป็นเงิน
สวัสดิการ เงินปันผลสมาชิก และสาธารณประโยชน์ 
 ระบบการเงิน และบัญชี ของสถาบันการเงิน
ชุมชน มีการจัดท าบันทึกทางการเงินและการบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน กระบวนการ
จัดเก็บเอกสาร และ บันทึกบัญชีเป็นรูปแบบบัญชี
รายรับ รายจ่ายทั่ วไปโดยใช้เกณฑ์เงินสด (Cash 
Basis) ไม่มีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ (Double 
Entry System) การบันทึกรายการฝากเงินและถอน
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เงิน  มี การใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ซึ่ งมี โปรแกรม
ส าเร็จรูป( Program M-Fit) ส าหรับช่วยในการเก็บ
ข้อมูล และประมวลผล การรับฝากเงิน คิดดอกเบี้ย 
ถอนเงิน และมีการสรุปยอดรายงานทางการเงินใน
รูปแบบงบการเงินทุก ๆ สิ้นเดือน และสิ้นปี  ซึ่ ง
รายงานการเงินประกอบไปด้วยงบก าไรขาดทุน และ 
งบดุล  
 ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน และ การบัญชี ของ
สถาบันการเงิน ฯ ประกอบด้วย  

1.  คณะกรรมการซึ่งจะมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย
ด้านการเงิน และ การบัญชี ก ากับดูแล อนุมัติ สั่งการ 

2.  ผู้จัดการ ท าหน้าที่ ควบคุมการด าเนินงาน
ด้านการเงิน และ การบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของ
สถาบัน  

3.  พนักงาน ซึ่งมีอยู่ 1 คน ท าหน้าที่ เป็นผู้รับ
ฝากเงิน รับช าระเงินกู้ ให้บริการเงินโอน ถอนเงิน 
ดูแลเงินสดประจ าวัน และจัดท าบันทึกทางการเงิน
และการบัญชีข้างต้น 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยเก็บจากกลุ่ ม
ตัวอย่างสมาชิกและผู้ที่ใช้บริการสถาบันการเงินชุมชน 
ทั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชนและนอกชุมชน จ านวน  425 
คนมีดังนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
251 คน  คิ ด เป็ นร้อยละ  59.1 ระดับการศึ กษา
ประถมศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด
จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4รองลงมาคือ
รับจ้างท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 37.2และร้อยละ 68.5ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นสมาชิกสถาบันการเงินโดยใช้
บริการด้านการเงินฝากมาที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.5 
และสาเหตุที่ใช้บริการที่สถาบันการเงินนี้อันดับที่ 1 
คือ ความสะดวกในการเดินทาง จ านวน 243 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.1 
 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหลวง ได้เทียบคะแนน ค่าเฉลี่ยที่สูง
ที่สุด คือ "ความสะดวกและความรวดเร็วในการ
ให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และในระดับความ
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ “สถานที่ท าการ

เหมาะสม สะดวกในการใช้บริการ”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 ส่วนระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านการ
บริการสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
สถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ได้เทียบคะแนน 
ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด คือ "คณะกรรมการบริหารงานมี
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด และในระดับความพึง
พอใจท่ีมีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ “การเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานให้สมาชิกทราบอย่างสม่ าเสมอ” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านการบริหารงาน
ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
(หมายเหตุ เฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นสมาชิก 
สถาบันการเงิน บ้านหลวง ต.โหล่งขอด) 
 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT 
 จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม และจากการประชุม พูดคุยเพื่ อ
ปรึกษาหารือกันระหว่างทีมวิจัยได้น าข้อมูลมาที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคของ
องค์กร ได้ผลดังนี ้
 จุดแข็งคือ สถาบันการเงินมีที่ตั้งภายในหมู่บ้าน 
มีความมั่นคงของสถาบันการเงินมีการให้บริการ
หลากหลายมีสวัสดิการต่างๆในการเพิ่มความสะดวก
แก่ลูกสมาชิก มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าสถาบัน
การเงินอื่นๆส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าสถาบัน
การเงินอื่นๆและคณะกรรมการสถาบันการเงินเป็น
บุคคลภายในหมู่บ้านที่มีความน่าเชื่อถือ 
 จุดอ่อนคือไม่มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ไม่มีการส ารองข้อมูลทางการเงินและบัญชี
ไม่มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีอ านาจ
หน้าที่สัญญาที่ส าคัญไม่ได้ถูกเก็บในที่ปลอดภัยและ
เป็นระเบียบ ผู้จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ด้านการจัดท า
บัญชีที่ถูกต้องต าแหน่งที่พนักงานประจ าอยู่ในจุดซึ่ ง

739



สามารถเข้าถึงได้ง่าย คณะกรรมการสถาบันการเงินไม่
มีความรู้เรื่องการบัญชีการเงินระเบียบข้อบังคับของ
สถาบันการเงินไม่ได้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
สถาบันการเงินไม่ได้มีการท าประกันในกรณีทรัพย์สิน
ถูกโจรกรรม และอาคารสถาบันการเงินไม่ได้ท า
ประกันอัคคีภัย 
 โอกาสคือไม่มีคู่แข่งขันได้รับการสนับสนุนจาก
หลายหน่วยงานและสมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามัคคี และมีความเช่ือมั่นในสถาบันการเงิน  
 อุปสรรคคือ สมาชิกเกือบทั้ งหมดมีอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถควบคุมได้  จึงท าให้อาจมีผลต่อยอดเงินฝาก
และการจ่ายช าระคืนเงินกู้ อีกทั้งรายได้จะไม่เป็น
รายได้ ประจ าเดือนแต่จะเป็นตามฤดูการเก็บเกี่ยว 

 การพัฒนาระบบการบริหารสถาบันการเงิน
ชุมชน ระบบการเงิน และบัญชี 
 จากการศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน และข้อมูล
สถาบันการเงิน และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
SWOT ทีมวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน ดังนี ้

1. ทบทวนผังโครงสร้างการบริหารงาน และ 
ก าหนดหน้าท่ี (Job Description) 

2. ปรับปรุงระเบียบสถาบันการเงินเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชน 

3. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการบัญชี โดยเพิ่มระบบการควบคุมภายใน   

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินให้

คณะกรรมการ  
6. พั ฒ น าค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก า รบั ญ ชี ให้ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบัน
การเงินชุมชน เป็นดังนี ้
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
โค รงส ร้ า งอ งค์ ก ร  แบ่ งอ อก เป็ น  3  ฝ่ า ย 

ประกอบด้วย  หน่วยงานที่ปรึกษา คณะกรรมการ
สถาบันการเงิน  และฝ่ายบริหารส านักงาน มีหน้าที่
ดังนี ้

หน่วยงานที่ปรึกษา : มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาใน
ด้านการบริหารงานด้านเครือข่ายการด าเนินงานและ
ด้านกฎหมายตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในเชิงที่เป็น
ประโยชน์ต่อนโยบายการด าเนินงานของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหลวง 

คณะกรรมการสถาบันการเงิน:  มีหน้าที่ก าหนด
ข้อบังคับ ระเบียบ  นโยบายก าหนดนโยบายและ
พิจารณาด าเนินการในเรื่องการฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ การฝากเงินและการลงทุนของสถาบัน
การเงินควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปในเรื่อง การ
จัดประชุม การรักษาทรัพย์สินของสถาบันการเงินให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีแบ่งบุคลากรเป็น 
ประธาน  รองประธาน  เลขานุการเหรัญญิ กและ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ฝ่ายบริหารส านักงาน :ด าเนินงานตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ ระเบียบ  ของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับ
การรับฝาก ถอน การกู้ การจัดท าบัญชี การเก็บรักษา
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินฯ 

โดยมีแบ่งบุคลากรเป็นผู้จัดการสถาบันการเงินฯ 
รองผู้จัดการสถาบันการเงินฯ เลขานุการ  เหรัญญิก 
เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 

ระเบียบสถาบันการเงิน 
ระเบียบสถาบันการเงินที่ปรับปรุงใหม่ มีการ

ปรับเกี่ยวกับคุณสมบัติและสิทธิของสมาชิกสามัญ 
วิสามัญ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เพิ่มเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับหุ้น ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ถอน
เงิน การกู้ เงิน  การเก็บรักษาเงินสดและการเบิก
จ่ายเงินสดของฝ่ายบริหารส านักงาน  ปรับข้อก าหนด
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปรับข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณสมบัติและค่าตอบแทนพนักงานประจ า
สถาบันการเงิน และปรับข้อก าหนดเกี่ยวกับ การเงิน
และการบัญชี การจัดสรรก าไรของสถาบันการเงิน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

ก าหนดให้ทุกสิ้นวันพนักงานจะต้องท ารายงาน
น าส่งเงินสดเพื่อเก็บรักษาในตู้นิรภัย และ บันทึกการ
น าส่งในสมุดน าส่งเงินโดยมีผู้จัดการตรวจสอบและ

อนุ มั ติ   และทุ ก เดื อนก าหนด ให้ มี การประชุม
คณะกรรมการสถาบันการเงินเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 
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เอกสารและสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
เรื่องการแบ่งแยกหน้าท่ี จึงตกลงกันว่าสถาบันการเงิน
ชุมชนจะส่งเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งหมด 
ให้ส านักงานบัญชีภายนอกจัดท าบัญชีให้เป็นไปตาม
หลักการบัญชีคู่ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี และจัดให้มีการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

ระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากสถาบันการเงินชุมชนฯ ได้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมการเงินและบัญชี โดย
เดิมที่ไดใช้ระบบ M-Fit เป็นโปรแกรม MBS & MGL
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน จึงต้องมี
การโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิม  ดังนี้    ปริ้นท์
รายงาน ณ วันสิ้นเดือนก่อนการยกยอดจากระบบเดิม 
(M-Fit)   

1. ที ม วิ จั ย ม ท ร .ล้ า น น า  เข้ า ส อ บ ท า น
รายละเอียดตามข้อที่ 1โดยตรวจสอบตามแนวทาง
ของมาตรฐานการสอบบัญช ี

2. ทีมถ่ายโอนระบบด าเนินการถ่ายโอนข้อมูล
จากระบบเดิม  (M-Fit) เข้ าสู่ ระบบใหม่  (MBS & 
MGL)โดยได้รับการช่วยเหลือจากทีมธนาคารออมสิน 
ฝ่ายสินเช่ือองค์กรชุมชน และทีมงานจากบริษัท มิกซ์
โปร แอดวานซ์ จ ากัด มาช่วยคีย์รายละเอียดการยก
ยอด 

3. ทีมวิจัยมทร.ล้านนา ตรวจสอบรายละเอียด
จากระบบใหม่ (MBS & MGL) โดยปริ้นท์รายงานจาก
ระบบใหม่ (MBS & MGL) เพื่อสอบทานยอดในระบบ
ใหม ่

พั ฒ น าความ รู้ข องคณ ะกรรม การแล ะ
บุคคลากร 

เนื่องจากบุคคลากรยังขาดความรู้ทางการบัญชี
และทักษะด้านคอมพิวเตอร์จึงมักจะเกิดปัญหาและ
ความผิดพลาด ดังนั้นเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาทักษะด้านบัญชี
และคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร นอกจากนี้สถาบัน
การเงินชุมชนเป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้อาศัยในชุมชนที่ยังขาดความรู้ในด้านการ
บริหารการเงิน ดังนั้นจึงได้จัดการอบรมความรู้ด้าน
การบริหารเงินของสถาบันการเงิน การวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ให้แก่คณะกรรมการสถาบันการเงินฯ 

 

อภิปรายผล 
 ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการวิจัย ทีม
วิจัยได้ค านึงถึงอีกภาคส่วนที่ส าคัญ  คือ สมาชิก
สถาบันการเงินฯ ซึ่งถึงแม้ว่าสมาชิกสถาบันการเงินฯ 
จะไม่ ได้ เข้ ามามีบทบาทในทีมวิจัยหลักในการ
ด าเนินงานวิจัย แต่สมาชิกสถาบันการเงินฯ จะเป็น
กลุ่มที่ช่วยสะท้อนข้อมูลการด าเนินงานของสถาบันฯ 
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และให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการของสถาบันการเงิน 
 เมื่อเริ่มต้นโครงการวิจัย คณะกรรมการสถาบัน
การเงิน ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึ งรายละเอียด
โครงการ ท าให้ช่วงระยะเวลาที่ทีมวิจัยลงพื้นที่ เรา
ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากชุมชน โดยทาง
สมาชิกของสถาบันการเงินฯ ได้มีส่วนส าคัญในการ
สะท้อนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในช่วงการเก็บ
แบบ สอบ ถาม เกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจต่ อการ
บริหารงานและการบริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
ก่ อ น ก ารป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ บ ริ ห าร จั ด ก ารต าม
โครงการวิจัย  ซึ่งจากการเก็บแบบสอบถาม สมาชิก
ของสถาบันการเงินมีความพึงพอใจในภาพรวามอยู่ใน
ระบบการบริหารอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ตามประเด็นพบว่า ประเด็นการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกได้ความพึงพอใจต่ าที่สุด ซึ่ง
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ การศึกษาใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับสถาบันการเงินฯ และ 
กองทุนหมู่บ้านของชุมชนอื่น ๆ ของนิกร  ศิริอุดม  
(2552)  ซึ่งพบว่าสถาบันการเงินได้รับการยอมรับใน
ระดับดี  และปัญหาอุปสรรคที่พบคือ  ขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่ างต่ อ เนื่ อ งและทั่ วถึ ง  และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ 
(2545) ซึ่งพบว่า คณะกรรมการ มีการแจ้งข่าวสารแก่
สมาชิกน้อยเกินไป และจากการ 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก จากคณะกรรมการของ
สถาบันการเงินเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงินของ
สถาบันการเงิน พบว่า ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีไม่มี
ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องซึ่งผลการศึกษา
ดั งกล่ าวสอดคล้องกับ  การศึ กษาในลักษณ ะที่
คล้ายคลึงกันกับสถาบันการเงินฯ และ กองทุน
หมู่บ้านของชุมชนอื่น ๆ ของกมลลักษณ์ ดิษยนันท์ 
(2545) ซึ่งพบว่า คณะกรรมการขาดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชี และการศึกษาของ บุศรา คงศักดิ์ 
(2546)  พบว่า ผู้จัดท าบัญชีมิได้มี 
พื้นฐานความรู้การจัดท าบัญชีโดยตรงมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่ใช้ใน

การบันทึกบัญชีและยังขาดความเข้าใจในการบันทึก
รายการให้ถูกต้อง   

ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบัน
การเงินชุมชนที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาขึ้น เป็นการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการของ เนตร์พัณ ณา  ยาวิราช  (2546) ที่
ประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดองค์การ และการ
จูงใจภาวะผู้น ารวมทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล มกีาร
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการตรวจสอบและ
ควบคุมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ และควบคุมการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ณฐพร 
พันธุ์อุดม (2549) มีการจัดท าระบบการจัดการเก็บ
ข้อมูลทางการเงิน อันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรือ
เอกสารต่างๆบันทึกทางการบัญชี ที่สอดคล้องกับ 
แนวคิดเกี่ยวกับ ระบบบัญชีของ วิไล วีระปรีย และจง
จิตต์ หลีกภัย (2549) อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการยังต้องค านึงถึงบริบทของชุมชนและ
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย แบ่งออกเป็น 2   
ระยะ โดยระยะแรกทีมวิจัยได้ศกึษาการบรหิารจดัการ
รูปแบบเดิมของสถาบันการเงินฯ ส่วนระยะที่   2 เป็น
การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบการ
บริหาร ซึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารสถาบัน
การเงินชุมชน ระบบการเงิน และบัญชี ทีมวิจัยได้น า
ผลการศึกษาการบริหารจัดการรูปแบบเดิมมา
ปรับปรุง เพิ่มเติม โดยน าแนวคิดจากทฤษฏีการ
จัดการ  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี ระบบบัญชี และ
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มาประยุกต์เพื่อให้
เป็นรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมตามบริบทของ
ชุมชน  ซึ่งผลตอบรับของโครงการวิจัยนี้จากชุมชน ใน
เวทีสรุปข้อมูลและการท าประชาคมกับสมาชิกดีมาก 
ทีมวิจัยได้รับค าขอบคุณและการช่ืนชมจากสมาชิกใน
การปรับปรุงครั้งนี้ ซึ่งการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฯ ท าให้สมาชิก รู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในสถาบัน
การเงินมากขึ้น  
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บทเรียนจากโครงการวิจัย 
 จากการกระบวนการด าเนินงานวิจัย ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในหลายมิติ เช่นสมาชิกสถาบันการเงินฯ 
เกิดการเรียนรู้ในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อสถาบัน
การเงิน และบทบาทของสมาชิกในชุมชน ในการตอบ
แบบสอบถาม คณะกรรมการเกิดการเรียนรู้และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสถาบันการเงิน ฯ มี
ความต้องการพัฒนาให้เติบโตด้วยความมั่นคง การ
ท างานเป็นทีม การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วน
นักวิจัย(อาจารย์) เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การท าวิจัย
ร่วมกับชุมชนต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทชุมชน การ
ถ่ายทอดความรู้ เชิงวิชาการและประยุกต์ให้ เป็น
รูปธรรมสู่ชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยและงานพัฒนา  
 ในมุมมองของนักวิชาการและนักวิจัย อาจกล่าว
ได้ว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จในระดับเริ่มต้น
เท่ านั้ น ที่ ส าม า รถส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ
กระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้แก่
ชุมชนได้  สิ่ งที่ส าคัญที่สุดคือ ทีมคณะกรรมการ
สถาบันการเงินฯ ต้องมีการใช้กระบวนการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบนี้ อย่างต่อเนื่อง ไม่จบการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับงานวิจัยนี้  โดยคณะกรรมการ
สถาบันการเงินฯ สามารถใช้ความรู้นี้ไปประยุกต์กับ
การท างานได้อีกหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ระบบการบริหารจัดการของสถาบันการเงินฯ ที่
ได้ในครั้งนี้ อาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนไปในอนาคต และหาก
ระบบการบริหารงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในสถาบันการเงินและชุมชน
สืบไป 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
และได้รับค าแนะน าเป็นอย่างดี จากศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัยต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและที่จะขาดเสียมิได้ คือ 
ทีมวิจัยชุมชน(คณะกรรมการสถาบันการเงินฯ)  ผู้น า
กลุ่มทุกท่าน สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้าน
หลวงหมู่ 6 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ และอีกหลายภาคส่วน  ท่ีได้ให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการวิจัย
นี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ABSTRACT  
 This research aims to study on the marketing mix of exhibition and shopping Center for traditional 
Lanna products that suitable for tourists. Quantitative analysis was applied for this research and questionnaire 
was designed as research tools for collecting primary data. Population were 400 Thai tourists who travel to 
Lamphun province. The results shown that majority of the tourists were male, age between 21-30 years old and 
hold bachelor degree. Most of them worked as private company’s employees which earned between 10,001-
20,000 baht per month. In addition majority of the respondents gave rate as highly needed to all marketing mix 
factors of exhibition and shopping center for traditional Lanna products which were as follows place and 
distribution channel factor, product factor, price factor and the promotion factor respectively. The results of 
coefficient evaluation on tourists’ satisfactions on developing the design of exhibition and shopping center for 
traditional Lanna products based on Kano model also indicated that the exhibition and shopping center should 
have modern technology facility, having appropriate interior design that suit to the atmosphere of exhibition and 
shopping center, and signs and maps clearly shown the location of the shops in the exhibition and center. The 
result of the hypothesis testing found that there were no significant different between demographic information 
classified by gender, age, education, occupation and income of tourists towards  average mean of level of need 
of marketing mix factors of  exhibition and shopping center. 

Keywords: Marketing Mix, Marketing Model, Traditional Lanna products 

 

Introduction 
Lamphun is a province in the Chiang Mai 

– Lamphun Twin Cities Development Project 
which cooperates with Five Chiangs Strategy 
as well as The Greater Mekong Subregion 
Economic Cooperation Program. Lamphun 
has many producers which their products 

have a huge international market demand 
such as wood carving, hand woven fabric, silk 
mantles, fresh longan, and dry longan which 
has no competitor in the near future. Since a 
while ago, Lamphun has focused on 
promoting traditional Lanna products in the 
whole manufacturing processes and be able 
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to distribute lots of products to the market 
and becomes well known as handicraft 
makers and distributors. However, Lamphun 
still faces marketing development problem 
as they do not have the proper market or 
exhibition center that big enough to support 
as distributed center of quality products 
which has affordable space. As a result, they 
have to deliver their products to sell in other 
area which of course affected for both higher 
transportation cost and time. As a legend 
handed down for more than 1,400 years 
refer to this ancient town as Hariphunchai. 
Lamphun still retain its enchanting ambience 
of a small but old community. In addition 
there were well known for traditional Lanna 
products such as hand-made cotton Fabric 
that also very much preferred by tourists.  
Pha Mai Yok Dok is an elaborately woven 
material in traditional method. And Wood-
carving products are made from soft-wood 
into animal figurines, dolls, utensils and 
decorative items. However, there was no 
exhibition and shopping center for Traditional 
Lanna Products in Lamphum which it was 
difficult for tourists to purchase those 
traditional culture products. Therefore, 
research aim to explore marketing mix of 
exhibition and shopping Center for traditional 
Lanna products case of Lamphun which 
would beneficial to community enterprise 
and also small and medium enterprise who 
producing traditional products. Moreover, it 
this project exist it would improve Lamphun 
economy which it can be linked to the other 
tourist attractions of Lamphun that already 

established for traditional Lanna products 
outlet which will become Lamphun 
Landmark In this study, the researchers aim 
to study the marketing mix and building 
design of exhibition and shopping Center for 
traditional Lanna products that suitable for 
tourists. The study would like to check if the 
building will be built according to the needs 
of tourists and this project can be 
community sustainable business in the 
future.  
 

Literature review 
1.) Concept of Perception 
Perception is occur when there is the 

external stimulation or information inputs 
through the exposure stage and then there is 
the data transmission or information inputs 
pass the sensation then get through the brain 
or attention stage. After that the brain will 
generate understanding on the meaning or 
comprehension stage. All these stages are 
the completion of recognition or perception 
process condition so perception is for both 
psychological and behavioral conditions 
which show the understanding and feeling in 
people’s mind through the senses. In other 
words, perception is the psychological 
elements that influence the attitudes and 
behavior of each person. The ability to 
recognize each environmental aspect is 
depending on the ability of the innate and 
experience of each person. Perception has to 
be chosen and be willing to recognize. 
Elements that influence each person’s 
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perception are including intensity, size, 
contrast and movement. A person percepts 
something when it is associated with the 
personal attention and personal values. 
When people are willing to recognize, they 
will prepare for the incoming act or behavior 
(Mowen and Minor, 2001, p. 63).   

2.) Concept of Attitude. 
      Attitude means the combination or 
remix of believes that arising from the 
perception of anything or any specific 
situations. The results of this believe will 
determine the trend of person into 
satisfaction and dissatisfaction. Characteristic 
of the attitude consist of two types which 
are the satisfaction that result from person’s 
perception as positive attitude and attitudes 
that express in form of dissatisfaction as 
negative attitude (Rokeach, 1970, p.112).  
      According to the psychologists, 
components of attitude have been proposed 
in three concepts as follows (P. Suwan, 1993, 
p 3-4; Krech, 1962; Rosenberg & Havland, 
1960, pp. 1-5; Triandis, 1971, pp. 7-11).  

1. Knowledge component which are 
knowledge, believe, idea and personal’s 
opinion from perception.   

2. Affective component in both positive 
and negative way which is a condition of the 
feeling that occurred after the perception.      

3. Behavioral component which are 
trends or readiness of person to behave after 
the perception about the behavior or trend 
of behavior.   

Therefore, it can be concluded that all 
three components; knowledge component, 
affective component and behavioral 
component, are all relevant to each other. 
As knowledge component is the base of 
attitude or affective the person and then 
express in terms of satisfaction or 
dissatisfaction, likes or dislikes. Such this 
feeling can affect expression of each person. 
In other words, attitude determines person’s 
behavior and each person often behave to 
express their attitude.         

3.) Kano’s Model Analysis 
This research uses Kano’s model to 

study customer’s needs to be able to well 
understand the needs of customers. Kano’s 
model Developed by Dr. Noriaki Kano, 
Japanese professor in the field of quality 
management (Kano, 1984). Kano’s model is 
used to design and develop the products as 
customers’ satisfaction towards the products 
really relating to the ability to meet the 
needs of customers which has to be the 
most satisfied level. Defect that causes 
customers dissatisfaction must be minimized. 
In all collectively, this means the quality of 
the product. However, due to the customers’ 
behavior and expectation toward the 
products are different in term of function, 
format, factor which also change rapidly over 
time, the analysis part also become more 
difficult as shown in Kano’s model Figure 1. 
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Figure 1  Kano’s Model Source: Berger, 1993, 

Kano’s Methods for Understanding Customer – Defined Quality. 
 
Kano’s model divided the quality of 

products into three parts.  
1. Dissatisfies, this characteristics of 

quality that customers expect which they 
can either inform or not inform. However, if 
this characteristic is missing, customers will 
become dissatisfied immediately. For 
example, the quality of the product, wallet 
should have nice seam with no defect on 
the leather or TV should have correct 
manual and all buttons are able to use. All 
these things are very important to customers. 
By the way, the operator can check their 
customers’ complaint through the customer 
service center or dealers because if the 

products cannot meet customers’ need, they 
will complaint immediately.    

2. Satisfies, this is the characteristic of 
quality that customers prefer to have in the 
product. The more of this characteristic in 
the products, the more customers’ 
satisfaction will be toward the product. For 
example, the faster speed of computers, 
Microsoft Office that easier to use, more 
memory capacity of mobile phone or quicker 
customer service. After customers satisfy in 
any products, they will then consider other 
aspects later such as lower price on the 
similar product and so on.  

3. Delighter, this quality characteristic 
will allow customers surprise or exceed their 

Delighter 

Satisfies 

Dissatisfies 

749



expectation because customers do not have 
any expectation at the beginning. By the way, 
if the product lack of this characteristic, it 
does not affect any negative feeling on 
customers. In business perspective, this 
characteristic is an important variable that 
making a difference to the product. For 
example, reading light at the rear car seat, 
cup holder in a car or even rapidly changing 
product such as mobile phones. Customers 
can be delighted from multi-language smart 
phone which can play music, can take a 
photo, can use as organizer as well as 
support operation system and applications. 
All these features add lots of value to the 
products. However, in the future the 
competitors may develop products that will 
make these special features become 
customer standard expectation immediately 
such as nowadays mobile phone that taking 
photo and play music become standard 
feature or standard expectation.    

Kano’s model that can divided into 
three parts which are Dissatisfies, which is a 
part of product that must not missing, 
Satisfies, which is a part that need to 
develop more and more to impress 
customers, and Delighter, a part that will 
surprise customers which the designers and 
developers have to work on to create the 
outstanding features of the products towards 
customers which will of course can increase 
sales and customers.  

Kano’s model analysis process is divided 
into three stages. The first stage is to 

identifying customer needs by start from 
voice of customer. In general, customers 
need could be known by word spoken 
directly to show what they need. Normally, 
these customers’ needs would be no order 
in concepts arrangement or the choice of 
vocabulary, then the information quite mix 
and not organize. Sometime the information 
also includes customers’ complaining on 
what they do not like. All these information 
is very useful in interpreting to use to design 
and develop the products. In general, voice 
of customer can be collected from methods, 
such as direct inquiries from customers, 
questionnaire, team brainstorming, and direct 
observation from customer who uses the 
products and so on. To do this operation, 
cooperation of several department is needed 
to collect information such as design team, 
research and development team, marketing 
team, as well as engineering team may be 
required if the products need some technical 
information. The second stage is creating 
Kano’s questionnaire. After get voice of 
customers, development team should 
separate voice of customers into each part 
according to three product quality of Kano’s 
model then categorize each important 
characteristic and create the questionnaire as 
shown in Table 1. When know the answer, 
then the next step is to bring the answer of 
two questions to combine as in Kano’s 
evaluation table as in Table 2 by Y axis is the 
answer in positive part and X axis is the 
answer in negative part.  
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Table 1: Positive Question and Negative Question of Kano’s Model  

Functional from question Answer 

What would you feel if the product has this 
characteristic? (Positive Question)  

1.) Like 
2.) Must be 
3.) Neutral  
4.) Live with 
5.) Dislike 

What would you feel if the product do not has 
this characteristic? (Negative Question)  

1.) Like 
2.) Must be 
3.) Neutral  
4.) Live with 
5.) Dislike 

  
Table 2: Evaluation of Kano’s Model 

Customer 
Requirements 

 

Dysfunctional (negative question) 

1.) like 2.) must be 3.)neutral 4.) live with 5.) dislike 

Functional 
(positive 
question) 

1.) like Q A A A O 
2.) must be R I I I M 
3. )neutral R I I I M 
4. )live with R I I I M 
5. )dislike R R R R Q 

 
Remark A (attractive) is the part to attracting customer   
 O (one-dimensional) is the part that makes customer satisfy  
 M (must-be) is the part that product must has it 
 Q (questionable) is the part that should be concerned as it is in the part of dissatisfactory  
 R (reverse) is unwanted part so it needs to be improved  
 I (indifferent) is the part that makes no different for customer’s feeling  
 

The interpretation from Table 2 
assessment of Kano’s model can be done as 
this example; suppose that the answer of 
table 1 from both Positive Question is Like 
and Negative Question is Neutral, then the 

result from table 2 is A or this demand is 
functions to attract customers. The last stage 
is evaluation and interpreting. After 
interpreting the results of step 2, then the 
results has to be evaluated the needs of 
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customers by evaluate from frequency 
response of customers as show in table 3. 
From table 3, it can be seen that the 
demand for the products with feature 1 is 
equal to M (49.3%) or function is required for 

product feature 2 is equal O (45.1%) which 
this function is to make customer satisfied 
and features 3 is equal A (63.8%) which 
function to attract customers.      

 
Table 3: Result Evaluation and Interpreting example  
 

Demand for the product A O M I R Q Total Classification 

Feature 1  7 32.3 49.3 0.5 5.4 5.5 100% M 

Feature 2 10.4 45.1 30.5 11.5 1.3 1.2 100% O 

Feature 3 63.8 21.6 2.9 8.5 0.7 2.5 100% A 

 
Rule to evaluate M>O>A>I uses in case 

the demand for product is difficult to decide 
or the result is not clear. To apply the rule 
to evaluate M>O>A>I is very useful as the 
first requirement that should be improved in 
product is the first part that is very intense 
towards the feeling which is M that refers to 
this function is required for the product in 
order to prevent dissatisfaction which also 
the most important and need to be 
improved. Then followed by the second, 
third and fourth which is O, A, and I 
respectively. That means after resentment, it 
is necessary to find the key to satisfied 
customer and then create customer delight. 
Normally, if the product can create customer 
delight for 2-3 factors, then product’s 
development is well performing in a certain 
level.  

Customer Satisfaction Coefficient is the 
calculation to calculating the level of 

customers’ satisfaction or dissatisfaction 
which is very important to understand 
satisfaction level of customers towards the 
product. Sometime, the results of product 
evaluation are from different markets then 
give the different results and will be too 
difficult to analysis. Therefore, the mean of 
the impact towards customer is very useful 
by using equation to find the mean of 
customer satisfaction level as follows 
(Sauerwein E., 1997): 

Satisfaction = (A+O)/(A+O+M+I) 
Dissatisfaction = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1)) 
The satisfaction is between 0-1, if the 

mean is closer to 1, it refers to customers are 
very satisfied. On the other hand, for 
dissatisfaction, if the mean is closer to -1, it 
refers that the factor affects a lot of 
dissatisfaction.               
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Table 4: Example of the Coefficient estimates on Satisfaction and Dissatisfaction  
 

Demand for the 
product 

A O M I 
Satisfaction 

(A+O)/ 
(A+O+M+I) 

Dissatisfaction 
(O+M)/ ((A+O+M+I)  

x (-1)) 

Feature 1  7 32.3 49.3 0.5 0.44 -0.92 

Feature 2 10.4 45.1 30.5 11.5 0.57 -0.78 

Feature 3 63.8 21.6 2.9 8.5 0.88 -0.25 

  
From Table 4, it can explain that in 

negative question, demand for product 
feature 1 will reflect very dissatisfaction level 
-0.92 if the product misses the feature. While 
in positive question, feature 1 will affect 
customer not much satisfaction as it is only 
0.44.  

4.) Business Marketing Mix Concept 
McCarthy and Perreault (1996, pp. 46-49) 

mentioned about marketing mix that consists 
of 4’Ps which are Product, Price, Place and 
Promotion. These 4’Ps are important to plan 
the marketing mix. Some of it is more 
important than others but still there is 

nothing that will stand alone. When the 
marketing mix has been developed, decision-
making process on various factors become 
similar and then indicated that these factors 
are all important. When consider marketing 
mix wider, it clearly shows that the product 
itself create customers’ satisfaction. The 
channel to place the products in the 
location where customers easily access the 
promotion is the way to communicate with 
target customers. The products also have 
been designed and planned for consumer. 
The price set from estimation of recently 
consumers’ purchasing behavior.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

753



Table 5: Strategy Decision Areas Organized by the Four Ps 
Product Price Place Promotion 

1. Physical good 
2. Service 
3. Features 
4. Benefits 
5. Quality level 
6. Accessories 
7. Installation 
8. Instructions 
9. Warranty 
10. Product lines 
11. Packaging 
12. Branding 

1. Objectives 
2. Flexibility 
3. Level over product 
life cycle 
4. Geographic terms 
5. Discounts 
6. Allowances 
 

1. Objectives 
2. Channel type 
3. Market exposure 
4. Kinds of middleman 
5. Kinds and locations 
of stores 
6. How to handle 
transporting and 
storing 
7. Service levels 
8. Recruiting 
middleman 
9. Managing channels 

1. Objectives 
2. Promotion blend 
3. Salespeople (Kind, 
Number, Selection, 
Training, Motivation) 
4. Advertising (Targets, 
Kinds of ads, Media 
type, Copy thrust, 
Prepared by whom) 
5. Sales promotion 
6. Publicity 

Source: McCarthy and Perreault, Jr., 1996, Basic Marketing: A Global Managerial Approach (p. 46, 
12th ed.)  
 

There are several ways to create 
satisfaction to target customers and 
consumers such as different sizes and shapes 
of product, including quality level of the 
product, adjustable service level, various 
size, color or material of packaging, branding 
and changeable warranties. Moreover, 
publicity and advertising from newspapers, 
magazines, radio, television, billboards can 

be used according to budget of each 
company. Manufacturer or supplier can make 
their consideration on the price of the 
product that can be increased or decreased. 
Many organizations make their marketing 
decision, from many factors, using the 
concept of marketing mix within their 
organization    
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Research framework  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Research framework 
 
Research Methodology 
 1.  Population and sample. Population 
in this research is the group of tourists who 
traveled by both their private car and bus to 
visit Lamphun which consider as unknown 
population. Therefore sample size from 
calculation were 400. The convenience 
sampling technique was applied. This 
research also uses judgment sampling which 
chose suitable sample to the purposes of 
the study. The sampling data was collected 
from tourist attractions in Lamphun province.  
 2.  Research tools. The quantitative data 
was gathered by using questionnaires. 
Questionnaire was created based on the 
research objective and framework which 
divided in to three parts. The first part is 

about general information of Thai 
respondents including gender, age, 
education, occupation and income per 
month. The second part is the information 
about the needs of marketing mix among 
Thai tourists towards the design of exhibition 
and shopping Center for traditional Lanna 
products. This part uses 5 rates Rating Scale 
or Likert Scale to rate the questions which 
the scale was from level 1 refers to Strongly 
disagree to level 5 refers to Strongly agree. 
The criterion for interpretation of 5 levels of 
mean by using mean between 1.00 - 1.80 as 
Strongly disagree and mean between 4.21 – 
5.00 as Strongly agree. The last part was 
about the needs for style and quality of 
products among Thai tourists toward the 

General characteristic of  
Thai tourists 

1. Gender 
2. Age 
3. Occupation 
4. Education 
5. Income 

The needs for marketing mix  
of Thai tourists 

 Marketing mix 
           1.) Product 
           2.) Price 
           3.) Place 
           4.) Promotion 

 Kano’s Model Analysis  

 

 
The Marketing mix of exhibition and 

shopping center for traditional Lannna 
products that suitable for tourists 
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design of exhibition and shopping Center for 
traditional Lanna products based on the 
concept of Kano’s model. The questionnaire 
of this part is 5 level rating scales which level 
1 means Dislike until level 5 means like.   
 3.  Data analysis. Data analysis and 
statistics used in this research are 
quantitative analysis, descriptive statistics by 
using frequency and percentage. Standard 
deviation and statistical significance tested by 
t-Test, One Way ANOVAs and Kano’s model 
analysis to achieve the objectives of the 
research which also base on the relevant 
concepts and theories.  
 4.  Research hypothesis. There was no 
significant different between demographic 
information classified by (gender, age, 
education, occupation and monthly income) 
and average mean of attitude toward 
marketing mix of the design of exhibition and 
shopping Center for traditional Lanna 
products at 0.05 level.  
 
Research Finding 
 This research aims to study on 
marketing mix of exhibition and shopping 
Center for traditional Lanna products that 
suitable for tourists conduct the research on 
the population, sample and tools. Data 
collection and analysis found that Thai 
tourists are male 67.50% and female 32.50% 
with age between 21-30 years old, 31-40 
years old, 41-50 years old and over 50 years 
old as 36.50%, 37.90%, 15.30%, and 10.30% 
respectively. Education levels were bachelor 
degree, higher than bachelor degree, and 

high school or diploma as 74.40%, 14.80% 
and 10.80% respectively. For occupation, the 
respondents work as private company’s 
employees, government officers/employees 
of state enterprises, own business, and 
students as 45.00%, 22.70% 22.20%, and 
10.30% respectively. Average monthly 
incomes are the range from 10,001-20,000 
baht, less than 10,000 baht, 20,001-30,000 
baht and more than 30,000 baht as 39.90%, 
28.60%, 18.2% and 13.30% respectively.        

The needs of marketing mix of Thai 
tourists towards exhibition and shopping 
Center for traditional Lanna products, in 
product perspective was in high levels ( ̅= 
3.92, S.D. = 0.633). The three highest levels 
are quality and standard of the product ( ̅= 
4.21, S.D. = 0.798), variety of type and design 
of products ( ̅= 4.11, S.D. = 0.834), and age 
and duration of storage of the product ( ̅= 
3.93, S.D = 0.706). In term of price, found out 
that overall price are in high levels (=3.79, 
S.D. =0.624). The three highest levels are 
price can be bargain  ̅= 4.17, S.D. = 0.624), 
price of product suitable for quality and 
standard ( ̅= 3.99, S.D. = 0.722) and price tag 
is clearly show ( ̅= 3.82, S.D. = 0.833). For 
place and distribution channel found out 
that overall are in high levels ( ̅= 4.01, S.D. = 
0.799). The three highest levels are orderly in 
product arrangement ( ̅=4.06, S.D. = 0.768), 
sufficient parking for the building ( ̅= 3.97, 
S.D. = 1.044), and location of the building is 
easy to find and to travel to ( ̅= 3.97, S.D. = 
0.910). In term of promotion, it found out 
that overall are in high levels ( ̅= 3.65, S.D. = 
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0.810). The three highest levels are special 
discount for regular customers ( ̅= 3.62, S.D. 
= 0.924), special discount and free give offer 
( ̅= 3.79, S.D. = 0.928) and provide 

advertising via different media such as radio, 
newspaper and banner ( ̅= 3.78, S.D. = 
0.902). All finding as shown in Table 6  
  

 
Table 6: Mean, standard deviation, and level of need for the marketing mix of design of 
exhibition and shopping Center for traditional Lannna products according to Four Ps marketing 
mix. mix.        

Marketing mix factors  ̅ S.D. 
Level of 

need 

1. Product 3.92 0.633 High 
2. Price 3.79 0.624 High 
3. Place 4.01 0.799 High 
4. Promotion 3.65 0.810 High 

Overall level 3.84 0.717 High 

 
The needs of marketing mix of Thai 

tourists towards exhibition and shopping 
Center for traditional Lanna products using 
Kano’s model shows that majority of 
tourists’ needs classified in type O which has 
to create customers satisfaction. The needs 
for 1.) Variety of the shops 2.) Food centers 
or restaurant inside the building 3.) 
Supermarket or convenience store inside the 
building 4.) The layout is easy to understand 
and find the shops 5.) Nice atmosphere, well 

decorated and has clear concept design 6.) 
Cleanliness of the building 7.) Sufficient clean 
toilet for the building 8.) ATM available 9.) 
Well space prepare for customers 10.) Well 
space prepare for customers and 11.) Sign or 
map that show the location of each shop is 
clearly show in the building, all these needs 
can categorize as A type which has duty to 
attract Thai tourists by high technology 
availability inside the building.       
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Table 7:  Tourists’ need on exhibition and shopping Center for traditional Lanna products 
according to Kano’s model concept 

The needs of tourists on 
the building 

A O M I R Q 
Total 

 

Categorize 
by the 

needs of 
tourists 

1. Variety of the shops 17 39 7 20 7 10 100% O 

 2. Food centers or 
restaurant inside the 
building 

13 32 14 15 13 13 100% O 

3. Supermarket or 
convenience store inside the 
building 

9 35 10 12 17 17 100% O 

4. The layout is easy to 
understand and find the 
shops 

12 36 15 17 11 9 100% O 

5. Nice atmosphere, well 
decorated and has clear 
concept design 

25 35 9 8 14 9 100% O 

6. Cleanliness of the building 12 47 21 10 3 7 100% O 

7.  Sufficient clean toilet for 
the building 

7 49 7 17 13 7 100% O 

8. High technology 
availability inside the 
building 

39 23 9 8 14 7 100% A 

9. ATM available 18 31 13 15 11 12 100% O 

10. Well space prepare for 
customers 

15 33 12 14 11 15 100% O 

11. Sign or map that show 
the location of each shop is 
clearly show in the building 

16 44 10 13 7 10 100% O 
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Remark A (attractive)    is the part to attracting customer   
 O (one-dimensional)  is the part that makes customer satisfy  
 M (must-be)   is the part that product must has it 
 Q (questionable)  is the part that should be concerned as it is in the part of  
        dissatisfactory  
 R (reverse)   is unwanted part so it needs to be improved  
 I (indifferent)   is the part that makes no different for customer’s feeling  
 
 
 After classifying the needs of Thai 
tourists, the needs of products have to be 
evaluated by rule of M>O>A>I. In case that 
the needs on the products are difficult to 
decide or no clear, the use of rule M>O>A>I 
is very useful. The first need that must 
improve or the first part of product that 
strongly reflect Thai tourists’ feeling towards 
the exhibition center is the need of M type. 
As shown in Table 7 is the needs of the 
exhibition center according to the concept of 
Kano’s model to prevent customers’ 
dissatisfaction on the exhibition center which 
is the most important part that need to be 
improved. Then followed by the second, 
third, and fourth part which are type O, A, 
and I respectively. It means when reduce 
dissatisfaction, it is important to find the 
needs that will make tourists satisfy by make 
them impress and want to come back in the 

future. Normally, if the product can make 
consumers feel positive and impress in 
product with 2-3 factors, it can say that the 
product was improved and perform well in a 
certain extent. The needs that can create 
customers’ satisfaction from high to low 
levels are high technology available in the 
building, nice atmosphere, well decorated 
and has clear concept design, and sign or 
map that show the location of each shop is 
clearly show in the building were scale as 
0.78, 0.78 and 0.72 respectively. For the 
needs towards the center that can cause 
dissatisfaction if its missing from high to low 
levels are cleanliness of the building, 
sufficient clean toilet for the building, and 
supermarket or convenience store inside the 
building were represented dissatisfy as -0.76, 
-0.70 and -0.68 respectively as Table 8 and 
Figure 3. 
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Table 8: Customer Satisfaction Coefficient towards exhibition and shopping Center for traditional 
Lanna products 

The needs of 
tourists on the 

building 
A O M I 

Categorize 
by the needs 

of tourists 

Satisfaction 
level 

(A+O)/ 
(A+O+M+I) 

Dissatisfaction 
level (O+M)/ 

((A+O+M+I) x (-1)) 

1. Variety of the shops 17 39 7 20 O 0.67 -0.55 

2. Food centers or 
restaurant inside the 
building 

13 32 14 15 O 0.61 -0.62 

3. Supermarket or 
convenience store 
inside the building 

9 35 10 12 O 0.67 -0.68 

4. The layout is easy 
to understand and 
find the shops 

12 36 15 17 O 0.60 -0.64 

5. Nice atmosphere, 
well decorated and 
has clear concept 
design 

25 35 9 8 O 0.78 -0.57 

6. Cleanliness of the 
building 

12 47 21 10 O 0.66 -0.76 

7.  Sufficient clean 
toilet for the building 

7 49 7 17 O 0.70 -0.70 

8. High technology 
availability inside the 
building 

39 23 9 8 A 0.78 -0.41 

9. ATM available 18 31 13 15 O 0.64 -0.57 

10. Well space 
prepare for customers 

15 33 12 14 O 0.65 -0.61 

11. Sign or map that 
show the location of 
each shop is clearly 
show in the building 

16 44 10 13 O 0.72 -0.65 
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Figure 3:  The effects of product’s roll on satisfaction and dissatisfaction  
 
 From the test on general relationship of 
Thai tourists that categorize by personal 
characteristics including gender, age, 
education, occupation and income, result 
the needs for marketing mix on the 
exhibition center that no difference at 
significance level of 0.05.  
 

Summary and Discussion 
 General information of Thai tourists as 
respondents, most of them are male, age 
between 21-30 years old, bachelor degree 
graduated, work as private company’s 
employees and average income per month is 
between 10,001-20,000 baht. The needs of 
tourists on marketing mix for exhibition 
center are all in high levels including 
product, price, place and promotion. The 
needs of marketing mix that is the most 
needs for Thai tourists is in term of place and 
channel of distribution which are products 
are tidily place on the shelf, parking area 
available for customer, and location of the 

shops are easier to find and easy to travel to. 
Marketing mix are also important in Kano’s 
model achievement which consistent with 
the research of Orn-anong Boonwan (2011) as 
the results showed that the marketing mix 
influence customers on purchasing One 
Tambol One Product (OTOP) with overall in 
high level. It is also consistent with the 
results of Ketsarin Chomtrakarn (2008) who 
studied on marketing mix factors that 
affecting consumers on purchasing One 
Tambol One Product (OTOP) in Samut 
Prakan. Both researchers found that 
marketing mix factors are all in high level and 
if categorize by each type of marketing mix, 
place will be the most important factor as 
customers give important concern to the 
convenience location that easy to find and 
easy to travel to in high level. Product factor 
should focus on new design, concern more 
on quality with suitable price and should be 
more publicized. Moreover, it should be 
more study on other factors of marketing mix 

 Dissatisfaction level 
 

Satisfaction level 
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with more specific details in various areas. It 
should be also has more advertising via 
radio, newspaper, and banner in order to 
apply the results of the comparative study 
and to improve the efficiency consumers 
behavior. 
 The design of exhibition and shopping 
Center for traditional Lannna products give 
an important on satisfaction of Thai tourist 
who would visit the center by focusing on 
high technology that available in the center, 
nice atmosphere, well decorated and has 
clear concept design, and sign or map that 
show the location of each shop is clearly 
show in the building. As a result, the building 
has been designed to meet the needs of 
visitors.        
 

Suggestion 
 Marketing mix model and design of 
exhibition and shopping Center for traditional 
Lannna products that sustainable and 
suitable for tourists should focus on 
participation of the management of both 
public and private sectors in 3 points which 
are 1.) to determine the development 
pattern of exhibition and shopping center for 
traditional Lannna products with the 
processes as follows: 1.1) set the vision, 1.2) 
mission, 1.3) evaluate stakeholder and 1.4) 
strategies for development. 2.) To create 
management team from public sector, 
private sector and community to get the 
same commitment and support to the 
product literally by buildup love and unity of 

all stakeholders. Also create faith on leaders 
and group of leaders for the building 
management to achieve knowledge sharing 
to create powerful idea on the basis of 
cultural, traditional, lifestyle and local 
wisdom. And 3.) Provide cooperation activities 
to promote the concept of participation 
principle and good governance principle.  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 5A และ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว เส้นทางหลวง
หมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 400 คนที่มา
ท่องเท่ียวยังสถานที่ท่องเทียวที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  โดย
การใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรของ  W.G. Cochan ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota  Sampling)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงแบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ One way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนสัญชาติไทย
และชาวต่างชาติจ านวนเท่ากัน ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยระหว่าง 20,001-25,000 บาท ผลการศึกษา
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีผลต่อศักยภาพการท่องเท่ียว 5A พบว่าด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
(X̅= 3.75) และด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (X̅= 3.51) มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (X̅= 3.40) 
ด้านเส้นคมนาคม (X̅= 3.16)  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 2.94) และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) เพศแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 5A ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
(Attraction) แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) อายุ รายได้ และสัญชาติแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ
การท่องเท่ียว 5A ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง 
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ABSTRACT 
 The study of the tourism development of the highway (route) 1096 Mea Rim-Samoeng, Chiang Mai 
Province. Objective were first, to study the demographic of Thai tourists and foreign tourists. Second, to 
investigate Thai tourists and foreigner tourists attitude towards  the 5A’s of tourism. Finally to explore guidelines 
for tourism development of the highway (route) 1096 Mea Rim-Samoeng, Chiang Mai Province. Sample size of this 
study were Thai and foreign tourists who visit attractions on the highway (route) 1096 Mea Rim-Samoeng, Chiang 
Mai province a total of 400 samples which calculated by using formular from W.G. Cochan at 95% confident. Non-
probability sampling was applied by using Convenience Sampling Technique. Several descriptive statistic were 
applied i.e, frequency, percentage, mean, standard deviation (SD) and Inferential Statistics were T-Test and F-Test 
(One-way Analysis of Variance ANOVA).  

The findings indicated that number of Thai and foreign tourists were equal. Most population were 
female, age between 21-30 years old which they earn 20,001-25,000 baht per month. The result from 
agreement’s level of Thai and foreigners tourists towards to the 5A’s of tourism founds indicated that respondent 
gave a rate as agree to Attraction (X̅= 3.75) and Accommodation (X̅= 3.51). The othe factors such as Activity (X̅= 
3.40), Amenit (X̅= 3.16) and accessibility (X̅= 2.94) were gave a rate as neutral respectively. In addition, result of 
hypothesis found that 1) there was significant different between demographic information classified by gender 
and average mean of agreement towards Attraction at 0.05 level. 2) There were no significant different between 
demographic information classified by age, income, and nationality and average mean of agreement towards 5A’s 
of tourism at 0.05 level. 

Keywords: Guidelines for tourism development, Highway (route) 1096 Mea Rim-Samoeng 

 
บทน าและความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สมาคมอาเซียนใน
ปลายปีพุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา สมาชิกทั้ง 10 
ประเทศโดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเน้นพัฒนาความเจริญทาง
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 
และการบริหารร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
การศึกษาและร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศส่วน
ภูมิภาค รัฐบาลจึงมีนโยบายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาคและมีนโยบาย
ให้ชาวต่างชาติสามารถขยายเวลาอยู่อาศัยในปะเทศ
ไทยและได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเ ชียงใหม่ออกเป็น ยุทธศาสตร์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ

และพัฒนาด้ านศั กยภาพคนให้พร้ อมกั บการ
เปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด ารงความเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังสะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการบริการ 
(ส านักงานศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, 2556) ฉะนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง 
จ าเป็นต้องท าการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่
เป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดใจ 
สามารถเข้าถึงได้ทั้งกายภาพ แนวคิดและประเพณี
วัฒนธรรม การมีที่พักอาศัยหรือที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดี
พอสมควร การมีกิจกรรมที่เป็นทั้งเชิงวัฒนธรรมและ
เป็นไปตามธรรมชาติท้องถิ่น และมีความสะดวก
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ปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้าน
การท่องเที่ยวสูงเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้าน
โบราณสถานโบราณวัตถุ  แหล่งท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นจ านวนมากมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวนอกจากน้ีเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางด้าน
การท่องเที่ยวที่สามารถเช่ือมโยงกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน(กลุ่มล้านนา) และยังสามารถขยาย
เส้นทาง การท่องเที่ยวไปยังอนุภาคลุ่มน้ าโขงได้
ทั้งหมดจากศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความ
พร้อมทุกด้านท าให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะ
ท าให้ เ ชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
อา เซี ยนขึ้ นมี ก า รปรั บปรุ ง โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน 
(Infrastructure) ต่างๆอย่างเป็นระบบ เช่นการขยาย
สนามบินเชียงใหม่ให้เป็นสนามบินนานาชาติเพื่อให้
เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) 
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบกหลายเส้นทาง
เช่นโครงการขยายเส้นทางรถไฟเชียงใหม่ – เชียงราย
เพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมการค้าและการ
ท่องเที่ยวโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเ ชียงใหม่  - กรุงเทพ
โครงการขยายผิวการจราจรจังหวัดเชียงใหม่  – 
เชียงราย เป็นสี่ ช่องจราจร  นอกจากนี้ยังมีศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา เป็นต้น (คณะนักศึกษาปริญญา
เอก สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
2549) 

โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมายในหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นศูนย์ความเจริญทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การศึกษา การ
คมนาคม และอื่นๆ และถือว่า เป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดใน
ภาคเหนือ และมีขนาดเมืองใหญ่ เจริญเป็นอันดับที่ 2 
รองจากกรุงเทพมหานคร มีสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

สะดวก ครบครัน อ าเภอหางดง ห่างจากอ าเภอเมือง 
14 กิโลเมตร มีการลงทุนจ านวนมาก ในด้านของการ
พาณิชย์ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการการ
ท่องเที่ยว โรงแรม-รีสอร์ท ที่พัก และเป็นอ าเภอที่
รองรับความเจริญของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขยาย
ลงไปทางตอนใต้ของเชียงใหม่, อ าเภอจองทอง ห่าง
จากเมืองเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร เป็นอ าเภอที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะในแต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 1ล้าน7แสนคน และมี
แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง อาธิ เช่น อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ น้ าตกแม่กลาง วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นต้น ปัจจุบันอ าเภอ
จอมทองมีการลงทุนจ านวนมาก เพิ่มมากข้ึนในปี พ.ศ. 
2550 บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า อ าเภอแม่แตง 
เป็นอ าเภอที่มีการลงทุนในด้านการพาณิชย์ โรงแรม รี
สอร์ท เป็นอ าเภอที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวกับหลาย
อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และผู้วิจัยจังได้เลือกอ าเภอแม่ริม เพราะ
อ าเภอแม่ริม ห่างจากอ าเภอเมือง 16 กิโลเมตร เป็น
อ าเภอที่รองรับความเจริญของเชียงใหม่เพื่อขยายไปสู่
ทางตอนเหนือของเชียงใหม่ ปัจจุบัน อ าเภอแม่ริม ยัง
มีเขตที่เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญหลายอย่าง อาทิเช่น 
สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น และยังเป็นแหล่งลงทุนส าคัญ
ส าหรับธุรกิจ การพาณิชย์ โรงแรม รีสอร์ท ที่ถือได้ว่า
อ าเภอแม่ริม เป็นอ าเภอที่มีรีสอร์ทมากที่สุดของ
จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอ าเภอแม่ริม มีสถานท่ีพักผ่อน
ตามธรรมชาติที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด อ าเภอแม่
ริม อยู่ทางตอนบนของตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ก าลังขยายตัวและมีสิ่งที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยที่อ าเภอ
แม่ริม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอีก
ทั้งยังเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่
และยั ง เป็นทางผ่ านไปยั งอ า เภอปาย จั งหวัด
แม่ฮ่องสอน (Guideubon, 2559) 
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อีกทั้งตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่
ริม-สะเมิง ที่มีระยะทางความยาวกว่า 35 กิโลเมตร 
และมีแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ได้แก่  พระ
ต าหนักดาราภิรมย์ ใบออร์คิด-บัตเตอร์ฟาร์ม คุ้มเสือ 
อาณาจักรเสือ (Tiger Kingdom) กระเหรี่ยงคอยาว
แม่ริม สวนสายน้ าออร์คิด Wild Asia (โชว์จระเข้) 
เมาท์เทนออร์คิด ฟาร์มงู คิงคอบบร้า ฟาร์มงูแม่สา 
The Monkey Center (ศูนย์ฝึกลิง)  X-Center บันจี้
จัมพ์ และขับรถ ATV สวนกล้วยไม้แม่ริม ฟาร์มจระเข้
แม่ริม สวนสัตว์แมลงสยาม (Siam Insect Zoo) 
โรงเรียนลิงแม่ริม น้ าตกแม่สา กระเหรี่ยงคอยาว  

บ้านโต้งหลวง ปางช้างแม่สา  สวนพฤกษ์ศาสตร์สิริกิติ์ 
สวนองุ่นเอเดน ม่อนแจ่ม ม่อนม่วนโครงการหลวง
หนองหอย  เอราวัณรีสอร์ท และน้ าตกแม่ยิ้ม ด้วยมี
แหล่งท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากจึงท าให้ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติได้ให้ความสนไปเที่ยวชมเป็นอย่าง
มาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากสถิติของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 
2553-2557 จากรากฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิง
ตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท .ท.ท. ) 
(tourismthailand.org/marketingdatabase) 

 

 
ภาพที ่1 เปรียบเทียบข้อมูล จากสถิติของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 

  
 ดั งจะ เห็น ได้ ว่ าจ านวนนักท่อง เที่ ย วที่ ม า
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดนั้นในปี พ.ศ. 2557 มี
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 
6,928,155 คน เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 23.94 (องค์กร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) ท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อน ามาแนะแนวทาง
ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแม่ริม - สะเมิง 
1096 เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ นอกจากนี้ยังตอบสนองกับนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความมั่งคัง่อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
อีกประการ 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเส้นทางหลวง
หมายเลข 1096 แม่ริม - สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 
5A เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเส้นทางหลวง
หมายเลข 1096 แม่ริม - สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 
5A เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 3.  เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม – สะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ่
 

ขอบเขตการวิจัย  
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  โดยมุ่ งศึกษาด้าน
ศักยภาพการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 
5A องค์ประกอบหลัก คือ ด้านสิ่ งที่ดึงดูดใจ 
(Attraction) สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
(Accessibility)  สิ่ ง อ า น วย ค วา มส ะ ดวก ต่ า ง ๆ 
(Amenity) ที่พัก (Accommodation) และกิจกรรม
ต่าง ๆ (Activity) (Dickman, 1996) 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติ เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 
แม่ริม- สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่ชัด 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
แน่นอน จึงเลือกใช้การค านวณสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G.Cochran ก าหนดค่าความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้
เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 5   
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เมื่อ  n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 p  =  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม 0 .50  
 z  =  ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ z มีค่า

เท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95   
 e =  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

= 0.05 

แทนค่าจากสูตรที่ใช้       2
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 ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับ 400 คนและใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น แบบ
โควต้า (Quota  Sampling ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวนอย่างละ 
200 คน  
 2. เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
(Questionnaire) แบบปลายปิด (Closed ended 
Questions) แบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว
เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยยึดหลักองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5 
องค์ประกอบคือ  สิ่ งดึ งดูด ใจในการท่อง เที่ ย ว 
(Attraction) เส้นทางคมนาคม (Accessibility)  สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenity)  ที่พักในแหล่ง
ท่องเที่ยว(Accommodation)  และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Activity)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่
ได้โดยการลงพื้นที่ศึกษาในเส้นทางหลวงหมายเลข 
1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เส้นทางหลวงหมายเลข
1096 แม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่
ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 – 
20 มีนาคม 2559 
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ 
ข้อมูลต่างๆ ที่ ได้ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมจาก
แนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package Social Sciences) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistical) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้วิเคราะห์สมมติฐาน ค่า t-test เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน 

และใช้สถิติ (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ด้าน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุ ต่อค่าเฉลี่ยรวมของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการท่องเที่ยว 5A 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 H0:   ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A ไม่แตกต่างกัน 
 H1:   ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (51.5%) สัญชาติไทยและต่างชาติ
มีจ านวนเท่ากัน (50.0%) อายุระหว่าง 21-30 ปี 
(39.5%)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท 
(19.8%)  
 ผลการวิ เคราะห์ระ ดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1096 
แม่ริม-สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 5A  ใน
ระดับมาก มี 2 ปัจจัยได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการ

ท่องเที่ยว (Attraction) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ใน
ระดับมาก มี 4 ปัจจัยย่อยได้แก่  มีแหล่งธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 มีทัศนียภาพที่ดีสามารถดึงดูดใจได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มีภาพลักษณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 มีการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเงียบสงบ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และมีระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสภาพอากาศปลอด
โปร่งแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และด้านที่พักใน

ลักษณะทาง 
ประชากรหลักศาสตร์ 

เพศ 
อายุ 
รายได้เฉลี่ย/เดือน 
สัญชาติ 

แนวทางการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว 

ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 
1096  

แม่ริม – สะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 5 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  (Amenity) 

ที่พัก (Accommodation) 

กิจกรรมต่างๆ (Activity) 
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แหล่ งท่องเที่ ยว (Accommodation)  มีค่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.51 พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
มี 5 ปัจจัยย่อยได้แก่ ท่ีพักให้เลือกหลากหลายแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีจ านวนที่พักให้บริการเพียงพอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ที่พัก มีการต้อนรับและดูแล
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ที่พัก
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 
และที่พักมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการอย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และพบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
ที่พักมีราคาเหมาะสมต่อคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 และที่พักมีความปลอดภัย เช่น มีกล้องวงจรปิด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  และมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง  มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว (Activity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 พบว่ามี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี 4 ปัจจัยย่อย 
ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมได้
อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  มีการจัดกิจกรรม
ที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 มีการจัดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และมี
การจัดสถานท่ีเพื่อใช้พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  และพบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี 3 ปัจจัยย่อย 
ได้แก่ มีการก าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 มีการจัดงานตามฤดูกาลที่มี
เอกลักษณ์หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  มีการ
ก าหนดเวลาให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ฤดูกาลอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ด้าน
เส้นทางคมนาคม (Accessibility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.16  อยู่ในระดับมาก มี 1 ปัจจัยย่อยได้แก่สภาพ
ถนนเอื้อต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ
ระดับความระดับปานกลางมี 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ มี
เส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้หลายทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.32 มีเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรได้สะดวกทุก
ฤดูกาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 มีเส้นทางการ

ท่องเที่ยวที่ เ ช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 มีรถประจ าทางพร้อมให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และมีแสงสว่างเพียงพอในยาม
ค่ าคืนตลอดเส้นทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.94 พบว่ามีระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มี 6 ปัจจัยย่อย 
ได้แก่ มีร้านอาหารเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 มีที่จอดรถเพียงพอต่อจ านวนรถของ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11  มีเอกสารแนะน า
แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 
มีร้านค้าให้บริการ อาหาร และ เครื่องดื่มที่ถูกสุขลักษณะ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ห้องน้ าสะอาดและมีจ านวน
เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
มีร้านขายยา ปั้มน้ ามัน และ ตู้ ATM ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.66 และพบว่ามีระดับความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อยู่ในระดับน้อย
ได้แก่ มีสถานที่พยาบาลที่น่าเช่ือถือและเพียงพอในยาม
ฉุกเฉิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ คือ 
 H0 : ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1 ) เพศ
แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 5A ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว 
(Attraction) แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 และ (2) อายุ รายได้ และสัญชาติแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 5A 
ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ ช่วงระหว่าง 21-30 ปี  และมี
สัดส่วนที่เท่ากันของสัญชาติไทยและต่างชาติ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  ซึ่งแตกต่างจาก
ผลการศึกษาของ (1) หยกทิพย์ และในสิงห์ (2554) 
“แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
ชาวภูไท บ้านห้วยหีบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร” ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ด้านเพศหญิง อายุช่วงระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา อาชีพ
เกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท  
(2) ยุทะการ  ไวยอาภา (2555) “การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่เป็นด้านเพศหญิง อายุ 21 -30 ปี 
อาชีพเกษตรกร  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 
บาท และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มีผลต่อศักยภาพการท่องเที่ยว 5A 
ผลการศึกษาพบว่า พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว และ
ด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ได้แก่ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านเส้นทางคมนาคม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ซึ่งผลการศึกษาแตกต่างจาก ยุทะการ ไวยอาภา 
(2555) “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่” ที่พบว่ามีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านที่พัก ด้านสิ่งอ านวยสิ่งความสะดวก
และด้านกิจกรรม   
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A ใน
ด้ า น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใ จ ม า ก ที่ สุ ด  โ ด ย มี ปั จ จั ย ย่ อ ย 
ประกอบด้วย มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น

ทางชุมชนและผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรอบถนน 1096 แม่ริม-สะเมิง ควรมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติร่วมกันในการช่วยรณรงค์ 
อนุรักษ์ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณอ์ยู่เสมอ เพื่อดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในครั้งต่อไป 
 2.  จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A 
ในด้านเส้นทางคมนาคม (การเข้าถึง) มีระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ดังนั้นควรพัฒนาและ
ปรับปรุงเกี่ยวกับแสงสว่างที่ใช้ในการเดินทางให้
เพียงพอตลอดเส้นทาง และเพิ่มป้ายสัญญานจราจร 
เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว าม ปลอดภั ย ใ นก า ร เ ดิ นท า ง ขอ ง
นักท่องเที่ยว และควรเพิ่มจ านวนรถประจ าทางเพื่อ
ให้บริการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว  
 3. จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อศักยภาพ 5A ใน
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว 
ควรเพิ่มห้องน้ าสาธารณะให้เพียงพอกับจ านวน
นักท่องเที่ยว และเพิ่มจุดบริการตู้ ATM และสถานี
บริการน้ ามันนักท่องและสถานพยาบาลที่น่าเช่ือถือที่
ให้บริการในยามฉุกเฉิน 
 
กิติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ส านักการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงใหม่  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม รวมถึ งคณะท า งาน ผู้ ช่ วยวิ จั ย 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้การสนับสนุน คอยให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือติดต่อประสานงานในด้าน
ต่างๆ  กระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยฯ ยังหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการวิจัยนี้จักเป็นประโยชน์ในมิติด้านวิชาการแก่
หน่วยงานนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนิสิต
นักศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการด้านงบประมาณ ประสิทธิภาพ และสภาพปัญหาอุปสรรค โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ  ของงานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารสนเทศด้านงบประมาณ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน 4 คน หัวหน้างาน จ านวน 4 คน และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน ได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเอง ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การบรรยายและพรรณนาสรุปเป็นประเด็น  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการด้านงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 มีทั้งหมด 6  ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล กระบวนการประมวลผล การเก็บรักษา
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ ซ่ึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในปฏิบัติงานสามารถอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์ และยังสามารถน าไปใช้เป็นรายละเอียดประกอบกับรายงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS) นอกจากนี้ ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ การวางแผน การ
วิเคราะห์ และการตัดสินใจได้ทันที ท าให้การบริหารงานด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น   
 ด้านประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ พบว่า (1) 
ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ (2) ช่วยลดขั้นตอนการท างานท าให้ประหยัด
ทรัพยากรด้านเวลา  (3) ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้หรือไม่ (4) ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา (5) ช่วยผู้บริหารในการก าหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ และ(6) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและฐานข้อมูล 
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเข้ามาช่วยในการด าเนินงานของผู้บริหาร 
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าล้าสมัย ซ่ึงผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ เกิดจากโปรแกรม Microsoft Excel ที่น ามาใช้งานไม่ตอบสนอง ปัญหา
ด้านข้อมูลและฐานข้อมูล พบว่า ในช่วงแรกฐานข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้สร้างไว้ มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และ
ในบางครั้งข้อมูลที่ได้มีข้อผิดพลาด ค านวณไม่ถูกต้องเนื่องจากรุ่นของโปรแกรมที่ใช้ไม่สอดคล้องกับรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้โปรแกรมยังมีข้อจ ากัดในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยอัตโนมัติ   ด้านข้อมูลและฐานข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากท าการบันทึกรายการแล้วทุ กครั้ง รวมถึงควรส ารวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้าน
งบประมาณก่อนจัดท าฐานข้อมูล ปัญหาด้านกระบวนการในการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าผู้บริหารและหัวหน้างานยัง
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ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากถูกจ ากัดในด้านการแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังไม่มีระบบการป้องกัน ท า
ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ด้านระบบเครือข่าย การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณได้ใช้
ระบบเครือข่ายแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจ ากัด (Local Area Network : LAN) ในการด าเนินงาน หากคอมพิวเตอร์
เครื่องหลักเกิดความเสียหายจะท าให้เครื่องลูกข่ายที่อยู่ในระบบไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานควรศึกษา
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศให้มากขึ้น และควรมีการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศด้านงบประมาณเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 

ค าส าคัญ : การจัดการงบประมาณ,ระบบสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study management on budget, Efficiency and problems and obstacles in 
information management on budget, finance and accounting, at the Chiang Mai 3 Highway District, as a qualitative research. 
Population and samples in the research include those having knowledge on, expert at, and concerning with information on 
budget, totaling 10 persons, comprising 4 executives, 4 supervisors and 2 practitioners. Data was collected by observation and 
interview with using the questionnaire created by the researchers to be analyzed, with use of descriptive summary as issues.  
 The research result found that there were 6 steps of information management on budget, finance and accounting, 
3rd Chiang Mai Highway District, as follows: data collection, data examination, data processing, data storage, data analysis, and 
data application. Applying the information technology to help performance could facilitate data storage and processing well. As 
a result, it was accurate and reliable and updated and able to facilitate working much, reduced redundancy and delayed of 
operation which was not flexible in processing, could access to the information required quickly and also could be used as 
details supplementary to the report in Government Fiscal Management Information System (GFMIS). In Addition, the executives 
could use the data to define strategy, planning, analysis, and decision making immediately, allowing the budget management 
to be efficient and effective more.  
 Efficiency in budget management by using management information system and budget control found (1) help to 
data user can access the information that they need quickly and timely (2) reduce work procedures and save time resource (3) 
help to determine whether it meets the targets set by the government or not (4) help to administrators can analyze problems 
or obstacles arise to find out how to improve (5) control and troubleshooting and help to administrators to define strategic, 
goals and operational planning and (6) help to a worker with ease to improve the information and databases. 
 Problems and obstacles found in applying the information system on budget to help operation of the executives, 
superiors and practitioners are similar as follows: Problem on hardware- the computers was obsolete that the executives 
should allocate budget to produce the ones with higher quality; problem on software-it was from the Microsoft Excel used did 
not respond since the version of software used was not in line with model of the computer. In addition, the software also was 
limited in interconnecting automatically, The problem on data and database were found that initially, the database created by 
the practitioners was not correct and updated, which the executives should reiterate the practitioners to record carefully and 
there should be examination on correctness of data after recording every time, and the practitioners should survey demands of 
users of data on budget before making database. The problem on process on management of disbursement of budget was 
found that the executives and supervisors could not access data wholly since they were limited on sharing of data. The 
information system also had no protection system, so that those who did not concern to could access to the data easily on 
network system on information system on budget, they used Local Area Network (LAN) to operate. If the main computer is 
damaged, the clients in the system could not view data as well. So, the data users and practitioner should study and try to 
understand data in the information system more. And there should be regularly training to provide knowledge on information 
management on budget additionally.  
 

Keywords: Budget Management, Management Information System  
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บทน า 
 ใน ปั จ จุ บั น โล ก เข้ า สู่ ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วส า ร 
สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทางภาครัฐและเอกชน
จะต้องน ามาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อความถูกต้อง
และรวดเร็ว  ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่
จะต้องรวบรวมข้อมูลมาจัดท าฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์การให้ ง่ายและสะดวกในการตัดสินใจ (ประสงค์ 
ประณีตพลกรัง, 2541, น.11) ระบบสารสนเทศเป็น
เสมือนเครื่องมือช้ินส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขององค์การได้
เป็นอย่างมาก และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ให้สูงขึ้น (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, 2545, น.10) ดังนั้น จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต่าง ๆ ต้องน าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการมาพัฒนาใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์การ 
 จากเดิมหน่วยงานภาครัฐได้จัดท าบัญชีระบบ
บัญชีเกณฑ์เงินสด แต่เนื่องจากไม่สามารถรับรู้ถึง
สถานะทางการเงินที่แท้จริง กรมบัญชีกลางซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการควบคุมก ากับ การจัดท าบัญชี 
จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 
(Manual) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 หน่วยงาน
ภาครัฐได้เข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS : Government Fiscal 
Management Information System) แต่ยังคงจัดท า
ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) โดยท าขึ้น
เป็นระบบคู่ขนานกัน (กระทรวงการคลัง กลุ่มระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ , 
2550) ซึ่งในปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ 
GFMIS โดยใช้วิธีน าเข้าข้อมูลผ่านทาง Web Online 
ท าให้ ได้ รับความสะดวกและคล่องตั วในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเรียกรายงานในระบบงานต่าง ๆ ที่
เป็นปัจจุบันได้แบบทันท ีจึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งยกเลิกการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 

(Manual) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว.384 ลง
วันที่  18 ตุลาคม 2556 (ส านั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มคลังและพัสดุ, 2558)  
 งานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่
ที่ 3 ได้จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณด้วยมือ
ควบคู่ กั บ การบั นทึ ก รายการในระบบ  GFMIS 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากรายงานที่ได้จากระบบ GFMIS เป็นรายงาน
ในภาพรวมจะแสดงรายการเงินงบประมาณแต่ละ
ประเภทในภาพรวม ซึ่งไม่สามารถแสดงรายละเอียด
ของงบประมาณแต่ละประเภทตามที่ ผู้บริหาร
ต้องการทราบได้  ดังนั้น ทางแขวงฯ จึงมีนโยบายให้
งานการเงินและบัญชี จัดท าทะเบียนคุมควบคู่ไปด้วย 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดการด้านงบประมาณ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นย า มีความทันสมัยและความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล จึงได้มีการน าโปรแกรม Microsoft Excel เข้า
มาใช้ในการจัดการด้านงบประมาณในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวางแผนบริหารจัดการ การวิเคราะห์และ
ประเมินผล ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง คุณภาพ
ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ชุดค าสั่งงาน มี
ความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการใน
การใช้งานได้ทุกรูปแบบ สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก
ไม่ ยุ่ งย าก  ท า ให้ ค วามนิ ยมของการใช้ เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ เข้ าม าเป็ น เครื่ อ งมื อของระบ บ
สารสนเทศมากข้ึน ระบบสารสนเทศจะท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  6 
ประการ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, น.18-19; 
ศรีสมรัก อินทุจ ันทร์ยง , 2550, น.6-16) คือ (1) 
ฮาร์ดแวร์ (2) ซอฟต์แวร์ (3) ข้อมูลและฐานข้อมูล 
(4) กระบวนการ(5) ระบบเครือข่าย (6) บุคลากร 
ส่วนการด าเนินการจัดระบบสารสนเทศ โดยทั่วไป
มีขั ้นตอนการด าเนินงาน  6 ขั้นตอน (กรมวิชาการ, 
2544ก, น.22-31) คือ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การ
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ตรวจสอบข้อมูล (3) การประมวลผลข้อมูล (4) การ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ (5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
(6) การน าข้อมูลไปใช้ 
 จากงานวิจัยของอภิญญา ธงไชย (2550) พบว่า
ระบบงบประมาณโดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 
3 มิติที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น ามาใช้ มีความซับซ้อนมาก ดังนั้น ทางคณะฯ จึงมี
การพัฒนาขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน การสร้างทะเบียนคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน 
การสร้างแบบรายงานข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดินโดย
การน าโปรแกรม Microsoft Excel มาช่ วยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่สอดคล้อง
กับระบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยน ามาใช้ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
ปฏิบัติงานแทนระบบมือ ตามรูปแบบที่ต้องการใช้
งาน จนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี สามารถให้
ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและ
สอดคล้องตรงกับข้อมูลในระบบงบประมาณ 3 มิติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยให้การปฏิบัติงาน
รวดเร ็วกว ่าการใช ้ระบบม ือ นอกจากนี ้การใช้
เทคโนโลย ีด ้านคอมพ ิวเตอร ์เข ้ามาช ่วย ในการ
บริหารงาน สามารถช่วยให้ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จาก
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงาน  
 นพมาศ อุพันทา (2555) พบว่าสภาพปัญหา
ของการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งมะแลง
ที่พบ (1) ด้านระบบประมวลผลรายการผู้บริหารใช้
ประโยชน์จากข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ เต็มที่ 
บุคลากรขาดทักษะในการบันทึกข้อมูลและเพิกเฉย 
(2) ด้านระบบการรายงาน ผู้บริหารไม่สามารน า
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ บุคลากรที่รับผิดชอบเกิดความไมอ่ยาก
ท าและไม่เข้าใจขั้นตอนการรายงานท าให้ระบบ
รายงานล่ า ช้าเกิดความเสียหายในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาซ้ าซ้อนได้ (3) ด้านระบบ

สนั บ สนุ นก ารตั ดสิ น ใจ  ได้ รับ รายงาน ข้ อมู ล
สารสนเทศที่ล่าช้าการน าไปใช้งานไม่ทันในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้การจัดสรร
งบประมาณไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน 
เกิดความขัดแย้ งระหว่างชุมชนกับท้องถิ่ น ได้ 
บุคลากรไม่บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารไม่เห็น
ประโยชน์ของการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ (4) ด้าน
ระบบสารสนเทศส านักงานอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ที่มีอยู่
ล้าสมัย ระบบเครือข่ายมีปัญหา สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ยังขาดความเสถียรจ านวนผู้ใช้มีมาก บุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี ขาดการ
ประสารงานกันในหน่วยงาน แนวทางในการแก้ไขการ
บริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดสรรงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งมะแลง พบว่า (1) ด้าน
ระบบประมวลผลรายการ ควรพัฒนาความรู้ความ
เข้ า ใจและทั กษะของบุ คลากร  บั นทึ กข้ อมู ล
สารสนเทศให้ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ จัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอ (2) ด้าน
ระบบงาน ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้บริหารเรียนรู้
การใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้จริง (3) 
ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรและผู้บริหาร ให้มีความรู้ และทักษะในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง (4) ด้านระบบ
สารสนเทศส านักงาน จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอ พร้อมท้ังพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงานจึงมี ความตระหนัก
ในการที่จะน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้ 
เพื่อวางแผนและการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ละ เป็ น ไป ต าม น โยบ ายแล ะ
วัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งเพื่อให้การจัดการระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณ ของแขวงฯ  มีป ระสิท ธิภ าพและ
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อด าเนินการพัฒนาและส ารวจสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการที ่เหมาะสม มาใช้
จัดการสารสนเทศด้านงบประมาณของแขวง ฯ ให้
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจัดการงบประมาณ โดยใช้
ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและควบคุม
งบประมาณงานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 3 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ 
โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุม
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 3 
 3.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานการเงิน

และบัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ท่ี 3 
  ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ณรงค์ 
โพธิ์พฤกษานันท์, 2550, น.185) โดยพิจารณาจากผู้
ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศด้านงบประมาณ ของแขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 ซึ่งมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ านวน 4 
คน  ห ัวหน ้า งาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  3 

จ านวน 4 คน และผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 จ านวน 2 ท่าน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนามุ่งศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบ
สารสนเทศด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 โดยมีประเด็นส าคัญ
ในการน าเสนอ    ตามหัวข้อต่อไปนี้ (1) ศึกษาการ
จัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ โดยประยุกต์จาก
แนวคิดการจัดการ ของอุษา พันธุ์คีรี (2552, น.37)  
และคนึงนิจ พรหมเนตร (2554, น.81) โดยกล่าวถึง
กระบวนการจัดการที่ส าคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล  การตรวจสอบ ข้ อ มู ล 
กระบวนการประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ (2) การศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
โดยประยุกต์จากแนวคิดของณรงค์ แก้วกัญญา 
(2555, น .23) ที่ กล่ าวถึ งประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศไว้ว่าระบบสารสนเทศท า ให้องค์กร
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุน ช่วยใน
การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมการปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลการปฏิบั ติ งานได้ ถูกต้ อง 
เหมาะสม (3) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ โดยประยุกต์
จากแนวคิดองค์ประกอบของระบบสารสน เทศ
คอมพิวเตอร์ของทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548, 
น.18-19) และศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2550, น.6-
16) ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์  ด้านซอฟท์แวร์ 
ด้านข้อมูลและฐานข้อมูล ด้านกระบวนการ ด้าน
ระบบเครือข่าย และด้านบุคลากร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 1. แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับศึกษาการจัดการ
งบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และควบคุมงบประมาณ งานการเงินและบัญชี แขวง
ทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ (1) 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน งานการเงินและ
บัญชี  จ านวน 2 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานการจัดการ
งบประมาณ โดยใช้ระบบสารสน เทศ เพื ่อการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ ส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการงบประมาณ 
โดยใช้ระบบสารสน เทศ เพื ่อการบร ิห ารและ
ควบคุมงบประมาณ ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
(2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน 
จ านวน 8 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานการจัดการงบประมาณ โดยใช้
ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารและควบคุม
งบประมาณ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและควบคุมงบประมาณ ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
การจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 2. การบันทึกภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้
ส าหรับบันทึกรายละเอียดที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
การสนทนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก การ
บันทึกในสมุดบันทึกของผู้วิจัยจะช่วยบันทึกความจ า

ของผู้วิจัยท าให้สามารถน าข้อมูลมาเรียบเรียงในขณะ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 3. การค้นคว้าจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารทาง
ราชการ ต าราหรือเอกสารเกี่ ยวกับสารสนเทศด้ าน
งบประมาณ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้ งนี้  ผู้ วิจัย ได้
ด าเนินการขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดท าแบบสัมภาษณ์ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 2 ชุด และส าหรับผู้บริหารและ
หัวหน้างาน จ านวน 8 ชุด พร้อมกับตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสาร 
 2. แจกแบบสัมภาษณ์ให้กับผู้บริหาร หัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือในการตอบ
กลับภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสัมภาษณ์ 
 3. เมื่อครบก าหนด ท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการตอบกลับ
ทั้งหมด  
 4. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ที่ได้รับเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ และสภาพ
ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
น าเสนอด้วยวิธีการบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์
เป็นประเด็น 
 

ผลการวิจัย 
 สภาพการด า เนิ น งานการจั ดการระบ บ
สารสนเทศด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี 
แขวงท างห ลวงเชีย งให ม่ ที่  3  ได้ ด า เนิ น ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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แผ่นดินในปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้ได้ข้อมูลทาง
การเงินที่สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ (Government Fiscal Management 
Information System : GFMIS) ซึ่ งได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณ ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 
2557 โดยการน าโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
มาใช้ในการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และการสร้างฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน ในช่วงปลายปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 แทนการใช้ทะเบียนคุมการรับ – จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินด้วยมือ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่
ใช้งานง่าย สะดวก และสามารถประมวลผลได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน และรวดเร็วกว่าการใช้มือใน
การปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 3 ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้อยู่ ในรูประบบ
ฐานข้อมูล โดยได้น าโปรแกรม Microsoft Excel 
2010 เมื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์แล้ว งาน
การเงินและบัญชีจะท าการบันทึกข้อมูลการรับและ
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมีขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 6 ข้ันตอน 
ดังนี ้
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวม
ข้อมูลการรับ – จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยท า
การจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูล 3 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน
จากกองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง แหล่งข้อมูล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จะได้รับเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ จากงานพัสดุและสัญญา 
และแหล่งข้อมูลเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ข้อมูล
ในส่วนนี้ งานการเงินและบัญ ชีเป็นผู้จัดท าและ
รวบรวมเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง เมื่อท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลแล้ว ควรท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ก่อน  เมื่ อท าการตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมู ล

ผิดพลาดจะท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และท า
การตรวจสอบใหม่อีกครั้ง แต่หากตรวจสอบแล้วไม่
พบข้อผิดพลาดใด ๆ จะด าเนินการบันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณต่อไป 
  2. การตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมู ลที่ ได้ ท าการบั นทึ กไว้ ในทะเบี ยนคุม เงิน
งบประมาณ ทะเบียนคุมผูกพันงบประมาณ และ
ทะเบียนคุมเงินประจ างวด โดยด าเนินการดังนี้ (1) 
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลโดยการใส่
สูตรค านวณหาผลต่างของข้อมูลในทะเบียนคุมทั้ง 3 
ทะเบียน หากมีผลต่างเกิดขึ้นในช่องดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด  ซึ่งจะท าการ
เปรียบเทียบจากยอดรวมทั้งสิ้นของทะเบียนคุมเงิน
แต่ละประเภท (2) มีการก าหนดการแจ้งเตือนใน
กรณีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด  
 3. กระบวนการประมวลผล เกี่ยวกับการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เป็นการน า
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
และตรวจสอบมากระท าเพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป
จนเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ได้       งานการเงินและบัญชีได้
สร้างฐานข้อมูลไว้เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมี
ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปของทะเบียนคุมอยู่ 3 ทะเบียน 
ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมผูกพัน
งบประมาณ และทะเบียนคุมเงินประจ างวด ซึ่งจัดท าขึ้น
โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel เนื่ องจากเป็ น
โปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวกในการบันทึกข้อมูลและ
การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลใน
ทะเบียนคุมทั้ง 3 ทะเบียน มีลักษณะแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนี้ (1) ทะเบียน
คุ ม เ งิน งบ ป ระม าณ  จะ เป็ น ท ะ เบี ย น คุ ม ที่ มี
รายละ เอี ยดครบ ถ้ วน มากที่ สุ ด  มี ก ารแสด ง
รายละเอียดแยกตามประเภทของงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน การบริหารงาน 
และการตัดสินใจด้านงบประมาณแผ่นดิน  (2) 

780



ทะเบียนคุมผูกพันงบประมาณ เป็นทะเบียนคุมที่จะ
แสด งรายละ เอี ยดแยกตามประ เภ ทของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน โดยแต่ละงบประมาณจะแสดง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
การจัดสรรเงิน การโอนถัวจ่าย และการขอเงิน
เพิ่มเติม (3) ทะเบียนคุมเงินประจ างวด เป็นทะเบียน
คุมที่งานการเงินและบัญชีใช้ในการบริหาร จัดสรร
เงินงบประมาณโดยรวม ซึ่งทะเบียนคุมนี้จะท าให้
ทราบว่างบประมาณแต่ละประเภทมีการใช้จ่ายเงิน
ไปแล้วเท่าไร และมียอดคงเหลือเท่าไร เพียงพอแก่
การใช้จ่ายในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 
 4. การเก็บรักษาข้อมูล งานการเงินและบัญชีมี
การจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสาร เอกสาร
สิ่งพิมพ์และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ และ
ท าการส ารองข้อมูลที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์โดยใช้
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) เป็นประจ าทุกวัน เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหายหรือ เสียหาย รวมทั้ งจะ
ด าเนินการพิมพ์เอกสารจัดเก็บไว้ปีละ 1 ครั้ง  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น 
งานการเงินและบัญชีได้น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลด้านงบประมาณ
จ านวนมาก เป็นวิธีทางที่สะดวก รวดเร็ว แต่ต้องค่อย
ระวั งใน เรื่ อ งของข้อมู ล  กล่ าวคื อ  ข้ อมู ลด้ าน
งบประมาณที่ได้รับหลังจากการประมวลผลข้อมูล
แล้ว จะเป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวจัดท ารายงานน าเสนอแก่
ผู้บริหารได้ เพื่อให้ผู้บริหารน ารายงานที่ได้มาใช้
ประกอบในการวางแผนงาน กลยุทธ์  และการ
ตัดสินใจในการบริหารงานด้านงบประมาณแผ่นดิน 
ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินมีเพียงพอที่จะใช้จ่าย
ตลอดปีงบประมาณหรือไม่ หรือควรจะท าการโอนถัว
จ่าย หรือของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
นอกจากนี้ยังน าข้อมูลมาใช้ในการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแก่คลังจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังได้ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร หาก
ต่ ากว่าเป้าหมาย จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อท าการ
ช้ีแจงเหตุผลที่ต่ ากว่าเกณฑ์ด้วย  
 6. การน าข้อมูลไปใช้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้
วิ เคราะห์แล้ วไปใช้ประกอบการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์การใช้ การน าข้อมูลไปใช้เป็นการน า
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค์การใช้ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
เป็นสารสนเทศที่มี ความหมายชัดเจน มีความ
กะทัดรัด ตรงต่อความต้องการและสะดวกต่อการ
น าไปใช้ โดยงานการเงินและบัญชีมีการน าเสนอ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารรายงาน และข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้งานการเงินและบัญชีได้ใช้
สารสนเทศด้านงบประมาณในการจัดท ารายงานส่ง
ให้กับทางกรมทางหลวงและส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่เป็นประจ าทุกเดือน ประจ าไตรมาส และ
ประจ าปี เพื่อรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่กรมทางหลวงและ
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ประสิทธิภาพใน
การจัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและควบคุมงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 สามารถสรุป
ล าดับความส าคัญของประสิทธิภาพในการจัดการ
งบประมาณ จากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ช่วยให้ผู้ใช้
ข้อมูลสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ (2) ช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานท าให้ประหยัดทรัพยากรด้านเวลา (3) ช่วย
ในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้หรือไม่  (4) ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 
(5) ช่วยในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และการ
วางแผนปฏ ิบ ัต ิการ  (6 ) การจัดเก็บข้อมูลในรูป
ฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
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ความสะดวกในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล
และฐานข้อมูล 
 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้ระบบ
ส า รส น เท ศ ด้ า น งบ ป ระ ม าณ เข้ าม า ช่ วย ใน                 
การด าเนิ นงานของผู้ บริหาร หั วหน้ างาน และ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนี้  (1) 
ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าล้าสมัย 
ประมวลผลช้า มีหน่วยความจ าน้อย การท างานไม่
เสถียร ซึ่ งผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น (2) ปัญหา
ด้านซอฟต์แวร์  เกิดจากโปรแกรม Microsoft Excel 
ที่ น ามาใช้งานไม่ตอบสนอง เนื่ อ งจากรุ่นของ
โปรแกรมที่ ใ ช้ ไม่ สอดคล้ องกั บ รุ่ น ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้โปรแกรมยังมีข้อจ ากัดใน
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  ซึ่ ง
ผู้ปฏิบัติ งานต้องท าการบันทึกข้อมูลซ้ า ท าให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควร
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ และ
ควรจัดหาซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในรูปแบบออนไลน์ ที่
สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา (3) ปัญหาด้าน
ข้อมูลและฐานข้อมูล พบว่า ในช่วงแรกฐานข้อมูลที่
ผู้ปฏิบัติงานได้สร้างไว้ มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และในบางครั้งข้อมูลที่ได้มี
ข้อผิดพลาด ค านวณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผล
ให้ผู้บริหารอาจมีการตัดสินใจที่ผิดพลาด และส่งผล
เสี ยต่ อหน่ วยงาน ได้  ซึ่ งผู้ บ ริหารควรก า ชับ ให้
ผู้ปฏิบัติ งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หลังจากท าการบันทึกรายการแล้วทุกครั้ง รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานควรส ารวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
ด้านงบประมาณก่อนจัดท าฐานข้อมูล (4) ปัญหา
ด้านกระบวนการในการบริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พบว่าผู้บริหารและหัวหน้างานยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากถูกจ ากัดใน
การแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ระบบสารสนเทศยังไม่มี
ระบบการป้องกัน ท าให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ดังนั้น ผู้บริหารควรมี

การก าหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณ และควรมีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติ งาน
แบ่งปันข้อมูลให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล (5) ปัญหา
ด้านระบบเครือข่าย การจัดการระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณได้ ใช้ระบบเครือข่ายแบบเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจ ากัด (Local Area 
Network : LAN) ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ห า ก
คอมพิวเตอร์เครื่องหลักเกิดความเสียหายจะท าให้
เครื่องลูกข่ายที่อยู่ในระบบไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
เช่นกัน ดังนั้น ควรมีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟ เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหายหากเกิดไฟฟ้าดับ และควรหมั่น
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น
ประจ าสม่ าเสมอ (6) ปัญหาด้านบุคลากร ผู้บริหาร
ขาดความสนใจและไม่ ให้ความส าคัญกับระบบ
สารสนเทศอย่างจริงจังเท่าที่ควร ผู้ปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลผิดพลาด ขาดความระมัดระวัง รอบคอบ 
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจทานความ
ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ความระมัดระวัง 
รอบคอบในการปฏิบัติงาน ตรวจทานความถูกต้อง
ทุกครั้งหลังบันทึกข้อมูลเสร็จ นอกจากนี้ผู้ใช้ข้อมูล
และผู้ปฏิบัติ งานควรศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศให้มากขึ้น 
และควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

     
การอภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการบริหารและปฏิบัติงานสามารถอ านวย
ค วาม ส ะด วก ใน เรื่ อ งก ารจั ด เก็ บ ข้ อมู ล แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูลได้เป็นอย่างดี และในการวางระบบ
สารสนเทศท าให้การจัดการและการประมวลผล
ข้อมูลท าได้ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วขึ้น ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน 
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ท าให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนงาน วิเคราะห์งาน และ
ตัดสินใจด้านงบประมาณได้อย่างมั่นใจ ท าให้การ
ด าเนินงานด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากระบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศินี 
ถนอมถิ่น  (2553) ที่กล่าวว่า การจัดการระบบ
สารสนเทศด้านงานคลังและพัสดุ คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถอ านวยความสะดวก
ในการลดความซ้ าซ้อน และความล่าช้าของการ
ด าเนินงานที่ยังไม่มีความคล่องตัวในการประมวลผล 
สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้
จากสารสนเทศมาช่วยในการก าหนดเป้าหมายกล
ยุทธ์และกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ใช้ ระบ บ การบ ริห าร
งบประมาณที่เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 2. จากการศึกษาด้านประสิทธิภาพในการ
จัดการงบประมาณ โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและควบคุมงบประมาณ พบว่าการบริหารการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ช่วยใน
การตรวจสอบข้อมูล ท าให้ข้อมูลเกิดความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความสะดวก 
รวดเร็วในการติดตาม สืบค้น เรียกดูข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ยังช่วยลดขั้นตอนในงานท าให้ประหยัดทรัพยากร
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณรงค์ แก้วกัญญา (2555) ได้สรุปประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศไว้ว่าระบบสารสนเทศมีประโยชน์
ต่อองค์กรโดยท าให้องค์กรปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 
ซึ่งส่งผลในแง่การประหยัดต้นทุน ส่วนในด้านการ
จั ด การระบ บสารสน เทศมี ป ระโยชน์ ต่ อก าร
บริหารงานการปฏิบัติ งาน คือ ใช้ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจ การควบคุมการปฏิบัติงาน 
และการประเมินผลการปฏิบั ติ งานได้ ถูกต้ อง

เหมาะสม สามารถก าหนดแนวทางในอนาคต 
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ส าคัญ 
 3. จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการจั ดการระบบสารสนเทศด้ าน
งบประมาณ การที่หน่วยงานน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการด าเนินงานท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งได้แก่ การด าเนินงานที่ยังไม่มีความ
คล่ อ งตั ว  มี ค วามล่ า ช้า ในการป ระมวลผล  มี
ข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล การประมวลผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง อาจท าให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ ซึ่งระบบใหม่
ช่วยให้ผลลัพธ์ที่ ได้มีความถูกต้อง แม่นย า และ
เชื่อถือได้มากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การบันทึกทะเบียนคุมด้วยมือ ช่วยลดข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้งานอาจขาด
ความระมัดระวัง ไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน และ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จิตต์อารีย์ กนกนิรันดร (2550) ที่
กล่าวว่า การจัดท าด้วยมือท าให้รายงานการเงินไม่
สามารถวัดผลการด าเนินงานที่แท้จริงและรวดเร็วได้ 
การวิเคราะห์ระบบมีความเป็นไปได้ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการปฏิบัติการ สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานแทนระบบเดิม การออกแบบและเขียน
โปรแกรม มีลักษณะการใช้งานที่มีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน การทดสอบและการใช้
ระบบ โปรแกรมสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างาน 
เกิดความถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถ
เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้
รวดเร็ว ทันต่อเวลา และการบ ารุงรักษาระบบ หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถแก้ไขได้ และ
สามารถส ารองข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อป้องกันข้อมูลสูญ
หาย  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1 . ในการจั ดการระบ บสารสน เทศด้ าน
งบประมาณจ าเป็นต้องก าหนดจุดประสงค์ และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับเป็นส าคัญ 
 2 . ในการจั ดการระบ บสารสน เทศด้ าน
งบประมาณ ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงการวางแผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 
 3. การจัดระบบสารสนเทศด้านงบประมาณที่
แล้วเสร็จจะต้องมีการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ผู้บริหาร ควรมีส่วนร่วมในการน าโปรแกรม
ที่ได้จากการจัดระบบสารสนเทศด้านงบประมาณไป
ใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร 
 2. หน่วยงานทั่วไปที่มีการจัดการระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณคล้ายกันกับหน่วยงานที่ ผู้ วิจั ยได้
ท าการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไป
ปรับปรุงและดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน
ของตนต่อไปได้ 
 3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณเพื่อการบริหารและปฏิบัติงานในด้านอื่น 
ๆ ได้อีก นอกจากด้านการบริหารงบประมาณ 
 4 . ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ด้ า น
งบประมาณเป็นรูปแบบรายงาน โครงสร้างการ
ด าเนินงาน สามารถน าไปพัฒนาให้ เป็นรูปแบบ
รายงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการของผู้บริหาร 
 5. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของการ
น าระบบสารสนเทศด้านงบประมาณมาใช้ เพื่อให้
ท ราบ ถึ งค วาม เห ม าะสม  และปั ญ ห าใน การ
ด าเนินงาน อีกทั้งเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานว่า
สัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ
หรือไม่ อย่างไร 
 

       ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านงบประมาณที่จ าเป็นต่อการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณในแขวงทาง
หลวงภายใต้สังกัดกรมทางหลวง 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาของขั้นตอนในการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 
 4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณ 
 5. ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าของการน าการ
จัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณมาใช้ต่อไป 
โดยศึกษาท้ังข้อดี และข้อเสีย 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดท าบัญชีของพนักงานสหกรณ์  และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดท า
บัญชีของพนักงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
พนักงานสหกรณ์ในเขตพื้นที่โครงการหลวงจ านวน 80 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559  การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  ผลการศึกษา พบว่า ด้านการด าเนินการวางรูปแบบบัญชี ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
จัดการเกี่ยวกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทั้งรายการรับจ่าย และไม่มีการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ ซ่ึงส่งผลท าให้ไม่สามารถ
สรุปผลการด าเนินงาน และสถานะการเงินของสหกรณ์ในแต่ละเขตพื้นที่ได้  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดท าบญัชีที่ได้จากงานวจิยั 
คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้พนักงานของสหกรณ์ในเขตพื้นที่
โครงการหลวงทั้งหมด สามารถบันทึกรายการค้าเบื้องต้น ในสมุดบัญชีอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  สามารถน าไปปฏิบัติงานจริง  
สามารถสรุปผลการด าเนินงาน และสถานะการเงินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ : การจัดท าบัญช,ี  สหกรณ ์
 

Abstract 
 The objectives of this research was about the bookkeeping of the cooperative employees in the royal 
project areas in Chiang Mai and to improve it. It is a qualitative research in which the data was collected from the 
population sampling of the 80 cooperative employees in the royal project areas from December 2015 to March 
2016. This research employed analytic induction in the data analysis. The study found that, in most of the 
accounting operation, there was no systematic management in the documents, the ledgers, and the accounting. 
Consequently, there was also no the current operating performance according to the participatory management 
systems consisted of organization structure and segregation of duty, operation procedure and all other areas of 
the financial status. A suggestion from the research is to organize a workshop which gives employees knowledge 
and understanding about cooperative accounting. Therefore, the royal project’s cooperative employees can keep 
their books correctly and properly and they can apply the knowledge to real situations accurately, and finally are 
able to gain the current operating performance and financial status with the most effective sustainability. 

Keywords :  Bookkeeping, Cooperatives  
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บทน า 
สหกรณ์ เป็น “สมาคมที่เป็นอิสระของกลุ่มคนที่

สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อสนองความต้องการและ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพวกเขา 
โดยการเป็นเจ้าของร่วมกันและด าเนินการบริการแบบ
ประชาธิปไตย” ค าว่า สหกรณ์จึงมีความหมายกว้างกว่า 
สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ  ที่จดทะเบียน
ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ระบบสหกรณ์ดีกว่า
ทุนนิยม ในแง่ที่ว่าสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและผู้ซื้อบริการ 
จึงลดการเอาเปรียบหาก าไรเกินควรของนายทุนพ่อค้าคน
กลางไปได้ และเป็นระบบบริหารที่ เป็นประชาธิปไตย
มากกว่าระบบการถือหุ้นในบริษัทภายใต้ระบบทุนนิยม 
เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์แต่ละคนมีเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
1 เสียงเท่ากัน การปันผลก าไรยังจ่ายตามหุ้นที่ถือและตาม
กิจกรรมที่สมาชิกด าเนินการกับสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์
หลายแห่งยังจ่ายเงินปันผลก าไรส่วนหนึ่งให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนด้วย (วิทยากร เชียงกุล, 2550: ออนไลน์)   

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวงมากที่สุด และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา  
ซึ่งพื้นที่ท าการเกษตรอยู่บนพื้นที่สูง  การจัดหาเงินทุน
เพื่อน ามาใช้ในการประกอบอาชีพนั้นจึงหายาก  จึงมีการ
จัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงขึ้น  เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้ ง
สหกรณ์และด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันจ านวน  39  แห่ง  
และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  1  แห่ง  ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์
การเกษตรทั้งหมด(ส านักงานสหกรณ์, 2558: ออนไลน์) 
ถึงแม้ว่าการด าเนินการของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
จะอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
และมีการตรวจสอบการด าเนินงานโดยส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ แต่ยังพบว่ายังไม่มีการจัดการ
เกี่ยวกับเอกสาร การบันทึกรายการรับจ่าย การจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์ไม่ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินที่แท้จริง (เสาวนีย์        
พรมเมือง, 2558)  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า งานด้านการจัดท าบัญชี
ถือว่าเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งในการด าเนินงานของ
สหกรณ์  ผู้มีหน้ าที่ ในการจัดท าบัญชีควรมีความรู้ 
ความสามารถและความเข้าใจในหลักการจัดท าบัญชี จะ
สามารถช่วยให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และป้องกันความ
ผิดพลาดในการบันทึกบัญชี  โดยได้มีการทดลองให้
พนักงานสหกรณ์ได้ฝึกปฏิบัติจริง  และจัดท างบการเงิน
เพื่อเปรียบเทียบงบการเงินก่อนและหลังจากผ่านกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าบัญชีแบบมีส่วน
ร่วม  จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
การจัดท าบัญชีของพนักงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบูรณาการหลักการบัญชีแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาระบบการจัดท า
บัญชีให้มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาการจัดท าบัญชีของพนักงานสหกรณ ์
ในพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดท า
บัญชีของพนักงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ระบบบัญชี 
และการปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์  

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีทั่วไปและ
ระบบบัญชี  
  การบัญชี (Accounting)  คือ การจดบันทึก
รายการค้าของกิจการ การจัดจ าแนกรายการค้า
ออกเป็นหมวดหมู่รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกิจการโดยใช้หน่วยเงินตรา โดย
สรุปขั้นตอน ของการบัญชี ได้ดังนี้ (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์, 2554: ออนไลน์)  
 หลักการบัญ ชีที่ รับ รองทั่ ว ไป  (Generally 
Accepted Accounting Principle) หมายถึงหลักการ 
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บัญชีที่ทุกคนยอมรับน าไปปฏิบัติในการท าบัญชี ฝ่าย
บริหารของกิจการมีหน้าที่จะต้องจัดท างบการเงินที่
ต้องแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกิจการจะสามารถ
ระบุว่างบการเงินท่ีจัดท าขึ้นเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปก็ต่อเมื่องบการเงินนั้น เป็นไปตาม
ข้อก าหนดทุกข้อในมาตรฐานการบัญชีที่น ามาปฏิบัติ 
แล ะ เป็ น ไป ต ามการตี ค วามทุ กป ระ เด็ นขอ ง
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี (อรุณี อย่างธารา 
และคณะ, 2555)  
 ระบบบัญชี (Accounting System) คือ ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วย
แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการเงินที่เป็นหลักฐานใน
การบันทึกบัญชี สมุดบัญชี ตลอดจนเครื่องมือ และ
วิธีการในการบันทึกบัญชีที่น ามาใช้ในการรวบรวม
ประกอบการบริหารงาน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การจัดท ารายงานที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมี
ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการบริหารงาน 
รวมทั้ งให้ข้อมูลกับทั้ งผู้ ใช้ข้อมูลทั้ งภายในและ
ภายนอกกิจการ องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ
บัญชี ประกอบด้วย การควบคุมภายใน (Internal 
Control ) เอ ก ส ารป ระกอบ ก ารบั น ทึ กบั ญ ชี 
(Source of Document) ส มุ ด บั ญ ชี  (Book of 
Account) การบั นทึกบัญ ชี (Accounting Entry) 
และการจัดท ารายงานทางการเงิน  (Financial 
Statement)   
 องค์ประกอบของระบบบัญชี ซึ่งต้องมีระบบ
การควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีเป็นกรอบใน
การด าเนินการ  ระบบบัญชีประกอบด้วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 เอกสารเริ่มต้นทางการบัญชี 
 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดแบ่งหมวดหมู่รายการ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การบันทึกสมุดรายวัน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การบันทึกบัญชีแยกประเภท 
 ขั้นตอนท่ี 5 การจัดท างบทดลอง 

 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 การท าบัญชีจะมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่
เอกสารทางการค้า น ามาวิเคราะห์รายการค้าเพื่อ
จ าแนกหมวดหมู่ของผลกระทบว่ามีผลต่อสินทรัพย์ 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของอย่างไร จึงน ามาบันทึก
บัญชี สุดท้ายจึงท าการสรุปเป็นงบการเงิน ดังนั้นการ
ท าบัญชีจะเป็นกระบวนการที่ท าซ้ า ๆ กันทุกๆ งวด
บัญชี ซึ่งเรียกว่า “วงจรบัญช”ี  
 วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการ
ทางบัญชีที่ท าให้ได้มาซึ่งงบการเงินในรอบระยะเวลา
ปีบัญชีหนึ่งๆ วงจรบัญชีนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะห์
รายการค้า หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท างบทดลอง 
การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวัน
ทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้อง การจัดท างบทดลองหลังการปรับปรุง การ
จัดท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่าน
บัญชีแยกประเภทที่ เกี่ยวข้อง และการจัดท างบ
ทดลองหลังการปิดบัญชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไป
ของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และน าไป
เปิดบัญชีในปีบัญชีถัดไป (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, 
2555) 
 การจัดท าบัญชีตามแนวการจัดท าบัญชีของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 เพื่อให้สหกรณ์ มีระบบการจัดการข้อมูลทาง
การเงินการบัญชี การจดบันทึกข้อมูลทางการเงิน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึง
ได้จัดท าคู่มือบัญชีของวิสาหกิจชุมชนขึ้น เป็นการ
จัดท าบัญชีอย่างง่าย เหมาะสม เนื่องจากวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นชาวบ้านซึ่งอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการจัดท าบัญชีและสามารถน าแนวทางการ
บันทึกบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดท า ไปใช้
ประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจของตนได้ 
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 แนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการด้านการเงินการบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้  

1.การควบคุมภายใน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่
ดังนี้ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน 1 
คน และงานด้านบัญชี 1 คน เพื่อเป็นการควบคุม
ภายในด้านการเงินการบัญชีที่ดี และป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น 

2.การจัดท าเอกสารทางการเงิน ทุกครั้งที่
วิสาหกิจชุมชน ได้รับเงินการรับเงินทุกรายการ ต้อง
จัดท าเอกสารการรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินของ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายเมื่อเป็นผู้รับ
เงินจะต้องลงลายมือช่ือรับเงินด้วยทุกครั้ง ส าหรับ
การใช้เอกสารการรับเงินให้ใช้การเรียงตามล าดับ
เลขที่และใช้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดเล่มนั้น ๆ จึง
จะขึ้นเล่มใหม่ต่อไป 

3.การจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน
ทุกครั้ง วิสาหกิจชุมชนต้องขอใบเสร็จรับเงินจากผู้รับ
เงินหรือผู้ขาย หรือในกรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน 
เช่น การจ่ายค่าพาหนะ ให้ผู้รับเงินจัดท าใบเบิกเงิน
ของวิสาหกิจชุมชน โดยระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน
พร้อมทั้งให้ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินลงลายมือช่ือรับเงิน
ในใบเบิกเงินด้วย 

4.วิสาหกิจชุมชน ต้องจัดท าบัญชีทุกวันทีมี
รายการเงิน ทุกวันที่รายการรับ จ่ายเงินเกิดขึ้น 
วิสาหกิจชุมชนต้องน าข้อมูลจากเอกสารการรับ – 
จ่ายเงินมาบันทึกไว้ในสมุดบัญชีต่าง ๆให้ครบถ้วน 

5.การเก็บรักษาเงิน เอกสารการรับ – จ่ายเงิน 
และสมุดบัญชี วิสาหกิจชุมชน ควรเก็บรักษาเงินสด
ไว้เพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้จ่าย ส่วนที่ เกิ นความ
ต้องการควรน าฝากธนาคาร การเก็บรักษาเงินสดควร
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาไว้ในที่
มั่นคงปลอดภัย 

6.เอกสารประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วย 
ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน ใบขายเช่ือและใบจ่าย
วัตถุดิบ 

7.สมุดบัญชี ประกอบด้วย สมุดเงินสด สมุด
บันทึกรายการทั่วไป สมุดบันทึกต้นทุนก าไรและสมุด
บัญชีย่อยต่าง ๆ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดท าบัญชีและ
สภาพปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ในเขตพื้นที่
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิเคราะห์การ
จัดท าบัญชีจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ของพนักงาน และจริยธรรมในการท างาน มาปรับ
ประยุกต์ใช้การจัดท าบัญชีตามแนวทางของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดท า
บัญชีแบบมีส่วนร่วมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความซื่อสัตย์  โดยมุ่ งท าการศึกษาโดยตรงจาก
พนักงานของสหกรณ์ในเขตพื้นที่ โครงการหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการ
จัดท า ควบคุม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน 
รวมถึงสามารถปิดบัญชีประจ าวัน และจัดท างบ
ทดลองเป็นประจ าทุกเดือนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุณ ภาพ 
(Qualitative research) ผู้วิจัยใช้การวิจัยในรูปของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ท าการ
สนทนากับฝ่ายบริหารผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์  และ
พนักงานสหกรณ์ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม่ ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Face to 
face interaction) เป็ น แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ มี
โครงสร้าง (Structured interview) ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นเอง โดยก าหนดโครงสร้างและค าถามส าหรับการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนท าการเก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรปุ (Appleton, 1995) 
เริ่ ม จาก  (1) การถอด เทป ข้อมู ลที่ ได้ จากการ
สัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดค าต่อค า (Transcribing 
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Interview) (2) ก า ร จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล  (Data 
management) (3)  ก า ร ให้ ร หั ส  (Coding) จั ด
หมวดหมู่ข้อมูล (Categoring) หรือการท าดัชนีข้อมูล 
(Indexing) (4) การท าข้อสรุปช่ัวคราวและการตัด
ทอนข้อมูล (Memoing data reduction) (5) การ
เสนอข้อมูลเพื่ อการวิเคราะห์และการน าเสนอ 
(Displaying data for analysis and presentation) 
และ(6) การประมวล สรุปข้อเท็จจริง และการพิสูจน์
บทสรุป (Drawing and verifying conclusions)  
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

พนักงานสหกรณ์ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จ านวน  

80 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารผู้ ตรวจบัญ ชี

สหกรณ์  จ านวน 39 คน และพนักงานสหกรณ์ 

จ านวน 41 คน  จากจ านวนสหกรณ์การเกษตรใน

เขตพื้นที่โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 39 

แห่ง  และกลุ่มเตรียมสหกรณ์  1 แห่ ง  ท าการ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2558– เดือน

มีนาคม 2559 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาการจัดท าบัญชีของพนักงานสหกรณ์
ในพื้นที่โครงการหลวง พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
จังหวัดที่มีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมากที่สุด 
ป ระชากรส่ วน ให ญ่ เป็ นชาว เขา  ซึ่ งพื้ นที่ ท า
การเกษตรอยู่บนพื้นที่สูง  การจัดหาเงินทุนเพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบอาชีพ  ท าให้การจัดตั้ ง
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงขึ้น  เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดตั้ง
สหกรณ์และด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันจ านวน 39 แห่ง  
และกลุ่ม เตรียมสหกรณ์  1 แห่ ง  เป็นสหกรณ์
การเกษตรทั้งหมด พบว่ายังไม่มีการจัดการเกี่ยวกับ
เอกสารการบันทึกบัญชีทั้งเอกสารภายนอกและ

เอกสารภายใน รวมถึงสมุดบัญชีส าหรับการบันทึก
รายการรับจ่าย และไม่มีการจัดท าบัญชีอย่างเป็น
ระบบ  ซึ่ งส่ งผลท า ให้ ไม่ ส ามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน และสถานะการเงินของสหกรณ์ในแต่ละ
เขตพื้นที่ได้ ด้านผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์แต่ละแห่ง
ยังไม่มีความเข้าใจในระบบบัญชีและการบันทึก
เนื่องจากเอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชีและ
สมุดบัญชีต่าง ๆมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการ
จัดท าเพื่อการบันทึกข้อมูล การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
ควบคุม และตัดสินใจ ตลอดจนไม่มีเวลาจัดท าบัญชี 
หรือท าอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางในพัฒนาการจัดท าบัญชีของพนักงาน
สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดท าบัญชีของพนักงาน
สหกรณ์ ในกลุ่มสหกรณ์ จ านวน 39 แห่ง และกลุ่ม
เต รียมสหกรณ์  1 แห่ ง โดยการจั ดอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ 
ความส าคัญ  และประโยชน์ของการจัดท าบัญ ชี 
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยการบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของสหกรณ์ ใช้วิธีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกันออกแบบสมุดบัญชีที่
เกี่ ย วข้ อ ง แบบฟอร์มต่ างๆ  ให้ เหม าะสมกั บ
ผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละเขตพื้นที่  เพื่อให้พนักงาน 
สามารถจัดท า ควบคุม และเก็บรักษาเอกสาร
ทางการเงิน เช่น การเบิก การจ่าย การรับ เงิน 
ส าหรับน ามาประกอบการบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดท างบการเงินของพนักงานสหกรณ์  รวมถึง
ส าม ารถปิ ด บั ญ ชี เป็ น ร าย วั น  ร าย เดื อ น  ให้
คณะกรรมการตรวจทาน  และสามารถจัดท างบ
ท ด ล อ ง เป็ น ป ระ จ า ทุ ก เดื อ น  เพื่ อ เส น อ ต่ อ
คณะกรรมการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง สะท้อนถึงผล
การด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ ได้อย่างที่มี
ประสิทธิภาพ  
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การอภิปรายผล 
 การจัดท าบัญชีของพนักงานสหกรณ์ ในเขต
พื้นที่ โครงการหลวง ด้านการบริหารงานทั่วๆไป 
พบว่าไม่ได้มีการแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าที่การ
ท าบัญชีเพื่อการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การ
จ่ายเงินท่ีชัดเจน การบันทึกสมุดบันทึกรายการทั่วไป 
สมุดบันทึกรายรับ -รายจ่าย  พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีคือ ผู้จัดท าบัญชีไม่มี
คุณวุฒิด้านบัญชีและขาดงบประมาณในการจัดจ้าง
พนักงานบัญชี ท าให้การจัดท าบัญชีต้องอาศัยสมาชิก
ที่มีความรู้เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินมาเป็นคนจัดท า 
ซึ่งการบันทึกบัญชีได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์คอยให้ค าแนะน าในการบันทึกบัญชี ซึ่งการ
จัดท าบัญชีเกี่ยวกับด้านรับ-ด้านจ่ายเงิน พนักงาน
สหกรณ์ก็สามารถจัดท าบัญชีได้ ส่วนที่การบันทึก
บัญชีมีความซับซ้อน ต้องอาศัยตัวเลขจากสมุดเงินสด
รับ จ่ายมาบันทึกบัญชีผู้จัดท าบัญชียังไม่สามารถ
จัดท าได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิพาดา ช านาญ (2554)  และวัชรี อั๋นวิวัฒน์ (2554)  
ประกอบกับการที่พนักงานและสมาชิกสหกรณ์ไม่มี
เวลาในการจัดท าบัญชี เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผุ้ผลิตเป็นหลัก  การ
จัดท าบัญ ชีจึ งต้องอาศัยเวลาหลังจากที่ด าเนิน
กิจกรรมหลักมาท าความเข้าใจและมาคัดลอกข้อมูล
จากแบบบันทึกต่างๆ มาลงในสมุดบันทึกบัญชีที่ยังไม่
มีความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการด า เนินงานวิจัยข้ างต้น  ส่ งผลให้

พนักงานสหกรณ์ในเขตพื้นที่โครงการหลวง แต่ละ
พื้นที่สามารถจัดท าบัญชี สรุปผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเร็วให้แก่ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์ จั งห วัด เชียงใหม่  ในการสรุปผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์โดยรวม  และช่วยลดความ

ผิดพลาดจากการตรวจสอบงบการเงิน ให้ แก่
ส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  

ส านักส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
น าความรู้ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ที่
ได้รับจากการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศั กยภาพของสหกรณ์ ในการปฏิ บั ติ งาน  โดย
สอดแทรกเทคโนโลยีในเรื่องของการจัดท าโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เหมาะสมให้แก่พนักงานสหกรณ์ในเขต
พื้นที่โครงการหลวงตามรูปแบบของระบบบัญชีใน
ล าดับต่ อไป เพื่ อความสะดวก รวดเร็วในการ
ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และข้อผิดพลาดต่างๆ  
รวมทั้งสามารถท าการสรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่มสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
       การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับ
ชุมชน  เคร่ืองอบก าจัดมอดดังกล่าว ใ ช้พลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์และพลังงานแสงอาทิตย์  ประกอบด้วย ชุด ตู้อบ ชุดแหล่ง
ความร้อน และชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า อบก าจัดมอดในข้าวสารได้คร้ังละ50 กิโลกรัม ระดับความสูงของข้าวสารไม่เกิน2เซนติเมตร
ท่ีอุณหภูมิ 550C  600C และ  650C (อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบมากว่า50 0C) สามารถก าจัดมอดได้ตายหมด ภายในเวลา ไม่
เกิน 2 ช่ัวโมง 30นาที  1 ช่ัวโมง 50นาที และ1 ช่ัวโมง 40นาที ตามล าดับ  ข้าวสารมีน้ าหนักลดลงไม่เกิน1 กิโลกรัม ความช้ืน
ข้าวสารลดลงไม่เกิน 1.5%มาตรฐานเปียก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการอบคือ สภาพอากาศ ( เช่น อุณหภูมิ  ความช้ืน ค่า
พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น)  ส่งผลต่อปริมาณใช้พลังงานในการอบก าจัดมอดด้วย 
 
Abstract 
       This study aims to construct and determine capacity of hybrid-power rice moth baker for community. 
The proposed rice moth baker uses power from organic materials and solar power. The machine consists 
of baking chamber, heater unit, and electrical supply unit. The proposed machine could bake to eradicate 
rice moths 50 kilograms at a time, with right height of not more than 2 centimeters. At the temperature of 
550C,600C, and 650C, (maximum temperature inside the oven more than 500C),the machine could get rid of 
all rice moths within 2 hours and 30 minutes, 1 hours and 50 minutes and 1 hours and 40 minutes, 
respectively. The rice’s weight lessened not more than 1 kilogram and the rice’s moisture content lessened 
not more than 1.5% by wet standard. Factors like weather condition (such as temperature, moisture, solar 
index, etc.), affected both baking period and amount of power used for baking to eradicate rice moths. 
 
ค าหลัก: มอด   พลังงานไฮบริดจ์  เคร่ืองอบ 
Keywords:  moth, hybrid-power, baker 
 
บทน า 
       ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญโดยในปีหนึ่งสามารถผลิต
ได้ประมาณ 30ล้านตันข้าวเปลือกเมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้
ประมาณ 20ล้าน ตันข้าวสารส า หรับกา รบริโภคและส่ ง
จ าหน่ายต่างประเทศ(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย,2559)จาก
สภาวะทางการเมือง ส่งผลให้เกิดรัฐบาลรักษาการ นโยบาย
จ าน าข้าวส้ินสุดลง ท าให้ข้าวเปลือกมีราคาถูก แต่ประชาชน
ต้องบริ โภคข้ าวสา รในร าคาสู ง ประกอบ กับต้น ทุนกา ร
เพาะปลูกมีราคาสูง เ พ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกษตรกร
จึงต้องหันมาพ่ึงพาตนเอง ด้วยการท าโรงสี การผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
ปุ๋ยชีวภาพ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือการผลิตข้าวปลอดภัยเพ่ือการ

บริโภคและจ าหน่าย  ดัง ตัวอย่าง เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้าน
คลองตาล ต.หนองแขม อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยผล
ประชาคมเกษตรการส่วนใหม่ต้องการผลิตข้าวปลอดภัยเพ่ือ
กา รบ ริโ ภคภาย ใ นท้อง ถ่ินและ ใ กล้ เคีย ง     ส าห รับ
กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยนั้นประกอบด้วย ข้ันตอนการ
ปลูกข้าวการดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การตาก  การสี  การ
ก าจัดมอด การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น  ส าหรับการผลิตข้าวสาร
เพ่ือการบริโภค และจ าหน่าย ต้องมีกระบวนการก าจัดมอด
ก่อนบรรจุหีบห่อป้องกันข้าวสารถูกท าลายในระหว่างเก็บ
รักษา  เมื่อเราซ้ือข้าวสารจากตลาดมาบริโภค จะพบมอด มา
ท าลายข้าวสารจนไม่สามารถบริโภคได้ดัง รูปท่ี1 ดังนั้นการ
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ก าจัดมอด ท าลายข้าวสารก่อน จะช่วยให้ข้าวสารปลอดภัย
จากการถูกท าลายได้   หรือแม้กระท่ัง ข้าวท่ีเก็บในโรงสีจาก
โครงการรับจ าน าข้าวก็ประสบปัญหา 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี1 มอดท าลายข้าวสาร 

 
ดังกล่าว การแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีส่งผลต่อสารตกค้าง
ได้  (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว,ไม่มี ) การใช้คล่ืน
ความร้อนจากความถ่ีวิทยุ ไมโครเวฟ หรือการฉายรังสี เป็นวิธี
หนึ่งท่ีช่วยก าจัดมอด แต่ต้องค านึงถึง ต้นทุน บางวิธีการเหมาะ
ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ไม่เหมาะกับชุมชนหรือกลุ่ม
เกษตรรายย่อย  ทางเลือกหนึ่งคือการใช้พลังงานสะอาดและ
พลังงานท่ีมีอยู่ในท้อง ถ่ิน คือวัสดุอินทรีย์ไ ด้แก่ ฟางข้าว  
แกลบ เศษก่ิงไม้ เป็นต้น  สามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน 
ขจัดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย      
 
วัตถุประสงค์   
       1.เ พ่ือสร้ าง เคร่ื อง อบก า จัดม อด ข้า วสา รพลัง งาน
ไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
       2.เ พ่ือหาสมรรถนะของเ คร่ืองก า จัดมอด ข้าวสา ร
พลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
 
 
 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

        การถ่ายเทความร้อน 
        การถ่ายเทความร้อนเป็นกระบวนการน าความร้อนจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งสามารถท าได้ 3วิธีคือ การน าความ
ร้อน (conduction) การพาความร้อน (convention) และ
การแผ่รังสี (radiation) ส าหรับงานวิจัยในเร่ืองนี้ใช้ระบบการ
พาความร้อน คือการท่ีความร้อนเคล่ือนท่ีระหว่าง ผิวของ
ของแข็งกับของไหล ของไหลจะเป็นตัวพาความร้อน หรือการ
พาความร้อนจากผิวของของแข็ง การพาความ ร้อน การ
เคล่ือนท่ี เกิดจากแรงลอยตัวของของไหลเมื่อเ กิดความ
แตกต่างของอุณหภูมิร้อน การพาความร้อน แบ่งไ ด้เป็น 2วิธี
คือ การพาโดยธรรมชาติ ( free convention) และการพา
ความร้อนโดยบังคับ (forced convent) จะอาศัย กลไกท าใ ห้

เกิดการเคล่ือนท่ีของความร้อนระหว่างผิของแข็งและของของ
ไหล เช่น พัดลม เคร่ืองสูบน้ า โดยมีสมการดังนี้  
        กฎการพาความร้อนของนิวตัน คือ  

Q    =    h(t2-t1)…..1 
เมื่อ Q  = อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วย

พ้ืนท่ีของของแข็งท่ีสัมผัสกับของไหล (w/m2หรือJ/s)  
 h = สั ม ประ สิท ธ์ิ กา รพาความ ร้ อน 

(w/m2K)  
                t2  =  อุณหภูมิท่ีร้อนกว่า (K)  
                t1  = อุณหภูมิท่ีต่ ากว่า (K)   (สมจินต์ 

พ่วงเจริญชัย,2555)  
        สมการพลังงานของระบบเปิด(Energy equation for 
opened system) ท่ีมีการไหลแบบสม่ าเสมอคือ  

    q   =   mc(t2-t1) …..2 
เมื่อ          q  = ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเท (kJ) 
              m = มวล (kg) 
                 c = ค่าความร้อนจ าเพาะของสาร 

(kJ/kg K) 
                t2 = อุณหภูมิทางเข้า (K)  
              t1 = อุณหภูมิทางออก (K)    (ประเสริฐ 

เทียนนิมิต, 2548) 
 

 
          กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 

    
 รูปท่ี2 เคร่ืองอบข้าวใช้ได้ท้ังพลังงานแสงอาทิตย์หรือ    
              พลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
 
        จากรูปท่ี2 เคร่ืองอบข้าวใช้ได้ท้ังพลังงานแสงอาทิตย์
หรือพลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตร(สมบัติย์ มงคลชัย
ชนะ,2552)แหล่งพลังงานได้จากแผงรับแสงอาทิตย์และชุด
พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร โดยอากาศเป็นตัวกลางพา
ความร้อนเข้าตู้อบ อากาศส่วนหนึ่งระบายออกอีกส่วนหนึ่ง
กลับมาใ ช้ใหม่ น ามาเป็นแนวคิดในพัฒนาเป็นเคร่ืองอบก าจัด
มอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์โดยใช้หลักการดังกล่าว  
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รูปท่ี3 เคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ 

จากรูป3 ออกแบบใช้น้ าเป็นตัวกลางรับพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานวัสดุอินทรีย์ ไปยังแผงระบายความร้อน ภายใน
ตู้อบพัดลมดูดอากาศผ่านแผงระบายความร้อนหมุนเวียน
ภายในตู้อบ 
        ชนิดของมอด 
        มอดข้า วเปลือก ห รือมอดหัวป้อม ( Rhyzopertha 
dominica F.)ม อ ดข้ า ว เ ป ลือ ก  ( Lesser Grain Borer: 
Rhyzopertha dominica F.)ดัง รูป4  เป็นแมลงศัตรูส าคัญ
ของข้าวเปลือก ท้ังตัวอ่อน และตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อนจะอาศัย
และกัดกินอยู่ภายในเมล็ด จนกลายเป็นตัวจึงเจาะออกมาจาก
เมล็ด ท าให้เมล็ดเหลือแต่เปลือก ส่วนตัวเต็มวัยจะแทะเล็ม
เมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และสามารถบินได้ไกล จึงท าให้ 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี4 มอดข้าวเปลือก 

 
ระ บาดไ ปยั งโ รง เก็บอ่ืนๆ ได้ง่า ย   ตัว เต็ม วัยมี รูป ร่า ง
ทรงกระบอกสีน้ าตาลเข้มปนแดง มีความยาว 2.5 -3. 0 
มิลลิเมตร ส่วนหัวส้ันและงุ้ม ซ่อนอยู่ใ ต้อกปล้องแรก เมื่อ
มองดูด้านบนจะเห็นส่วนของอกเป็นหัว จึงท าใ ห้มีช่ือว่า มอด
หัวป้อม ไ ข่เมื่อฟักเป็นตัวหนอนมีลักษณะขาวขุ่น ระยะตัว
อ่อน 21-28 วัน และเข้าดักแด้ภายในเมล็ด 6-8 วัน แล้วจึง 
เจาะเมล็ดออกมาเมื่อเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตใช้เวลา 1 เดือน
ข้ึนไป ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่นาน 5 เดือน หรือมากกว่า 
        ด้วงงวงข้าว หรือมอดข้าวสาร (Sitophillus spp.)ดัง
รูป5เป็นแมลงท่ีพบท าลายท้ัง ข้าวเปลือก และข้าวสาร ตัวเต็ม
วัยของด้วงงวงมีสีน้ าตาลด า ยาวประมาณ 2.0 -3.0 มิลลิเมตร 
ส่วนหัวจะย่ืนออกมาเป็นงวง สามารถบินออกไปท าลายเมล็ด
พืชต้ังแต่ยังอยู่ในไร่นาตัวเมียวางไข่บนเมล็ดขณะท่ีเมล็ดเร่ิม
สุกแก่ ไ ข่จะฟักในระยะ 3-6 วัน ตัวอ่อนสีขาว ล าตัวส้ันป้อม 
และอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ระยะตัวอ่อน 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี5 มอดข้าวสาร 
 

20-30 วัน จึงเข้าดักแด้ นาน 3-7 วัน เมื่อเป็นตัวเต็มวัย จะ
เจาะผิวเมล็ดออกมาท าให้เมล็ดเป็นรู วงจรชีวิตใช้เวลา 30-40 
วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 1-2 เดือน หรือมากกว่า
(ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว,ไม่มี) 
        การก าจัดมอด 

1. วิธีกล (Mechanical control) เป็นการก าจัด
มอดโดยจัดท าสถานท่ีเก็บให้สะอาด อยู่เสมอ การเก็บในรูป
ของข้าวเปลือก การร่อนคัดแยกมอดจากข้าวสาร การใช้
เคร่ืองสุญญากาศ  การพลิกกลับกองข้าวบ่อยๆ เป็นต้น 

2. วิธีทางชีวภาพ (Biological control) เป็นการ
ก าจัดมอดโดยการใช้ แมลงศัตรู เช้ือโรค และสารเคมี เป็นต้น   

3. วิธีทางกายภาพ (Physical control) เป็นการ
ก าจัดมอด โดยการลดความช้ืนข้าว การควบคุมอุณหภูมิ การ
ให้พลังงานต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากรังสี การเก็บ
ในท่ีเป็นสุญญากาศ (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 
ไม่มี) 
       เศษวัสดุอินทรีย์ 
       เศษวัสดุอินทรี หมายถึง เศษวัสดุท่ีได้จากพืช ได้แก่ ก่ิง
ไม้  ใบไม้  ฟางข้าว  แกลบ  เป็นต้น      
 
  
       งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
        เคร่ืองมือต้นแบบฆ่ามอดในข้าวสารจะใช้คล่ืนวิทยุ
ทดแทนการใช้รมแก๊ส ท่ีใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมผลิตข้าวสาร 
โดยเฉพาะข้าวสารถุง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะ
ปราศจากสารเ คมี เพียงใ ช้คล่ืนวิทยุท่ี ระดับความถ่ี 27 
เมกะเฮิรตซ์ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง สามารถฆ่ามอดในข้าวสารได้ 1 
ตัน โดยอุณหภูมิสูง  50-55 องศาเซลเซียส มอดจะตาย และ
ไข่มอดจะฝ่อในเวลา 1-2 นาทีเท่านั้น ขณะท่ีเมล็ดข้าวไม่เกิด
ความเ สียหาย ท้ัง รูปทรง ของ เม ล็ด ข้าวและคุณค่าทา ง
โภชนาการแต่อย่างใด ตอนนี้ เราไ ด้ทดลองใ ช้ในโรงสีของ
เอกชนหลายแห่ง ปรากฏว่าใช้ได้จริง ท าให้มีเอกชนหลายราย
ให้ความสนใจท่ีจะน าไปต่อยอด แต่ต้องการก าลังผลิต 5 ตัน
ต่อช่ัวโมง (คมชัดลึก.2556) 
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        ผลกระทบของความร้อนจากเคร่ืองก าจัดแมลงโดยใช้
รังสีอินฟราเรดต่อเมล็ดพันธ์ุข้าวงานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของความร้อนจากเคร่ืองกาจัด แมลงท่ี มีโดย
ใช้รัง สี อินฟราเรดต่อเมล็ด พันธ์ุข้าว โดยเคร่ืองประกอบด้วย 
ถั ง บ ร ร จุ ข้ า ว , ตู้ ค วบ คุม , สา ยพ าน ลา เ ลีย ง , แล ะ
หลอดอินฟราเรด ใช้ข้าวพันธ์ุพิษณุโลก2 และมอดข้าวเปลือก
ในการทดลอง  โดยศึกษา 3 ปัจจัยไ ด้แก่ อุณหภูมิ ความหนา
ของ ช้ันข้าว และระดับความเร็วสายพานล า เลียง  จากการ
ทดลองพบว่า การใช้อุณหภูมิและระยะเวลาการให้ความร้อน
แก่ข้าวเพ่ิมสูงข้ึน ทาให้อัตราการตายของแมลงและอัตราการ
แตกหักของเมล็ดพันธ์ข้าวสูงข้ึนด้วย แต่เปอร์เซ็นต์ความงอก
ของข้าวหลังจากการผ่านความร้อนลดต่ าลง ณ ท่ีอุณหภูมิ 70 
oC ความหนาข้าวเปลือก 1 ซม. และความเร็วการเคล่ือนท่ี
ของสายพาน 0.473 เมตร/นาที มีประสิทธิภาพการก าจัดมอด
ข้าวเปลือก 100 %อัตราการท างานเฉล่ีย 34.49 กก./ช่ัวโมง 
คุณภาพทางกายภาพไม่มีการแตกหักหลังจากการผ่านความ
ร้อนและเปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าวหลังจากการผ่านความ
ร้อนเฉล่ีย 96.67 %%(ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว,2558) 
       เคร่ืองก าจัดมอดในข้าวขนาดเล็กมีการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ เป็นการให้
ความร้อนกับ วัสดุแบบไดอิเล็ กทริคใ นช่วงคล่ืนความ ถ่ี
ไมโครเวฟ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสะอาด (Green Technology) มี
ความยาวคล่ืนท่ียาวและมีความปลอดภัยสูง ท าใ ห้เกิดความ
ร้อนข้ึนอย่างรวดเร็วภายในข้าวสารรวมถึงตัวมอดและไข่มอด
ไปจนถึงอุณหภูมิวิกฤต ซ่ึง เป็นอุณหภูมิท่ีมอดและไข่มอดตาย 
โดยตัวเคร่ืองถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีระบบป้องกันคล่ืนร่ัว
และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัวเคร่ืองสร้างจากวัสดุสแตนเลสส
ตีลมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิม เ คร่ือง
สามารถผลิตข้าวสารท่ีผ่านการก าจัดมอดแล้วไ ด้ 60 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมงก าจัดมอด และไข่มอด ท่ีปนเป้ือนได้ 100%ท่ี
อุณหภูมิ600C (นิภาภณธ์  ศิริพล ,2556) 
 
 
 
วิธีการวิจัย        
       การสร้างเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์
ส าหรับชุมชน เ ร่ิม ต้นจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น เ พ่ือเป็น
ข้อมูลในการออกแบบ สร้างเคร่ืองตามแบบท่ีวางไ ว้ ท าการ
ทดสอบการท างานหากมีข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขให้ไ ด้
เคร่ืองท่ีสมบูรณ์พร้อมทดสอบ ดังรูปท่ี6  
 
 
 
 

 
 
                                       
 
  
 
 
 
 
 
สร้างเคร่ืองอบก าจัดมอดพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
รูปท่ี6 ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงาน 

           ไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 
 
        การหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสา ร
พลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 

 1.เตรียมวัสดุทดลอง และอุปกรณ์ ในการทดลอง 
ได้แก่ ตาช่ัง ถุง สมุดบันทึก ถาด นาฬิกาจับเวลา เคร่ืองวัด
อุณหภูมิ เศษวัสดุอินทรี และเคร่ืองทดสอบให้พร้อม 

 
 
 
 

                ก                           ข                           ค  
รูปท่ี7 ก ช่ังน้ าหนัก ข บรรจุลงถาด ค วัดความสูงข้าวสาร 

 
 2. เตรียมข้าวสารพันธ์ุพิษณุโลกท่ีมีมอดจ านวน50
กิโลกรัม แบ่งเป็น5กองๆละ10กิโลกรัมดัง รูปท่ี7ก และสุ่ม
ตรวจสอบจ านวนมอดในแต่ละกอง 2กิโลกรัม และส่งมากอง
ละ100กรัมวัดค่าความช้ืนข้าว และใส่เข้ากองเหมือนเดิม 
ตรวจสภาพของข้าวสาร จากนั้นน าใส่ถาดบรรจุถาดละ1กอง
จ านวน5ถาดดัง รูปท่ี7ข วัดความสูงไม่เกิน2เซนติเมตร ดังรูปท่ี
7 ค น าเข้าเคร่ืองทดสอบต่อไป  
 
 
   
 
 
      
                   ก                                      ข                            

รูปท่ี8 ก พลังงานจากวัสดุอินทรีย์  ข พลังงานแสงอาทิตย์  
       3. เมื่ออุณหภูมิน้ าจากแหล่งจากวัสดุอินทรีย์ หรือ

พลังงานแสงอาทิตย์ ถึงค่าก าหนดดัง รูปท่ี8 (สูงกว่าค่าต้ังไว้ 5-
10 0C) ใ ห้เปิดเคร่ืองทดสอบให้ระบบท างาน  โดยทดสอบ
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เร่ิมต้นท่ีอุณหภูมิ 550C สุ่มตรวจการตายของมอด ในแต่ละ
ช้ัน แบบเจา ะจง2จุดต่อช้ันขนาด1ตารา งฟุตดัง รูปท่ี9 ก 
จนกว่ามอดตายหมดหรือผลมีแนวโน้ม เป็นอย่าง อ่ืน วัดค่า
อุณหภูมิ ความช้ืน ตรงก่ึงกลางของแต่ละช้ัน วัดอุณหภูมิ และ
ความช้ืนอากาศ   อุณหภูมิเข้าและออกชุดระบายความร้อน 
อุณหภูมิ แหล่งพลังงานของเคร่ืองทดสอบ บันทึกผลทุกๆ 10 
นาที  

 
 
 
 
 

              ก                                             ข                            
รูปท่ี9 ก ตรวจการตายของมอด  ข วัดความช้ืนข้าวสาร  

 
            4. ทดลองตามข้อ 1-3 ซ้ า5คร้ัง น าข้าวท่ีผ่านการ

อบก าจัดมอดแล้ว ช่ังน้ าหนัก วัดค่าความช้ืนดังรูปท่ี9 ข ตรวจ
สภาพของเมล็ดข้าวสาร 

           5. ทดลอง ซ้ า ตาม ข้อ4 กับอุณหภูม ิ  600C 
และ 650C     
 
ผลการวิจัย 
       เคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับ
ชุมชนมีส่วนประกอบหลักๆ คือตู้อบ(ขนาด 2x1.6x1.1เมตร) 
ภายในบรรจุช้ันวางถาดจ านวน5ถาดๆละช้ัน บรรจุข้าวสารได้
10กิโลกรัมต่อช้ัน ชุดแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย  แผง รับ
พลังงานแสงอาทิตย์ ( ขนาด0.9x2x0.09เมตร)  ถัง พักน้ า  
(ขนาด20ลิตร)ชุดพลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์(ขนาด30ลิตร) 
พัดลม(ขนาด 7.7ลบ.ม./นาที)    แผงระบายความร้อน 

 

(ขนาด0.20x0.40เมตร) ป้ัมน้ า(ขนาด 3.8ลิตร/นาที) เทอร์โม
สตาร์ท  และชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์  
แบตเตอร่ีและชุดควบคุม ดังรูปท่ี10 
       ส าหรับการท างานมีดังนี้ คือ วงจรระบบน้ า  เมื่อเปิด
วาล์ว2 ปิดวาล์ว1 น้ าจากชุดพลังงานเศษวัสดุอินทรีย์ ถูกป้ัม
น้ าดูดส่งไปบัง ชุดแผงคอล์ยร้อนผ่านวาล์ว2กลับชุดพลังงาน
เศษวัสดุอินทรีย์ และเมื่อเปิดวาล์ว1 ปิดวาล์ว2 น้ าจากชุด
พลังงานเศษวัสดุอินทรีย์ ถูกป้ัมน้ าดูดส่งไปบังชุดแผงคอล์ย
ร้อนไปแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  ไปถังพักน้ า ออกจากถัง
พักน้ าไปชุดพลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์  และถูกป้ัมดูดต่อไป  
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า  แผงโซล่าเซลล์ รับพลังงานแสงอาทิตย์
เปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าบรรจุเข้าแบตเตอร่ี  เมื่อระบบ
ท างาน  ไฟจากแบตเตอร่ี  เข้าไปชุดควบคุม   เทอร์โมสตาร์ท   
พัดลมและป้ัมน้ า และกลับมาท่ีแบตเตอร่ี  ระบบ  
 

 
 

รูปท่ี10 วงจรของระบบเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงาน 
           ไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 
 
ท างานครบวงจรดังรูปท่ี10 
      ผลการหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสาร
พลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชนได้ผลการทดลองดังนี้ 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี1 ผลการทดลองหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชนท่ีอุณหภูมิ 55 0C  
หมายเหตุ   22 พ.ค.59 , 23 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 
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       ผลการทดลองจากตารางท่ี1  ท่ีอุณหภูมิ 550C สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง คร่ึง การทดลองท่ี1.ใ ช้
เวลาในการอบก าจัดมอดน้อย   เนื่องจากสภาพอากาศแวดล้อมมี อุณหภูมิ ค่าพลังงานแสงอาทิตย์สูง  ความช้ืนต่ า ส่งผลต่อสภาพ
อากาศในตู้อบท าให้ใช้พลังงานน้อย และส่งผลในทางกลับกันในการทดลองท่ี 3   การทดลองท่ี 2 ใช้พลังงานสูงระหว่างการทดลอง
มีฝนตกเล็กน้อย น้ าหนักข้าวสารลดลงมากสุด 0.6กก. และความช้ืนท่ีลดลงมากสุด 1.1% แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพเมล็ด
ข้าวสาร อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบจะต่ ากว่าค่าท่ีต้ังไ ว้ (550C) เนื่องการสูญเสียพลังงานให้กับ ข้าวสารท่ีทดลอง ถาดวาง และผนัง
รอบตู้อบ 
ตารางท่ี2 ผลการทดลองหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชนท่ีอุณหภูมิ 600C 
    หมายเหตุ   22 พ.ค.59 , 23 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 
       ผลการทดลองจากตรารางท่ี2  ท่ีอุณหภูมิ 600C สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 40นาทีการทดลอง ท่ี
4 .ใช้เวลาในการก าจัดมอดนานเนื่องจากปริมาณแดดต่อวันส้ัน ถึงแม้จะมีค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉล่ีย สูงก็ตาม   แต่การทดลองท่ี2
มีปริมาณแดดต่อวันดีกว่า  ถึงแม้มีค่าพลังงานเฉล่ียสูงกว่าก็ตามการทดลองท่ี1ใช้พลังงานสูงกว่าการทดลอง ท่ี5 เนื่องจากสภาพ
อากาศแวดล้อมในส่วนของค่าพลังงานแสงอาทิตย์การทดลองท่ี5 สูงกว่าจึงใช้พลังงานท่ีน้อยกว่า  น้ าหนักข้าวสารลดลงมากสุด 0.6
กก. และความช้ืนท่ีลดลงมากสุด 1.1% แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพเมล็ดข้าวสาร อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบจะต่ ากว่าค่าท่ีต้ังไว้ 
(600C) เนื่องการสูญเสียพลังงานให้กับ ข้าวสารท่ีทดลอง ถาดวาง และผนังรอบตู้อบ 

 
 
ตารางท่ี3 ผลการทดลองหาสมรรถนะของเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชน ท่ีอุณหภูมิ 650C 
หมายเหตุ  25 พ.ค.59 , 27 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 

 
ครั้งท่ี
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ปี 

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 
( hr:
min) 

 
การตาย
ของมอด 
    

   
พลังงานท่ี 

ใช้#             
(kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม  
(ค่าเฉลี่ย) 

สภาพอากาศในตู้อบ          
(ค่าเฉลี่ย) 

การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉลี่ย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความชื้
นอากาศ 
     (%) 

ค่า
พลังงาน
แสงอาทิต
ย์ 
(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความชื้
น 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความชื้
น    
    ข้าว 
      
(%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1     20 
พ.ค.59 

  
1:50  

ตาย
หมด 

245.94   36.2 28.4 902 49.0(52
.7)* 

41.2 -0.5 -0.8 ปกติ 

2 21 
พ.ค.59 

2:10 ตาย
หมด 

432.76   33.7 44.1 570 45.0(51
.1)* 

48.8 -0.5 -0.9 ปกติ 

3 23 
พ.ค.59 

2:30 ตาย
หมด 

424.81   33.0 46.8 297 46.4(51
.5)*  

42.3 -0.5 -0.9 ปกติ 

4 24 
พ.ค.59 

2:00 ตาย
หมด 

365.44   33.8 39.3 476 46.4(52
.1)* 

38.0 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 29 
พ.ค.59 

2:00 ตาย
หมด 

392.99   31.5 58.5 421 46.5(52
.3)* 

39.5 -0.5 -0.9 ปกติ 

 
ครั้งที่
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ป ี

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 

(hr:mi
n) 

 
การตาย
ของมอด 

   

   
  พลังงานที่

ใช้# 
      

( kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม 
(ค่าเฉล่ีย) 

  สภาพอากาศในตู้อบ    
    (ค่าเฉล่ีย) 

การเปล่ียนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉล่ีย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความช้ืน
อากาศ 
     (%) 

ค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความช้ืน 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความช้ืน    
    ข้าว 
      (%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1 22พ .
ค.59 

1:40 ตายหมด 505.96 32.2 42.8 299 48.1(53.
5)* 

44.0 -0.5 -0.8 ปกติ 

2 22 
พ.ค.59 

1:30 ตายหมด 423.32 36.1 30.0 421 48.8(54.
6)* 

38.0 -0.5 -0.9 ปกติ 

3 23 
พ.ค.59 

1:40 ตายหมด 415.26 33.3 30.0 341 44.4(52.
3)* 

48.8 -0.5 -0.9 ปกติ 

4 26 
พ.ค.59 

1:50 ตายหมด 404.13 37.8 24.3 664 48.8(53.
1)* 

36.4 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 27 
พ.ค.59 

1:40 ตายหมด 399.36 36.2 28.4 758 48.6(52.
7)* 

41.1 -0.5 -0.8 ปกติ 
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       ผลการทดลองจากตารางท่ี3 ท่ีอุณหภูมิ 650C สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 40นาที.ในการทดลองท่ี
1 ใช้พลังสูงสภาพอากาศแวดล้อม อุณหภูมิอากาศ ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ต่ า ความช้ืนอากาศสูง ส่งผลในทางกลับกันกับการ
ทดลองท่ี3 น้ าหนักข้าวสารลดลงมากสุด 0.6กก. และความช้ืนท่ีลดลงมากสุด 1.1% แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพเมล็ดข้าวสาร
อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบจะต่ ากว่าค่าท่ีต้ังไว้ (650C) เนื่องการสูญเสียพลังงานให้กับ ข้าวสารท่ีทดลอง ถาดวาง และผนังรอบตู้อบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
        จากผลการทดลองเคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงาน
ไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนปรับท่ีอุณหภูมิต่างๆ ปรากฏว่าท่ี 
 

อุณหภูมิ  550C 600C และ650C อุณหภูมิสูง สุดภายในตู้อบ
มากว่า50 0C สามารถจ าจัดมอดได้ตายหมด  เมื่อเปรียบเทียบ
กับแล้วอุณหภูมิสูงกว่า จะใช้เวลาท่ีส้ันกว่า  แต่ใ ช้พลังงานใน
ภาพรวมสูงกว่าแต่ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของภาพอากาศ 
ท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการอบและพลังงานท่ีใ ช้เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทดลองโดยใช้ คล่ืนวิทยุ(คมชัดลึก.2556) และคล่ืน
ไมโครเวฟ  (นิภาภณธ์  ศิริพล ,2556)ไ ด้ผลการทดลองท่ีไป
แนวทางเดียวกันคือใช้อุณหภูมิในการก าจัดมอดท่ีใกล้เคียงกัน
ประมาณ 500c - 600c แต่ระยะเวลาการก าจัดมอดแบบใช้
ความร้อนนานกว่า ปริมาณการอบท่ีแตกต่างกัน แต่ส าหรับ
เคร่ืองทดสอบนี้ ไม่มี ค่าใ ช้จ่ายด้านพลังงานและความช้ืน
ข้า วสา รลดลง ท า ใ ห้ ม อดท า ลาย ไ ด้ล าบาก  ไม่ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงของเม็ดข้าวสาร เช่น สี  การแตกหัก   เป็นต้น 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการอบคือ สภาพอากาศ ( เช่น 
อุณห ภูมิ  ความ ช้ืน ค่าพลั งง านแสงอาทิต ย์  เป็น ต้น )   
อุณหภูมิในการอบ   ความช้ืนในข้าวสาร  ความสูงของ
ข้าวสาร เป็นต้น ส่งผลต่อการปริมาณใช้พลังงานในการอบ
ก าจัดมอด  ค่าของอุณหภูมิในการอบจะมากกว่าอุณหภูมิ
สูงสุดภายในตู้อบ เนื่องจากต้องสูญเสียพลังงานความร้อนกับ
ข้าวสาร ถาดวาง และผนังรอบตู้อบ 

 
สรุป 
       เคร่ืองอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับ

ชุมชนประกอบด้วย ตู้อบ ชุดแหล่งพลังงาน และชุดแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า สามารถอบก าจัดมอดในข้าวสารได้คร้ังละ50 กิโลกรัม 
ความสูงของข้าวสารไม่เ กิน2เซนติเมตร  ท่ีอุณหภูมิ 55 0C  
600C  65 0C  อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบมากว่า50 0C ก าจัด
มอดได้ตายหมด ภายในเวลาไม่เ กิน 2ช่ัวโมง30นาที  1ช่ัวโมง
50นาที และ1ช่ัวโมง 40นาที ตามล าดับ ข้าวสารมีน้ าหนัก
ลดลงไม่เกิน1 กิโลกรัม ความช้ืนข้าวสารลดลงไม่เกิน1.5%
มาตรฐานเปียก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการอบคือ สภาพ
อากาศ (เช่น อุณหภูมิ  ความช้ืน ค่าพลังงานแสงอาทิตย์  เป็น
ต้น)   อุณหภูมิในการอบ   ความช้ืนในข้าวสาร  ความสูงของ
ข้าวสาร เป็นต้น ส่งผลต่อปริมาณใช้พลังงานในการอบก าจัด
มอดด้วย  
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
       ไม่ควรอบก าจัดมอดกับเคร่ืองทดสอบนี้ ในช่วงท่ี อากาศ
มีความช้ืนสูง เพราะส้ินเปลืองพลังงานสูง 
 

 
ครั้งท่ี
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ปี 

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 
( hr:
min) 

 
การตาย
ของมอด 
   

   
พลังงานท่ี 

ใช้# 
(kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม  
(ค่าเฉลี่ย) 

  สภาพอากาศใน
ตู้อบ    

              (ค่าเฉลี่ย) 

การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉลี่ย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความชื้
นอากาศ 
     (%) 

ค่า
พลังงาน
แสงอาทิต
ย์ 
(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความชื้
น 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความชื้
น    
    ข้าว 
      
(%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1 25พ .ค59 1:40 ตาย
หมด 

470.95 33.3 42.3 573 46.9(55
.7)* 

40.5 -0.5 -0.9 ปกติ 

2 25 
พ.ค.59 

1:30 ตาย
หมด 

303.89 36.5 30.0 607 51.3(56
.1)* 

31.6 -0.6 -1.0 ปกติ 

3 27 
พ.ค.59 

1:30 ตาย
หมด 

225.93 39.1 21.0 600 51.3(54
.1)* 

33.0 -0.6 -1.1 ปกติ 

4 28 
พ.ค.59 

1:30 ตาย
หมด 

350.48 35.5 31.1 823 48.8(54
.0)* 

35.9 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 31พ.ค.59 1:30 ตาย
หมด 

434.35 34.8 38.3 765 49.5(56
.3)* 

34.6 -0.5 -0.8 ปกติ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท านายอายุโคม LED สามารถวัดและบันทึกค่า เวลา อุณหภูมิ และค่าความ

สว่างของโคม LED แสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา อุณหภูมิ และอัตราสว่างของโคม LED น าข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์
ในการท านายหาอายุการใช้งานของโคม LED โดยท าการดัดแปลงมาตรฐานของ IES TM 21-11 เพื่อค านวณหาอายุการใช้งานของโคม 
LED ในช่วงเวลา 6,000 ชั่วโมง ใช้สมการการค านวณ L70 (การคาดการณ์ความสว่างไม่ต่ ากว่า 70% ของความสว่างเร่ิมต้น) ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 55 °C จากผลการค านวณพบว่าอายุการใช้งานของโคม LED มากกว่าอายุเม็ด LED เนื่องจากโคมที่ทดสอบมีครีบน าพาความร้อน 
สามารถระบายความร้อนของเม็ด LED ท าให้อายุการใช้งานของเม็ด LED ในชุดโคมทดสอบยาวนานขึ้น 

ค าส าคัญ:โคมไฟถนน เอวอีด,ี การดัดแปลงมาตรฐาน IES TM21-11, เครื่องท านายอายุโคม LED 
 

Abstract 
         This research aims to design and build a life time predictor of LED street lamp which measure and record 
time, temperature, and illumination of the LED lamp to display graph of time, temperature, and illumination of 
LED lamp. The recorded data is availed to predict the lift time of the LED lamp by adaptive IES TM 21-11. In 6,000 
hours, the equation L70 (forecasted brightness of at least 70 % of the initial luminance) is used to calculate the 
life time of LED lamp at average temperature to 55 ° C. From experiment results, the lift time of the LED lamp is 
longer than LED pills because tested LED lamp is designed to decrease the temperature of LED pills by heat sink 

on the lamp back. As a result, the good LED lamp can increase the lift time of LED pills. 

Keywords: LED street lamp, adaptive IES TM21-11, life time prediction of LED street lamp 
 

บทน า 
เครื่องท านายอายุโคม LED เป็นเครื่องที่ใช้

ระบบของสมองกลฝังตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บอร์ด 
Arduino Uno R3 ในการวัดค่า เวลา อุณหภูมิ และ
ค่าความส่องสว่างของโคม LED โดยมี Data Logger 
Shield เป็นตัวบันทึกเก็บค่าข้อมูลไว้ในการ์ด
หน่วยความจ า และมีตัววัดอุณหภูมิและความส่อง

สว่าง โดยการวัดอุณหภูมิจะใช้ IC DS18B20 ในการ
วัดค่าอุณหภูมิ และการวัดความสว่างจะใช้ Light 
intensity sensor ในการวัดความค่าความสว่าง โดย
เครื่องท านายอายุโคม LED จะดัดแปลงมาตรฐาน 
IES TM-21-11 ให้เข้ากับโครงการ การออกแบบและ
สร้างเครื่องท านายอายุโคม LED ในการใช้สมการ 
L70 (เวลาคาดการณ์ความสว่างไม่ให้ต่ ากว่า 70% 

802



 
 

ของความสว่างเริ่มต้น) ในการค านวณหาอายุการใช้
งานของโคม LED ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 55 °C  ท าให้
ทราบถึงอายุการใช้งานของโคม LED และเป็น
ประโยชน์ของการเลือกใช้โคม LED ที่เหมาะสม 
เพื่อให้ โคมไฟถนน LED นั้นมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานข้ึน 

ในปี ค.ศ. 1962 Nick Holonyak Jr. แห่ง
บริษัทเจเนรัล อิเล็กทริกผู้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงขึ้น
เป็นคนแรก [1] โดยได้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงในช่วง
แสงที่มองเห็น และสามารถใช้งานได้ในเชิงปฏิบัติ
เป็นครั้งแรก 

ในปี ค.ศ. 1990 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้
ร่วมกันพัฒนาจนประสบความส าเร็จ ในฐานะเป็นผู้
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่จะท าให้เกิดการปฏิวัติวงการทั้ง
โลก ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้พลังงานทางด้าน
หลอด LED [2] 

ใ น ปี ค . ศ . 2 0 0 8  The Illuminating 
Engineering Society of North America (IESNA) 
ได้อนุมัติวิธี การวัดบ ารุงรักษาความส่องสว่างของ
แหล่งก าเนิดแสง LED โดย วิธีการก าหนดมาตรฐาน
ไม่ได้เป็นการวัดโดยตรงจากโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด
เนื่องจากหลอด LED มีความไวต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้น
มาตรฐาน LM-80 จึงก าหนดให้ต้องทดสอบที่
อุณหภูมิต่างกัน 3 อุณหภูมิ ได้แก่ 55 องศาเซลเซียส 
85 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ ผู้ผลิตเลือกนั้นเอง 
[3] แต่ก็ยังเป็นวิธีการคาดการณ์ข้อมูลการทดสอบ
อายุการใช้งานของเม็ด LED เท่านั้น 

ใ น ปี  ค . ศ .  2 0 1 1  The Illuminating 
Engineering Society of North America (IESNA) 
ได้ท าการใช้ห้องแลปวัดเพื่อเปิดใช้งานการท านาย
อายุการใช้งานใหม่ของ LED คือ TM-21 หรือช่ือเต็ม 
TM-21-11 [4] โดยจะวัดค่าก าลังความสว่างทุกๆ 
1,000 ช่ัวโมง จนถึงอย่างน้อย 6,000 ช่ัวโมงค่าก าลัง
ความสว่างที่ค่อยๆลดลงจ านวน 6 ค่า จะถูกน ามา
พล็อตกราฟ เพื่อคาดการณ์ค่าก าลังส่องสว่างไดจ้นถงึ 

60,000 ช่ัวโมง เมื่อค่าก าลังส่องสว่างลดลง 70% ก็
แสดงว่าหลอด LED ดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน 

ในปี ค.ศ. 2011 Mark Hodapp Senior 
Application Engineer ใช้ มาตรฐาน TM-21 กับ
หลอด Philips Lumileds โดยก าหนดค่า
บ ารุงรักษาลูเมน โดยใช้สมการ L70 (เวลาคาดการณ์
ความส่องสว่างไม่ให้ต่ ากว่า 70%) โดยสามารถหา
อายุการใช้งานของหลอด LED ให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวขึ้นจาก 25,000 ช่ัวโมง เป็น 35,000 ช่ัวโมง [5] 

ในปี ค.ศ. 2014 Hristo Ganev, Prof. Tran 
Quoc Khanh ได้ท าการศึกษาและพบว่าอายุการใช้
งานของเม็ด LED ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและไดร์เวอร์ 
เมื่อเกิดความร้อนเม็ด LED สูงและใช้เป็นเวลานาน
ท าให้ค่าความส่องสว่างลดลง [6] แต่การศึกษาเป็น
การศึกษาท่ีเม็ด LED ที่ไม่มีโคมระบายความร้อน  

ปัจจุบันโคมไฟถนน ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED 
มากขึ้น เพราะการให้แสงสว่างที่ดีกว่า และประหยัด
พลังงานมากกว่า หลอดแบบเดิม ท าให้ประเทศต่างๆ
สนใจที่จะเปลี่ยน หลอดโคมไฟถนน ให้เป็นหลอด 
LED และเม็ด LED นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
กว่าหลอดทั่วไป 50,000 – 100,000 ช่ัวโมง [7] และ
มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และลักษณะการใช้งานของหลอด LED เพราะหลอด 
LED บางครั้งเป็นหลอดชนิดเดียวกันแต่น ามาใช้งาน 
ที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานก็ไม่เหมือนกัน เพราะ
ปัจจัยต่างๆ ซึ่ งส่งผลต่ออายุการใช้งาน มีส่วน
เกี่ยวข้องให้หลอด LED เสื่อมประสิทธิภาพลง จึงท า
ให้แสงสว่างจางลง บางครั้งอาจช ารุดง่าย จนต้องเกิด
การเปลี่ยนหลอดซึ่งส่งผลให้ สิ้นเปลืองงบประมาณ 
ทั้งที่หลอดยังไม่ครบก าหนดอายุการใช้งานของหลอด 
LED 

การหาอายุการใช้งานของเม็ด LED ใช้
มาตรฐาน IES TM-21-11 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการ
ค านวณอายุการใช้งานของเม็ด LED โดยใช้วิธีการ
ค านวณ [8] ที่ผู้ผลิตต้องทดสอบอายุการใช้งานของ 
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LED โดยทั่วไปจะกล่าวถึงอายุการใช้งานของเม็ด 
LED เท่านั้น  

อย่างไรก็ตามการทดสอบต้องใช้ เซ็นเซอร์ติดที่
เม็ด LED เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลของ
โคมที่มีผลต่ออายุของเม็ด LED บทความวิจัยนี้ตั้ง
สมมุติฐานว่าโคมที่มีการออกแบบระบายความร้อน 
ได้ดีจะสามารถ เพิ่มอายุการใช้งานของเม็ด LED 
พิสูจน์สมมุติฐานดังกล่าว โดยท าการติดเซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิบนครีบระบายความร้อนที่โคม LED  

จ า ก เ ห ตุ ข้ า ง ต้ น  ง า น วิ จั ย ฉ บั บ นี้  จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท านาย
อายุโคม LED มีประโยชน์ ในการท านายอายุโคม 
LED โดยใช้ วิธีค านวณ L70 ที่มาจากมาตรฐาน IES 
TM-21 สามารถค านวณอายุของโคม LED และเป็น
แนวทางใน การพัฒนาระบบระบายความร้อนของชุด
โคม LED 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท านายอายุโคม 

LED 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. การหาอายุการใช้งานของเม็ด LED ตาม
มาตรฐาน LM-80 และ IES TM-21-11 

ม า ต ร ฐ า น  IESNA LM–8 0 :  Approved 
Method for Measuring Lumen Depreciation 
of LED Light Sources ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ทดสอบเพื่อก าหนดค่าของ Lumen Maintenance 
ของหลอด LED วิธีในมาตรฐานไม่ได้เป็นการวัด
โดยตรงจากดวงโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด เนื่องจาก
หลอด LED มีความไวต่ออุณหภูมิสูง ดังนั้นมาตรฐาน 
LM–80 ก าหนดให้ต้องทดสอบที่อุณหภูมิที่ต่างกัน 3 
อุณหภูมิ ได้แก่ 55 องศาเซลเซียส, 85 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิที่ ให้ผู้ผลิตเลือกเอง [3] 

 

 
 

ภาพที่ 1 การค านวณอายุการใช้งานเม็ด LED ในการทดสอบอณุหภูมิที่ต่างกัน 3 อุณหภมู ิ
โดยใช้มาตรฐาน LM-80 และTM-21 [3] 

 
การทดสอบหาอายุการใช้งานส าหรับหลอด 

LED ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ เพราะหลอด 
LED จะมีอายุมากกว่า 50,000 ช่ัวโมง หรือเท่ากับ 

5.6 ปี ดังนั้นมาตรฐาน IES TM–21-11: Lumen 
Depreciation Lifetime Estimation Method for 
LED Light Sources จึงได้ให้วิธี เทียบ 
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บัญญัติไตรยางศ์ จากข้อมูลในช่วงเวลาที่สั้นเพื่อ
คาดการณ์ค่าก าลังส่องสว่างตลอดช่วงเวลาหลาย
หมื่นช่ัวโมง 

โดยการวัดค่าก าลังส่องสว่างทุก 1,000 ช่ัวโมง
อย่างน้อย 6,000 ช่ัวโมง ค่าก าลังส่องสว่างที่ค่อย ๆ 
ลดลงจ านวน 6 ค่านี้ถูกน าไปพล็อตกราฟและถูก
เทียบ บัญญัติไตรยางศ์ ให้กลายเป็นค่าก าลังส่อง
สว่างจนถึงช่วงเวลา 36,000 ช่ัวโมงได้ และถ้า
ทดสอบหลอด LED ในช่วงเวลา 10,000 ช่ัวโมง ก็
ส าม า ร ถน า ค่ า ก า ลั ง ส่ อ ง ส ว่ า ง ที่ ไ ด้ ไ ป เ ที ย บ 
บัญญัติไตรยางศ์ ให้กลายเป็นค่าก าลังส่องสว่างจนถึง
ช่วงเวลา 60,000 ช่ัวโมงได้ เมื่อค่าก าลังส่องสว่าง

ลดลงเรื่อย ๆ จนถึง 70% ของค่าเริ่มต้น ณ เวลา
ดังกล่าวจะเป็นอายุการใช้งานของเม็ด LED 

2. การหาค่าของสมการเส้นโค้งเอกซ์โพเนน
เชียลเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน LM-80 และ 
TM-21 

ในการปฏิบัติปัญหาการค านวณอายุชุดโคม 
LED มีลักษณะของข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
กระจายข้อมูลอาจเบี่ยงเบนไปมาในลักษณะไม่เป็น
เชิงเส้น ควรใช้สมการฟังก์ช่ันพหุนาม (Polynomial 
function) เช่นสมการเอกซ์โพเนนเชียล หา
สัมประสิทธ์ิตัวคูณและตัวยกก าลังโดยวิธีการถดถอย

เชิงเส้น (Linear Regression) แปลงเป็น
สมการเอกซ์โพเนนเชียล ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟเส้นโค้งจ าลองการค านวณอายุการใช้งานของชุดโคม LED 
 

-bxy = ae   (1) 
 
เมื่อ  y คือ  อัตราเปอร์เซ็นค่าความสว่างของโคม
แทน อัตราเปอร์เซ็นความส่องสว่าง 

X คื อ  จ า น วน เ วล าที่ ใ ช้ ใ นก า รทดสอบ 
(Time,hours) 

a คือ สัมประสิทธิ์ตัวคูณสมการเอกซ์โพเนน
เชียล 

b คือ สัมประสิทธิตัวเลขยกก าลังสมการเอกซ์
โพเนนเชียล 

จากภาพที่ 2 กราฟเส้นโค้ง จะได้สมการเส้น
โค้งดังสมการที่ 1 

3. สมการการค านวณหาอายุการใช้งานโคม 
LED โดยใช้ L70 จากมาตรฐาน IES TM 21 

 

 
 
 

a
ln 100 ×

70
L70 =

b  
(2) 
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เมื่อ  a คือ สัมประสิทธิ์ตัวคูณสมการเอกซ์โพเนน
เชียล 

b คือ สัมประสิทธิ์ตัวเลขยกก าลังสมการเอกซ์
โพเนนเชียล 

L70 คือ เวลาคาดการณ์ความสว่างไม่ต่ ากว่า 
70% ของความสว่างเริ่มต้น 

4. วิธีการประยุกต์ IES TM-21 เพื่อหาอายุการ
ใช้งานของโคม 

 

 
ภาพที่ 3 วงจรแบบจ าลองการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับอุปกรณ์อื่นๆ 

 

จากภาพที่ 3 เป็นการต่อวงจรวัดค่าอุณหภูมิ
และความสวา่งโดยน าเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปติดครีบที่มี
ความร้อนสูงสุด ของโคมหลอด LED เพื่อวัดค่า
อุณหภูมิของโคม LED และน าเซ็นเซอร์วัดความสว่าง
ไปวัดความค่าสว่างจากโคม LED โดยวางที่จุดใต้
หลอดตรงที่แสงสว่างจากหลอดตกกระทบพื้น ท าการ

บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความสว่างที่ได้จากโคม LED 
บันทึกลงใน SD CARD  

การตั้งค่าวันที่และเวลาในการบันทึกค่า และน า
ค่าต่างๆมาแสดงบนหน้าจอ LCD เพื่อให้รู้ข้อมูล เวลา 
อุณหภูมิ และค่าความสว่างปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 4 จุดเช่ือมต่อบนบอร์ด ARDUINO UNO R3 
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หมายเลข 1  3.3V Pin ต่อเชื่อมกับเซ็นเซอร์ 
DS18B20 

หมายเลข 2  5V Pin ต่อเชื่อมกับ SD Card, LCD, 
RTC, Light Sensor 

หมายเลข 3  Ground Pin ต่อเชื่อมกับ LCD, RTC, 
Light Sensor 

หมายเลข 4   Analog Input Pin A4 ต่อเชื่อมกับ 
LCD, RTC, Light Sensor 

หมายเลข 5   Analog Input Pin A4 ต่อเชื่อมกับ 
LCD, RTC, Light Sensor 

หมายเลข 6  Digital I/O Pin 2 ต่อเชื่อมกับ
เซ็นเซอร์ DS18B20 

หมายเลข 7  Digital I/O Pin 10 ต่อเชื่อมกับ SD 
Card 

หมายเลข 8   Digital I/O Pin 11 ต่อเชื่อมกับ SD 
Card 

หมายเลข 9   Digital I/O Pin 12 ต่อเชื่อมกับ SD 
Card 

หมายเลข 10   Digital I/O Pin 13 ต่อเชื่อมกับ SD 
Card 

หมายเลข 11   Ground Pin ต่อเชื่อมกับ SD Card 
 

 
ภาพที่ 5 วงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ Real time clock (RTC) 

 

 
ภาพที่ 6 วงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ จอแสดงผล LCD 

จากภาพท่ี 6 เป็นวงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ จอแสดงผล LCD เพื่อแสดงค่าอุณหภูมิ ค่าความ
สว่าง และเวลาทดสอบ 
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ภาพที ่7 วงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง (Light sensor) 

จากภาพที่ 7 เป็นวงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง (Light sensor) เพื่อวัด
ค่าความสว่างของโคม LED 

 

ภาพที่ 8 วงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3  
กับ SD Card 8 GB 

จากภาพที่ 8 เป็นวงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ SD Card เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล ค่าอุณหภูมิ ค่า
ความสว่าง และเวลาทดสอบ 
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ภาพที่ 9 วงจรการต่อบอร์ด Arduino Uno R3 กับ เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ (DS18B20) 

 

จากภาพที่ 9 เป็นวงจรการต่อบอร์ด Arduino 
Uno R3 กับ เซ็นเซอร์วัดคา่อุณหภูมิ (DS18B20) 
เพื่อวัดค่าอุณหภูมิที่ครีบท่ี 5 ของโคม LED 

5. นิยาม LED, เม็ด LED และโคม LED 
LED ย่อมาจาก light-emitting diode คือ

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าอย่างหนึ่ง จัดอยู่ ในจ าพวก
ไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงออกมากประกอบด้วย
คลื่นความถี่และ เฟสต่อเนื่องซึ่งแตกต่างกับแสงของ
ธรรมชาติของมนุษย์มองเห็น [4] 

เม็ด LED ย่อมาจาก light-emitting diode 
chips คือ อุปกรณ์ที่เรียกว่า ไดโอดเปล่งแสง ซึ่งจะ
แบ่งเป็นหลายชนิด และแบ่งได้หลายสีแตกต่างกัน
ออกไป เม็ด LED มีมาตรฐาน LM-80 และ TM-21 
ซึ่งกล่าวถึงอายุการใช้งานของเม็ด LED 

โคม LED ย่อมาจาก light-emitting diode 
street lamp คือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เม็ด LED 
ไดร์เวอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถน ามาใช้
เป็นโคมไฟถนน โคมไฟติดตามบ้านและอาคาร         
เป็นต้น 

 

ตารางที่ 1 การเช่ือมต่อวงจรบนบอร์ด ARDUINO UNO R3 ดังรูปที่ 3 
AROUINO 

Pin 
ขา 

LCD 
ขา 

RTC 
ขา 

Light Sensor 
ขา 

SD Card 
ขา 

DS18B20 
ตัวต้านทาน 

DS18B20 4.7K Ω 
GND GND GND GND - - - 
GND - - - - GND - 
A4 SDA SDA SDA GND -  
A5 SCL SCL SCL - - - 
2 - - - - - DQ 
10 - - - SS - - 
11 -   MOSI - - 
12 - - - MOSO - - 
13 - - - SCK - - 

5 V (O/P) VCC VCC VCC VCC - - 
3.3 V (O/P) - - - - VDD 1 
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 6. การทดลองก าหนดให้ Illuminous ratio 
(%) ใช้แทน Luminous Flux (%) 

 

 ความสว่าง(Illumination) คือ ปริมาณแสงที่
กระทบตั้งฉากบนพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยภายใน 1 
วินาที มีหนว่ยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ ลักซ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานโดยการสร้าง
เครื่องท านายอายุโคม LED และท าการทดลอง
ถ่ายภาพความร้อนหาจุด ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด จาก
เครื่อง FLUKE Ti30 หลังจากนั้นท าการทดสอบวัด
ค่าอุณหภูมิและความสว่างของโคม LED และมี
วิธีการด าเนินงานโดยแสดงแผนผังการท างานดังรูปที่ 
10 

 

 

ภาพที่ 10 แผนผังการท างาน เครือ่งท านายอายุโคม LED 

1. สร้างเครื่องท านายอายุโคม LED 
เครื่องท านายอายุโคมซึ่งมีสามารถเก็บบันทึกค่า อุณหภูมิ ความสว่างของโคม และมีจอ LCD เพื่อโชว์ค่า เวลา 

ค่าอุณหภูมิและค่าความสว่างของโคม 

Illuminous ratio (%) = 
ค่าความสว่างของโคมตามเวลา

ค่าความสว่างของโคมเริ่มต้น
 x 100 
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ภาพที ่11 แสดงเครื่องท านายอายุโคม LED 
 
 2. การถ่ายภาพความร้อนหาจุดที่มีอุณหภูมิสูงจา
เครื่องFLUKE Ti30  

ลักษณะของเครื่อง FLUKE Ti30 เป็นเครื่องวัด
อุณหภูมิที่มีความแม่นย า +/- 2% การแสดงผลอยู่ที่

ความถี่ 20 Hz มีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม (ร่วมแบตเตอรี่) 
มีช่วงวัดอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 250 องศา
เซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 12 จุดวัดอุณหภูมคิรีบที่ 5 
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จากภาพที่ 12 ท าการถ่ายภาพความร้อนจาก
เครื่อง FLUKE Ti30 เพื่อตรวจหาจุดที่มีอุณหภูมิสูง
ที่สุดของตัวโคม LED [8] โดยใช้ระยะที่ 50 ซม.ใน
การถ่ายภาพความร้อน ท าให้พบจุดที่มีอุณหภูมิสูง
ที่สุดคือครีบที่ 5 
3. การทดลองวัดค่าอุณหภูมิ และความความสว่าง
ของโคม 
ท าการทดลองโดยน าโคม LED และชุดทดลองไป
ติดตั้งในกล่องขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกล่องปิดสีด าดังรูปที่ 
13เพื่อที่ไม่ให้แสงเข้าไปรบกวนการวัดค่าความสว่าง
ของเซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง และท าการเปิด
แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโคม LED และเครื่อง
ท านายอายุโคม LED เพื่อให้โคม LED และเครื่อง
ท านายอายุโคม LED ท างาน 

โดยท าการทดลองน าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิไป
ติดตั้งตรงจุดครีบที่ 5 ของตัวโคม LED และน า

เซ็นเซอร์วัดค่าความสว่างไปวางไว้ที่จุดที่แสงตก
กระทบ เครื่องท านายอายุโคม LED ท าการเก็บ
ข้อมูลของ อุณหภูมิ และความสว่าง ตามเวลา
ทดสอบ 6,000 ช่ัวโมง โดยท าการเก็บบันทึกค่าทุกๆ 
15 นาที 

 

ผลการทดลองและการอภิปรายผลการ
ทดลอง 

งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บบันทึก เวลา อุณหภูมิ 
และค่าความสว่างของโคม LED โดยท าการเก็บ
ข้อมูลทุกๆ 15 นาที เป็นเวลา 6,000 ช่ัวโมง เพื่อน า
ค่าอุณหภูมิ ขณะใช้งานของโคม LED และค่าความ
สว่างมาใช้ในการท านายอายุของโคม LED โดยน ามา
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจัดท ากราฟอายุการใช้งานของ
โคม LED และน าค่าที่ได้จากกราฟท าการค านวณหา
อายุการใช้งานของโคม LED 

 

ภาพที ่13 การทดลอง ในกล่องสดี าปิดสนิท วัดและหาค่าอุณหภูมแิละความส่องสว่างของแสง 
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1. กราฟแสดงอุณหภูม ิ

 

ภาพที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ อุณหภมูิกับเวลาทุกๆ 15 นาที เป็นเวลา 6,000 ช่ัวโมง เฉลี่ยที่ 55 °C 
 

จากภาพที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
เวลา(Time) กับ อุณหภูมิ(°C) แสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่ม
ใช้งานโคมไฟถนน LED อุณหภูมิเริ่มต้นมีค่าต่ าที่สุดที่
อุณหภูมิห้อง และเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆอุณหภูมิของ
ตัวโคมจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งอุณหภูมิ
ของตัวโคมก็เริ่มคงท่ี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 55 ° C 

2. กราฟอายุการใช้งานของโคม LED 
การจ าลองสมการเอ็กซ์โพเนนเชียลโดยวิธีการ

ถดถอยเชิงเส้นกับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่เป็น
เชิงเส้น(Linearization of Nonlinear Relation 
ships) ดังภาพที ่15 

 

 

ภาพที่ 15 กราฟการท านายอายุโคม LED 
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แทนค่าในสมาการที่ (1) ดังนี ้
 

-0.0000298xy = 0.0560e  
 

ค านวณอายุโคม 
แทนค่าในสมาการที่ (2)ดังนี ้

a = 0.0560

b = 0.0000298
 

 

 
 
 

0.0560
ln 100 ×

70
L70 =

0.0000298  
 

 = 84,756 ช่ัวโมง 
 

จากภาพที่ 15 แสดงให้เห็นว่าค่าที่วัดและ
บันทึกได้น ามาวิเคราะห์หา สมการท านายอายุโคม 
สามารถค านวณอายุการใช้งานของโคม LED เท่ากับ 
84,756 ช่ัวโมง 

 

ตารางที่ 2  ค่าเวลาอณุหภูมแิละอัตราค่าความสว่างของโคม LED 

Time (Hr.) อุณหภูมิ (°C) อัตราค่าความสวา่ง (Lux) 
500 58.7 100 

1,000 57.4 99.77 
1,500 56.6 99.62 
2,000 55.5 99.59 
2,500 54.2 99.45 
3,000 55.7 99.35 
3,500 55.4 99.33 
4,000 55.6 99.32 
4,500 54.3 98.89 
5,000 55.3 98.66 
5,500 56.2 98.45 
6,000 54.6 98.13 
84,756 55 70 

จากตารางที่ 2 อุณหภมูิเฉลี่ยอยู่ที ่55 °C 
 

สรุปผล 
งานวิจัยนี้น าเสนอ เครื่องท านายอายุโคม LED 

สามารถบันทึกค่า เวลา อุณหภูมิและค่าความสว่าง
ของโคม LED และค านวณหาอายุของโคม LED โดย
การใช้สมการ L70 ซึ่งเป็นสมการการหาอายุของเม็ด 
LED ตามมาตรฐาน IES TM 21-11 น ามาดัดแปลง
เพื่อใช้ในการหาอายุของโคม LED จากการค านวณ
ท าให้ได้ทราบว่าอายุการใช้งานของโคม LED มีอายุ

การใช้งาน 84,758 ช่ัวโมง ซึ่งมีอายุมากกว่าเม็ด 
LED (50,000 ช่ัวโมง) คิดเป็น 1.16 เท่าของอายุเม็ด 
LED โคมที่ทดสอบสามารถยืดอายุของเม็ด LED ได้ 
14,758 ช่ัวโมง มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคเลือกใช้โคม LED ที่ออกแบบครีบระบาย
ความร้อนได้ดีจะท าให้อายุการใช้งานของเม็ด LED 
ยาวนานข้ึน 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําสมการการนําความร้อนของท่อความร้อนแบบคอยส์สปริง (Helical coiled heat pipe) มา

เข้าสู่ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตามระเบียบวิธีถ่วงน้ําหนักเศษตกค้าง เพื่อคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนสถานะชั่วครู่ที่ผนังท่อซึ่ง
ผลที่ได้จากการคํานวณโดยใช้โปรแกรม MatLab โดยท่อความร้อนแบบคอยส์ปสริงมีความยาว 10 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในและภายนอกท่อ 8 และ 9 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากผลการคํานวณ พบว่า อุณหภูมิที่เคลื่อนตัวผ่านผนังท่อความร้อนในแต่ละ
โหนดมีแนวโน้มที่เหมือนกัน โดยโหนดที่ 4, 3, 7 และ 8 จะใช้เวลาในการเข้าสู่สภาวะคงที่ เท่ากับ 13.3, 16.8, 18.8 และ 25.5 วินาที 
ตามลําดับ ซ่ึงโหนดที่ 4 และ 3 จะ เข้าสู่สภาวะคงที่ได้เร็วกว่า โหนดที่ 7 และ 8 เนื่องจากมีระยะทางในการเคลื่อนที่ของความร้อนที่ 
สั้นกว่า 

ค ำส ำคัญ: แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 3 มิต ิสถานะชัว่ครู่, การทํานายอุณหภมูิ, ท่อความร้อนแบบวงรอบชนิดคอยสส์ปริง 

Abstract 
The aim of this research was to study the three-dimensional solution of temperature distributions in the 

wall of a helical coiled heat pipe on transient condition by numerical method. From solving heat conduction 
equation of Helical coiled heat pipe in orthogonal helical coordinates system by the Finite Element method with 
linear tetrahedral element for calculated temperature distributions in the wall of heat pipe on transient 
condition. The helical coiled heat pipe long 10 cm with inside and outside diameters of 8 mm and 9 mm 
respectively. The results of calculation found that the temperature distributions of node, 4, 3, 7, and 8 will take 
the time to steady state at 13.3, 16.8, 18.8 and 25.5 second respectively. The distances of node 4 and 3 will be 
shorter than nodes 7 and 8, so that node 4 and 3 into steady state faster.  

Keywords: 3-D Transient Condition Mathematical Model, Predict Temperature profile, helical coiled Heat Pipe  
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บทน ำ 
ท่อความร้อน (Heat pipe) ซึ่งถูกคิดค้นในช่วง

ประมาณปี ค .ศ.1950 และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ ค .ศ. 1970 เป็นต้น มาและ
ค้นคว้าพัฒนามาถึงปัจจุบันมีเวลานานกว่า 60 ปี 
โดยแรกที เดียวเริ่มต้นในด้านเทคโนโลยีอวกาศ 
ดาวเทียม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยในระยะหลัง 10 – 
15 ปี จนถึงปัจจุบันท่อความร้อนได้ถูกนํามาใช้ใน
การลดความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์หรือนําไปใช้ด้านประหยัดพลังงานและ
แลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรมทั่วไป (สัมพันธ์ 
ฤทธิเดช. 2554  :  1-11) ในการวิเคราะห์ท่อความ
ร้อนแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์การนําความร้อนที่
ผนัง การวิเคราะห์การไหลของของเหลวภายในวัสดุ
พรุนของท่อความร้อน และการไหลของไอภายใน
แกนไอของท่อความร้อน ซึ่งในการวิเคราะห์ดังกล่าว
จะสามารถบอกถึงคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
ของท่อความร้อนได้โดยประมาณ ในการศึกษาครั้งนี้
เน้นศึกษาภายใต้สถานะช่ัวครู่ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถ
บอกระยะเวลาของการเริ่มทํางานของท่อความร้อน
ได้ นั่นหมายถึงการเข้าสู่สภาวะคงตัว ซึ่งท่อความ
ร้อนจะมีลักษณะเป็น 3 มิติ  โดยไม่สามารถใช้
แบบจําลอง 1 มิติและ 2 มิติมาแก้ปัญหาได้ และ
ลักษณะ 3 มิติสามารถบอกได้ทั้งด้านความกว้าง 
ความสูง และความลึกของท่อความร้อนซึ่งจะทําให้
ค่าที่ได้จากการทํานายนั้นมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น 
และมีความใกล้ เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า
ลักษณะ 1 มิติและ 2 มิติ ดังนั้นในการทํานาย และ
ออกแบบท่อความร้อนที่ต้องการนําไปประยุกต์ใช้
งาน ใน ปั จ จุ บั น นี้ จึ งนิ ย ม ใช้ แ บ บ จํ าล อ งท าง
คณิตศาสตร์ ในการหาผลเฉลยโดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
รวม ทั้ งปั ญ ห าด้ า น อื่ น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ซึ่ งจ ะ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณวนซ้ําเพื่อให้ได้ค่าผล
เฉลยที่เป็นค่าประมาณใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมาก
ที่ สุ ด  แ ล ะ วิ ธี ส ม า ชิ ก จํ ากั ด  (Finite Element 
Method) เป็นวิธีเชิงตัวเลขวิธีหนึ่งซึ่งใช้แก้สมการ

อนุพันธ์ เป็นที่นิยมใช้วิ เคราะห์ปัญหาทางด้ าน
วิศวกรรม และด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถ
สร้างแบบจําลองของโครงสร้าง หรือช้ินงานที่มี
รูปร่างลักษณะที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้
วิเคราะห์ปัญหาไม่ว่าเง่ือนไขขอบเขตจะอยู่ ใน
ลักษณะใด และสามารถเลือกขนาดของสมาชิกที่
บริเวณใดบริเวณหนึ่งให้มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็
ได้ตามความจําเป็น เช่น การคํานวณหาการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องยนต์ของรถยนต์ การออกแบบการ
ไหลของอากาศผ่านเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยสาร 
การใช้วิธีสมาชิกจํากัดจะควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณเพื่อให้ได้ค่าต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็วขึ้นจึงช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ทดลอง  

ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ 3 มิติ สถานะช่ัวครู่เพื่อทํานายอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผนังของท่อความร้อนแบบ
คอยส์สปริง และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
เพื่อแก้ปัญหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 3 มิติ 
สถานะช่ัวครู่   

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อทํานายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผนังของ
ท่อความร้อนแบบคอยส์สปริง โดยสร้างแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบ 3-มิติ สถานะช่ัวครู่ 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

ท่อความร้อน (Heat Pipe) จัดเป็นอุปกรณ์ส่ง
ถ่ายความร้อนชนิดหนึ่ง ที่สามารถ่ายเทความร้อนได้
ดี โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอกสามารถ
ทํางานได้โดยใช้หลักของการส่งถ่ายความร้อน จาก
ความร้อนแฝงของสารทํางานภายในท่อความร้อน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนทําระเหย ส่วนกัน
ความร้อนและส่วนควบแน่น แสดงดังรูปที่ 1(a) ส่วน
ท่อความร้อนแบบวงรอบชนิดคอยส์สปริง แสดงดัง
ภาพที่ 1(b) 
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1(a)          1(b) 

ภำพที่ 1 แสดงลักษณะของท่อความร้อน ประกอบด้วย 1(a) ท่อความร้อนแบบท่ัวไป และ 1(b) ท่อความร้อนแบบ
วงรอบชนิดคอยส์สปริง 

 

1. รูปทรงของท่อคอยสปริง (Geometry of 
helical pipe) จะมี ลั ก ษ ณ ะขด เป็ น วงรอบ  ๆ 
ทรงกระบอก โดยมีรัศมีเท่ากับ (a – R) ดังแสดงใน
รูปที่  2 ร่วมกับระยะพิทซ์  (pitch, ps) โดยมีค่ า
เพิ่มขึ้นตามจํานวนรอบของการขด ตามสมการ 2
ps, และ มีสมการสําคัญประกอบด้วย สมการความ

โค้ ง  (Curvature, ) และ  สมการความบิ ด งอ 
(Torsion,  ) ดังสมการที่ (1) 

)( 22

spa

a


 , 

)( 22

s

s

pa

p


        (1) 

 

 
ภำพที่ 2 แสดงรูปทรงของคอยส์สปริง 

2. ระบ บ พิ กั ด ข อ งท่ อ ค อย ส ป ริ ง  (The 
orthogonal helical coordinate system) ระบบ
พิกัดของท่อคอยสปริงเป็นจะถูกพิจารณาให้อยู่ในรูป
ของพิ กั ดฉาก หรือ  พิ กั ดคาร์ที เชียน  (Master 
Cartesian coordinate system (x, y, z) โ ด ย มี
เวกเตอร์ที่อยู่ในระบบพิกัดคอยสปริง คือ เวกเตอร์ 
R(s) ดังแสดงในสมการที่ (2) 

ksbjsaisaR s


)()sin()cos()(           (2) 

 

3. สมการการกระจายตัวทางความร้อน (The 
Heat Diffusion Equation)  

(1) การนํ าความร้อน  (Conduction Heat 
Transfer) อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนา
ความร้อนจะเป็นสัดส่วนกับค่าความลาดชันของ
อุณหภูมิ  (Temperature gradient) dxdT  คูน
กับพ้ืนท่ี A ที่ความร้อนไหลผ่าน ดังสมการที่ (3) 

 
dx

dT
kAqcond                  (3) 
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ภำพที ่3 ปริมาตรควบคมุในระบบพิกัดฉาก, dx dy dz,  
สําหรับการวิเคราะห์ในระบบ Cartesian coordinates 

 

การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์สําหรับปัญหาการนํา
ความร้อนของทรงกระบอก สมการการนําความร้อน
สามารถแสด งได้ จ ากระบบปริม าต รควบคุ ม 
(Control Volume) ในพิกัดฉาก ดังแสดงในรูปที่ 3 
อัตราการนําความร้อนในแนวตั้งฉากกับแต่ละพื้นผิว
ควบคุมที่พิกัด x, y และ z จะถูกระบุด้วยพจน์ของ 

yx q ,q  และ zq ตามลําดับ การนําความร้อนที่พื้นผิว
ตรงกันข้ามสามารถแสดงได้ด้วยอนุกรมเทเลอร์ 
(Taylor Series) โ ด ย ไ ม่ คิ ด อั น ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น 
ประกอบด้วย สมการที่ (4) – (6) 

 dx
x

q
qq x

xdxx



         (4) 

 dy
y

q
qq

y

ydyy



         (5) 

 dz
z

q
qq z

zdzz



         (6) 

 

โดยภายในปริมาตรควบคุมจะเกิดเทอมของ
แหล่งพลังงานที่สัมพันธ์กับอัตราการผลิตพลังงาน
ความร้อน ดังแสดงในสมการที่ (7) 

  

dxdydzqEg

                 (7) 
 

เมื่อ q คืออัตราการผลิตพลังงานต่อหน่วย
ปริมาตร (W/m3)  

นอกจากนี้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
พลังงานความร้อนภายในที่ถูกสะสมไว้โดยวัสดุใน
ปริมาตรควบคุม ดังแสดงในสมการที่ (8) 

dxdydz
t

T
cE pst




   (8) 

เมื่อ 
t

T
cp




  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง

พลังงานความร้อนสัมผัสต่อหน่วยปริมาตร 
สมการการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้สมการ (7) 

และ (8) จัดให้อยู่ในรูปแบบท่ัวไปของสมการอนุรักษ์ 
แสดงดังสมการที่ (9) 

 
  stoutgin EEEE  (9) 

  

โดยที่  

inE  คือ พลังงานที่ ไหลเข้าไปใน

ปริมาตรควบคุม และ 

outE  พลังงานที่ไหลออกจาก
ปริมาตรควบคุม นําสมการที่ (4 - 8) มาจัดรูปใหม่ 
แล้วแทนลงในสมการที่ (9) จะเกิดสมการใหม่ ดัง
สมการที่ (10) 

dxxzyx qdxdydzqqqq 

 

 dxdydz
t

T
cqq pdzzdyy




     (10) 

สมการอัตราการนําความร้อนอาจจะประมาณ
ค่าจากกฎของฟู เรียส์  (Fourier’s law) แสดงดัง
สมการที่ (11) – (13) 

 

 xTkdydzqx   (11) 
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 yTkdxdzqy          (12) 
 zTkdxdyqz          (13) 

 

นําสมการที่ (11) – (13) แทนในสมการที่ (10) 
และหารด้วยตัวแปรไร้มิติของปริมาตรควบคุม 
 dzdydx , จะได้สมการที่ (14) 
 




















































z

T
k

zy

T
k

yx

T
k

x
 

 

 
t

T
cq p




     (14) 

 

4. ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด (Finite Element 
Method)เป็นการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหา
ผลลัพธ์โดยประมาณปัญหาที่กําหนด โดยแบ่งรูปร่าง
ลักษณะของปัญหาออกเป็นช้ินส่วนย่อยๆ ท่ีเรียกว่า
เอลิเมนต์ (Elements) เอลิเมนต์เหล่านี้เชื่อมต่อกันที่
จุดต่อ (Nodes) ซึ่งเป็นตําแหนง่ที่จะคํานวณหาค่าตัว
แปรตามที่ต้องการ ซึ่ งระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก (ปราโมทย์ เดชะอําไพ. 
2550) 

ขั้นตอนที่  1 การแบ่งขอบเขตรูปร่างของ
ปัญหาออกเป็นเอลิเมนต์ย่อย ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4  

 

y

x

      

         

 
ภำพที่ 4 การแบ่งรูปรา่งของปัญหาออกเป็นเอลิเมนต ์

 
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกฟังค์ชันประมาณภายใน

เอลิ เมนต์  (Element Interpolation Functions) 
โดยเลือกใช้เอลิเมนต์ทรงสี่หน้า ดังแสดงดังรูปที่ 4 

ประกอบด้วย 4 จุดต่อที่ไม่รู้ค่า แสดงดังสมการที่ 
(14) 

 
ภำพที่ 4 เอลิเมนต์ทรงสีห่น้าประกอบด้วย 4 จุดต่อท่ีไมรู่้ค่า 
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42211 φx,y.zNφx,y,zNx,y,zφ     

              
   φx,y,zNφx,y,zN 433   ..(15) 

 
โดย  x,yNi , 4321 ,,,i   แทนฟั งก์ ช่ัน

ประมาณภายในเอลิเมนต์ 
ขั้นตอนที่  3 การสร้างสมการของเอลิเมนต์ 

(Element Equation) ดังสมการที่ (16) 
     eFφK

ee          (16) 
ซึ่งตัวห้อย e แสดงถึงเมทริกซ์เหล่านี้เป็นเมท

ริกซ์ระดับเอลิเมนต์  
ขั้นตอนที่ 4 รวมสมการของแต่ละเอลิเมนต์ที่

ได้ (System of Simultaneous Equation) แสดง
ดังสมการที่ (17) 

 

 )  equations(element    
                                      
     syssyssys FφK  ....(17) 

 
ขั้นตอนที่ 5 ทําการประยุกต์เง่ือนไขขอบเขต 

(Boundary Conditions) ลงในระบบสมการรวม 
(16) แล้วจึงแก้ระบบสมการรวมนี้เพื่อหา  sys  อัน
ประกอบด้วยตัวไม่รู้ค่าที่จุดต่อ 

ขั้นตอนที่  6 เมื่อคํานวณค่าต่างๆ ที่จุดต่อ 
ออกมาได้แล้วก็สามารถนํามาใช้เพื่อหาค่าอื่นๆ ที่
ต้องการต่อไปได้อีก 

5. วิธีถ่วงน้ําหนักเศษตกค้าง (The Method 
of Weighted Residuals) เป็นวิธีหนึ่ งที่ ใช้ในการ

ประดิษฐ์สมการสมาชิกจํากัดจากสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยได้โดยตรง ซึ่งสมการเชิงอนุพันธ์สามารถเขียนให้
อยู่ในรูปทั่วไปได้ (ปราโมทย์ เดชะอําไพ. 2550) ดัง
แสดงในสมการ(18)  
   0φL          (18) 

 
โด ย  L คื อ ตั ว ดํ า เนิ น ก า ร เ ชิ ง อ นุ พั น ธ์ 

(Differential Operator) และ   คือตัวแปรแม่น
ตรง ในการสร้างสมการสมาชิกจํากัดจากสมการเชิง
อนุพันธ์ หากแทนผลเฉลยโดยประมาณที่สมมติขึ้น 
  ลงในสมการที่ (19) พบว่า 

 
  0 RφL          (19) 

 
โดย R คือค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น หรือ

เศษตกค้าง (Residual) จากนั้นใช้วิธีกาเลอร์คิน 
(Galerkin) เริ่มจากคูณเศษตกค้าง R ด้วยฟังก์ชัน
น้ํ า ห นั ก  (Weighting Function) W จ าก นั้ น จึ ง
อินทิกรัลตลอดทั้ งโดเมนของเอลิ เมนต์นั้น แล้ว
กําหนดผลที่ได้ให้เท่ากับศูนย์ แสดงดังสมการที่ (20) 

     
dΩφNLW R dΩW

(e)Ω

m

i

iiii   









1

1

0

 

               i = 1, 2,.., m       (20) 
 

6. The linear tetrahedral element 
การพิจารณาปัญหาแผ่นบาง ๆ ในการแก้ไข

องค์ประกอบ เชิงเส้นแบบ tetrahedral โดยใช้หก
องค์ประกอบเชิงเส้นของ Tetrahedral แทนห้า
องค์ประกอบ ดังแสดงในรูป 5 และตารางที่ 1 
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ภำพที่ 5 แสดงแบ่งวัตถุออกเป็นหกส่วนตามรูปแบบ Tetrahedral 

 

ตารางที ่1. การเช่ือมต่อองประกอบของรูปที่ 5 
 

Element Number Node i Node j Node m Node n 
1 1 2 4 8 
2 1 2 8 5 
3 2 8 5 6 
4 1 3 7 4 
5 1 7 5 8 
6 1 8 4 7 

 

วิธีกำรวิจัย  
การวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินงานของท่อ

ความร้อนแบบคอยสปริงภายใต้เง่ือนไขแบบช่ัวครู่ 
แสดงดังรูปที่ 6 และ สมการที่ (19) 
 

 

 
 

ภำพที ่6 ปริมาตรควบคมุในระบบพิกัดฉาก, dr, d  ds, สําหรับการวิเคราะห์ในระบบ  
Orthogonal helical coordinate. 
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   …..(21) 

1. การพิจารณาปัญหาแผ่นบาง ๆ ในการ
แก้ไของค์ประกอบ เชิงเส้นแบบ Tetrahedral โดย
ใช้หกองค์ประกอบเชิงเส้นของ Tetrahedral แทน
ห้าองค์ประกอบ ดังแสดงในรูป 7 และ ตารางที่ 2 
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ภำพที ่7 แสดงรูปแบบการแบ่งเอลิเมนต์ของท่อความร้อนแบบคอยสปริง  

โดยแบ่งออกเป็น 6 เอลิเมนต ์8 โหนด 
 

ตำรำงที่ 1.1 การเช่ือมต่อองประกอบของภาพที่ 7 
Element 
Number Node i Node j Node m Node n 

1 1 2 4 8 
2 1 2 8 5 
3 2 8 5 6 
4 1 3 7 4 
5 1 7 5 8 
6 1 8 4 7 

 

 
ภำพที ่8 แสดงพิกัดในระบบ Orthogonal Helical Coordinate System  

สําหรับวเิคราะห์ท่อความร้อนแบบคอยสปริง 
 

2. สมมุติฐาน ตัวแปลและสมการควบคุม 
สมมุติฐาน (Assumptions) 
- วิเคราะห์แบบ 3 มิติ 

- วิเคราะห์ที่สถานะช่ัวครู่ 

- ค่าการนําความร้อนคงที่  
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- การกระจายตั วของอุณ หภู มิ เป็ นแบบ
สมมาตร 

- ไ ม่ มี ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร้ อ น  (No heat 
generate) 

- อุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ 25 °C  
- อุณหภูมิ ในตําแหน่ งให้ความร้อนคงที่ที่ 

80 °C 
- ที่เวลาเริ่มต้น t = 0, สมมุตให้อุณหภูมิของ

ท่อความร้อนมีค่าเท่ากับ 25 °C 
ตัวแปรต้น (Independent variable) 
1. เปลี่ยนแปลงตามแนวรัศมีของท่อความร้อน 

(The radius variable of heat pipe.) 
2. เปลี่ยนแปลงตามความยาวของท่อความรอ้น 

(The length variable of heat pipe.) 
ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผนังของท่อ
ความร้อน 

ตัวแปรควบคุม (Controls variable) 
1. ความยาวของท่อความร้อน 20 เซนติเมตร  
2. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในท่อ 9 

มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร ตามลําดับ  
3. อุณหภูมิที่ตําแหน่งเอลิเมนต์ที่ 1, 2, 5 และ 

6 เท่ากับ 80 °C แสดงดังรูปที่ 7 
4. อุณหภูมิเริ่มต้นที่ตําแหน่งเอลิเมนต์ที่ 3, 4, 

7 และ 8 เท่ากับ 25 °C แสดงดังรูปที่ 7 
5. ระยะพิทธ ์10 มิลลิเมตร 
3. การวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินงานของ

ท่อความร้อนแบบคอยสปริงภายใต้เง่ือนไขแบบช่ัวครู่ 
ดังแสดงในภาพที่ 9 

 
ภำพที ่9 ไดอะแกรมแสดงการคํานวณท่อความร้อนแบบคอยสปริงสถานะช่ัวครู่ 
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ผลกำรวิจัย  
จากการนําสมการการนําความร้อนของท่อ

ความร้อนแบบคอยสปริงส์ที่ปรับให้เข้าสู่ระบบออโท
โ ก น อ ล  ( Orthogonal helical coordinate 
system) โดยสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์3 มิติ 
สถานะช่ัวครู่  แล้วนํามาใช้ในการแก้ปัญหาตาม
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อทํานายการกระจาย
ตัวทางความร้อนของท่อความร้อนแบบคอยสปริงส์ 
โดยผลที่ ได้ จากแบบจําลองและการออกแบบ 
ประกอบด้วย 

ผลที่ได้จากการแก้ปัญหาในระบบพิกัดออโท
โ ก น อ ล  ( Orthogonal helical coordinate 

system) ของท่อความร้อนแบบคอยสปริง เพื่ อ
วิเคราะห์หาสมการในการนําความร้อน จะได้ดัง
สมการ: 
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ผลที่ได้จากการแก้ปัญญาด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ ของการนําความร้อนของท่อความร้อน
แบบคอยสปริง แสดงดังภาพที่ 10 และ 11 

 

 
ภำพที่ 10 

 
ภำพที ่11 

 

ภำพที ่10 และ 11 แสดงผลการกระจายตัวของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเข้าสู่สภาวะคงท่ี 
ของท่อความร้อนแบบคอยสปริง 
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ภาพที่ 10 และ ภาพที่ 11 แสดงผลของการ
กระจายอุณหภูมิของท่อความร้อนแบบคอยสปริง

จากการใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สําหรับใช้ใน
การแก้ปัญหาการนําความร้อนของท่อความร้อนแบบ

คอยสปริง จากผลที่ได้ พบว่า การกระจายตัวของ
อุณหภูมิในแต่ละโหนดมีแนวโน้มที่เหมือนกัน โดย

โนดที่  3, 4, 7 และ 8 จะเข้าสู่สภาวะคงที่  13.3, 
16.8, 18.8 and 25.5 วินาที ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
จากการแก้สมการการนําความร้อนที่ได้จากท่อ

ความร้อนแบบคอยส์สปริง (Helical coiled heat 
p ip e ) ใ น ร ะ บ บ พิ กั ด  Orthogonal helical 

coordinates แล้วนําสมการที่ได้มาเข้าสู่ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ ตามระเบียบวิธีถ่วงน้ําหนักเศษ

ตกค้าง เพื่อคํานวณหาค่าการถ่ายเทความร้อน
สถานะช่ัวครู่ ที่ผนังท่อความร้อนแบบคอยส์สปริง 

โดยแบ่งท่อความร้อนออกเป็น 8 โหนด 6 เอลิเมนต์ 
โดยท่อความร้อนมีความยาว 10 เซนติเมตร ให้
อุณหภูมิเริ่มต้น 25 °C และป้อนความร้อนที่ 80 °C 

ซึ่งผลที่ได้จากการคํานวณโดยใช้ MatLab พบว่า 
อุณหภูมิที่เคลื่อนตัวผ่านผนังท่อความร้อนในแต่ละ

โหนดมีแนวโน้มที่ เหมือนกัน โดยโหนดที่  4, 3, 7 
และ 8 จะเข้าสู่สภาวะคงที่ที่ ช่วงเวลา 13.3, 16.8, 

18.8 และ 25.5 วินาที ตามลําดับ ซึ่งโหนดที่ 4 และ 
3 จะมีระยะการเคลื่อนที่ของความร้อนที่สั้นกว่า 

โหนดที่  7 และ 8 ทําให้ โหนดที่  4 และ 3 เข้าสู่
สภาวะคงที่ได้เร็วกว่า โหนดที่ 7 และ 8 
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งก าลังงานสองขด 
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บทคัดย่อ 
 การเพิ่มก าลังไฟฟ้าขาออกของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งก าลังงานหลายขดจ าเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการ

ส่งก าลังงาน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งก าลังงาน 2 
ขด จากผลการวิเคราะห์วงจรสมมูลไฟฟ้าพบว่าพารามิเตอร์ที่มีผล คือ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ความต้านทานของโหลด ความเหนี่ยวน าร่วม 
และความถี่รีโซแนนซ์ ได้ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด ใช้วงจรขับเป็นอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
ออกแบบการทดลองโดยให้ความส าคัญที่ความเหนี่ยวน าร่วม และความถี่รีโซแนนซ์ เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้
มากกว่าพารามิเตอร์อื่น และทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย จากผลการศึกษาพบว่า1) จ านวนขด ทิศทางการไหลของกระแส และต าแหน่ง
การจัดวางขดส่งก าลังงาน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเหนี่ยวน าร่วม 2) การเพิ่มขดส่งก าลังงาน 2 ขด ที่ระยะห่าง และต าแหน่ง
การจัดวางที่เหมาะสม สามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายได้ 3) การปรับค่าความถี่รีโซแนนซ์
ตามการเปลี่ยนแปลของระยะห่าง ต าแหน่งการจัดวางตัวน า ท าให้ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้น  ผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายต่อไป   
 

ค าส าคัญ : การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย, ก าลังไฟฟ้าขาออก, ขดส่งก าลังงานหลายขด, ความเหนี่ยวน าร่วม, ความถี่รีโซแนนซ์ 
 

Abstract 
 To increase output power of multiple wireless power transfer, influence parameters on performance of 

wireless power transfer should be known. Objectives of this study are to study and analyze the influence 
parameters on performance of two transmitter wireless power transfer. From equivalent circuit analysis, the 
influence parameters are input voltage, load resistance, mutual inductance and resonance frequency. Circuit of 
wireless power transfer driving by full bride inverter was designed. Experiments of multiple wireless power 
transfer were designed by focusing on mutual inductance and resonance frequency that have changing 
opportunity more than other parameter and testing to transfer power was performed. From results of study, 
found that 1) number of transmitter coils, direction of current and position of transmitter coils have effect on 
changing of mutual inductance 2) increasing two transmitter coils with optimal distance position can increase 
output power and efficiency of wireless power transfer 3) adjustment of frequency resonance according to 
change of distance, position of transmitters can increase output power and efficiency of wireless power transfer. 
The study results can be used as guide to study and development of wireless power transfer.    
     

Keywords: Wireless power transfer, output power, multiple transmitter, mutual inductance, resonance frequency 
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บทน า 
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้สนามแม่เหล็ก

ความถี่สูงในสภาวะรีโซแนนซ์คล้องระหว่างขดตัวน า
ด้านส่งและด้านรับ รู้จักครั้งแรกจากการทดลองของ
นิโคลาร์ เทสลาร์ (S.Y.R. Hui et al,2014) นิโคลาร์ 
เทสลาร์ใช้ขดตัวน าพันบนแกนอากาศต่ออนุกรมกับ
คาปาซิเตอร์ท าหน้าที่เป็นขดส่งและรับก าลังงาน ส่ง
ก าลังงานผ่านตัวกลางอากาศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
ประยุกต์ใช้งานหลายด้าน เช่น การประจุแบตเตอรี่
ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก รถยนต์ไฟฟ้า งานทาง
การแพทย์ เป็นต้น 

งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ผ่าน
มามี หลายลั กษณะ  เ ช่น  การหา เทคนิ ค เพิ่ ม
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ (T.C. Beh et 
al,2010) การขยายระยะทางการส่งก าลังงาน (W. 
Zhong et al, 2013) เป็นต้น ในปัจจุบันมีแนวโน้ม
การพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่ง คือ การ
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ขดส่งก าลังงานหลายขด
เพื่อเพิ่มฟลักซ์แม่เหล็กด้านส่งก าลังงาน ซึ่งจาก
งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า (I. J. Yoon et al, 2011) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้
ขดส่ง 2 ชุด ชุดละ 2 ขดตัวน า อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงความถี่รีโซแนนซ์เมื่อมีโลหะแทรก
ระหว่างด้านส่งและรับก าลังงาน (K. Lee et al, 
2013) ได้วิเคราะห์ผลของปรากฏการณ์ diversity 
โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างการวิเคราะห์แบบ 
Coupled mode theory และการวิเคราะห์วงจร
ทางไฟฟ้า ซึ่งได้ผลตรงกัน (K. Hatanaka et al, 
2002) พัฒนาโต๊ะส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายใช้ขดส่งก าลัง
งาน 7 ขดวางในแนวนอน ซึ่งไม่ค านึงถึงต าแหน่งการ
จัดวางตัวน าด้านส่งแต่อย่างใด งานวิจัยที่กล่าวมามี
จุดเด่น แนวทางการศึกษาต่างกันออกไป 

การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้
ขดส่งก าลังงานหลายขดจ าเป็นต้องเข้าใจปัจจยัที่มีผล
ต่อสมรรถนะการส่งก าลังงาน ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด 
ส าหรับเป็นแนวทางในการเพิ่มพิกัดก าลังไฟฟ้าขา
ออก เนื่องจากการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายพิกัดสูงนั้น 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ต้อง
รับภาระท าให้มีโอกาสเสียหายได้และประกอบกับ
การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายพิกัดก าลังสูง 
ขดตัวน าต้องมีความเหนี่ยวน าสูง ซึ่งลักษณะดังกล่าว
ท าให้ขนาดขดตัวน าไม่เหมาะสมแก่การประยุกต์ใช้
งานบางอย่าง หรือการเพิ่มความเหนี่ยวน าโดยใช้วัสดุ 
เช่น แกนเฟอร์ไรต์ ที่มีขายตามท้องตลาด พบว่ามี
ผลตอบสนองทางความถีใ่นย่านที่สูงซึ่งอาจไม่ตรงกับ
ย่านความถี่ของอินเวอร์เตอร์ ดังนั้นการเพิ่มจ านวน
ขดส่งก าลังงานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อออกแบบและสร้างระบบส่งก าลังงานไฟฟ้า 

ไร้สายแบบใช้ขดส่ง 2 ชุด 
เพื่อศึกษาผลของความเหนี่ยวน าร่วม และ

ความถี่ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้
สายแบบใช้ขดส่งก าลังงานไฟฟ้า 2 ชุด 

  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. หม้อแปลงไฟฟ้าแกนอากาศ 
หม้อแปลงไฟฟ้าแกนอากาศ อาศัยหลักการ

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรง
แม่เหล็กในการสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า จึงท า
ให้เกิดการเหนี่ยวน าร่วม (Mutual Inductance) จึง
สามารถส่งแรงดันไฟฟ้าผ่านอากาศจากตัวน าหนึ่งไป
ยังอีกตัวน าหนึ่ง 

2.  วงจรไฟฟ้าในสภาวะเรโซแนนซ์ 
วงจรเรโซแนนซ์สามารถต่อได้ 2 แบบคือ แบบ

อนุกรม และแบบขนาน โดยภายในวงจรประกอบไป
ด้วย ความเหนี่ยวน า (L) ตัวเก็บประจุ (C) ความ
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ต้านทาน (R) วงจรไฟฟ้าจะอยู่ในสภาวะเรโซแนนซ์ก็
ต่อเมื่อมีความถี่ที่เหมาะสม สามารถท าให้ XL และ 
XC มีค่าเท่ากัน ซึ่งความถี่นั้นเรียกว่า ความถี่เร
โซแนนซ์ สามารถหาได้ตามสมการ ดังนี้  

  
1

2
f
r LC
                        (1) 

3. วงจรอินเวอร์เตอร์ 
วงจรอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

มีหน้ าที่ แปลงไฟฟ้ า กระแสตรงให้ เ ป็น ไฟฟ้ า
กระแสสลับ สามารถใช้ในระดับความถี่ที่มีค่าสูงได้ 

 

 

+

-

I1

C1 R1

V1
L1

+

-

C2 R2

V2
L2

I2

I3

L3

R3 C3

RL

M13

M12

M23

 
ภาพที่ 1 วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้ส่งก าลังงาน 2 ขด 

 

วิธีการวิจัย 
1. การวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า 
ใช้สมการแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KVL) หา

สมการแรงดันในแต่ละลูปของวงจรในภาพที่  1 
จากนั้นจึงจัดสมการความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดัน 
อิมพีแดนซ์ และกระแสในแต่ละวงจร ได้ตามสมการ
ที่ (1) ดังนี ้

 
1 1 12 13 1

2 12 2 23 2

13 23 3 30

V Z j M j M I

V j M Z j M I

j M j M Z I

 

 

 

    
    

     
         

 

 (2) 

เมื่อ 

1 1 1 2 2 2
1 2

1 1
,Z R j L Z R j L

j C j C
 

 

   
        
   

 และ 

3 3 3
3

1
LZ R R j L

j C




 
    
 

 12 13 23, ,M M M

คือ ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดตัวน า 1 2,V V คือ 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าขดส่งก าลังงานขดท่ี 1 และ 2  

สมการที่ (2) ใช้หากระแสในแต่ละวงจร 
ส าหรับน าไปหาก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ 
ได้ดังสมการที่ (3)  

2

3

1 2 1 1 2 2

out L

in in

P I R

P P V I V I
  

 
       

(3) 
กรณีใช้จ านวนขดส่งก าลังงาน n ขดสามารถ

วิเคราะห์หาสมการประสิทธิภาพ และก าลังไฟฟ้าขา
ออกได้ในลักษณะเดียวกัน 

1. ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
องค์ประกอบของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย

แบบใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด แสดงดังภาพที่ 2 
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c3

RL

AC

DC

q

 
1

q

 
2

 

ภาพที่ 2 วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไรส้ายแบบ ใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด และขดรับก าลังงาน 1 ขด 
 

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 
อินเวอร์เตอร์ ขดตัวน าด้านส่ง และด้านรับก าลังงาน 
ต่ออนุกรมกับคาปาซิเตอร์เพื่อท าให้เกิดสภาวะรี
โซแนนซ ์ 

1.1 อินเวอร์เตอร์ความถี่สูงใช้ส าหรับจ่าย
ก าลังงานให้กับขดส่งก าลังงาน ท างานย่านความถี่
ระดับกิโลเฮิร์ต พัฒนามาจากวงจรอินเวอร์เตอร์แบบ
พุช-พูล แสดงดังภาพที่ 3 

  

VDCVDC

VDC VDC

Tx1

Tx2

C1

C2

L1 L2

L3 L4

 
ก) ไดอะแกรมวงจรอินเวอรเ์ตอรค์วามถี่สูง 

 
ข) วงจรอินเวอร์เตอร์ความถีสู่ง 

 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมและวงจรอินเวอร์เตอรค์วามถี่สูง 
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1.2  พารามิเตอร์ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สาย ขดตัวน าด้านส่ง และด้านรับก าลังงาน ท ามา
จากตัวน าทองแดงเบอร์ 18 AWG พันบนแกนอากาศ 

มีค่าพารามิเตอร์ แสดงในตารางที่ 1 มีลักษณะขด
ตัวน าแสดงดังภาพที่ 4 ค่าความเหนี่ยวน า ความ
ต้านทาน 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะขดตัวน าด้านส่งและรับก าลังงาน 
 

วัดค่าโดยใช้ R-L-C ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ส่วนคา
ปาซิแตนซ์ค านวณให้สัมพันธ์กับความถี่เรโซแนนซ์ 
และความเหนี่ยวน า ตามสมการ 

 2

1

4 r

C
f L


 

  (4) 

 

2. ออกแบบการทดลอง 
พิจารณาผลการวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า 

พบว่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  คือ 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า  1V  ความต้านทานของโหลด 
 LR  ความถี่โซแนนซ์  rf และความเหนี่ยวน า
ร่วม  M  

โดยที่ความเหนี่ยวน าร่วมและความถี่รีโซแนนซ์ 
เป็นพารามิเตอร์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า
พารามิเตอร์ตัวอื่น จึงได้ออกแบบการทดลองเพื่อ

สังเกตผลของพารามิเตอร์ดังกล่าว ตามสมมุติฐาน
ดังนี ้

2.1 การทดลองเพ่ือศึกษาผลของความ
เหนี่ ยวน า ร่วม  จากสมการพื้นฐานของความ
เหนี่ ย วน าร่ วมระหว่ า งตั วน า  2 ขด  แสดงใน           
สมการที่ (5)  

 

1 2M k L L    (5) 
 

เมื่อ 1 2,  L L  คือ ความเหนี่ยวน าของขดตัวน า
แต่ละขด 
  k  คือ Coefficient of Coupling เป็น
อัตราส่วนของฟลักซ์แม่เหล็กด้านรับต่อฟลักซ์ที่ส่งมา
จากด้านขดส่งก าลังงาน (Robert  L et al, 2003)  

 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 เส้นผา่น
ศูนย์กลาง 

(cm) 

ขนาด
ตัวน า 
(AWG) 

จ านวน
รอบ 
(N) 

ความ
เหนี่ยวน า 

(mH) 

ความ
ต้านทาน 

(Ω) 

ความถี่รี
โซแนนซ ์
(kHz) 

คาปาซิ
เตอร ์
(nF) 

ขดส่งชุดที่1 26 18 200 38 4.75 11.915 4.7 
ขดส่งชุดที่2 26 18 200 38 4.75 11.915 4.7 

ขดรับก าลังงาน 26 18 200 38 4.75 11.915 4.7 
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พิจารณาสมการที่ (5) ประกอบกับงานวิจัยท่ี
ผ่านมาพบว่า ปัจจยัหลักท่ีท าให้ความเหนี่ยวน าร่วม 
เปลี่ยนแปลง คือ 

1) ระยะห่างระหว่างตัวน า งานวิจัย [1] ได้
แสดงสมการ k ในฟังก์ชันของระยะห่างระหว่างตัวน า 

 
3/2

2
2/3

1 2

1

1 2 /

k

d r r


 
    (6) 

เมื่อ 1 2,  r r  คือ รัศมีของขดตัวน าแต่ละขด 
          d  คือ ระยะห่างระหว่างขดตัวน า 
จากสมการ (5) และ (6) จึงกล่าวได้ว่าระยะห่างของ
ขดตัวน ามีผลต่อความเหนี่ยวน าร่วม 

2) การจัดวางตัวน า ในแนวเยื้องด้านข้าง 
(Lateral misalignment) งานวิจัย (T.P. Ezhil 
Reenaa Joy et al, 2014) ได้อธิบายผลของความ
เหนี่ยวน าร่วมเมื่อตัวน าวางเยื้องกันทางด้านข้าง 

3) การจัดวางตั วน า ในแนวเยื้ อ ง เ ชิ งมุ ม 
(Angular misalignment) งานวิจัย (S. Raju et al, 
2014) ได้อธิบายผลของความเหนี่ยวน าร่วมเมื่อจัด
วางตัวน าในแนวเยื้องเชิงมุม 

เมื่อพิจารณาการจัดวางตัวน าในกรณีที่ 2) และ 
3) ประกอบกับนิยามของ k (Coefficient of 
coupling) พบว่า การจัดวางตัวน ามีผลกับการ
เปลี่ยนแปลงของความเหนี่ยวน าร่วม อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมา ใช้กับรูปแบบการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย 2 ขดคือ ขดส่งและรับก าลังงาน 
อย่างละ 1 ขด ตามรูปแบบของ นิโคลาร์ เทสลาร์ 

ดังนั้นเพื่อพิจารณาว่าปัจจัยทั้ง 3 ข้อ มีผลกับ
กรณีใช้ขดส่งก าลังงานมากกว่า 1 ขด หรือไม่ จึงได้
ออกแบบการทดลองอ้างอิงตามสมมุตฐานดังกล่าว 

2.2 การทดลองเพ่ือศึกษาผลของความถี่ 
รีโซแนนซ์ 

เมื่อความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงท าให้
อิมพีแดนซ์ของวงจรเปลี่ยนแปลงตาม ดังนั้นความถี่ 
รีโซแนนซ์ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายจึงเปลี่ยนไป
ด้วย หรืออาจมองได้ว่าจ าเป็นต้องปรับค่าความถี่เพื่อ
ชดเชยผลของการเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวน าร่วม
ดังกล่าว (Y. Zhang et al, 2014) การทดลองนี้จึงมี
ลักษณะติดตามความถี่ของวงจรเมื่อระยะห่าง การ
จัดวาง และมุมของตัวน าเปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะการทดลองและพิกัดการจัดวางตัวน า 
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ผลการวิจัย 
การทดลองทั้งหมดใช้แรงดันกระแสตรงขาเข้า  

40 V คงที่ตลอดการทดลอง ใช้ความถี่รีโซแนนซ์  
11.9 kHz จ่ายก าลังงานให้กับโหลดหลอดไส้ขนาด 
60 W ใช้ขดรับก าลังงาน 1 ขด ลักษณะการทดลอง
และการจัดวางตัวน าแสดงดังภาพที่ 5 ค่าก าลังไฟฟ้า
ขาออก และประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน ค านวณ
จากสัญญาณแรงดัน และกระแส ท่ีวัดได้ในวงจร  

การทดลองที่ 1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายแบบวางต าแหน่งขดตัวน าในแนวตรง 

แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง ดังนี้  
การทดลองที่ 1.1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า

ไร้สายโดยใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด 
ผลการทดลองใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการ

ทดลองกรณีใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด ในการทดลอง
ใช้ขดส่ง และรับก าลังงาน อย่างละ 1 ขด จัดวางตัว
น าในแนวตรง เลื่อนขดส่งก าลังงานออกห่างจากขด
รับตั้งแต่ 0 – 30 cm แสดงดังภาพที่ 6 ดังนี ้

 
TX1

30 cm

TX1 RX

 
ภาพที่ 6 การทดลองส่งก าลังไฟฟา้ไรส้ายแบบใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด วางในแนวตรง 

 

การทดลองที่ 1.2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สายโดยใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพกรณีใช้ขดส่ง
ก าลังไฟฟ้า 2 ขด ลักษณะการทดลองและการจัดวาง
ตัวน าแสดงดังภาพที ่7 ท าการทดลองใน 2 กรณี คือ  

กรณีที่ 1 เลื่อนขดส่งก าลังงานออกห่างขดรับ
ก าลังงานเท่าๆ กันครั้งละ 1 cm ระยะ 0 – 30 cm 

ได้ลักษณะกราฟก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิ 
ภาพเปรียบเทียบกับกรณีใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด 
แสดงดังภาพที่ 8 และ 9 ดังนี ้

 

TX1 TX2TX1 RX TX2

30 cm 30 cm  
 

ภาพที่ 7 การทดลองส่งก าลังไฟฟา้ไรส้ายแบบใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด วางในแนวตรง 
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด และ 2 ขด 

 
ภาพที่ 9 ประสิทธิภาพ เมื่อใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด และ 2 ขด 

 

จากภาพที่ 8 และ 9 พบว่า การใช้ขดส่งก าลัง
งาน 2 ขด ท าให้ค่าก าลังงานไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น 
62% ที่ระยะ 20 cm ในขณะที่ประสิทธิภาพเพิ่ม 
59% ที่ระยะ 16 cmซึ่งพิจารณาจากจุดที่ดีที่สุดจาก
การใช้ขดส่ง 1 ขด 

กรณีที่ 2 ก าหนดให้ขดส่งก าลังงาน Tx1 คงที่ 
จากนั้นท าการเลื่อนขดส่งก าลังงาน Tx2 ออกห่าง

จากขดรับก าลังงาน Rx ครั้งละ 1 cm ตั้งแต่ 0 – 30 
cm จากนั้นท าการทดลองซ้ าโดยเลื่อนขดส่งก าลัง
งาน Tx1 ออกห่างขดรับก าลังงาน Rx  ครั้งละ 1 cm 
ได้ลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภารูปที่ 
10 และ 11  

 
ภาพที่ 10 ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อใช้ขดส่ง 2 ขด 
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ภาพที่ 11 ประสิทธิภาพเมื่อใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด 

 

จากภาพที่ 10 และ 11 พบว่าก าลังไฟฟ้าขา
ออกสูงสุด 47.47 W เมื่อขด Tx1 และ Tx2 ห่างจาก
ขด Rx ด้านละ 23 cm  ในขณะที่ประสิทธิภาพมี

ค่าสูงสุด 56.68% เมื่อขด Tx1 ห่างจากขด Rx 18 
cm และ Tx2 ห่างจากขด Rx 17 cm ซึ่งสอดคล้อง
กับการทดลองกรณีที่ 1 

 

RX

TX1

TX2

T
X

2

TX2

0  

90  -90  

180  

23 cm

23 cm

30  

60  

-30  

-60  

120  

150  

-120  

-150  

 
ภาพที่ 12 ไดอะแกรมการทดลองกรณีใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด วางในแนวเชิงมุม 

 

การทดลองที่ 2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายโดยใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด วางในแนวเชิงมุม 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
ความเหนี่ยวน าร่วม  12 13 23, ,M M M  ต าแหน่ง

พิกัดการจัดวางตัวน าแสดงดังรูปที่ 12 ต าแหน่งขดส่ง 
Tx1 คงที่ต าแหน่ง 90 เลื่อนต าแหน่งขด Tx2 ครั้ง
ละ 10 ทดลองซ้ าโดยปรับขดส่ง Tx1 ครั้งละ 10 
แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง ดังนี ้
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ภาพที่ 13 รูปคลื่นกระแสและแรงดันด้านขาเข้าขดส่งก าลังงาน Tx1 และ Tx2 การทดลองที่ 2.1  
 

ภาพที่ 13 ได้จากการทดสอบที่ระยะห่าง 22 
cm เนื่องจากเป็นระยะที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกสูง
ที่สุด  

การทดลองที่ 2.1 ก าหนดให้ทิศทางการไหล
ของกระแสไฟฟ้าผ่านขดส่งก าลังงาน Tx1 และ 
Tx2 ไปในทิศทางเดียวกัน 

ทิศทางการไหลของกระแสผ่านขด Tx1 และ 
Tx2 มีเฟสตรงกันแสดงดังรูปที่ 13 มีลักษณะ
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพเทียบกับมมุของ 
Tx2 ที่ต าแหน่ง Tx1 ต่างกันแสดงดังรูปที่ 14 และ 
15 ดังนี ้

 
 

 
ภาพที่ 14 ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อทิศทางการไหลของกระแสผ่านขด Tx1 และ Tx2 มีทิศทางเดียวกัน 

 

จากภาพที่ 14 พบว่าก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 47.59 W ทีต่ าแหน่งของ Tx1 ที่มุม 0 และ Tx2 ที่มุม 180 
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ภาพที่ 15 ประสิทธิภาพเมื่อทิศทางการไหลของกระแสผ่านขด Tx1 และ Tx2 มีทิศทางเดียวกัน 

 

พิจารณาภาพที่ 15 พบว่าประสิทธิภาพสูงสุด 
46.82% เมื่อ Tx1 วางในต าแหน่งมุม 40 และ Tx2 
ที่มุม -150 

การทดลองที่ 2.2 ก าหนดให้ทิศทางการไหล
ของกระแสไฟฟ้าผ่านขดส่ง ก าลังงาน Tx1 และ 

Tx2 สวนทางเดียวกัน สลับขั้วของแหล่งจ่ายกระแส
ตรงที่จ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ที่ขดส่ง Tx1 ท าให้มุม
เฟสของกระแสไหลผ่านขดส่งท้ัง 2 ต่างเฟสกัน 180 
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพดังภาพที่ 16 
และ17  

 

 
ภาพที่ 16 ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อทิศทางการไหลของกระแสผ่านขด Tx1 และ Tx2 มีทิศทางสวนกัน 

 

จากภาพที่ 16 พบว่าก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 45.34 W เมื่อ Tx1 อยู่ต าแหน่งมุม 60 และTx2 ที่มุม -60 
 

 
ภาพที่ 17 ประสิทธิภาพเมื่อทิศทางการไหลของกระแสผ่านขด Tx1 และ Tx2 มีทิศทางสวนกัน 

 

ในขณะที่ประสิทธิภาพในภาพที ่17 มีค่าสูงสุด 63.08% ทีต่ าแหน่งขด Tx1 มุม -40 และ Tx2 ทีมุ่ม 40  
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ภาพที่ 18  สนามแมเ่หล็ก เมื่อ Tx1 ที่มุม 60 และTx2 มุม -60 การทดลองที่ 2.1 (ซ้าย) และ 2.2 (ขวา)  
  

ท าการจ าลองลักษณะสนามแม่เหล็กกรณีขด 
Tx1 อยู่ต าแหน่งมุม 60 และTx2 ที่มุม -60 
เปรียบเทียบระหว่างการทดลองที่ 2.1 และ 2.2 โดย
ใช้โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ (FEMM) จากผลการ
จ าลองในภาพที่ 18 สอดคล้องกับผลการทดลอง
ทดลองที่ 2.1 และ 2.2 แสดงถึงทิศทางการไหลของ

กระแส และต าแหน่งการจัดวางตัวน ามีผลต่อการ
หักล้างหรือเสริมของสนามแม่เหล็ก 

การทดลองที่ 3 การทดลองปรับค่าความถี่รี
โซแนนซ์ เพื่อศึกษาผลกระทบทางความถี่ จึงได้ท า
การทดลองปรับค่าความถี่ตามระยะห่าง  และ
ต าแหน่งการจัดวางตัวน าตามการทดลองที่ 1 และ 2  

 

 
ภาพที่ 19 ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อปรับค่าความถีร่ีโซแนนซ์กรณีใช้ขดส่ง 1 ขดวางในแนวตรงกับขดรับ 

 
พบว่ากรณีใช้ขดส่งก าลังงาน 1 ขด ตามการ

ทดลองที่ 1 ให้ก าลังงานไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น 5 % ที่
ระยะ 23 cm แสดงดังรูปที่ 19 ในขณะที่
ประสิทธิภาพเพิ่ม 11% ที่ระยะ 18 Cm โดย
พิจารณาจากจุดที่ดีที่สุด  

จากการทดลองที่ 2 ให้ก าลังงานไฟฟ้าขาออก
เพิ่มขึ้น 4 % ที่มุม Tx1 เท่ากับ 60 และมุม Tx2 
เท่ากับ -60  ในขณะที่ประสิทธิภาพเพิ่ม 16% ที่มุม 

Tx1 เท่ากับ -70 และมุม Tx2 เท่ากับ 40 โดย
พิจารณาจากจุดที่ดีที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองที่ 1 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้

สายแบบวางต าแหน่งขดตัวน าในแนวตรง การใช้
ขดส่งก าลังงาน 2 ขด ท าให้ก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พิ่ ม ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ค ล้ อ ง
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สนามแม่เหล็กด้านขดรับก าลังงานเพิ่มขึ้น ต าแหน่งที่
ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด เมื่อขด Tx1 และ Tx2 
ห่างจากขดรับก าลังงาน Rx ด้านละ 23 cm ต าแหน่ง
นี้อิมพีแดนซ์ของระบบและแหล่งจ่ายมีความสุมดุล
กัน  เนื่ อ งจากความ เหนี่ ย วน าร่ วมมี ผลต่ อค่ า
อิมพีแดนซ์ของระบบโดยตรง ในขณะที่ประสิทธิภาพ
มีค่าสูงสุดที่ต าแหน่ง Tx1 ห่างจากขด Rx 18 cm 
และ Tx2 ห่างจากขด Rx 17 cm 

การทดลองที่ 2 การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายโดยใช้ขดส่งก าลังงาน 2 ขด วางในแนวเชิงมุม  

กรณีให้กระแสไหลผ่านขดส่งก าลังงานมีทิศทาง
เดียวกัน ก าลังไฟฟ้าขาออกมีค่าสูงสุด เมื่อขด Tx1 
อยู่ท่ีมุม 0 และ Tx2 อยู่ที่มุม 180 ซึ่งเป็นต าแหน่ง
ที่ทิศทางของสนามแม่ เหล็กเสริมกันมากที่สุด 
สอดคล้องกับการทดลองที่ 1 ในขณะที่ประสิทธิภาพ
สูงสุดที่ต าแหน่งขด Tx1 อยู่ท่ีมุม 40 และ Tx2 อยู่ที่
มุม -150  

กรณีให้กระแสไหลผ่านขดส่งก าลังงาน สวน
ทางกัน ก าลังไฟฟ้าขาออกมีค่าสูงสุด เมื่อต าแหน่งขด 
Tx1 อยู่ที่มุม 60 และขด Tx2 อยู่ที่มุม -60 ที่
ต าแหน่งนี้สนามแม่เหล็กระหว่างขดส่งก าลังงานมี
ทิศทางเสริมกัน และสามารถคล้องผ่านขดรับก าลัง
งานได้ดีที่สุด หรืออาจพิจารณาได้ว่าอิมพีแดนซ์ของ
ระบบกับแหล่งจ่ายมีความสมดุลกัน ในขณะที่
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ต าแหน่งขด Tx1 อยู่ที่มุม -40 
และ Tx2 อยู่ท่ีมุม 40  

การทดลองที่ 3 การทดลองปรับค่าความถี่รี
โซแนนซ์ ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะห่างและต าแหน่งการจัดวางตัวน า ผลท าให้
ความถี่ รี โซแนนซ์ เปลี่ยนแปลงตาม ดั งนั้นเมื่อ
ระยะห่างระหว่างตัวน า หรือต าแหน่งการจัดวาง
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ก า ร ป รั บ ค่ า ค ว า ม ถี่ 
รีโซแนนซ์ท าให้ค่าก าลังไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพมีค่าเพิ่มขึ้นได้  

ถึงแม้ว่าก าลังไฟฟ้าขาออกสามารถเพิ่มขึ้นได้
โดยการปรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าให้สูงข้ึน อีกด้านหนึ่ง

ท าให้ความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
วงจรอินเวอร์ เตอร์ ได้ ง่ายเช่นกัน การเพิ่มพิกัด
ก าลังไฟฟ้าขาออกโดยการเพิ่มจ านวนขดส่งก าลังงาน
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ ง ในการพัฒนาวงจรส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย  

 

สรุป  
จ านวนขด ทิศทางการไหลของกระแส และ

ต าแหน่งการจัดวางขดส่งก าลังงาน มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความเหนี่ยวน าร่วม  

การเพิ่มขดส่งก าลังงาน 2 ขด ที่ระยะห่าง และ
ต าแหน่ งการจัดวางที่ เหมาะสม สามารถเพิ่ม
ก าลั ง ไฟฟ้ าขาออก และประสิทธิภาพการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายได้  

กา รปรั บค่ า ค ว ามถี่ รี โ ซ แนน ซ์ ต ามกา ร
เปลี่ยนแปลงของระยะห่าง ต าแหน่งการจัดวางตัวน า 
ท าให้ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพมีค่า
เพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ   
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดอีโคโนไมเซอร์เพื่อการประหยัดพลังงานของหม้อไอน  าแบบท่อไฟขนาด 250 กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการน าก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ งจากปล่องของหม้อต้มไอน  ากลับมาอุ่นน  าป้อนก่อนเติมเข้าหม้อ
ไอน  า ซ่ึงใช้น  ามันดีเซลเป็นเชื อเพลิงในการเผาไหม้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การออกแบบ สร้าง และติดตั งทดลอง ซ่ึงลักษณะ
ของท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ ว ก าหนดเป็นแบบท่อเหล็กกลมขดขึ นรูปตัวยูสลับกันไปมาเรียงเป็นชั นๆ จ านวน 6 ชั น มีพื นที่ผิว
ท่อถ่ายเทความร้อน 1.037 ตารางเมตร ลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์ที่มีทิศทางการไหลแบบตามขวางโดย
ของเหลวจะไหลอยู่ภายในท่อเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับก๊าซไอเสียที่ไหลอยู่ภายนอกท่อ  ซ่ึงอุณหภูมิน  าด้านทางเข้าอยู่ที่ 28 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ออกจากปล่องหม้อไอน  าสูงสุดที่ 140 องศาเซลเซียส หม้อไอน  าท างานที่ความดันสูงสุดที่ 4 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร วันละ 8 ชั่วโมง ใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ 9.31  ลิตรต่อชั่วโมง หรือ 74.5 ลิตรต่อวัน  

ผลการศึกษาพบว่า หลังการติดตั งชุดแลกเปลี่ยนความร้อนอีโคโนไมเซอร์ท าให้อุณหภูมิน  าด้านทางออกเพิ่มขึ นที่ 44 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ออกจากปล่องหลังการแลกเปลี่ยนลดลงที่ 45 องศาเซลเซียส และใช้น  ามันเชื อเพลิงที่ 8.54 ลิตร
ต่อชั่วโมง หรือ 68.37 ลิตรต่อวัน โดยสามารถท าให้ประหยัดน  ามันเชื อเพลิงได้ 6.12 ลิตรต่อวัน หรือ 8.96 เปอร์เซ็นต์  
 

ค้าส้าคัญ : อีโคโนไมเซอร์ ,หม้อไอน  า, พื นที่การถ่ายเทความร้อน 

Abstract 
Study efficiency of economizer enhancement for energy conservation of the boiler fire tube 250 

kilograms per hour. Which was aimed to study the way to use the exhaust gas that was discarded from the boiler 
chimney to reheat the water before feeding to the boiler, the diesel was for the fuel in burning.  There were 3 
parts in this study; the design, invention, installation and test.  The round iron tube was 1 inch in diameter with u-
shaped to alternate for 6 layers, the surface area for heat transfer was 1.037 sq. m. The heat transfer of the 
economizer had the flowing direction in horizontal type which the liquid would flow in the tube for exchanging 
the heat with the exhaust gas that was flown outside the tube, the inlet water temperature was at 28 degree 
Celsius and the exhaust gas temperature that was discarded from the boiler was the highest at 140 degree 
Celsius, the highest pressure of the boiler was at 3.92 kg. per sq. m. in 8 hours a day, the fuel was used 9.31 Lt. 
per hour or 74.5 Lt. per day. 

It was found that after installing the heat exchange of economizer, the outlet water temperature was 
higher at 44 degree Celsius and the exhaust gas temperature that was discarded from the boiler was the lower at 
45 degree Celsius, the fuel was used 8.54 Lt. per hour or 68.37 Lt. per day. It saved the fuel 6.12 Lt. per hour or 
8.96 percent. 

Abstract: Economizer, Boiler, Surface Area for Heat Transfer
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บทน้า 
ความร้อนทิ งเป็นพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจาก

กระบวนการสันดาปการเผาไหม้ เชื อเพลิง หรือ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่ง
พลังงานส่วนนี สามารถน ากลับมาใช้ซ  าเพื่อการ
ประหยัดพลังงานได้วิธีการน าความร้อนนี กลับคืนมา
ใช้ได้อย่างไรนั นขึ นกับอุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ งและ
ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งการใช้
พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั นย่อมก่อท าให้เกิด
การสูญเสียพลังงานจ านวนมากส่งผลให้ต้นทุนด้าน
พลังงานเพิ่มสูงขึ น นอกจากนี การใช้พลังงานอย่างไม่
มีประสิทธิภาพยังน าไปสู่การปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อมมากขึ น 

ซึ่งการอุ่นน  าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน  าโดยผ่านชุด
อีโคโนไมเซอร์นั นเป็นวิธีน าเอาความร้อนที่ปล่อยทิ ง
กลับมาใช้และเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ใช้ใน
การเผาไหม้วิธีการหนึ่ง เนื่องจาการที่น  าป้อนเข้าสู่
หม้อไอน  ามีอุณหภูมิสูงขึ นท าให้พลังงานจากการใช้
เชื อเพลิงลดน้อยลง โดยชุดอีโคโนไมเซอร์นั นเป็น
อุปกรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยชุดอีโคโนไม
เซอร์จะใช้ความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ งจาก
หม้อไอน  าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับน  ามีอุณหภูมิสูงขึ น
ก่อนป้อนเข้าหม้อไอน  าจึงส่งผลให้หม้อไอน  าใช้
เชื อเพลิงในการเผาไหม้ลดน้อยลงนั นนับเป็นการ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากโดยปกติแล้วหม้อไอน  า
นั นถือได้ว่ามีการใช้พลังงานท่ีค่อนข้างมาก ดังนั นการ
ใช้งานหม้อไอน  าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั นก็
เท่ากับเป็นการอนุรักษ์พลังงานด้วยเช่นกัน 

งานวิจัยเกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนความร้อนไดม้ี
การศึกษาไว้หลายประเด็นที่แตกต่างกันเช่น [8] 
ประสิทธิ์ เกี๊ยวสุนทร ศึกษาการติดตั งอีโคไมเซอร์กับ
ปล่องของไอเสียของหม้อไอ พบว่าอีโคโนไมเซอร์
สามารถอุ่นน  าป้อนได้จาก 103 องศาเซลเซียส เป็น 
110 องศาเซลเซียส  ประสิทธิภาพของหม้อไอน  า
เพิ่ ม ขึ น จ าก  81 เป อ ร์ เซ็ น ต์  เป็ น  86 เป อ ร์ เซ็ น ต์ 

ประสิท ธิผลของอี โค โน ไม เซอร์ เท่ ากั บ  0.423 
สามารถประหยัดพลังงานเชื อเพลิงได้ 13 เปอร์เซ็นต์ 
[7] เอกอาทิตย์ ปรางมะณี และคณะ ศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วย
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์โดยจากการตรวจวัด
หม้อไอน  า พบว่ามีความร้อนจากก๊าซเสียที่ปล่อยสู่
บรรยากาศถึง 12.2 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ติดตั งเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลม (ติดตั งจริง) แบบ
ท่อสี่เหลี่ยม และแบบท่อสามเหลี่ยม ซึ่งจากการ
วิเคราะห์แบบจ าลองพบว่าท่อรูปทรงสามเหลี่ยมมี
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนเฉลี่ยดี
ที่สุด ได้น  าก่อนเข้าหม้อไอน  ามีอุณหภูมิเฉลี่ยถึง 
112.3 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การประหยัด
พลังงานมากกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับท่อ
กลมที่ได้น  าอุณหภูมิเฉลี่ย 109.8. องศาเซลเซียส  [1] 
ธิติญาณ์ เปลี่ยนมณี และคณะ ศึกษาการควบคุม
อุณหภูมิของน  าในระบบอุ่นน  าป้อนก่อนเข้าอีโคไม
เซอร์เพื่อป้องกันก๊าซไอเสียกลั่นตัวเป็นกรด  ใน
การศึกษาได้ใช้หม้อไอน  าขนาด 3,000 กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็นเชื อเพลิ งมี
อุณหภูมิก๊าซเสีย 170  องศาเซลเซียส  มีพื นที่ผิว
ถ่ายเทความร้อนทั งหมด 18.91 ตารางเมตร และน  า
ภายในถังคอนเดนเสทมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศา
เซลเซียส พบว่าอุณหภูมิผิวท่อด้านนอกภายในอีโคโน
ไมเซอร์มีอุณหภูมิต่ าสุด 82 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่า
อุณหภูมิกลั่นตัวของกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ก๊าซปิโตรเลียม จึงไม่ท าให้เกิดไอเสียกลั่นตัวเป็นกรด
และไม่ท าให้ท่อเกิดการกัดกร่อน สามารถประหยัด
เชื อเพลิงได้ 3.3 เปอร์เซ็นต์  

ดังนั นงานวิจัยจึงเป็นการออกแบบและสร้างชุด
อีโคโนไมเซอร์ให้มีความเหมาะสมส าหรับหม้อไอน  า 
ซึ่งหม้อไอน  าที่ท าการศึกษามีขนาด 250 กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง เป็นชนิดแบบท่อไฟ และเชื อเพลิงที่ใช้เป็น
ประเภทชนิดของเหลว (น  ามันดีเซล) เพื่อน าก๊าซไอ
เสียจากการเผาไหม้เชื อเพลิงที่ออกจากปล่องของ
หม้อไอน  ามาอุ่นน  าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน  า 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการน าความร้อนจากก๊าซไอเสียที่

ปล่อยทิ งออกจากหม้อไอน  าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับ
น  ามีอุณหภูมิสูงขึ นก่อนป้อนเข้าหม้อไอน  า 

2. ชุดอีโคโนไมเซอร์ก าหนดเป็นแบบท่อกลม
และใช้น  ามันดีเซลเป็นเชื อเพลิงในการเผาไหม้ 

 
ทฤษฏี 

ฉะนั นการถ่ายเทความร้อนในหม้อไอน  า (Heat 
Transfer in Boiler) มีอยู่ 3 แบบคือ การน าความ
ร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี ในทิศทาง
อุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ า 

การน าค วาม ร้อน  (Conduction) คื อการ
ถ่ายเทความร้อนจากที่อุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ า 
โดยผ่านโมเลกุลของวัตถุนั น ซึ่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์
การน าความร้อน โดยจะขึ นอยู่กับชนิดของวัตถุและ
จะไม่มีอัตราการถ่ายมวล 

การพาความร้อน (Convection)  คือการถ่าย
ความร้อนจากของไหลที่อุณหภูมิสูงไปสู่วัตถุที่มี
อุณหภูมิต่ าโดยการพา ซึ่งการพานั นแบ่งออกเป็น 2 
แบบ คือ แบบธรรมชาติ คือการไหลของของไหลซึ่ง
ไม่มีเครื่องจักรเกี่ยวข้อง อีกแบบคือการพาความร้อน
แบบบังคับ ซึ่งการไหลของของไหลจะถูกควบคุม
ทิศทางและความเร็วโดยเครื่องจักร เช่น พัดลมและ
ปั๊ม การพาความร้อนจะมีสัมประสิทธิ์การพาความ
ร้อนและอาศัยการถ่ายเทมวล 

การแผ่รังสิ (Radiation) คือการถ่ายเทความ
ร้อนโดยการแผ่รังสีและการดูดซับรังสี ซึ่งวัตถุที่มี
อุณหภูมิสูงจะแผ่รังสีสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ า ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีจะขึ นอยู่กับชนิดของวัตถุ (มี
ค่าตั งแต่ 0-1) และวัตถุด าหรือวัตถุอุดมคติ ถือว่าเป็น
วัตถุท่ีมีการดูดซับความร้อนได้ดีที่สุด 

อีโคโนไมเซอร์ (Economizer) เป็นชุดอุปกรณ์
ที่ท างานโดยรับความร้อนจากแหล่งความร้อน (ก๊าซ
ทิ งจากกระบวนการผลิตหรือหม้อไอน  า) และถ่ายเท
ให้กับน  าที่ต้องใช้ในอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต 
ส าหรับระบบหม้อไอน  านั นเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลวท างานโดยรับ
ความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ทิ งจากหม้อไอน  าโดยส่วน
ใหญ่และถ่ายเทให้กับน  า (Preheating) ก่อนเข้าหม้อ
ไอน  าการแลกเปลี่ยนความร้อนนี อาศัยหลักการน า
ความร้อนและพาความร้อนผ่านตัวกลางวัสดุที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนสูง 

ท่อน  าที่วิ่งเข้าสู่ชุดอีโคโนไมเซอร์จะมีลักษณะ
เป็นครีบและขดขึ นเป็นตัวยู (U) สลับกันไปมาดังรูปที่ 
1 เพื่อเพิ่มพื นที่ผิวการถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซ
กับของเหลวโดยทั่วไปการน าความร้อนของก๊าซทิ ง
จากหม้อไอน  าไปใช้อุ่นน  าป้อนจะท าให้ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของหม้อไอน  าเพิ่มขึ น 
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ภาพที ่1 ลักษณะของขดท่ออีโคโนไมเซอร ์
 

ความแตกต่างของอุณหภูมิเชิงล็อคที่ชุดอีโคโน
ไมเซอร์  

สมดุลพลังงานท่ีอีโคโนไมเซอร์
  

พลังงานท่ีให้  =   พลังงานท่ีรับ 
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โดยที่                     

g
.

m   คือ อัตราการไหลเชิงมวลของก๊าซ
(ton/hr) 

gCp
 คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของเชื อเพลิง

(kJ/kg)  

g1T
คือ อุณหภูมิก๊าซที่เข้าอีโคโนไมเซอร์(.C) 

g2T
คือ อุณหภูมิก๊าซที่ออกอีโคโนไมเซอร์(.C) 

w
.

m คอื อัตราการผลติไอน  า(kg/hr) 

wCp คือ ค่าความร้อนของน  า(kJ/kg .K) 

w1T คือ อุณหภูมิน  าที่เขา้อีโคโนไมเซอร์(.C) 

w2T คือ อุณหภูมิน  าที่ออกอีโคโนไมเซอร์(.C) 
ฉะนั น           
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ดังนั น 
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หาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของอีโคโน
ไมเซอร์ (U1) และค่าความร้อนจากก๊าซไอเสียสู่น  า
สามารถหาได้จากสมการ (kW/m2 .c) 

m1TA1UQ   

)g2Tg1(TgCpg
.

m   

ดังนั น                               
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)Δ m1T/(A)g2Tg1(TgCpg
.

m1U   

 
วิธีการวิจัย       

ศึกษาแนวทางการน าก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ งจาก
ปล่องของหม้อไอน  ากลับมาอุ่นน  าป้อนก่อนเติมเข้า
หม้อไอน  าซึ่งใช้น  ามันดีเซลเป็นเชื อเพลิงในการเผา
ไหม้ 

การศึกษางานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
การออกแบบ สร้าง และติดตั งทดลอง 

1. การออกแบบและสร้าง  
ซึ่งลักษณะของท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 

นิ ว ก าหนดเป็นแบบท่อเหล็กกลมขดรูปตัวยูสลับกัน
ไปมาเป็นชั นๆ จ านวน 6 ชั น มีพื นที่ผิวท่อถ่ายเท
ความร้อน 1.037 ตารางเมตร ที่ความยาว 13 เมตร 
ลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดอีโคโนไมเซอร์ที่
มีทิศทางการไหลแบบตามขวาง โดยของเหลวจะไหล
อยู่ภายในท่อเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับก๊าซไอเสีย
ที่ไหลอยู่ภายนอกท่อ 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะติดตั งชุดอีโคโนไมเซอร ์
 

 
 

ภาพที ่3 ท่อชุดอีโคโนไมเซอร ์
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2. การทดลอง 
2.1 เปิ ดวาล์วโบล์วดาวน์น  า  (V5) ที่ อยู่ ใต้

เครื่องเพื่อระบายคราบโคลนที่สะสมบริเวณก้นหม้อ
ไอน  าทิ งออกให้หมดแล้วปิดวาล์ว 

2.2 เปิดวาล์วเพื่อปล่อยแรงดันในหม้อไอน  า
ออกให้หมดเพื่อไม่ให้มีแรงดันในหม้อไอน  า เมื่อ
แรงดันออกหมดแล้วท าการปิดวาล์วแรงดัน 

 

 
 

2.3 เปิ ดวาล์วน  าป้ อน  (V1) เข้ าถั งน  าป้ อน 
(Feed Water Tank) 

2.4 เปิดวาล์วน  าป้อน (V3) และเปิดสวิทช์เบรก
เกอร์ปั๊มสูบน  า (P1) เพื่อสูบน  าจากถังพักน  าป้อนเข้า
ไปยังหม้อต้มไอน  า  

2.5 สตาร์ทเครื่องหม้อต้มไอน  า 
2.6 เปิดวาล์วน  าถังพัก (V2) และเปิดวาล์วน  า

กลับ (V4) 

2.7 สตาร์ทเครื่องปั๊มสูบน  า (P2) เพื่อสูบน  าเข้า
ไปยังชุดอีโคโนไมเซอร์  

2.8 เริ่มบันทึกขัอมูลค่าอุณหภูมิน  าเข้า (T1) 
อุณหภูมิน  าออก (T2) ของชุดอีโคโนไมเซอร์ ความดัน
ไอน  าที่หม้อต้มไอน  า อุณหภูมิก๊าซไอเสียเข้า (T1) 
อุณหภูมิก๊าซไอเสียออก (T2) ของชุดอีโคโนไมเซอร์ 
อุณหภูมิน  าของชุดถังน  าป้อน (T1) และค่าปริมาณการ
ใช้น  ามันเชื อเพลิง  
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลผลการทดลองครั งท่ี 1 

ตารางที่ 1.  ผลการทดลองค่าอุณหภูมิก๊าซไอเสยีและอุณหภูมิน  า 

 

 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟการเปรียบเทียบอณุหภมูิก๊าซไอเสียเข้ากับอุณหภูมิกา๊ซไอเสียออก  

และ อุณหภูมิน  าเข้ากับอุณหภูมิน  าออกของชุดอีโคโนไมเซอร์ 
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ตารางที่ 2. ผลการทดลองความสิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังติดตั งชุดอีโคโนไมเซอร ์
 

 

 

  

ภาพที่ 5 กราฟการเปรียบเทียบน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังตดิตั งชุดอีโคโนไมเซอร์ 
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2. ข้อมูลผลการทดลองครั งท่ี 2 
ตารางที่ 3.  ผลการทดลองค่าอณุหภูมิก๊าซไอเสยีและอุณหภูมิน  า 
 

 

 
 

 ภาพที่ 6 กราฟการเปรียบเทียบอณุหภมูิก๊าซไอเสียเข้ากับอุณหภูมิกา๊ซไอเสียออก  
และ อุณหภูมิน  าเข้ากับอุณหภูมิน  าออกของชุดอีโคโนไมเซอร์ 
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ตารางที่ 4. ผลการทดลองความสิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังติดตั งชุดอีโคโนไมเซอร ์

 

  

 ภาพที่ 7 กราฟการเปรียบเทียบน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังตดิตั งชุดอีโคโนไมเซอร์ 
 
 

850



3. ข้อมูลผลการทดลองครั งท่ี 3 
ตารางที่ 5.  ผลการทดลองค่าอณุหภูมิก๊าซไอเสยีและอุณหภูมิน  า 

 

 
 

 
ภาพที่ 8 กราฟการเปรียบเทียบอณุหภมูิก๊าซไอเสียเข้ากับอุณหภูมิกา๊ซไอเสียออก  

และ อุณหภูมิน  าเข้ากับอุณหภูมิน  าออกของชุดอีโคโนไมเซอร์ 
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ตารางที่ 6. ผลการทดลองความสิ นเปลืองน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังติดตั งชุดอีโคโนไมเซอร ์

 

  

 ภาพที่ 9 กราฟการเปรียบเทียบน  ามันเชื อเพลิงก่อนและหลังตดิตั งชุดอีโคโนไมเซอร์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การใช้น  าที่มีอุณหภูมิต่ าเพื่อแลกเปลี่ยน

ความร้อนกับก๊าซไอเสียที่มีอุณหภูมิสูงท าให้เมื่อเกิด
การแลกเปลี่ยนความร้อนจะเกิดการกลั่นตัวของไอ
น  า และอุณหภูมิน  าป้อนที่ได้ด้านทางออกจะต่ า 

2. การกลั่นตัวของไอน  ามากๆ มีผลกระทบท า
ให้แรงดันลมและอุณหภูมิของก๊าซไอเสียภายหลังที่
ไหลผ่านชุดอีโคโนไมเซอร์ลดต่ าลงซึ่งมีผลกระทบต่อ
การท างานของหม้อต้มไอน  าขณะเดินเครื่องท าให้
เครื่องดับ 

3. ควรใช้ไอน  าที่มีอุณหภูมิสูงที่ไหลกับมาของ
ระบบ (Water Return) มาผสมกับน  าป้อนเติมก่อน
ป้อนเข้าชุดอีโคโนไมเซอร์เพื่อให้อุณหภูมิน  าใกล้เคียง
กับอุณหภูมิของก๊าซไอเสียป้องกันการเกิดการกลั่น
ตัวของไอน  า 

4. การติดตั งชุดอีโคโนไมเซอร์จะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อ
หม้อไอน  ามีการเดินที่ภาระโหลดการท างานที่
ต่อเนื่องและใช้ไอน  ามากๆ และการน าก๊าซไอเสียที่
ปล่อยทิ งจากปล่องของหม้อต้มไอน  ากลับมาอุ่นน  า
ป้อนโดยผ่านชุดอีโคโนไมเซอร์ก่อนเติมป้อนเข้าหม้อ
ไอน  าสามารถช่วยประหยัดพลังงานและน  ามัน
เชื อเพลิงในการเผาไหม้ได้มาก 

สรุป  
หลังการติดตั งชุดแลกเปลี่ยนความร้อนอีโคโน

ไมเซอร์ท าให้อุณหภูมิน  าด้านทางออกเพิ่มขึ นที่ 44 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ออก
จากปล่องหลังการแลกเปลี่ยนลดลงมาที่ 45 องศา
เซลเซียส และใช้น  ามันเชื อเพลิงที่  8.54 ลิตรต่อ
ช่ัวโมง หรือ 68.37 ลิตรต่อวัน โดยสามารถท าให้
ประหยัดน  ามันเชื อเพลิงได้ 6.12 ลิตรต่อวัน หรือ 
8.96 เปอร์เซ็นต์  
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การออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะ 
 Designing and Built Heat Treatment Furnace 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในรายวิชาโลหะวิทยาและโลหะวิศวกรรม 
และตอบสนองความต้องการในการเรียนการสอน โดยออกแบบเตาอบชุบโลหะเป็นทรงส่ีเหล่ียม ขนาดกว้าง  300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร 
และ สูง 300 มิลลิเมตร โดยใช้แท่งเซรามิคสวมกับขดลวดเหนี่ยวน าความร้อนเป็น ตัวท าความร้อน ทนความร้อนได้ถึง 1,500 องศาเซลเซียส ตัวเตา
ประกอบด้วยฉนวนกันความร้อนจากอิฐทนไฟและใยเซรามิค ซ่ึงสามารถทนความร้อนได้ถึง 1 ,500 องศาเซลเซียส และใช้เทอร์โมคัปเปิ้ลเป็นตัว
ควบคุมอุณหภูมิเตาอบด้วยชุดควบคุมแบบ PID โดยหาสมรรถนะของเตาอบชุบโลหะจากการทดสอบค่าความแข็งของเหล็กเกรด S50C ที่ผ่านการ
อบชุบแข็ง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของการอบชุบแข็งโลหะ ผลการทดลองพบว่า ค่าความแข็งของ เหล็กแต่ละจุดในเตาอบชุบโลหะ มีค่าเฉล่ีย
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของการอบชุบแข็งโลหะ ดังนั้นเตาอบชุบโลหะสามารถใช้งานได้จริง 

Abstract 
This paper was designed and built heat treatment furnace . To purpose the education courses in metallurgy and 

metallurgical engineering and respond demand of teaching, the heat treatment furnace was square box with wide 300 
millimeters, long 300 millimeters and high 300 millimeters . The heater was made of ceramic and induction coils,  it resisted 
heat up to 1,500 ˚C. The oven furnace consisted of insulation of refractory by bricks and ceramics, which resisted hea t up to 
1,500 ˚C. The temperature in the heat treatment furnace was  controlled by PID control with thermocouple. The performance 
of heat treatment furnace determined from the comparison of the hardness of steel S50C with heat treatment from the 
furnace and the standard of hardness of steel S50C.  Result of experiment was found each points in the oven furnace, the 
average hardness of steel was approximate to the standard hardness of steel . In consequence of the oven furnace could be 
worked. 
 
ค าหลัก: การอบชุบแข็งโลหะ, เตาอบชุบ, เหล็กเกรด S50C, ชุดควบคุมแบบ PID, สมรรถนะของเตาอบชุบ 
Keywords: Heat Treatment of Steels, Heat Treatment Furnace, Steel S50C, PID Control, Performance of Furnace 

บทน า 
ปัจจุบันกระบวนการอบชุบโลหะในอุตสาหกรรมถือว่ามี

ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อกระบวนการผลิตและการข้ึนรูป 
ซ่ึงวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความช านาญ
รวมไปถึงเข้าใจหลักการของทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป จึง
จะท าให้ผลผลิตนั้นมีสมรรถนะและเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใช้งาน ดังนั้นการเรียนการสอนเก่ียวกับหลักการทฤษฎี
และปฏิบัติของกระบวนการอบชุบโลหะ อาทิเช่น รายวิชา
โลหะวิทยาทางวิศวกรรม โลหะ และการประยุกต์ จึง มี

ความส าคัญ เพ่ือให้เห็นถึงองค์ประกอบและท าความเข้าใจใน
งาน ท่ีศึกษา ได้ม ากพอ จึง ท าใ ห้ต้องมี การทดลอง และ
ปฏิบัติงานมากข้ึน บางคร้ัง อุปสรรคท่ีเกิดกับการเรียนการ
สอน นั้นก็คือ ยังขาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีสมรรถนะและ
เพียงพอ ประกอบกับเคร่ืองมือในท้องตลาดมีราคาแพง จึงไ ด้
มีแนวคิดท่ีจะออกแบบและปรับปรุงเตาอบชุบโลหะให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือน าไปใ ช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในวิชาปฏิบัติการอบชุบโลหะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 
และโลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะเพ่ือใช้งานได้ 
2. เ พ่ือหาสมรรถนะเตาอบชุบโลหะจากการทดสอบค่า

ความแข็งของเหล็กท่ีผ่านการอบชุบโลหะ เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานของการอบชุบของเหล็ก S50C 

 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

โดยท่ัวไปเตาอบชุบโลหะจะมีอุณหภูมิขณะท างานอยู่
ระหว่าง 600-1,200 องศาเซลเซียส ดังนั้นหลักการออกแบบ
เตาอบชุบโลหะนั้น ผนังภายนอกจะต้องท าด้วยเหล็กหนา 
ส่วนภายในเตาอบชุบโลหะจะเรียงด้วยอิฐทนไฟและแผ่น
ฉนวนกันความร้อน เพ่ือใ ห้ลการสูญเสียความร้อนและให้เกิด
ความทนทานในการใช้งาน ท้ัง ยังต้องมีแหล่งใ ห้พลังงานความ
ร้อนท่ีใช้ในการอบชุบภายในเตาอบ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรา
มิก, 2537)  ซ่ึงงานวิจัยได้ออกแบบเตาโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็นตัวสร้างความร้อน 

 
1. การออกแบบเตาอบชุบ 
 ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางโลหะวิทยาของช้ินงาน

โดยท่ัวไปแล้ว จะใ ช้วิธีการทางความร้อนกับช้ินงานและ
ควบคุมความเย็นตัวของช้ินงานในการอบชุบ (Agency for 
Toxic Substances and Disease Registry, 1997)  ดั ง นั้ น
ต้องค านึงถึงอุณหภูมิความร้อนสูงสุดท่ีใช้ ให้สัมพันธ์กับการ
เลือกใ ช้วัสดุท่ีสามารถให้ความร้อน และทนต่อความร้อน
ตามท่ีต้องการได้ ซ่ึงในงานออกแบบและสร้างเตาอบชุบโลหะ
ในคร้ังนี้  ไ ด้เ ลือกใช้ไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนเป็นตัวน า
ความร้อน จึงได้ศึกษาข้อมูลลักษณะการใช้งาน โดยมีหลักการ
ดังนี้ 

1.1 อุณหภูมิความร้อนท่ีต้องการและเวลาขณะใช้งาน 
ซ่ึงขอบเขตของการออกแบบเตาอบชุบคร้ังนี้  ไ ด้ก าหนด
อุณหภูมิสูงสุดท่ีต้องการ คือ 1,200 องศาเซลเซียส 

1.2 ขนาดของขดลวดตัวน าความร้อน จะต้องมีข้อมูล
เก่ียวกับสภาพการใช้งาน เช่น อุณหภูมิท่ีต้องการ ก าลังไฟฟ้า
ท่ีใช้ และแรงเคล่ือนท่ีไฟฟ้า ท่ีจะต้องจ่ายเข้าไปในเตาอบชุบ
โลหะ ถ้าใ ห้พลังงานท่ีสูงเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของเตา จะ
ท าใ ห้ตัวก าเนิดความร้อนมีอุณหภูมิสูง ซ่ึงมีผลต่อการใช้งาน
ของขดลวด ดังนั้นสูตรในการหาเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ขดลวดน าความร้อน (Singh et al., 1980)  ไ ด้จากสมการท่ี 
(1) 
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(1) 
เมื่อ d  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด (mm) 
   P  คือ ก าลังไฟฟ้า (w) 
   V  คือ แรงดันไฟฟ้า (v) 
  Ct  คือ ค่าแฟคเตอร์ความร้อน  
   R  คือ ค่าความต้านทาน (Ω) 
     คือ ค่าความร้อนท่ีผิว (w/cm2) 

 
1.3 เมื่อได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดต้านทาน 

จะน ามาพิจารณาคุณสมบัติในการทนกระแสสูงสุดของขดลวด
ต้านทาน ว่าจะสามารถรับกระแสสูง สุดได้เท่าไรโดยพิจารณา
ค่ากระแสสูงสุดท่ีขดลวดต้านทาน และหาความต้านทานของ
ขดลวดได้จาก ( คู่มือการเลือกใช้ลวดทนความร้อน, 2541) 
สมการท่ี (2) 

 

  
  CtP

V
R

2
                                                    (2) 

เมื่อ R  คือ ค่าความต้านทาน (Ω) 
   P  คือ ก าลังไฟฟ้า (w) 
   V  คือ แรงดันไฟฟ้า (v) 
  Ct  คือ ค่าแฟคเตอร์ความร้อน 
 
1.4 ค่าความร้อนท่ีผิวของขดลวดต้านทานนั้นจะมีความ 

ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของขดลวด โดยการใช้กระแสไฟฟ้า
มากเ กินไปจะท า ใ ห้อุณหภูมิของขดลวดสู ง ข้ึน และขด
ลวดความร้อนเกิดการหลอมละลายได้ จึงต้องมีค่าความร้อนท่ี
ผิวของขดลวดให้สมดุลท่ีสุด เ พ่ือยืดอายุการใ ช้งาน โดย
ค านวณหาค่าความร้อนท่ีผิวได้จาก สมการท่ี (3)  ( คู่มือการ
เลือกใช้ลวดทนความร้อน, 2541) 

 

  
CA

P
                                                           (3) 

เมื่อ   คือ ค่าความร้อนท่ีผิว (w/cm2) 
   P  คือ ก าลังไฟฟ้า (w) 
  Ac  คือ พ้ืนท่ีผิวของขดลวดความร้อน (cm2) 
 
1.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุม PID 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบควบคุมอุณหภูมิ ท่ี

ส า คัญ  คือ ตัวท า ความ ร้อน (Heater) , ตัว วัด อุณหภูมิ  
(Temperature Sensor) และตัวควบคุมส่ังการหรือตัดสินใจ 
(Controller) (ฌัฐชนันท์ และศุภชัย, 2556) 
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 ระ บบควบคุมพีไ อดี  ( PID Controller)  เป็ นกา ร
ควบคุมองค์ประกอบของระบบให้ท างานประสานกัน หรือ
เรี ยก ตัวควบ คุม ชนิ ดนี้ ว่ า  ตัวควบ คุม แบบอัตร า ส่ วน 
(Proportional Controller) โดยตัวควบคุมจะต้องอ่านค่า
อุณหภูมิแล้วน ามาหาค่าความแตกต่าง ณ ขณะนั้น แล้วจึงส่ง
ค่าพลังงานไปยัง ตัวท าความร้อน ซ่ึงการตัดสินใจของตัว
ควบคุม จะข้ึนกับข้อมูลอุณหภูมิท่ีวัดได้ ณ เวลานั้น ท าให้การ
ควบคุมอุณหภูมิเ ข้าสู่เป้าหมายได้รวดเร็ว ซ่ึงจะลดการเกิด 
Offset และการแกว่งของระบบไ ด้ดี (ฌัฐชนันท์ และศุภชัย, 
2556) ซ่ึงสมการพีไอดีแสดงในสมการท่ี (4)  

 












 

dt

tde

d
Tdt

t

te

i
T

te
.c

Ktu
)(

0

)(
1

)(
912

1
)(       (4) 

เมื่อ )(tu  คือ ค่าเอาท์พุทของระบบควบคุม 
   cK   คือ อัตราขยายส าหรับควบคุม 
  )(te   คือ ค่าความคลาดเคล่ือนในระบบควบคุม 
  

iT
  คือ integral หรือ reset time 

  
d
T  คือ ค่า derivative หรือ rate time 

2. หลักการอบชุบโลหะ (Heat Treatment of Steel) 
 การอบชุบความร้อน เพ่ือต้องการให้เหล็กภายหลัง

จากการชุบมีความแข็งเพ่ิมข้ึน เพ่ือทนต่อการเสียดสีในขณะ
ใช้งาน การชุบแข็งเป็นวิธีท่ีจะเปล่ียนโครงสร้างเหล็กด้วยการ
เผาให้ความร้อนเหล็กจนถึงอุณหภูมิในช่วง Austenite และ
ลดอุณหภูมิของเหล็กให้ได้โครงสร้างของเหล็กสุดท้ายเป็น 
Martensite หรือ Bainite ข้ึน อ ยู่กับความ แข็ ง สุด ท้า ย ท่ี
ต้องการ  ( ธีระบูรณ์ และธีระพันธ์, 2550) ซ่ึงองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ดังนี้ 

 2.1 ปริมาณคาร์บอน ซ่ึง เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
เพราะการท่ีโครงสร้างเหล็กจาก Austenite จะเปล่ียนไปเป็น 
Martensite ในลักษณะการชุบแข็งธรรมดาด้วยน้ า เหล็กควร
มีคา ร์บอนมากกว่า 0.3% และส่วนผสมของธาตุ อ่ืนๆ 
ประกอบกัน โดยปริมาณความแข็งของ Martensite ข้ึนอยู่
กับปริมาณคาร์บอนของเหล็ก  

  ซ่ึงเหล็กท่ีน ามาใช้ในการทดลองจะใช้เหล็กเกรด 
S50C ปริมาณคาร์บอน 0.47-0.55% ซ่ึงเป็นเหล็กคาร์บอน
ปานกลาง ชุบแข็งได้ง่าย ทนทาน มีความแข็งแรงสูง ชุบแข็ง
ไ ด้ง่ าย เหมาะ ส าห รับ ใ ช้ง านกับช้ินส่วนเค ร่ืองจักรกล 
ส่วนประกอบแม่พิมพ์ เป็นต้น โดยค่าความแข็ง  (Hardness) 
หลังจากการอบอ่อน (Annealed) เท่ากับ 180-217 HB และ
หลังการชุบแข็ง (Hardening) ด้วยสารชุบ คือ น้ า  จะมีค่า
ความแข็ง  เท่ากับ 57-60 HRC 

 2.2 อุณหภูมิก่อนการชุบ คือ อุณหภูมิท่ีเหล็กจะต้อง
เปล่ียนเป็น Austenite ก่อนการชุบด้วยน้ าหรือน้ ามัน ถ้า

อุณหภูมิของเ หล็กไ ม่ สูง พอจน โ คร งส ร้า ง เป ล่ียนเ ป็น 
Austenite หมด เมื่อท าการชุบในน้ าหรือน้ ามัน ความแข็ง ท่ี
ได้จะไม่สูงเท่าท่ีควร ซ่ึงอุณหภูมิ ท่ีใช้ในการทดลองก่อนการ
ชุบแข็งของเหล็กเกรด S50C คือ 810-860 ˚C และในการอบ
อ่อน คือ 710-830˚C 

 2.3 ชนิดของสารชุบ หมายถึง ตัวกลางท่ีท าให้ช้ินงาน
เย็นตัวด้วยอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถควบคุมให้ช้ินงานมี
โครงสร้าง ตามความต้องการของสภาวะ และประเภทของ
การใช้งาน การเลือกสารชุบจะต้องพิจารณาถึง อัตราการ
ถ่ายเทความร้อนของสารชุบ ขนาดรูปร่างของ ช้ินงาน และ
ลักษณะโครงสร้าง ท่ีต้องการภายหลังการอบชุบ โดยใ น
บทความนี้ ใช้สารชุบคือ น้ า ซ่ึงสามารถระบายความร้อนได้ดี 
มีอัตราการเย็นตัวสม่ าเสมอ และไม่เกิดมลพิษ 

 2.4 อัตราการเย็นตัว หมายถึง อัตราการเย็นตัวท่ี 
Austenite เปล่ียน ไปเป็น Martensite หรือ Bainite เมื่ อ
อัตราการเย็นตัวช้า Austenite จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเป็น 
Martensite หรือ Bainite แต่จะได้ Pearlite แทน 

 
3. หลักการอบอ่อน (Annealing) 
 การข้ึนรูปเย็น (Cold Working) หรือกา รหล่อม า

มักจะมีความแข็งเพ่ิมข้ึนและไม่สม่ าเสมอ ท าใ ห้เกิดการกลึง
หรือไสยาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าลายความแข็งของเหล็ก
เพ่ือจะได้กลึงหรือไสได้สะดวก หลักการท า Annealing แบ่ง
ออกเป็นสองวิธีคือ Full Annealing กับ Process Annealing 
ใน ง าน วิจั ยนี้ จ ะขออ ธิบาน เ ฉพาะ วิ ธี  Full Annealing 
เนื่องจากใช้ในการทดลอง 

 Full Annealing มีความมุ่งหมายเพ่ือท าให้เหล็กแข็ง
อ่อนลงเพ่ือสะดวกต่อการกลึงหรือไส วิธีนี้ต้องเผาเหล็กให้มี
อุณหภูมิสูงจนเหล็กกลายเป็น Austenite ท่ีอุณหภูมิประมาณ 
50 ˚C ภายใ นเตาท่ีสามารถควบ คุมอุณหภูมิ ไ ด้ ท้ิง ไ ว้ ท่ี
อุณหภูมินี้ไม่ เกิน 2 ช่ัวโมง จากนั้นปล่อยให้เหล็กเย็นช้าๆ 
ภายในเตาท่ีปิดฝาสนิท เมื่อเหล็กถูกปล่อยให้เย็นช้าๆ การ
เปล่ียนโครงสร้างภายในก็จะปรับสู่สภาพใกล้เคียงสมดุลย์ 
โครงสร้าง ท่ีเป็นอยู่เดิม เช่น Martensite หรือ Bainite ก็จะ
กลับมาเป็น Fearlite  และ Cementite ท าให้ความแข็งลดลง
กลายเป็นเหล็กอ่อนนิ่ม 

 
วิธีการวิจัย 

1. การออกแบบโครงสร้างเตาอบชุบโลหะ  
 1.1 โครงสร้างเตาอบชุบโลหะ มีลักษณะ ดังรูปท่ี 1 
 หมายเลข 1 ช่องระบายอากาศเตาอบชุบโลหะ มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 



 
 

859 
 

 หมายเลข 2 ตัวเตาอบชุบ มีลักษณะทรง ส่ีเหล่ียมมี
ขนาดความกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร และสูง 
300 มิลลิเมตร 

 หมายเลข 3 ตัวโครงสร้างเตาอบชุบโลหะมีขนาด
ความกว้าง 608 มิลลิเมตร ยาว 507 มิลลิเมตร และสูง 600 
มิลลิเมตร  

 หมายเลข 4 ขดลวดน าความร้อน ติดต้ังไว้ขอบผนัง
ด้านข้างเตาท้ัง 2 ด้านๆ ละ 4 ตัว และด้านล่างเตาอีก 4 ตัว 

 หมายเลข 5 อิฐทนไฟ เป็นตัวกันความร้อนและเก็บ
อุณหภูมิภายในเตาอบชุบโลหะ โดยจะใช้ก้อนอิฐทนความ
ร้อนเกรด C1 และ ST76 ซ่ึงอิฐท้ัง 2 ชนิดนี้  สามารถทนความ
ร้อนสูงและการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี 

 

 
รูปท่ี 1 ส่วนประกอบตัวโครงสร้างเตาอบชุบโลหะ 

 
 1.2 ฝาส าหรับปิดเตาอบโลหะ มีขนาดความกว้าง 502 

มิลลิเมตร และสูง 505 มิลลิเมตร ใช้ตัวล็อคแบบเกลียวเพ่ือ
ติดกับเตาอบชุบโลหะ ออกแบบมาให้สามารถถอดออกมา
ซ่อมบ ารุงไ ด้ โดยมีก้อนอิฐทนไฟและไฟเบอร์ฉาบติดด้านใน 
เพ่ือป้องกันความร้อนออกมาจากเตาอบชุบโลหะ ดังรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 ฝาเตาอบชุบโลหะ 

 

 
รูปท่ี 3 ไฟเบอร์ผนังภายในเตาอบชุบโลหะ 

1.3 ผนังด้านข้างท้ัง 5 ด้าน ภายในเตาอบชุบโลหะ 
รองด้วยแผ่นไฟเบอร์ เ พ่ือกันความร้อนไหลออกภายนอกเตา
อบชุบโลหะ ดังรูปท่ี 3 

 1.4 ผนังด้านหลังของเตาอบชุบโลหะเจาะรู เ พ่ือใ ส่
เทอร์โมคัปเป้ิล และตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดตัวน า  
ดังรูปท่ี 4  

 

  
รูปท่ี 4 เทอร์โมคัปเป้ิลและชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

 
 1.5 ชุดควบคุมระบบการท างาน จะติดต้ังไ ว้กับตัว

โครงเตาอบชุบโลหะ เพ่ือสะดวกในการใช้งานและเคล่ือนย้าย 
ดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ชุดควบคุมเตาหลอมโลหะ 

 
 1.6 เมื่อประกอบชุดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จะได้

เตาอบชุบโลหะ ท่ีพร้อมใช้งานและทดลองต่อไป ดังรูปท่ี 6  
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รูปท่ี 6 เตาอบชุบโลหะ 

 
2. เตรียมช้ินงานทดลอง ใช้เหล็กเกรด S50C กลมตัน ท า

การกลึงให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 20 
มิลลิเมตร แล้วท าการวัดค่าความแข็งของเหล็กก่อนการอบชุบ 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแข็งก่อนและหลังการทดลอง 

3. ข้ันตอนและแบบการทดลอง 
 3.1 น าช้ินงานวางไว้ภายในเตาอบชุบโลหะ ตาม

ต าแหน่งท่ีก าหนด ดัง รูปท่ี 7 เพ่ือทดสอบสมรรถณะของเตา
อบชุบโลหะ ในเ ร่ืองของ อุณหภูมิ ท่ีสม่ าเสมอและเท่ากัน
ภายในเตา 

 

 
รูปท่ี 7 ต าแหน่งวางช้ินงานในเตาอบชุบโลหะ 

 
 3.2 ปิดฝาเตา แล้วท าการต้ังค่าอุณหภูมิและเวลาท่ีใ ช้

ในเตาอบชุบ (Holding Time) ในการอบชุบ ดังนี้ 
  1) การชุบแข็ง ใช้อุณหภูมิ 840 ˚C เวลา 30 นาที   
  2) การอบอ่อน ใช้อุณหภูมิ 710 ˚C เวลา 60 นาที 
  แต่ละการทดลอง จะท าซ้ าท้ังหมด 5 คร้ัง 
 3.3 เมื่อครบเวลาท่ีต้ังไว้น าช้ินงานออกจากเตาอบชุบ 
  1) กรณีการชุบแข็งจะน าช้ินงานออกมาชุบน้ าใ ห้

เร็วท่ีสุด เ พ่ือใ ห้ช้ินงานถูกท าใ ห้เย็นตัวลงจากอุณหภูมิ ท่ี

ใกล้เคียง กับอุณหภูมิภายในเตามากท่ีสุด โดยใ ช้เวลาชุบ
ประมาณ 20 นาที 

  2) กรณีการอบอ่อน จะปิดสวิตท์แล้วปล่อยให้
ช้ินงานเย็นตัวในเตาโดยไม่มีการเปิดฝาเตาออก 

4. วิธีการทดสอบความแข็ง 
 4.1 น าช้ินงานจากการชุบแข็ง และ การอบอ่อน มา

ขัดผิวหน้าตัดท้ัง 2 ด้าน ด้วยกระดาษทรายละเอียด 
 4.2 ประกอบช้ินงานเข้ากับเคร่ือง วัดความแข็งแบบ

รอคเวลล์ (Rockwell) ใช้สเกล C 
 4.3 ทดสอบโดยกด 3 ต าแหน่ง  บนผิวด้านบน และ

ด้านล่างของเหล็ก แล้วหาค่าเฉล่ียพร้อมบันทึกผลการทดสอบ 
 

ผลการวิจัย 
จากการทดลองเพ่ือหาสมรรถนะของเตาอบชุบโลหะ 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของการอบชุบ เหล็กเกรด S50C 
ซ่ึงได้ผลการทดลองดังนี้ 

1. ผลการทดลองจากการชุบแข็ง 
 จากตาราง ท่ี 1 แสดงค่าความแข็งของช้ินงานในแต่ละ

จุดภายในเตา ท่ีผ่านการชุบแข็ง ท่ีอุณหภูมิ 840 ˚C และ 
Holding time 30 นาที แล้วน ามาแช่น้ า 20 นาที จึงน าไป
ทดสอบความแข็ง พบว่า ค่าความแข็งเฉล่ียตามต าแหน่งของ
ช้ินงาน และผิวด้านบน-ด้านล่างของช้ินงานมีค่าเฉล่ียใกล้เคียง
กัน โดยค่าความแข็งท่ีมากท่ีสุดคือ ต าแหน่งท่ี 1 โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 57.17 HRC ส่วนค่าความแข็ง ท่ีน้อยท่ีสุดคือ ต าแหน่ง
ท่ี 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 53.53 HRC 

2. ผลการทดลองจากการอบอ่อน 
 จากตาราง ท่ี 2 แสดงค่าความแข็งของช้ินงานในแต่ละ

จุดภายในเตา ท่ีผ่านการอบอ่อนท่ีอุณหภูมิ 710 ˚C และ 
Holding time 60 นาที แล้วปล่อยให้เย็นตัวในเตา จึงน าไป
ทดสอบความแข็ง พบว่า ค่าความแข็งเฉล่ียตามต าแหน่งของ
ช้ินงาน และผิวด้านบน-ด้านล่างของช้ินงานมีค่าเฉล่ียใกล้เคียง
กัน โดยค่าความแข็ง ท่ีมากท่ีสุดคือ ต าแหน่ง ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 183.00  HB ส่วนค่าความแข็งท่ีน้อยท่ีสุดคือ ต าแหน่ง
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 179.80 HB 

 

ตารางท่ี 1 ค่าความแข็งเหล็ก S50C หลังจากการชุบแข็งด้วยน้ า ท่ีอุณหภูมิ 840 ˚C (หน่วย: HRC) 

ต าแหน่งการวางชิ้นงานในเตา 
ค่าความแข็งหลังจากการชุบแข็ง 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 ค่าเฉลี่ย 
ตามต าแหน่งการวางชิ้นงาน 

ต าแหน่งท่ี 1 58.46 58.03 56.96 55.43 56.97 57.17 
ต าแหน่งท่ี 2 58.83 49.16 57.36 59.44 51.73 55.30 
ต าแหน่งท่ี 3 59.23 52.40 58.70 56.44 58.73 57.10 
ต าแหน่งท่ี 4 57.00 52.40 56.80 45.06 57.20 53.69 

 
 

1 
 
 

2 
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ต าแหน่งท่ี 5 53.86 52.26 55.63 56.33 49.56 53.53 
ค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการทดลอง 57.48 52.85 57.09 54.54 54.84 55.36 

 
ตารางท่ี 2 ค่าความแข็งเหล็ก S50C หลังจากการอบอ่อน ท่ีอุณหภูมิ 710 ˚C (หน่วย: HB) 

ต าแหน่งการวางชิ้นงานในเตา 
ค่าความแข็งหลังจากการอบอ่อน 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 ค่าเฉลี่ย 
ตามต าแหน่งการวางชิ้นงาน 

ต าแหน่งท่ี 1 187 179 187 179 183 183.00 
ต าแหน่งท่ี 2 183 179 179 179 179 179.80 
ต าแหน่งท่ี 3 183 179 183 183 179 181.40 
ต าแหน่งท่ี 4 179 183 183 183 179 181.40 
ต าแหน่งท่ี 5 183 183 179 179 183 181.40 

ค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการทดลอง 183.00 180.60 182.20 180.60 180.60 181.40 

 
รูปท่ี 8 เปรียบเทียบค่าความแข็งมาตรฐานการชุบแข็ง 

ของเหล็ก S50C 
 

 
รูปท่ี 9 เปรียบเทียบค่าความแข็งมาตรฐานการอบอ่อน 

ของเหล็ก S50C

จากผลการทดลอง ตามตารางท่ี 1 และ 2 พบว่าค่าความ
แข็งของเหล็กในแต่ละจุดภายในเตาอาบชุบโลหะมีค่าท่ี
แตกต่างกันไม่มากนั้นนั้น อันเนื่องจากการได้รับอุณหภูมิ
ความร้อนท่ีแตกต่างกันในแต่ละจุดภายในเตา เมื่อน าไปอบ
ชุบแข็งหรืออบอ่อน แล้วท าการทดสอบความแข็งจึงท าใ ห้ค่า
ความแข็งมีค่าท่ีแตกต่างกัน 

ซ่ึงเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าความแข็งของช้ินงานก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า ในส่วนการทดลองการอบชุบแข็ง 
ค่าความแข็งของเหล็ก S50C ก่อนการทดลองได้ค่าความแข็ง
ของเหล็กเฉล่ีย คือ 29 HRC แต่เมื่อหลังท าการอบชุบแข็งท า
ให้ค่าความแข็งเฉล่ียเพ่ิมข้ึน เท่ากับ 55.36 HRC แสดงให้เห็น
ว่าเหล็กมีค่าความแข็งเพ่ิมข้ึน  

ในส่วนการทดลองการอบอ่อน ค่าความแข็งของเหล็ก 
S50C ก่อนการทดลองได้ค่าความแข็งของเหล็กเฉล่ีย คือ 277 
HB แต่เมื่อหลังท าการอบอ่อนท าให้ค่าความแข็งเฉล่ียลดลง 
เท่ากับ 181.40 HB แสดงให้เห็นว่าเหล็กมีค่าความแข็งลดลง
หรืออ่อนตัวลง  

เมื่อน าค่าเฉล่ียความแข็งของช้ินงานทดลองจากการชุบ
แข็งและอบอ่อน มาเปรียบเทียบกับค่าความแข็งมาตรฐาน
ของเหล็ก S50C พบว่า ในส่วนการชุบแข็ง มีต าแหน่ง ช้ินงาน
ท่ี 1 และ 3 เท่านั้น ท่ีมีค่าเฉล่ียความแข็งของ ช้ินงานทดลอง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความแข็งหลังจากกระบวนการชุบแข็ง
ของเหล็ก S50C คือ 57  HRC ใน ส่วนการอบอ่อน พบว่า
ต าแหน่งของช้ินงานภายในเตาอบชุบโลหะเกือบท้ังหมด มี
ค่าเฉล่ียความแข็งของ ช้ินงานทดลองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความแข็งหลังจากกระบวนการอบอ่อนของเหล็ก S50C คือ 
180 HB เกือบทุกต าแหน่งการวาง ช้ินงาน ดังรูปท่ี 8 และ รูป
ท่ี 9 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากกรณีท าการทดลองชุบแข็งเหล็ก S50C ท่ี อุณหภูมิ 

840 ˚C และ Holding time 30 นาที แล้วน ามาแช่น้ า 20 
นาที และกรณีการอบอ่อนเหล็ก S50C ท่ีอุณหภูมิ 710 ˚C 
และ Holding time 60 นาที  แล้วปล่อยให้เย็น ตัวในเตา 
พบว่าค่าความแข็งของช้ินงานในแต่ละจุดภายในเตาอบชุบ
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โลหะ มีค่าท่ีแตกต่างกันไม่มาก ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าในการออบ
แบบและสร้างเตาอบชุบโลหะนี้ยังไม่สามารถท าใ ห้อุณหภูมิ
สม่ าเสมอตลอดภายในเตาอบ โดยเฉพาะจุดก่ึงกลางของเตาท่ี
มีค่าความแข็งจากการทดลองต่ ากว่าต าแหน่งอ่ืนๆ เนื่องจาก
ต าแหน่งของขดลวดตัวน าความร้อนอยู่ห่างจากช้ินงาน จึงท า
ให้การแผ่ความร้อนไปยังบริเวณจุดก่ึงกลางของเตาท าไ ด้
ล าบาก 

และเมื่อน าค่าเฉล่ียความแข็งของช้ินงานท่ีผ่านการอบชุบ 
ไปเปรียบเทียบกับค่าความแข็งมาตรฐานของเหล็ก S50C ท่ี
ผ่านกระบวนการอบชุบโลหะ พบว่าในการชุบแข็งโลหะได้ค่า
ความแข็ง เพ่ิม ข้ึน โดยก่อนทดลองมีค่าความแข็งเฉล่ียเท่ากับ 
29 HRC และหลังจากการทดลองมีค่าความแข็งเฉล่ีย เท่ากับ 
55.36 HRC ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของเหล็ก S50C 
หลังจากกระบวนการชุบแข็ ง  อันเนื่องจากเหล็กเปล่ียน
โ คร ง ส ร้ า ง จ าก  Austenite ท่ี ไ ด้จ า กกา รอบ  ไ ป เ ป็ น 
Martensite จากการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วจากการชุบ
ด้วยน้ าทันที ใท านองเดียวกันในการทดลองการอบอ่อนโลหะ 
พบว่าค่าความแข็งของเหล็กลดลง โดยก่อนทดลองมีค่าความ
แข็งเฉล่ียเท่ากับ 277 HB และหลังจากการทดลองมีค่าความ
แข็งเฉล่ีย เท่ากับ 181.40 HB ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่าความ
แข็งมาตรฐานของเหล็ก S50C หลังจากผ่านกระบวนการอบ
อ่อน อันเนื่องจากอันเนื่องจากเหล็กเปล่ียนโครงสร้างจาก 
Austenite ท่ีได้จากการอบ จะกลับมาเป็น Pearlite จากการ
ปล่อยให้อุณหภูมิลดลงภายในเตาท าให้ความแข็งลดลง 

 
สรุป 

ในงานวิจัยนี้ ได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเตาอบชุบ
โลหะส าหรับใช้เ พ่ือการเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือในการเรียน
การสอนวิชาทางด้านโลหะวิทยาทางวิศวกรรม ผลท่ีไ ด้จาก
การทดลองการอบชุบแข็งนั้น ท าใ ห้เหล็กมีค่าความแข็ง
เพ่ิม ข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความแข็งมาตรฐานของ
เหล็ก S50C หลั งผ่านกระ บวนการอบชุบ พบ ว่าช้ินงาน
ทดลองท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความแข็งมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 48 
ของช้ินงานทดลองท้ังหมด ในส่วนผลการทดลองการอบอ่อน 
ท าให้เหล็กมีค่าความแข็งลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
ความแข็งมาตรฐานของเหล็ก S50C หลังผ่านกระบวนการอบ
อ่อน พบว่าช้ินงานทดลองท่ีผ่านเกณฑ์ค่าความแข็งมาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 52 ของช้ินงานทดลองท้ังหมด โดยยัง ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาเตาอบชุบโลหะในเ ร่ือง อุณหภูมิ ท่ีไม่
สม่ าเสมอภายในเตา เพ่ือท าให้เตาอบชุบโลหะมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ  
โครงการนี้เป็นการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปรับแรงดันก๊าซชีวภาพ เพื่อจ่ายให้กับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพให้มีความดันก๊าซ

คงที่ ท าให้ส่วนผสมอากาศกับเช้ือเพลิงคงที่ด้วย โดยอุปกรณ์ปรับแรงดันก๊าซชีวภาพดัดแปลงใช้ไดอะแฟรม ของหม้อต้มก๊าซเอลพีจี 
ยี่ห้อ LO GAS รุ่น SUPER ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร ปรับความดันก๊าซจากบ่อก๊าซชีวภาพเป็นแบบโดมคงที่ที่มีความดัน 
2.18 ถึง 0.5 เมตรน้ า ปรับให้เหลือความดัน 0.25 เมตรน้ า เครื่องยนต์ที่ใช้ท าการทดสอบคือ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น 
GX120 T1 ขนาด 200 ซีซี. 3.4 แรงม้า ขับเจนเนอเรเตอร์ขนาด 1 กิโลวัตต์ ให้ภาระงานโดยใช้หลอดไฟฟ้า ผลการทดสอบได้
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สูงสุดที่ 12.27 เปอร์เซ็นต์ โหลดทางไฟฟ้า 400 วัตต์ มีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ 7.7 ลิตร
ต่อนาที เครื่องปรับแรงดันก๊าซชีวภาพสามารถรักษาความดันก๊าซชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์ได้ที่ช่วง 0.22 ถึง 0.25 เมตรน้ า ความดัน
แตกต่าง 0.03 เมตรน้ า คิดเป็นคลาดเคลื่อน 12 เปอร์เซ็นต ์

 
ค าส าคัญ: ก๊าซชีวภาพ, เครื่องปรับความดัน, ทดสอบเครื่องยนต์ 
 

Abstract 
This project is designed and builded for regulator pressure valve of biogas supplied to the biogas engine 

to the gas pressure constant. It made a mixture of air and fuel remains constant. Regulator pressure valve of 
biogas modification used diaphragm of a boiler LPG brand LO GAS model SUPER. There is diameter diaphragm is 
125 mm. It adjust pressure gas from the biogas is fixed dome digester. Pressure biogas at 2.18 to 0.5 m,H2O 
reduced at 0.25 m,H2O.  Engine used for this test was the small Gasoline Engine of Honda model GX120 T1 
displacement volume 200 cm3, maximum power 3.4 hp. drive the generator 1 kW workload by using a light bulb. 
Results of testing were the performance of engine maximum power at 12.27% and electrical load 400 Watt. There 
is rate of fuel biogas consumption 7.7 lit/min. Regulator pressure valve of biogas can be treated pressure biogas 
before entering to the engine 0.22 to 0.25 mH2O and differential pressure 0.03 m,H2O. It was incorrect 12%. 

 
Keywords: Biogas, Regulator Pressure Valve, Test Engine. 
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บทน า 
การน าก๊าซชีวภาพมาเป็นเช้ือเพลิงเครื่องยนต์

สันดาปภายในมีอยู่ 3 แบบ คือ เครื่องยนต์ก๊าซดีเซล 
(The gas diesel engine)   เค รื่ อ ง ย น ต์ ดี เซ ล
ดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซ 
( Modification of a diesel engine as a gas 
engine) และเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ 
(The gas engine)  ในฟาร์มสุกรขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจะมีบ่อก๊าซชีวภาพเป็นแบบโดมคงที่ขนาด
ของบ่อตั้งแต่ 50- 100 m3 น าก๊าซชีวภาพมาเป็น
เช้ือเพลิงร่วมกับน้ ามันดีเซลให้แก่เครื่องยนต์ดีเซล
เล็กเป็นต้นก าลังให้แก่พัดลมระบายความร้อนกับ
เค รื่ อ งป รับ อากาศแบ บ  Evaporative Cooling 
System ในฟาร์มสุ กรระบบปิ ด  ซึ่ งสมรรถนะ
เครื่องยนต์ดังกล่าวมีค่อนข้างต่ าและเกิดก๊าซไอเสีย
ปริมาณมาก เนื่องจากอัตราส่วนผสมของเช้ือเพลิง
ก๊าซชีวภาพกับอากาศไม่คงที่  เมื่อเริ่มสตาร์ทติด
เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพในช่วงแรกจะปรับส่วนผสม
ของอากาศกับก๊าซชีวภาพได้พอดี  แต่เมื่อความดัน
ของก๊าซชีวภาพในบ่อหมักเพิ่มมากขึ้นจะท าให้
ส่วนผสมหนาและเมื่อความดันของก๊าซชีวภาพในบ่อ
หมักลดลงจะท าให้ส่วนผสมบางลง(ประเทือง,2548)      

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้
ส่วนผสมของอากาศกับเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ ใน
อัตราส่วนพอดีและคงที่ตลอด ต้องรักษาระดับความ
ดันของก๊าซชีวภาพที่จ่ายให้กับเครื่องยนต์คงที่เสมอ 
จึงต้องมีเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพก่อนจ่าย
ให้กับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดัน
ก๊าซชีวภาพส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาด
เล็กท่ีมีบ่อหมักแบบโดมคงที ่

2. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์ที่ ใช้
เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพกับเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้
เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. ก๊าซชีวภาพ (Biogas, digester gas) หรือ 

ไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามรรมชาติจากการหมัก
ย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจาก
ออกซิ เจน (anaerobic digestion) โดยทั่ ว ไปจะ
หมายถึง ก๊าซ มีเทน ที่เกิดจากการหมัก (fermen 
tation) ของ สารอินทรีย์ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
แก๊ ส มี เทน (CH4) ป ระม าณ  50-70% และก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ประมาณ 30-40% ส่วนที่
เห ลื อ เป็ น แก๊ ส ชนิ ดอื่ น  ๆ  เช่ น  ไฮ โด เจน (H2) 
ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ไนโตรเจน(N) 
และไอน้ า(วิกิพีเดีย,2558) 

2. เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ  (Biogas Engine) 
การน าก๊าซชีวภาพมาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายในนั้น ต้องท าการดัดแปลงเครื่องยนต์
ก่อนเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็น
เชื้อเพลิงมีอยู่ 3 แบบ (Mitzlaff, 1988) 

2.1 เค รื่ อ ง ย น ต์ ก๊ า ซ ดี เซ ล  (Gas Diesel 
Engine) คือน าเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้ น้ ามัน
ดีเซลเป็นเช้ือเพลิง เปลี่ยนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงคู่ คือ 
น้ ามันดีเซลร่วมกับก๊าซชีวภาพ โดยให้ก๊าซชีวภาพ
ผสมกับอากาศเข้าห้องเผาไหม้ ส่วนการจุดระเบิดยัง
ใช้น้ ามันดีเซลฉีดเข้าไปยังก๊าซชีวภาพกับอากาศที่อัด
ให้ มี ค วามดันและอุณ หภู มิ สู งในกระบอกสู บ 
เครื่องยนต์ต้องการน้ ามันดีเซลเพื่อไปจุดระเบิด
ประมาณ 10–20 % ของการใช้เครื่องยนต์ดีเซลปกติ 
ท าให้สามารถประหยัดน้ ามันประมาณ 80-90 % 

2.2 เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนที่ ใช้เช้ือเพลิงก๊าซ  (Modification of a 
Diesel Engine into a Gas Otto Engine) โดยน า
เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปมาดดัแปลงเป็นเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน จากการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลที่อัด
อากาศให้มีความดันและอุณหภูมิสูงแล้วฉีดน้ ามัน
ดเีซลเข้าไปเกิดการเผาไหม้ เปลี่ยนมาเป็นอัดอากาศ
ผสมก๊าซชีวภาพให้มีความดันและอุณหภูมิสูงแล้วจุด
ระเบิดด้วยหัวเทียน ซึ่งในการดัดแปลงเครื่องยนต์
จะต้องกระท าดังนี้ 
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1) เปลีย่นอัตราส่วนการอดั (Compression 
ratio) ของเครื่องยนต์ให้ได้ประมาณ 10 - 12 

2) เปลี่ยนการจุดระเบิดโดยการฉีดน้ ามันดีเซล
มาเป็นจุดระเบิดด้วยหัวเทียน 

3) เพิ่มอุปกรณ์ Venturi mixer gas ผสมก๊าซ
ชีวภาพกับอากาศเข้าห้องผาไหม้ของเครื่องยนต์ 

 

ตารางที่ 1  Features of Biogas Engines 
Design data Gas diesel Gas Otto 

 Compression ratio (  ) 15….18 10….12 

Excess air ratio () 1.3….40 0.9….1.3 

Specific   fuel consumption 0.55….0.75 m3/kW.h ( + pilot fuel ) 0.65….1.0 m3/kW.h 
Exhaust  gas temperature 500….7000C 500….9000C 
Ignition type  Self-ignition of pilot injected into a hot compressed mixture of 

and gas which is ignited by the pilot fuel subsequently 
As in other Otto 
engines 

ที่มา:  (Mitzlaff ,1988) 
 

2.3 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซ 
(Gas Otto Engine) โดยการน าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ทั่วไปที่ ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงมาเป็นก๊าซ
ชีวภาพแทน โดยเปลี่ยนจากคาร์บูเรเตอร์ ที่มีหน้าที่
ผสมน้ ามันกับอากาศเป็นไอดีมาเป็น Venturi mixer 
gas ผสมก๊าซชีวภาพกับอากาศแทน เมื่อดัดแปลง
แล้วมีผลท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
ประมาณ 20 % 

3. การค านวณหาค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพ 
การน าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเช้ือเพลิงเครื่องยนต์
สันดาปภายในจะต้องค านึงถึงค่าความร้อน (Hu) ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ ความดัน
รวมและอุณหภูมิในถังหมัก (Mitzlaff, 1988)  

1) สัดส่วนปริมาณก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ 

24 CO%%100CH%                        (1) 
ความดันของก๊าซชีวภาพ (Pact)  

/
daact PPPP                     (2) 

โดย pact คือ ความดันของก๊าซชีวภาพ, mbar 
 Pa คือ ความดันบรรยากาศ, mbar 
 Pd คือ ความดันในบ่อหมัก, mbar 
   P/ คือ ค่าความดันของไอน้ าหาได้จากภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของความดันของไอน้ ากับความชื้น สัมพันธ์และอุณหภูมิในก๊าซชีวภาพ (Mitzlaff, 1988) 
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2) ความหนาแน่นของก๊าซมีเทน ( actCH ,4ρ ) ใน

ก๊าซชีวภาพ 

actstd

stdactstdCH
actCH TP

TP






,
,

4
4

ρ
ρ             (3) 

actCH ,4ρ คือ ความหนาแน่นของก๊าซมีเทน, kg/m3 

std,CH 4
ρ  คือ ความหนาแน่นของก๊าซมีเทนที่สภาวะ  

มาตรฐาน = 0.72 kg/m3 
Pact คือ ความดันของก๊าซชีวภาพ, mbar 
Tstd คือ อุณหภูมิของก๊าซมีเทนที่สภาวะมาตรฐาน 
(273 K)                 
Pstd คือ ความดันของก๊าซมีเทนที่สภาวะมาตรฐาน 

      = 1013 mbar 
Tact คือ อุณหภูมิของก๊าซชีวภาพ, K 

โดยค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพที่ ใช้งาน
(Hu,act) จะสัมพันธ์กับสัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซ
ชีวภาพ (VCH4/Vtotal ) ความหนาแน่นของก๊าซมีเทนที่
ใช้งาน( act,CH 4

ρ ) และค่าความร้อนต่ าของก๊าซมีเทนที่

สภาวะมาตรฐาน (Hu,act = 50,000 kJ/kg)   

stduactCH

total

CH

actu Hρ
V

V
H ,,, 4

4         (4) 

 

 
4. หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ของไหล 
 

 
ภาพที่ 2 ทฤษฎีของปาสคาล (ปานเพชร, 2521) 

 
4.1 แรงสถิตของของไหล  
ทฤษฎีของปาสคาล ได้กล่าวถึงการถ่ายเท

ความดันแบบไม่เคลื่อนที่  ซึ่งปาสคาลได้ทดลอง
พิสูจน์ได้เห็นจริง และสรุปเป็นทฤษฎีว่า “เมื่อท าให้
เกิดความดันต่อของไหลที่อยู่ในภาชนะปิดจะเกิดแรง
กระท าต่อทุกๆ ส่วนของผิวภาชนะในแนวตั้งฉาก” 

เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ (ปานเพชร, 2521) 

 

A

F
P      (5) 

โดย P คือ ความดัน, N/m2 
 F คือ แรงท่ีกระท า, N  
 A คือ พื้นที่ถูกกระท า, m2

 

 

และ  
2

1

1

1

A

F

A

F
    (6) 

 
เครื่องวัดความดันนั้นโดยปกติแล้วจะแสดงผล

ออกมา เป็นความดันที่มากหรือน้อยกว่าความดัน
บรรยากาศ ความดันที่แตกต่างจากบรรยากาศนี้
เรียกว่า “ความดันเกจ (Gauge Pressure)” 

4.2 ความดันกับระดับความลึกของของไหล ค่า
ความดันในของไหล (ของเหลว) จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาด
หรือความใหญ่ของภาชนะที่บรรจุ  โดยค่าความ
แตกต่างกันของความดันของจุด 2 จุดที่มีความลึกที่
แตกต่างกันในของไหลสามารถหาได้จากสมการ 
ดังต่อไปนี้ (มนตรี, 2554) 
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   121212 hhhhgPP  γρ   (7) 

โดยในสมการนี้  
P2-P1 คือ ค่าความแตกต่างของความดัน ระหว่าง
จุดที่ 1 และจุดที่ 2 
         คือ  ค่าความหนาแน่นของของไหล, kg/m3 

g        คือ  ค่าอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก, m/s2 
(h2 - h1 ) คือ ค่าความแตกต่างกันของความลึกใน
ของเหลว, m  

จากภาพที่  3 ความดันของจุ ดทุ กจุ ดบน
เส้นระดับอ้างอิง ซึ่งมีความลึกเท่ากัน คือ h จะมีค่า
เท่ากัน ซึ่งค่าท่ีได้มิได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะ 

 
ภาพที่ 3 ของเหลวท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุทีม่ีรูปทรงแตกต่างกัน (มนตร,ี 2554) 

 

4.3 เครื่องมือวัความดันแบบหลอดแก้วรูปตัว
ยู (U tube manometer) เกจวัดความดันแบบนี้
อาศัยการท างานโดยเปรียบเทียบกับความดัน
บรรยากาศ ประกอบด้วยหลอดแก้วรูปตัวยู (U-
tube) ที่บรรจุด้วยของเหลวซึ่งอาจจะเป็นปรอทหรือ
น้ า  ปล ายข้ างหนึ่ งของหลอด เปิ ดสู่ ค วามดั น
บรรยากาศส่วนปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับความดัน
ของระบบที่ต้องการวัดความดัน ดังรูปที่ 4 และหา
ความดันได้จากสมการ 

 ghP ρ    (8) 
ก าหนดให ้ P  คือ ความดันเกจ, N/m2 

 คือ  ค่าความหนาแน่นของของไหล
kg/m3 

g  คือ  ค่าอัตราเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลก, m/s2 

h  คือ ความสูงของของไหล, m  

 

 

ภาพที่ 4 มานอมิเตอร์แบบหลอดแก้วตัวยู (มนตร,ี 2554) 
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5. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเครื่องยนต์ก๊าซ
ชีวภาพ 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ร้ อ น  (Thermal 
efficiency) ประสิทธิภาพทางความร้อนเครื่องยนต์ 
คือ ความสามารถของเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนพลังงาน
ความร้อนจากการสันดาปน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ
เป็นพลังงานกลที่ส่งต่อออกไปใช้งาน ส่วนมากใน
เครื่องยนต์นิยมบอกเป็นประสิทธิภาพทางความร้อน
เบรกหรือบนฐานเบรก (Brake thermal efficiency; 

bt) (มนตรี, 2544) 

100
HHVm

P

f
.

b
b,th 


η                       

 (8) 

เมื่อ   Pb  คือ ก าลังม้าเบรก, kW  

fm


คือ  ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง, kg/s 

HHV คือ ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, kJ/kg  

 

ขั้นตอนการวิจัย 
เครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบและอุปกรณ ์
1. เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น 

GX 120 T1 ขน าด  200 CC. 4 จั งห วะ  3.4 HP 
อัตราส่วนการอัด  8.5:1 (อ าพล , 2544) เปลี่ ยน

คาร์บู เรเตอร์เดิมเป็นคาร์บู เรเตอร์ก๊าซชีวภาพ
สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพได้ 

2. เจนเนอเรเตอร์ ขนาด 1 kW ที่ความเร็ว
รอบ  
3000 rpm 

3. เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสร้างขึ้น 
4. Gas Meter ยี่ห้อ AMPY Email Metering  

รุ่น HP 750 
5. มานอมิเตอร์วดัแรงดัน 
6. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 78  
7. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย ยีห่อ้ Emissions 

Systems, INC (EMS). รุ่น 5002  
 

วิธีการวิจัย 
1. เก็บข้อมูลก๊าซชีวภาพ ก่อนการสร้างเครื่อง

ปรับความดันก๊าซชีวภาพส าหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายในที่มีบ่อหมักแบบโดมคงที่  ที่ฟาร์มชมมุนีแก้ว 
415/11 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
52130 โดยค่าต่างๆ ของก๊าซชีวภาพได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ก๊าซชีวภาพมี CH4 67 %โดยปริมาตร ความดันของ
ก๊ าซ ชี วภ าพ ใน บ่ อห มั ก เท่ า กั บ  1191.9 mbar 
ความ ช้ืนสั มพั ท ธ์  84 %  และอุณ ห ภู มิ  32C 
ตาม ล าดั บ  ก๊ าซ ชี วภ าพ มี ค่ าค วาม ร้ อน  (HU) 
25,402.15 kJ/m3  

 

         
 

ภาพที่ 3 เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพท่ีสร้างขึ้น 
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2. สร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ การวิจัย

มีจุดประสงค์ต้องการรักษาความดันของก๊าซชีวภาพ
ก่อนเข้าเครื่องยนต์สันดาปภายในให้คงที่  โดยใช้
หลักการของเครื่องปรับความดันทั่วไป ที่ใช้ความดัน
ต่ ามีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ ชนะความดันสูงมีพื้นที่หน้าตัด
น้อย และกลไกลคานงัดมาช่วย ดังรูปท่ี 3 ประยุกต์ใช้
แผ่นไดอะแฟรมของหม้อต้มก๊าซ LPG ยี่ห้อ  LO GAS 
รุ่น SUPER มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ 125 mm มาเป็น
พื้นที่หน้าตัดความดันต่ า กลไกลคานงัดอัตราส่วน 
2.267:1 ค านวณได้พื้นที่หน้าตัดด้านความดันสูง 38 
mm วัสดุใช้สร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพท า
จาก สแตนเลส, ทองเหลือ, ยาง และพลาสติก ที่ทน

ต่อการกัดกร่อนจากไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ในก๊าซ
ชีวภาพ   

3. ทดสอบการท างานของเครื่องปรับความดัน
ก๊าซชีวภาพ  ท าการทดสอบเครื่องปรับความดันก๊าซ
ชีวภาพขั้นต้นก่อนว่าเครื่องดังกล่าวสามารถท างานได้
จริง โดยใช้ความดันอากาศจากเครื่องอัดอากาศมา
ควบคุมความดันเท่าความดันของบ่อก๊าซชีวภาพแบบ
โดมคงที่ที่  1 m,H2O ผ่านเครื่องปรับความดันก๊าซ
ชีวภาพ ปรับแรงดันอากาศด้านออกจากเครื่องให้ได้
ประมาณ 0.25 m,H2O เพิ่มแรงดันอากาศที่เข้าเครื่อง
ที่ละ 0.25 m,H2O จนถึง 2 m,H2O บันทึกผลความ
ดันอากาศด้านออกจากเครื่องปรับความดันก๊าซ
ชีวภาพ ดังภาพที ่5 

 

   

ภาพที่ 4 การทดสอบเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ 
 

4. ทดสอบเครื่องยนต์เมื่อมีเครื่องปรับความดัน
ก๊าซชีวภาพ  

1) ทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ ที่มี
เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพช่วยปรับความดันก๊าซ

ชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบเป็น 
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX 120 T1 
ขนาด 200 CC. 4จังหวะ 3.4 HP อัตราส่วนการอัด 
8.5:1 ดัดแปลงคาร์บูเรเตอร์สามารถใช้เช้ือเพลิงก๊าซ
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ชีวภาพได้ต่อตรงกับ เจนเนอเรเตอร์ ขนาด 1 kW ที่
ความเร็วรอบ 3000 rpm ทดสอบที่ก าลังไฟฟ้าต่างๆ 
กัน เพิ่มภาระขึ้นครั้งละ 40 Watt โดยปรับอัตรา
ส่วนผสมอากาศกับก๊าซชีวภาพ ตั้งองศาการจุดระเบิด 

ให้เครื่องยนต์ท างานได้ประสิทธิภาพสูงสุด วัดอัตรา
การสิ้นเปลืองก๊าซชีวภาพ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และปริมาณก๊าซไอเสีย ทดสอบดังภาพที ่5  

 

 
ภาพที่ 5 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต ์

 
2) ทดสอบการท างานและเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์  

เมื่อมีเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพช่วยปรับความ
ดันก๊าซชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ จด
บันทึกผลการเริ่มสตาร์ทเครื่องทุกเช้า และเมื่อความ
ดันก๊าซชีวภาพจากบ่อก๊าซแบบโดมคงที่เปลี่ยนไป จาก 
1 m,H2O เพิ่มที่ละ 0.25 m,H2O จนถึง 2 m,H2O ผล
ที่ได้เครื่องยนต์ยังสตาร์ทติดง่ายและท างานไดเ้ป็นปกติ
ดหีรือไม่ 
 

ผลการทดสอบ 
ทดสอบที่ ความ เร็วรอบของเครื่ อ งยนต์ ที่

ความเร็วรอบ 3000 rpm เท่ากับความเร็วรอบเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า โดยเครื่องยนต์ต่อตรงกับเจนเนอเรเตอร์ 

1. ผลทดสอบการท างานของเครื่องปรับความ
ดันก๊าซชีวภาพ ทดสอบขั้นต้น โดยใช้ความดันอากาศ
จากเครื่องอัดอากาศมาควบคุมความดัน ได้ผลการ
ทดสอบคือ เครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ สามารถ
ควบคุมความดันอากาศที่เข้าเครื่องในช่วง  1.75-2 
m,H2O ความดันด้ านออกค่อนข้างคงที่  ที่  0.25 
m,H2O  เมื่อความดันด้านเข้าต่ ากว่า 1.75 m,H2O ถึง 
1 m,H2O ความดันด้านออกเริ่มมีความชัน โดยอยู่
ในช่วง 0.22-0.25 m,H2O  ความดันด้านออกมีความ
แตกต่างกัน 0.03 m,H2O คิดเป็น คลาดเคลื่อน 12%
ของ 0.25 m,H2O 
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ภาพที ่6 กราฟแสดงความสมัพันธ์ความดันเข้าออกเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ 
 

 
 

ภาพที ่7 กราฟผลการทดสอบเครือ่งยนต์ก๊าซชีวภาพ 
 

2. ผลการทดสอบเครื่องยนต์เมื่อมีเครื่องปรับ
ความดันก๊าซ เมื่อมีเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ
ช่วยปรับความดันก๊าซชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์ 
เครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบเป็น เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX 120 T1 เปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เดิม
เป็นคาร์บูเรเตอร์ก๊าซชีวภาพ สามารถใช้เช้ือเพลิงก๊าซ
ชีวภาพได้ ต่อตรงกับเจนเนอเร-เตอร์ ขนาด 1 kW ที่

ความเร็วรอบ 3000 rpm ทดสอบที่ก าลังไฟฟ้าต่างๆ 
กันเพิ่มภาระขึ้นครั้งละ 40 Watt ได้ผลการทดสอบดัง
รูปที่ 7 เครื่องยนต์ได้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด 
12.27% ที่ก าลัง 400 Watt อัตราความสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ 7.7 lit/min และอัตราความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ าเพาะ 19.25 lit/kW.min  
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ภาพที่ 7 กราฟผลการทดสอบเครือ่งยนต์ก๊าซชีวภาพ 
 

3. ผลการทดสอบการท างานและเริ่มสตาร์ท
เครื่องยนต์ ท าการทดสอบ 10 วันท าการ ตอนเช้าของ
ทุกวันเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย โดยไม่ต้องปรับสกรูป
รับอัต ราส่ วนผสมอากาศกับก๊ าซ ชีวภาพ  และ
เครื่องยนต์ยังท างานได้ดี เมื่อความดันของบ่อก๊าซ
ชีวภาพ ในช่วง 2.1-1.55 m,H2O และความดันก๊าซ
ชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์อยู่ ใน ช่วง 0.25-0.23 
m,H2O   

4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็น
เช้ือ เพลิ ง กับก๊ าซ ชีวภาพ  ดั งกราฟรูปที่  8 โดย
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเช้ือเพลิงทั้งสองชนิด
ใกล้เคียงกันที่ภาระงานเท่ากัน แต่เครื่องยนต์ที่ใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงกว่าเล็กน้อย และยังสามารถเพิ่มภาระ
งานได้อีก แต่เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ เพิ่ม
ภาระงานได้สูงสุดเพียง 520 Watt เท่านั้น  

 
ภาพที ่8 กราฟการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครือ่งยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง 

น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 กับก๊าซชีวภาพ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
1. เครื่องปรับแรงดันก๊าซชีวภาพสามารถปรับ

แรงดันก๊าซชีวภาพก่อนเข้าเครื่องยนต์ได้ โดยอาศัย
หลักแรงดันต่ ามีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ ชนะความดันสูงมี
พื้นที่หน้าตัดน้อย ตามหลักการทฤษฎีของปาสคาล  

2. เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน และก าลังงานที่ได้ต่ ากว่าเครื่องยนต์ที่ใช้
น้ ามันเป็นเช้ือเพลิงเนื่องจากค่าความร้อนของก๊าซ
ชีวภาพต่ ากว่าน้ ามัน  

3. เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิงไม่
สตาร์ทติดเช่นเดียวกับการใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง โดย
ช่วงสตาร์ทต้องจ่ายก๊าซชีวภาพพร้อมกันกับขณะ
สตาร์ทเครื่องยนต์ หากจ่ายก๊าซชีวภาพก่อนสตาร์ท
เครื่องยนต์ ท าให้ส่วนผสมอากาศต่อเช้ือเพลิงหนา
เกินไป เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. เครื่องปรับแรงดันก๊ าซชีวภาพ สามารถ

ควบคุมความดันก๊าซชีวภาพได้ โดยรักษาระดับความ
ดันด้านออก  0.22-0.25 m,H2O  ที่ความดันด้านเข้า
ในช่วง  1-2 m,H2O ได้ค่าความแตกต่างความดันด้าน
ออก 0.03 m,H2O คิดเป็นคลาดเคลื่อน 12% 

2. ผลการทดสอบเครื่องยนต์ได้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงสุด 12.27% ท่ีก าลัง 400 Watt ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ 3000 rpm อัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 7.7 lit/min และความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ าเพาะ 19.25 lit/kW.min  

8.3 เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพที่ใช้ก๊าซชีวภาพจาก
บ่อโดมคงที่ เมื่อติดตั้งเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพ 
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย และท างานเป็นปกติแม้
ความดันจากบ่อก๊าซชีวภาพจะเปลี่ยนไป  
 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องปรับ

แรงดันก๊าซชีวภาพส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เป็นโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โครงการยกระดับ
ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานบริการวิชาการสู่ ชุมชน ประเภททุน   HRM: 
Hands-on Researcher (Medium) 30,000 บ าท /
ทุ น  งบป ระมาณ แผ่ นดิ น  ป ระจ าปี  2558 จาก
มหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ราชมงคลล้ านนา จึ ง
ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้ได้น าเสนอการออกแบบสร้างและศึกษาเครื่องด านาขนาดเล็กแบบปักด าแถว มีระยะห่างของแถว 25 เซนติเมตร 

โดยมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ของเครื่องเท่ากับ 600 x 700 x 800 เซนติเมตร มวลรวมของเครื่องทั้งหมด 20 กิโลกรัม หลักการ
ท างานเป็นแบบกลไกชนิดมือหมุน ส่งก าลังไปยังกลไกตะขอปักด า การทดลองเครื่องใช้ข้าวสายพันธ์ กข.6 อายุต้นกล้าอยู่ในช่วง 30-40 
วันในการทดลอง ขนาดแปลงทดลองพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ใช้แรงงานคนในการควบคุมเครื่องจ านวน 1 คน ผลการทดลองเครื่อง
ด านาขนาดเล็กแบบปักด าสองแถวในครั้งนี้ ผลการทดลองพบว่า สมรรถนะในการปักด าของเครื่องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 70.60 และ
ความสามารถในการปลูกแบบปักด าต้นกล้าของเครื่องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 400 ตารางเมตร/ชั่วโมง รอบในการหมุนมือหมุนที่เหมาะสม
เท่ากับ 40 รอบต่อระยะขจัด 10 เมตร ภายในเวลา 46-50 วินาที 

ค าส าคัญ:  เครื่องด านา, การด านา, เครื่องด านาแบบปักด าสองแถว 
 

Abstract 
  This paper reported was to designed and construction a two-row small-scale rice transplanter machine 
with 25-centimeters space. The sized of 600×700×800- centimeters and 20 kilograms of mass. It is manual engine 
which transmits the power to the planting hooks. The machine was tried out in a 1,600 square meters with 30-40-
days employing one worker. The result showed that the accuracy of painting rice of the machine was 70.60 
percent, and it’s competency was 400 square meters per hour. The suitable hand round speed in the experiment 
was 40 round per 10 meters of displacement in time 46-50 seconds. 

Keywords:  a rice transplanter machine, rice transplanter, a two-row small-scale rice transplanter machine

บทน า 
การปลูกข้าวหรือการด านาตามชุมชนท้องถิ่นมี

หลายวิธี เช่น การปลูกนาหว่าน และการปลูกนาด า 
ปลูกแบบหยอดเมล็ดข้าว การปลูกที่กล่าวมาชาวนา
ให้เหตุว่าขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมภูมิอากาศ ว่าแต่

ละปีจะเลือกปลูกแบบใด เช่นกรณีภูมิอากาศไม่
พร้อม ไม่มีน้ าในการเตรียมฤดูการปลูกข้าวชาวนาก็
จะเลือกปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ดข้าว  ส่วนการปลูก
ข้าวนาหว่านเหมาะส าหรับพื้นที่แปลงนาจ านวนมาก 
กรณีมีน้ าในการเตรียมฤดูการปลูกข้าว ชาวนาที่มี
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พื้นที่นาไม่มากนักส่วนใหญ่ก็จะนิยมการปลูกข้าว
แบบนาด า หมายถึงการปลูกข้าวที่ต้องมีการเพาะ
เมล็ดข้าวหรือตกกล้าในแปลงขนาดเล็กเสียก่อน 
จากนั้นจึงถอนต้นกล้า เพื่อน ามาปลูกแบบปักด าใน
แปลงใหม่ ที่ได้เตรียมเอาไว้ วิธีการแบบนี้ถ้าพิจารณา
กันในด้านผลผลิตแล้วจะได้ผลผลิตสูงกว่าการท านา
วิธีอื่น  

การปลูกแบบนาด าของชาวนาเขตชนบทส่วน
ใหญ่จะนิยมใช้แรงงานคนในการลงแขกด านา ซึ่งวิธีนี้
จะใช้แรงงานคนจ านวนมาก ทางคณะผู้จัดท าวิจัย จึง
มีแนวคิดออกแบบและสร้างเครื่องด านาขนาดเล็ก
แบบปักด าสองแถว เพื่อลดจ านวนแรงงานในการ
ด านาและเป็นเครื่องด านาเอนกประสงค์ในครัวเรือน 
สะดวกต่อการขนย้ายพร้อมทั้งตอบสนองชุมชน และ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชุมชนชาวนาชนบท 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการลงแขกปลูกข้าวแบบนาด า 

 

วัตถุประสงค์  
 1. ออกแบบและสร้างเครื่องด านาขนาดเล็ก
แบบปักด า สองแถว  
 2. ศึกษาความสามารถในการด านาของเครื่อง 
 

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการวิจัยมีกระบวนการด าเนินการ
เป็นล าดับขั้นตอนดังนี ้
 1. ศึกษาทฤษฏีในการออกแบบและสร้างเครื่อง
มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ พิจารณาการส่งถ่ายก าลัง
แล ะ ก า ร ห มุ น ขอ ง ช้ิ น ส่ ว น ก ล ไ ก ต่ า ง ๆ  ใ ห้ มี
ความสัมพันธ์ของกลไก รวมถึงการก าหนดขนาดของ
วัสดุที่ใช้ท าช้ินส่วนเครื่องและโครงสร้างให้เหมาะสม
ตามหลักการวิชาการ [1]   
 2. ศึกษาการด านา การท านาสมัยก่อน มี 3 วิธ ี
ได้แก่ การท านาหยอด การท านาหว่าน และการท า
นาด า ต่อมาภายหลังเกษตรกรได้หันไปท านาด า 

เพราะการท านาด าจะให้ผลผลิตดีที่สุด มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดี ข้าวมีความอุดมสมบรูณ์สูง มีอัตรา
การใช้ปุ๋ยที่ต่ า มีการตรวจก าจัดพันธุ์ข้าวไม่พึง
ประสงค์ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่การท านาหว่านมี
โอกาสปลอมปนของพันธ์ข้าวสูงท าให้มาตรฐานของ
ข้าวตกต่ าลง ไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตข้าว
ของประเทศได้ในอนาคต แต่การท านาด าก็ยังคงต้อง
ใช้แรงงานคนในการด านาเป็นจ านวนมาก เมื่อ
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ า
สูงขึ้น ท าให้คนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพในเมือง
มากขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มหันไปใช้เทคโนโลยีเครื่อง
ด านา โดยส่วนใหญ่น า เข้ามาจากต่างประเทศ เช่น 
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เป็นต้น ซึ่งเครื่องด านาช่วยลด
ต้นทุนในการจ้างคนด านา และยังให้ผลผลิตมากกว่า
การด านาแบบใช้คน [2] 
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 3. ออกแบบเครื่องโดยการจ าลองแบบใน
โปรแกรม รวมถึงการก าหนดขนาดโครงสร้างและ

ช้ินส่วนองค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องให้เหมาะสม
แสดงดังภาพที่ 2  

 
ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบเครื่อง 

 
 องค์ประกอบและช้ินส่วนของเครื่องก าหนดช่ือ
ตามล าดับหมายเลขดังนี้ 

1) โครงสร้างหลักของเครื่อง 
2) มือหมุน ส าหรับหมุนส่งก าลังผา่นเฟืองโซ่ไป

ยังกลไกเครื่องปักด า 
3) มือจับประคองเครื่อง 

4) ชุดแขนเกี่ยวต้นกล้า 
5) ชุดแขนปักด าต้นกล้า 
6) ถาดรองต้นกล้า 
7) ฐานหลักเครื่อง 
8) เฟืองโซ่ส่งก าลังไปยังกลไกเครือ่งปักด า 
 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงชุดกลไกปักด า 

 

ชุดแขนเก่ียว 

ชุดแขนปักด ำ 
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วิธีการวิจัย 
 1. การเตรยีมการทดลอง 
 การเตรียมการทดลองเครื่องด านาในสภาวะ
จริงมีล าดับและขั้นตอนการเตรียมการทดลองดังนี้   

 1.1 เตรียมพื้นท่ีแปลงนาทดลองโดยท าการ
ไถแปลงนา   
 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเตรยีมแปลงนาด า 

 

 1.2 เตรียมต้นกล้าสายพันธ์ กข.6 อายุต้น
กล้าอยู่ในช่วง 30 - 40 วัน โดยท าการถอนและท า

การตัดปลายต้นกล้าให้เหลือความยาวพอประมานที่
จะน ามาเรียงในถาดรองได้ 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการถอนและเตรียมต้นกล้า 
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1.3 เตรียมแรงงานคนจ านวน 1 คน เพื่อเช็ค
และเตรียมความพร้อมของเครื่องด านา โดยการหมุน

มือหมุนพร้อมสังเกตกลไกปักด าว่ากลไกท างาน 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงการเตรยีมความพร้อมของเครื่อง 

 
2. ขั้นตอนการทดลองเครื่อง  

2.1 น าต้นกล้าที่ได้เตรียมเอาไว้ในขั้นการเตรียมมาวางเรียงในถาดรองต้นกล้าแสดงดังภาพที่ 7   
 

 
ภาพที่ 7 แสดงการน าต้นกลา้มาเรียงในถาด 
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2.2 ท าการทดลองเครื่องโดยท าการหมุนมือ
หมุนให้เป็นจังหวะกับการก้าวถอยหลัง หมุน 1 รอบ
ให้มีความสัมพันธ์ในการดึงเครื่องก้าวถอยหลัง 1 
ก้าวแสดงดังภาพที่ 8 

2.3 ท าการทดลองด านาระยะขจัด 10 เมตร 
ต่อการทดลอง 10 ครั้ง พร้อมเก็บผลการทดลองใน
การปักด าของต้นกล้า 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงการทดลองเครื่องด านามุมภาพด้านหนา้ 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการทดลองเครื่องด านามุมภาพด้านหลัง 

 

ผลการวิจัย  
 การทดลองเครื่องด านาแบบปักด าสองแถว ได้
ท าการทดลองด านาระยะขจัด 10 เมตร/ครั้ง และ
คอยสังเกตต้นกล้าที่ปักด าพร้อมนับจ านวนต้นกล้าที่
ปักด า รวมถึงเวลาในการทดลอง 

 ผลการทดลองเครื่องสามารถด านา แบบปักด า
ได้ดี สมรรถนะในการปักด าของเครื่องได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 70.60  ความสามารถในการปลูกแบบ
ปักด าต้นกล้าของเครื่องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 400 
ตารางเมตร/ช่ัวโมง และรอบในการหมุนมือหมุนที่
เหมาะสมเท่ากับ 40 รอบต่อระยะขจัด 10 เมตร 
ภายในเวลา 46-50 วินาที 
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ภาพที่ 10 แสดงผลการทดลองเครื่องด านา 
 

 การทดลองด านาในระยะขจัด 10 เมตร และท าการเก็บผลการทดลองจ านวน 10 ครั้ง ได้ผลการทดลอง
ต้นกล้าที่ปักด าแสดงดังภาพที่ 10 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงกราฟการปักด าของต้นกล้าต่อเวลา 
 

 จากกราฟการกระจายข้อมูลในการปักด าของ
ต้นกล้าและเวลาในการทดลอง จะเห็นว่าการ
กระจายของข้อมูลมีความชันเพิ่มขึ้น จ านวนในการ
ปักด าของต้นกล้าเพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้ก็จะแปรผันเพิ่ม
ตาม หมายถึงความเร็วรอบในการหมุนมือหมุนเร็ว
เกินไป ก็จะส่งผลต่อการปักด าของต้นกล้าลดลง 
 การหาค่าความคลาดเคลื่อนในการปักด าของ
เครื่องค านวณตามทฤษฏีดังนี้ 

 

Error = 
ค่าจริง ค่าทดลอง

ค่าจริง
 x 100         1 

ได้ค่าความคลาดเคลื่อนในการปักด าเฉลี่ยทั้ง 
10 การทดลองเท่ากับร้อยละ 70.60 
 

อภิปรายผล 
 ผลการทดลองทราบถึงสมรรถนะในการปักด า
ขอ ง เ ค รื่ อ ง ไ ด้ ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ  70.60 
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ความสามารถในการปลูกแบบปักด าต้นกล้าของ
เครื่องได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 400 ตารางเมตร/ช่ัวโมง 
ทั้งนี้ผลการทดลองดังกล่าวผู้ใช้เครื่องด านาแบบปัก
ด าสองแถว ต้องมีความช านาญในการหมุนมือหมุน
เพื่อให้กลไกของเครื่องมีจังหวะ และสัมพันธ์กันกับ
การก้าวเดินถอยหลังเป็นอย่างดี รวมไปถึงการเตรียม
แปลงนาและขนาดของต้นกล้าให้เหมาะสม ผลของ
การใช้เครื่องด านาแบบปักด าสองแถว จึงจะได้
ประสิทธิผลและสมรรถนะในการปักด าต้นกล้าของ
เครื่องได้ดี  
 

สรุปผลการวิจัย  
ในการวิจัยและทดลองนี้ท าการทดลองด านา

แบบใช้เครื่องด านาแบบปักด าสองแถว สามารถ
สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

1.  ความสามารถในการปลูกแบบปักด าต้นกล้า
ของเครื่อง เฉลี่ยเท่ากับ 400 ตารางเมตร/ช่ัวโมง 

2.  สมรรถนะในการปักด าของเครื่องเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 70.60    

3.  รอบในการหมุนมือหมุนที่เหมาะสมเท่ากับ 
40 รอบต่อระยะขจัด 10 เมตร ภายในเวลา 46-50 
วินาที 
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เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน ้า 
Herbs Dryer with Steam Thermal Energy 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ ามีวัตถุประสงค์เพื่อหาอุณหภูมิกับระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
การอบแห้งสมุนไพร โดยอาศัยความร้อนจากไอน้ าและใช้ใบพัดเป่าลมให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในถังอบ ซ่ึงตัวถังท ามาจาก
เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกอัญชันหรือใบเตยได้ครั้งละ  
2 กิโลกรัม และสามารถปรับอุณหภูมิในการอบสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ในการทดลองการอบแห้งท าการทดลอง 3 ช่วงอุณหภูมิ 
คือ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ผลจากการทดลอง พบว่าอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบดอกอัญชัน เพื่อให้ได้
ความชื้นร้อยละ 12 ของน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 2 ชั่วโมง และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบใบเตย ให้ได้ความชื้น
ร้อยละ 20 ของน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 4 ชั่วโมง ตามล าดับ 

ค้าส้าคัญ : เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า 
 

Abstract 
The project of Herbal Air Drying with Heat Steam Machine aimed to seek the suitable drying condition 

for air drying herbal. The machine works by using heat stream and fan to make the flow in oven tank. The tank is 
made from stainless grade 304 with the 55 x 60 centimeter size. It can contain a blue pea or pandanus palm for 2 
kilogram each the maximum temperature in the oven could reach to 70 C. The drying experiment was taken on 3 
temperature rangs; 60, 65 and 70.C respectively. 
 The result of experiment in drying to contain 12% and 20% moisture condition of blue pea and 
pandanus palm by weight respectively. The research found that the appropriate temperature and time of blue 
pea drying to contain moisture 12% is 2 hours on 70 C. For the pandanus palm drying, the appropriate 
temperature and time of to contain moisture 20% is 4 hours on 70 C.  

Keywords: Herbal Air Drying with Heat Steam Machine 
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บทน้า  
 ประเทศไทย เป็นประ เทศเกษตรกรรมซึ่ ง
ประชากรส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจะเลี้ยง
ชีพด้วยการปลูกผักปลูกไม้และปลูกพืชจ าพวก
สมุนไพรเพื่อใช้บริโภค จากแนวนโยบายของรัฐบาล
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละชุมชนรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างอาชีพเสริมของแต่ละชุมชนโดยการน าสินค้า
หรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องที่มาแปรรูปและขายหรือที่
รู้จักกันในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
นั่นเอง ชุมชุนบ้านลาน  ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง  
จังหวัดตาก  เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ได้น าแนวนโยบาย
ของรัฐบาลมาสร้างจุดแข็งให้กับชุมชนตนเองโดยการ
น าสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อขายและเสริมสร้างรายได้
ในกับกลุ่มชุมชน จากการศึกษาและสอบถามข้อมูล
จากชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมปลูกดอกอัญชันและ
ใบเตยขายให้กับพ่อค้า ซึ่งมักถูกกดราคาและหากไม่
ขายสมุนไพรก็จะเน่าเสีย ซึ่งแต่ก่อนมาชาวบ้านจะ
เก็บรักษาสมุนไพรเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียคือการ
น าไปตากแดด แต่ก็เกิดปัญหาเนื่องจากสภาพดินฟ้า
อากาศไม่แน่นอน ใ ช้พื้นที่ มากและเวลานาน 
ตลอดจนการควบคุมเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการท าสมุนไพร ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของ
ดอกอัญชันอยู่ที่ร้อยละ 12 และเปอร์เซ็นต์ความช้ืน
ของใบเตยอยู่ที่ร้อยละ 20 จึงได้มีผู้คิดค้นและสร้าง
เตาอบแห้งที่ใช้ความร้อนจากแก๊สและมีการพัฒนา
เป็นเตาอบแห้งใช้ความร้อนจากไฟฟ้าซึ่งเตาอบ
เหล่านี้จะใช้พลังงานในการอบมาก มีราคาสูง ท าให้
เกษตรกรต้องเพิ่มรายจ่ายในการแปรรูปสมุนไพร
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรแห้ง , 2557)   
เสกสรรค์ และคณะ (เสกสรรค์ วนยางค์กูล และคณะ
, 2557)ได้ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งไล่
ความช้ืนในยอดใบชา โดยรังสีอินฟราเรด  โดยใช้รังสี 
อินฟรา เรด เป็นตั ว ให้ ความร้ อนซึ่ งจะท าการ
เปรียบเทียบกับการให้ความร้อนแบบขดลวด  ซึ่งจะ
ท าการวิเคราะห์การลดลงของความช้ืน และลักษณะ

สีของยอดใบชาผลการวิเคราะห์  ที่ได้นั้นค่าความช้ืน
ที่ลดลงในกรณีของขดลวดจะอยู่ที่ประมาณ 1.77 
เปอร์ เซ็นต์  ส่ วนของรั งสีอินฟราเรดนั้นจะอยู่
ประมาณ 2.0 เปอร์เซ็นต์  ลักษณะสีของใบชาที่ผ่าน
การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรดนั้นจะมีสีที่
ใกล้เคียงกันกับตอนก่อนอบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้จาก
ทางโรงงาน จากปัญหาดังกล่าวคณะท างานจึงมี
แนวคิดที่ จะหาวิธีการ เก็บรั กษาสมุนไพรของ
เกษตรกรของชุมชนดังกล่าว โดยการสร้างเครื่อง
อบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า
ขึ้นมา เพื่อจะได้ให้ชุมชนเก็บรักษาสมุนไพรไว้ได้นาน
และเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์  
    1.  เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรดว้ย

พลังงานความร้อนจากไอน้ า 

    2.  เพื่อหาอุณหภูมิกับระยะเวลาที่เหมาะสม

ส าหรับการอบแห้งสมุนไพร 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
จากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาสมุนไพรของ

กลุ่มชุมชุนบ้านลาน  ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้าง

เครื่องอบแห้งสมุนไพรโดยอาศัยด้วยพลังงานความ

ร้อนจากไอน้ าเพื่อจะได้เก็บรักษาสมุนไพรไว้ได้นาน

และเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร โดยสามารถอบได้

ปริมาณมากและใช้เวลาน้อย ซึง่ในการศึกษาในครั้งนี้

ได้น าทฤษฎีทางวิศวกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างเครื่องดังนี้ 

    1.  การถ่ายเทความร้อนและมวล (การค านวณ
ค่าปริมาณความร้อน, 2556) ซึ่งในการถ่ายเทความ
ร้อนมี 3 ลักษณะคือ 1.การน าความร้อน เป็นการ
ถ่ายเทความร้อนจากโมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุล
หนึ่งที่อยู่ข้างเคียง สภาพน าความร้อน เป็นคุณสมบัติ
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ของสารที่ประกอบกันขึ้นเป็นวัตถุซึ่งจะมีค่าแตกต่าง
กันสภาพน าความร้อนขึ้นกับอุณหภูมิและความร้อน 
ค่าสภาพน าความร้อนของน้ าจะมีค่ามากกว่าค่าของ
วัตถุแห้งที่เป็นอาหาร ซึ่งจะเกิดอาหารที่ลักษณะเป็น
ของแข็ง 2. การพาความร้อน จะเกิดกับอาหารที่
เป็นของเหลวโดยกระแสความร้อน จะถูกพาผ่าน
ช่องว่างที่เป็นอากาศหรือแก๊สจากของเหลวชนิดหนึ่ง
ไปยังของเหลวอีกชนิดหนึ่ง และ 3. การแผ่รังสี เป็น
การถ่ายเทความร้อน โดยการแผ่รังสีความร้อนไปยัง

อาหารซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีอบอาหารในสุญญากาศ
และการอบแห้งแบบเยือกแข็งในทางปฏิบัติการ
ถ่ายเทความร้อนในการอบแห้งอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน
ทั้ง 2 หรือ 3 แบบก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะอาหารที่
น าไปอบแห้ง โดยการท าแห้งสมุนไพรเป็นการถ่ายเท
ความร้อน 2 แบบ ระหว่าง การพาความร้อนและ
การน าความร้อนโดยอัตราการอบแห้ง (Drying rate) 
และความช้ืน ในสารนั้น (Moisture content) แบ่ง
ออกได้เป็น 3 ช่วง ดังรูปที่ 1 

 

 

ภาพที ่1  ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนฐานแห้งกับเวลา 
 

        2.  การหาค่าความช้ืนหลังการอบ เพื่อเป็นตัว

บ่งช้ีค่าความช้ืนของวัสดุโดยใช้แบบ  Hot air oven 

method (อุณหภูมิของน้ าอิ่มตัว, 2557) ซึ่งง่ายและ

สะดวกต่อการศึกษาในการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืน

ดังสมการ 

 =   100
1

×
w

w-w                       (1) 

 

เมื่อ w     =   น้ าหนักก่อนอบ (กรัม) 

            w1    =   น้ าหนักหลังอบ    (กรัม) 

     

วิธีการวิจัย  
ส าหรับขั้นตอนในการศึกษาวิจัยและสร้าง

เครื่องมีขั้นตอนดังนี ้

      1.  ศึกษาข้อมูลและเขียนแบบเครื่องอบแห้ง
สมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า  โดย
คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ เขียนแบบและค านวณ
ช้ินส่วนต่างๆ ของเครื่องอบ เพื่อความถูกต้องความ
สะดวก รวดเร็วในการผลิต และประกอบช้ินส่วนต่าง 
ๆ ซึ่งได้ท าการออกแบบและเขียนแบบเครื่องอบแห้ง
สมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า ดังรูปที่ 2 
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ภาพที่ 2**เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า 

(ก) ภาพประกอบด้านหน้าของเครือ่งอบสมุนไพร 

(ข) ภาพประกอบด้านข้างของเครือ่งอบสมุนไพร 

(ค) ภาพประกอบด้านบนของเครือ่งอบสมุนไพร 

(ง) ภาพ Isometric 
 

 

 2.  การสร้ าง เครื่ องอบแห้ งสมุนไพรด้ วย

พลังงานความร้อนจากไอน้ านี้จะน าไอน้ าที่ได้จาการ

ต้มน้ าและใช้พัดลมเป่ากระจายความร้อนและป้องกัน

การควบแน่นของไอน้ าให้เกิดการหมุนเวียนของ

อากาศภายในถังอบ ตัวถังท ามาจากเหล็กกล้าไร้สนิม

เกรด 304 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร 

ยาว 60 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกอัญชันหรือ

ใบเตยได้ครั้งละ  2 กิโลกรัม และสามารถปรับ

อุณหภูมิในการอบสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส   

ในการทดลองการอบแห้งท าการทดลอง 3 ช่วง

อุณหภูมิ คือ 60, 65และ 70 องศาเซลเซียสโดยมีตัว

วัดอุณหภูมิ (Thermocouple) (เทอร์โมคัปเปิล 

Thermocouple, 2557) เ ป็ น ตั ว ค ว บ คุ ม ซึ่ ง

รายละเอียดของเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงาน

ความร้อนจากไอน้ า แสดงดังรูปที่ 3 
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ภาพที ่3 เครื่องอบแห้งสมุนไพรดว้ยพลังงานความร้อนจากไอน้ า 

(1)*ตู้อบสมุนไพร (5) หม้อต้มน้ า 

(2)*ถาดวางสมุนไพร (6) โครงเครื่อง 

(3)*ช้ันวางถาดสมุนไพร (7) ประตู 
(4) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (8) คือ มอเตอร์ 

  

    3.   ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
กับระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบ โดยความช้ืน
เริ่มต้นของวัสดุที่น ามาอบแห้งคือ 100%  ในการ
ทดลองจะใช้ดอกอัญชันหรือใบเตยครั้งละ 2 กิโลกรัม
ในการอบโดยก าหนดอุณหภูมิอบอยู่  3 ช่วงคือ
อุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ในการ
อบแห้งจะต้องท าการควบคุมความช้ืนให้ได้ร้อยละ 
12 ของดอกอัญชันและความช้ืนที่ร้อยละ 20 ของ
ใบเตย  
    4.  เก็บและบันทึกผลการทดลองเครื่องอบแห้ง
สมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า  และน า
ค่าที่ ได้มาวิ เคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิกับเวลาที่ เหมาะสมที่ใ ช้ในการอบแห้ง
สมุนไพร 

ผลการวิจัย  
 ผลการทดลองในการสร้างเครื่องอบแห้ง
สมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ าแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านดังน้ี 

1. ความสัมพันธ์ด้านเวลาและอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการอบอบดอกอัญชันและใบเตย ที่
อุณหภูมิ 60, 65 และ70 องศาเซลเซียส จ านวน3 
ครั้ง ที่เปอร์เซ็นต์ความช้ืนการทดลอง 3 ครั้ง แสดง
ดังตารางที่ 1และตารางที่ 2 
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ตารางที ่1.*เปอร์เซ็นต์ความชื้นของดอกอัญชันหลังการอบที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ น้ าหนักก่อนอบ 2 กิโลกรัม ที่
เปอร์เซ็นต์ความชื้นร้อยละ 12 ของน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์ความชื้นเริ่มต้นท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก)    
 

       เวลาอบ (ช่ัวโมง) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) เปอร์เซ็นต์ความชืน้ 
60 65.5 45 27.5 15 10 

65 59.5 38 25 14.5 11 

70 58 33.5 18 10  
 

 จากตารางที่ 1 การทดลองอบดอกอัญชัน 2 

กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ความช้ืน

ร้อยละ 10 ของน้ าหนัก ระยะเวลาอบ 2.5 ช่ัวโมง ที่

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  ได้ความช้ืนร้อยละ 11 

ของน้ าหนัก ระยะเวลาอบ 2.5 ช่ัวโมง และที่

อุณหภูมิ 70  องศาเซลเซียส ได้ความช้ืนร้อยละ 10 

ของน้ าหนัก ระยะเวลาอบ 2.0 ช่ัวโมง จะเห็นว่าเมื่อ

เพิ่มอุณหภูมิและเวลาท าให้ความช้ืนลดลง ดังรูปที่ 4 

ซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนหลัง

การอบกับระยะเวลาในการอบดอกอัญชันที่น้ าหนัก 

2 กิโลกรัม 

 
ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนหลังการอบกับระยะเวลา 

ในการอบดอกอัญชันท่ีน้ าหนัก 2 กิโลกรมั 

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของใบเตยหลงัการอบท่ีอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ น้ าหนักก่อนอบ    2 กิโลกรัมที่
เปอร์เซ็นต์ความชื้นร้อยละ 20 ของน้ าหนัก (เปอร์เซ็นต์ความชื้นเริ่มต้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก) 

 

เวลาอบ (ช่ัวโมง) 1.0 2.0 3.0 4.0 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) เปอร์เซ็นต์ความชื้น 

60 43 27 25 21.5 
65 39.5 24 23 21 
70 38.5 22 20.3 20 
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 จากตารางที่  2 การทดลองอบใบเตย 2 

กิโลกรัม ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้เปอร์เซ็นต์

ความช้ืนร้อยละ 21.5 ของน้ าหนัก ระยะเวลาอบ 4.0 

ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ได้เปอร์เซ็นต์

ความช้ืนร้อยละ 21 ของน้ าหนัก ระยะเวลาอบ 4.0 

ช่ัวโมง และที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส ได้

เปอร์ เ ซ็ นต์ ค วาม ช้ืนร้ อยละ  20  ของน้ าหนั ก 

ระยะเวลาอบ 4 ช่ัวโมง จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ

และเวลาท าให้ความช้ืนลดลง ดังรูปที่ 5 ซึ่งเป็นกราฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนหลังการอบกับ

ระยะเวลาในการอบใบเตยที่น้ าหนัก 2 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กราฟความสมัพันธ์ระหว่างค่าความช้ืนหลังการอบกับระยะเวลาในการอบใบเตยที่น้ าหนัก 2 กิโลกรัม 

 

     2.  ด้านจุดคุ้มทุน (การค านวณค่าเสื่อมราคา

มูลค่าทรัพย์สินอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน, 2557) 

ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนพบว่าเครื่องอบมีอายุ 2 ปี 

ราคาเครื่อง 35,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน

เท่ากับ 1563.45 บาท ในการอบดอกอัญชัน ต้นทุน 

320 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายที่ผ่านการอบแล้ว 

500 บาทต่อกิโลกรัม มีจุดคุ้มทุนในการอบดอก

อัญชัน 9 กิโลกรัมต่อเดือนและใบเตยต้นทุนราคา 

100 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากผ่านการอบแล้วราคา

ขายเท่ากับ 500 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 4 กิโลกรัมต่อ

เดือน  ซึ่งจากการศึกษาในการคิดจุดคุ้มทุนเห็นว่า

การสร้างเครื่องอบแห้งสมุนไพรดังกล่าวเหมาะสมต่อ

ชุมชนดังกล่าว  

 

อภิปรายผลการวิจัย  
      จากผลการทดลองในการท างานของเครื่องอบ

แห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า พบว่า

อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบดอกอัญชัน

อยู่ที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่เวลา 2 ช่ัวโมง 

และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบใบเตย ที่อุณหภูมิ 

70 องศาเซล เซียส ที่ เ วลา 4 ช่ั วโมง  ซึ่ งจาก

ผลการวิจัยแสดงได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้ง

สมุนไพรคือ ความช้ืน อุณหภูมิและเวลา   
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สรุป  
จากการศึกษาและทดลองในการสร้างเครื่อง

อบแห้งสมุนไพรด้วยพลังงานความร้อนจากไอน้ า

สรุปผลดังนี้คืออุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการ

อบดอกอัญชันที่ความช้ืนร้อยละ 12 อยู่ที่ 70 องศา

เซลเซียส ที่เวลา 2 ช่ัวโมง และอุณหภูมิที่เหมาะสม

ในการอบใบเตย ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่

เวลา 4 ช่ัวโมง ซึ่งทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายิ่งอุณหภูมิยิ่ง

สูงขึ้นระยะเวลาจะลดลงแสดงถึงความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยที่ผลต่ออบสมุนไพรคือ เปอร์เซ็นต์ความช้ืน 

อุณหภูมิและเวลา   

 

กิตติกรรมประกาศ 

      ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ที่ ให้ความอนุ เคราะห์  ในการใ ช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลอง  
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มือกลห้านิ้วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Five Fingers Robotics Hand Controlled by Microcontroller 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างมือกลห้านิ้วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จ าค าพูด เพื่อ

น าไปควบคุมมือกลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  AT mega 2560 ควบคุมการเคลื่อนไหวมือกลโดยรับค าสั่งเสียงแล้วส่งค าสั่ง
สัญญาณไปยังไมโครคอน โทรลเลอร์ เข้าที่พอร์ต A0, A1 เมื่อค่าที่ได้รับถึงค่าที่ก าหนดไว้โปรแกรมจะสั่งงานเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
ดีซี 2.5 วัตต์ จ านวน 5 ตัว ควบคุมมือกลให้สามารถหยิบจับชิ้นงานและเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมือมนุษย์ เพื่อพัฒนาส าหรับผู้พิการ
ทางด้านมือต่อไปได้ 

 วิธีการออกแบบมือกลห้านิ้วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหลักการท างานใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมโดย
รับค าสั่งเสียงผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด์แล้วส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมเพื่อให้มือกลสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมือ
มนุษย์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทางด้านการแพทย์ต่อไปได้ การทดสอบมือกลโดยหยิบจับชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตและหยิบจับ
ชิ้นงานรูปทรงทั่วไป โดยพบว่าการหยิบจับชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็ก มีความผิดพลาดในการหยิบจับชิ้นงาน 13.33 % จาก
ชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็กทั้งหมดการหยิบจับชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดกลาง มีความผิดพลาดในการหยิบจับชิ้นงาน 
11.11 % จากชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดกลางทั้งหมดการหยิบจับชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ มีความผิดพลาดในการหยิบ
จับชิ้นงาน 16.67 % จากชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ทั้งหมดการหยิบจับชิ้นงานรูปทรงทั่วไป มีความผิดพลาดในการหยิบจับ
ชิ้นงาน 22.92 % จากชิ้นงานรูปทรงทั่วไปทั้งหมดและสามารถหยิบจับชิ้นงานที่มีน้ าหนักสูงสุดได้ 1100 กรัม 

ค าส าคัญ: การรู้จ าค าพูด, มือกล, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  

Abstract 
This paper presents the design and build five fingers robotics hand controlled by microcontroller by 

speech recognition technology to controlled robotics hand by microcontroller Arduino ATmega 2560. Controlled 
movement of robotics hand by receive voice command then send to microcontroller at port A0, A1. When 
receive value equal to set value program will order to controlled servo motor dc 2.5 watt amount 5 pieces. 
Controlled robotics hand can pick model and move similar like human hand. For develop of hand orthopedically 
handicapped patients from now on.  

Design of five fingers robotics hand controlled by microcontroller. Control- led by receive voice 
command from android phone then send to microcontroller. Controlled robotics hand to move similar like 
human hand and can apply with medical field from now on. Tested robotics hand by pick up geometry shapes 
and  pick up general shape. It was found pick up geometries small an error 13.33% from of all geometries small. 
Pick up geometries medium an error 11.11% from of all geometries medium. Pick up geometries a large an error 
16.67% from of all geometries a large. Pick up General shape an error 22.29% from of all General shape and can 
pick up maximum weight 1100 grams.  

Keywords: speech recognition, robotics hand, microcontrolle 
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บทน า 
ปัจจุบันมีผู้พิการทางด้านแขนเพิ่มขึ้นอัน

เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางถนน 
อุบัติเหตุระหว่างการท างาน ภัยสงคราม หรือผู้มี
ความพิการแต่ก าเนิดเป็นต้น ซึ่งความพิการนี้เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของผู้พิการอย่างยิ่ง ท าให้
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่  หรือท า
กิจวัตรประจ าวันได้อย่างเป็นปกติ อย่างไรก็ตามแม้
ในปัจจุบันจะมีอวัยวะเทียมเช่น แขนและขาเทียม 
แก่ผู้พิการ แขนเทียมและขาเทียมนั้นช่วยท าให้ผู้
พิการสามารถเดินได้และช่วยท าให้การที่เคลื่อนไหว
ร่างกายดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ท าให้ผู้พิการสามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น แต่แขนและขาเทียมที่มีนั้นยัง
มีข้อจ ากัดในด้านการเคลื่อนไหว เพราะไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ตามที่ผู้พิการต้องการ ท้ังนี้มีผู้คิดค้นมือ
เทียมเพื่อให้คนที่มีความพิการด้านมือได้สามารถ
ด ารงชีวิตดีกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่ เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้คนท่ีพิการเหล่านี้ 

ดังนั้นบทความนี้จึงได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
ควบคุมมือกลผ่านเทคโนโลยีการรู้จ าเสียงพูดโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมเพื่อให้มือกลสามารถ

เคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมือมนุษย์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้พิการทางด้านมือต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อศึกษาการท างานของมือกล 
2.2เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการพัฒนามือกล

เพื่อผู้พิการทางด้านมือในการหยิบจับสิ่งของ                                                        
 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
1. MIT App Inventor กูเกิ้ลร่วมมือกับเอม

ไอทีพัฒนาโปรแกรม App Inventor ใช้ส าหรับ
พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ  Android โดยโปรแกรมนี้
ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (App  Inventor server) 
โดยข้อมูลของโปรเจคต่างๆ จากผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ที่
เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ (Cloud computing) App 
Inventor 2 เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
บราวเซอร์ที ่ช ่วยให้คุณสามารพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับโทรศัพท์ แท็บเลตแอนดรอยด์โดยใช้เว็บเบ
ราเซอร์เป็นเครื่องมือมีระบบจ าลองเครื่องโทรศัพท์
ให้เห็นการท างานของโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น
อย่างเสมือนจริงหรือการใช้โทรศัพท์ของท่านใน
การแสดงผลโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 1 การท าแอพพลิเคชันจาก App Inventor 2 
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จากภาพที่ 1 แสดงการท างานแอพพลิเคชัน
จาก App Inventor 2 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์
มือ ถือ 

2. วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (Full 
Wave Rectifier Circuit) วงจรเรียงกระแสแบบ
ครึ่งคลื่นสามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้วงจรที่
เรียกว่าวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นวงจรเรียง

กระแสแบบนี้ใช้ไดโอดอย่างน้อย 2 ตัวอยู่ในวงจร
เพื่อว่าจะท าให้ไดโอดสามารถน ากระแสในแต่ละครึ่ง
ไซเคิลของกระแสสลับไดโอดทั้งสองจึงท าหน้าที่เป็น
ตัวจ่ายกระแสให้กับความต้านโหลดตัวละครึ่งไซเคิล
แต่ต้องจ่ายให้ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นวงจรจึงสามารถ
จ่ายไฟกระแสตรงได้ตรงกว่าแบบครึ่งคลื่น 

 

 
ภาพที่ 2 วงจรเรยีงกระแสเตม็คลืน่แบบเซนเตอร์แทป 

 

จากภาพที่ 2 การท างานรูปวงจรกระแสเต็ม
คลื่นแบบเซนเตอร์แทป คือครึ่งไฟบวกเข้ามาที่
อินพุตทางด้านขดปฐมภูมิศักดาไฟฟ้า ที่จุด B จะมี
ค่าบวกเมื่อเทียบกับ A หรือ C และศักย์ไฟฟ้าที่จุด C 
จะมีค่าบวกเมื่อเทียบกับจุด A ดังนั้น ไดโอด D1 จะ
ไม่น ากระแสไฟฟ้า และเมื่อแรงดันไฟในครึ่งไซเคิล
ต่อมา คือครึ่งไฟลบเข้าที่อินพุตทางด้านขดปฐมภูมิ
ศักดา ไฟฟ้าท่ีจุด A  มีค่าบวกเมื่อเทียบกับ B หรือ C  
และศักย์ไฟฟ้าที่จุด C มีค่าบวกเมื่อเทียบกับจุด B 
ดังนั้น ไดโอด D2 จะไม่น ากระแสไฟฟ้า ส่วนไดโอด 
D1 น ากระแสได้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นใน
วงจรค่าพารามิเตอร์ในวงจรเรียงกระแสแบบเต็ม
คลื่นดั้งนี ้
 

2

0.636

I
mI I

dc m
    (1) 

2
0.636

VmV Vmdc 
    (2) 

2

ImIrms     (3) 

2

VmVrms     (4) 

 
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรล 

เลอร์ คือ อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวน าที่รวบรวม
ฟังก์ช่ันการท างานต่างๆไว้ภายในตัวของอุปกรณ์ 
โดยมีโครงสร้างใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ คือ ภายใน
ประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลและโปรแกรมหน่วย
ประมวลผล หน่วยความจ า หน่วยแสดงผล 

 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรเลอร์ 
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จากภาพที่ 3 โครงสร้างภายในประกอบด้วย
หน่วยรับข้อมูลและโปรแกรมหน่วยประมวลผล
หน่วยความจ า หน่วยแสดงผล 

4. Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรล เลอร์ 
โดยใช้ AVR ขนาดเล็กเป็นตัวประมวลผลสั่งงาน

เหมาะส าหรับน าไปใช้ ในการศึกษาเรียนรู้ ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์แลน ามาประยุกต์ใช้งานการ
ควบคุมอุปกรณ์ (Input Output) ได้มากมายทั้งใน
แบบที่เป็นการท างานตัวเดียวอิสระหรือเช่ือมต่อ
สั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆดังแสดงในภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4  ArduinoMega2560 

 

การออกแบบ 
1.การออกแบบมือกล ส่วนโครงสร้างของมือ

กล ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าหรับการเคลื่อนที่ของมือ 
โดยมือกลที่จัดท าเป็นมือกลที่มี 5 นิ้วมีโครงสร้าง
เหมือนมือมนุษย์มีการเคลื่อนที่ได้ 10 องศาแยก
อิสระ (Degree Of Freedom: DOF) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นนิ้วละ 2 องศาแยกอิสระ จึงมีการใช้สปริง
โลหะจ ารูปทั้งหมด 10 เส้น ท าให้โดยมือกลสามารถ
แสดงสัญลักษณ์ทางมือเลียนแบบมนุษย์ได้และ
สามารถหยิบจับวัตถุลักษณะทรงกระบอก โดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 45 ถึง 70 มิลลิเมตร 

 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบมือกล 5 น้ิว 

 

การออกแบบมือกลนั้นได้ค านึงถึงลักษณะ
โครงสร้าง ข้อต่อ จุดหมุน และลักษณะทางกายภาพ
ของมือมนุษย์เป็นส าคัญ โดยโครงสร้างของแขนท า
จากแผ่นอะคริลิคแบบหนานิ้วมือท ามาจากซิลิโคลน
หนาและออกแบบมือกลให้มีลักษณะ 5 นิ้ว ซึ่ง
สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระจากกัน และมีโครงสร้าง
ที่แข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักของส่วนประกอบ

อื่นๆได้ มีน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียง
มือมนุษย์ ดังแสดงในภาพที่ 5 

โดยสามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่   

1. มือและนิ้วมือ 
2. แขนวงจรควบคุมมอเตอร์ 
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ภาพที่ 6 แบบมือส าหรับมือกล

ส่วนรูปที่ 6 แสดงแบบมือส าหรับมือกลดังนี ้
-  หลังมือ ท าหน้าที่เป็นจุดยึดเซอร์โวมอเตอร์

และนิ้วมือ ซึ่งเป็นส่วนท่ีต้องมีความแข็งแรง สามารถ
รองรับแรงดึงและน้ าหนักของเซอร์โวมอเตอร์น้ าหนัก
นิ้วมือและช้ินงานที่ต้องการจับได้ จึงเลือกใช้แผ่น
อะคริลิกหนา 3 มิลลิเมตร ตัดตามแบบหลังมือที่ได้
ออกแบบไว้ จากนั้นน าเซอร์โวมอเตอร์ SG90 และ
นิ้วมือที่สร้างขึ้นมายึดติดกับหลังมือ ดังภาพที่ 7 

-  ฝ่ามือ  ท าหน้าที่เป็นส่วนป้องกันเฟืองของ
เซอร์โวมอเตอร์ส าหรับควบคุมนิ้วมือกับช้ินงานที่จับ
ไม่ ให้สัมผัสกัน ท าให้ ช้ินส่วนของเฟืองเซอร์ โว
มอเตอร์ได้รับความเสียหายได้ โดยใช้แผ่นอะคริลิก
หนา 3 มิลลิเมตร ตัดตามแบบฝ่ามือที่ได้ออกแบบไว้ 
และยึดติดกับหลังมือโดยมีระยะห่างระหว่างฝ่ามือ
และหลังมือ 2 เซนติเมตร เพื่อให้มีช่องว่างส าหรับ
เฟืองเซอร์โวมอเตอร์ ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 โครงสร้างทางกลของนิ้วมือ 
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ภาพที่ 8 โครงสร้างทางกลของนิ้วมือ 

 
จากภาพที่ 7 และภาพที่ 8 เป็นโครงสร้างทางกลของนิ้วมือทั้ง 5 นิ้วมีโครงสร้างเหมือนมือมนุษย์มีการเคลื่อนที่

ได ้10 องศาแยกการท างานอิสระ  
2. การออกแบบวงจรไฟฟ้า 

 

 
ภาพที่ 9 โครงสร้างวงจรการท างานของต้นแบบมือกล 

 
จากภาพที่ 9 เป็นต้นแบบมือกลใช้โลหะจ ารูป

เป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้ว
มือท้ังมือแบบหลายตัวประมวลผล(Multiprocessor) 

โดยแต่ละนิ้วมีตัวประมวลผลรอง 1 ตัว และมีตัว
ประมวลผลหลักควบคุมการท างานตัวประมวลผล
รองทั้งหมดอีก 1 ตัว รวมทั้งหมด 6 ตัว การท างาน
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ของวงจรควบคุมการท างานของมือกลจะประกอบไป
ด้วยวงจรหลักๆอยู่ 5 วงจรคือ วงจรแหล่งจ่ายไฟ 
วงจรตัวตรวจจับการสัมผัส วงจรขยายสัญญาณการ
ควบคุม วงจรควบคุมมือกล โดยรับข้อมูลการควบคุม
การท างาน และวงจรเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์โดย
การท างานเบื้องต้น จะสั่งงานผ่านทางปุ่มกด เมื่อท า
การกดปุ่มแล้วสัญญาณส่งไปยังหน่วยประมวลผลที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลสัญญาณที่ส่ง
มาว่าต้องการให้มือกลท าอะไร จากนั้นไมโครคอน 
โทรลเลอร์หลักท าการประมวลผลส่งสัญญาณไปยัง
ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสั่งงานผ่านวงจร
ขับการท างานของขดลวดโลหะจ ารูปให้ท างานตาม
ค าสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์หลักได้ประมวลผลออก
มาแล้วนิ้วมือจะเริ่มเคลื่อนที่ไปตามทิศทางการ
เคลื่อนที่ของขดลวดโลหะจ ารูป โดยที่บริเวณนิ้วจะมี

ตัวตรวจจับการสัมผัสติดตั้งไว้เพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณ
กลับมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ประมวลผลเมื่อถึง
จุดที่ก าหนดไว้แล้วจากไมโครคอนโทรลเลอร์ก็หยุด
สั่งแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ก็รอรับค าสั่งจากปุ่ม
ค าสั่งต่อไป 

3.การออกแบบการควบคุมการท างาน การ
ออกแบบการควบคุมมือกลได้ออกแบบให้มี 4 โหมด
การควบคุม โหมดที่ 1 คือ MCU mode เป็นโหมดที่
มือกลสามารถหยิบหรือจับวัตถุต่างๆได้โดยจะมีการ
ตรวจจับการสัมผัสด้วยไมโครสวิทช์ที่ถูกติดตั้งไว้ที่นิ้ว
มือ โหมดที่ 2 คือการแสดงสัญลักษณ์ทางมือซึ่งมี
รูปแบบการก ามือ การแบมือ การนับนิ้วตั้งแต่ 1 ถึง 
5 โหมดที่ 3 คือการเลือกการควบคุมผ่านการ
เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์และโหมดที่ 4 คือการเลือก
การควบคุมแบบอิสระได้ทุกองศาการเคลื่อนที่  

 

 
ภาพที ่10 ขั้นตอนการควบคุมการท างานมือกล 

 
จากภาพที่ 10 แสดงการท างานการควบคุมมือกลโดยผ่านค าสั่งของการประมวลผลของไมโครคอลโทรลเลอร์ 
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ภาพที ่11 ขั้นตอนการท างานด้วยมือกล 5 นิ้ว 

 

จากภาพที่ 11 เป็นการท างานของมือกล 5 นิ้ว 
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเริ่มต้นจาก
ผู้ใช้งานพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผ่านแอพ
พลิเคชันแอนดรอยด์โดยบลูทธ Voice Recognizer 
ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก  MIT App inventor จ า ก นั้ น
โปรแกรมจะท าการส่งข้อมูลเสียงไปยังเซิร์ฟ เวอร์
เพื่อท าการแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อความ  จากนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้ถูกส่งกลับมาและท าการตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลตัวอักษรที่ผู้ใช้ก าหนดขึ้นและท าการส่ง
ตัวอักษรที่ได้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านสัญญาณ 
บลูทูธ และเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รับค่า
ตัวอักษรสั่งให้ขา 13 ON เป็นเวลา 250 มิลลิวินาที 

เพื่อท าให้ผู้ใช้ทราบว่าขณะนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้รับค่าตัวอักษรที่ส่งมาแล้ว จากนั้นไมโครคอนโทรล 
เลอร์จะท าการเปรียบเทียบตัวอักษรกับฟังก์ชันที่
ก าหนดไว้ หากตรงกับฟังก์ชันไว้ไมโครคอนโทรล 
เลอร์สั่งให้เซอร์โวมอเตอร์ดึงให้นิ้วมือให้เคลื่อนไหว
ตามองศาที่ก าหนดไว้  โดยท าการตรวจสอบต าแหน่ง
ของมอเตอร์จ านวน 5 รอบภายในระยะเวลา 1500 
มิลลิวินาที จากนั้นเตรียมพร้อมส าหรับการรับค าสั่ง
ต่อไป หากไม่ตรงก็เตรียมพร้อมส าหรับการรับค าสั่ง
ต่อไป และนอกจากนี้หากเกิดกรณีผิดพลาดสามารถ
ส าหรับยกเลิกค าสั่งและรีเซ็ตค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
โดยใช้ปุ่มกดได้ 

 

 
ภาพที่ 12 วงจรการควบคุมเซอรโ์วมอเตอร ์
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จากภาพที่ 12 วงจรควบคุมเซอร์โวมอเตอร์/
เซอร์โวมอเตอร์ SG90 ท าหน้าที่ความคุมการ
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง นิ้ ว มื อ  ท า ง า น โ ด ย เ มื่ อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลฟังก์ชันเรียบร้อย
แล้วจะท าการส่งสัญญาณ PWM (Pulse Width 

Modulation )เป็นการสร้างสัญญาณความกว้างของ
พัลล์ให้แก่เซอร์โวมอเตอร์ เพื่อสั่งให้เซอร์โวมอเตอร์
หมุนตามองศาที่ก าหนดไว้ในฟังก์ชันดังกล่าวและท า
การตรวจสอบ 

 
4.การออกแบบแอพพลิเคชันแอนดรอยด์ 

 

 
ภาพที่ 13 การท างานของแอพพลิเคชันแอนดรอยด ์

 
จากภาพที่ 13 หลักการท างานของแอพพลิเค

ชันแอนดรอยด์ท างานโดยอาศัย Google Speech 
Recognizer API ซึ่งพัฒนาโดย Google ท าหน้า
แปลงเสียงแปลงสัญญาณเสียงเป็นข้อความโดยเริ่ม
จากรับค าสั่งเสียงจากผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ
แอนดรอยด์  จากนั้นส่ งข้ อมูล เสีย งที่ ไ ด้ ไปยั ง
เซิร์ฟเวอร์ของ Google ผ่านการเช่ือมต่อ WIFI หรือ 
3G จากนั้นจะท าการประมวลผลและส่งผลลัพธ์ที่
ได้มายังโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือท าการ
เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับฐานข้อมูลในโทรศัพท์ที่
ผู้ ใ ช้สร้ างขึ้น หากตรงกับฐานข้อมูลท าการส่ ง
ตั ว อั ก ษรหรื อตั ว เ ล ขที่ ต ร งกั บ ผลลั พ ธ์ ไ ปยั ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูลใดๆ แอพพลิเคชันท าการส่งผลลัพธ์ที่ได้ไป
ยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านการเช่ือมต่อสัญญาณ
แบบบลูทูธ โดยมีขั้นตอนการท างาน 
 

วิธีการทดลอง 
วิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1).การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิต 
2).การหยิบจับช้ินงานท่ัวไป 
3) ฟังก์ชันการท างานของมือกล 
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ตารางที ่1/การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็ก 

 
 

จากตารางที่ 1 ผลการหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็ก พบว่าสามารถหยิบจับช้ินงานได้ทั้ง 3 ครั้ง 
แต่รูปทรงสามเหลี่ยมและรูปทรงพีระมิดไม่สามารถหยิบได้ 1 ครั้ง 

 
ตารางที ่2 การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดกลาง 

 
 

จากตารางที่ 2 ผลการหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดกลาง พบว่าสามารถหยิบจับช้ินงานได้ทั้ง 3 ครั้ง 
แต่รูปทรงสามเหลี่ยมไม่สามารถหยิบได้ 1 ครั้ง 
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ตารางที ่3 การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ 

 
 

จากตารางที่ 3 ผลการหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ พบว่าสามารถหยิบจับช้ินงานได้ทั้ง 3 ครั้ง 
แต่รูปทรงสามเหลี่ยมไม่สามารถหยิบได้ 2 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4 น้ าหนักที่สามารถหยิบได ้

หยิบ
ชิ้นงาน 

 

ชิ้นงาน น้ าหนักโดยประมาณที่
ส า ม า ร ถ ห ยิ บ ไ ด้ ต า ม
ชิ้นงาน (g) 

ขวดเล็ก 

 

150 g 

ขวดใหญ่ 

 

200 g 

แก้วน้ า 

 

200g 

กล่อง
กระดาษ 

 

150 g 
 

กล่อง
เครื่องมือ 

 

1100 g 
 

 

909



 
 

จากตารางที่ 4  ผลการหยิบจับช้ินงานรูปทรงทั่วไป พบว่าเมื่อสามารถหยิบจับช้ินงานได้น้ าหนักสูงสุดที่
สามารถหยิบจับช้ินงานมีดังนี้ ขวดเล็ก 150 g ขวดใหญ่ 200 g, แก้วน้ า 200 g, กล่องกระดาษ 150 g และน้ าหนักที่
หยิบได้มากท่ีสุดคือ กล่องเครื่องมือ 1100 g สรุปสามารถหยิบจับช้ินงานน้ าหนักสูงสุดได้ 360 g โดยเฉลี่ย 

 
ตารางที่ 4 ฟังก์ชันการท างาน 

ฟังก์ชันการ
ท างานของมือกล 

ท่าทางที่ต้องการ ท่าทางที่ท าจากมือกล ลักษณะขององศาน้ิวมือ 

1.ก ามือ 
 

 
 

องศาขอมอเตอร์ทุกน้ิวจะอยู่ท่ี 170 องศา 

2.แบมือ 
 

  

องศาขอมอเตอร์ทุกน้ิวจะอยู่ท่ี 10 องศา 

3.สามน้ิว 
 

  

องศาขอมอเตอร์นิ้วนางกับน้ิวก้อยจะอยู่ท่ี 170 องศา 

4.จับขวด 
 

  

องศาขอมอเตอร์ทุกน้ิวจะอยู่ท่ี 150  
องศา 

5.รับของ 

 
 

องศาขอมอเตอร์นิ้วโป้ง170องศา ส่วนสี่น้ิวท่ีเหลือ 50 องศา 

6.ชี้น้ิว 
  

 

องศาขอมอเตอร์นิ้วชี้ 10 องศา สี่น้ิวท่ีเหลือ 170 องศา 

7.หิ้วของ 
 

  

องศาขอมอเตอร์นิ้วโป้ง10 องศา สี่น้ิวท่ีเหลือจะอยู่ท่ี 170 องศา 

  
จากตารางที่ 4 ฟังก์ชันการท างานของมือกลพบว่ามือกลสามารถท าท่าทางได้ตามทีต่้องการ 
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ตารางที่ 5 การหยิบจับช้ินงาน 
หยิบชิ้นงาน ชิ้นงาน ค าสั่งที่ใช้ในการหยิบจับชิ้นงาน 

 
หัวแร้ง 

 

ก ามือ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

 
นาฬิกา 

 

ก ามือ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

 
ขวดเล็ก 

 

จับขวด 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

 
ขวดใหญ ่

 

จับขวด 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

 
แก้วน้ า 

 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

รีโมท 
 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

กล่องกระดาษ 

 

ก ามือ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

ปากกา 

 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

ปากกาเมจิก 

 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

คัตเตอร์ 

 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

ส้อม 

 

สามนิ้ว สามนิ้ว (หยิบชิ้นงาน) 
ปล่อย (เตรียมหยิบชิ้นงานโดยใช้ฟังก์ชันสามนิ้วอีกครั้ง) 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

แผ่น cd 

 

รับของ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

 
ไขควง 

 

ก ามือ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 
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กระเป๋า 

 

หิ้วของ 
แบมือ (เตรียมใช้งานฟังก์ชันอื่น) 

จากตารางที่ 5 เป็นการหยิบจับช้ินงานรูปทรงต่างๆโดยใช้ค าสั่งในการหยิบจับช้ินงานเป็นขั้นตอนตามล าดับ
การหยิบจับช้ินงานโดยฟังก์ชันของมือกล 

 
สรุปผลการทดลอง 

มือกลห้านิ้วควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
จากการทดสอบพบว่าเมื่อท าการทดสอบมือกล
สามารถหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็ก , 
กลาง และใหญ่ พบว่าสามารถหยิบจับช้ินงานได้ทั้ง 3 
ครั้ง แต่จะมีบางรูปทรงจะไม่สามารถหยิบได้ทั้ง 3 
ครั้ง 

จากผลการทดลองการหยิบจับช้ินงานรูปทรง
ทั่วไป พบว่าสามารถหยิบจับช้ินงานได้ทั้ง 3 ครั้ง แต่
นาฬิกา, รีโมต, ปากกา, ปากกาเมจิก, คัตเตอร์, ส้อม 
และหลอด ไม่สามารถหยิบได้ทั้ง 3 ครั้ง 

1./น้ าหนักที่สามารถหยิบได้โดยมือกล จากผล
การทดสอบมือกลในการหยิบจับช้ินงานรูปทรงทั่วไป 
พบว่า เมื่อสามารถหยิบจับช้ินงานได้ น้ าหนักสูงสุดที่
สามารถหยิบจับช้ินงานมีดังนี้ ขวดเล็ก 150 g, ขวด
ใหญ่ 200 g, แก้วน้ า 200 g  กล่องกระดาษ 150 g 
และน้ าหนักที่หยิบได้มากที่สุดคือ กล่องเครื่องมือ 
1100 g 

2. โปรแกรมควบคุมมือกลจากการศึกษาและ
ท าการเขียนโปรแกรมในการควบคุมมือกล เพื่อสั่ ง
การมอเตอร์เมื่อท าการทดสอบมือกลพบว่ามือกล
สามารถท างานตามโปรแกรมและฟังก์ชันท่ีก าหนดได้
ตามที่ต้องการ 

3. สรุปผลการหยิบจับช้ินงานมือกลพบว่าการ
หยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็ก มีความ
ผิดพลาดในการหยิบจับช้ินงาน 13.33 % จาก
ช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดเล็กท้ังหมด 

การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาด
กลาง มีความผิดพลาดในการหยิบจับ ช้ินงาน 

11.11 % จากช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดกลาง
ทั้งหมด 

การหยิบจับช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ 
มีความผิดพลาดในการหยิบจับช้ินงาน 16.67 % 
จากช้ินงานรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ทั้งหมด 

การหยิบจับ ช้ินงานรูปทรงทั่ วไป มีความ
ผิดพลาดในการหยิบจับช้ินงาน 22.92 % จาก
ช้ินงานรูปทรงท่ัวไปทั้งหมด 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุนงานวิจัยงบประมาณ
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การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊าซ
ชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง 
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บทคัดย่อ  
โครงกำรนี้เป็นศึกษำเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพ และ ดัดแปลง

เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงเฉพำะก๊ำซชีวภำพอย่ำงเดียว เครื่องยนต์ที่ใช้ในกำรทดสอบคือเครื่องยนต์ดีเซล
เล็กยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น DI-700ขนำด 353 cc. 7 HP ห้องเผำไหม้เป็นแบบเผำไหม้ตรง ขับเยนเนอเรเตอร์ขนำด 3 HP ให้ภำระงำนโดยใช้
หลอดไฟฟ้ำ ก่อนกำรดัดแปลงเครื่องยนต์เมือใช้เชื้อเพลิงร่วมกับก๊ำซชีวภำพ เครื่องยนต์มีอัตรำส่วนก ำลังอัด 18:1 ผลกำรทดสอบที่
อัตรำส่วนของน้ ำมันดีเซลต่อก๊ำซชีวภำพที่ 03:  03 เป็นช่วงที่เหมำะสมที่สุดเนื่องจำกเครื่องยนต์ไม่มีอำกำรน๊อคเกิดขึ้น ประสิทธิภำพของ
เครื่องยนต์สูงสุดที่ 18.49% โหลดทำงไฟฟ้ำ 3,000 Watt อัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้ ำมันดีเซล 10 cc/min และมีอัตรำกำร
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพ 24 lit/min เมื่อดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเครื่องยนต์มีอัตรำส่วนก ำลังอัดลดลง
เหลือ 10:1 ใช้เช้ือเพลิงเฉพำะก๊ำซชีวภำพเพียงอย่ำงเดียว ผลกำรทดสอบ ได้ประสิทธิภำพของเครื่องยนต์สูงสุดที่ 6.95% โหลดทำง
ไฟฟ้ำ 500 Watt มีอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊ำซชีวภำพ 17 lit/min เมื่อน ำผลที่ได้มำค ำนวณต้นทุนต่อกำรให้ก ำลังพบว่ำ 
เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพ ได้ที่ 4.02 บำท/kW.hr  ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้
เช้ือเพลิงเฉพำะก๊ำซชีวภำพอย่ำงเดียว ได้ที่ 3.44 บำท/kW.hr 

ค าส าคัญ: ก๊ำซชีวภำพ, เครื่องยนต์ก๊ำซชีวภำพ, กำรทดสอบเครื่องยนต์ 
 
Abstract 

This paper presents a comparative study of engine performance on modified diesel engine using Biogas and 
modified Diesel engine tube Gasoline engine with using only Biogas. The engine tested in this study was small 
Diesel engine Mitsubishi type model DI-700 size 353 cc.7 HP, the directly combustion chamber type which drives 
generator size 3 kW, input load electric light bulb. Before adapting the engine when using Biogas Dual fuel, the 
compression ratio was 18:1. From the experiment, it was indicated that ratio of Diesel engine to Biogas was 30:70 
which the most appropriate period as there is no any sign of failure to the engine, the peak efficiency of the 
engine; highest electric load is 3000 Watts. The ratio of biogas consumption was 24 litre/min and the ratio of 
diesel consumption was 10 cc/min. After modified the Diesel engine to be Gasoline engine, the engine power was 
decreased to 9.88:1 as using only Biogas. From testing result of using only Biogas, it appeared the highest 
efficiency of the engine was 6.95 %, highest electric load was 500 watts. The ratio of biogas consumption was 1.7 
litre/min. Upon taking the testing result to be calculated of the unit cost of using the energy of the Diesel engine, 
when using with the Biogas result Baht 4.02 kilowatt-hour,  For the modified diesel engine to be Gasoline engine 
using only Biogas, appear Baht 3.44 per kilowatt- hour. 

 

Keyword: Biogas, Diesel Engine, Engine Testing
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บทน า 
ก๊ ำ ซ ชี วภ ำพ  ซึ่ ง เป็ น พ ลั ง ง ำน ที่ ได้ จ ำ ก

กระบวนกำรย่อยสลำยของมูลสตัว์  รวมไปถึงผลผลิต
ที่เหลือทิ้งทำงกำรเกษตรอีกด้วย  ในปัจจุบันฟำร์ม
ปศุสัตว์ได้น ำเอำก๊ำซชีวภำพนี้ไปใช้เป็นพลังงำน
ทดแทนภำยในฟำร์ม  และส่วนใหญ่จะน ำมำใช้
เครื่องยนต์เล็กดีเซล  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ หรือ
แม้กระทั่งระบบกำรหมุนเวียนอำกำศภำยในฟำร์ม 
ทำงผู้วิจัยได้เล็งเห็นข้อแตกต่ำงระหว่ำงเครื่องยนต์ที่
ใช้เช้ือเพลิงดีเซลร่วมกับก๊ำซชีวภำพ และเครื่องยนต์
ก๊ำซชีวภำพ ว่ำเครื่องยนต์ทั้งสองชนิด ชนิดไหนที่ได้
สมรรถนะกำรท ำงำนและควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน
มำกที่สุด จึงได้ท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรทดสอบหำ
สมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลง
เมื่อใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพและเฉพำะก๊ำซ
ชีวภำพเป็นเช้ือเพลิง และประเมินผลกำรทดสอบ 
เพื่อมำใช้ในกำรตัดสินใจในกำรลงทุน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษำสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล
เล็กดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพ และเฉพำะ
ก๊ำซชีวภำพ 

2. เพื่อประเมินผลทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรน ำ
ก๊ำซชีวภำพมำเป็นเช้ือเพลิงแบบใช้ร่วมกับน้ ำมัน
ดีเซล และเฉพำะก๊ำซชีวภำพ 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ก๊ำซชีวภำพ (Biogas, digester gas) หรือ 
ไบโอก๊ำซ คือ ก๊ำซที่เกิดขึ้นตำมรรมชำติจำกกำรหมัก
ย่อยสลำยของสำรอินทรีย์ภำยใต้สภำวะที่ปรำศจำก
ออกซิ เจน (anaerobic digestion) โดยทั่ ว ไปจะ
ห ม ำ ย ถึ ง  ก๊ ำ ซ  มี เ ท น  ที่ เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร
ห มั ก  (fermentation) ข อ ง  ส ำ ร อิ น ท รี ย์  โด ย
กระบวนกำรนี้สำมำรถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูล
สัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ ำนิ่ง กล่ำวคือเมื่อไหร่ก็ตำมที่
มีสำรอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลำนำนก็อำจเกิดก๊ำซ
ชีวภำพ แต่นี่ เป็น เพียงแค่หลักกำรทำงทฤษฏี

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน(CH4) ประมำณ 
50-70% แ ล ะ ก๊ ำ ซ ค ำ ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์
(CO2)ประมำณ 30-40% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิด
อื่ น  ๆ  เ ช่ น  ไ ฮ โ ด เจ น (H2) อ อ ก ซิ เ จ น (O2) 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ไนโตรเจน(N2) และไอน้ ำ (กิ
พีเดีย,2558) 

2. เครื่องยนต์ก๊ำซชีวภำพ  (Biogas Engine) 
กำรน ำก๊ำซชีวภำพมำเป็นเช้ือเพลิงส ำหรับเครื่องยนต์
สันดำปภำยในนั้นต้องท ำกำรดัดแปลงเครื่องยนต์
ก่อนเพื่อให้ เหมำะสมกับกำรใช้ก๊ำซชีวภำพเป็น
เชื้อเพลิงมีอยู่ 3 แบบ 

2.1 เค รื่ อ ง ย น ต์ ก๊ ำ ซ ดี เซ ล  (Gas Diesel 
Engine) คือน ำเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้น้ ำมันดีเซล
เป็นเช้ือเพลิงเปลี่ยนมำใช้เป็นเช้ือเพลิงคู่คือน้ ำมัน
ดีเซลร่วมกับก๊ำซชีวภำพโดยให้ก๊ำซชีวภำพผสมกับ
อำกำศเข้ำห้องเผำไหม้ ส่วนกำรจุดระเบิดยังใช้น้ ำมัน
ดีเซลฉีดเข้ำไปยังก๊ำซชีวภำพกับอำกำศที่อัดให้มี
ควำมดันและอุณหภูมิสูงในกระบอกสูบ เครื่องยนต์
ต้องกำรน้ ำมันดีเซลเพื่อไปจุดระเบิดประมำณ 10–20 
% ของกำรใช้เครื่องยนต์ดีเซลปกติ ท ำให้สำมำรถ
ประหยัดน้ ำมันประมำณ 80-90 % 

2.2 เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนที่ ใช้เช้ือเพลิงก๊ำซ  (Modification of a 
Diesel Engine into a Gas Otto Engine) โดยน ำ
เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปมำดดัแปลงเป็นเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนจำกกำรจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลที่อัด
อำกำศให้มีควำมดันและอุณหภูมิสูงแล้วฉีดน้ ำมัน
ดีเซลเข้ำไปเกิดกำรเผำไหม้ เปลี่ยนมำเป็นอัดอำกำศ
ผสมก๊ำซชีวภำพให้มีควำมดันและอุณหภูมิสูงแล้วจุด
ระเบิดด้วยหัวเทียน ซึ่งในกำรดัดแปลงเครื่องยนต์
จะต้องกระท ำดังนี้ 

1) เปลี่ยนอัตรำส่วนกำรอัด  (Compression 
ratio) ของเครื่องยนต์ให้ได้ประมำณ 10 - 12 

2) เปลี่ยนกำรจุดระเบิดโดยกำรฉีดน้ ำมันดีเซล
มำเป็นจุดระเบิดด้วยหัวเทียน 

3) เพิ่มอุปกรณ์ Venturi mixer gas ผสมก๊ำซ
ชีวภำพกับอำกำศเข้ำห้องผำไหม้ของเครื่องยนต์ 
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2.3 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงก๊ำซ 
(Gas Otto Engine) โดยกำรน ำเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ทั่วไปที่ ใช้น้ ำมันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงมำเป็นก๊ำซ
ชีวภำพแทนโดยเปลี่ยนจำกคำร์บูเรเตอร์ที่มีหน้ำที่

ผสมน้ ำมันกับอำกำศเป็นไอดีมำเป็น Venturi mixer 
gas ผสมก๊ำซชีวภำพกับอำกำศแทน เมื่อดัดแปลง
แล้วมีผลท ำให้ประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ลดลง
ประมำณ 20 % 

 
ตารางที่ 1  Features of Biogas Engines 

Design data Gas diesel Gas Otto 

Compression ratio () 15….18 10….12 

Excess air ratio () 1.3….40 0.9….1.3 

Specific   fuel consumption 0.55….0.75 m3/kW.h ( +pilot fuel) 0.65….1.0 m3/kW.h 

Exhaust  gas temperature 500….7000C 500….9000C 

Ignition type Self-ignition of pilot injected into a hot compressed mixture 
of and gas which is ignited by the pilot fuel subsequently 

As in other Otto engines 

ที่มำ:  Mitzlaff (1988) 
 

3.กำรค ำนวณหำค่ำควำมร้อนของก๊ำซชีวภำพ 
กำรน ำก๊ำซชีวภำพมำใช้เป็นเช้ือเพลิงเครื่องยนต์
สันดำปภำยในจะต้องค ำนึงถึงค่ำควำมร้อน (Hu) ซึ่ง

จะขึ้นกับสัดส่วนก๊ำซมีเทนในก๊ำซชีวภำพ ควำมดัน
รวมและอุณหภูมิในถังหมัก (Mitzlaff, 1988) 

สัดส่วนปริมำณก๊ำซมีเทนในก๊ำซชีวภำพ 

24 CO%%100CH%   (1) 
 

 
ภาพที ่1 แสดงควำมสัมพันธ์ของควำมดันของไอน้ ำกับควำมชื้นสัมพันธ์และอุณหภูมิในก๊ำซชีวภำพ 
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ควำมดันของก๊ำซชีวภำพ (Pact)  
/

daact PPPP     (2) 
โดย pact คือ  ควำมดันของก๊ำซชีวภำพ, mbar 
 Pa คือ ควำมดันบรรยำกำศ, mbar 
 Pd คือ ควำมดันในบ่อหมัก, mbar 
 P/ คือ ค่ำควำมดันของไอน้ ำหำได้จำกรูปที่ 
1 

ควำมหนำแน่นของก๊ำซมีเทน ( actCH ,4ρ ) ใน

ก๊ำซชีวภำพ 

actstd

stdactstdCH
actCH TP

TP






,
,

4
4

ρ
ρ  (3) 

actCH ,4ρ คือ ควำมหนำแน่นของก๊ำซมีเทน, kg/m3 

std,CH 4
ρ คือ ควำมหนำแน่นของก๊ำซมีเทนที่สภำวะ 

             มำตรฐำน = 0.72 kg/m3 
Pact  คือ ควำมดันของก๊ำซชีวภำพ, mbar 
Tstd  คือ อุณหภูมิของก๊ำซมีเทนที่สภำวะมำตรฐำน 
(273 K)                 
Pstd  คือ ควำมดันของก๊ำซมีเทนที่สภำวะมำตรฐำน 

       = 1013 mbar 
Tact คือ อุณหภูมิของก๊ำซชีวภำพ, K 

โดยค่ ำควำมร้อนของก๊ำซ ชีวภำพที่ ใช้ งำน
(Hu,act)จะสัมพันธ์กับสัดส่วนของก๊ำซมีเทนในก๊ำซ
ชีวภำพ ( VCH4/Vtotal) ควำมหนำแน่นของก๊ำซมีเทนที่
ใช้งำน ( act,CH 4

ρ ) และค่ำควำมร้อนต่ ำของก๊ำซ

มีเทนที่สภำวะมำตรฐำน (Hu,act = 50,000 kJ/kg)   

std,uact,CH
total

CH
act,u H

V

V
H

4
4  ρ  (4) 

 

4. กำรหำขนำดของคำร์บูเรเตอร์กำ๊ซ 
คำร์บู เรเตอร์ทั่ วไป มีหน้ ำที่ จ่ำยส่วนผสม

เช้ือเพลิงกับอำกำศให้เครื่องยนต์ คำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ 
ดังรูปที่ 2 มีหน้ำที่เช่นเดียวกันกับคำร์บูเรเตอร์ทั่วไป 
เพียงแต่เปลี่ยนจำกน้ ำมันเช้ือเพลิงเป็นก๊ำซชีวภำพ
แทน กำรหำขนำดของคำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ ค ำนวณได้
จำกสมกำรดังนี้  

 
 

 
 

ภาพที ่2 คำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ 
 

4.1  ป ริม ำณ ของอำกำศ เข้ ำกระบอกสู บ
เครื่องยนต์ 

 V
h.

i 602000
NV

V .η



  (5) 

โดย i
.

V คือ ปริมำณอำกำศที่เข้ำกระบอกสูบ 

                     เครื่องยนต์, m3/s 
Vh คือ ปริมำตรกระบอกสูบเครื่องยนต์, liter 
N คือ ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์, rpm 

V คือ ประสิทธิภำพเชิงดูดของเครื่องยนต์
สันดำปภำยในมีค่ำอยู่ระหว่ำง 80–90% 
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4.2 ขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของคอคอด  

 vv

.

i CAV    (6) 
โดย dV คือ ขนำดของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของคอคอด 

CV  คือ ควำมเร็วของอำกำศที่ผ่ำนคอคอด ควรมี
ค่ำ 

       ระหว่ำง 100-150 m/s  
AV คือ พื้นที่หน้ำตัดของคอคอด, m2 

1000
4A

d v
V 




π
, mm (0) 

4.0  ข น ำด ขอ ง เส้ น ผ่ ำ น ศู น ย์ ก ล ำ งขอ ง 
คำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ 
อัตรำส่วนของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของคำร์บูเรเตอร์
ก๊ำซ(di)กับขนำดของเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงของคอคอด 
(dV) ควรมีคำ่ประมำณ 1.5-1.7     
 Vi d6.1=d    , mm (8)   

4.4 กำรหำขนำดของพื้นที่หน้ำตัดของท่อ
เชื้อเพลิง 

    

    fff,df

aaa,dV

P..g2CA

P..g2CA

F
A

Δρ

Δρ
         (9) 

โดย   AV คือ พื้นที่หน้ำตัดคอคอด, m2 
Af คือ พื้นที่หน้ำตัดท่อเชื้อเพลิง, m2 

Cd,a คือ สัมประสิทธ์ิกำรไหลของอำกำศผ่ำนคอ
คอด อัตรำไหลควำมเร็วสูง= 0.99 

Cd,f คือ สัมประสิทธิ์กำรไหลของเช้ือเพลิง = 
0.75  

ส ำหรับคำร์บูเรเตอร์ทั่วไป  

a คือ ควำมหนำแน่นของอำกำศ, kg/m3 

f คือ ควำมหนำแน่นของเชื้อเพลิง, kg/m3 

g คือ แรงโน้มถ่วงของโลก = 9.81 m/s2 

Pa คือ ควำมแตกต่ำงของควำมดันของ
อำกำศที่บรรยำกำศกับคอคอด, mbar 

Pf คือ ควำมแตกต่ำงของควำมดันของก๊ำซ
ชีวภำพท่ีบ่อหมักกับคอคอด, mbar 

A/F คือ อัตรำส่วนผสมอำกำศกับเชื้อเพลิงทำง
ทฤษฎี 

5. กำรหำขนำดท่อก๊ำซแบบ T-Type 
โดยเครื่องยนต์ดีเซลเปลี่ยนมำใช้เป็นเช้ือเพลิงคู่คือ
น้ ำมันดีเซลร่วมกับก๊ำซชีวภำพจ ำเป็นต้องมีกำร
ดัดแปลงท่อร่วมไอดีให้สำมำรถใช้เช้ือเพลิงร่วมได้ 
โดยต่อท่อก๊ำซเข้ำกับท่อร่วมไอดีเป็นลักษณะคล้ำย
รูปตัว T เรียกว่ำแบบ T-Typeโดยมีวิธีกำรออกแบบ
ในกำรหำขนำดของท่อก๊ำซดังนี ้

 

 
ภาพที ่3 ท่อก๊ำซแบบ T-Type 

 

กำรหำปริมำณของอำกำศเข้ำกระบอกสูบ
เครื่องยนต์ค ำนวณเช่นเดียวสมกำร (5) 

5.1 ควำมเร็วของอำกำศในท่อไอดี 

 
i

air

i
A

V
v



   (10) 

เมื่อ 
iv คือ ควำมเร็วของอำกำศในท่อไอดี , 

m/s 
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      Ai คือ พื้นที่หน้ำตัดท่อไอดี, m2 
5.2 ปริมำณควำมต้องกำรเช้ือเพลิง 

 powersfcfc    (11) 
เมื่อ  fc  คือ  ปริมำณควำมต้องกำรเช้ือเพลิง , 

m3/s 
  Sfc คือ ควำมสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจ ำเพำะ , 

m3/kW.s 
            Power คือ ก ำลังงำนของเครื่องยนต์, kW 

5.3 ควำมต้องกำรก๊ำซชีวภำพ 
fcbio = %bio  fc   (12) 

เมื่อ  %bio คือ เปอร์ เซ็นต์ของก๊ำซชีวภำพโดย
ปริมำตรที่เครื่องยนต์ต้องกำร 

 
bio

bio

bio
v

fc
A    (13) 

5.4 ขนำดพื้นท่ีของท่อก๊ำซชีวภำพ 

เมื่อ bioA คือ  ขนำดพื้นท่ีของท่อก๊ำซชีวภำพ, m2        

      biov  คือ  ควำมเร็วก๊ำซชีวภำพ, m/s 
5.5 ขนำดเส้นผ่ ำนศูนย์กลำงของท่อก๊ ำซ

ชีวภำพ 

      iobfc คือ  ควำมต้องกำรก๊ำซชีวภำพ, m3/s 

biobio A
π

4
d    (14) 

6. ประสิทธิภำพทำงควำมร้อน ( thη )

    
 








biou,dieselu,

th

HmHm

power

bf

η

  

เมื่อ   Power  =  IV 

fm


คือควำมสิ้นเปลืองน้ ำมันดีเซล, kg/s 

bm


คือควำมสิ้นเปลืองก๊ำซชีวภำพ, kg/s 

Hu,dieselคือ  ค่ำควำมร้อนของน้ ำมันดีเซล, kJ/kg 

Hu,bioคือ  ค่ำควำมร้อนของก๊ำซชีวภำพ, kJ/kg 

I    คือ กระแสไฟฟ้ำที่ใช้,Amp 

V  คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้ำที่ใช้,Volt 
7. กำรเผำไหม ้(Combustion) 

กำรเผำไหม้  คือ กำรท ำปฏิกิริยำระหว่ำง
เช้ือ เพลิ งกับอำกำศ และได้ควำมร้อนออกมำ 
โดยทั่วไป เช้ือเพลิงประกอบด้วยธำตุไฮโดรเจนและ
คำร์บอน (HC) ธำตุเหล่ำนี้เมื่อรวมกับออกซิเจนแล้ว
ได้น้ ำ (H2O) และคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (มนตรี, 
2544) 

กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงส่วนมำกเอำออกซิเจน
จำกอำกำศ  

C + O2 +3.764N2 CO2+ 3.764N2      (16) 

2H2 + O2 + 3.764N2  2H2O + 3.764N2  (17) 
กำรเผำไหม้ที่พอดีๆ คือมีอัตรำส่วนของอำกำศ

กับ เช้ือ เพลิ งที่ ถู กต้ องเรียกว่ำ  Stoichiometric 
chemically correct หำได้จำกสมกำร 18 

 22ba N773.3O
4
b

aHC 






 

 

222 N
4
b

a773.3OH
2
b

aCO 






      (18) 

a = จ ำนวนโมลของ Carbon ในเช้ือเพลิง 
b = จ ำนวนโมลของ Hydrogen ในเช้ือเพลิง 
อัตรำกำรส่วนผสมของอำกำศกับเช้ือเพลิงโดย

น้ ำหนักหำไดส้มกำร 19 
 

y

y

F

A

008.1011.12
456.34



   

 (19) 
อัตรำส่วนอำกำศกับเชื้อเพลิงในทำงทฤษฏี 

เทียบกับอัตรำส่วนอำกำศกับเช้ือเพลิงในกำรเผำไหม้
จริง เรียกว่ำ อัตรำส่วนสมมลู (Equivalence ratio, 

) โดยหำได้จำกสมกำร 20 


actualFA

stoichFA

,/
,/

     (20) 

 =   1 stoichiometric air/fuel ratio 

   1 air excess (mixture lean) 

   1 air shortage (mixture rich) 

  

(15) 
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อุปกรณ์ 
1. เครื่องยนต์เล็กดี เซล 4  จังหวะ 1   สูบ 

ยี่ ห้ อมิตซูบิ ชิ  รุ่น  DI-700 ขนำด 050 cc. 7 HP 
ดัดแปลงสำมำรถใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพ และ
ดัดแปลงสำมำรถใช้เฉพำะเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ(อ ำ
พล, 2544) 

2. เยนเนอเรเตอร์ ขนำด 3 kW ท ำงำน 1500 
rpm 

3. Gas Meter ยี่ห้อ AMPY Email Metering 
รุ่น HP 750  

4. มำนอมิเตอร์วัดแรงดัน 
5. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 78  
6. เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซไอเสีย ยี่ห้อ EMS รุ่น 

5002 
 

วิธีการวิจัย 
1. เก็บข้อมูลก๊ำซชีวภำพก่อนกำรออกแบบท่อ

ไอดีแบบ T-Type โดยค่ำต่ำงๆของก๊ำซชีวภำพได้
ค่ำเฉลี่ยดังนี้ก๊ำซชีวภำพมี CH4=67%โดยปริมำตร
ควำมดันของก๊ำซชีวภำพในบ่อหมักเท่ำกับ 2 m,H2O 
หรือ 967.613 mbar ควำมช้ืนสัมพัทธ์ 84% และ

อุณหภูมิ  01.6C ตำมล ำดับ ค ำนวณได้ค่ำควำม
ร้อนก๊ำซชีวภำพมี (HU) 33,500 kJ/kg 

2. กำรดัดแปลงท่อไอดีของเครื่องยนต์ท ำกำร
ดัดแปลงท่อไอดี ของเครื่องยนต์ ให้ สำมำรถใช้
เช้ือเพลิงร่วมกับก๊ำซชีวภำพได้ ซึ่งออกแบบให้มี
ลักษณะเป็นแบบ T-Type โดยได้ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของท่อก๊ำซชีวภำพ ประมำณ 10 mm. ดัง
ภำพที ่4 

 

ภาพที ่4 กำรติดตั้งท่อไอดีแบบ T-Type 
 

3. ทดสอบเครื่องยนต์เล็กดีเซลใช้เช้ือเพลิง
ร่วมกับก๊ำซชีวภำพ ท ำกำรทดสอบหำสมรรถนะของ
เครื่องที่ดัดแปลงให้สำมำรถใช้เช้ือเพลิงร่วมได้ 
เครื่องยนต์ที่น ำมำดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
4  จังหวะ 1  สูบ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น DI-700ขนำด 

050 cc. 7 HP โดยดัดแปลงท่อไอดีให้เป็นแบบ T-
Type เพื่อท ำหน้ำที่ผสมก๊ำซชีวภำพกับอำกำศก่อน
ไหลเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ของเครื่องยนต์ เครื่องก ำเนิด

ไฟฟ้ำทดสอบที่ควำมเร็วรอบ 1,533  rpm 3 kW 
ทดสอบที่ก ำลังไฟฟ้ำต่ำงๆ กันเพิ่มภำระขึ้นครั้งละ 
40 Watt โดยปรับให้ ใช้ก๊ำซชีวภำพมำกที่ สุดที่ 
เครื่องยนต์ไม่เกิดกำรน๊อก (ประเทือง,2554) วัด
อัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมันดีเซล และก๊ำซชีวภำพ 
แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำและปริมำณก๊ำซไอเสีย 
ทดสอบดังภำพที ่5 
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  1.ทำงเดินก๊ำซ   2.อุปกรณ์ปรับก๊ำซ  0.gas meter 
  4.ท่อไอดี   5.บิวเลตต ์  6.เครื่องยนต ์
  0.เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  8.โวลต์มเิตอร ์  9.แอมป์มิเตอร ์

ภาพที ่5 กำรทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมกับก๊ำซชีวภำพ 
 

3. กำรออกแบบคำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ ก๊ำซชีวภำพ
มี CH4=67%โดยปริมำตร ควำมดันของก๊ำซชีวภำพ
ในบ่อหมักเท่ำกับ 2.18 m,H2O หรือ 1191.7mbar 
ค ำน วณ หำ A/F= 5.40 โดยน้ ำหนั ก  ได้ ขน ำด
ค ำร์ บู เร เต อ ร์ ก๊ ำ ซ ต ำม แ บ บ ดั งภ ำพ ที่  6 คื อ 
เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ล ำ งข อ งค อ ค อ ด  (dv)10 mm, 

เส้นผ่ำศูนย์กลำงของคำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ (di) 17 mm 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อก๊ำซชีวภำพ (df) 2 mm 
จ ำนวน 4 รู รอบคอคอด ตั้งองศำจุดระเบิดที่ 35 
องศำก่อนศูนย์ตำยบน ที่ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ 
1500 rpm.   

 

 

ภาพที6่ แสดงช้ินส่วนต่ำงๆ ของคำร์บูเรเตอร์ก๊ำซ 
 

4. กำรดัดแปลงเครื่อ งยนต์ โดยดั ดแปลง
เครื่องยนต์ดี เซลเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ ใช้
เช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ ซึ่งในกำรดัดแปลงเครื่องยนต์
ท ำดังนี ้

1) เปลีย่นอัตรำส่วนกำรอดั (Compression 
ratio) ของเครื่องยนต์ โดยกำรเพิม่ประเก็นฝำสูบอีก 
1 แผ่น มีควำมหนำ 4 mm ท ำให้อัตรำส่วนกำรอัด
ลดเหลือเป็น 9.88: 1 
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ภาพที่ 7 เพิ่มประเก็นฝำสูบอีก 1 แผ่น หนำ 4 mm 
 

2) เปลี่ยนกำรจุดระเบิดโดยกำรฉีดน้ ำมันดีเซล
มำเป็นจุดระเบิดด้วยหัวเทียนถอดอุปกรณ์ระบบ
น้ ำมันเช้ือเพลิงออก และติดตั้งอุปกรณ์ระบบจุด

ระเบิดแบบ DC CDI มีหัวเทียนเป็นอุปกรณ์จุดระเบิด
เช้ือเพลิงในกระบอกสูบ 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 ฝำสูบท่ีท ำกำรใส่หัวเทียนเรียบร้อย 
 

3) เพิ่มอุปกรณ ์Venturi mixer gas ผสมก๊ำซชีวภำพกับอำกำศเข้ำห้องผำไหม้ของเครื่องยนต ์
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ภาพที่ 9 คำร์บูเรเตอร์ก๊ำซชีวภำพ (Venturi mixer gas) 

 
5. ทดสอบเครื่องยนต์เล็กดีเซลดัดแปลงเป็น

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ ท ำ
กำรทดสอบหำสมรรถนะของเครื่องยนต์ ที่ดัดแปล
จำกเครื่องยนต์เล็กดีเซล 4  จังหวะ 1 สูบ ยี่ห้อมิตซูบิ
ชิ รุ่น DI-700 ขนำด 050 cc. 7 HP เป็นเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ สำมำรถใช้
เช้ือเพลิงเฉพำะก๊ำซชีวภำพได้  ท ำกำรทดสอบ
สมรรถนะเช่น เดี่ ยวกับ  แบบใช้ เช้ือ เพลิ งร่วม 
ควำมเร็วรอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่ 1,533  rpm 3 
kW ทดสอบที่ก ำลังไฟฟ้ำต่ำงๆ กันเพิ่มภำระขึ้นครั้ง
ละ 40 Watt โดยปรับอัตรำส่วนผสมอำกำศกับก๊ำซ
ชีวภำพตั้งองศำกำรจุดระเบิด ใหเ้ครื่องยนต์ท ำงำนได้
ประสิทธิภำพสูงสุด  วัดอัตรำกำรสิ้นเปลืองก๊ำซ

ชีวภำพแรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำและปริมำณก๊ำซไอ
เสีย แต่ไม่มีกำรวัดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 
ผลการทดสอบ 

ทดสอบที่ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ 1500 
rpm เท่ำกับควำมเร็วรอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ที่อัตรำ
ทดของพลูเล่ย์ 1:1 

1. ผลกำรทดสอบเครื่องยนต์ดี เซลเล็ก  ใช้
เชื้อเพลิงร่วมกับก๊ำซชีวภำพ ใช้เครื่องยนต์เล็กดีเซล 
4 จังหวะ 1 สูบ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น DI-700 ขนำด 050 
cc. 7 HP โดยดัดแปลงท่อไอดีให้เป็นแบบ T-Type 
ให้ภำระโดยใช้หลอดไฟฟ้ำ เพิ่มที่ละ 40 Watt ปรับ
ให้ใช้ก๊ำซชีวภำพมำกที่สุดที่เครื่องยนต์ไม่เกิดกำรน๊
อกได้ผลกำรทดสอบ ดังกรำฟภำพที่ 9 
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ภาพที่ 10 กรำฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วม 

 

อัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำมันดีเซลกับก๊ำซชีวภำพที่
ปรับให้มำกสุดเครื่องยนต์ไม่เกิดกำรน๊อกที่  03:70 
และได้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน 18.49% ที่ก ำลัง
เค รื่ อ งยน ต์  3,000 Watt อั ต รำก ำรสิ้ น เป ลื อ ง
เ ช้ื อ เพ ลิ งน้ ำ มั น ดี เซ ล  10 cc/min อั ต ร ำก ำ ร
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ 24 lit/min ควำม
สิ้ น เปลืองเช้ือ เพลิ งน้ ำมั นดี เซลจ ำ เพ ำะ 3 .20 

lit/kW.hr และควำมสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ
จ ำเพำะต่ ำสุด 3.48 m3/kW.hr  

2. ผลกกำรทดสอบ เครื่อ งยนต์ เล็กดี เซล
ดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้เช้ือเพลิงก๊ำซ
ชีวภำพดัดแปลเครื่องยนต์เล็กดเีซลเครือ่งเดิมยีห่้อมิต
ซูบิ ชิ  รุ่น  DI-700ขนำด 050 cc. 7 HP เป็น เป็ น
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ 
ได้ผลกำรทดสอบดังกรำฟภำพที ่10 
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ภาพที ่11 กรำฟแสดงผลกำรทดสอบเครื่องยนต์ก๊ำซชีวภำพ 

 

ผลกำรทดสอบเครื่องยนต์ได้ประสิทธิภำพเชิง
ควำมร้อนสูงสุด 6.95% ที่ก ำลัง 500 Watt อัตรำ
ควำมสิ้นเปลืองก๊ำซชีวภำพเช้ือเพลิง 17 lit/min 
แล ะค วำม สิ้ น เป ลื อ ง เ ช้ื อ เพ ลิ งจ ำ เพ ำะ  2.04 
m3/kW.hr น้อยกว่ำกำรใช้เชื้อเพลิงร่วม 

3. เมื่อน ำผลกำรทดสอบเครื่องยนต์ทั้งสอง
แบบน ำมำเปรียบเทียบดังกรำฟรูปที่ 12 เครื่องยนต์
ที่ ใช้เช้ือเพลิงร่วมกับเครื่องยนต์ที่ ใช้เฉพำะก๊ำซ

ชีวภำพ ได้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนใกล้เคียงกันที่
ภำระงำนเท่ำกัน โดยประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน
เครื่องยนต์ที่ใช้เฉพำะก๊ำซชีวภำพสูงเพียงเล็กน้อย 
แต่เครื่องยนต์ที่ ใช้เช้ือเพลิงร่วมสำมำรถท ำงำนที่
ภำระงำนมำกกว่ำ ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เฉพำะก๊ำซ
ชีวภำพท ำงำนท่ีภำระงำนได้สูงสุดไม่เกิน 533 Watt  
 

 

 
ภาพที ่12 กรำฟแสดกำรเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมกับใช้เฉพำะก๊ำซชีวภำพ 
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4. กำรค ำนวณหำต้นทุนต่อกำรใช้พลังงำนโดย
ก ำหนดเงื่อนไขดังนี ้

1) ก๊ำซชีวภำพที่ได้มีอยู่แล้วไม่คิดรำคำต้นทุน  
2) เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงใช้เช้ือเพลิงก๊ำซ

ชีวภำพ มีกำรท ำงำน 1 ปี โดยท ำงำน 12 ช่ัวโมงต่อ 
1 วัน คิดเป็น 4380 ช่ัวโมงต่อปี 

0) รำคำน้ ำมันดีเซลลิตรละ 25.14 บำท ณ 
วันท่ี 01 พฤษภำคม 2559 

4) กำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
ของเครื่องยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงร่วม กับเครื่องยนต์ที่ใช้
เฉพำะก๊ำซชีวภำพ ถ่ำยน้ ำมันเครื่องทุก 1 เดือน หรือ 
240 ช่ัวโมงท ำงำน ตรวจเช็คหัวฉีดเช้ือเพลิงและ
เปลี่ ยนหั วเที ยน ทุก  1000 ช่ั วโมงท ำงำน ซึ่ งมี
ค่ำใช้จ่ำยเท่ำกัน  

5) รำคำดัดแปลง เครื่องยนตด์ีเซลเป็น
เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงเฉพำะก๊ำซชีวภำพ 0,553 
บำท 

เครื่องยนต์ดีเซลใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊ำซชีวภำพมี
ต้นทุนต่อกำรให้ก ำลัง 4.02 บำท/kW.hr 

เครื่องยนต์ก๊ำซชีวภำพดัดแปล ต้ น ทุ น ต่ อ
กำรให้ก ำลัง 3.44 บำท/kW.hr 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ก๊ำซชีวภำพมีค่ำควำมร้อนแปลผันตำม

ปริมำณก๊ำซมีเทนและอุณหภูมิของก๊ำซชีวภำพ แต่
จะผกผันกับปริมำณไอน้ ำที่ปนอยู่กับก๊ำซชีวภำพ 

2. เค รื่ อ ง ย น ต์ ดี เซ ล ใ ช้ เ ช้ื อ เพ ลิ ง ร่ ว ม มี
ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนมำกกว่ำเครื่องยนต์ดีเซล
ดัดแปลงใช้เฉพำะก๊ำซชีวภำพเนื่องจำกค่ำควำมร้อน
ของน้ ำมันมำกกว่ำก๊ำซ ชีวภำพ 

3. เครื่องยนต์ดีเซลใช้เช้ือเพลิงร่วมสตำร์ทติด
ง่ำยกว่ำเครื่องยนต์ดี เซลดัดแปลงใช้เฉพำะก๊ำซ
ชีวภำพ และมีปัญหำกำรใช้งำนน้อยกว่ำเครื่องยนต์
ดีเซลดัดแปลใช้เฉพำะก๊ำซชีวภำพ เนื่องจำกมีระบบ
กำรจ่ำยเช้ือเพลิงที่ไม่ยุ่งยำก และหำกก๊ำซชีวภำพ
หมดยังสำมำรถใช้เฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงได้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.อัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำมันดีเซลกับก๊ำซชีวภำพ

ที่ปรับให้มำกสุดเครื่องยนต์ไม่เกิดกำรน๊อกที่  03:70 
และได้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน 18.49% ที่ก ำลัง
เค รื่ อ งยน ต์  3,000 Watt อั ต รำก ำรสิ้ น เป ลื อ ง
เ ช้ื อ เพ ลิ งน้ ำ มั น ดี เซ ล  10 cc/min อั ต ร ำก ำ ร
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ 24 lit/min ควำม
สิ้ น เปลืองเช้ือ เพลิ งน้ ำมั นดี เซลจ ำ เพ ำะ 3 .20 
lit/kW.hr และควำมสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงก๊ำซชีวภำพ
จ ำเพำะต่ ำสุด 3.48 m3/kW.hr 

2. เครื่องยนต์ดี เซลดัดแปลงใช้เฉพำะก๊ำซ
ชีวภำพ ทดสอบได้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนสูงสุด 
6.95% ที่ก ำลัง 500 Watt อัตรำควำมสิ้นเปลืองก๊ำซ
ชีวภำพเช้ือเพลิง 17 lit/min และควำมสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ ำเพำะ 2.04 m3/kW.hr 

3. ต้นทุนต่อกำรให้ก ำลังของเครื่องยนต์ดีเซล
ใช้ เช้ือ เพลิ งร่วมก๊ ำซ ชีวภำพ  4.02 บำท/kW.hr 
มำกกว่ำเครื่องยนต์ก๊ำซชีวภำพดัดแปลงที่มีต้นทุนต่อ
กำรให้ก ำลัง 3.44 บำท/kW.hr 

 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงกำรกำรศึกษำเปรียบเทียบสมรรถนะของ

เครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เช้ือเพลิงร่วมก๊ำซ
ชีวภำพ และเฉพำะก๊ำซชีวภำพเป็นเช้ือเพลิงเป็น
โครงกำรที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย โครงกำรยกระดับ
ปริญญำนิพนธ์เป็นงำนวิจัยตีพิมพ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
และงำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน ประเภททุน HRM: 
Hands-on Researcher (Medium) 30,000 บำท/
ทุน  งบประมำณ แผ่นดิน  ประจ ำปี  2558 จำก
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี รำชมงคลล้ ำนนำ จึ ง
ขอขอบพระคุณมำ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ  
โครงการพัฒนาเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ ามีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์

แบบต้นทุนต่ าของโครงงานสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ปี
การศึกษา 2555 ส่วนที่พัฒนาคือ ถังเก็บน  าอุ่นปริมาตร 60 ลิตร เปลี่ยนขนาดความจุเป็น 100 ลิตร เปลี่ยนฉนวนพื นแผงรับรังสีจาก
ฉนวนโฟม เป็นฉนวนกันความร้อนพีอีหนา 5 มิลลิเมตร ซ่ึงเคลือบด้วยแผ่นอลูมิเนียมบางและเพิ่มท่อน  าจากถังเก็บน  าร้อนให้น  าไหล
กลับไปยังแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบอื่นคงเดิม คือ แผงท่อรับรังสีแสงอาทิตย์ที่ใช้ท่อเหล็กประปาเคลือบกัลวาไนซ์ ฉนวนกัน
ความร้อนของถังเก็บน  าอุ่นซ่ึงใช้ขี เถ้าแกลบ ถังครอบฉนวนขี เถ้าแกลบใช้ถังเหล็กขนาดความจุ 200 ลิตร และมีพื นที่รับรังสีแสงอาทิตย์ 
1.4 ตารางเมตร ท าการทดสอบเครื่องท าน  าอุ่นที่สร้างขึ นมาใหม่ ตามหลักการของ ASHRAE 93-77 โดยการติดตั งแผงรับแสงอาทิตย์ให้
หันหน้าไปทางทิตใต้ เอียงท ามุมกับแนวระดับ 18 องศา ทดสอบในช่วงเวลาเดือน มีนาคม – เมษายน 2559 ผลที่ได้คือตัวรับรังสี
แสงอาทิตย์มีสมรรถนะ 47.6 เปอร์เซ็นต์ ค่าแฟกเตอร์การสูญเสียความร้อนจากผิวดูดรังสีสู่สิ่งแวดล้อม (FRUL) 49.4 วัตต์ต่อตาราง
เมตรองศาเคลวิน และแฟกเตอร์การดึงความร้อนของตัวรับรังสี (FR เปอร์เซ็นต์ สามารถให้พลังงานความร้อนทั งปีเท่ากับ 
616.85 กิโลวัตต์ชั่วโมง และเมื่อประเมินทางเศรษฐศาสตร์ระยะเวลาคืนทุนเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า เท่ากับ 3 
ปี 9 เดือน  

 
ค้าส้าคัญ: เครื่องท าน  าอุ่น, พลังงานแสงอาทิตย,์ ทดสอบแผงรับรังสีอาทิตย์  
 

Abstract 
Development low-cost the solar water heaters projects, of model with the aim to develop low-cost solar 

water heaters model of the project Mechanical Technology Faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Lanna Lampang Year 2012. For the better part of the development. A 100 liters tank instead of a 60 
liters tank. A 5 mm insulation coated aluminum instead of a foam insulation add a pipe water connected a 
thermal storage to flow back to the solar panel. Other components are the same, the solar panel pipe plumbing 
pipe coating galvanizing. Insulation of hot water tanks, the ashes of chaff. Ashes of chaff bushel insulated steel 
tank with 200 liters of space solar 1.4 square meters. Testing the solar water heater is rebuilt. According to the 
ideally of ASHRAE 93-77 installing solar panel zenith angle 18 degree angle to the horizontal test period March - 
April 2016, the result of collector efficiency 47.6 percent. The effective transmittance absorptance factor (FRUL) 
49.4 watts per meter kelvin, and the collector heat removal factor (FR

year 616.85 kWh. The economic evaluation of low-cost solar water heaters payback period to three years nine 
months.  

 
Keywords: solar water heater, solar energy, testing solar collector 
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บทน้า 
ประเทศเทศไทยตั งอยู่  ที่ ละติ จูด  5 - 20 

ละติ จู ด  องศ า เหนื อ  ซึ่ งมี ศั กยภ าพพลั งงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง ในปี พ.ศ. 2542 โดยกรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงานและคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประเมินศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย ได้เฉลี่ย 18.2 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน(เสริม, 2557) แต่ประเทศไทยมีการ

ใช้งานเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์น้อยมาก
ไม่ค่อยแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาแพง ดังนั น
การศึกษาศักยภาพและการประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมกับประเทศไทย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบท าน  าร้อน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีต้นทุนการผลิตต่ า
และสามารถสร้างใช้ เอง โดยการหาวัสดุและ
อุปกรณ์ที่จะน ามาทดแทนที่มีราคาเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับท้องตลาดที่วางขายอยู่  
ผู้วิจัยได้น าเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ต้นทุนต่ าของโครงงานสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง ปีการศึกษา 2555 ที่มีอยู่แล้ว
มาพัฒนาให้ดีขึ น(วชิรพันธุ์, 2555) 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องท าน  าอุ่น

พลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 
2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพและประเมินผล

เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 
3.  เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเครื่องท า

น  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ ากับเครื่องท า
น  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่วางขายตามท้องตลาด 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. รังสีอาทิตย์และตัวรับรังสีอาทิตย์  (The 

Solar and Solar collectors) ดวงอาทิ ตย์  (The 
Sun) คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบ
สุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ล้านกิโลเมตร
หรือ 109 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางโลก  

 

 
 

ภาพที ่1 การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก(สมพงษ์, 2551) 
 
อยู่ห่างจากโลก 149 ล้านกิโลเมตร ดวงอาทิตย์มีมวล
มากกว่าโลก 333,000 เท่าแต่มีความหนาแน่นเพียง 
0.25 เท่าของโลก  

ค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ (Solar constant, Gsc) 
คือค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ระยะห่างเฉลี่ย

ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ซึ่งมีค่าประมาณ 1 ,367 
W/m2 (ห รื อ 1.960 Cal/m2 –min, 432 But/ft2 –
hr, 4.921 MJ/m2 –hr) 
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ภาพที ่2 การเปลี่ยนแปลงของพลังงานรังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื นที่หน่ึงตารางเมตรเหนือบรรยากาศโลกในวัน

ต่างๆตลอดปี (Duffie& Beckman, 1991) 
 

การแผ่รังสีอาทิตย์ (Solar Radiation) การแผ่
รังสี จากดวงอาทิตย์นอกชั นบรรยากาศโลกจะมีค่า
การแผ่รังสีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 ,350-1,440 W/m2 
โดยมีค่าแปรผันไปตามช่วงความยาวคลื่นของรังสีซึ่ง

อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบไปด้วย 
รังสีช่วงคลื่นยาว ได้แก่ รังสีอินฟราเรด จนถึงรังสีช่วง
คลื่นสั น ได้แก่ รังสีอัลตราไวโอเลต (LESA, 2556)  

 

 
 

ภาพที่ 3 การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์มายังโลก 
 

ตั ว รั บ รั ง สี อ า ทิ ต ย์  ( Solar collectors) 
ตัวรับรังสีอาทิตย์เป็นอุปกรณ์แลกความร้อน ซึ่ง
เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็น
พลังงานความร้อนโดยถูกถ่ายเทให้กับของไหล
ภายในตัวรับรังสี ตัวรับรังสีแบ่งออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆคือตั วรับรั งสี แบบแผ่น เรียบ (Flat-plate 
collectors) แ ล ะ ตั ว รั บ รั ง สี แ บ บ ร ว ม แ ส ง
(Concentrating collector) ตัวรับรังสีแบบรวมแสง

ท าหน้าที่เป็นตัวสะท้อนรังสี(Reflector) เมื่อค่าความ
เข้มรังสีอาทิตย์สูงพอ รวมแสงไปยังผิวดูดกลืนรังสี 
ตัวรับรังสีแบบรวมแสงต้องมีค่ารังสีแสงอาทิตย์สูง มี
ความสามารถดูดกลืนรังสีอาทิตย์ได้ดีมีการสูญเสีย
ความร้อนน้อยและสามารถถ่ายเทความร้อนที่
ดูดกลืนให้แก่ของไหลใช้งานได้อย่างรวดเร็ว(นิธิ , 
2544) 
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ภาพที่ 4 ตัวรับรังสีแบบแผ่นเรียบ 
 

เครื่องท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการ
ใช้ รั งสี อ าทิ ต ย์ เพื่ อ ผ ลิ ต เป็ น ค วาม ร้ อน โด ยมี

ส่ วน ป ระ ก อบ ส าคั ญ คื อ แ ผ งรั บ รั งสี อ าทิ ต ย์ 
(Collector) ถังเก็บความร้อน (Storage tanks) 

 

 
 

ภาพที ่5 เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย ์

หลักการท างานของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์ เมื่อแผงรับรังสีอาทิตย์ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์ จะท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อน
ระหว่างแผงรับรังสีอาทิตย์กับน  าที่ไหลเวียนอยู่ ใน

แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ส่งผลให้น  าที่มีอุณหภูมิสูงขึ น
และความหนาแน่นของน  าจะลดลงท าให้น  าร้อน
ลอยตัวเคลื่อนที่ไปด้านบนของแผงรับรังสีอาทิตย์ 
และไหลไปกักเก็บไว้ในถังเก็บน  าอุ่นเพื่อรอการใช้งาน 

 
ภาพที ่6 หลักการท างานของเครือ่งท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 
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2. การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังหลายชั น (The 
composite wall) ผนังหลายชั นที่ประกอบไปด้วย
วัสดุต่างชนิดกันมักใช้ในงานวิศวกรรมที่ต้องการให้
ความร้อนสูญ เสียไปน้อยที่ สุดถ้าใช้ฉนวนชนิด
เดียวกันอาจต้านทานความร้อนไว้ไม่ได้  ดังนั นผนัง
หลายชั นที่มีวัสดุต่างชนิดกันสามารถต้านทานความ
ร้อนได้ดีกว่า การหุ้มฉนวนหลายชั นมีทั งแบบอนุกรม

และขนาน ดังรูปที่ 7 ผนังหลายชั นต่อแบบอนุกรม 
เพื่อให้ความสะดวกแก่การวิเคราะห์ได้แสดงเป็น
วงจรความร้อนไว้ แสดงอัตราการถ่ายเทความร้อน
หนึ่งมิติของผนังหลายชั นและเขียนเป็นวงจรไฟฟ้า
อัตราการถ่ายเทความร้อนหนึ่งมิติของผนังหลายชั น 
สามารถค านวณ หาความร้อนไหลผ่ านได้ดั งนี 
(ธีรพัฒน์, 2556) 

 

 
ภาพที ่7 วงจรความร้อนส าหรับผนังหลายชั นต่อแบบอนุกรม 

 
การสญูเสยีความร้อนของถังเก็บน  าอุ่น สู่

บรรยากาศ ซึ่งหาไดจ้ากสมการ(1) 
 

4CBA1
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1
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Q




 

 (1) 
 

T,1คือ อุณหภูมิของน  าอุ่นในถึงเก็บน  าอุ่น, ◦C 

T1 คือ อุณหภูมิของถังเก็บน  าอุ่นด้านใน, ◦C 

T2 คือ อุณหภูมิของถังเก็บน  าอุ่นด้านนอก, ◦C 

T2 คือ อุณหภูมิของถังเก็บน  าอุ่นด้านนอก, ◦C 

T3 คือ อุณหภูมิของถังเหล็กด้านใน, ◦C 

T4 คือ อุณหภูมิผิวของถังเหล็กด้านนอก, ◦C 

T,4คือ อุณหภูมิของอากาศภายนอก, ◦C 
h1 คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัตถุที่ 1, 
W/m2 –K 

h4 คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัตถุที่ 2, 
W/m2 -K 
kAคือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัตถุที่  3, 
W/m2 -K 
kB คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัตถุที่ 4, 
W/m2 -K 
kC คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของวัตถุที่ 5, 
W/m2 –K 
r1 คือ ความหนาระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบผนังชั น
ที ่1, m2 
r2คือ ความหนาระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบผนังชั น
ที ่2, m2 
r3คือ ความหนาระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบผนังชั น
ที ่3, m2 
r4 คือ ความหนาระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบผนังชั น
ที ่4, m2 
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A12 คือ พื นที่หน้าตัดของถังเก็บน  าอุ่นที่ตั งฉากกับทิศ
ทางการไหลของพลังงานความร้อน 
A23 คือ พื นที่หน้าตัดของแกลบด าที่ตั งฉากกับทิศ
ทางการไหลของพลังงานความร้อน (พื นที่ เฉลี่ย
ระหว่างพื นที่ของถังเก็บน  าอุ่นและถังเหล็ก) 
A34 คือ พื นที่หน้าตัดของถังเหล็กที่ตั งฉากกับทิศ
ทางการไหลของพลังงานความร้อน 

3. มาตรฐานการทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
ASHRAE   93-77 ได้ก าหนดมาตรฐานการทดสอบ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของเหลวและอากาศ โดยตัว
เก็บรังสีแสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นของเหลว และเป็นระบบ
ปิดส าหรับการท าความร้อน 
 (Duffie, 1980) 

ขั นตอนและวิธีการวิเคราะห์ระบบเป็นการน า
ข้อมูลดิบที่ได้จากการทดสอบตัวรับรังสีอาทิตย์มา
พล็อตกราฟเป็นสมการเส้นตรงตามมาตรฐานของ 
ASHRAE 93-77 เพื่อหาสมรรถนะของตัวรับรังสี
อาทิตย์ 

1)  การหาค่าความร้อนช่ัวขณะของตัวรับรังสี
อาทิตย์จากสมการที่(2) 

cq  =   )TT(Cm iop 
   (2) 

เมื่อ cq  คือ พลังงานความร้อน, W 


m   คือ อัตราการไหล, kg/s 

pC  คือ ค่าความร้อนจ าเพาะ,  kJ/kg.K 

oT   คือ อุณหภูมิน  าทางออก, K 

iT   คือ อุณหภูมิน  าทางเข้า, K 

2)  หาสมรรถนะช่ัวขณะของตัวรับรังสีอาทิตย์
จากสมการที่(3) 
 

thη =  
IA
q

Tc

c       (3) 

 
เมื่อ A c  คือ  พื นท่ีรับรังสีอาทิตย์ของตัวรับรังสี, m2 

 TI  คือ  ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกระนาบของ 
             ตัวรับรังสีอาทิตย์, W/m2 
 cq  คือ  พลังงานความร้อน, W 

โดยการน าพลังงานความร้อนช่ัวขณะที่ได้หาร
ความเข้มรังสีอาทิตย์รวมและพื นที่รับรังสีของแผงรับ
รังสีอาทิตย์ 

3) ท าการวิเคราะห์โดยการพล็อตกราฟ thη  
เป็นค่ าแกน Y และ (Ti-Ta)/ IT เป็ นแกน  X ของ
ตัวรับรังสีอาทิตย์ โดยตัวรับรังสีอาทิตย์เป็นแบบแผ่น
เรียบ ที่มีแผ่นปิดใสด้านบนและมีแผ่นดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ มีรูปแบบสมการที่ (4) 

 

thη =  
IA
q

Tc

c = 
T

aiLR
)(R I

)TT(UF
F


τα     (4) 

 
4) น าค่าที่ได้จากกราฟสมรรถนะของตัวรับรังสี

อาทิตย์ )(FR τα ที่ตัดกับจุดแกน Y และค่าความชัน

LRUF ดังภาพที่ 8 การทดสอบหาค่า )(FR τα และค่า 

LRUF ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์นั น ทดสอบในช่วงของ
ความเข้มรังสีอาทิตย์ค่อนข้างคงที่  ส่วนมากจะ
ทดสอบที่เวลา 12.00 – 14.00 น. และเปลี่ยนค่า
อุณหภูมิของน  าเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

 

 
ภาพที่ 8 เส้นแสดงสมรรถนะของแผงรับรังสีอาทิตย ์
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5) หาค่าสมรรถนะทางความร้อนของตัวถังเก็บ
รังสีอาทิตย์ที่ท างานใต้ภาวะที่ซึ่งสามารถเขียนได้ใหม่
ดังสมการ (4) ซึ่งค่า )(FR τα  และ ค่า LRUF  ได้จาก
กราฟสมรรถนะแผงรับรังสีอาทิตย์ 

 )TT(U)(IFAq aiLTRcc  τα   (5) 
เมื่อ cA   คือ  พื นที่รับรังสีอาทิตย์ของตัวรับรังสี

อาทิตย์, m2    

LU  คือ  สัมประสิทธ์ิการสูญเสยีความร้อนจาก
ผิวดูดรังสีสู่สิ่งแวดล้อม, W/m2K 

aT  คือ  อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม, K 

TI   คือ  ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกระนาบ
ของตัวรับรังสีอาทิตย์, W/m2 

τα  คือ  สัมประสิทธิ์การส่องผ่านและการ
ดูดกลืนประสิทธิผล 

RF   คื อ  แฟกเตอร์ก ารดึ งความร้อน ของ
ตัวรับรังสีอาทิตย์ซึ่งเป็นอัตราส่วนความร้อนที่ได้จริง
จากตัวรับรังสีอาทิตย์ต่อพลังงานความร้อนถ่ายเทที่
ถูกดึง โดยของไหลใช้งานบนตัวรับรังสีอาทิตย์ เมื่อ
อุณหภูมิของไหลที่เข้าตัวรับรังสีค่าอาทิตย์ ค่า RF  มี
ลักษณะคล้ายกับประสิทธิผลของตัวรับรังสีอาทิตย์ 
เนื่องจากเป็นอัตราส่วนของพลังงานความร้อนจริงต่อ
ค่ าพลั งงานความร้อนสู งที่ สุ ดที่ เป็ น ไป ได้ จาก
ตัวรับรังสีอาทิตย์ 

4. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
การวิเคราะห์ประเมินผลหาความคุ้มทุนของ

เครื่ อ งท าน  าอุ่ นพลั งงานแสงอาทิ ตย์  เพื่ อห า

ระยะเวลาคืนทุนของราคาเครื่องท าน  าอุ่นเทียบกับ
การใช้พลังงานไฟฟ้า หาได้จากสมการที่ (6) (ทะนง
เกียรติ, 2539) 
 

SPB =
เงินลงทุนเบื องต้น

รายได้เฉลี่ยทั งปี−รายจ่ายเฉลี่ยทั งปี 
  (6) 

 

วิธีการวิจัย 
1. การทดลองหาสมรรถนะแผงรับรังสีอาทิตย์

แบบแผ่น เรี ยบ  ของเครื่ อ งท าน  าอุ่ นพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า ทดลองในช่วงเดือน
มีนาคม 2559 ประมาณเวลา 14.00 น. พื นท่ีรับรังสี
แสงอาทิตย์ 1 x1.4 m2 ตามหลักการของ ASHRAE 
93-77  
วิธีการทดลองตามหลักการASHRAE 93-77 

1) ทดสอบโดยติดตั งเครื่องที่บริเวณที่โล่งกว้าง
ไม่มีร่มเงาโดยแผงท ามุมเอียงที่  18 องศาจากแนว
ระดับและปรับแผงรับรังสีอาทิตย์ไปทางทิศใต้ 

2) ป้ อนน  า เข้ าระบบของเครื่อ งท าน  าอุ่ น
พลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าจนเต็มระบบ
จากนั นปล่อยน  าเข้าระบบและไหลออกที่อัตราการ
ไหล 0.01 kg/s และควบคุมอุณหภูมิน  าเข้าให้มี
ค่าคงท่ีโดยให้อุณหภูมิน  าเข้าในแต่ละครั งเพิ่มขึ นทีละ
2 °C 

 

 

 
ภาพที ่9 การติดตั งเครื่องมือทดสอบ
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2. การทดสอบสมรรถนะของเครื่องท าน  าอุ่น
พลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า เป็นการทดสอบ
เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าทั ง

ชุด ทดสอบช่วงเดือนเมษายน 2559 เริ่มทดสอบ
ตั งแต่ 08.00 น. ถึง 18.00 น. 

ภาพที ่10 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 
 

ผลการทดสอบ 
1.การทดลองสมรรถนะแผงรับรังสีอาทิตย์แบบ

แผ่นเรียบของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
แบบต้นทุนต่ าทดลองในช่วงเดือนมีนาคม  2559 
ทดสอบที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย 640 W/m2 
อุณหภูมิบรรยากาศ 36°C หรือประมาณเวลา 14.00 

น. พื นท่ีรับรังสีแสงอาทิตย์ 11.4 m2 ตามหลักการ
ของ   ASHRAES 93 - 77 ติดตั งแผงรับอาทิตย์หัน
หน้าไปทางทิตใต้เอียงท ามุมกับแนวระดับ 18 องศา 
มีอัตราการไหลของน  าที่ใช้ทดสอบ0.01 kg/s (Cp 
ของน  า 4.184 kJ/kg.K) 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบของเครือ่งท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 

ครั งที่ทดลอง qc 
(W) 

IT 
(W/m2) 

m 
(kg) 



m  
(kg/s) 

Ti 
(°C) 

To 
(°C) 

Ta 
(°C) 

1 460.24 638 100 0.01 40 51 37 

2 334.72 636 100 0.01 42 50 36 

3 543.92 643 100 0.01 44 57 38 

4 376.59 641 100 0.01 46 55 37 

5 418.40 642 100 0.01 48 58 37 

 
2. ผลจากการทดสอบสมรรถนะของแผงรับ

รังสีอาทิตย์แบบท่อความร้อนมีพื นที่รับรังสีอาทิตย์ 
11.4 m2 แผงรับรังสีแสงอาทิตย์หันไปทางทิศใต้
และท ามุม 18 องศากับแนวระดับ มีข้อมูลดังนี  
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบของเครือ่งท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 

ครั งที่ทดลอง iη  
% 

Ta 
(°C) T

ai

I
TT   








2m/W
Co  

1 60.4 38 0.009331 
2 51.5 37 0.004702 
3 46.5 37 0.017134 
4 41.9 37 0.014041 
5 37.5 36 0.009434 

3. น าสมรรถนะประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบมาเขียนกราฟสมรรถนะร่วมกับจะได้กราฟ
สมรรถนะดังภาพที ่11 

 
สมรรถนะแผงรับรังสีอาทิตย ์
เส้นแนวโน้มของสมรรถนะ 

ภาพที ่11 กราฟสมรรถนะแผงรับรังสีอาทิตย ์
 

จากภาพที่ 11 หาความชัน  

-FR UL= 
0047.000933.0
375.0604.0




 = -49.4 

การหาค่า  

FR()ที่ x (0) ; 
0047.00
375.0y




 = -49.44 

x (0) ;  y = 0.607 (60.7%) 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าทั งชุดทดสอบช่วงเดือน
เมษายน 2559 เริ่มทดสอบตั งแต่ 08.00 น. ถึง 
18.00 น. ได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิดังแสดงในกราฟ
ภาพที ่12 
 

 
 
 
 
 
 

0.604

0.515
0.465

0.419
0.375

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00933 0.0047 0.0171 0.014 0.00943
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ตารางที ่3 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าทั งชุด 

วันทีท่ดลอง 
เวลาทีท่ าการ

ทดลอง 

อุณหภูมิน  าเข้า 
(Ti , °C) 

อุณหภูมิน  า 
ที่ออกจากถัง 

(To , °C) 

รังสีอาทิตย์ 
(IT , W/m2) 

4 มิ.ย.59 
 

08.00 น. 
09.00 น. 
10.00 น. 
11.00 น. 
12.00 น. 
13.00 น. 
14.00 น. 
15.00 น. 
16.00 น. 
17.00 น. 
18.00 น. 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

36 
39 
42 
49 
57 
61 
65 
65 
64 
63 
62 

324 
435 
569 
608 
630 
617 
609 
604 
567 
474 
213 

วัดอุณหภูมนิ  าตอนเช้า 48    °C  

 

 
 

ภาพที ่12 กราฟสมรรถนะของเครื่องท าน  าอุ่นพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า 

 
จากภาพที่  12 อุณหภูมิของน  าในถังน  าอุ่น

เพิ่มขึ นตามค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ อุณหภูมิของ
น  าในถังน  าอุ่นสูงสุด 65°C ที่เวลา 14.00 น. จากนั น
เมื่อรังสีอาทิตย์เริ่มลดตามเวลาแต่อุณหภูมิของน  าใน
ถังน  าอุ่นยังรักษาอุณหภูมิคงที่และค่อยๆ ลดลงอย่าง
ช้าๆ เนื่องจากความร้อนถูกถ่ายเทของสู่บรรยากาศ 

แต่ยังมีอุณหภูมิสูงพอที่จะใช้อุปโภคตอนเช้าของอีก
วัน 

4. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องท า
น  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าสามารถให้
พลังงานความร้อนทั งปี 616.85 กิโลวัตต์ช่ัวโมง คิด
เป็นเงิน 1,868.80 บาทต่อปีราคาเครื่องท าน  าอุ่น
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พลังงานแสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าที่สร้างขึ น 10,300 
บาทโดยเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานไฟฟ้าในท้องตลาด
ราคาเฉลี่ย 3,285 บาทน าค่ามาค านวณหาระยะเวลา
คืนทุนได้เท่ากับ 3 ปี 9 เดือน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ต้นทุนต่ าสามารถท าให้อุณหภูมิของน  าเพิ่มขึ นได้ 
โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของน  า ตาม
หลักการทฤษฎีของเทอร์โมไซฟอน 

2. เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ต้นทุนต่ ามีสมรรถนะของแผงรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้ท่อ
เหล็กประปาต่ ากว่าการใช้ท่อทองแดงหรือหลอดแก้ว
สญุญากาศ 

3. ถังเก็บน  าอุ่นที่ใช้แกลบด าเป็นฉนวนเก็บ
ความร้อนมีการถ่ายเทความร้อนมากกว่าการใช้
ฉนวนใยแก้ว จึงท าให้สูญเสียการเก็บความร้อนของ
น  าในถังมากกว่า 

4. เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ต้นทุนต่ าท่ีสร้างขึ นมีประสิทธิภาพดีขึ นจากของเดิมที่
ปรับปรุงแต่ยังต่ ากว่าท่ีมีขายทั่วไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ได้เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ต้นทุนต่ าที่มีถังเก็บน  าอุ่นขนาด 100 ลิตรซึ่งเพียงพอ
ต่อการอุปโภคหนึ่งครอบครัวจ านวน 4 คน 

2. การทดสอบ เครื่ อ งท าน  าอุ่ นพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ าตามหลักการของ ASHRAE 
93 – 77 ผลที่ได้ตัวรับรังสีอาทิตย์มีสมรรถนะ 47.6 
เปอร์เซ็นต์ ค่าแฟกเตอร์การสูญเสียความร้อนจากผิว
ดูดรังสีสู่สิ่งแวดล้อม (FRUL) 49.4 วัตต์ต่อตารางเมตร
องศาเคลวินและแฟกเตอร์การดึงความร้อนของ

ตัวรับรังสีอาทิตย์ (FR) 60.7 เปอร์เซ็นต์ 
3. เครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ต้นทุนต่ าสามารถให้พลังงานความร้อนทั งปี 616.85 

กิโลวัตต์ช่ัวโมงและเมื่อประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาคืนทุนเครื่องท าน  าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์
แบบต้นทุนต่ าเท่ากับ 3 ปี 9 เดือน 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการการพัฒนาเครื่องท าน  าอุ่นพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบต้นทุนต่ า เป็นโครงการที่ได้รับการ
อุดหนุนวิจัยโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการ
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บทคัดย่อ  
ขยะชุมชนโดยเฉพาะขยะจากตลาดสดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ  ปริมาณ

ขยะเศษผักและแสดงไดอะแกรมการเกิดขยะเศษผักของตลาดสดสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างตัวแทนผู้บริหารจัดการตลาดและร้านค้าผัก นอกจากนี้ได้เก็บข้อมูลปริมาณผักและการเกิดขยะเศษผัก โดยเก็บข้อมูลต่อเนื่อง
ตลอด 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าตลาดสดมีการบริหารจัดการขยะที่ดี ในส่วนปริมาณขยะเศษผักที่เกิดขึ้นจะแปรตามปริมาณผักที่
น าเข้าเพื่อจ าหน่ายซ่ึงจะเกิดขยะมากในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันกลางสัปดาห์คือ วันพุธและพฤหัส  ปริมาณการเกิดขยะเศษผัก
เฉลี่ย 48.82 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงเมื่อคิดอัตราเกิดขยะเศษผักของร้านค้าขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก และแผงผัก คิดเป็น 5.47, 1.91 และ0.76 
กิโลกรัมต่อร้านค้าต่อวัน ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ: การเกิดขยะ ขยะเศษผัก ตลาดสดสุเทพ (ต้นพะยอม) จังหวัดเชียงใหม่  

 

Abstract 
Municipal solid waste, especially waste from fresh market is the major environmental problem. This 

study was aimed to investigate vegetable waste and show the diagram of vegetable waste generation of  Suthep 
fresh market, Chiang Mai. The basic information about waste management of the market was obtained from 
questionnaire of two sample groups i.e. management persons and vegetable shop. In addition, the amount of 
vegetable input and vegetable waste from vegetable shop during 7 days was investigated. From the obtained 
results, it was found that the market has good waste management systems. The amount of vegetable waste was 
depended on the input of vegetable product in each day which higher in weekend (Friday, Saturday and Sunday) 
and the middle of week (Wednesday or Thursday) . The vegetable waste generation was 48.82 kg/d. The rate of 
vegetable waste generation from big shop, small shop and stall were 5.47, 1.91 and 0.76 kg /shop/day, 
respectively.  

  
Keywords: Generation Waste, Vegetable Waste,  Suthep Fresh Market (Tonpayom) Chiangmai.  
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บทน า 
ปั ญ ห าขยะ เป็ น ปั ญ ห าที่ เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โล ก 

โดยเฉพาะในเมืองใหญ่  ซึ่ งกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
รายงานสถานการณ์ขยะไว้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2553 และ 2544 มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นเฉลี่ย 42,532 และ 42,881 ตัน ตามล าดับ 
โดยประเทศไทยมีระบบการจัดการขยะในทุกองค์กร
ปกครองและทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่เพิ่มมากข้ึนในทุกๆปี ซึ่งใช้วิธีการต่างๆ 
กัน คือ การรีไซเคิล และการน าขยะย่อยสลายได้ไป
ท าปุ๋ยหมัก (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)   ทั้งนี้ โดย
หลักการจัดการด้านขยะมูลฝอยจ าเป็นต้องส ารวจ
สภาพทั่วไปของการเกิดขยะในพื้นที่ มีรายละเอียด
ของการเกิดขยะมูลฝอยของพื้นที่ศึกษา จึงสามารถ
วางแผนการเก็บขยะเพื่อการคัดแยกที่น าไปหา
ปริม าณ ขยะได้  ซึ่ งเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ส าหรับ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (Tchobanoglous G, Thiesen H, 
Vigil S. , 1993)   โดย Maso and Blasi , 2007 ได้
กล่าวถึงการวิเคราะห์การไหลเวียนของวัสดุที่เกิดจาก
ตลาดสดว่า เป็นการวินิจฉัยที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหา
ขยะ โดยข้อมูลส าคัญของตลาดควรได้มาจากการ
สอบถามทั้งผู้บริหารจัดการตลาด ผู้ประกอบการ
ร้านค้า เพื่อให้สามารถบอกปริมาณและลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ โดยควรเป็นข้อมูล
ขยะที่รวบรวมเก็บอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งสัปดาห์ 
และท าการคัดแยกเพื่อบอกถึงอัตราส่วนของขยะที่
คัดแยกต่างๆ กันเช่น ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก 
โลหะ กระดาษ แก้ว และเศษผ้า เป็นต้น  (Maso 
MA, Blasi AB., 2008) พันชัย เม่นฉาย และคณะ 
2557 ได้ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการทิ้ง
ขยะ ที่ตลาดสดในจังหวัดสมุทรสาคร 3 แห่ง คือ 
ตลาดสดลีลา ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเล
ไทย เพื่อการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาขยะใน

ตลาดสดอย่ างยั่ งยื น โดยการมี ส่ วน ร่ วมของ
ประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการทิ้งขยะรวบรวม
ได้ จากแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่ มตั วอย่ าง  คือ 
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รต ล าด ส ด  จ าน วน  400 ตั วอ ย่ า ง 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ซื้อ  และ
ผู้ขาย มีความรู้ระดับสูง ด้านกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมี
ระดับความรู้ในระดับปานกลาง โดยระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีผลต่อการรับรู้
ข่าวสารด้านการจัดการขยะในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ผ ล ก า รศึ ก ษ า ได้ พ บ ว่ า  ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  และการทิ้งขยะ
มูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยสูงสุด รองลงมาเป็นด้านการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย และ ด้านการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ตามล าดับ (พันชัย เม่นฉาย ปารินดา สุขสบาย 
และ สิรวัลภ์ เรืองช่วยตู้ประกาย, 2557)  วรรณธณี 
กองจันทร์ 2555    ศึกษาการจัดการขยะของผู้ค้าใน
ตลาดสดบางกะปิ และตลาดสดนครไทย เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ใช้แบบสอบถามส าหรับผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ 
109 ตัวอย่าง และตลาดสดนครไทย จ านวน  69 
ตัวอย่าง ตั้ งแต่พฤศจิกายน  พ .ศ .2555-มกราคม 
พ.ศ.2556 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ค้า
ตลาดสดบางกะปิได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะภายในตลาดสดอยู่ในระดับสูง ส่วนตลาด
สดนครไทยผู้ค้าส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะภายในตลาดสดอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ และตลาดสดนครไทย 
โดยสรุปพบว่า ผู้ค้าในตลาดสดทั้ งสองแห่งซึ่งมี
รูปแบบการบริหารจัดการที่ต่างกัน มีความรู้ในการ
จัดการขยะและทัศนคติต่อการจัดการขยะแตกต่าง
กัน  แต่มีการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (วรรณธณี  กอง
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จันทร์ดี , 2555)   บุญสม วิจารยจันทร์ 2550 ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
ในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น โดยวิธีการลดขยะ
ด้วยการน าขยะไป ใช้ ให้ เกิดประโยชน์  โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ซึ่งผลที่ได้
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 
50 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพค้าขาย โดยรวมผู้ประกอบการและ
ประชาชนในตลาดบางล าพู และตลาดสดเทศบาล 1 
ให้ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะในระดับปาน
กลาง กล่าวคือ ผู้ประกอบการและประชาชนได้ให้
ความส าคัญมากกับการทิ้งขยะลงถัง หรือถังขยะที่
แยกประเภทแล้ว โดยเข้าใจว่าวิธีนี้ เป็นการลด
ปริมาณขยะที่ดีที่สุด และไม่ได้ค านึงถึงปริมาณของ
ขยะที่ทิ้งลงไป  ขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก 
โฟม  เป็นต้น ส าหรับในส่วนของการน าขยะไปใช้ให้
เกิดประโยชน์นั้น พบว่าผู้ประกอบการและประชาชน
ไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการน าขยะไปท าปุ๋ยชีวภาพ 
และขยะมีพิษเช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท าปุ๋ย
ชีวภาพและขยะมีพิษให้กับประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
(บุญสม วิจารยจันทร์, 2550)  

คณะวิจัยสนใจศึกษาเบื้องต้นที่มุ่งเน้นเฉพาะ
ขยะเศษผัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสภาพทั่วไป
ของตลาดสดสุเทพ หรือ ตลาดต้นพะยอม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยการใช้แบบสอบถาม
ผู้จัดการตลาดและเจ้าหน้าที่ดูแลตลาด รวมทั้ ง
เจ้าของร้านค้าผัก และเก็บข้อมูลปริมาณขยะเศษผัก
ที่ เกิดขึ้นจริงต่อเนื่องนานหนึ่งสัปดาห์  ข้อมูลที่
รวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  เขียนแสดง
ไดอะแกรมการเกิดขยะเศษผัก และหาอัตราการเกิด

ขยะเศษผัก จากตลาดสดสุเทพ  โดยผลการศึกษา
สามารถใช้เป็นข้อมูลส าคัญเบื้องต้นการเกิดขยะเศษ
ผักเพื่อใช้ศึกษาและแก้ปัญหาขยะเศษผักของตลาด
สดสุเทพที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556) ซึ่งแนวคิดของขยะย่อยสลายได้ที่มี
ปริมาณมากและเหลือทิ้งจากตลาด หากสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์โดยการท าเป็นปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภาพ
ดี จะกลับไปส่งเสริมเรื่องการเพาะปลูกแบบเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งส่งผลดีทั้งในด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ตลาดที่มี
การจัดการและดูแลขยะได้ดีจะท าให้เป็นตลาดที่
สะอาดและน่าซื้อ ตลาดสดยังเป็นการแสดงถึงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างดี และสอดรับกับการ
เข้าสู่อาเซียนได้โดยตลาดสดอาจเป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวได้ 

  

วิธีการศึกษา 
การศึกษาเบื้องต้นการเกิดขยะเศษผักจาก

ตลาดสด กรณีศึกษาตลาดสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. พื้นที่ศึกษา ประชากร และระยะเวลาที่ใช้
ศึกษาพื้นท่ีศึกษา คือ ตลาดสดสุเทพ ตั้งอยู่ที่ 363 ถ.
สุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50200 มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 2,968.72 ตาราง
เมตร  

ป ร ะ ช าก ร ส า ห รั บ เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล
แบบสอบถาม ดังนี้ ผู้จัดการตลาด และเจ้าหน้าที่
ดูแลตลาด อย่างละ 1 ชุด ส่วนร้านค้าผักในตลาดมี
ทั้งหมด 10 ร้านค้า ซึ่งเจ้าของร้านค้าผักที่สามารถให้
ข้อมูลได้จ านวน 6 ร้านค้า โดยเป็นร้านขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก และขนาดเล็กมากหรือแผงผัก อย่างละ 2 
ร้านค้า  ซึ่งอีก 4 ร้านค้าที่เหลือ เป็นร้านขนาดเล็ก
มากที่การเปิดปิดร้านไม่แน่นอนคือไม่เปิดเป็นประจ า
ทุกวัน ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่
ศึกษา  
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 ระยะเวลาที่ท าการศึกษา ตั้งแต่ กรกฎาคม 
2558 ถึง มีนาคม 2559  

2. การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
แบบสอบถามที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล มี 2 ชุด 

คือ ชุดที่1 ใช้สอบถามผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ดูแล
ตลาด ซึ่งเก็บข้อมูลสภาพทั่วไป และการจัดการขยะ
ภายในของตลาดสด  ชุดที่ 2 ใช้สอบถามจากร้านค้า
ผัก เพื่อเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของตลาดสด  ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ  

3. การเก็บข้อมูลปริมาณสินค้าผัก และขยะ
เศษผักที่เกิดจากร้านค้าผัก  

ท าการเก็บข้อมูลปริมาณสินค้าผักและขยะเศษ
ผักท่ีเกิดขึ้นจริงต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ โดยเก็บครบวันใน
รอบสัปดาห์ และครอบคลุมวันท าการและวันหยุดสุด
สัปดาห์ ระยะเวลา 5-7 วัน (ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ พัช
ราพรรณ พุทธเจริญ และ อรรถพล ปุรณะพรรค์ , 
2550). ท าโดยสอบถามปริมาณสินค้าผักแต่ละวัน 
และเก็บข้อมูลปริมาณขยะเศษผักจริงที่เกิดขึ้นแต่ละ
วัน โดยน าถุงเก็บขยะไปให้ร้านค้าผักแต่ละร้าน แล้ว
ไปเก็บรวบรวมเพื่อช่ังน้ าหนักขยะเศษผักท่ีเกิดขึ้นทุก
วัน  ตลอดทั้ ง 7 วัน  [2,3,7] โดยช่วงเวลาที่ การ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท าในระหว่าง วันพฤหัสที่ 29 
ตุลาคม ถึงวันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2558  

        

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
1) ผู้บริหารจดัการตลาดสด  
จากการสอบถามในส่วนผู้บริหารจัดการตลาด 

พบว่า ตลาดสุเทพ  ก่อตั้งตลาดมานานถึง 56 ปี โดย
เปิดท าการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น. ทุก
วัน 

การรักษาความสะอาดของตลาดสุ เทพ  มี
ระเบียบที่ร้านค้าต้องดูแลรับผิดชอบ คือ หลังจากปิด
ร้านในแต่ละวัน ต้องท าความสะอาดรอบๆ บริเวณ
ร้านค้าของตนเอง และน าขยะของตนเองไปทิ้งที่ถัง

ขยะส่วนกลาง โดยในการบริหารจัดการตลาดของ
ตลาดสดสุเทพนี้ จะจัดให้มีการท าความสะอาดพื้นที่
ตลาดสดหลังปิดตลาด โดยใช้รถบรรทุกและฉีดน้ า
ของทางเทศบาล ซึ่งจะมาให้บริการและท าความ
สะอาดใหญ่ทุกๆ เดือน  เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ า 

การด าเนินการจัดเก็บขยะของตลาดสดทั้งหมด             
ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่ง
เป็นการเก็บขยะด้ วยระบบถั งเคลื่ อน ที่  (Haul 
Container System (Tchobanoglous G, Thiesen 
H, Vigil S., 1993) โดยบริษัทจะน าถังขยะปริมาตร 
6 ลูกบาศก์เมตร  มาเปลี่ยนให้ใหม่ ณ จุดที่ตั้งถังขยะ
ส่วนกลางของตลาดสดซึ่งอยู่หลังตลาดสด  โดยท า
การเก็บถังขยะที่ทิ้งขยะแล้วทุกวันเพื่อไปทิ้งที่จุดทิ้ง
ขยะ ช่วงเวลาที่มาเก็บขนขยะคือประมาณ 02.00 – 
03.00 น. ของทุกวัน  ค่าใช้จ่ายของการว่าจ้างจัดเก็บ
ขยะ 10,000 บาทต่อเดือน โดยเจ้าของตลาดสดเป็น
ผู้รับผิดชอบท้ังหมดผู้เดียว  ร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้   ซึ่งการให้บริการรวบรวมเก็บขยะ
เรียบร้อยดีมาโดยตลอด  และเป็นที่พึงพอใจของทั้ง
ฝ่ายผู้บริหารจัดการตลาดสด และเจ้าของร้านค้าใน
ตลาดสดสุเทพ 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถกล่าว
ได้ว่า ตลาดสดสุเทพ จัดเข้ากลุ่มเป็นตลาดประเภทที่ 
1 ทั้ งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  4 (พ.ศ. 
2542) ออ ก ต าม ค วาม ใน ระ ร าชบั ญ ญั ติ ก า ร
สาธารณสุข  กล่าวคือเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร
และด าเนินกิจการเป็นประจ า ซึ่งมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนคือ พ้ืนที่ส่วนขายของที่ถูกสุขลักษณะ พื้นที่
ส่วนขนถ่ายสินค้าซึ่งมีพื้นที่เพียงพอ สะดวกและ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยดี  ห้องส้วมมีเพียงพอ 
เหมาะสมและถูกสุขอนามัย มีอ่างล้างมือให้บริการ 
พื้นที่รวบรวมขยะมูลฝอย ที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดย
ตั้งอยู่นอกอาคารตลาด มีพื้นท่ีเข้าออกสะดวกส าหรับ
รถบริการมาเก็บขยะ และขนาดของถังขยะที่ ใช้
รองรับขยะแต่ละวันเหมาะสมสอดคล้องกับวิธีการ
ให้บริการเก็บรวบรวมขยะ  และพื้นที่จอดรถที่
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เหมาะสมตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยมี
เพียงพอและไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร [2,8] 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเกณฑ์การยกระดับ
ตลาดสดเพื่อเป็นตลาดสดน่าซื้อแลว้พบว่า ตลาดสดสุ
เทพ มีแนวโน้มยกระดับเป็นตลาดสดน่าซื้อในระดับดี
ได้  เนื่องจากตลาดสดมีการล้างตลาดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยมีการท าความสะอาดทั้งตัวอาคาร 
แผงร้านค้า พื้น เพดาน รางระบายน้ า ไม่มีสิ่งปฏิกูล
และขยะตกค้าง  มีการฆ่าเชื้อโรคและก าจัดพาหะน า
โรคได้ดี (วรรณธณี กองจันทร์ดี, 2555) ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนและนโยบายของผู้บริหารจัดการตลาดสดสุ
เทพ ที่ให้ข้อมูลว่าในอนาคตอันใกล้จะปรับปรุงพื้นที่
ตลาดให้ยกระดับขึ้นเป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยก าลังอยู่
ในระหว่างพิจารณาก่อนการด าเนินการ เพื่อไม่ ให้
การปรับปรุงตลาดสดเกิดผลกระทบด้านการค้าขาย
ของร้านค้าต่างๆ และอาจเกิดความไม่สะดวกในการ
มาจับจ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกิจการของ
ตลาดสด 

2) ข้อมูลจากแบบสอบถามเจ้าของร้านค้าผัก    
ข้อมู ลที่ ได้ รวบรวมจากแบบสอบถามใน

ส่วนข้อมูลทั่วไป พบว่า ร้านค้าผักที่สามารถให้ข้อมูล
ได้จ านวน 6 ร้านค้า  ซึ่งแบ่งขนาดร้านค้าผักตาม
ปริมาณสินค้าผักที่น าเข้ามาจ าหน่ายให้ผู้บริโภค ดังนี้ 

ร้านค้าผักขนาดใหญ่ คือร้านที่รับสินค้าผักเข้า
มาจ าหน่าย วันละ มากกว่า 150 กิโลกรัม มีจ านวน 
2 ร้านค้า     

ร้านค้าผักขนาดกลาง คือร้านที่รับสินค้าผักเข้า
มาจ าหน่าย วันละ มากกว่า 100- 150 กิโลกรัม   ซึ่ง
ไม่มีร้านค้าผักขนาดกลางในตลาดที่ศึกษานี้ 

ร้านค้าผักขนาดเล็ก คือ ร้านที่รับสินค้าผักเข้า
มาจ าหน่าย วันละ มากกว่า 50-100 กิโลกรัม มี
จ านวน 2 ร้านค้า  

ส่วนอีก 2 ร้านค้าที่เหลือ จัดเป็นร้านผักขนาด
เล็กมากหรือ แผงผัก โดยรับสินค้าผัก วันละ ไม่เกิน 
50 กิโลกรัม  

ผลการรวบรวมข้อมูล พบว่าเจ้าของร้านค้าผัก
เป็นผู้หญิง ร้อยละ 100  โดยช่วงอายุของเจ้าของ
ร้านค้าผัก อยู่ระหว่าง 45-59 ปี  ระยะเวลาที่ท าการ
ขายผักตั้งแต่ 10-40 ปี  การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับ
ประถมศึกษา  ซึ่งขนาดร้านค้าผัก  อายุของเจ้าของ
ร้านค้า และระยะเวลาที่ท าการขายผัก ไม่ ได้มี
ความสัมพันธ์กัน  ส าหรับช่วงเวลาที่เปิดขายผัก ร้อย
ละ 50 เปิดขาย 6.00-19.30 น. ซึ่งพบว่าเป็นร้าน
ขนาดใหญ่ ร้อยละ 100  และมีเพียงร้านขนาดเล็ก
อีกเพียง 1 ร้านค้า ที่เหลืออีกร้อยละ 50 เปิดขาย 
9.00-19.30 น. ซึ่งพบว่าเป็นร้านขนาดเล็ก และร้าน
แผงผัก 

เจ้าของร้านค้าผักทุกร้านยอมรับและพึงพอใจ
ในด้านการจัดการขยะของตลาดสดว่ามีการจัดการ
ขยะที่ดี และเข้าใจว่าไม่มีปัญหาด้านการจัดการขยะ
ของตลาดสด ทั้งนี้เนื่องจากขยะถูกเก็บรวบรวมทุก
วันโดยไม่มีขยะเหลอื อันเกิดจากวิธีการให้บริการเก็บ
ขนขยะตลาดนี้เป็นแบบเปลี่ยนถัง  ซึ่งจากการสังเกต
ขยะที่ถูกทิ้งในถังขยะกลางของตลาดสดพบว่า เป็น
การทิ้งขยะแบบรวมโดยไม่มีการคัดแยกขยะ  และ
ข้อมูลจากการสอบถาม พบว่ามีร้านค้าผักร้อยละ 50 
ที่คัดแยกขยะเศษผักก่อนน าไปทิ้งขยะที่ถังขยะกลาง
ซึ่งเนื่องมาจาก มีผู้ที่มีความต้องการมาขอเศษผักเพื่อ
น าไปใช้เลี้ยงสัตว์   ร้านค้าผักอื่นๆ ที่เหลืออีก ร้อย
ละ 50 จะไม่มีการคัดแยกขยะเศษผักออกจากขยะ
อื่นๆ ก่อนน าไปทิ้งที่ถังขยะกลางของตลาดสด  

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับการ
น าขยะเศษผักกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยการท า
เป็นปุ๋ยหมัก พบว่า ร้านค้าผักทุกร้าน หรือ ร้อยละ 
100 ไม่เคยทราบว่าขยะเศษผัก เปลือกผลไม้ต่างๆ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการใช้ท าปุ๋ยหมักได้  ซึ่ง
ข้อมูลนี้ตรงกับการศึกษาที่ ได้ท าไว้  โดยบุญสม 
วิจารยจันทร์ 2550 (บุญสม วิจารยจันทร์ , 2550)  
และท าให้การศึกษาเบื้องต้นการเกิดขยะเศษผักของ
ตลาดสดสุเทพมีแนวโน้มที่คณะวิจัยสนใจในการ
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น า ไป ใช้ป ระ โยชน์ ใน รูป ขอ งการท าปุ๋ ย ห มั ก 
เช่นเดียวกัน 

ส่วนข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ 
การจัดเก็บขยะ การท าความสะอาดตลาด การดูแล
เรื่องกลิ่นและท่อระบายน้ า อยู่ในระดับที่ร้านค้าผัก
พึงพอใจ ร้อยละ 100 
2. ข้อมูลปริมาณสินค้าผัก และการเกิดขยะเศษผัก ที่
เกิดจากรา้นค้าผัก ตลาดสดสุเทพ  

1) ปริมาณสินค้าผักที่ ร้านค้าผักรับเข้ามา
จ าหน่ายและการเกิดขยะเศษผัก 

ข้อมูลแสดงปริมาณเฉลี่ยของปริมาณสินค้าผัก

จากแหล่งผลิตเพื่อรับเข้ามาจ าหน่ายในตลาดสด และ

ปริมาณขยะเศษผักที่เกิด แสดงไว้ใน ตารางที่ 1 ซึ่ง

ข้อมูลปริมาณสินค้าผักเข้า รวบรวบจากการสอบถาม

ร้านค้าผัก 6 ร้านค้า และเก็บข้อมูลจริงของน้ าหนัก

ขยะเศษผักที่เกิดขึ้นแต่ละร้านค้า โดยการเก็บข้อมูล

ท าต่อเนื่องกันและครบทั้ง 7 วัน (พฤหัส ศุกร์  เสาร์ 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร และพุธ) โดยช่วงเวลาที่เก็บ

ข้อมูลเป็นช่วงเวลาเดียวกัน  คือ วันพฤหัสที่  29 

ตุ ล า ค ม  ถึ ง วั น พุ ธ ที่  4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558        

ส าหรับข้อมูลปริมาณสินค้าท่ีผูบ้ริโภคซื้อแตล่ะวันเกดิ

จากการค านวณโดยใช้ปริมาณสินค้าผักที่ร้านค้า

รับเข้ามาจ าหน่าย หักลบด้วยปริมาณขยะเศษผักที่

เกิดขึ้น 

จากตารางที่ 1 พบว่า ร้านค้าผักขนาดใหญ่มี

ค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้าผักเข้าในช่วง 175.00-250.00 

กิโลกรัมต่อวัน โดยปริมาณสินค้ามากที่สุดในวันกลาง

สัปดาห์ คือวันพุธ โดยปริมาณสินค้าเข้าที่รองลงเป็น 

วันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  และจันทร์  ซึ่ งมีปริมาณ

ใกล้เคียงกัน  ร้านขนาดเล็กมีมีค่าเฉลี่ยปริมาณสินค้า

ผักเข้าในช่วง 60.00-90.00 กิ โลกรัมต่อวัน โดย

ปริมาณสินค้าเข้ามากที่สุดวันอาทิตย์  ส่วนวันอื่นๆ 

ปริมาณใกล้เคียงกัน ส าหรับร้านแผงผักมีมีค่าเฉลี่ย

ปริมาณสินค้าผักเข้าในช่วง 7.50- 37.50 กิโลกรัมต่อ

วัน โดยปริมาณสินค้ามากในวันกลางสัปดาห์ คือ 

อังคาร พุธ พฤหัส และศุกร์ 

ปริมาณเฉลี่ยขยะเศษผักที่เกิดจากร้านค้าขนาด

ใหญ่ มีค่าในช่วง 25.75-36.25 กิโลกรัมต่อวัน โดย

ปริมาณเฉลี่ยขยะเศษผักที่เกิดจากร้านค้าขนาดเล็ก 

มีค่าในช่วง 8.70-12.90 กิโลกรัมต่อวันปริมาณเฉลี่ย

ขยะเศษผักที่ เกิดจากร้านค้าแผงผัก มีค่าในช่วง 

1.70-9.70 กิ โลกรัม ต่ อวัน  ซึ่ งจ ากข้อมู ลที่ เก็ บ

รวบรวมได้  พบว่าปริมาณขยะเศษผักที่ เกิดจาก

ร้านค้าผักขนาดใหญ่  และขนาดกลางค่อนข้าง

แน่นอนและมีปริมาณขยะใกล้เคียงกันโดยขยะที่เกิด

แปรตามปริมาณสินค้าผักที่รับเข้ามาจ าหน่าย ส่วน

ร้านค้าผักขนาดเล็กและแผงผัก ปริมาณขยะเศษผักที่

เกิดไม่สัมพันธ์กับปริมาณสินค้าผักที่น ามาจ าหน่าย 

ทั้งนี้ร้านค้าผักขนาดใหญ่รับสินค้ามาขายโดยเป็น

สินค้าที่เป็นผักเศรษฐกิจทั่วไป และชนิดเดิมหรือ

ใกล้เคียงทุกวัน สินค้าผักไม่จ าเป็นต้องมีการตัดแต่ง

มากนักหรือเป็นสินค้าผักบรรจุถุง จึงท าให้เกิดขยะที่

มีปริมาณตามชนิดสินค้าที่รับเข้ามาและใกล้เคียงกัน

ทุกวัน  ส่วนร้านค้าผักขนาดเล็กและแผงผักมีสินค้าที่

เป็นชนิดของผักที่ไม่แน่นอน เช่น ผักอินทรีย์ ผักที่

ปลูกเองและมีมากพอที่จะน ามาจ าหน่ายได้ ในบาง

วันสินค้าบางชนิดต้องมีการตัดแต่งมากและน้อย

แตกต่างกันออกไปขึ้นกับชนิดผักที่น ามาขาย ท าให้

เกิดขยะมากน้อยซึ่งเกิดและแปรตามชนิดของสินค้า

ผักที่ได้มาจากแหล่งผลิตที่ต่างกันไปในแต่ละวัน  
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปริมาณสินค้าผักเข้า และขยะเศษผักที่เกิดจากร้านค้าผักแต่ละร้านที่รวบรวมเก็บทุกวันต่อ 
เนื่องครบวันในรอบสัปดาห์ ช่วงระหว่างวันพฤหัสที ่29 ต.ค.-วันพุธท่ี 4 พ.ย. 2558 ของตลาดสดสุเทพ     

 

 
วันที่เก็บข้อมูล 
 

ร้านค้าผักขนาดใหญ ่ ร้านค้าผักขนาดเล็ก ร้านค้าแผงผัก 
ร้านที่เก็บ   

ข้อมูล 
สินค้า 
ผักเข้า  
(กก.) 

ขยะเศษผัก 
ที่เกิดขึ้น 
(กก.) 

ร้านที่เก็บ
ข้อมูล 

สินค้า 
ผักเข้า 
(กก.) 

ขยะเศษผัก 
ที่เกิดขึ้น 
(กก.) 

ร้านที่เก็บ
ข้อมูล 

สินค้า 
ผักเข้า 
(กก.) 

ขยะเศษผัก 
ที่เกิดขึ้น 
(กก.) 

29 ต.ค.58 
(พฤหัส) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

170.00 
190.00 

35.80 
34.60 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

40.00 
80.00 

12.50 
6.80 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

70.00 
0 

6.60 
0 

30 ต.ค.58 
(ศุกร์) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

250.00 
150.00 

45.90 
26.60 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

55.00 
80.00 

12.30 
9.90 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

20.00 
30.00 

3.60 
7.00 

31 ต.ค.58 
(เสาร์) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

260.00 
150.00 

46.70 
18.10 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

50.00 
90.00 

18.10 
7.70 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

0 
15.00 

1.80 
3.90 

1 พ.ย.58 
(อาทิตย์) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

250.00 
170.00 

44.90 
20.70 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

50.00 
130.00 

25.10 
7.10 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

25.00 
0 

3.40 
0 

2 พ.ย.58 
(จันทร์) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

250.00 
180.00 

44.00 
22.30 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

45.00 
80.00 

11.10 
6.30 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

50.00 
0 

7.60 
0 

3 พ.ย.58 
(อังคาร) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

180.00 
170.00 

31.70 
19.80 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

80.00 
80.00 

12.00 
10.20 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

30.00 
50.00 

4.60 
5.60 

4 พ.ย.58 
(พุธ) 

ร้านที่ 3 
ร้านที่ 5 

350.00 
150.00 

54.10 
14.20 

ร้านที่ 1 
ร้านที่ 2 

60.00 
80.00 

13.30 
8.10 

ร้านที่ 4 
ร้านที่ 6 

30.00 
45.00 

4.50 
14.90 

หมายเหตุ : ร้านแผงผักมีบางวันที่ขายสินค้าผักที่รับเข้าของวันก่อนหน้า แต่มีปริมาณขยะเศษผักเกิดจากการตัดแต่ง 
 

    อย่างไรก็ตาม  จากข้อมูลตารางที่ 1 สามารถสรุป
เพื่อแสดงแสดงให้เห็นภาพรวมของค่าเฉลี่ยตลอด
สัปดาห์ที่เก็บข้อมูลสินค้าผักเข้า และการเกิดขยะ

เศษผักของร้านค้าผักแต่ละขนาด รวมทั้งค านวณ
ปริมาณสินค้าผักท่ีผู้บริโภคซื้อไป ของตลาดสุเทพ ดัง
แสดงไว้ใน ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ปริมาณเฉลีย่สินคา้ผักเข้า ขยะเศษผัก และผักท่ีซื้อไปโดยผู้บริโภค ของตลาดสเุทพ                     
(ช่วงระหว่าง 29 ตค.-4 พย. 2558) 

 

ขนาดรา้นค้า ปริมาณสินค้าผักเข้าตลาด 
(กก./วัน) 

ปริมาณขยะเศษผักทิ้งออก 
(กก./วัน) 

ผักที่ซื้อไปโดยผู้บริโภค 
(กก./วัน) 

ใหญ่ 205.00±55.56 32.82±14.83 172.18 
เล็ก 71.43±24.24 11.46±4.88 59.97 

แผงผัก 23.93±11.62 4.54±0.07 19.39 
รวม 300.36 48.82 251.54 

         

ผลจากตารางที่  2 ปริมาณสินค้าผักที่น ามา
จ าหน่ายรวม ปริมาณขยะเศษผักที่เกิดขึ้นรวม และ
ปริมาณสินค้าผักที่ผู้บริโภคซื้อไป 300.36, 48.82 
และ 251.54 กิโลกรัมต่อวัน หรือค านวณเป็นหน่วย

ตันต่อปี เท่ากับ 109.63, 17.82 และ 91.81 ตันต่อปี 
ตามล าดับ 

ข้อมูลปริมาณขยะทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บโดยการ
ว่าจ้างบริษัทเอกชนเพื่อน าไปทิ้งที่จุดก าจัดขยะใน
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ช่วงเวลาที่ศึกษาเฉลี่ย (29 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 
2558) 978.57   กิโลกรัมต่อวัน หรือค านวณได้เป็น 
357.17 ตันต่อปี และจากปริมาณการเกิดขยะเศษผัก 
17.82 ตันต่อปี ดังนั้นขยะอื่นๆนอกเหนือจากขยะ
เศษผักจึงมีปริมาณโดยประมาณ 339.35 ตันต่อปี 

ผลการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า ปริมาณการ
เกิดขยะเศษผักตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดของตลาด  และเมื่อค านวณเป็น
อัตราเกิดของขยะเศษผักตลาดสดจากร้าค้าผักขนาด

ใหญ่ ขนาดเล็ก และแผงผัก เท่ากับ 5.47, 1.91 และ 
0.76  กิโลกรัมต่อร้านค้าผักต่อวัน 

2) การแสดงไดอะแกรมการเกิดขยะเศษผัก 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถน ามาเขียน

เป็นไดอะแกรมการเกิดขยะเศษผักของตลาดสดสุ
เทพ โดยแสดงปริมาณสินค้าผักที่น าเข้าจากแหล่ง
ผลิตเพื่อมาจ าหน่ายในตลาด ซึ่งจะท าให้เกิดขยะเศษ
ผัก และสินค้าผักถูกซื้อไปโดยผู้บริโภค ที่เป็นตัวเลข
สมดุล  ดังแสดง ภาพที่ 2 

 

INPUT                                         OUTPUT 
 

 
 

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมแสดงการเกดิขยะเศษผักของตลาดสดสุเทพ (ต้นพะยอม) 
 

ปัจจุบันขยะเศษผักที่เกิดขึ้นในตลาดสดถูกทิ้ง
แบบรวมกับขยะอื่นๆ (Commingled MSW) ในถัง
ขยะกลางของตลาด โดยหากมีการคัดแยกเฉพาะขยะ
เศษผัก ซึ่ งเป็นขยะที่มีศักยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบการหมักท าปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ
ดี ซึ่งศึกษาการหมักปุ๋ยที่ใช้ขยะน้ าตาลต่อขยะเขียว
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่าลดมวลขยะได้สูงถึง
ร้อยละ 72 (ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ พัชราพรรณ พุทธ
เจริญ และ อรรถพล ปุรณะพรรค์, 2550)  และการ
หมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้งผสมด้วยเศษผัก อัตราส่วน
เหมาะสม สามารถลดมวลขยะได้ร้อยละ 78-84 
(Diaz, L.F. et al., 1993)  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการ
ลดลงของมวลขยะที่เกิดจากการหมักปุ๋ยที่ให้ปัจจัย
และเง่ือนไขที่เหมาะสมจะสามารถลดมวลขยะได้ 
ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งในกรณีของขยะเศษผักที่
เกิดขึ้นจากตลาดสดนี้ 17.82 ตันต่อปี เมื่อน าแปรรูป
โดยหมักท าปุ๋ยจึงอาจท าให้เกิดเป็นผลติภณัฑ์ปุ๋ยหมัก 
คิดเป็น 3.56 ตันต่อปีโดยประมาณ  และปริมาณของ
ขยะเศษผักดังกล่าวไม่ต้องน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ 
และช่วยยืดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบได้ ทั้งนี้
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ตลาดสดมีการคัดแยกขยะเศษ

ผักออกจากขยะอื่นๆที่จุดทิ้งขยะส่วนกลางของตลาด
อย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงมหาดไทย, 2559) 

 
สรุปผลการศึกษา  

ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า 
1) ตลาดสดสุเทพมีการบริหารจัดการขยะที่ดี   

เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของร้านค้าในตลาด การ
ให้บริการเก็บขยะของตลาดเป็นแบบเปลี่ยนถังจึงไม่
มีขยะตกค้าง ซึ่งขยะที่ท้ิงยังคงเป็นแบบทิ้งรวมโดยไม่
มีการคัดแยก  

2) ขยะเศษผักที่ เกิดจากตลาดสดสุ เทพมี
ปริมาณเฉลี่ย 48.82 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 17.82 
ตันต่อปี เมื่อค านวณเป็นอัตราเกิดขยะเศษผัก คิด
เป็น 5.47 กิโลกรัมต่อร้านค้าผักขนาดใหญ่ต่อวัน 
1.91 กิโลกรัมต่อร้านค้าผักขนาดเล็กต่อวัน และ 
0.76 กิโลกรัมต่อร้านค้าแผงผักต่อวัน ตามล าดับ 

3) ไดอะแกรมแสดงสมดุลการเกิดขยะเศษผัก
ของตลาดสดสุเทพ คือ สินค้าผักรับเข้า 109.63 ตัน
ต่อปี เท่ากับ ขยะเศษผัก 91.81 ตันต่อปี รวมสินค้า
ผักท่ีผู้บริโภคซื้อไป 17.82 ตันต่อปี   

สินคา้ผกั 
109.63 ตนัต่อปี  

 

ขยะเศษผกั 91.81 ตนัต่อปี 
ผูบ้ริโภค 17.82 ตนัต่อปี 
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4) ข้อมูลขยะเศษผักที่ได้ หากมีการคัดแยกท่ีดี 
สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ด้วยวิธีหมักท าปุ๋ย ซึ่ ง
ค านวณปริมาณปุ๋ยหมักที่สามารถท าได้จากขยะเศษ
ผักของตลาดสดนี้ได้ 3.56 ตันต่อปี   
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ที่ให้เงินทุนวิจัยอุดหนุน  ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารตลาดสด และเจ้าของร้านค้าผักที่ให้ความ
ร่วมมือด้วยดีในการตอบแบบสอบถามและอนุญาตให้
เก็บข้อมูล  จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความชื้น ขนาด และการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วยน้ า ว้าอบแห้งนนพาราโบลาโดม 

โดยการสุ่มตัวอย่างกล้วยน้ าว้านนแต่ละวันนนช่วงระหว่างเวลาการอบแห้ง โดยนนส่วนการลดลงของความชื้นค านวณหาความชื้นนน
หน่วย %dry basis นนส่วนการหาการลดลงของขนาดกล้วยนช้เวอร์เนียร์วัดความกว้าง ความยาวและความหนา และนนส่วนการ
เปลี่ยนแปลงสีของกล้วยบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยที่แกน L* จะบรรยายถึงความสว่าง (Lightness)  แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจาก
เขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*) ส่วนแกน b* จะบรรยายถึงแกนสีจากน้ าเงิน (-b*) ไปจนถึงสีเหลือง (+b*) พบว่ากล้วยน้ าว้ามีความชื้น
เร่ิมต้น 271.6±5.3 %dry basis อบแห้งจนถึงความชื้นสุดท้าย 53.2±0.0 %dry basis นช้เวลา 6 วัน  เมื่อความชื้นกล้วยน้ าว้าลดลงจน
แห้งขนาดกล้วยน้ าว้าความกวา้งลดลง 21.1 % ด้านยาวลดลงประมาณ 15.5 % และความหนาลดลง 38.1 % ส่วนด้านสีพบว่าค่าความ
สว่างมีค่าลดลง ค่าสีแดงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นของกล้วยน้ าว้าลดลง และค่าสีเหลืองเพิ่มขึ้นนนวันแรกจากนั้นมีแนวโน้มลดลงตาม
ความชื้นของกล้วยน้ าว้าที่ลดลง โดยกล้วยน้ าว้าอบแห้งมีค่าความสว่าง 37.0±1.7  ค่าสีแดง 13.0±0.3 และ ค่าสีเหลือง 23.9±0.6 

ค้าส้าคัญ: กล้วยน้ าวา้, การอบแห้ง, สี, พาราโบลาโดม 
 

Abstract 
The objective of this research was to study decreasing moisture content, dimension and color change of 

dried bananas in a parabola dome. Bananas were selected at random in each day in period of drying time. The 
moisture content reduction was calculated in unit of dry basis percentage. The wideness, length and thickness 
were measured by a Vernier. Colors were present in three parameters of lightness (L*), redness (+a*)/greenness (-
a*) and yellowness (+b*)/blueness (-b*). It was found that the bananas had the initial moisture content of 
271.6±5.3 %dry basis and were dried until final moisture content of 53.2±0.0 %dry basis by using drying time six 
days. At the final moisture content, the wideness was reduced about 21.1 % and the length and thickness were 
reduced about 15.5 % and 38.1 %, respectively. The colors found that the lightness was decreased but the 
redness was increased when the moisture content of bananas to reduce. The yellowness was increased in the 
first day then it was tendency decreasing the yellowness to reducing the moisture content of bananas. The final 
dried bananas had the lightness of 37.0±1.7, the redness of 13.0±0.3 and the yellowness of 23.9±0.6. 

Keywords: Banana, drying, color, parabola dome. 
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บทน้า 
กล้วยน้ าว้าเป็นพืชที่ปลูกง่ายและสามารถนช้

ประโยชน์ได้ทุกส่วน กล่าวคือ นบนช้ห่ออาหารหรือ
ขนม หัวปลีนช้ท าอาหาร ล าต้นนช้เป็นอาหารสัตว์ 
หรือนช้ล าต้นอ่อนมาเป็นวัตถุดิบส าหรับรายการ
อาหารของมนุษย์ และผลกล้วยน้ าว้า หากเป็นผลดิบ
นช้ท ากล้วยฉาบหรือเป็นวัตถุดิบส าหรับรายการ
อาหาร และเมื่อสุกงอมก็นช้ท าประโยชน์มากมายเช่น 
รับประทานเป็นผลไม้ ท าขนมแต่เมื่อมีปริมาณมาก
นิยมท ากล้วยน้ าว้าตากแห้ง การก้าวหน้าของการ
พัฒนาการท ากล้วยตากเริ่มจากระยะแรกๆ การตาก
โดยนช้แสงอาทิตย์นห้ความร้อนโดยตรงซึ่งเป็นวิธีที่
ง่าย และไม่มีค่านช้จ่ายด้านพลังงาน ชาวบ้านจะ
ปลอกเปลือกและเรีย งวางบนแผงไม้ ไผ่ จะนช้
ระยะเวลารวมประมาณ 5-7 วันอาจมากกว่า, ข้อเสีย
การท ากล้วยตากโดยวิธีนี้มีโอกาสปนเปื้อนกับฝุ่น 
แมลง หากไม่มีมุ้งหรือตาข่ายปิดบัง  ต่อมามีการ
พัฒนานช้หลักการพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือน
กระจกและแบบอุโมงค์ลม (Janjai et al., 2009; 
Smitabhindu et al. ,2008 ) ซึ่งลดสิ่งปนเปื้อนได้ดี 
นช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 วันหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม จากการท าแห้งทั้งสองวิธีจะเกิด
ปัญหามากนนช่วงฤดูฝนซึ่งเมื่อเริ่มเริ่มตากและฝนตก
ติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปกล้วยที่ตากจะเสียและ
ต้องทิ้ งทั้ งหมด  ผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากโดยนช้
พาราโบลาโดม เริ่มจากกล้วยน้ าว้าดิบถูกจัดเรียงบน
พาเลทปูผ้ายางจากน้ันน าผ้ายางคลุมส าหรับบ่มกล้วย
ประมาณ 1 วันต่อจากนั้นเปิดผ้ายางที่คุมออก รอ
กล้วยสุกประมาณ 3-5 วัน กล้วยสุกจะถูกน ามา
ปลอก เป ลื อกจะจั ด เรี ย งบนตะแกรงไม้ ไผ่ นน
พาราโบลาโดมโดยพนักงานโดยนห้แล้วเสร็จก่อนแดด
ออก กล้วยถูกลดความชื้นลงจนถึงความช้ืนสุดท้ายนช้
เวลาประมาณ 5-7 วันข้ึนอยู่กับสภาพอากาศจากนั้น
สามารถน ากล้วยไปคัดแยกและตกแต่งและบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ต่ อ ไป (สิ ริ จิ ต  อู่ เจ ริญ , 2556) ข้ อ ดี ข อ ง

พาราโบลาโดมคือลดการปนเปื้อนจากฝุ่น แมลง 
อากาศนนโดมมีอุณ หภูมิสู งขึ้น โดยนช้พลั งงาน
แสงอาทิตย์ช่วยท านห้กล้วยแห้งไวกว่าการตากนนที่
โล่งแจ้ง จากการสืบค้นงานวิจัยนนเชิงตัวเลข การ
ลดลงของความชื้นของกล้วยน้ าว้าโดยพาราโบลาโดม
มีน้อย ส่วนที่เกี่ยวข้องคุณภาพด้านสี และการหดตัว
ของกล้วยตากจากพาราโบลาโดม ที่นช้นนเชิงวิชาการ
ไม่พบการรายงานผลข้อมูล  โดยเฉพาะสีมีวิธีการวัด
แบบง่ายๆด้วยการมองเห็นจากรูปภาพที่ถ่าย แต่ไม่
สามารถแยกแยะออกได้ว่าการที่เห็นสีที่เปลี่ยนแปลง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าอะไรบ้าง ดังนั้น
งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อวิ เคราะห์การลด
ความช้ืน ขนาด และการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วย
น้ าว้าอบแห้งนนพาราโบลาโดมที่ความช้ืนค่าต่างๆ
ตามระยะเวลาที่นช้นนการอบแห้งส าหรับเป็นข้อมูล
พื้นฐานนช้อ้างอิง นนการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้ง
กล้วยน้ าว้าซึ่งนช้แหล่งพลังงานชนิดอื่น ส าหรับการ
เลือกนช้ตัวแปรควบคุมเช่น อุณหภูมิและความเร็วลม
ร้อนนห้เหมาะสม และกล้วยน้ าว้าอบแห้งมีสีนกล้เคียง
กับสินค้าที่มีขายนนปัจจุบัน 

  

วัสดุและวิธีการ  
1. พาราโบลาโดม (Janjai et al., 2009) 
โรงอบแห้งขนาดนหญ่ที่ออกแบบเป็นหลังคารูป

พาราโบลาปิดบนโครงโลหะที่ตั้งอยู่บนพื้นซีเมนต์มุม
โค้งของพาราโบลาโดมจะท าองศากับพื้น 58 o และ 
มีความสูงจากพื้นถึงยอดโดมเท่ากับ 3.35 m เหล็ก
โครงสร้างหลังคาหรือจันทันเป็นเหล็กท่อกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2” หนา 2 mm ดัดโค้งตามแบบ
แป หรือเหล็กโครงด้านข้างเป็นเหล็กกล่องขนาด 
1”x2”x2.3 mm การนช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตนนการ
ท าหลังคาท านห้แสงอาทิตย์ส่งผ่านได้ดีแต่รังสีความ
ร้อนท่ีแผ่จากภายนนโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย
จึงท านห้เกิดผลเรือนกระจก (Greenhouse  effect) 
ความร้อนส่วนนหญ่ จึงถูกกักเก็บอยู่ภายนนโรงอบ
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นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความ
ร้อนท่ีดี มีน้ าหนักเบาดัดโค้งได้ง่ายมีอายุนช้งานกว่า
10ปี โรงอบแห้งแบบนี้จึงมีช่ือเรียกว่าระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Greenhouse 
solar dryer) หรือที่ รู้จักกันดี นน ช่ือ “พาราโบลา
โดม” 

 

 
 

ภาพที่ 1 การประยุกต์นช้พาราโบลาโดมนนการอบกล้วยตากจริาพร  
(สิริจิต อู่เจริญ, 2556) 

 

 
ภาพที่ 2 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  

(ยุทธศักดิ์ บุญรอด และบุศรากรณ์ มหาโยธ,ี มปป) 
 

2. กล้วย 
คณะผู้วิจัยเข้าเก็บตัวอย่างกล้วยตั้งแต่ยังไม่

ปอกเปลือกจนกระทั้งมีความช้ืนสุดท้ายโดยไม่ผ่าน
การนวดแบนโดยสุ่มเก็บกล้วยนนโดมวันละ 6 ลูกซึ่ง 
เก็บ บริเวณทางเข้า 2 ลูกตรงกลางโดม 2 ลูกและ 
ทางออกอีก 2 ลูก และน ามาทดสอบแบบท าลายโดย
ก่อนอื่นน ามาวัดขนาดโดยนช้เวียเนียร์วัดขนาดความ
กว้าง (W), ความยาว (L) และความหนา (t)  จากนั้น

น าไปตรวจค่าสีตามมาตรฐานการวัดสี (Hurter lab) 
รุ่น Miniscan XE Plus โดยจะท าการวัดสีตัวอย่าง
ของแต่ละวันตั้งแต่เริ่มต้นจนมีความช้ืนสุดท้ายที่
พร้อมบรรจุส าหรับจ าหน่ายสุดท้ายจากนั้นน ากล้วย
น้ าว้ามาหามวลแห้งโดยการน าเข้าตู้อบมวลแห้งที่
อุณหภูมิ 103 oC เป็นเวลา 72 hr (AOAC, 1995) 
เพื่อน าข้อมูลมาค านวณหาความช้ืนนนหน่วย % dry 
basis ของกล้วยแต่ละลูก ระบบค่าสีเป็นปัจจัยนน
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ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ อ า ห า ร ห รื อ ค ว บ คุ ม
ขบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้จึงมีองค์กรการพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อนช้วัดสีที่มีมาตรฐาน และลดความไม่เป็น
กลางเนื่องจากปัจจัยของแหล่งก าเนิดแสงและผู้
สังเกตการณ์ องค์กรที่มีบทบาทส าคัญนนการก าหนด
มาตรฐานด้านสี คือ Commission International 
de l’ Eclairage (CIE) องค์กรนี้ได้ก าหนดมาตรฐาน
การวัดสีซึ่งเป็นที่ยอมรับนนวงการวิชาการและการ

วิจัย คือ ระบบ CIE Lab scale ได้มีการพัฒนาระบบ 
L*, a* และ b* ซึ่งเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 
มิ ติ  โด ยที่ แกน  L* จะบ รรยายถึ งค วามสว่ า ง 
(Lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสีขาว จนไปถึง -L* 
แสดงถึงสีด า แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจากเขียว 
(-a*) ไปจนถึงแดง (+a*) ส่วนแกน b* จะบรรยายถึง
แกนสีจากน้ าเงิน (-b*) ไปจนถึงสี เหลือง (+b*) 
ลักษณะการบรรยายสีของ CIE ดังแสดงนนภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 การบรรยายสีนนระบบ CIE Lab มองนนระบบ 2 มิต ิ

 
3. ความช้ืนมาตรฐานแห้ง  
 

d

dw
M t


   (1) 

เมื่อ   Mt  คือ  ความชื้นมาตรฐานแห้ง ณ 
เวลานดๆ, %dry basis 

W คือ  มวลของวัสด,ุ g 
d คือ  มวลแห้งของวัสด,ุ g 

 
ความช้ืนมาตรฐานแห้งนิยมนช้นนการวิเคราะห์

กระบวนการอบแห้ง เพราะมวลของวัสดุแห้งจะมี
ค่าคงท่ีหรือเกือบคงที่ระหว่างการอบแห้ง 

 

ผลและวิจารณ์ 
1. การลดลงของความช้ืนกล้วยน้ าว้า 
พบว่ากล้วยน้ าว้ามีการลดความช้ืนอยู่นนช่วง

ลดลงและตัวอย่างกล้วยน้ าว้าเมื่อน ามาค านวณหา
ความช้ืนมีความช้ืนเริ่มต้นเฉลี่ย 271.6±5.3 %dry 
basis อ บ แ ห้ ง จ น ถึ ง ค ว า ม ช้ื น สุ ด ท้ า ย เฉ ลี่ ย 
53.2±0.0 %dry basis นช้เวลา 6 วัน ดังรูปที่ 4  
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ภาพที่ 4 การลดลงของความช้ืนกล้วยน้ าว้าตามระยะเวลาการอบแห้ง 6 วัน 

 

2. การเปลีย่นแปลงสีของกล้วยน้ าว้าอบแห้ง
นนพาราโบลาโดม 

ส่วนด้านสีพบว่าค่าความสว่างมีค่าลดลง ค่าสี
แดงมีค่าเพิ่มขึ้น และค่าสีเหลืองเพิ่มขึ้นนนวันแรก
จากนั้นมีแนวโน้มลดลงตามความช้ืนของกล้วยที่
ลดลง โดยกล้วยน้ าว้าอบแห้งมีค่าความสว่าง (L*) 
37.0±1.7  ค่าสีแดง (a*)13.0±0.3 และ ค่าสีเหลือง 
(b*) 23.9±0.6 ดังรูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสีระหว่าง
การอบแห้งของกล้วยน้ าว้าทั้งลูกเกิดขึ้นได้จากการ
ระเหยน้ าออกจากผิววัสดุระหว่างการอบแห้ง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ 
ปฏิ กิ ริ ย าก าร เกิ ดสี น้ าต าล   (Browning)  เป็ น
ปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อน ไม่ได้เป็นปฏิกิริยาปฐมภูมิแต่
เป็ นปฏิ กิ ริย าทุ ติ ยภู มิ  หลายปฏิ กิ ริย ารวมกัน 
โดยทั่วไปการเกิดสีน้ าตาลนนผักผลไม้และผลิตภัณฑ์
อาหารมี 2 แบบ คือ ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลที่ไม่
ได้มาจากเอนไซม์  (Non-enzymatic browning) 
เป็นปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความ
ร้อน ท านห้มีการสูญเสียน้ า มีการสลายตัว และมี
ปฏิกิริยาการรวมตัว พัฒนาเป็นสารสีเหลืองจนถึงสี
น้ าตาล และ ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลเนื่องมาจาก
เอนไซม์ (Enzymatic browning) เป็นการเปลี่ยนสทีี่
เป็ น ผลมาจาก เกิ ดป ฏิ กิ ริ ย าออกซิ เด ชันแล้ ว
เปลี่ยนเป็นสารประกอบสีน้ าตาล(วันชลี เพ็งพงศา, 
2549) ส าหรับการอบแห้งกล้วยด้วยพาราโบลาโดม
เกิดจากปฏิกิริยาทั้ง 2 แบบ เมื่อน ามาเปรียบเทียบ

กับการอบแห้งกล้วยน้ าว้าทั้งลูกที่นช้แหล่งจ่ายความ
ร้อนโดยแก๊สแอลพีจีของ Achariyaviriya et al., 
(2014) โดยควบคุมอุณหภูมิอบแห้ง57±8.7 oC ที่
ความเร็วลม 0.6 m3/s นช้ระยะเวลาการอบแห้ง 30 
hr ซึ่งรวมระยะเวลานนการพักกล้วยประมาณ 12 hr 
กล้วยอบแห้งมีค่าความสว่าง (L*) 44.44±2.25  ค่าสี
แ ด ง  (a*)13.38± 0.61 แ ล ะ  ค่ า สี เห ลื อ ง  (b*) 
34.42±1.42 จากการเปรียบเทียบพบว่ากล้วยน้ าว้า
ที่อบแห้งโดยพาราโบลาโดมมีสีน้ าตาลเข้มกว่าทั้งนี้
เนื่องจากนช้เวลาหลายวันนนการอบแห้ง ดังนั้น
ปฏิกิริยาจากเอมไซด์จึงท านห้สีน้ าตาลเข้มขึ้น ซึ่งเป็น
ลักษณะเดียวกันที่ผู้ซื้อกล้วยตากสามารถทดสอบได้
ด้วยวิธีง่ายๆโดยซื้อกล้วยตากหรือกล้วยอบแห้งและ
น ามาทิ้งไว้นนสภาวะแวดล้อมปกติจะพบว่าสีกล้วยจะ
ออกสีน้ าตาลเข้มขึ้นตามระยะเวลาที่ปล่อยท้ิงไว้ หาก
ทิ้งไว้นานจะคล้ าด าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท านห้กล้วย
อบแห้งตกเกรดจากสาเหตุการเก็บรักษาซึ่งไม่ได้จาก
การปรับเปลี่ยนสภาวะการอบแห้งหรือเทคโนโลยีที่
นช้นนการอบแห้ง  นอกจากนี้ ค่าความสว่าง(L*) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chunthaworn et al. 
(2012) ซึ่งพบว่า ค่าความสว่าง(L*) ของการอบแห้ง
ล าไยเฉพาะเนื้อมีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ
ระยะเวลาและอุณหภูมิการอบแห้ง และค่าสีเหลือง 
(b*) และค่าสีแดง (a*) ของล าไยเฉพาะเนื้อมีค่าเพิ่ม
ช่ัวขณะหนึ่งและมีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ
ระยะเวลาและอุณหภูมิการอบแห้ง เมื่อเปรียบเทียบ
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กับกล้วยน้ าว้าพบว่า ค่าค่าสีเหลือง (b*) มีแนวโน้ม
เดียวกันกับการศึกษานนครั้งนี้ แต่ค่าสีแดง (a*)ไม่
สอด คล้ อ งทั้ งนี้ อ าจ เนื่ อ งม าจ ากกล้ วยน้ า ว้ า

เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลเนื่องมาจากเอนไซม์
เพราะนช้ระยะเวลาการอบแห้งนานถึงหกวัน 

  

 
ภาพที ่5 การเปลี่ยนแปลงค่า L*, a* และ b* ของกล้วยน้ าว้าตามระยะเวลาการอบแห้ง 6 วัน 

 
3. การลดลงของขนาดกล้วยน้ าว้าอบแห้ง 
เมื่อความช้ืนกล้วยน้ าว้าลดลงจนแห้งพบว่า

กล้วยน้ าว้ามีการหดตัวลง เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
กล้วยที่ปอกเปลือกก่อนท าการอบแห้ง ความยาว
ลดลงประมาณ 15.5% ความกว้างลดลง 21.1% 

และความหนาลดลง 38.1%  รายละเอียดขนาด
แสดงไว้นนรูปที่ 6 ซึ่งจะเห็นว่าสอดคล้องกับวัตถุดิบ
พืชและผลไม้ทางการเกษตรทั่วไปเมื่ออบแห้งโดยเอา
น้ าออกส่วนนหญ่จะมีการหดตัวลง 

 
 

 
 

ภาพที ่6 การเปรียบเทียบขนาดกล้วยก่อนปลอกเปลือก เมื่อปลอกเปลือก และกล้วยอบแห้ง 
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สรุป 
นนการอบกล้วยน้ าว้าทั้งลูกโดยระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Greenhouse 
solar dryer) หรือพาราโบลาโดม นช้เวลาประมาณ 6 
วันนนการลดความ ช้ืนกล้วยน้ าว้าเริ่มต้น  จนมี
ความช้ืนสุดท้ายที่ต้องการ ขนาดของกล้วยจะมีการ
หดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดด้านยาวลดลงประมาณ 
15.5% ความกว้างลดลง 21.1% และความหนา
ลดลง 38.1% ส่วนสีกล้วยจะมีลักษณะเหลืองน้ าตาล
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแป้งนนเนื้อกล้วยเป็นน้ าเช่ือม
หรือน้ าตาลนนเนื้อกล้วยพบว่าค่าความสว่าง(L*) มีค่า
ลดลง ค่าสีแดง(a*)มีค่าเพิ่มขึ้น และค่าสีเหลือง(b*) 
เพิ่ มขึ้น นนวันแรกจากนั้ นมี แนวโน้มลดลงตาม
ความช้ืนของกล้วยที่ลดลง ซึ่งตรวจวัดค่าสีของกล้วย
น้ าว้าที่ความช้ืนสุดท้ายได้ค่าความสว่าง 37.0±1.7  
ค่าสีแดง 13.0±0.3 และ  ค่าสี เหลือง  23.9±0.6 
ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้น ำเสนอชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน(BLDCM)  โดยท ำกำรสร้ำงอินเวอร์เตอร์

(Inverter)ชนิด 3 เฟส และใช้ บอร์ด Arduino IDE สร้ำงสัญญำณรูปคลื่นไซน์ 3 เฟส และสัญญำณรูปคลื่นสำมเหลี่ยม น ำมำ
เปรียบเทียบด้วยหลักกำรมอดดูเลชั่น(Modulation) ได้สัญญำณเอำต์พุตเป็นสัญญำณสี่เหลี่ยม พีดับเบิลยูเอ็ม (Pulse Width 
Modulation) 3 สัญญำณ เข้ำสู่ชุดวงจรเดดไทม์(Dead Time) ท ำหน้ำที่ปรับสัญญำณขับเกตป้องกันกำรลัดวงจรในกิ่งเดียวกันของชุด
อินเวอร์เตอร์ เมื่อสัญญำณมีเดดไทม์แล้ว จะเข้ำสู่วงจรขับเกต(Gate driver) ที่ท ำหน้ำที่ปรับสัญญำณให้เหมำะสมในกำรสั่งให้อุปกรณ์
สวิตชิ่งน ำกระแส และหยุดน ำกระแสโดยปรับสัญญำณที่ +9 โวลต์ และ -5 โวลต์ โดยส่งสัญญำณขับเกตไปควบคุมขำเกตของไอจีบีที
(IGBT) ผลจำกกำรเขียนโปรแกรมโดยปรับควำมถี่ของสัญญำณมอดดูเลชั่นที่ 10เฮิรตซ์, 20เฮิรตซ์, 30เฮิรตซ์, 40เฮิรตซ์ และ50เฮิรตซ์ 
สำมำรถที่จะปรับควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน ตรงตำมทฤษฎีที่ออกแบบไว้ ซ่ึงวิธีกำรนี้สำมำรถลด
ควำมยุ่งยำกในกำรสร้ำงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ สร้ำงสัญญำณไซน์ 3 เฟส ,สัญญำณรูปคลื่นสำมเหลี่ยม และวงจรสร้ำงสัญญำณ พี
ดับเบิลยูเอ็ม ซ่ึงสำมำรถใช้ทดแทนกันได้ อีกทั้งยังประหยัดในส่วยงบประมำณเนื่องจำกปัจจุบันรำคำบอร์ด Arduino มีรำคำไม่สูงเมื่อ
เทียบกับกำรสร้ำงสัญญำณ พีดับเบิลยูเอ็ม จำกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

ค ำส ำคัญ: มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน, ควบคุมควำมเร็วรอบ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
 This research is present the control Brushless DC Motors The new inverter type 3 phase and the board 
Arduino IDE signal generating sinusoidal 3 phase. And the signal wave shape triangle. Compared with the principle 
of modulation (Modulation). The signal output signal is a square PWM (Pulse Width Modulation) 3 signals into the 
series circuit dead time  serves to adjust drive gate signal short circuit protection in the same branch of the series 
inverter. When the signals are dead time, and then enters the gate drive circuit act tuned appropriately in order 
to bring current switching device And stop the flow by signal conditioning + 9 V and - 5 V by gate control signal to 
drive their IGBT. The result of programming by adjusting the frequency of the signal modulation at 10Hz 20Hz 
30Hz,,, and 40Hz 50Hz able to Control speed Brushless DC Motors On the theoretical design. This method can 
reduce difficulty in creating electronic circuits for generating signals 3 phase sine, triangle wave generator circuit 
signal and generating signals PWM which can substitute for each other. It also saves in tribute budget due to 
current price board Arduino is not high compared with the signal generating PWM from electronic circuit. 

Keywords: Brushless DC Motor , speed control, Microcontroller 
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีกำรน ำมอเตอร์มำใช้ใน

งำนทำงอุตสำหกรรมมีมำก โดยแยกเป็นสองแบบคือ 
มอเตอร์กระแสตรง และมอเตอร์กระแสสลับ ซึ่งมี
คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย แตงต่ำงกัน ส่วนหนึ่งมำจำก
รูปแบบของกำรควบคุมทั้งในส่วนของควำมเร็ว และ
แรงบิด ปัจจุบันมีควำมนิยมใช้  มอเตอร์ไฟฟ้ ำ
กระแสตรงแบบ ไม่ มี แป รงถ่ ำน (Brushless DC 
Motors) มำกขึ้น โดยมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์
กระแสตรง มีแรงบิดที่สูง จำกคุณสมบัติข้ำงต้นจึงมี
กำรน ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในภำคอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลมีกำรเติบโตที่เพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจึงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงด้ำนต่ำงๆ
เพื่อให้ตอบสนองถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำในด้ำน
อุตสำหกรรม มอเตอร์มีควำมส ำคัญในกำรใช้เพื่อกำร
ผลิตต่ำงๆ จึงต้องใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง
เพื่อให้กำรท ำงำนที่ดีเยี่ยมกำรที่จะได้มอเตอร์ที่มี
ประสิทธิภำพสูงนั้น ต้องใช้เทคโนโลยีของมอเตอร์
และระบบควบคุมของมอเตอร์ ซึ่งที่ได้กล่ำวถึงใน
โครงกำรวิจัยนี้คือ มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่ำน หรือที่
รู้ จั ก กั น ใน ช่ื อ  Brushless DC Motor ม อ เต อ ร์
ดังกล่ำวนี้ มีกำรพัฒนำมำจำกมอเตอร์กระแสตรง
(DC Motor) โดยท ำกำรออกแบบโครงสร้ำงใหม่คือ 
โรเตอร์(Rotor) ของมอเตอร์เดิมจะมีขดลวดพันอยู่
เปลี่ยนเป็นแม่เหล็กถำวร และส่วนของ สเตเตอร์ 
(Stator) เดิมเป็นแม่ เหล็กถำวรเป็นขดลวด กำร
จ่ำยไฟให้กับมอเตอร์เดิมนั้นเป็นกำรจ่ำยผ่ำนแปรง
ถ่ำนและซี่คอมมิวเตเตอร์ เปลี่ยนเป็นจ่ำยเข้ำขดลวด
ในสเตเตอร์โดยตรง และเปลี่ยนจำกกำรจ่ำยพลังงำน
แบบ 1 เฟสเป็น  3 เฟส จำกกำรเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่ำวท ำให้เกิดข้อดีหลำยประกำร เช่น พลังงำน
เอำต์พุตของมอเตอร์ที่ได้มำกขึ้น ลดกำรสัมผัส ลด
กำรศูนย์เสียทำงกล ไม่เกิดกำรอำร์คในขณะเริ่ม
ท ำงำน เปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของมอเตอร์ให้

กะทัดรัด สิ่งที่เกิดขึ้นตำมมำคือระบบกำรขับเคลื่อน
ของมอเตอร์ที่ดี กำรบ ำรุงรักษำต่ ำ 

กำรขับและกำรควบคุมควำมเร็วรอบของ
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงนั้น สำมำรถท ำได้หลำยวิธี 
เช่น กำรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับมอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสตรง กำรปรับแต่ งค่ำของเส้นแรง
แม่เหล็ก และกำรปรับแต่งค่ำควำมต้ำนทำนในวงจร
อำร์เมเจอร์ เป็นต้น แต่วิธีเหล่ำนี้มีข้อเสียก็คือ มี
ควำมยุ่งยำกและต้องใช้แหล่งจ่ำยไฟที่มีน้ ำหนักมำก
และมีรำคำแพง ดังนั้นจึงเกิดวิธีกำรควบคุมควำมเร็ว
ของมอเตอร์แบบใหม่ โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ก ำลังใน
กำรควบคุม ซึ่ งมี ช่ือว่ำ เทคนิค พีดับ เบิลยู เอ็ม 
(Pulse Width Modulations) 

กำรควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ำโดยใช้เทคนิค  พี

ดับเบิลยูเอ็ม นั้นมีลักษณะกำรควบคุมโดยกำรน ำ
รูปคลื่นสำมเหลี่ยมมำเปรียบเทียบกับแรงดันควบคุม 
(V control) เพื่อให้ได้รูปคลื่นที่มีลักษณะรูปคลื่น
พัลส์ออกมำ โดยจะมีลักษณะกำรเปลี่ยนแปรงควำม
ก ว้ ำ งข อ งพั ล ส์ โด ย ที่ ค ว ำ ม ถี่ ค งที่ (constant 
frequency with variable pulse witch) แล้ วน ำ
แรงดันที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบซึ่งมีลักษณะเป็น
พัลส์สี่เหลี่ยม มำควบคุมในวงจรควบคุมเครื่องกล
ไฟฟ้ำ ซึ่งข้อดีของกำรควบคุมแบบนี้คือกำรรักษำ
แรงดันให้มีค่ำคงที่สูงเพรำะมีกำรป้อนกลับของระดับ
แรงดันจำกเอำท์พุตมำใช้ในกำรควบคุมด้วย ท ำให้
เกิดกำรสูญเสียก ำลังงำนในกำรควบคุมแรงดันต่ ำ 
ส่งผลให้มีเสถียรภำพต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ขณะใช้งำนสูง ซึ่ งเป็นวิธีที่ควบคุมได้ ง่ำยและมี
ประสิทธิภำพสูง 

ส ำเร็ง เต็มรวม ได้ท ำกำรวิจัย กำรควบคุม
มอเตอร์ก ระแสตรงแบบ ไร้ แป รงถ่ ำน ในย่ ำน
ก ำลังไฟฟ้ำคงที่ด้วยหลักกำรชดเชยมุมเฟสก้ำวหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์ใช้บอร์ดประมวณผลสัญญำณดิจจิ
ตอล sdPIC30F2010 ได้ท ำกำรปรับค่ำมุมเฟสก้ำว
หน้ำที่ 5° ,10° และ15° ท ำให้มอเตอร์ท ำควำมเร็วได้
เพิ่มขึ้น(ส ำเร็ง เต็มรวม)  
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กิติศักดิ์ หมึกแดง และอดิศักดิ์ คำมพินิจ ได้
สร้ำงรถจักรยำนไฟฟ้ำขับเคลื่อนด้วย Brushless DC 
Motor 2 ตัว โดยใช้ไอซีเบอร์ MC33033 ในกำร
ควบคุมให้รถจักรยำไฟฟ้ำสำมำรถใช้งำนได้และ
สำมำรถขึ้นทำงลำดชันได้ (กิติศักดิ์ หมึกแดง และอดิ
ศักดิ์ คำมพินิจ)  

ภัทร ภูมีรำ กำรควบคุมควำมเร็วมอเตอร์
กระแสตรงไร้แปรงถ่ำนเเบบไร้ตัวตรวจจับต ำแหน่งโร
เตอร์พร้อมกำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลังไฟฟ้ำ ได้
ท ำวงจรปรับปรุงตัวประกอบก ำลังชนิดบูสต์สำมำรถ
ลดกระแสฮำร์โมนิกส์ท ำให้มอเตอร์มีประสิทธิภำพได้
ถึง92% (ภัทร   ภูมีรำ)  

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบชุดควบคุมควำมเร็วรอบ

มอเตอรไ์ฟฟ้ำกระแสตรงแบบไมม่แีปรงถ่ำน  
2. ศึกษำวิธีกำรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ

กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน  
3. ศึกษำหลักกำรท ำงำนของมอเตอร์

กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไม่มีแปรง

ถ่ำน(BLDCM) 

มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน 

เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงใหม่จำกมอเตอร์

กระแสตรงแบบเดิมมีส่วนประกอบที่ส ำคัญคือส่วน

หมุนที่เป็นแม่เหล็กถำวร(rotor) และส่วนอยู่กับที่

เป็ นขดลวด (stator)BLDCMถ่ำนกำรกลับขั้ วถู ก

จัดกำรโดยทรำนซิสเตอร์ก ำลังซึ่งต้องถูกสวิตช์ไป

ตำมล ำดับ 

พื้นฐำนเกี่ยวกับ BLDCM มีองค์ประกอบทำง
กำยภำพ เหมื อนกั บมอ เตอร์ เหนี่ ย วน ำ ไฟฟ้ ำ
กระแสสลับทั่วไป คือ ประกอบด้วย ส่วนขดลวดอยู่
กับที่ หรือสเตเตอร์ และส่วนขดลวดหมุน หรือโร
เตอร์ โดยส่วน สเตเตอร์จะเป็นที่รองรับขดลวดสเต
เตอร์ (จ ำนวน 1 ชุดต่อเฟส) และส่วน โรเตอร์จะเป็น
ส่วนของแม่ เหล็กถำวร ทั้ งนี้  BLDCM ที่ ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน จะมีทั้งแบบตัวหมุน (ติดตั้งแม่เหล็กถำวร) 
อยู่ด้ำนในและแบบตัวหมุนอยู่ด้ำนนอก ดังแสดง ใน
ภำพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรำ้งภำยในของมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน 
 

จำกรูปเป็นแสดงลักษณะโครงสร้ำงภำยในของ 
BLDCMจำกภำพสีส้มจะแสดงให้เห็นถึงต ำแหน่งกำร

วำงของขดลวดสนำมแม่เหล็ก ในส่วนที่เป็นสีฟ้ำจะ
แสดงถึงต ำแหน่งของแม่เหล็กถำวรที่อยู่ใน BLDCM 
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BLDCM ที่มีกำรใช้อยู่ในปัจจุบันมีตั้งแต่ 1 เฟส 
2 เฟส หรือ 3 เฟส ขึ้นอยู่กับจ ำนวนของชุดขดลวด 
Stator ซึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมกันมำกท่ีสุดเป็นแบบ BLDCM
ชนิด3 เฟส ทั้งนี้จ ำนวนขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์จะ
ขึ้นอยู่กับจ ำนวนขั้วแม่เหล็กถำวรที่ โรเตอร์ซึ่งต้องมี
อย่ำงน้อย 2 ขั้วแม่เหล็ก ประกอบด้วยขั้วเหนือและ

ขั้วใต้  ส่วนมอเตอร์ที่มีจ ำนวนขั้วแม่ เหล็กถำวร
มำกกว่ำ 2 ขั้วนั้นจะมีผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
องศำทำงกลกับองศำทำงไฟฟ้ำของตัวหมุนเท่ำนั้น 
ดังแสดงในภำพที่ 2 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองศำทำงกลกับองศำทำงไฟฟ้ำ 
 

จำกรูปที่ 2แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองศำ
ทำงกลและองศำทำงไฟฟ้ำได้ดังสมกำร  
 

 𝜃𝑒 =
𝑃

2
∙ 𝜃𝑚                    (1) 

 

เมื่อ 

𝜃𝑒 คือองศำทำงไฟฟ้ำ 
P คือจ ำนวน pole 

𝜃𝑚 คือองศำทำงกล 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 กำรมอดูเลตสร้ำงสัญญำณ Pulse-width modulation(PWM) 
 

959



   

จำกภำพที่ 3 แสดงหลักกำร กำรปรับควำม
กว้ำงของพัลส์โดยกำรน ำสัญญำณ"สำมเหลี่ยม" กับ V

มำเปรียบเทียบกัน โดยจะใช้เป็น รูปคลื่นไซน์  
2. บอร์ด Arduino รุ่น Mega 2560 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของ ในของตระกูล
Arduinoใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ ATmega 
2560 ใช้แรงดันไฟฟ้ำ 7 - 12 แรงดันไฟฟ้ำภำยใน
ระบบ 5 โวลต์ มี Digital Input / Output จ ำนวน 
54 ขำ (PWM 14 ขำ) Analog Input มีจ ำนวน 16 
ขำ Serial UART 4 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุด พัฒนำ
ภำษำซีในโปรแกรม Arduino IDE เพื่อสร้ำงระบบ

ควบคุมกำรท ำงำนของฟังก์ชันต่ำงๆของเครื่องแลก
เหรียญลงในสมองกลฝังตัว Arduino 

3. วงจรเดดไทม ์

วงจรเดดไทม์ เป็น ชุดวงจรที่ สร้ ำงขึ้น เพื่ อ 
ป้องกันกำรลัดวงจรของอุปกรณ์สวิตซ์ก ำลัง ทั้งหกตัว
เพื่อไม่ให้ท ำงำนพร้อมกันในกิ่งเดียวกัน และเกิดกำร
ลัดวงจร และยังเป็นชุดที่กำรแบ่งสัญญำณพัลส์
ออกเป็น 2 ซีก ให้เป็นสัญญำณพัลส์ที่มีสัญญำณ
ตรงกันข้ำม เพื่อน ำไปป้อนให้กับขำเกตของชุดวงจร
ก ำลัง (ณัฐวุฒิ โปธิสำร และนำท ฟั่นเครือ, 2557)  

R10k

C 2000pF

R10k

INPUT
OUTPUT

7404
C 2000pF

D1 IN5819

D1 IN5819

7408

7408
OUTPUT

7404

 
 

ภาพที่ 4 วงจรเดดไทม ์
 

จำกภำพที่ 4 แสดงวงจรเดดไทม์ที่ช่วยป้องกัน
กำรท ำงำนพร้อมกันของอุปกรณ์สวิตซ์ก ำลัง ผู้จัดท ำ
ได้ใช้ไอซีแอนเกต(7408), และนอตเกต(7404)และ
บัฟเฟอร์ในกำรสร้ำงสัญญำณ2ซีกเพื่อให้หน่วงเวลำ
ในกำรขับเกตให้ได้ค่ำที่ต้องกำรคือ 3ไมโครเซค 

4. วงจรขับเกต วงจรขับเกต (gate drive) นี้

ได้ถูกน ำมำใช้เพื่อขับขำเกตของอุปกรณ์สวิตซ์ก ำลัง

โดยอำศัยกำรท ำให้อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังน ำกระแสและ

หยุดน ำกระแสอย่ำงรวดเร็วโดยกำรใช้ทรำนซิสเตอร์

คู่คอมพลีเมนท์(complement) ต่อร่วมกันแบบวงจร

คอลเลคเตอร์ร่วม(common collector)ท ำหน้ำที่ใส่

ประจุและดึงประจุออกจำกเกตของอุปกรณ์สวิตซ์

ก ำลังเพื่อกระตุ้นให้กำรสะสมประจุและกำรคำย

ประจุของเกตในอุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังของวงจรภำค

ก ำลัง (กิติศักดิ์ หมึกแดง และเอดิศักดิ์  คำมพินิจ , 

2553)  
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ภาพที่ 5 วงจรขับเกตTLP250 

 

จำกภำพที่ 5 แสดงวงจรขับเกตท ำหน้ำที่รับ
สัญญำณอินพุตมำจำกวงจรเดดไทม์ ที่มีแรงดัน 3V 

น ำมำขยำยสัญญำณเป็น12โวลต์ และ-5โวลต์ เพื่อส่ง
ต่อให้กับวงจรภำคก ำลังต่อไป 

5. วงจรภำคก ำลัง 
วงจรก ำลังคือส่วนที่ต่อกับมอเตอร์และรับ

แรงดันหลักโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ให้ท ำงำน

ได้ ในกำรเลือกใช้วงจรภำคก ำลังต้องให้เหมำะสมกับ 
BLDCM สำมำรถใช้วงจรภำคก ำลังชนิด 3 เฟส แบบ
บริดจ์จ ำนวน 1 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะประกอบด้วย 
อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลัง6 ตัวโดยท ำหน้ำที่ในกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำให้กับมอเตอร์ (ณัฐพล ประสิทธิ์สุวรรณ์ 
และพิทักษ์ วงศ์คำหำร, 2549)  
 

 

ภาพที่ 6 วงจรภำคก ำลัง 
 

จำกภำพที่  6 วงจรภำคก ำลังท ำหน้ำที่ รับ
สัญญำณอินพุตกำรสวิตช์ของแต่ละเฟสเพื่อรอจ่ำย
แรงดัน Vcc ให้กับ  BLDCMลักษณะกำรท ำงำน
อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังตัวที่1และ2 จะรับสัญญำณAกับ
A’จะจับคู่กันและตัวที่ 3 , 4 เป็น B, B’ ตัวที่ 5, 6 
เป็น C, C’ตำมล ำดับ  
 

วิธีการวิจัย 
กำรท ำงำนของ BLDCMจะท ำงำนโดยอำศัย

ห ลั ก ก ำ ร แ ร ง ดู ด (attraction) แ ล ะ แ ร ง ผ ลั ก
(repulsion) ระหว่ำงขั้วแม่เหล็กที่อำศัยหลักกำร

เดียวกับมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับแบบซิงโครนัสดัง
รูปที่1โดยมีขั้นตอนกำรเริ่มหมุน เมื่อกระแสไหลผ่ำน
ขดลวดชุดที่หนึ่งของชุดขดลวดที่สเตเตอร์ ทั้งสำม 
และสร้ำงขั้วแม่เหล็กนั้นเป็นแรงดูดให้สนำมแม่เหล็ก
ครบรอบของขั้วที่ต่ำงกัน โรเตอร์จะเคลื่อนที่ไปถ้ำ
กระแสเลื่อนไปที่ชุดขดลวดที่ติดกัน เกิดล ำดับกำร
เปลี่ยนแปลงแต่ละชุดขดลวดท่ำให้โรเตอร์ติดตำม
กำรเคลื่อนที่ของสนำมแม่ เหล็กหมุน  (เฉลิมพล            
เรืองพัฒนำวิวัฒน์ และยุทธนำ กันทะพะเยำ, 2559)  
จะแสดงลักษณะกำรหมุนดังภำพที่7 
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ภาพที่ 7 กำรหมุนของ BLDCM 

 
จำกภำพที่ 7 กำรเคลื่อนที่ของมอเตอร์ไฟฟ้ำ

กระแสตรงไร้แปรงถ่ำนจะอำศัยกำรท ำงำนครั้งละ
สองเฟส ผลลัพธ์คือจะท ำให้เกิดแรงบิดมำก ด้วยเหตุ

ที่ เฟสที่ สำมหยุดท ำงำนซึ่ งเป็นข้อดีของระบบ
ขับเคลื่อนทำงกลที่ต้องกำรแรงบิดมำก ส ำหรับกำร
ควบคุมกำรท ำงำนแบบสองเฟส 

 

 
ภาพที่ 8 ลักษณะกำรคอมมิวเตช่ัน 

 

จำกภำพที ่8 เป็นลักษณะของรูปคลื่นสัญญำณ
ที่ท ำกำรสวิตช์ให้กับแต่ละเฟสของ BLDCMแบบ3
เฟสใน1ไซเคิล ซึ่งได้จำกกำรเขียนโปรแกรมผ่ำน
บอร์ดคอนโทรลเลอร์ 

กำรควบคุม BLDCMจะถูกใช้งำนในโหมดของ
กำรสวิตช์ซึ่งก็หมำยควำมว่ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์
สวิตช์ก ำลัง (IGBT) จะท ำงำนในลักษณะสวิตช์ไม่เปิด
ก็ปิดตลอดเวลำซึ่งสำมำรถควบคุมโดยกำรควบคุม
อัตรำส่วนของเวลำหรือกำรควบคุมดิวตี้ไซเคิลคือ ท ำ
กำร เปิด-ปิด อุปกรณ์สวิตช์ก ำลัง ที่ควำมถี่สูงแล้ว

ควบคุมค่ำกระแสเฉลี่ยโดยใช้ควำมสัมพันธ์ช่วงเวลำ
เปิ ดและปิ ด  ซึ่ ง เร ำจะ เรี ยกวงจรส วิต ช์ก ำลั ง 
โครงสร้ำงมีลักษณะเป็นวงจรบริดจ์ 3 เฟสแสดงดัง
รูปที่ 9 ในส่วนของกำรควบคุมควำมเร็วของมอเตอร์
จะใช้วิธีควบคุมด้วยอุปกรณ์สวิตช์ก ำลังของวงจรแปร
ผันก ำลังไฟฟ้ำกระแสตรง โดยกำรควบคุมด้วย
สัญญำณพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM) ซึ่งเกิดจำกกำรมอดู
เลตสัญญำณสองสัญญำณเข้ำด้วยกัน คือสัญญำณฟัน
เลื่อย(Saw tooth) และสัญญำณรูปคลื่นไซน์(Sine 
wave) แสดงดังภำพที ่8 
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ภาพที่ 9 วงจรบริดจส์ำมเฟสควบคุมมอเตอร์ 

 
จำกภำพที่ 9 แสดงลักษณะกำรวำงไอจีบีทีใน

วงจรก ำลังกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ Vdc  ไอจีบีทีตัวที่1
และ2 จะรับสัญญำณAกับA’จะจับคู่กันและตัวที่ 3, 
4 เป็น B,B’ตัวที่  5, 6 เป็น C, C’ ตำมล ำดับ กำร
ท ำงำนนั้นคู่เดียวกันจะไม่ท ำงำนพร้อมกัน จะท ำงำน
ทีละ2เฟส เช่น A-B’,  A-C’, B-C’เป็นต้น 

กำรควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรง
ถ่ำนจะแบ่งออกเป็น2ส่วน 

1. Software ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้เลอืกใช้บอร์ด
Arduino Mega 2560ในกำรเขียนโปรแกรม 

2. Hardware 
2.1ระบบจ ำลองชุดควบคมุมอเตอร์กระแสตรง

แบบไม่มีแปรงถ่ำน 
วงจรประกอบด้วยบอร์ด  Arduino Mega 

2560 วงจรเดดไทม์ (Dead Time), วงจรขับเกต 
(Gate Drive) และวงจรก ำลังบริดจ์สำมเฟส โดยมี
รูปกำรเชื่อมต่อระหว่ำงวงจรกับบอร์ดดังรูปที่ 10 
 

Dead Time

Gate Drive

Power

Brushless DC Motor

Arduino 
Mega 2560

control

 
 

ภาพที ่10 วงจรแบบจ ำลองของชุดควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบไมม่ีแปรงถ่ำน 
 

จำกภำพที่ 10 แสดงกำรจ ำลองของชุดควบคุม 
BLDCMในกำรควำมคุมจะใช้กำรเขียนโค๊ดลงบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้ำงสัญญำณควบคุมออกมำ 
3 สัญญำณ(PWM) คือเฟส A, Bและ C  จำกนั้นส่ง
ต่อไปยังวงจรเดดไทม์ เพื่อท ำกำรแบ่งซีกสัญญำณ
ออกเป็นสองซีกที่ตรงข้ำมกันแล้วให้มีกำรหน่วงเวลำ
กำรเริ่มท ำงำนและกำรหยุดกำรท ำงำนของสัญญำณ 
ผ่ำนตรงนี้จะได้สัญญำณมำจ ำนวน 6 สัญญำณ A –

A’, B –B’, และ C – C’ จำกนั้นเข้ำสู่วงจรขับเกต 
วงจรขับเกตจะท ำกำรขยำยแรงดันจำก 3โวลต์ เป็น 
12โวลต์ และ-5โวลต์ เพื่อท ำกำรสั่งอุปกรณ์สวิตซ์
ก ำลังจ่ำยแรงดันแต่ละเฟสให้กับมอเตอร์ 

จำกภำพที่ 10 แสดงกำรเช่ือมต่อวงจรเข้ำกับ
ขำของบอร์ด Arduino Mega 2560 ซึ่งประกอบไป
ด้วยช่องสัญญำณได้แก่ ช่องสัญญำณ พีดับเบิลยูเอ็ม 
และช่องสัญญำณดิจิตอล (Digital) โดยใช้แหล่งจ่ำย
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จำกบอร์ด 5 โวลต์ กำรเช่ือมต่อช่องสัญญำณ พี
ดับเบิลยู เอ็ม  เช่ือมต่อกับวงจร เดดไทม์ (Dead 
Time) และช่องสัญญำณดิจิตอล(Digital) เช่ือมต่อ
กับวงจรควบคุมทิศทำงกำรหมุนและควำมเร็วของ
มอเตอร์ 

2.2 วงจรเดดไทม์  
ในวงจรได้เลือกใช้ไอซี แอนเกต (7308), นอต

เกต (7404) และบัพเฟอร์ในกำรสร้ำงสัญญำณพัลส์ 

2 ซีก และท ำให้คำบเวลำในกำรหน่วงกำรปิดเปิด
อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังป้องกันไม่ให้เกิดกำรเสียหำย ให้
ได้รูปคลื่นสัญญำณพัลส์ที่หน่วงเวลำประมำณ 3ไม
โครเซค ทั้ งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของสัญญำณ
รูปคลื่น 

 

 

 
 

ภาพที่ 11 วงจรเดดไทม ์
 

จำกภำพที่ 11 แสดงวงจรเดดไทม์เป็นวงจรที่
ช่วยป้องกันกำรท ำงำนพร้อมกันของอุปกรณ์สวิตซ์
ก ำลังทั้งหกตัวไม่ให้เกิดกำรลัดวงจรในกิ่งเดียวกัน ใน

กำรสร้ำงสัญญำณหน่วงเวลำในกำรขับเกตได้ค่ำที่
ต้องกำรคือ 3ไมโครเซค 

 

 
 

ภาพที่ 12 รูปคลื่นสัญญำณเอำตพ์ุตวงจรเดดไทมร์ะหว่ำง เฟส Aและ A’ 
 

T= 5𝜇𝑠/DIV 

V= 5𝑣/DIV 
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ภาพที่ 13 รูปคลื่นสัญญำณเอำตพ์ุตวงจรเดดไทมร์ะหว่ำง เฟส Bและ B’ 
 

 
 

ภาพที่ 14 รูปคลื่นสัญญำณเอำตพ์ุตวงจรเดดไทมร์ะหว่ำง เฟส Cและ C’ 
 

จำกภำพที่ 12-14 แสดงต ำแหน่งช่วงเวลำ
วิกฤตในกำรที่จะเริ่มกำรท ำงำนของแต่ละเฟสเพื่อ
ป้องกันกำรท ำงำนพร้อมกัน หรือท ำให้เกิดกำร
ลัดวงจรจึงได้ท ำไวเ้พื่อหน่วงเวลำ 3ไมโครเซค 

2.3 วงจรขับเกต 
น ำชุดขับเกตวัดดูรูปคลื่นสัญญำณโดยวัดที่

อินพุตของวงจรขับเกตเทียบกับเอำต์พุตของวงจรขับ

เกตจะได้สัญญำณพัลส์ที่ออกมำเพื่อน ำไปขับเกตของ
ชุดอุปกรณ์สวิตซ์ก ำลัง โดยสัญญำณพัลส์ทำงซีกบวก
จะน ำไปขับเกตตัวที่ 1 , 3 และ 5 ส่วนสัญญำณพัลส์
ทำงซีกลบจะน ำไปขับเกตตัวท่ี 2 ,4 และ 6 
 

 

 
 

ภาพที่ 15 วงจรขับเกต 
 

จำกภำพที่  15 แสดงวงจรขับ เกตโดยน ำ
สัญญำณที่ได้มำจำกวงจรเดดไทม์มำผ่ำนไอซี เบอร์ 
TLP250 เพื่อน ำไปขับเกตทั้ง 6 ตัวของชุดอุปกรณ์
สวิตซ์ก ำลังโดยไอซีเบอร์ TLP250 จะท ำหน้ำที่ปรับ

สัญญำณเอำท์พุตที่12โวลต์ และ-5โวลต์ ให้เหมำะสม
ในกำรสั่งให้อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังทั้ง  6ตัว น ำกระแส 
และหยุดน ำกระแสตำมที่ออกแบบไว้ 

T= 5𝜇𝑠/DIV 

V= 5𝑣/DIV 

V= 5𝑣/DIV 
T= 5𝜇𝑠/DIV 
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ภาพที่ 16 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟส A 
 

 
 

ภาพที่ 17 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟสA 

 

 
ภาพที่ 18 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟส B 

 

 
 

ภาพที่ 19 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟสB’ 
 

T= 5𝜇𝑠/DIV 

V= 5𝑣/DIV 

T= 5𝜇𝑠/DIV 

V= 5𝑣/DIV 

T= 5𝜇𝑠/DIV 
V= 5𝑣/DIV 

V= 5𝑣/DIV 
T= 5𝜇𝑠/DIV 
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ภาพที่ 20 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟส C  
 

 
 

ภาพที่ 21 รูปคลื่นสัญญำณอินพุตวงจรขับเกตเทียบกับคลื่นสัญญำณเอำต์พตุ เฟสC’ 
 

จำกภำพที่ 16 -21 แสดงกำรเปรียบเทียบ
สัญญำณระหว่ำงสัญญำณที่ได้จำกวงจรเดดไทม์และ
สัญญำณที่ได้จำกวงจรขับเกต ได้แรงดันสูงสุดของ
วงจรเดดไทม์ที่3โวลต์และวงจรขับเกตจะอยู่ที่ 12
โวลต์ และ-5โวลต์ 

2.4 วงจรภำคก ำลัง  

ในส่วนของวงจรภำคก ำลังจะประกอบด้วย
อุปกรณ์สวิตซ์ก ำลังในงำนวิจัยใช้ ไอจีบีที เบอร์
HGTG20N60B3D40A/600V/N-Channel6 ตัว ซึ่ง
จะใช้ไอจีบีทีเป็นอุปกรณ์สวิตช์ก ำลัง โดยอำศัยกำร
ท ำให้ ไอจีบีทีน ำกระแสและหยุดน ำกระแสอย่ำง
รวดเร็วโดยที่ ไอจีบีที  จะท ำงำนทีละ1คู่แต่จะไม่
ท ำงำนพร้อมกันในกิ่งเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 22 วงจรภำคก ำลัง 
 

T= 5𝜇𝑠/DIV 

V= 5𝑣/DIV 

V= 5𝑣/DIV 

T= 5𝜇𝑠/DIV 
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จำกภำพที่ 22 แสดงชุดวงจรก ำลังโดยกำรใช้
วงจรก ำลังบริดจ์3เฟสในกำรสั่งจ่ำยแรงดันให้กับ
มอเตอร์ในวงจรก ำลังจะประกอบไปด้วย ไอจีบีที ใช้
ทั้งหมด6 ตัวด้วยกัน 

 
 
 
 

ผลการวิจัย 
จำกกำรทดสอบชุดควบคุมควำมเร็วรอบ

มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน ในสภำวะที่ไม่
มีโหลด หมุนตำมเข็มนำฬิกำและทวนเข็มนำฬิกำ 
โดยกำรปรับเพิม่ควำมถี่ เฮิรตซ์(Hz) จำกบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั้งแต่ 0-50 เฮิรตซ์ตำมตำรำง
ที ่1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 มอเตอร์หมุนตำมเข็มนำฬิกำ 

ควำมถี่ Hz กระแส A แรงดัน V จ ำนวน
รอบ RPM A B C 

10 0.39 0.37 0.40 12 100 
20 0.42 0.39 0.39 12 200 
30 0.41 0.40 0.40 12 300 
40 0.42 0.42 0.39 12 400 
50 0.42 0.43 0.40 12 500 

 

*ค่ำ ดิวตี้ไซเคิลที่ 50% 
 

ตารางที่ 2 มอเตอร์หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 
ควำมถี่ Hz กระแส A แรงดัน V จ ำนวนรอบ 

RPM A B C 
10 0.38 0.39 0.40 12 100 
20 0.38 0.41 0.40 12 200 
30 0.38 0.40 0.39 12 300 
40 0.39 0.40 0.40 12 400 
50 0.41 0.40 0.39 12 500 

 

*ค่ำ ดิวตี้ไซเคิลที่ 50% 
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ภาพที่ 23 เฟส U ปรับควำมถี่ ท่ี 10 เฮริตซ ์
 

จำกภำพที่ 23 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส U ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่10 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่24 เฟส U ปรับควำมถี ่20 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 24 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส U ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่20 เฮิรตซ์ โดpท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่25 เฟส U ปรับควำมถี ่30 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 25 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส U ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่30 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ภาพที ่26 เฟส U ปรับควำมถี ่40 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 26 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส U ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่40 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่27 เฟส U ปรับควำมถี ่50 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 27 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส U ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่50 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่28 เฟส V ปรับควำมถี ่10 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 28 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส V ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่10 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับจำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  
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ภาพที ่29 เฟส V ปรับควำมถี ่20 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 29 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส V ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่20 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่30 เฟส V ปรับควำมถี่ 30 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 30 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส V ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่30 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่31 เฟส V ปรับควำมถี4่0 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 31 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส V ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่40 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ภาพที ่32 เฟส V ปรับควำมถี5่0 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 32 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส V ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่50 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่33 เฟส W ปรับควำมถี ่10 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 33 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส W ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่10 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่34 เฟส W ปรับควำมถี ่20 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 34 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส W ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่20 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ภาพที ่35 เฟส W ปรับควำมถี ่30 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 35 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส W ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่30 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่36 เฟส W ปรับควำมถี ่40 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 36 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส W ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่40 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
 

ภาพที ่37 เฟส W ปรับควำมถี ่50 เฮิรตซ ์
 

จำกภำพที่ 37 แสดงรูปคลื่นสัญญำณที่ได้จำก
กำรวัดเฟส W ของมอเตอร์ขณะที่ท ำงำนด้วยควำมถี่

ที่50 เฮิรตซ์ โดยท ำกำรปรับขำกชุดควบคุมจำก
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จำกวัตถุประสงค์ในกำรออกแบบและสร้ำงชุด

ควบคุมควำมเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่
มีแปรงถ่ำน(BLDCM) โดยน ำบอร์ด Arduino มำ
พัฒนำร่วมกับโปรแกรม Matlab&Simulink เพื่อลด
ควำมยุ่งยำกในกำรสร้ำงวงจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้โปรแกรมMatlab&Simulink จ ำลองสัญญำณ
รูปคลื่นไซน์ 3 เฟส และสัญญำณรูปคลื่น 3 เหลี่ยม 
น ำสัญญำณทั้งสองเปรียบเทียบกันได้สัญญำณ พี
ดับเบิ้ลยูเอ็ม(PWM) 3 สัญญำณ จำกนั้นท ำกำรถ่ำย
ข้อมูลลงบอร์ด Arduino เพื่อน ำสัญญำณที่ได้ผ่ำน
วงจรเดดไทม์ วงจรขับเกต และภำควงจรก ำลัง ใน
กำรทดลองขับมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน 
ตำมล ำดับ จำกผลกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นพบว่ำใน
ส่วนของกำรจ ำลองในโปรแกรมMatlab&Simulink 
ผลที่ ได้ เป็ น ไปตำมทฤษฎี ที่ อ อกแบบ ไว้  เมื่ อ
ด ำเนินกำรถ่ำยข้อมูลลงบอร์ด  Arduino พบว่ำ
สัญญำณที่วัดจำกเอำต์พุตบอร์ด Arduino ไม่ตรงกับ
สัญญำณที่จ ำลองใน Matlab&Simulink ไม่สำมำรถ
น ำไปใช้เป็นสัญญำณควบคุมอุปกรณ์สวิตช์ก ำลังได้ 
จึงปรับวิธีกำรโดยใช้กำรเขียนโค้ด ผ่ำนโปรแกรม
Arduino version 1.6.9 โดยใช้วิธีปรับค่ำควำมถี่
ของสัญญำณ ควบคุม โดยปรับค่ำควำมถี่ที่ใช้ในกำร
ทดลองทั้งหมด 5 ค่ำ คือ 10เฮิรตซ์, 20เฮิรตซ์, 30
เฮิรตซ์ , 40เฮิรตซ์  และ50เฮิรตซ์  ซึ่ งจำกผลกำร
ทดลองสำมำรถน ำสัญญำณที่ได้ผ่ำนวงจรเดดไทม์ 
วงจรขับเกต และภำควงจรก ำลังสำมรถขับเคลื่อน
มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำนไดต้ำมตำรำงที่ 
1 และ 2ปัญหำที่พบในกำรทดลองอีกส่วนท่ีส ำคัญคอื 
อุปกรณ์สวิตช์ก ำลังไม่หยุดน ำกระแสท ำให้เกิดกำร
ลัดวงจรในกิ่งเดียวกันท ำให้อุปกรณ์สวิตช์ก ำลังเกิด
ควำมเสียหำย ได้แก้ปัญหำโดยกำรตรวจสอบและ
ปรับแต่ง สัญญำณ เดดไทม์ให้มีควำมเหมำะสมก่อน
กำรทดลอง และปรับระดับสัญญำณขับเกตให้มีค่ำ
เป็น 12โวลต์ และ -5โวลต์ เพื่อให้มั่นใจว่ำอุปกรณ์

สวิตช์ก ำลังจะน ำกระแสและหยุดน ำกระแสตำมที่
ออกแบบไว้ 
 

สรุป 
จำกผลทดสอบ ชุดควบคุมควำม เร็วรอบ

มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน โดยใช้บอร์ด 
Arduino มำทดแทนวงจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถ
น ำมำใช้ได้จริงโดยกำรเขียนโค้ด โปรแกรมในกำร
ทดลองใช้ค่ำดิวตี้ไซเคิลที่ 50% และปรับค่ำควำมถี่
สัญญำณควบคุมที่ 10เฮิรตซ์, 20เฮิรตซ์, 30เฮิรตซ์, 
40เฮิรตซ์ และ50เฮิรตซ์ผลกำรทดสอบเป็นไปตำม
ตำรำงที่ 1 และ ตำรำงที่ 2 โดยท ำกำรทดสอบแบบ
กำรหมุนตำมเข็มนำฬิกำและทวนเข็มนำฬิกำ ซึ่งเมื่อ
ท ำกำรปรับควำมถี่ ใช้แรงดันคงที่ 12 โวลต์ จะเห็น
ได้ว่ำ ควำมเร็วรอบของมอเตอร์เพิ่มขึ้นตำมควำมถี่ที่
แปรผันแรงดัน(V/F) ตรงตำมทฤษฎีหำกต้องกำรเพิ่ม
ควำมถี่ก็สำมำรถเปลี่ยนค่ำดิวตี้ไซเคิลให้มีค่ำสูงขึ้นได้
เช่นกัน ข้อสังเกตกำรณ์ใช้บอร์ด Arduino พัฒนำ
ร่วมกับโปรแกรม Matlab&Simulink ในกรณีสร้ำง 
สัญญำณ พีดับเบิลยูเอ็ม 3 เฟส ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่อง
ควำมถี่ที่ใช้งำน กับควำมรูปคลื่นที่ได้จำกเอำต์พุต
บอร์ด Atduino และผลที่ได้จำกกำรจ ำลองด้วย
โปรแกรมMatlab&Simulink ไม่ ตรงกันจึงยั งไม่
สำมำรถใช้ทดสอบกำรขับเคลื่อน BLDCM  

 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงกำรออกแบบและสร้ ำงชุดควบคุ ม

ควำมเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน
ในครั้งนี้จะด ำเนินกำรรำบรื่นไปได้ด้วยดีด้วยควำม
อนุ เค ร ำะห์ แ ล ะ ให้ ก ำรสนั บ ส นุ น จ ำก ผู้ ช่ ว ย
ศำสตรำจำรย์ นิติพงษ์ สมไชยวงค์และอำจำรย์ท่ำน
อื่นๆและบุคคลที่ไม่ได้กล่ำวถึงในที่นี้ที่คอยให้ควำมรู้
และแนวทำงกำรแก้ปัญหำแก่ตัวผู้วิจัยขอกรำบ
ขอบพระคุณบิดำมำรดำของผู้วิจัยที่คอยให้ก ำลังใจ
และสนับสนุนตลอดมำ 
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สุดท้ำยนี้คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจำกโครงกำร
นี้ย่อมเป็นผลมำจำกควำมกรุณำของท่ำนดังกล่ำว
ข้ำงต้นที่ คอยให้ กำรสนับสนุนแก่ผู้ วิจั ยจึ งใคร่
ขอขอบพระคุณมำ ณโอกำสนี้ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใชพ้ลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยควบคุมการเปิดและ

ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามักจะลืมตรวจสอบการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเรียน เช่น พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ และไฟส่องสว่างภายในห้อง เป็นต้น จึงท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทแอร์หรือ
พัดลมอาจจะไม่สัมพันธ์กับจ านวนนักศึกษาที่อยู่ในห้อง จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจ าลองเพื่อควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง โดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด (IR Sensor) เพื่อตรวจจับการเข้าออกประตูของผู้ใช้ห้องเรียนและเปิด/ปิดอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับจ านวนคนภายในห้องร่วมกับควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเรียน โดยใช้บอร์ด Microcontroller MCS-51 
ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 98 ทั้งยังสามารถลดภาระของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และลดการสูญเปล่าของพลังงาน 

ค ำส ำคัญ: ไมโครคอมโทรลเลอร์, เซ็นเซอร์อินฟาเรด, การอนุรักษ์พลังงาน 
 

Abstract 
           This research purpose aims to reduce energy consumption and conservative energy by control power 
turn on/off electrical device such as electronic fan, air conditioner and light that leave unattended in the 
classroom. From this problem, researcher develop energy conservation model to control electronic device in the 
class room by using infrared sensor to detect number of people in/out through the door and turn on/off 
electronic device that related to number of people and temperature in class room by using MCS-51 
microcontroller board. The result show that the developing model that incorporated with MCS-51 microcontroller 
can turn on/off electrical device follow the assigned condition of temperature and number of student that stayed 
inside the classroom correctly within 98 percent. 

Keywords: Microcontroller, IR sensor, Energy Conservation 
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บทน ำ 
 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2558 มีปริมาณ 19,721 พันตันเทียบเท่า 
น้ ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
4.1 คิดเป็นมูลค่ากว่า 245,753 ล้านบาท การใช้
พลังงานยังคงเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยที่น้ ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 48.6 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ทั้งหมด รองลงมา ประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียนดั้งเดิม พลังงานหมุนเวียนถ่านหิน/ ลิกไนต์
และก๊าซธรรมชาติคิดเป็น ร้อยละ 18.2 11.5 8.0 
7.7 และ 6.0 ตามล าดับ พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันความต้องการใช้
พลังงานภายในประเทศ ได้ขยายตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ในหลาย
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเร่งหามาตรการ เพื่อ
ช่วยบรรเทาผลกระทบทางด้านพลังงานท่ีเกิดขึ้น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (อภิญญา พูล
ทรัพย์ , 2557)  เพื่ อร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในองค์กร
ประหยัดพลังงาน  โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบแสงสว่าง
ภายในมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัด
พลังงาน LED และการเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่มี
ประสิทธิภาพต่ า นอกจากการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าแล้ว การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งที่ทุกคนใน
สังคมสามารถมีส่วนร่วมได้ แต่ต้องอาศัยการสร้าง
แหล่งความรู้ ช่องทางการถ่ายทอด และการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้อนุรักษ์
พลังงานในห้องเรียน เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์
พลังงานในห้องเรียน โดยการนับจ านวนคนเข้า-ออก 
การวัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน เพื่อให้ท าการ

ควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
โดยใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และลดการสูญเปล่าของ
พลังงาน เมื่อไม่มีผู้ใช้งานได้ 

   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อควบคุมการเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ห้อง เรียน  

2. เพื่อลดภาระของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้
พลังงาน กรณีที่ไม่มีผู้ใช้ 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สัมพันธ์กับแบบจ าลอง
เทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานในห้องเรียน พบว่า 

กลุ่มสถิติข้อมูลพลังงาน ศูนย์สารสนเทศข้อมูล
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2558)(กลุ่ม
สถิติข้อมูลพลังงาน ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงาน
ทดแทนและอนุ รักษ์ พลั งงาน , 2558)  ได้ สรุป
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือนมกราคม 
2558 ว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
อันดับที่สองรองจากพลังงานน้ ามันส าเร็จรูป โดย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.6 

สถานการณ์การอนุรักษ์พลังงาน จากการที่
ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมประสทิธิภาพการใช้พลังงาน 
โดยได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 
- 2573) มีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน 
(energy intensity) ลงร้อยละ 25 ในปี 2573 จากปี 
2553 ซึ่งได้ ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการ
ด า เนิน โครงการด้ านอนุ รักษ์ พลั งงานทดแทน 
ตลอดจน การศึกษา วิจัย การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ การฝึกอบรม ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน ได้ส่งผลโดยรวมต่อประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศ โดยดัชนีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศ (Energy Intensity) ใน ปี พ.ศ. 
2557 ลดลงร้อยละ 2.4 จากปี พ.ศ. 2553 ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 กราฟแสดงสถานการณก์ารอนุรักษ์พลังงาน 

 

ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, (2550) ได้กล่าวถึง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท า
หน้าที่เสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ควบคุมการ
ท างานของเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าหรือ ระบบควบคุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสามารถในการท างานมาก
ขึ้น โดยเราสามารถเปลี่ยนแปลงล าดับการท างานได้
ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมภายใน
ห น่ ว ย ค ว า ม จ า  ท า ใ ห้ เ ร า ส า ม า ร ถ น า
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบตัว 

วรพ จ น์  ก ร แ ก้ ว วัฒ น กุ ล  แ ล ะ ชั ย วัฒ น์          
ลิ้มพรจิตรวิไล, (2548) ได้กล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ข อ ง ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ล เล อ ร์  AT89C51 เป็ น
ไมโครคอนโทรเลอร์ที่มีโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ที่มีความคล้ายกับไมโครคอนโทลเลอร์ ในตระกูล 
MCS-51 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทลเลอร์ขนาด 8 บิต มี
หน่วยความจ าโปรแกรมแบบแฟลช 4 กิโลไบท์ มี
หน่ วยความจ าข้ อมู ลภ าย ใน ขนาด  128 ไบ ท์ 
ขาสัญญาณมีจ านวน 40 ขา มีโครงสร้างพื้นฐาน
แสดงดังภาพที่ 2 

 

 

ภำพที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทลเลอร์ AT89C51 
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วงจรรี เซต  ส าหรับการตั้ งค่าเริ่มต้นให้กับ
แบบจ าลองการรีเซตของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
จะต้องป้อนสัญญาณลอจิก “1”  เข้าที่ขา Reset 
นานไม่ต่ ากว่า 2 แมชชีนไซเคิล โดยที่ 1 แมชชีน
ไซเคิลจะใช้เวลา 1 คาบเวลา ดังนั้นจึงสามารถ
ค านวณหาค่าเวลาของแมชชีนไซเคิลได้จาก 

1 คาบเวลา = 1 / ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา 
ก าหนดให้ไมโครคอนโทลเลอร์ใช้ความถี่ของ

สัญญาณนาฬิกาเท่ากับ 12 MHz 
ดังนั้น  

1 คาบเวลา = 1 / 12 x 106 = 0.08333 μsec 
และ 1 แมชชีนไซเคิล = 12 x คาบเวลา = 12x 

0.08333 = 1 μsec   
ดังนั้น  

2 แมชชีนไซเคิล = 2 x 1 = 2 μsec  
ดังนั้น ในการออกแบบวงจรรีเซตจะต้องให้วงจรค้าง

สถานะเป็นลอจิก “ 1 ” ไม่น้อยกว่า 2 μsec ดัง
ภาพที่ 3 

 

 

ภำพที่ 3 วงจรรีเซต 
 

ไอซี ตรวจจับอุณ หภูมิ  DS1820  เป็ น ไอซี
ตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้การติดต่อแบบระบบบัส 1 สาย 
มีขาต่อใช้ งานเพียง 3 ขา คือ DQ ซึ่งเป็นขาเช่ือมต่อ
กับระบบบัส ขาต่อไฟเลี้ยงภายนอก ขากราวด์ หัวใจ
ส าคัญของ DS1820 อยู่ที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิและ
หน่วยความจ าความเร็วสูง ที่เรียกว่า สแครตช์แพด 
(Scratchpad) ซึ่งมีขนาด 9 ไบต์ 

Infrared (IR) คื อ  คลื่ น แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ าที่ มี
ความถี่อยู่ในช่วง 1,011 – 1,014 เฮิรตซ์ หรือความ
ยาวคลื่น10-3–10-6 เมตร เรียกว่า รังสีอินฟราเรด 
ห รื อ เรี ย ก อี ก อ ย่ า งห นึ่ ง ว่ า  ค ลื่ น ค ว าม ถี่ สั้ น 
(Millimeter waves) ซึ่ ง จ ะ มี ย่ า น ค ว า ม ถี่ ค า บ
เกี่ยวกับย่านความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ วัตถุร้อนจะ
แผ่รังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า 10-4 

เมตร ออกมา หรือ ก็คือแสงที่มีความยาวคลื่นต่ า
มากกว่าแสงสีแดง ดังนั้นจึงไม่สามารถ มองเห็นได้
ด้วยสายตาของมนุษย์ แต่ประสาทสัมผัสทางผิวหนัง
ของมนุษย์สามารถรับรังสีอินฟราเรดได้         

วีระพงศ์ จันทร์สังข์, (2556) ได้ศึกษาโครงงาน
ชุดช่วยประหยัดไฟฟ้าในบ้าน หลักการท างานของ
วงจรคือเมื่อมีคนเดินผ่านชุดเซนเซอร์ PIR จะมีพัลล์
ลูกเล็กๆเกิดขึ้น  เนื่ องมาจากตัว PIR จะท าการ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรดที่แผ่
ออกมาจากตัวของคน ในขณะมีการเคลื่อนไหว โดย
ผลการวิจัยพบว่าชุดประหยัดไฟฟ้าในบ้านสามารถใช้
งานได้จริง เมื่อลืมปิดไฟภายในบ้านทั้งยังสามารถ
ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและยังน าไปประยุกต์ใช้งาน
ด้านความปลอดภัยได้ 
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วิธีกำรวิจัย 
1. วัสดุอุปกรณ์ 
แบบจ าลองห้องเรียน สร้างจากไม้อัดหนา 2 

แผ่น แผ่นอะคิริคใสหนา ภายในห้องประกอบด้วย

โมเดลโต๊ะ เก้าอี้   เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งหลอดไฟ 
(จ าลองหลอดไฟเป็นพัดลม และเครื่องปรับอากาศ) 
เบรกเกอร์ และตู้เหล็กไฟฟ้า เซนเซอร์อินฟาเรด และ
ชุดตรวจจับอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 4 

 
ภำพที่ 4 แสดงลักษณะและรูปแบบจ าลองห้องเรียน 

 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 ติดตั้งเซนเซอร์อินฟาเรด บริเวณประตู

ทางเข้า-ออก โดยแบ่งเป็นประตูเข้าออกอย่างละ 1 
ประตู เพื่อนับจ านวนคนเข้าออกห้องเรียน ดังรูปที่ 5 
อธิบายได้ ดังนี ้
ประตูเข้า  

น า ชุ ด รั บ ส่ ง เซน เซ อร์ อิ น ฟ า เรด ชุด ที่  1 
ประกอบด้วยตัวส่งอินฟาเรดตัวที่  1 (IR S1) และ
ตัวรับ อินฟาเรดตัวที่ 1 (IR R1) ในช่องทางเข้า โดย

ติดตั้งสูงจากพ้ืน 120 เซนติเมตรและตัวรับ – ตัว ส่ง
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร แต่ไม่เกิน 8 เมตร 
ประตูออก  

น า ชุ ด รั บ ส่ ง เซน เซ อร์ อิ น ฟ า เรด ชุด ที่  2 
ประกอบด้วยตัวส่งอินฟาเรดตัวที่  2 (IR S2) และ
ตัวรับ อินฟาเรดตัวที่ 2 (IR R2) ในช่องทางออก โดย
ติดตั้งสูงจากพื้น 120 เซนติเมตรและตัวรับ – ตัวส่ง
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร แต่ไม่เกิน 8 เมตร 

 

 

ภำพที่ 5 แสดงแบบการติดตั้งเซนเซอร์อินฟาเรด 
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2.2 การตรวจสอบอุณหภูมิ 
มี  2 เง่ือนไข ในการทดสอบอุณหภูมิ  คือ 

อุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูง

กว่า 25 องศาเซลเซียส ซึ่งสัมพันธ์กับจ านวนคนเข้า
ออกภายในห้องเรียน ดังภาพที่ 6 

 

 
 

ภำพที่ 6 แผนภาพการท างานของระบบ 
 

ผลกำรวิจัย 
จากการทดสอบการท างานของระบบ สามารถ

สรุปได้จากการทดสอบการท างานจ านวน 10 ครั้ง 
ตามตารางที่ 1 อธิบายได้ดังนี้ 

 จ านวนคน 1-5 คน อุณหภูมิน้อยกว่า 25 
องศาเซลเซี ยส  อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ที่ ท างาน ได้แก่ 
หลอดไฟ ยกตัวอย่างดังรูปที่ 7 

 จ านวนคน 1-5 คน อุณหภูมิมากกว่า 25 
องศาเซลเซี ยส  อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ที่ ท างาน ได้แก่ 
หลอดไฟและพัดลม 

 จ านวนคน 6-15 คน อุณหภูมิน้อยกว่า 25 
องศาเซลเซี ยส  อุปกรณ์  ไฟฟ้ าที่ ท างาน ได้แก่ 
หลอดไฟและพัดลม 

 จ านวนคน 6-15 คน อุณหภูมิมากกว่า 25 
องศาเซลเซี ยส  อุปกรณ์  ไฟฟ้ าที่ ท างาน ได้แก่ 
หลอดไฟและเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 

 จ านวนคนมากกว่า 15 คน อุณหภูมิน้อย
กว่า 25 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท างานได้แก่ 
หลอดไฟและเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 

 จ านวนคนมากกว่า 15 คน  อุณ หภู มิ
มากกว่า 25 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท างาน
ได้แก่ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศตัวที่  1 และ 
เครื่องปรับอากาศตัวท่ี 2 ยกตัวอย่างดังภาพที่ 8 
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ภำพท่ี 7 แสดงการท างานของหลอดไฟและพัดลมเมื่อมีคนเขา้มาในหอ้ง 1-5 คน และอุณหภูมิสูงกวา่ 25 องศาเซลเซียส 
 

โดยที่ L = หลอดไฟ 
F = พัดลม 
a = เคร่ืองปรับอากาศตัวที่ 1 

A = เคร่ืองปรับอากาศตัวที่ 2 
 

 

 

ภำพที่ 8 แสดงการท างานของหลอดไฟเครื่องปรับอากาศตัวท่ี 1 และ 2  
ท างานเมื่อมีคนเข้ามาในห้องมากกว่า 15 คน และอุณหภูมติ่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบการท างานของระบบ 
ครั้งที่ จ ำนวนคน อุณหภูม ิ ผลกำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ผลสรุป 

น้อยกว่ำ 25  ◦C มำกกว่ำ 25◦C 
1 1  / หลอดไฟติด   

พัดลมท างาน 
ท างานตามเง่ือนไข 

2 3  / หลอดไฟติด   
พัดลมท างาน 

ท างานตามเง่ือนไข 

3 5 /  หลอดไฟติด   ท างานตามเง่ือนไข 
4 6 /  หลอดไฟติด   

พัดลมท างาน 
ท างานตามเง่ือนไข 

5 9  / หลอดไฟติด  
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ท างาน 

ท างานตามเง่ือนไข 

6 12 /  หลอดไฟติด  พัดลมท างาน ท างานตามเง่ือนไข 
7 15  / หลอดไฟติด   

เครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ท างาน 
ท างานตามเง่ือนไข แต่นับจ านวน
คนเข้าผิด 
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8 16  / หลอดไฟติด   
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ท างาน 
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 ท างาน 

ท างานตามเง่ือนไข 

9 20 /  หลอดไฟติด   
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ท างาน 

ท างานตามเง่ือนไข 

10 25  / หลอดไฟติด   
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 1 ท างาน 
เครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 ท างาน 

ท างานตามเง่ือนไขแต่นับจ านวน
คนเข้าผิด 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากก ารท ดส อบ ก ารท า งาน ขอ งระบ บ

เทคโนโลยีอนุ รักษ์พลังงานในห้องเรียน ระบบ

สามารถท างานตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ซึ่งในการ

ทดสอบได้มีการตรวจพบข้อผิดพลาดในการท างาน

ของตัวเซ็นเซอร์นับคนเข้าออก ประการแรกคือ การ

เดินผ่านหรือว่ิงผ่านตัวเซ็นเซอร์นับคนเข้า-ออกอย่าง

รวดเร็วนั้น เซ็นเซอร์อาจจะไม่สามารถตรวจจับและ

นับจ านวนได้ถูกต้องและประการที่สอง การเดินเข้า-

ออกห้องเรียนต้องเดินเข้า-ออกทีละ 1 คนเท่านั้น

เพราะการเดินซ้อนหรือชิดกันมากเกินไปจะท าให้

เซ็นเซอร์นับจ านวนได้เพียง 1 คน ซึ่งมีสาเหตุจาก

ล าแสงอินฟราเรดเป็นคลื่นสั้น เดินทางเป็นเส้นตรง 

ไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงและสามารถสะท้อนแสง

ในวัสดุผิวเรียบได้เหมือนกับแสงท่ัวไป 

 

สรุป 

แบบจ าลองการอนุรักษ์พลังงานในห้องเรียน 

โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ซ น เ ซ อ ร์ แ ส ง ร่ ว ม กั บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เพื่อหาแนวทางใน

การอนุรักษ์พลังงานในห้องเรียน โดยการนับจ านวน

คนเข้า-ออกและการวัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน 

สามารถควบคุมการเปิด -ปิด อุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่น 

เครื่องปรับอากาศ พัดลม หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง 

โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระของเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า และลดการใช้พลังงานโดยไม่เกิด

ประโยชน์  เมื่อไม่มีผู้ ใช้งานและเป็นแนวทางใน

การศึกษาเพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้งานจริง หรือ

ประยุกต์สร้างอุปกรณ์อื่นที่มีหลกัการท างานใกล้เคียง

กันในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มวงจรตรวจจับควันไฟ เพื่อส่งสัญญาณ

เตือนให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบ 

2. เปลี่ยนประตูเข้าออกห้องเรียนให้เหลือเพียง 

1 ประตูเข้าออกพร้อมกัน 

3. ใช้กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวภายใน

ห้องด้วยการประมวลผลภาพ 

4. ใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและ

อาจเพิ่มอุปกรณ์การวัดแสงสว่างด้วยถ้ามีแสดงสว่าง

เพียงก็ไม่ต้องเปิดไฟ 

 

กิตติกรรมประกำศ 

ข อ ข อ บ คุ ณ ส าข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ให้ความอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยครั้งเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ  
โรคอ้วนถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งของทั่วโลกและยังเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ( NCDs) อีกทั้งโรคอ้วนยังเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง โรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆของชีวิตประจ าวัน เช่น การรับประทานอาหาร 
การออกก าลังกาย ดังนั้นการเปลี่ยนนิสัยในการรับประทานอาหารและการออกก าลังกาย เพื่อควบคุมน้ าหนักจะเป็นวิธีการที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมช่วยควบคุมแคลอรี่  (MyCalories) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โดยสามารถ
ค านวณปริมาณ ดัชนีมวลกาย, อัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย, พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน และจ านวนแคลลอรี่ในอาหารนั้นๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักใช้ค านวณดัชนีมวลกาย อัตราการเผาผลาญพลังงานของตนเอง พลังงานที่ต้องใช้ใน
แต่ละกิจกรรมและจ านวนแคลลอรี่ในอาหารที่รับประทาน ซ่ึงพัฒนาด้วยภาษาจาวา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้ระบบ
ฐานข้อมูล SQLite จากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ทดลองใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนมีค่าดัชนีมวลกายลดลงโดยเพศชายอายุระหว่าง 20-29 
ปีมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายที่ 0.71 กก./ม.2  ซ่ึงมากกว่าค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกายของช่วงอายุ
ระหว่าง 30-39 และช่วงอายุระหว่าง 40-50 ปี ส่วนในเพศหญิงค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกายมีค่าเท่ากันทั้งสามช่วงอายุคือ 
0.81 กก./ม.2  

  

ค้าส้าคัญ: ควบคุมน้ าหนัก ,ค านวณดัชนีมวลกาย, ค านวณแคลอรี่, โรคอ้วน   
 

Abstract 
Obesity is considered as a serious issue in worldwide and this disease is one of Non-communicable 

diseases (NCDs) and obesity is one of the main causes of diabetes, heart disease and cancer. Obesity is associated 
with various habits of daily life such as eating, physical exercise. Therefore, changing the habit on eating and 
physical exercise to control body weight is effective solution. We, the authors, had been developed calorie 
control helper application (My Calories) that can calcurate BMI, BMR, TDEE and calories from food. The purpose 
of this application to help user who want to control their weight use this application to calculate BMI, BMR, TDEE, 
gain calories and amount of calories use on each activity. This application has been developed by Java 
Programing Language on Android and use SQLite as Database. The result show that users who use for 1 month 
could reduce BMI for 0.71 kg/m2 on age between 20-29 years old that more than age between 30-39 and 40-50 
years old, women can reduce BMI for 0.81 kg/m2 all three age intervals. 
 

Keywords: Control weight, BMI, BMR, TDEE, Obesity 
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บทน้า 
กลุ่ ม โรคไม่ ติดต่ อ เรื้ อรั ง (Non-Communic 

able Disease – NCDs) ประกอบด้วย โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคถุงลมโป่งพอง 
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง 
โดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุงเกิดจากรับประทานอาหารที่
ไม่เหมาะสม(หวานจัด มันจัด เค็มจัด) ขาดการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้มี
การน าโปรแกรม My Calories มาใช้ควบคู่กับการ
ควบคุมน้ าหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุมปริมาณแคลอรี่
ที่ได้รับให้เพียงพอต่อปริมาณแคลอรี่ที่ได้ใช้ไปในแต่
ละวัน และมีการตรวจสอบจากดัชนีมวลกาย(Body 
Mass Index – BMI) เพื่อวัดระดับดัชนีมวลกายว่า
เกินกว่าทีก่ าหนดหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมช่วยควบคุมน้ าหนัก

ด้วยการค านวณแคลอรี่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมที่พัฒนา 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ก ลุ่ ม โ ร ค  NCDs (Non - Communicable 

Diseases) [1](ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , 
2558) คื อ  ก ลุ่ ม โ ร ค ไม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง  ไ ด้ แ ก่ 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุง
ลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรค
อ้วนลงพุง สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่
สมดุลหรือไม่ดี  เช่นการรับประทานอาหารที่ ไม่
เหมาะสม(หวาน มัน เค็มจัด) ขาดการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียด
มาก สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป  และ
พบ ว่ ากลุ่ ม โรคจาก  NCDs มี อั ต ราผู้ ป่ วย และ
ผู้ เสี ย ชี วิ ตสู งสุ ด  6  โรค ได้ แก่   โรค เบ าห วาน 
(Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและ
หั ว ใ จ  ( Cardiovascular & Cerebrovascular 

Diseases) โ ร ค ถุ ง ล ม โ ป่ ง พ อ  (Emphysema)  
โร ค ม ะ เร็ ง  (Cancer) โ ร ค ค ว า ม ดั น โล หิ ต สู ง 
(Hypertension) โรคอ้วนลงพุง (Obesity) ซึ่งกลุ่ม
โรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมในการ ดื่มแอลกอฮอล์ 
การสูบบุหรี่  ขาดการออกก าลังกาย รับประทาน
อาหารหวานมันเค็มจัด ความเครียด ซึ่งในการวิจัยนี้
จะเน้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร 

โรคอ้วนลงพุง(Obesity)(สายสมร ผลดงนอก
และคณะ, 2558)(ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค, 2558) เป็นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสม
ไขมันร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ 
ท า ให้ มี การคาดหมายคงชีพ ( life expectancy) 
ลดลงและมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง การพิจารณาว่าบุคคลใดอ้วนนั้นพิจารณาจาก
ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) ซึ่งเป็นการ
วัด มีค่าเท่ากับน้ าหนัก(หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย
ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกก าลังสอง บุคคลที่มี
ดัชนีมวลกายเกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่า
เป็น โรคอ้ วน โดยดัชนีมวลกายใน ช่วง 25 -30 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าเป็นน้ าหนักส่วนเกิน
โรคอ้วนนั้นเพิ่ มโอกาสการเป็นโรคหลายอย่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ เบาหวาน ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น มะเร็งบางชนิด และโรค
ข้อเสื่อม โรคอ้วนเกิดจากการรับพลังงานจากอาหาร
มากเกินไป การขาดกิจกรรมทางกาย และความเสี่ยง
ของพันธุกรรมร่วมด้วย 

การจ ากัดอาหารเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาโรค
อ้วน สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารโดยการลดการ
บริโภคอาหารพลังงานสูง เช่น อาหารที่มีไขมันและ
น้ าตาลสูง และโดยการเพิ่มการรับใยอาหาร  โรค
อ้วนเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ทั่วโลกที่สามารถ
ป้องกันได้ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก  

หลักในการควบคุมอาหารหรือการควบคุม
น้ าหนักนั้นใช้วิธีการควบคุมแคลอรี่คิดค านวณจาก
การควบคุมพลังงานในอาหารที่ รับประทานกับ
พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน โดยพลังงานที่น้อยกว่าที่
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เหมาะสมในแต่ละวันคือ 500 กิโลแคลอรี่ ปฏิบัติได้
ติดต่อกันใน 1 สัปดาห์ จะท าให้น้ าหนักตัวลดลง 0.5 
กิโลกรัม การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะสามารถลด
น้ าหนักตั วได้  2 กิ โลกรัมในหนึ่ งเดือน จ านวน
พลังงานที่ใช้ในแต่ละวันของผู้หญิงโดยปรกติจะอยู่ที่ 
1,400 กิโลแคลอรี่ และผู้ชายจะอยู่ที่  1,800 กิโล
แคลอรี่ ดังนั้นผู้ที่ต้องควบคุมน้ าหนักต้องรับประทาน
อาหารให้ไม่เกินจ านวนแคลอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละวัน 

การใช้พลังงานพื้นฐานของร่างกาย (Basal 
energy expenditure: BEE หรือBasal Metabolic 
rate: BMR) เป็นพลังงานพื้นฐานที่ร่างกายต้องการ
เพื่อใช้ในการท างานของเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะ
ต่างๆของร่างกายใน 24 ช่ัวโมงในห้องที่มีอุณหภูมิ
และสิ่งแวดล้อมพอเหมาะ วัดในท่านอนและต้องอด
อาหารมามากกว่า 10 ช่ัวโมงและก าหนดให้ W เป็น
ค่าน้ าหน้าหน่วยเป็นกิโลกรัม  H เป็นส่วนสูงเป็น
เซนติเมตร และ A คืออายุสามารถเขียนในรูปแบบ
ของสมการได้คือ 
BMR (หญิง) = 65.6 + 9.56W + 1.85H – 4.68A 
BMR (ชาย) = 66.5 + 13.75W + 0.5H – 6.78A 

พลังงานท่ีใช้ทั้งหมดในแต่ละวัน(Total Daily 
Energy Expenditure : TDEE)  เป็นค่าพลังงานท่ีใช้
ทั้งหมดในแต่ละวัน เมื่อมีการท ากิจกรรมต่างๆ โดย
วิธีการโดยมีวิธีการค านวณโดยค านวณจากค่า BMR  
แล้วน าไปคณูด้วยตัวแปร โดยค่าของตัวแปรจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของกิจกรรมและการออกก าลังกาย 

จากการวิจัยของ Fletcher Lu (F. Lu and M. 
Lemonde, 2014)(F. Lu, K. Turner and B. 
Murphy, 2013), Yoshi taka Kato (Y. Kato, T. 
Suzuki, K. Kobayashi and Y. Nakauchi, 2012), 
Takuo Suzuki(Y. Kato, T. Suzuki, K. Kobayashi 
and Y. Nakauchi, 2012) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
การควบคุ มน้ าหนั ก โดย ใช้ เว็บ แอพพลิ เค ช่ัน 
โปรแกรมในโซเชียลเน็ตเวิร์ค และโปรแกรมบน
อุปกรณ์ เคลื่อนที่  ในกลุ่มนักเรียนอายุ  15-17 ปี 
พบว่ามีสุขภาพและน้ าหนักท่ีดีขึ้นและค่า BMI ลดลง
เพียงเล็กน้อย 

ปิ่นทอง (2558) (ปิ่นทอง ทองเฟื่อง และ ธวัช
ชัย สหพงษ์, 2558) และคณะได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
บนแอนดรอยด์ เรื่อง รักสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจ  ของนักศึกษาที่มี ต่ อ
แอพพลิเคช่ัน เรื่อง รักสุขภาพ โดยผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.62) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมาก 
ที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 – 4.57 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.76  
 
วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมค านวณแคลอรี่และ
ใช้ SQLite ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัย
และวิธีการใช้งานของโปรแกรมเพื่อใช้ควบคู่กับการ
ควบคุมน้ าหนักของผู้ใช้งาน แสดงดังภาพที่ 1-2 
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ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม ของ MyCalrories 

 
ภาพที่ 2 อีอาร์ไดอะแกรม ของ MyCalrories 

 
จากภาพที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข 

เมนูอาหารแต่ละเมนู บันทึกข้อมูลปริมาณแคลอรี่ 
และสามารถค านวณแคลอรี่ต่อวันที่รับประทานเข้า
ไปได้ แอปพลิเคชันจะท าการบันทึกข้อมูลการเลือก
รับประทานอาหารของผู้ใช้งานภายใน 1 วัน เท่านั้น
ในวันถัดไปจะถูกลบแบบอัตโนมัติเพื่อ เริ่มเลือก
เมนูอาหารใหม่ แอปพลิเคชันจะมีด้วยกันทั้งหมด 6 
เมนหูลัก ดังต่อไปนี้ 

 เมนู ค านวณ ค่ า  BMI  เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ งาน
ค านวณ BMI ของตนเองว่าขณะนี้มีค่าเท่าใด ดังรูปที ่
3 

 เมนู ค านวณ ค่ า  BMR เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ งาน
ค านวณค่า BMR หรือจ านวนแคลอรี่ที่ใช้งานในแต่ละ
วั น   ดั ง รู ป ที่  3 ห ลั ก จ าก นั้ น ส าม า รถดู ก า ร

เปรียบเทียบปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับ กับ
ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ดังรูปที่ 
5 

 เมนูแสดงค่าพลังงานจากอาหาร เพื่อให้
ผู้ใช้งานทราบว่าค่าแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารแต่ละ
ชนดิ ดังรูปที ่4 

 เมนูแสดงค่าพลังงานจากเครื่องดื่มเพื่อให้
ผู้ใช้งานทราบค่าแคลอรี่ที่ได้รับจากเครื่องดื่มแต่ละ
ชนิด 

 เมนูแสดงค่าพลังงานจากผลไม้ เพื่ อให้
ผู้ใช้งานทราบค่าแคลอรี่ที่ได้รับจากเครื่องดื่มแค่ละ
ชนิด 

 เมนูการเพิ่มลบเมนูอาหารจากผู้ใช้งานดัง
ภาพที ่6 
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ภาพที่ 3 แสดงเมนูการใช้งานต่างๆ ของโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงเมนูการแสดงจ านวนแคลอรี่ของอาหาร 
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอปริมาณแคลอรี่ที่ร่ายกายได้รับ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงเมนูการเพิม่ลบเมนูอาหาร 

 
โด ย ห ลั งจ าก ให้ ผู้ ท ด ล อ ง ใ ช้ โป รแ ก ร ม 

MyCalrories จ านวน 30 คนจ านวนควบคู่กับการ
ควบคุมน้ าหนักของตนเองเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
และท าการส ารวจจ านวนน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

หลังจากการการใช้โปรแกรมและค่า BMI ที่เปลี่ยนไป 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด กลุ่ม
ผู้ใช้งานตั้งแต่อายุ 20 – 50 ปี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีมวลกาย (กก/ตร.ม) กับภาวะน้ า หนักตัว 
ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) ภาวะน ้าหนักตัว 

น้อยกว่า 18.5 น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์
18.5 – 22.9 ปกติ 
23.0 – 24.9 น้ าหนักเกิน 
25.0 – 29.9 โรคอ้วน 
มากกว่า 30 โรคอ้วนอันตราย 

 

ผลการวิจัย 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานจ านวน 

30 คนโดยแบบเป็นชาย 19 คนและหญิง 11 คน

ก่อนและหลังจากการใช้งานโปรแกรมเป็นระยะเวลา 
1 เดือนได้ผลดังตารางที่ 2-3 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายของเพศชายโดยแบบเป็น 3 ช่วงอาย ุ
อาย ุ
(ปี) 

จ้านวน
(%) 

ค่าเฉลี่ย BMI ก่อนใช้ 
(กก./ม.2) 

ค่าเฉลี่ย BMI หลังใช้ 
(กก./ม.2) 

ค่าเฉลี่ยของ 
การเปลี่ยนแปลง 

20-29 26.7 21.61 20.90 -0.71 
30-39 23.3 22.32 21.97 -0.35 
40-50 13.3 23.03 22.68 -0.35 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีมวลกายของเพศหญิงโดยแบบเป็น 3 ช่วงอาย ุ
อาย ุ
(ปี) 

จ้านวน
(%) 

ค่าเฉลี่ย BMI ก่อนใช้ 
(กก./ม.2) 

ค่าเฉลี่ย BMI หลังใช้ 
(กก./ม.2) 

ค่าเฉลี่ยของ 
การเปลี่ยนแปลง 

20-29 20.0 21.91 21.10 -0.81 
30-39 10.0 21.91 21.10 -0.81 
40-50 16.7 21.91 21.10 -0.81 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยจากการตอบแบบสอบถามใน

กลุ่มผู้ทดสอบจ านวน 30 คนโดยชาย 19 คนและหญิง 
11 คนและได้แบ่งเป็นกลุ่มช่วงอายุพบว่าอายุระหว่าง 
20-29 ปีมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ BMI ของเพศ
ชายอยู่ที่  0.71กก./ม .2 ซึ่ งมากกว่าค่ าเฉลี่ ยการ
เปลี่ยนแปลงของ BMI ของช่วงอายุระหว่าง 30-39 
และช่วงอายุระหว่าง 40-50 ปี เกิดจากช่วงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นท าให้การเผาผลาญพลังงานเริ่มช้าลงและ
ร่างกายของคนเราไม่ต้องการพลังงาน จากอาหารมาก
เหมือนเมื่ออายุน้อย คนที่มีอายุมากทั่วไป พบว่า

รับประทานอาหารเท่าเดิมและมีกิจกรรมทางกายเท่า
เดิม แต่น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นดังจะเห็นในช่วงอายุของ
เพศชายที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีการเปลี่ยนแปล
ค่า BMI มากว่าช่วงอายุที่สูงกว่า ส่วนในเพศหญิง
ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงอายุมีค่าเท่ากันทั้งสาม
ช่วงอายุคือ 0.81 กก./ม.2  ซึ่งผลเกิดจากการออก
ก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ช่วยท าให้การเผาผลาญพลังงานมีความสมดุล จาก
การตอบแบบสอบถามผู้หญิงที่มีช่วงอายุ 20-29 ปี มี
การออกก าลังกายน้อยมากเนื่องสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 
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ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลง
การค่าเฉลี่ยของ BMI สูงกว่าผู้ชาย เนื่องจากเพศชาย
และหญิงมีความแตกต่างกันทางองค์ประกอบของ
ร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อ ไขมันใน ร่างกาย และ
โครงสร้างของร่างกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการเผา
ผลาญพลังงานและโดยมากเพศหญิงมักอ้วนกว่าเพศ
ชาย  
 

สรุป 
ในการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมน้ าหนักควบคู่ไป

กับการใช้งานโปรแกรม MyCalrories จะพบว่า
ค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนแปลงค่า BMI ของผู้ใช้งานลดลง 
ทั้ งเพศชายและเพศหญิ ง โดยค่ า เฉลี่ ยของการ
เปลี่ ยนแปลงค่ า BMI ของเพศหญิ งจะมากกว่า
เล็กน้อยคือ -0.34  

ในการวิจั ยครั้ งนี้ ผู้ ใ ช้ งานต้ องท าการ เปิ ด
โปรแกรมและค านวณค่าแคลอรี่ที่ใช้งานในแต่ละวัน
ด้วยตนเอง ซึ่ งอาจไม่สะดวกต่อผู้ ใช้งานมากนัก 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนอาจจะใช้อุปกรณ์เพื่อ
สุ ขภ าพ เช่นสายรัดข้ อมื อ เพื่ อสุ ขภ าพ (Activity 
Tracker) หรืออุปกรณ์ที่ เป็นสมาร์ทวอทช์ (Smart 
Watch) มาช่วยในการค านวณแคลอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละ
วันเพื่อให้มีความถูกต้องในการค านวณแคลอรี่ที่ใช้ไป
น ามาเปรียบเทียบค่าแคลอรี่ที่ได้รับ 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุดถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ที่ถูกประจุกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าขับด้วยกังหันลมขนาดเล็กไปสู่แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ให้มีพิกัดก าลังและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแทนที่อินเวอร์เตอร์กับวงจรเรียง
กระแสด้วย พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ ระบบที่น าเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ส่วนที่สองวงจร
ควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่ และส่วนสุดท้ายวงจรถ่ายโอนพลังงานโดยใช้พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ 

ผลการทดสอบวงจรควบคุมการประจุและวงจรคายประจุแบตเตอรี่ 2 โวลต์ พบว่าวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่จะตัด  
การประจุแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 2.39 โวลต์  ในส่วนของวงจรการคายแบตเตอรี่จะตัดการคายประจุ
แบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 2.10 โวลต์ ส าหรับการทดสอบก าลังไฟฟ้าในการถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี่ 2 
โวลต์ไปแบตเตอรี่ 12 โวลต์ พบว่าก าลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนเฉลี่ยได้เท่ากับ 958.21 มิลลิวัตต์ ที่ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ยเท่ากับ 68.78 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงค่าที่ได้จะสูงกว่าชุดถ่ายโอนพลังจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ไปแบตเตอรี่ 12 โวลต์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์และ
วงจรเรียงกระแสเป็น 478.21 มิลลิวัตต์ และ 10.48 เปอร์เซ็นต ์

ค าส าคัญ : การถ่ายโอนพลังงาน, วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่,  พุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ 
 

Abstract 
The objective of this paper is to develop the energy transfer form 2-volt battery, which is charged by the 

small wind turbine generator set, to 12 – volt battery. Inverter and rectifier are replaced by a push-pull converter to 
increase the power capacity and the efficiency of the system. The proposed system consist of 3 parts, the first part is 
the battery charging control circuit, the second part is the battery discharging control circuit and the final part is the 
energy transfer circuit by using push-pull converter.  

The experimental results of the battery charging and discharging control circuit show that the battery control 
circuit will cut off the battery charging when the battery voltage is higher than 2.39 volts and the battery discharging 
control circuit will stop the battery discharging when the battery voltage is lower than 2.10 volts. The experimental 
results of power of energy transfer from 2-volt battery to 12-volt battery show that the average power that can transfer 
is 958.21 mW at the average efficiency of the energy transfer is 68.78 percentage that are higher than the energy 
transfer circuit, which use inverter and rectifier with the average power that can transfer is 478.21 mW at the average 
efficiency is 10.48 percentage.   

Keyword:  Energy transfer, Battery charger, Push-Pull converter. 
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บทน า 
พลังงานลมเป็นพลังงานท่ีได้จากธรรมชาติแบบ

ไม่มีวันหมดสิ้น ดังนั้นหากสามารถแปรพลังงานลม
เป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ เช่น พลังงานกล พลังงาน
ไฟฟ้า เป็นต้น จะท าให้ได้พลังงานดังกล่าวฟรีและไม่
มีวันหมดสิ้นด้วยเช่นกัน ส าหรับในพื้นที่จังหวัดตาก
เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
หรือภูเขาล้อมรอบ ส่งผลให้มีกระแสลมพัดที่เบาบาง
และทิศทางลมที่ไม่แน่นอน ดังนั้นพื้นที่จังหวัดตากจึง
มีความเร็วลมและก าลังลมที่ค่อนข้างต่ า จะสังเกตได้
จากลักษณะอากาศที่ร้อนเกือบทั้งปี จากการส ารวจ
ความเร็วลมในตัวอ าเภอเมืองตากพบว่าความเร็วลม
เฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 เมตรต่อวินาที ถึงแม้ว่าลมในพื้นที่
จังหวัดตากมีความเร็วลมและก าลังลมที่ค่อนข้างต่ า 
แต่เนื่องจากลมเป็นพลังงานฟรี ไม่มีวันหมดและมีอยู่
ทุกที่ ดังนั้น เกียรติศักดิ์ สวัสดิ์กุลชัย และ คณะ , 
(2556) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 
เฟสโดยมีตัวหมุนเป็นแม่เหล็กถาวรชนิดนีโอไดเนียม
ขับด้วยกังหันลมขนาดเล็กที่สามารถท างานได้ที่
ความเร็วลม 2-3 เมตรต่อวินาที โดยสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 0.5 วัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า 3-5 โวลต์ แต่
เนื่องจากพลังงานที่ได้มีปริมาณค่อนข้างน้อย ดังนั้น
จึงต้องน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่
ก่อนแต่เมื่อน าเครื่องก าเนิดที่ออกแบบไปต่อกับชุด
ทบแรงดันเพื่อประจุให้กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดย
ก าหนดแรงดันด้านเอาต์พุตที่ 13.8 โวลต์ พบว่า
แรงดันด้านออกต่ ากว่าแรงดันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
ดังนั้นจึงไม่สามารถประจุแบตเตอรี่ได้ เนื่องจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพันด้วยลวดเส้นเล็กและจ านวน
รอบของขดลวดมีจ านวนมากท าให้ค่าอิมพีแดนซ์
ภายในเครื่องก าเนิดสูงมากเป็นผลท าให้วงจรทบ
แรงดันไม่สามารถดึงกระแสจากเครื่องก าเนิดเพื่อ
เปลี่ยนเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้ ต่อมาจันทนา 
สายสอน และ  ส มนึ ก  เ ค รื อ สอน ,  (2557) มี
แนวความคิดที่จะน าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่สร้างโดย

เกียรติศักดิ์ และคณะไปประจุให้กับแบตเตอรี่ 2 
โวลต์ โดยแบตเตอรี่ 2 โวลต์จะน ามาจากการแยก
เซลล์ของแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จากนั้นจะถ่ายโอนพลัง
จากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ไปสู่แบตเตอรี่ 12 โวลต์โดยใช้
ชุดถ่ายโอนพลังงานแบตเตอรี่ 2 โวลต์ไปสู่แบตเตอรี่ 
12 โวลต์โดยชุดถ่ายโอนดังกล่าวประกอบด้วย
อินเวอร์เตอร์และวงจรเรียงกระแส จากงานวิจัย
ดังกล่าวพบว่าสามารถถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี ่
2 โวลต์ไปแบตเตอรี่ 12 โวลต์ได้โดยสามารถถ่ายโอน
พลังงานได้เฉลี่ยอยู่ที่ 480 mW ที่ประสิทธิภาพ 64 
เปอร์เซ็นต์ จากงานวิจัยของเกียรติศักดิ์  และคณะ, 
(2556) จันทนา สายสอน และ สมนึก เครือสอน , 
(2557) แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแปร
พลังงานลมในพื้นที่จังหวัดตากหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มี
ความเร็วลมต่ าๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้  

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเพิ่มพิกัดก าลังและประสิทธิภาพของ

การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ไปสู่
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ให้สูงข้ึน 

2.  เพื่อสร้างวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
2 โวลต์ 

3.  เพื่อสร้ างวงจรควบคุมการคายประจุ
แบตเตอรี่ 2 โวลต์ 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ส า ห รั บ ง า น วิ จั ย นี้ มี แ น ว คิ ด ที่ จ ะ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ 2 โวลต์ไปสู่แบตเตอรี่12โวลต์ ของ จันทนา 
สายสอน และ สมนึก เครือสอน, (2557) โดยแทนที่
ชุดอินเวอร์เตอร์กับวงจรเรียงกระแสด้วยวงจรสวิตช์
ช่ิง พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ เพราะวงจรสวิตช์ ช่ิง
สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่เกิดใน
ขดลวดและแกนเหล็กของชุดอินเวอร์เตอร์ขณะจ่าย
กร ะแส ไฟฟ้ า ให้ โ ห ลด ไ ด้  ซึ่ ง จ ะส่ ง ผ ลท า ใ ห้
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ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น 
ซึ่งหลักการหรือวิธีการที่น าเสนอนี่มีลักษณะคล้ายกับ
งานวิจัยเรื่อง การออกแบบวงจรคอนเวอร์ เตอร์
ส าหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่ถูก
สร้างขึ้นโดย วสันต์ เพรชพิมูล, (2558)  ซึ่งจะใช้วงจร
พุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ส าหรับยกระดับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเหมือนกัน โดยจะมีความแตกต่างที่ระดับ
แรงดันด้านอินพุตกับแรงดันด้านเอาต์พุตของวงจร
คอนเวอร์เตอร์ โดยระดับแรงดันวงจรคอนเวอร์เตอร์
ของวสันต์ เพรชพิมูล, (2553) อยู่ที่ แรงดันอินพุต 
58-70 โวลต์ และมีแรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุตอยู่ที่ 

600 โวลต์ส่วนงานวิจัยนี้จะมีระดับแรงดันอินพุตที่ 2 
โวลต์ และแรงดันเอาต์พุตที่ 13.8 โวลต์ 

วงจร พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ 

วงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1. 
ท าหน้าที่ถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ไปสู่
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ส าหรับการออกแบบวงจร พุช-
พลูคอนเวอร์เตอร์ จะมีค่าพารามิเตอร์ที่สัมพันธ์กันดัง
สมการที่ (1) ถึง สมการที่  (4) วสันต์ เพรชพิมูล , 
(2558) 

 

 
ภาพที่ 1 วงจรทบแรงดัน โดยใช้วงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร ์
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เมื่อ 

PN  คือ ขวดลวดด้านเข้า, N 

SN  คือ ขวดลวดด้านออก, N 

inV  คือ แรงดันด้านเข้า, V 

oV  คือ แรงดันด้านออก, V  

CEV  คือ แรงดันตกคร่อมสวิตช่ิง, V 

DV  คือ แรงดันตกคร่อมไดโอด, V 

rippleV  คือแรงดันไฟกระเพื่อม, V 

0L  คือ ขดลวดโช๊ค, H 

0I  คือ กระแสในขดลวดโช๊ค, A 

0C  คือ ตัวเก็บประจุ, F 

ont  คือ เวลาที่สวิตช์ต่อวงจร, s 
ESR    คือความต้านทาน ภายในตัวเก็บ

ประจุ, 
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เคร่ืองก ำเนิด
ไฟฟ้ำ

กงัหนัลม

วงจรควบคุม
กำรประจุ
แบตเตอร่ี

แบตเตอร่ี
2V

แบตเตอร่ี
12V

วงจรควบคุม
กำรคำยประจุ
แบตเตอร่ี

พุช-พูล
คอนเวอร์เตอร์

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ส าหรับชุดถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี่  2 

โ วลต์ ไ ปสู่ แ บต เ ตอรี่  12โ วลต์  ที่ น า เ สนอจะ
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง

วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ส่วนที่สอง
วงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่ 2 โวลต์ และ
ส่วนสุดท้าย วงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ ดังบอล๊ก
ไดอะแกรมในภาพที่ 2 และวงจรต้นแบบที่สร้างขึ้น
แสดงในภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมชุดถ่ายโอนพลังงานแบตเตอรี ่
 

วงจรควบคุมกำรประจุแบตเตอร่ี
วงจรควบคุมกำรคำยประจุแบตเตอร่ี

วงจรพชุ-พลูคอนเวอร์เตอร์

 
 

ภาพที่ 3 ชุดถ่ายโอนพลังงานแบตเตอรี่ต้นแบบ 
 

วงจรควบคุมการประจุแบตเตอร่ี 2 โวลต์ 
วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ดัง

แสดงในภาพที่  4. ท าหน้าที่ป้องกันแรงดันของ
แบตเตอรี่ 2 โวลต์ เกินค่าที่ก าหนด โดยตรวจสอบ
ระดับแรงดันแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ที่ถูกประจุพลังงาน

ไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ขับด้วยกังหันลมขนาด
เล็กให้มีขนาดแรงดันไม่เกิน 2.3 โวลต์ ซึ่งก าหนดให้
เป็นขนาดแรงไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่  2 
โวลต์  

 
 

 
ภาพที ่4 การควบคุมการประจุแบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต ์
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การท า งานของวงจรควบคุ มการประจุ
แบตเตอรี่ จะใช้ออปแอมป์ LM311 ต่อเป็นวงจร
เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าระหว่างแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง
หรือขนาดแรงดันท่ีก าหนดในการประจุแบตเตอรี่กับ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ส าหรับแรงดัน
อ้างอิงจะใช้ตามสัดส่วนขนาดแรงดันประจุแบตเตอรี่
ของแบตเตอรี่ 12 โวลต์ คือ 13.8 โวลต์ เมื่อคิดเป็น
สัดส่วนของแบตเตอรี่ 2 โวลต์จะได้ แรงดันประจุ
แบตเตอรี่ 2 โวลต์เป็น 2.3 โวลต์ ส าหรับแรงดัน
อ้างอิงในวงจรในรูปท่ี 4 จะออกแบบไว้ที่ 2.39 โวลต์ 
ดังนั้นเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ เกิน 2.39 โวลต์ ออป
แอมป์ LM311 จะให้แรงดันเอาต์พุตเป็นลอจิก 
“High” ท าให้ทรานซิสเตอร์ BD139 จะถูกขับให้น า
ไฟฟ้าสั่งให้รีเลย์ท างานเพื่อหยุดการประจุแบตเตอรี่ 

โดยจะแสดงสภาวะการหยุดประจุแบตเตอรี่โดยใช้
หลอด LED  กล่าวคือท่ีสภาวะประจุแบตเตอรี่หลอด 
LED จะดับ แต่ในสภาวะหยุดประจุแบตเตอรี่หลอด 
LED จะติด 

วงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอร่ี 2 โวลต์ 

วงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่  2 โวลต์ 
ดังแสดงในภาพที่ 5. ท าหน้าที่ป้องกันแรงดันของ
แบตเตอรี่  2 โวลต์  ต่ ากว่าค่าแรงดันใช้งาน โดย
ตรวจสอบระดับแรงดันแบตเตอรี่  2 โวลต์ที่ถูกดึง
พลังงานไฟฟ้าโดยวงจร พุช-พูล คอนเวอร์เตอร์เพื่อ
ประจุให้กับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ให้มีขนาดแรงดันไม่ต่ า
กว่า 2 โวลต์ ซึ่งก าหนดให้เป็นขนาดแรงไฟฟ้าใช้งาน
แบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ 2 โวลต์  

 

 
ภาพที่ 5 วงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต ์

 

การท างานของวงจรควบคุมการคายประจุ
แบตเตอรี่  จะใช้ออปแอมป์LM311ต่อเป็นวงจร
เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าระหว่างแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง
หรือขนาดแรงดันใช้งานท่ีก าหนดในการแบตเตอรี่กับ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ส าหรับแรงดัน
อ้างอิงจะใช้ 2 โวลต์ส าหรับแรงดันอ้างอิงในวงจรใน
รูปที่ 5 จะออกแบบไว้ที่ 2.10 โวลต์ เพื่อป้องกันการ
แบตเตอรี่ 2 โวลต์อยู่ในสภาวะแรงดันต่ ากว่าแรงดัน
ใช้งานจนได้รับความเสียหายได้ จากวงจรในรูปที่ 4 
เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ ากว่า 2.10 โวลต์ ออปแอมป์ 
LM311 จะให้แรงดันเอาต์พุตเป็นลอจิก “High” ท า

ให้ทรานซิสเตอร์ BD139 จะถูกขับให้น าไฟฟ้าสั่งให้
รีเลย์ท างานเพื่อหยุดการดึงประจุแบตเตอรี่ 2 โวลต์ 
โดยจะแสดงสภาวะการหยุดประจุแบตเตอรี่โดยใช้
หลอด LED  กล่าวคือที่สภาวะคายประจุแบตเตอรี่
หลอด LED จะดับ แต่ในสภาวะหยุดคายประจุ
แบตเตอรี่หลอด LED จะติด 

วงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ 

ในส่วนของการออกแบบและการก าหนด
พารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรพุช-พลู คอนเวอร์เตอร์ ดัง
แสดงในตารางที่ 1. 

 

ตารางที่1. พารามิเตอร์ของวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร ์
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พารามิเตอร ์ ข้อก าหนด/ค านวณ 

inV  2 V 

oV  13.8 V 

f  25 Khz 

(max)ont  16 S 

DV  0.6 V 

CEV  0.3 V 

rippleV  200mV 

PN  3 รอบ 

SN  32 รอบ 

0L  43 H 

0C  6,400 F 

 

ผลการทดสอบ 
 การทดสอบเครื่องต้นแบบประกอบด้วย 3 

ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการทดสอบวงจรควบคุมการ
ประจุแบตเตอรี่  2 โวลต์  ส่วนที่สองจะเป็นการ
ทดสอบวงจรการควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่ 2 
โวลต์ และส่วนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบการถ่าย
โอนพลังงานจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ไปแบตเตอรี่ 12 
โวลต์ 

 

การทดสอบวงจรควบคุมการประจุแบตเตอร่ี 2 
โวลต์ 

การทดสอบวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่จะใช้
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้แทนแรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่ 2 โวลต์ จากนั้นท าการปรับแรงดันไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.05 โวลต์ โดยเริ่มต้นที่แรงดันไฟฟ้า 
2.20 โวลต์ จนถึง 2.45 โวลต์ จากนั้นสังเกตสภาวะการ
ท างานท่ีหลอดLED โดยมีผลการทดสอบดังตารางที่ 2 
ซึ่งพบว่าวงจรจะหยุดการประจุแบตเตอรี่ เมื่อแรงดัน
แบตเตอรี่สูงกว่า 2.39 โวลต์  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี ่2 โวลต ์
แรงดันไฟฟ้า (V) หลอด LED สถานะ การท างานของวงจรการประจุแบตเตอรี ่

2.20 ดับ ประจุแบตเตอรี ่
2.25 ดับ ประจุแบตเตอรี ่
2.30 ดับ ประจุแบตเตอรี ่
2.35 ดับ ประจุแบตเตอรี ่
2.39 ติด หยุดประจุแบตเตอรี ่
2.40 ติด หยุดประจุแบตเตอรี ่
2.45 ติด หยุดประจุแบตเตอรี ่
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การทดวงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอร่ี 2 
โวลต์ 

การทดสอบวงจรควบคุมการคายแบตเตอรี่จะ
ใ ช้แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่ า ได้แทน
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 2 โวลต์ จากนั้นท าการปรับ
แรงดันไฟฟ้าลดลงครั้งละ 0.05 โวลต์ โดยเริ่มต้นที่

แรงดันไฟฟ้า 2.30โวลต์ จนถึง 2.00 โวลต์ โดยมีผล
การทดสอบดังตารางที่ 3 จากนั้นสังเกตสภาวะการ
ท างานท่ีหลอด LED โดยมีผลการทดสอบดังตารางที่ 
3 ซึ่งพบว่าวงจรคายประจุแบตเตอรี่จะหยุดการคาย
ประจุ เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ ากว่า 2.10 โวลต์ 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบวงจรควบคุมการคายประจุแบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต ์
แรงดันไฟฟ้า (V) หลอด LED สถานะ การท างานวงจรควบคุมการคายแบตเตอรี่ 

2.30 ดับ คายประจุแบตเตอรี ่
2.25 ดับ คายประจุแบตเตอรี ่
2.20 ดับ คายประจุแบตเตอรี ่
2.15 ดับ คายประจุแบตเตอรี ่
2.10 ติด หยุดคายประจุแบตเตอรี ่
2.05 ติด หยุดคายประจุแบตเตอรี ่
2.00 ติด หยุดคายประจุแบตเตอรี ่

 

  การทดสอบการถ่ า ย โอนพลั ง ง านจาก
แบตเตอร่ี 2 โวลต์ ไปแบตเตอร่ี 12 โวลต์ 

การทดสอบวงจรถ่ าย โอนพลั ง งานจาก
แบตเตอรี่ 2 โวลต์ ไปแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ดังในรูปที่ 
2 จะท าการทดสอบโดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
ป้อนให้กับวงจรประจุแบตเตอรี่แทนเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าขับด้วยกังหันลม เนื่องจากต้องการทดสอบชุด
วงจรถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี่ 2 โวลต์ ไป
แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เท่านั้น  โดยเก็บผลทุกๆ 10 
นาทีเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ผลการทดสอบและการ
วิเคราะห์ค่าต่างๆ จะแสดง ดังตารางที่ 4 
 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบและวเิคราะห์ประสิทธิภาพชุดถ่ายโอนพลังงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ในส่วนของวงจรประจุและคายแบตเตอรี่

สามารถควบคุมให้แบตเตอรี่ 2 โวลต์ท างานอยู่ในช่วง

ที่ก าหนดได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 2.1- 2.3 โวลต์ จาก

ผลการทดสอบชุดถ่ายโอนพลังงานจากแบตเตอรี่ 2 

โวลต์ไฟสู่แบตเตอรี่ 12 โวลต์ในช่วงแรกของการ

ทดสอบพบว่าแรงดันที่แบตเตอรี่  2 โวลต์ จะมีค่าต่ า

กว่า  2.10 โวลต์ ซึ่งเป็นช่วงที่วงจรการคายประจุ

ต้องหยุดท างาน แต่วงจรคายประจุยังคงท างาน

เนื่องจากแรงดันของแบตเตอรี่ขนาด  2 โวลต์มีค่า

ใกล้  2.10 โวลต์ จะมีการสวิงระหว่าง  2.08 โวลต์ ถึง  

2.11โวลต์ เมื่อมีการคายและหยุดคายแบตเตอรี่  

ส าหรับก าลังไฟฟ้าด้านอินพุต และเอาต์พุต พบว่า

ช่วงแรกแรงดันที่แบตเตอรี่   2 โวลต์ ต่ าจะส่งผ่าน

ก าลังไฟฟ้าได้ต่ าและเมื่อแรงดันที่แบตเตอรี่  2  โวลต์ 

สูงขึ้นจะส่งก าลังไฟฟ้าได้สูงขึ้น โดยค่าก าลังไฟฟ้าที่

ส่งผ่านได้อยู่ที่  956.1 มิลลิวัตต์ ถึง  960.7 มิลลิ

วัตต์  เนื่องจากผลการออกแบบวงจรควบคุมวงจร

พุช-พลู  คอนเวอร์ เตอร์แบบลูปเปิด  ในขณะที่

ประสิทธิภาพของการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้าในช่วงแรก

จะสูง และต่ าลงในช่วงปลายอยู่ที่   67.14 % ถึง 

72.76 %   

 

สรุป 

จากการทดสอบพบว่าชุดถ่ายโอนพลังไฟฟ้าที่

สร้างขึ้นสามารถถ่ายโอนพลังงานได้อยู่ในช่วง 956.1 

มิลลิวัตต์ ถึง 960.7 มิลลิวัตต์ ซึ่งสูงกว่าการถ่ายโอน

แบบเดิม,(2557) ประมาณ 478.21 มิลลิวัตต์ โดยมี

ประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 67.14 % ถึง 72.76% ซึ่งสูง

กว่าแบบอินเวอร์เตอร์ที่สร้างโดยจันทนา สายสอน 

และสมนึก เครือสอน, (2557) ประมาณ 10.48 %  

จากงานวิจัยนี้เป็นการยืนยันว่าพื้นที่ในจังหวัด

ตากหรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2-

3 เมตรต่อวินาที สามารถผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้ 

โดยน าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในระดับแรงดันต่ าๆ

ประมาณ 2-3 โวลต์ไปประจุให้กับแบตเตอรี่ 2 โวลต์

แล้วค่อยถ่ายโอนไปแบตเตอรี่ 12 โวลต์ซึ่งเป็นระดับ

แรงดันที่สามารถน าไปใช้โดยตรงหรือผ่านวงจร

อินเวอร์เตอร์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันไฟฟ้า 

220 โวลต์แล้ วจึ งน าไปใช้งานต่อไป ถึงแม้ ว่ า

ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมีขนาดเล็กประมาณ 1 วัตต์ 

แต่เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติฟรี แบบไม่มีวัน

หมด โดยก าลังไฟฟ้าขนาด 1 วัตต์ที่ระดับแรงดัน 12 

โวลต์ที่ผลิตได้นี้เมื่อน าไปใช้กับโหลดที่เหมาะสม เช่น

หลอดไฟแบบแอลอีดี ขนาด1 วัตต์ตามรั้วบ้านจะท า

ให้สามารถรถค่า ไฟฟ้าได้  หรือจะน าไปประจุ

แบตเตอรี่ ร่ วมกับระบบโซล่าโฮม (Solar Home 

System : SHS) โดยปกติแล้วชุดโซล่าโฮมจะประจุ

แบตเตอรี่ได้เฉพาะตอนกลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด

เท่านั้น เมื่อน ามาต่อร่วมกับกังหันผลิตไฟฟ้าในช่วงที่

มีลมพัดจะท าให้สามารถประจุไฟฟ้าได้ทั้งกลางวัน

และกลางคืน หากต้องการเพิ่มขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า

ให้มากขึ้นอาจจะใช้วิธีเพิ่มจ านวนตัวกังหันลมให้มี

จ านวนมากขึ้นเช่น 10 ตัวจะได้ 10 วัตต์ เป็นต้น 
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ระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
Information retrieval system of the tree by using QR code Technology 

ปกรณ์ สุนทรเมธ1*, ภานุพงศ์ พิศจาร2 และ วุฒิชัย บัวเหล็ก3  
Pakorn Suntornmeth1*, Panupong Pisjan2 and Wutthichai Bualek3 

 
1,2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1.2,3 Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna   
* Corresponding author e-mail: pakorns@rmutl.ac.th 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด(QR Code)ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

น่าน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและชุมชนในการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใชระบบที่น ามา
ทดลองใช้งาน วิธีการวิจัยประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลพรรณไม้จ านวน 100 ต้น ได้แก่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น จากการแบ่งพื้นที่เป็น 3 
โซนได้แก่ 1) โซนสาขาวิทยาศาสตร์ 2) โซนพุทธรักษา และ 3)โซนเกษตร พัฒนาเว็บไซต์ส าหรับจัดการข้อมูลและแสดงข้อมูลด้วยแผนที่
กูเกิล ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลด้วยการสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ ผลจากการประเมินผู้ใช้งานระบบพบว่าระบบสามารถ
สืบค้นข้อมูลต้นไม้อยู่ในระดับดี (4.31) ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ต่อไป  

ค าส าคัญ: พรรณไม้, ระบบสืบค้น, รหัสคิวอาร์โค้ด 

Abstract 
This research, to develop a system to search the tree with QR codes within the Rajamangala University 

of Technology Lanna Nan for the convenience of students and the community to find information and to study 
the user's satisfaction, the system that brought the trial. The research consists of a method. To collect 
information such as number of 100 plants fruit trees and perennials from splitting into 3 areas 1) Science Zone  2) 
Puddharaksa Zone and 3) Agricultural Zone. Development web site for information handling and displaying data 
with Google maps. Users can search information by scanning through a Mobile Smartphone. Results from the 
evaluation found that the system users can search the tree, (4.31), which can be utilized in the following botany 
next. 

Keywords: Plant, Retrieval System, QR-Code 

 

บทน า 
ป่ าไม้ (Forest)ต ามพระราชบัญ ญั ติ ป่ า ไม้

หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อ
สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ เพราะป่า
ไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  

คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษา
โรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษา
สมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมากๆ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ า  อากาศ  ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูก
ท าลาย จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ าด้วย  เพราะ
เมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว พื้นดินจะโล่งขาดพืชปก
คลุม เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความ
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อุดมสมบูรณ์ของดินไปนอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้
คอยดูดซับน้ าไว้น้ าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน จะเห็น
ได้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดฝนตกหนักในประเทศ
ไทย ท าให้น้ าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน ทั้งในเขต
เมืองและนอกเมือง โดยเฉพาะบนพ้ืนท่ีสูงที่เป็นภูเขา
ลาดชันไม่มีต้นไม้หรือพืชคลุมดินกลายเป็นภูเขา
หัวโล้น เช่นที่จังหวัดน่านมีดินถล่มทับถนนและ
บ้านเรือนผู้อยู่อาศัยตามเขา นอกจากนี้ท่ีลุ่มในฤดูน้ า
หลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้น
น้ าล าธารท าให้แม่น้ ามีน้ าน้อย  ส่งผลกระทบต่อ
มาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การขาดแคลน
น้ าในการการชลประทานท าให้ท านาไม่ได้ผล ขาดน้ า
มาผลิตกระแสไฟฟ้า ป่าไม้มีคุณค่าและความส าคัญที่
ให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
อเนกประการ ประโยชน์ทางอ้อมมีไม่น้อยไปกว่า
ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางตรงได้แก่ น าไม้มา
ใช้สร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย สร้างเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน ใช้
เป็นเช้ือเพลิง ใช้เป็นอาหาร ใช้เพื่อป้องกันความร้อน
จากแสงแดด เป็นต้น  การที่ป่าถูกท าลายไป จะท า
ให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากพืชมี
ความสามารถปกคลุมผืนดินและมีรากยึดเหนี่ยวดิน
ไว้ท าให้เกิดความต้านทานการไหลของน้ า ท าให้การ
พังทลายของดินน้อยลง แต่หากพื้นที่ว่างเปล่าอัตรา
การพังทลายของดินจะเกิดรุนแรง การสูญเสียดินจะ
เพิ่มขึ้นเกิดการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ท า
ให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณพื้นดินที่ไม่มีป่า
ไม้ปกคลุม การชะล้างดินโดยฝนหรือลมจะเกิดขึ้นได้
มากขึ้น  ด้ านทรัพยากรน้ าแหล่ งน้ าแห้ งเหื อด
เนื่องจากต้นน้ าถูกท าลายไปส่งผลกระทบเป็นบริเวณ
กว้าง ท าให้เกิดการระเหยของน้ าจากผิวดินได้เร็วขึ้น 
ดินดูดซับและเก็บน้ าภายในดินน้อยลง ท าให้น้ าหล่อ 
เลี้ยงล าธารมีน้อยหรือไม่มี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
มีสภาพแวดล้อมด้วยป่าไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ยืน
ต้นและไม้ผล ในพื้ นที่ประมาณ  500 ไร่  พื้นที่
บางส่วนใช้เป็นแปลงสาธิตการเพาะพันธุ์ไม้และการ

เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน บางส่วนใช้ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง 
ล าไย ลิ้นจี่ อาโวคาโด มะไฟจีน เป็นต้น การปลูก
จิ ต ส านึ ก ให้ เกิ ด มี ใน ชุมชนจึ งเป็ นหน้ าที่ ขอ ง
มหาวิทยาลัยฯที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา
และชุมชนที่อยู่โดยรอบหรือผู้ที่เข้ามาทัศนะศึกษา
ภายในมหาวิยาลัยฯ ให้รู้จักคุณค่าของป่าไม้ ที่มีอยู่
ซึ่งพันธุ์ไม้บางชนิดเป็นพันธุ์ที่หายากเช่น มะไฟจีน 
พันธุ์ไม้บางชนิดยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเป็นพันธ์ุอะไร 
ถึงแม้ว่าจะมีการติดป้ายช่ือของต้นไม้ แต่ก็ได้รู้จักแต่
เพียงว่าต้นไม้ต้นนี้ช่ือว่าอะไร ซึ่งไม่ทราบรายละเอียด
ทั้งหมดได้  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ดเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการระบุตัวตนของต้นไม้ 
และพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันระบบสืบค้นข้อมูลให้
สามารถสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้อีก
ทางหนึ่งซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาลง  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วย

การประยุกต์ใช้คิวอาร์โคด้ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) 

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิด
หนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรือ
สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ได้  เช่น ช่ือสถานที่ บุคคล สินค้า 
หมายเลขโทรศัพท์  และ ช่ือเว็บไซต์ เป็นต้น ถูก
พัฒนามาจากบาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซเวฟ ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้น
ในปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ "QR 
Code" แล้วทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนา
คิวอาร์โค้ดมุ่งเน้นให้สามารถอ่านได้อย่างรวดเรว็ โดย
การอ่านคิวอาร์โค้ด มักนิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ กับ
รุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์ 
เพิ่มเติมได้ ตัวอย่างคิวอาร์โค้ด 
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ภาพที่ 1 คิวอาร์โค้ดแบบท่ี 1 และ 2 
ไม โค รคิ ว อ า ร์ โค้ ด (micro QR Code) เป็ น โค้ ด ที่ มี ข น าด เล็ ก โด ย จ ะ เน้ น ต ร งที่ ร ะ บุ ต า แ ห น่ ง                         

ไอคิวอาร์โค้ด(iQR Code)  
 

 
ภาพที่ 2 คิวอาร์โค้ดแบบไมโครควิอาร์โค้ด(micro QR code)  

ที่มา: http://www.qrcode.com 
 
ประโยชน์ของคิวอาร์โค้ด สามารถน ามาใช้ระบุ

รหัสสินค้าหรืออุปกรณ์เครื่องมือท้ังในภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดปัญหาการค้นหา
อุปกรณ์เครื่องมือหรือสินค้าค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
ได้น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการสินค้าคงคลัง การ
โฆษณา ที่อยู่เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัว และอื่น ๆ อีก 

 

ขั้นตอนการสร้างคิวอาร์โค้ด   
1. ท าการติดตั้งโปรแกรมประเภทแอดออน

(Add-ons) ซึ่งามารถดาวน์โหลดจากไฟร์ฟอกซ์โดย
เข้าไปที่ เมนู  Add-ons ท าการค้นหาแอดออนที่
ต้องการ ซึ่งมีอยู่หลายรุ่นในที่นี้ผู้วิจัยเลือกแอดออน 
QR-Code Image Generator ส ร้ า ง โ ด ย 
webdevmedia   

 

 
ภาพที่ 3 การติดตั้งแอดออน(Add-ons) 
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เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงรูปไอคอนเล็กๆ  
บนเมนูด้านขวาของโปรแกรม Firefox 

2. การสร้างคิวอาร์โค้ด  ให้ เปิดโปรแกรม 
Firefox ขึ้นมาก่อนแล้วคลิกเลือกเมนูคิวอาร์โค้ดหรือ

กดคีย์ลัด Crtl+Shift+Q จะแสดงหน้าจอส าหรับ
สร้างคิวอาร์โค้ดขึ้นมาให้ เลือกแท็บ Free Text 
จากนั้นพิมพ์ URL ที่ต้องการให้ลิงค์ไปยังต าแหน่งที่
ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม create QR Code ดังภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 4 แสดงวิธีสร้างคิวอาร์โคด้ 

 

3. ท าการบันทึกไฟล์รูปภาพคิวอาร์โค้ดโดย
คลิกท่ีข้อความ here จากนั้นจึงน าไฟล์ที่ได้จัดเก็บใน
ฐานข้อมูลต่อไป 

การสแกน QR code ผู้ใช้งานสามารถสแกน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile phone) หรือแท็บเล็ต 
(tablet) ซึ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องรองรับระบบการอ่าน 
QR Code โดยต้องมีกล้องถ่ายรูปติดมาด้วย และมี

แอปพลิเคชันส าหรับการอ่านเรียกว่า QR Code 
Reader หากผู้ใช้งานยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถ 
Download ได้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ เช่น  

กรณี เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค้นหา QR 
Code Reader จาก App store ตัวอย่าง แอปพลิเค
ชัน ดังภาพที่ 5 : QR Code Reader, Quick Scan , 
Qrafter 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างแอปพลิเคชันส าหรับอ่านคิวอาร์โค้ดบนระบบปฏบิตัิการ iOS 

 
กรณีเป็นระบบปฏิบัติการ Android ค้นหา 

QR Code Reader จาก Google Play ตัวอย่างแอป
พลิ เค ชัน  ดั งภ าพที่  6 QR Code Reader , QR 
Code Scanner,  QR && Barcode Scanner 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแอปพลิเคชันส าหรับอ่านคิวอาร์โค้ดบนระบบปฏบิตัิการ Android 

 

Application Programming Interface( API) 
คือ ช่องทางการเช่ือมต่อช่องทางหนึ่งที่จะเช่ือมต่อ
กับเว็บไซต์ผู้ให้บริการAPIจากที่อ่ืน เป็นตัวกลางที่ท า
ให้โปรแกรมประยุกต์เช่ือมต่อกับโปรแกรมประยุกต์
อื่น หรือเช่ือมการท างานเข้ากับระบบปฏิบัติการ API 
ถือเป็นกลุ่มของฟังช่ัน ข้ันตอน หรือคลาส (Class) ที่
ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือผู้ให้บริการสร้างขึ้นมา 
เพื่อรองรับการเรียกขอข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ ท้ังนี้ 
API สามารถใช้งานได้กับภาษาในการเขียนโปรแกรม
ที่รองรับเท่านั้น ซึ่งมักจะถูกจัดท าให้อยู่ในรูปแบบ
ไวยากรณ์ (Syntax) หรืออีลี เมนท์  (element) ที่
สามารถน าไปใช้งานได้  

ประโยชน์ของ API 1) สามารถรับส่งข้อมูลข้าม
เซิฟเวอร์(server)ได้ กล่าวคือเครื่องเซิฟเวอร์ของ
บริษัทหนึ่งสามารถติดต่อกับเครื่องเซิฟเวอร์ของอีก
บริษัทหนึ่งได้ด้วยเอพี ไอ 2)สามารถเข้าถึงหน้า
เว็บไซต์ที่มีการดึงข้อมูลผ่านเอพีไอได้ซึ่งเอพีไอนั้น
อาจจะขึ้นตรงกับภาษาใดภาษาหนึ่ง(language-
dependent API) หรืออาจจะไม่สนใจว่าเป็นภาษา
อะไรก็ได้ (language-independent API) ซึ่งถือว่า
เป็นจุดเด่นของเอพีไอ 

Google Maps API คือบริการของกู เกิลอีก
รูปแบบหนึ่งที่เราสามารถน าข้อมูลของแผนที่ ซึ่งทาง
กูเกลิมีให้บริการโดยส่วนมากจะน ามาใช้กับเว็บไซต์ 
ของบริษัทหรือเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นอีก
ช่องทางที่ช่วยให้การติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัท
นั้น ๆ ได้สะดวกขึ้น 

ชี วิ น  ชน ะวรร โณ  และคณ ะ (2557 ) ได้
ป ระยุ กต์ ใช้ คิ วอ าร์ โค้ ด กั บ ระบ บ การจั ด ก าร
สารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory 
Information Management System:  LIMS) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นระบบที่มีกลไก
การท างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ
อัตโนมัติครอบคลุมการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ-
ส่งตัวอย่างจากผู้ใช้บริการ การทดสอบและวิเคราะห์
ตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง  
ผลการน าไปใช้งานจริงพบว่าการน า QR Code มาใช้
งานร่วมกับการท างานของระบบการจัดการ
สารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท างานได้มี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความซ้ าซ้อน
ในการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสามารถทวน
สอบข้อมูลได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างานตามปกติ  สามารถแทนที่ ระบบเดิมที่ ใช้
เอกสารกระดาษเป็นหลักมาเป็นการเก็บในฐานข้อมูล
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าให้ง่ายในการจัดการข้อมูล  

จิรพร ซื่อจริง(2555) ได้พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ ในการส่ งออกผั กสดโดย
เทคโนโลยี QR code เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า และสามารถตรวจสอบ
สินค้า เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของผลผลิต กระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงคัดบรรจุ รวมถึงการขนส่ง ได้
อย่างรวดเร็ว  

จุฑ ารั ตน์   โถ ชัย  และ  ณั ฐวี   อุ ต กฤษฏ์
(2558)ได้พัฒนาระบบจัดการครุภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏบัติการแอนดรอยด์โฟน ซึ่ง
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โปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อ เพิ่ม ลบแก้ไข และ
ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ นอกจากน้ีเพื่อความสะดวก
ในการแก้ไขต าแหน่งการใช้งานและสถานะของ
ค รุ ภั ณ ฑ์  ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยการระบุที่อยู่เว็บ
ของครุภัณฑ์ ช้ินนั้นหรือสแกนรหัสคิ วอาร์ของ
ครุภัณฑ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง  ผลการใช้งาน
พบว่าระบบท างานได้อย่างถูกต้อง ระบบจัดการ
ครุภัณ ฑ์ นี้ ช่ วยให้ ผู้ ที่ จั ดการงานครุภัณ ฑ์ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครุภัณฑ์มีความ
สะดวกมากข้ึน อย่างไรก็ตามการน าระบบคิวอาร์โค้ด
มาใช้ในการจัดการครุภัณฑ์ยังมีข้อจ ากัด กล่าวคือ
การจัดการครุภัณฑ์ผ่านโทรศัพท์มือถือท าได้เพียง
ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น และการพิมพ์แก้ไขข้อมูล
ท า ไ ด้ ค่ อ น ข้ า ง ช้ า เนื่ อ ง จ า ก แ ป้ น พิ ม พ์ บ น
โทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็กหากต้องการแก้ไขข้อมูล
จ านวนมากจะต้องท าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นยังมีข้อจ ากัด
ในการใช้งานแอ็พพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม่ 

วิธีวิจัย 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผล

กลาง(Central Processing Unit: CPU) ความเร็วใน
การประมวลผล 1.2 GHz. ความจใุนการจัดเก็บ
ข้อมูล 500 GB จอภาพแสดงผลความละเอียด 
1360x768px 

2. โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์(Android)  

3. ภาษาพีเอชพี (PHP)  
4. ฐานข้อมูล MySQL 
5. โปรแกรม Apache ส าหรับจ าลองเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์  
6. เครื่องก าหนดพิกัดต าแหน่งบนแผนท่ี(GPS) 
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
ภาพรวมของระบบสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

คิวอาร์โค้ด ประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันคือ ส่วน
ผู้ใช้งานท่ัวไป  และส่วนของผู้ดูแลระบบดังแผนภาพ
ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram)  

 

 
ภาพที่ 7 ยูสเคสไดอะแกรมระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โคด้ 

 
จากภาพที่ 7 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

และจัดการข้อมูลได้ทั้งหมดในระบบ ซึ่งจะต้องลงช่ือ
เข้าใช้งานด้วยช่ือและรหัสผ่านเพื่อปรับปรุงข้อมูล
พรรณไม้และสร้างคิวอาร์โค้ด ส าหรับผู้ใช้ทั่วไปดู

รายละเอียดของพรรณไม้ได้อย่างเดียว โดยสามารถดู
ได้ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านการสแกนด้วยโทรศัพท์มือถือ 
ภาพรวมการท างานของระบบ 
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ภาพที่ 8 แสดงภาพรวมการท างานของระบบสืบค้นข้อมลู 

 
จากภาพที่  8 เป็นการแสดงให้เห็นการแบ่ง

หน้าที่(Function)หรือกระบวนการท างานของแต่ละ
ส่วน กล่าวคือผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานด้วยช่ือและ
รหัสผ่าน และสามรถจัดการข้อมูล สร้างรหัสคิวอาร์
โค้ด และการเข้าถึงข้อมูลส่วนอื่น ๆ ได้ทั้งหมด ส่วน
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยค าค้นและด้วย
การอ่านจากคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ 

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โดยการแบ่ งพื้ นที่ ออก เป็ น  3 โซน  ได้ แก่ โซน
วิทยาศาสตร์ โซนเจ้าพ่อพุทธรักษา และโซนคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งการเก็บข้อมูลใช้วิธีการถ่ายภาพ
และก าหนดพิกัดต าแหน่งต้นไม้ด้วยเครื่องจีพีเอส
(GPS) ดังภาพต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 9 โซนที่ 1 โซนวิทยาศาสตร์ใช้เส้นสเีขียวแสดงบริเวณรวบรวมพรรณไม ้
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ภาพที่ 10 โซนที่ 2 โซนพุทธรักษาใช้เส้นสสี้มแสดงบริเวณรวบรวมพรรณไม ้

 

 
ภาพที่ 11 โซนที่ 3 โซนเกษตรใช้เส้นสีแดงแสดงบรเิวณรวบรวมข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์และออกแบบ

ข้อมูลเพื่อก าหนดเขตข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บด้วยการ

สร้างไดอะแกรมความสัมพันธ์ตาราง(ER-Diagram) 
ดังภาพที่ 12 

 

 
ภาพที่ 12 ER-D แสดงตารางจัดเก็บข้อมูลพรรณไม ้
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จากภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของตาราง
พรรณไม้ กับตารางตระกูลและตารางโซน แบบหนึ่ง

ต่อกลุ่ม(1:M) ส่วนตารางผู้ใช้ไม่ได้สัมพันธ์กับตาราง
ใด 

 
ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 

 
ภาพที่ 13 โครงสร้างเว็บไซต์ระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โคด้ 

 
จากภาพที่ 13 แสดงโครงสร้างเว็บไซต์ส าหรับ

บริหารจัดการข้อมูลและส าหรับแสดงผลข้อมูลพรรณ
ไม้ ประกอบด้วย หน้าหลัก หน้าลงช่ือเข้าใช้ระบบ 
หน้าเพิ่มข้อมูล หน้าลบข้อมูล หน้าสร้างคิวอาร์โค้ด 
หน้าค้นหา หน้าข้อมูลพรรณไม้ และท าการออกแบบ
เว็บเพจเป็นและน าระบบไปทดลองใช้งาน 

ขั้นตอนการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
1. ผู้ดูแลระบบลงช่ือเข้าใช้งานด้วย ช่ือและ

รหัสผ่าน 
2. เลือกรายเลือกเมนูเพิ่มข้อมูลใหม่ 
3. พิมพ์รายละเอียดของต้นไม้ 
4. คลิกปุ่มบันทึก 

 

 
ภาพที่ 14 หน้าล็อกอินส าหรับผู้ดแีลระบบ 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอส าหรับผูดู้แลระบบ 

 

หน
า้ห
ลกั

ลงช่ือเขา้ใชง้าน

เพ่ิมขอ้มูล

ลบขอ้มูล

สร้างคิวอาร์โคด้

คน้หา ขอ้มูลพรรณไม้

1010



 
 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมลู  1. การค้นหาข้อมูล
ด้วยค าค้น ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมลูด้วยค าค้นเช่น 

ต้นไทร,ไทร เป็นต้น ระบบจะท าการค้นข้อมูลแล้ว
แสดงผลดังภาพที่ 16 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าแสดงผลรายละเอยีดของต้นไม้จากค าค้น 

 
2.การสืบค้นการอ่านคิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์ 

มือถือ สมาร์ทโฟน ผู้ใช้สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่
ติดจามป้ายบนต้นไม้ จากนั้นระบบจะท าการค้น

ข้ อ มู ล แ ส ด งผ่ า น เว็ บ บ ร า ว เซ อ ร์ แ ส ด งบ น
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน  

 
ภาพที่ 17 แสดงการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรูปคิวอาร์โค้ด 

 
3.การสืบค้นข้อมูลผ่านกูเกิลแมป การค้นหา

ข้อมูลด้วยการพิมพ์ค าค้นผ่านหน้าเว็บไซต์กูเกิลแมป
ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค าค้นบนเว็บไซต์ดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 หน้าจอค้นหา แสงข้อมูลพรรณไม้ตามค าค้นผ่านเว็บไซต์ 

 
เมื่อผู้ใช้พิมพ์ค าค้นและคลิกปุ่มค้นหาจะแสดง

ราย ล ะ เอี ย ด ขอ งพ รรณ ไม้ อ อก ท างห น้ าจ อ 
ประกอบด้วย ช่ือภาษไทย ช่ือภาษอังกฤษ ช่ือ
วิทยาศาสตร์ แต่ข้อมูลที่ แสดงเป็น เพียงข้อมูล

เบื้องต้น หากต้องการดูรายละเอียดบนแผนที่ผู้ใช้
จะต้องคลิกท่ีช่ือพรรณไม้ซึ่งจะเช่ือมโยงไปที่หน้าแผน
ที่บน Google Maps ดังภาพที่ 19 

 

 
ภาพที่ 19 แสดงข้อมูลพรรณไม้บน Google Maps 

 

ผลการวิจัย  
หลังจากการพัฒนาระบบเสรจ็สิ้น ระบบถูก

น าไปติดตั้งและใช้งาน พร้อมท าการประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่ง
ค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้เลือกโดยแบ่งเป็นระดับ
ดังแสดงใน 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของแบบประเมินของระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
1. ควรปรับปรุง 1 
2. น้อย 2 
3. พอใช้ 3 
4. ดี 4 
5. ดีมาก 5 
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ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อแปรผลและวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 ระดับความพึงพอใจ
ควรปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 ระดับความพึงพอใจ
พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 ระดับพึงพอใจปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 ระดับพึงพอใจดี 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 ระดับพึงพอใจดีมาก 
ในการประเมินผลครั้งนี้ด าเนินการจากผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ชาย 7 คน หญิง 13 คน 
ทั้ง 20 คนนี้ มีอาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 3 
คน มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมทดสอบระบบ
ผู้ใช้งานทั่วไป 16 คน อายุระหว่าง 21-30 ปี มี 6 คน
อายุระหว่าง 31-40 ปี และผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ 

 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.60 
2. ด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชันงานของระบบ 4.50 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.45 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 
  

จากตารางที่  2 พบว่าความตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดีมาก 
(4.60) การท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ อยู่
ในระดับพึงพอใจที่ ดี (4.50) การง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดี  (4.45) การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับพึงพอใจ ดี 
(4.40) และค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบสืบค้นข้อมูล
ต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด จัดอยู่ในระความพึงพอใจที่ดี 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.31  

อภิปรายผลการวิจัย  
การ ใช้ ร ะบ บ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ต้ น ไม้ โด ย ใ ช้

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสามารถระบุตัวตนของต้นไม้ได้
ด้วยการก าหนดพิกัดบนแผนที่กูเกิล(Google Maps)  
การสืบค้นด้วยค าค้นสามารถท าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ 
ส่วนการสแกนรูปคิวอาร์โค้ดที่เป็นป้ายติดตามต้นไม้ 
ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ทโฟนได้ ส่วนการจัดเก็บข้อมูลถ้าหากต้องการ
เพิ่มข้อมูล แก้ไข ลบข้อมูลสามารถท าได้เฉพาะผู้ดูแล
ระบบ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นส าหรับการใช้งาน
โปรแกรมอ่านคิวอาร์โค้ดเพราะถ้าใช้แอบพลิเคชันที่
ให้ทดลองใช้ เมื่อหมดเวลาก็อาจไม่สามารถสแกนคิว
อาร์ โค้ดได้  ส่วนการแสดงผลบนแผนที่กู เกิลก็
เช่นเดียวกัน เพราะแผนที่ขึ้นตรงกับเครื่องแม่ข่าย
บริการของกู เกิล  ดั งนั้ นถ้ า เครื่ องแม่ข่ ายหยุด
ใหบ้ริการหรือข้อก าหนดการใช้งานเปลี่ยนไปข้อมูลที่
สร้างไว้บนกูเกิลก็จะหายไปด้วย   ปัญหาการอ่าน
รหัสผิดพลาด ถ้าหากรหัสข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับข้อมูล
ที่ก าหนดก็จะแสดงผลไม่ถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน 
หรือการพิมพ์ป้ายอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องความเข็ม
ของสีอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ อีกประการ
หนึ่งคือถ้าเครื่องโทรศัพท์สมาร์โฟนของผู้ใช้ไม่ได้เปิด
บริการส่วนของการระบุต าแหน่ง(GPS)อาจแสดง
ต าแหน่งของต้นไม้ผิดพลาดได้ ส่วนการแสดงผลจาก
ค าค้นนั้นสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  
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สรุป  
ระบบสืบค้นข้อมูลต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด อาจ

เป็นกรณีศึกษาเบื้องต้นซึ่งการติดป้ายบนตันไม้
อาจจะช ารุดเสียหายได้ง่าย หรือถ้าหากต้นไม้ต้นนั้น
ถูกตัดหรือตายไปก็คงจะมีแต่ช่ือที่ยังคงเหลือไว้ใน
ฐานข้อมูล ดังนั้นควรที่จะเก็บรวบรวมและเผยแพร่
ให้กว้างขวางเพื่อการอนุรักษ์และการขยายพรรณไม้
ให้ยังคงเหลือไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและใช้ประโยชน์
ในอนาคตสืบต่อไป  

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในระบบงานได้หลายด้าน เช่นการตรวจนับสินค้า 
การติดตามผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบย้อนกลับของ
สินค้าเพื่อสร้างความมั่นในในตัวสินค้าก็เป็นอีกวิธี
หนึ่ งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระบบงานแต่ละด้านในระบบท่ีสร้างขึ้นมานี้อาจจะยัง
ไม่สะดวกในการใช้งานมากนัก 

ในส่วนของผู้ใช้งานท่ัวไประบบควรจะสร้างการ
เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกซึ่งจะ
ท าให้ผู้ใช้งานได้สารสนเทศเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นี้ได้
อีก 

ควรพัฒนาต่อยอดให้สามารถเพิ่มข้อมูลผ่าน
โทรศัพท์มือถือสอดคล้องกับจุฑารัตน์  โถชัย และ  
ณัฐว ีอุตกฤษฏ์.(2558) 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ

ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้ างส รรค์  แล ะงาน บริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
สาขาวิ ช าพื ชศาสตร์  คณ ะวิทยาศาสตร์ แล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยใน
การเอื้อเฟื้อสถานที่เก็บข้อมูลและด าเนินงานวิจัยนี้
เป็นอย่างสูง 
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ระบบรับส่งข้อมูลผ่านระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
Visible Light Communication System 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้เป็นการน าเสนอรูปแบบการส่งข้อมูลผ่านแสง โดยใช้แสงสว่างจากแหล่งก าเนิดแสงในย่านที่มนุษย์สามารถ

มองเห็นได้ ข้อมูลข่าวสารจะถูกผสม เข้ารหัสแล้วส่งผ่านข้อมูลข่าวสารด้วยแสงสว่างที่ใช้อยู่ตามปกติในรูปแบบการกระพริบที่ความถี่สูง
ซ่ึงมนุษย์ไม่สามารถสังเกตเห็นได้  ข้อมูลข่าวสารในรูปสัญญาณเสียงถูกผสมกับคลื่นพาห์แบบพีดับเบิ้ลยูเอ็ม (Pulse Width 
Modulation)  โฟโต้ไดโอดถูกน ามาใช้งานร่วมกับวงจรกรองความถี่ต่ าผ่านแบบแอคทีฟ เพื่อใช้ในการรับข้อมูล  ระบบที่สร้างขึ้นใช้แสง
จากแอลอีดีแบบวอร์มไวท์ขนาด 10 วัตต์ จากการทดสอบในช่วงความถี่เสียง 20 เฮิรตซ์ ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์   ระบบให้ความสว่างของ
แสงประมาณ 170 ลักซ์  มีความเบี่ยงเบนด้านความถี่ 0.95  มีค่าอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนเฉลี่ย 54.6 dB 

ค าส าคัญ: แสงที่มองเห็นได้ , แอลอีดี , พีดับเบิ้ลยูเอ็ม  

Abstract 
In this paper the data transmission over lighting model is proposed. The lighting is created from the 

optical spectrum light source. The information is modulated and demodulated using the normal lighting by 
blinking in high frequency which is invisible for human sight. The audio signal is modulated with the carrier by 
Pulse Width Modulation (PWM). In receiver module a photo diode is used in active low pass filter. The system 
model is developed by 10 watts warm-white LED. The system is tested with an audio frequency from 20 Hz to 20 
kHz. In conclusion, the system characteristics are 170 lux of approximate brightness, 0.95 frequency deviation, and 
54.6 dB signal to noise ratio.  

Keywords: Visible Light, LED , PWM 

 

บทน า 
ใน ปั จ จุ บั น แ อล อี ดี  (LED) มี บ ท บ าท ใน

อุตสาหกรรมแสงมาก เป็นที่คาดการว่าในอนาคต
แอลอีดีจะถูกน ามาใช้แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์
และหลอดไฟไส้ทั งส เตนที่ มีทั่ วไปตามอาคาร
บ้านเรือน  จึงมีแนวคิดในเรื่องการส่งข้อมูลข่าวสาร
เข้าไปในระบบไฟส่องสว่าง เป็นการหลีกเลี่ยงการส่ง
ข้อมูลด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งในปัจจุบัน มีการ

ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยสัญญาณความถี่วิทยุเป็น
จ านวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดสัญญาณรบกวน
แบบไม่ตั้งใจขึ้นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ   ดังนั้นระบบไฟส่ง
สว่างโดยใช้แอลอีดีจะไม่ได้ให้ประโยชน์แค่ความ
สว่างเท่านั้น  แต่ยังสามารถส่งข้อมูลมาพร้อมกับแสง
สว่างได้ การส่งข้อมูลจะใช้การกระพริบของแอลอีดีที่
เร็วกว่าสายตามนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ ท าให้เราเห็น
เป็นแสงสว่างตามปกติ  และใช้อุปกรณ์ชุดรับข้อมูลที่
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ออกแบบขึ้นมาใช้ในการถอดรหัสข้อมูลที่ส่งมาพร้อม
แสงสว่าง เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร รับส่งข้อมูล
ต่อไปงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวิธีการส่ง
ข้อมูลไปในระบบไฟส่องสว่างและออกแบบวงจรรับ
ข้อมูลย่านความถี่เสียงผ่านระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

หลักการของการสื่อสารด้วยแสง 
  การสื่ อสารผ่ าน ช่องสัญ ญ าณ เชิงแสงมี

หลักการดังรูปที่  1 โดยแหล่งก าเนิดข้อมูล เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น จะสร้างข้อมูลข่าวสารใน
รูปของสัญญาณไฟฟ้า จากนั้น ภาคผสมสัญญาณ จะ
ท าการเพิ่มผสมสัญญาณรูปแบบเฉพาะเข้าไปเพื่อให้
เกิดมีความเหมาะสม  แล้วท าการส่งสัญญาณไป
แหล่งก าเนิดแสง เพื่อท าการแปลงสัญญาณข้อมูล
ไฟฟ้าเข้ากับคลื่นพาห์ที่ถูกเลือกมาจากความถี่ของ

แ ส ง  ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร แ ป ล งสั ญ ญ า ณ แ ล้ ว 
สัญญาณ ไฟฟ้ าจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณแสงที่ มี
ลักษณะเป็นล าแสง แล้วส่งสัญญาณออกไปยัง
ตัวกลางของแสง ซึ่งอาจเป็นอากาศ ช้ันบรรยากาศ 
หรือตัวน าสัญญาณทางแสงอ่ืน ๆ สัญญาณแสงนั้นจะ
ถูกส่งไปยังภาครับ โดยในขั้นแรก สัญญาณแสงจะถูก
รวมแสงจากเลนส์ด้านหน้าหรืออื่น ๆ จากนั้นถูก
ส่งไปยังอุปกรณ์ตรวจจับทางแสงที่ท าหน้าที่เปลี่ยน
สัญญาณแสงกลับเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยการแยก
สัญญาณข้อมูลข่าวสารออกจากคลื่นพาห์ จากนั้นส่ง
สัญญาณไฟฟ้า ที่ได้ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อท า
การเปลี่ยนกลับคืนให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ โทรสาร 
หรืออ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับภาคส่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ
เดียวกับท่ีแหล่งก าเนิดข้อมูลส่งออกมา [1] 

 

 
ภาพที่ 1 หลักการสื่อสารผา่นช่องสัญญาณเชิงแสง 

 

รูปแบบการวิจัย 
1) แบบข้อมูลที่ ก าหนดใช้ในงานวิจัยนี้ ได้

ก าหนดรูปแบบข้อมูลเป็นสัญญาณย่านความถี่เสียง 
ในช่วง 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ โดยมีสมมุฐานถึง
การใช้งานในเรื่องการส่งสัญญาณเพื่ อการแจ้ง
ข่าวสารด้วยเสียง 

2) การออกแบบระบบแยกเป็นส่วนที่ใช้ในการ
ส่ง และส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูล  ในการส่งข้อมูลนั้น 

สัญญาณเสียงจะถูกมอดูเลช่ันให้เป็นความถี่สูง ด้วย
เห ตุ ผ ลที่ จ ะท า ให้ มนุ ษ ย์ ไม่ ส าม าร ถ เห็ นก าร
เปลี่ยนแปลงของความถี่ที่หลอดไฟจะส่งสัญญาณ
ออกไปได้  สัญญาณที่มอดูเลช่ันแล้วจะส่งไปยังวงจร
ที่ท าหน้าที่ขับหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์ เพื่อให้
หลอดแอลอีดีส่งสัญญาณออกไป แสดงดังบล็อก    
ไดอาแกรมภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 บล็อกไดอาแกรมส่วนของการส่งสัญญาณ 

 
ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้การมอดู เล ช่ันแบบพี

ดับเบิ้ลยูเอ็ม (PWM : Pulse Width Modulation) 
ดังแสดงในภาพที่ 3 สัญญาณข้อมูลข่าวสารรูปแบบ
ไซน์จะถูกเปรียบเทียบกับสัญญาณรูปฟันเลื่อยท่ีสร้าง

ขึ้นแล้วให้สัญญาณขาออกเป็นสัญญาณพัลส์ที่มีความ
ความกว้างของพัลส์เปลี่ยนแปลงไปดังในรูปที่ 4 [2] 

 
 

 

 
ภาพที่ 3 ระบบสร้างสญัญาณพีดบัเบิ้ลยเูอ็ม 

 

 
 

ภาพที่ 4 สัญญาณพดีับเบิล้ยูเอ็ม 
 
ในการทดลอง ได้ใช้ไทม์เมอร์ไอซี 555 ซึ่ง

เป็นไอซีที่สามารถก าหนดรูปแบบการท างานได้หลาย
รูปแบบ โดยรูปแบบที่ก าหนดใช้ในงานนี้คือรูปแบบ
โมโนสเตเบิล (Monostable Mode) ซึ่งในรูปแบบนี้
สามารถประยุกต์ใช้งานไอซีได้หลากหลาย เช่น วงจร

ตั้ งเวลา, สวิทช์สัมผัส, หารความถี่  และวงจร พี
ดับเบิ้ลยูเอ็ม เป็นต้น [3] วงจร พีดับเบิ้ลยูเอ็มดังภาพ
ที่  5 ถูกก าหนดให้คลื่นพาห์มีความถี่ 3 เท่าของ
ความถี่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งโดยการใช้ค่าตัวต้านทาน
และตัวเก็บประจุค่ามาตรฐานแบบผิดพลาด 5% 
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ได้แก่ R1 3.3k, R2 10k และ C1 1nF จะได้ค่าความถี่
พาห์ 62.2 กิโลเฮิรตซ์ โดยค านวณได้จาก 

𝑡1 = 0.69 × (𝑅1 + 𝑅2) × 𝐶1                    (1) 
𝑡2 = 0.69 × 𝑅2 × 𝐶1                               (2) 

𝑇 =  𝑡1 + 𝑡2                  (3) 
𝑓 =  

1

𝑇
    และ    𝑓 =  

1.44

(𝑅1+2𝑅2)𝐶1
                 (4) 
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ภาพที่ 5 วงจรพีดับเบิล้ยูเอ็มโดยใช้ไทม์เมอรไ์อซี 555 

ในส่วนวงจรขับแอลอีดี ใช้แหล่งจ่ายกระแส
คงที่ขนาด 900 มิลลิแอมแปร์โดยใช้เรกูเลเตอร์ไอซี 
LM317 [4] ท างานร่วมกับเพาร์เวอร์ทรานซิสเตอร์

ดังภาพที่ 6 เมื่อแอลอีดีท างานจะมีค่าแรงดันตก
คร่อมประมาณ 22.2  โวลต์ ท าให้ได้ก าลังงาน 20 
วัตต์  

 

C1 

0.1uF

R1 

10k

R2 

10k

Q1

2SC5200

LED

PWM Singnal

VCC

34V 900mA
LM317

Rt 

1.4

IN OUT
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DC
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ภาพที่ 6 วงจรขับแอลอีดี 

 
ในส่วนของการรับสัญญาณดังบล็อกไดอาแกรม

รูปที่  7 จะใช้โฟโต้ไดโอด OSE-15T ท าหน้าที่รับ
สัญญาณแสง สัญญาณจะถูกขยายให้แรงขึ้น โดยใช้
ออปแอมป์ LT1222 ดังภาพที่ 6 แล้วท าการดีมอ

ดูเลช่ันเพื่อก าจัดสัญญาณความถี่พาห์ออกไปเหลือ
เพียงความถี่ข้อมูลข่าวสาร 
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ภาพที่ 7 บล็อกไดอาแกรมส่วนของการรับสญัญาณ 

 

 
ภาพที่ 8 วงจรรับและขยายสัญญาณพีดับเบิล้ยเูอ็ม 

 
การดีมอดูเลช่ันสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็มโดยใช้

วงจรกรองความถี่ต่ าผ่านเพื่อแยกเอาสัญญาณพาห์
ออกให้เหลือเพียงสัญญาณข้อมูลข่าวสาร  วงจรกรอง
ความถี่ต่ าผ่านที่ใช้ เป็นแบบบัตเตอร์เวิร์ด แอคทีฟ
ฟิลเตอร์อันดับที่สอง  จะก าหนดความถี่ตัดอยู่ที่ 20 
กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแบนด์วิดธ์ของความถี่เสียงโดยใช้
ออปแอมป์ LF353 ดังรูปที่ 9  ค่าของ R และค่าของ 

C ใน ว ง จ ร ถู ก ก า ห น ด ให้  R1=R2= 80 0 ,                 
C1=C2= 0.01uF สามารถค านวณความถี่ตัดได้จาก
สมการที่ (5) และอัตราขยายของวงจรค านวณได้จาก
สมการที่ (6) [5] 
𝑓𝑐 =  

1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
                                               (5) 

𝐴𝑉 = 1 +  
𝑅3

𝑅4
                                                        (6) 
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ภาพที่ 9 วงจรดีมอดูเลช่ัน 

 
ในการวิจัยนี้ ได้ท าการออกแบบรูปแบบของ

ระบบเป็นโต๊ะท างานท่ีมีโคมไฟส่องสว่างจากด้านบน 
โดยใช้เสาติดตั้ง ระยะห่างระหว่างโคมไฟและพื้นโต๊ะ 
250 ซม. โต๊ะมีความสูง 70 ซม. ดังภาพที่ 10 
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ภาพที ่10 รูปแบบชุดทดลองที่สรา้งขึ้น 

 

ผลการวิจัย 
ในการทดสอบส่วนของการส่งข้อมูล  ใช้วิธีการ

ส่งข้อมูลข่าวสารจากเครื่องสร้างสัญญาณเสียง 
(Audio Frequency Generator) หรือเครื่องก าเนิด
สั ญ ญ าณ ห ล าย ห น้ าที่  (Function Generator) 
ก าหนดความถี่ตั้งแต่ 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์  
และใช้สัญญาณเสียงเพลงในการจัดส่งข้อมูล วงจรที่
ใช้ถูกออกแบบสัญญาณพาห์ไว้ที่ 60 กิโลเฮิรตซ์มี
ลักษณะสัญญาณดังรูปที่ 11 ซึ่งพบว่าสัญญาณพัลส์
ของคลื่นพาห์ที่ได้มีความถี่ 59.22 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งเป็น

ผลมาจากความคลาดเคลื่อนของตัวต้านทานและตัว
เก็บประจุที่ใช้ซึ่งเป็นแบบมีความคลาดเคลื่อน 5% 

สัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็มที่ได้มีลักษณะดังรูปที่ 
12 ซึ่งพบว่าวงจรสามารถมอดูเลช่ันสัญญาณได้
ตลอดย่านความถี่เสียง 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ 
โดยสัญญาณไม่มีความผิดเพี้ยน การวัดสัญญาณใช้
ออสซิลโลสโคปแบบ 2 ช่องวัดสัญญาณเสียงด้านขา
เข้า เทียบกับสัญญาณที่ออกจากวงจรมอดูเลช่ันแบบ
พีดับเบิ้ลยูเอ็ม (ในรูปแสดงสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็มที่
สัญญาณเสียง 1 กิโลเฮิรตซ์) 

 
ภาพที่ 11 พัลส์ของสัญญาณพาหม์ีความถี่ 59.22 กิโลเฮริตซ ์
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ภาพที่ 12 สัญญาณพดีับเบิล้ยูเอม็ที่ได้จากวงจรมอดูเลช่ันเทียบกับสัญญาณเสียงขาเข้า 1 กิโลเฮิรตซ ์

 
ในส่วนของการรับสัญญาณใช้การวัดสัญญาณที่

รับได้จากโฟโต้ไดโอดและผ่านการขยายสัญญาณแล้ว 
เทียบกับสัญญาณที่ได้จากภาคดีมอดูเลช่ัน ซึ่งจะเห็น
ว่าวงจรสามารถแยกสัญญาณพาห์ซึ่งเป็นความถี่สูง
ออก เหลือแต่สัญญาณข้อมูลข่าวสารที่ส่งเข้าไปได้ 

ดังภาพที่  13  และในภาพที่  14 แสดงให้เห็นถึง
สัญญาณในส่วนภาคส่งสัญญาณ (ซ้าย) เทียบกับ
สัญญาณในภาครับ (ขวา) เมื่อท าการทดลองส่งคลื่น
เสียงความถี่ 20 เฮิรตซ์ 

 
ภาพที่ 13 สัญญาณพดีับเบิล้ยูเอม็ที่รับได้จากโฟโต้ไดโอดเทียบกับสัญญาณที่ดมีอดูเลช่ันออกมา 

 
ภาพที่ 14 เปรียบเทียบสญัญาณของภาคส่ง(ซ้าย) และสัญญาณในภาครับ(ขวา) ท่ีความถี่เสยีง 20 เฮิรตซ ์

 
การทดสอบคุณภาพของสัญญาณขาออกของ

ระบ บ  ใช้ วิ ธี ก า รวั ด ค่ า  SNR (Signal to Noise 
Ratio) โดยการใช้ออสซิลโลสโคปในรูปแบบ FFT ซึ่ง
แสดงแอมปลิจูดสัญญาณในแกนความถี่ ซึ่งสามารถ
วัดค่าก าลังงานของสัญญาณข้อมูลข่าวสาร (S) และ

ก าลังงานเฉลี่ยของสัญญาณรบกวน (N) แล้วน ามา
ค านวณหาค่า SNR จาก SNR(dB) = S(dB)-N(dB) 
ดังภาพที่ 15 (แสดงการวัดสัญญาณขาออกที่ 
ความถี่เสียงขาเข้า 1 กิโลเฮิรตซ์) 
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ภาพที่ 15 การวัดสัญญาณในเชิงความถี่เพื่อหาค่า SNR 

 
ผลการทดลองวัดหาค่าความถี่ทางด้านขาออก 

(fo), ค่าความคลาดเคลื่อนของความถี่ (fi-fo), แรงดัน
ขาออก (Vo), SNR, ความสว่างของแสงโดยวัดบนพื้น
โต๊ะที่จัดท าขึ้น ตรงกับแอลอีดีในแนวดิ่ง มีระยะห่าง 

250 ซม. โดยข้อมูลทั้งหมดท าการวัดเทียบกับ
สัญญาณความถี่เสียงขาเข้า (fi)  ได้ผลตามตารางที่ 1 

 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของสัญญาณขาออกของระบบ 

 

 
ภาพที่ 16 ผลต่างของความถี่เมื่อเทียบความถี่ทางด้านขาออกและขาเข้า 
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จากภาพที่ 16 แสดงค่าของความถี่ทางด้านขา

ออกเมื่อเทียบกับความถี่ทางด้านขาเข้า พบว่า
ทางด้านขาออก ความถี่มีความคลาดเคลื่อนไปจาก
ทางด้านขาเข้า ต่ าสุดอยู่ที่ 0.1% ที่ 100 เฮิรตซ์และ

สูงสุดอยู่ที่ 0.64% ที่ 200 เฮิรตซ์  มีค่าเฉลี่ยตลอด
ช่วงความถี่ เสียงอยู่ที่ ประมาณ  0.4%  มีความ

เบี่ยงเบนด้านความถี่ = 0.95   

 
ภาพที่ 17 ค่าอัตราส่วนสญัญาณต่อสัญญาณรบกวนของสัญญาณทางด้านขาออก 

 
ภาพที่ 18 ค่าแรงดันทางด้านขาออกของระบบ 

ค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 
(Signal to Noise Ratio) ของสัญญาณขาออกดังรูป
ที่ 17 และค่าแรงดันทางด้านขาออกของระบบดังรูป
ที่ 18 แสดงให้เห็นว่าที่ความถี่ที่สูงขึ้น ค่าแรงดันมี
แนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่าของสัญญาณรบกวนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ใกล้เคียงกันตลอดช่วงความถี่  จึงท าให้ค่า 
SNR มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน  ในการทดลองได้
เริ่มท าการทดลองโดยใช้ภาคดีมอดูเลเตอร์ที่มีวงจร
กรองความถี่ต่ าผ่านแบบช้ันเดียว ให้ค่า SNR ที่

แนวโน้มลดลงมาก  เมื่อท าการปรับวงจรกรอง
ความถี่ต่ าเป็นแบบสองช้ัน (2nd order) จึงให้ผลการ
ตอบสนองต่อความถี่สูงที่ดีกว่า ในขณะที่ค่าความ
สว่างจากแอลอีดีมีค่าคงท่ีตลอดย่านความถี่ 

สรุปผลการวิจัย 
จากการส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสารผ่านตัวกลาง

ที่เป็นแสงสว่างที่ใช้งานตามปกติ พบว่าเราสามารถ
ส่งสัญญาณและรับสัญญาณโดยใช้วงจรที่ง่าย ไม่มี

56.4 56.0
54.0

55.8
54.6 55.3 55.0

53.7 54.3

51.2

40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
50.0
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0

20 200 2000 20000

d
B

Frequency (Hz)

SNR

SNR

1.96
1.9 1.87 1.91 1.88

1.76 1.73 1.71 1.74
1.68

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

20 200 2000 20000

vo
lt

(p
-p

)

Frequency (Hz)

Vo

1024



 
 

ความสลับซับซ้อนได้   ไม่ส่ งผลกระทบใดผู้ ใช้
ประโยชน์จากแสงสว่าง  แอลอีดีที่ใช้ในการวิจัยนี้ใช้
แบบดวงเดียว ให้ค่าแสงสว่างประมาณ 170 ลักซ์ ซึ่ง
สามารถเพิ่มความสว่างโดยการเพิ่มวงจรขับและ
แอลอีดีส าหรับพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการความสว่างที่
มากกว่านี้ได้  ระบบมีความเบี่ยงเบนด้านความถี่
เท่ ากับ  0.95  มีค่ าอัตราส่วนของสัญญาณ ต่อ
สัญญาณรบกวนเฉลี่ยอยู่ท่ี 54.6 dB 
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การใช้ถ่านไม้ในการบ้าบัดสีน้้าทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้า  
The Use of Charcoal for Removal the Waste Water Color from Dyeing 

Process Effluent  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาการดูดติดสีของน้้าทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้าโดยใช้ถ่านไม้ ที่มีจ้าหน่ายในท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ ถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้
มะขาม ในรูปของเกล็ด 3 ขนาด คือ 4.75×5, 2×2.36 และ 0.8×1.18 มิลลิเมตร โดยเลือกท้าการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
ท้าการศึกษาหาระยะเวลา และปริมาณที่เหมาะสม ต่อการดูดติดผิวของวัสดุดูดซับ ส่วนขั้นที่ 2 คือ การหาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ 
โดยเปรียบเทียบระหว่าง ไอโซเทอมแบบฟรุนดิช และไอโซเทอมแบบแลงเมียร์  จากการศึกษาพบว่าขนาด และปริมาณของถ่านไม้ที่ดี
ที่สุดของถ่านทั้ง 2 ประเภท คือ ขนาด 0.8×1.18 มิลลิเมตร และ 30 กรัม ตามล้าดับ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดติดสีของถ่าน
ไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม คือ 2 และ 5 นาที ตามล้าดับ ส่วนการหาประสิทธิภาพในการดูดติดสี พบว่าการใช้ไอโซเทอมแลงเมียร์แบบ
เส้นตรง สามารถอธิบายผลได้ดีกว่า ซ่ึงสามารถค้านวณค่าการดูดติดสี ของถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้ มะขาม ได้เท่ากับ 0.0387 และ 
0.0289 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของร้อยละการก้าจัดสีของถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม มีค่าเท่ากับ 
44.27 และ 31.37 ตามล้าดับ  

ค้าส้าคัญ:  ถ่านไม้ กระบวนการย้อมผ้า  

Abstract 
Adsorption capacity for dye removal from wastewater was determined by using 2 types of granular 

charcoal which made from Longan wood and Tamarine wood as sorbent material. The study of different size and 
quantity of sorbent material was conducted in the experiment ; 4.75 x 5, 2 x 2 and 0.8 x 1.18 mm. The 
experiment was devided in to 2 parts. There are the study of optimum time on adsorption capacity and the study 
of sorption isotherm. The results showed the highest sorption capacity of size and quantity of both 2 types of 
charcoal was 0.8×1.18  mm. and 30 g. The optimum time of highest sorption capacity of longan charcoal and 
tamarine charcoal was 2 and 5 minutes, respectively. The sorption  capacity of  both charcoals can be described 
in term of Langmuir Isotherm at 0.0387 and 0.0289 mg. The color removal of longan charcoal and tamarine 
charcoal 44.27 % and 31.37 %, respectively.  

Keywords: Charcoal , Dyeing Process  
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บทน้า 
จากการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ

ชุมชนของรัฐบาลที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งได้ก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านมลพิษทางสิงแวดล้อมขึ้นอย่าง
มากมายโดยเฉพาะมลพิษทางน้้า และในเขตของ
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างเช่น เชียงใหม่ และ 
ล้าพูน จากการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที ่1 ได้พบว่า วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าทอมีน้้าทิ้ง
ที่เกิดจากการฟอกย้อมสีและได้ถูกเททิ้งสู่ธรรมชาติ
โดย ไม่ มี ก ารบ้ าบั ด  ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อสภ าพ
สิ่งแวดล้อมและระดับน้้าใต้ดินของชุมชน ท้าให้บาง
พื้นที่ไม่สามารถใช้น้้าจากบ่อน้้าในชุมชนได้  (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559) และ อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีน้้าในทุกขั้นตอนการ
ผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตเส้นใย การปั่น การทอ การ
ถักผ้า และการฟอกย้อมก็ตาม โดยวัตถุดิบที่ใช้ เช่น 
สีย้อมผ้า สารเคมี เป็นต้น บางชนิดละลายน้้าได้ บาง
ชนิดละลายน้้ าไม่ ได้  จึ งท้าให้น้้ ามีสภาพที่ แปร
เปลี่ยนไปที่เราเรียกว่าน้้าเสีย เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น มี
กลิ่น มีสี ตลอดจนท้าให้สิ่งมี ชีวิตที่อยู่ ในน้้าตาย 
เนื่องจากมีสารอินทรีย์ในน้้าปริมาณที่สูง มลสารส่วน
ใหญ่ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้้าเสียของโรงงานฟอกย้อมนั้น
มาจากกระบวนการย้อมสี (Dyeing) และการตกแต่ง
ส้าเร็จ (Finishing) (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2550) ซึ่งสีที่
ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีหลายชนิด เช่น สีรีแอก
ทีฟ   สีเอซิด สีเบสิก สีไดเร็กท์ สีแว็ต และสีดิส
เพอร์ส เป็นต้น (อัจฉราพร ไศละสูต, 2527) 

โดยในปัจจุบันมีวิธีการบ้าบัดสีในน้้าท้ิงหลายวิธี
ด้วยกัน โดยวิธีที่นิยมใช้กันคือการบ้าบัดด้วยการ
ตกตะกอนทางเคมีซึ่งต้องใช้สารเคมีเป็นจ้านวนมาก 
ซึ่ งอาจท้ าให้ เกิ ดปัญ หาการปน เปื้ อนสารเคมี 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ในการบ้าบัดสีได้  เช่น 
กระบวนการทางชีววิทยาที่ใช้ระบบตะกอนเร่งและ
ระบบบ่อเติมอากาศ (เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ , 
2542)   

การดูดซับสีด้วยถ่านจัดเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้
ในกระบวนการก้าจัดสีออกจากน้้าเสีย(มั่นสิน ตัณฑุล

เวศม์, 2542) ซึ่งถ่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน้า
วัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรียวัตถุซึ่งมีคาร์บอน และ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มีโครงสร้างที่มี
ลักษณะเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง มีคุณสมบัติดูดซับสาร
ต่างๆ และเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ ไม่ยุ่ งยาก
ซับซ้อน มีต้นทุนต่้า นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์
วัสดุดูดซับที่มีขายในท้องถิ่น ผลิตเป็นวัสดุดูดซับสี 
คือ ถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม ซึ่งปัจจุบันมีการ
ใช้ประโยชน์จากไม้ล้าไย และไม้มะขาม คือการท้า
ถ่าน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับที่เตรียมได้จากถ่านไม้ล้าไย 
และถ่านไม้มะขาม ในการดูดติดสี ของน้้าทิ้งที่มีการ
ปนเปื้อนของสี ผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้ สามารถ
ขยายผลไปสู่การบ้าบัดน้้าเสียที่มีสีของโรงงานใน
ขั้นตอนต่อไปได้อีก โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง
นี้ คือ เพื่อศึกษาหาระยะเวลา และปริมาณวัสดุดูด
ซับ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ และ เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการดูดติดสีในน้้าทิ้งสีย้อมผ้า
ระหว่างถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม ในรูปของ
เกล็ด  

วิธีการวิจัย  
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านที่ผลิตจากไม้ล้าไย 
และไม้มะขาม ในการดูดติดสีจากตัวอย่างน้้าทิ้งสี
ย้อมผ้าในอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยการน้าถ่าน
ไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม มาบดให้ได้ขนาด จน
สามารถร่อนผ่านตะแกรงคัดขนาด จ้านวน 3 ขนาด 
คือ เบอร์ 1 ขนาด 4.75×5 มิลลิเมตร คือ สามารถ
ค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานขนาด 4 เมซ  เบอร์ 2 
ขนาด 2×2.36 มิลลิ เมตร คือ สามารถร่อนผ่าน
ตะแกรงมาตรฐานขนาด 8 เมซ และค้างอยู่บน
ตะแกรงมาตรฐานขนาด 10 เมซ และ เบอร์ 3 ขนาด 
0.8×1.18 มิลลิเมตร คือ สามารถร่อนผ่านตะแกรง
มาตรฐานขนาด 16 เมซ และค้างอยู่บนตะแกรง
มาตรฐานขนาด 20 เมซ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 
และน้้ าทิ้ งสี สั ง เคราะห์ ได้ จากการเตรียมน้้ าสี
สังเคราะห์จากสีย้อมผ้าตราส้าเภา หาซื้อได้ง่ายตาม
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ท้องตลาด ผลิตโดยบริษัท ศิวะสัมพันธ์ จ้ากัด (ศิวะ
สัมพันธ์, 2558) โดยใช้ความเข้มข้น 1 กรัมต่อน้้า 1 
ลิตร เพื่อเป็นน้้ าสีตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ 
(อ้างอิงจากความเข้มข้นของน้้าเสียจาก การผลิตผ้า

ย้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน บ้านคุณพรศรี   
สมวงค์  บ้ านสัน ไร่  อ้ า เภอสันก้ าแพง จั งหวั ด
เชียงใหม่) โดยท้าการศึกษาทดลองแบบไม่ต่อเนื่อง 
และเป็นการท้าการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

 
 

ภาพที่ 1 ถ่านไมล้้าไยที่ผ่านการรอ่น เบอร์ 1, 2 และ 3 

 
 
 

ภาพที่ 2 ถ่านไม้มะขามทีผ่่านการร่อน เบอร์ 1, 2 และ 3 
 

การทดลองครั้งนี้ได้ออกแบบการทดลองแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวอย่าง
และการวิเคราะห์ ขั้นที่ 2  การหาระยะที่เหมาะสม
และความสามารถในการดูดซับสี ขั้นที่ 3  การหา
ประสิทธิภาพในการดูดซับสีของถ่านไม้ล้าไย และ
ถ่าน ไม้ มะขาม  และมี วิธีการวิ เคราะห์ ตามวิธี
ม าตรฐานส้ าห รับการวิ เค ราะห์ น้้ าส ากล  คื อ 
Standard Method American Public Health 
Association (APHA ,1992) พารามิเตอร์ที่ท้าการ
วิเคราะห์คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ที่วิเคราะห์ 
ด้วยเครื่องวัด ความเป็นกรด – ด่าง ความเข้มของสี
ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectropho tometer (UV 

463) ใช้   = 463 µm ค่าสภาพความน้าไฟฟ้าด้วย
เครื่อง  EC Meter และความต้องการออกซิเจนทาง
เ ค มี  (COD) โ ด ย ใ ช้  Potassium Dichromate 
Digestion  จากนั้นจะท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าสถิติพื้นฐานอย่างง่ายคือ ค่าเฉลี่ย และ  การ
ค้านวณร้อยละการก้าจัดสี ด้วยเศษวัสดุ และท้านาย
ค่าประสิทธิภาพการดูดติดสีสูงสุดด้วยแบบจ้าลอง
ของฟรุนดิชไอโซเทอม  (Freundlich Isotherm) 
และ แลงเมียร์ไอโซเทอม (Langmuir Isotherm) 
โดยพิจารณาจากค่าความสามารถในการดูดติดสี
สูงสุดของถ่าน และจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficienct: R2) ที่มีค่าเข้าใกล้ 1  

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะสมบัติของเศษวัสดุดูดซับ 
จากการเตรียมวัสดุดูดซับ เพื่ อท้ าการหา

คุณสมบัติเบื้องต้น สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
โดยขนาดของถ่านหาจากขนาดของตะแกรงที่ใช้ใน
การทดลอง 

2 1 3 

1 2 3 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของวัสดุดูดซับ 
ชนิดของวัสดุดูดซับ เบอร์ ขนาด   (มม)  ลักษณะทั่วไป 

ถ่านไม้ล้าไย 1 
2 
3 

4.75×5  
2×2.36  

0.8×1.18  

มีสีด้า ผิวมัน รูปรา่งเหลี่ยม และเปราะ 
 

ถ่านไม้มะขาม 1 
2 
3 

4.75×5  
2×2.36  

0.8×1.18  

มีสีด้า ผิวมัน รูปรา่งแบน 

 
2. ระยะเวลาที่ เหมาะสมและการหาค่ า

ประสิทธิภาพในการดูดซับสีจากน้้าสีสังเคราะห์โดย
ใช้เศษวัสดุดูดซับ 

2.1 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีจาก
น้้าสีสังเคราะห์โดยใช้เศษวัสดุดูดซับ  

การหาระยะเวลาที่เหมาะสมของการดูดซับที่
ระยะเวลาที่ต่างๆโดยหาจากค่าร้อยละการก้าจัดสี 
(%Removal) ได้แก่ 0, 2, 5, 10, 30, 60 และ120 

นาที ที่ความเข้มข้นของสี 2442 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณของถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขามแบบ
เกล็ด 3 ขนาด อย่างละ 10 กรัม เพื่อหาระยะเวลาที่
ดีที่สุดในการหาค่าความสามารถในการดูดซับสีจาก
น้้าทิ้งสีย้อมผ้า และแสดงความสัมพันธ์ของเวลากับ
ร้อยละการก้าจัดสีของถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้
มะขามแบบเกล็ด 3 ขนาด ดังภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 ความสมัพันธ์ของเวลากบัร้อยละการก้าจดัสขีองถ่านไม้ล้าไย และถา่นไมม้ะขาม  
ของการหาระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
จากภาพที่ 3 พบว่า ถ่านไม้ล้าไยเบอร์ 3  และ

ถ่านไม้มะขามเบอร์ 3  ค่าร้อยละการก้าจัดสีจะมีค่า
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 24.12 และ 23.50 ตามล้าดับ 
ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงใช้ถ่านไม้ล้าไยเบอร์ 3 เวลา
สัมผัส 2 นาที  และถ่านไม้มะขามเบอร์ 3 เวลาสัมผสั 
5 นาที ในการหาปริมาณวัสดุดูดซับในการดูดติดสี

จากน้้าท้ิงสีย้อมผ้า เมื่อเวลาสัมผัสนานข้ึน มีแนวโน้ม
ร้อยละการก้าจัดสีลดลง เนื่องจากสีที่ติดวัสดุดูดซับ
หลุดออกมาจึงท้าให้ความเข้มสีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิด
การเขย่ามากขึ้นท้าให้มีโอกาสหลุดของสีมากขึ้น 
และผงถ่านออกมาท้าให้การอ่านค่าของสีเพิ่มขึ้น โดย
สอดคล้องกับสภาพของถ่านทั่วไปที่ยังไม่ได้ท้าการ
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เผาตามอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นถ่านกัมมันต์ 
(เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์, 2542) 

2.2 การหาปริมาณวัสดุดูดซับที่เหมาะสมต่อ
การดูดติดผิวของวัสดุดูดซับ 

การหาปริมาณวัสดุซับที่เหมาะสม โดยหาจาก
ค่าร้อยละการก้าจัดสี ได้แก่ 0, 5, 20 และ 30 กรัม 

ที่ความเข้มข้นของสี 2442 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ่านไม้
ล้าไยเบอร์ 3 ใช้เวลาสัมผัส 2 นาที  และถ่านไม้
มะขามเบอร์ 3 ใช้เวลาสัมผัส 5 นาที เพื่อหาได้
ประสิทธิภาพในการดูดติดที่สูงสุด และความสัมพันธ์
ของเวลากับร้อยละการก้าจัดสี ของการหาปริมาณ
ถ่านท่ีเหมาะสม ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ความสมัพันธ์ของเวลากบัร้อยละการก้าจดัสขีองถ่านไม้ล้าไย และถา่นไมม้ะขาม 

ของการหาปริมาณถ่านท่ีเหมาะสม 

 

จากภาพที่ 4 พบว่า ปริมาณถ่าน 30 กรัม ค่า
ร้อยละการก้าจัดสีจะมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 
44.27 และ 31.37 ตามล้าดับ เมื่อปริมาณถ่านมาก
ขึ้น มีแนวโน้ม ร้อยละการก้าจัดเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ถ่าน แต่ในที่นี้มีข้อจ้ากัดในเรื่องอุปกรณ์การทดลอง
ซึ่งมีขนาดเล็ก สามารถเติมถ่านได้ปริมาณสูงสุดเพียง 
30 กรัม เท่าน้ัน 

2.3 การหาค่าประสิทธิภาพในการดูดซับสี
จากน้้าสสีังเคราะห์โดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ 

การหาค่าความสามารถในการดูดซับสีจากน้้าสี
สังเคราะห์ คณะผู้วิจัยหาค่าความสามารถในการดูด
ซับสี ด้วยแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ฟรุนดิชไอโซเทอม
และ แลงเมียร์ไอโซเทอม  โดยมีรูปแบบสมการของฟ

รุนดิชไอโซเทอม และแลงเมียร์ไอโซเทอมดังสมการที่ 
(1) (2)  

X/M        =      Kf Ce
1/n              (1) 

X/M        =      (abCe)/( 1+abCe)       (2) 
X/M คือ   ปริมาณของตัวถูกละลายที่ถูกดูดซับ

ต่อน้้าหนักของตัวดูดซับ 
Ce คือ   ปริมาณความเข้มข้นของตัวถูกละลาย

ที่เหลืออยู่ในสารละลาย ณ สภาวะสมดุล [9] 
การหาประสิทธิภาพในการดูดซับสีในน้้าทิ้งสี

ย้อมผ้า จากกระบวนการต้มน้้าสีย้อมผ้าที่ความ
เข้มข้น 2442 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ่านไม้ล้าไยเบอร์ 3 
ที่เวลาสัมผัส 2 นาที และถ่านไม้มะขามเบอร์ 3 ที่
เวลาสัมผัส 5 นาที ได้หาค่าร้อยละเฉลี่ยของการ
ก้าจัดสี ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการดดูซับสีในน้้าท้ิงสีย้อมผ้า 
ชนิดของวัสดุดูดซับ ปริมาณถ่าน(กรัม) ร้อยละการก้าจัดเฉลี่ย 
ถ่านไม้ล้าไย เบอร์ 3 5 7.74 

20 29.32 
30 44.27 

ถ่านไม้มะขาม เบอร์ 3 5 5.86 
20 21.00 
30 31.37 

 
นอกจากนี้ยังแสดงค่าร้อยละของการดูดติดผิว 

และค่าประสิทธิภาพในการก้าจัดสี ของถ่านไม้ล้าไย 
และถ่านไม้มะขาม จากนั้นน้าค่าที่ได้จากการค้านวณ
ไปสร้างตามแบบฟรุนดิชไอโซเทอม และแลงเมียร์ไอ
โซเทอม แต่พบว่าพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ มีค่าเข้าใกล้ 

1 มากกว่า แสดงว่าการดูดซับสีของถ่านไม้ล้าไย และ
ถ่านไม้มะขาม ท่ีน้ามาเขียนเป็นไอโซเทอมการดูดซับ
แบบแลงเมียร์ มีความเหมาะสมมากกว่าไอโซเทอม
การดูดซับแบบฟรุนดิช ดังนั้น จึงจะแสดงค่าต่างๆ 
ตามสมการของแลงเมียร์ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าคงท่ีตามสมการของแลงเมียร ์และค่าความสามารถในการดูดติดสีสูงสดุของถ่านไมล้้าไย และถ่านไม้
มะขาม 

แลงเมียร์ไอโซเทอม ถ่านไม้ล้าไย ถ่านไม้มะขาม 
ความเข้มข้นของสีท่ีสภาวะสมดุล, Ce (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2442 2442 
จุดตัดแกน y, 1/ab 5398 28937 
ความชัน, 1/a 24.23 22.80 
ค่าความสามารถในการดูดติดสีสูงสุด, X/M (มิลลิกรัมต่อกรัม)  0.0378 0.0289 

 
เมื่อเปรียบเทียบค่าความสามารถในการดูดติด

สีสูงสุด จากตารางที่  3 ของถ่านไม้ล้าไย และไม้
มะขามจะพบว่า ถ่านไม้ล้าไยจะมีค่าความสามารถใน
การดูดติดสีสูงสุด มากกว่าถ่านไม้มะขามร้อยละ 
12.9  

2.4 การหาประสิทธิภาพการบ้าบัดสี , ค่า
ความเป็นกรดด่าง, สภาพน้าไฟฟ้า และซีโอดี 

การหาประสิทธิภาพการบ้าบัดสี, ค่าความเป็น
กรดด่าง, สภาพน้าไฟฟ้า และซีโอดีสามารถแสดงได้
ตังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ความเข้มข้นสี ค่าความเป็นกรดด่าง สภาพน้าไฟฟ้า และซีโอดี 

พารามิเตอร์ ก่อนเขย่า 
หลังเขย่า ร้อยละของการก้าจัด 

ถ่านไม้ล้าไย ถ่านไม้มะขาม ถ่านไม้ล้าไย ถ่านไม้มะขาม 
ความเข้มข้นสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2442 1361 1676 44.27 31.37 
ค่าความเป็นกรดด่าง 9.58 11.17 11.06 - - 
สภาพน้าไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) 13.58 15.05 16.35 - - 
ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4800 786.9 1616.25 83.61 66.33 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง 

และค่าความน้าไฟฟ้า ของน้้าทิ้งสีย้อมผ้าในตอนเริ่ม
การทดลองมีค่า เท่ ากับ 9.58 และ 13.58 มิลลิ
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อน้ามาเขย่ากับ
ถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม พบว่า ค่าพีเอช และ
ค่าสภาพน้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า
ความสามารถในการดูดติดผิวที่ดี จะขึ้นกับสภาพของ
ความเป็นประจุของพื้นวัสดุดูดซับและสัมพันธ์กับค่า
ค่าความเป็นกรดด่าง และค่าสภาพน้าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
ส่วนค่าซีโอดี เริ่มแรกมีค่า 4800 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เมื่อน้ามาเขย่ากับถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม 
พบว่ามีค่าลดลง เนื่องจากขบวนการดูดติดสีที่ผิวของ
ถ่าน และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดติด
สี พบว่าถ่านไม้ล้าไยมีประสิทธิภาพดีกว่าถ่านไม้
มะขาม เนื่องจากถ่านไม้มะขามมีความหนาแน่น 
และความแข็ง มากกว่าถ่านไม้ล้าไยจึงท้าให้ถ่านไม้
มะขามมีรูพรุนที่ตัวถ่าน และผิวของถ่าน มีค่าน้อย
กว่าถ่านไม้ล้าไย  

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย  
จากการศึกษาหาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ

ในการดู ด ติ ด สี ในน้้ าทิ้ งสี ย้ อมผ้ า  แล ะศึ กษ า
เปรียบเทียบการดูดติดสีในน้้าทิ้งสีย้อมผ้า ระหว่าง
ถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม โดยท้าการทดลอง
วัสดุดูดซับ 3 ขนาด พบว่าขนาดที่ดีที่สุด คือ ขนาด 
0.8×1.18 มิลลิ เมตร ผลการศึกษาสรุป ได้ ดั งนี้
การศึกษาหาระยะเวลา และปริมาณวัสดุดูดซับ ใน
การดูดติดสีน้้าท้ิงสีย้อมผ้า จากถ่านไม้ล้าไย และถ่าน

ไม้มะขาม พบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมส้าหรับการดูด
ติดสีคือ 2 และ 5 นาที ตามล้าดับ ส่วนปริมาณที่
เหมาะสมต่อการดูดติดผิว พบว่า มีค่าเท่ากับ 30 
กรัม ส้าหรับถ่านไม้ทั้ง 2 ประเภท โดยหาค่าร้อยละ
ของการก้าจัดสี  พบว่า มีค่าเท่ากับ 44.27 และ 
31.37 ตามล้าดับ ในส่วนของการศึกษาประสิทธิภาพ
ของวัสดุดูดซับในการดูดติดสีในน้้าทิ้งสีย้อมผ้า จาก
ถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขามโดยใช้ไอโซเทอมแบบ
ฟรุนดิช และแลงเมียร์  พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  (R2) ของไอโซเทอมการดูดซับแบบ
ฟรุนดิชมีค่า 0.519 และ 0.830 ตามล้าดับ ส่วนไอโซ
เทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์มีค่า 0.993 และ 
0.919 ตามล้าดับ ดังนั้นไอโซเทอมการดูดซับแบบ
แลงเมียร์จึงมีความเหมาะสมกว่า ไอโซเทอมการดูด
ซับแบบฟรุนดิช ในการอธิบายประสิทธิภาพของถ่าน
ไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขามในการดดูซับสนี้้าท้ิงสีย้อม
ผ้า และการศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับสีในน้้าทิ้งสี
ย้อมผ้า ระหว่างถ่านไม้ล้าไย และถ่านไม้มะขาม จาก
การหาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ  พบว่าค่ า
ความสามารถในการดูดติดสีสูงสุด ของถ่านไม้ล้าไยมี
ค่า 0.0378 มิลลิกรัมต่อกรัม และถ่านไม้มะขามมีค่า 
0.0289 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ก รั ม  ซึ่ ง ถ่ า น ไม้ ล้ า ไย มี
ประสิทธิภาพดีกว่าถ่านไม้มะขาม ร้อยละ 12.9 
ดังนั้นถ่านไม้ล้าไยจึงมีประสิทธิภาพการดูดติดสีในน้้า
ทิ้งสีย้อมผ้าดีกว่าถ่านไม้มะขาม 
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ข้อเสนอแนะ  
1) ควรท้าการทดลองปรับค่าความเป็นกรดด่าง

เพื่อให้การดูดซับอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และดูดซับ
ได้ดียิ่งข้ึน 

2) ควรท้าการทดลองน้าถ่านไม้ล้าไย และถ่าน
ไม้มะขามไปเผาเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น 

3) ควรท้ าการทดลองแบบต่อเนื่ อง เพื่ อ
สามารถขยายผลไปสู่การบ้าบัดที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

4) ควรศึกษาความพรุน และความหนาแน่น
ของวัสดุดูดซับ 
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การออกแบบวงจรนับขึ้น/ลง 4 หลักแบบเข้าจังหวะบนบอร์ด  
CPLD Explorer XC9572XLแสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ ์

Designing the 4 Digits Synchronous Up/Down Decade Counter on CPLD 
Explorer XC9572XL Board Displaying with Multiplex Technique 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอเทคนิคการออกแบบและสร้างวงจรนับขึ้น/ลงขนาด 4 หลัก (0000 – 9999) บนบอร์ด 

CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ ซ่ึงบอร์ดใช้ไฟเล้ียงวงจร 3.3V สามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ท า
การสร้างวงจรโดยวิธีวาดผังวงจรโดยใช้โปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 8.1i เสร็จแล้วดาวน์โหลดวงจรลงใน Chip CPLD ขนาด 
1,600 เกต ซ่ึงวงจรที่ออกแบบประกอบด้วยวงจรก าเนิดความถี่ 32.768 kHz, วงจรหารความถี่, วงจร 2 to 1 MUX, วงจรนับสิบขึ้น/ลง
แบบเข้าจังหวะแบบมีเอาต์พุตตัวทด/ตัวยืม จ านวน 4 วงจร, วงจรนับ 2 บิต, วงจร 4 to 1 MUX จ านวน 4 ชุด, วงจร 2 to 4 
Decoder แบบ Active Low, และวงจรถอดรหัส BCD-8421 to 7 Segment แบบคอมมอนแคโถด โดยท าการสร้างทีละวงจรจากนั้น
ท าการทดสอบวงจรโดยการจ าลองการท างานโดยใช้โปรแกรม ISE Simulator แล้วท าการรวมทุกวงจรเข้าด้วยกันโดยการสร้าง 
Symbol เพื่อสะดวกในการใช้งาน จากการออกแบบและสร้างวงจรพบว่าวงจรใช้ทรัพยากรใน Chip CPLD ดังนี้คือ Macrocells 
48/72 (67%) Pterms 182/360 (51%) Registers 33/72 (46%) Pins 15/34 (45%) Function Block Inputs 62/216 (29%) ผล
การสร้างวงจรพบว่าท างานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ 

ค าส าคัญ : วงจรนับขึ้น/ลง, CPLD, เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ 
 

Abstract 
This article aims to design and build  the 4 digits synchronous up/down decade counter (0000 – 9999) on 

CPLD Explorer XC9572XL board displaying with multiplex technique on the CPLD Explorer XC9572XL . It use 3.3V 
power supply and no data is lost if no power supply. Design and build by schematic using software tool ISE 
WebPACK 8.1i and Service Pack 2 of the Xilinx copyright then download circuit into CPLD Chip 1600 gates. . This 
circuit consist of oscillator circuit 32.768 kHz, frequency divide circuit, 2 line to 1 line MUX, 4 digits synchronous 
up/down decade counter with carry and borrow output 4 circuits, 2 bits counter, 4 channel 4 line to 1 line MUX, 
2 line to 4 line decoder active low and bcd-8421 to 7 segment decoder common kathode. In the design, we 
tested the circuit design using simulation program found that this design resource in the CPLD chip below Macro 
cells 48/72 (67%), Pterms 182/360 (51%), Registers 33/72 (46%), Pins 15/34 (45%), Function Block Inputs 62/216 
(29%). Results showed that the circuit works properly as designed. 
 

Keywords: 4 Digits Synchronous Up/Down Decade Counter, CPLD, Multiplex Technique 
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บทน า  
 ปัจจุบันวงจรดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง
มากในชีวิตประจ าวัน ทุกวันนี้อุปกรณ์และเครื่องใช้
ต่างๆล้วนมีวงจรดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางทหาร ทางการแพทย์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต เช่น วงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ วงจร
ควบคุมการแสดงผลในระบบไฟจราจร เพื่อให้ เรา
สามารถทราบและตัดสินใจได้ถูกต้อง การแสดงผล
สามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการน าไปใช้
งาน เช่น แสดงผลด้วยเสียง หลอดไฟ LED หรือตัวเลข
เป็นต้น  
 สัญญาณไฟจราจรที่มีการแสดงผลด้วยตัวเลขเป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการใช้วงจรดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้อง
หนึ่งในนั้นคือการออกแบบวงจรนับเพื่อแสดงผลให้รู้ว่ามี
เวลาเหลืออีกเท่าใดเพื่อความปลอดภัยในการจราจร 
วงจรนับสิบแบบขึ้น/ลงนิยมใช้การออกแบบวงจรแบบ
เข้าจังหวะมากกว่าแบบไม่เข้าจังหวะเพราะมีข้อดีกว่า
คือออกแบบได้ง่าย ท างานในความถี่สูงได้ดี ปัจจุบันไอซี
นับขึ้น/ลง ขนาด  1 หลักเช่นเบอร์ 74LS192 ราคา
ค่อนข้างแพง หายาก ใช้เวลานานในการสั่งซื้อ เมื่อ
น ามาต่อเป็นวงจรนับขนาด 4 หลักบวกกับอุปกรณ์
เพิ่มเติม เช่นภาคอินพุตประกอบด้วยวงจรก าเนิด
สัญญาณพัลซ์  วงจรควบคุมการนับ ภาคเอาต์พุต 
ประกอบด้วยวงจรถอดรหัสจ านวน 4 ชุด 7 Segment 
จ านวน 4 ชุด ส าหรับกรณีที่ไม่ใช้เทคนิคการแสดงผล
แบบมัลติ เพล็กซ์  ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์  สายต่อวงจร 
งบประมาณ เวลาในการทดลอง เวลาในการจัดหา
อุปกรณ์ มาก โอกาสในการผิดพลาดวงจรไม่ท างาน

ตามที่ออกแบบไว้มีสูง การแก้ไขวงจรท าได้ยาก และ
ในขณะท าการประกอบวงจรอาจได้รับสารพิษจากควัน
ตะกั่วบัดกรี ได้หากสะสมเป็นเวลานานๆอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
 จ า ก เห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ า ว ม า ห ลั ก สู ต ร เต รี ย ม
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเฉพาะทักษะของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เสริมการเรียนรู้ในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
เรียนการสอนวิชาวงจรดิจิตอล รหัส 51022005 จึงได้
ท าวิจัยเรื่องการออกแบบวงจรนับขึ้น/ลง 4 หลักแบบ
เข้ าจั งห วะ บ น บ อร์ ด  CPLD Explorer XC9572XL 
แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เพื่อเรียนรู้หลักการคิด 
การออกแบบและสร้างวงจรบนชิพเอนกประสงค์ที่
สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายและเป็นการ
สร้างสรรค์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ สามารถน า
กลับมาใช้งานได้ตลอดและชิพ CPLD สามารถน ามา
สร้างวงจรดิจิตอลใหม่ๆได้อีกมากมายโดยไม่ต้องไปหา
ซื้อไอซีดิจิตอลเบอร์ต่างๆมาใช้งาน 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรนับขึ้น/ลง 4 หลัก

และการมัลติ เพล็กซ์บนบอร์ด CPLD Explorer XC 
9572XL  

2. เพื่อสร้างวงจรนับขึ้น/ลง 4 หลักแสดงผลด้วย
เทคนิคการมัลติเพล็กซ์บนบอร์ด CPLD Explorer XC 
9572XL โดยวิธีวาดผังวงจร  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 
ภาพที่ 1  IC 74192 Synchronous Up/Dn Decade Counter  

(http://www.elektropage.com/default.asp?tid=435) 
 

 จากรูปที่  1  IC 74192 เป็นไอซีดิ จิตอลท า
หน้าที่ นับขึ้น /ลง 0-9 ขนาด 1 หลัก  ถ้าเป็น เบอร์ 
74LS/HCT192 จะใช้ไฟเลี้ยง +5VDC แต่ถ้าเป็นเบอร์ 
74HC192 สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2-6VDC เป็นไอซี 

16 ขา มีขาเอาต์พุตตัวทดตัวยืมส าหรับต่อขยายหลักๆ
หลัก ไอซีสามารถก าหนดเลขการนับเริ่มต้นได้โดยการ
ป้อนข้อมูลเข้าที่ขาอินพุต DCBA แล้วควบคุมการโหลด
ข้อมูลที่ขา 11 (นภัทร วัจนเทพินทร์, 2544) 

 
ภาพที่ 2  รูปร่างของ IC 74192 

(http://www.elektropage.com/default.asp?tid=435) 
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ภาพที่ 3  บอร์ดทดลอง CPLD Explorer XC9572XL 
 

คุณสมบัติของบอร์ดทดลอง CPLD Explorer 
XC9572XL 

1. CPLD เบอร์ XC9572XL 1,600 เกต แบบ 
PLCC 44 ขา (PC44) Speed Grade –10 

2. บัสเซอร์ 1 ตัว 
3. 7 Segment  common K ขนาด 4 หลัก 
4. LED แสดงผล 3 สถานะ  4 หลอด   
5. LED แสดงผล 2 สถานะ  4 หลอด   

6. Slide Switch   4 ตัว   
7. Onboard Oscillator 32.768 kHz 
8. Push button switch  6 ตัว 
9. Port K1 เป็น I/O  10 บิต ซึ่งสามารถใช้กับ 

I/O  5V และ 3.3V ได ้ (ณรงค์ ทองฉิม และเจรญิ วงษ์
ชุ่มเย็น) 

 

 
วงจรและต าแหน่งขาบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 

 

 
ภาพที่ 4 วงจรและต าแหน่งขาของ CPLD เบอร ์XC9572XL    
(ที่มา: http://www.ailogictechnology.com/index.php) 
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(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 5 สาย USB JTAG (a) ด้านบน (b) ด้านล่าง 
 

 จากรูปที่ 4 เป็นวงจรการเช่ือมต่อบนบอร์ด CPLD 
และต าแห น่ งขาในการ เลื อก ใช้ งาน  Chip CPLD 
XC9572XL ขนาด 44 ขามีความจุ 1600 เกตมี 34 I/O 
โครงสร้างภายในประกอบด้วย Function Block และ 
I/O Block ที่สามารถเช่ือมต่อกันด้วยสวิตซ์แมทริกซ์ 
ภายใน Function Block ประกอบไปด้วยวงจรลอจิก
เกตพื้นฐานที่สามารถโปรแกรมเป็นวงจรดิจิตอลได้ตาม
ต้องการเมื่อโปรแกรมแล้วข้อมูลยังคงอยู่ถึงแม้ไม่มี
ไฟเลี้ยงและสามารถโปรแกรมได้หลายครั้ง (ณรงค์ ทอง

ฉิม และเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น) 
 รูปที่ 5 แสดงสายต่อ USB JTAG (a) ด้านบนการ
วางอุปกรณ์ส่วน (b) ด้านล่างการบัดกรีวงจร ซึ่งเป็น
สายที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
กั บ บ อ ร์ ด  CPLD Explorer XC9572XL เวล าที่ เร า
ต้องการดาวน์โหลดวงจรจากคอมพิวเตอร์ลงสู่ชิพ CPLD 

 

 
วิธีการวิจัย  

ก าหนด Block Diagram ของวงจรนับขึน้/ลง 

           /   0-9
                  1     

Mode
0 =        
1 =      

CLOCK

QD QC QB QA

Car/Bor

 
ภาพที่ 6 Block Diagram ของวงจรนับขึ้น/ลง  
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ก าหนด Block Diagram ของวงจรนับขึน้/ลง 4 หลัก 
 

QD QC QB QA

Car/Bor

Mode

CLK

QD QC QB QA

Car/Bor

Mode

CLK

QD QC QB QA

Car/Bor

Mode

QD QC QB QA

Car/Bor

Mode

CLK CLK

       /   0-9 
         

       /   0-9 
       

       /   0-9  
        

       /   0-9 
       

Mode

0 = Up
1 = Down  

 
ภาพที่ 7 Block Diagram ของวงจรนับขึ้น/ลง 4 หลัก 

 
ออกแบบวงจรนับขึน้/ลง 1 หลัก 
ตารางที่ 1 Action table ของ JK-F/F 

  Qn     Qn+1     J           K 

  0          0 
  0          1 
  1          0 
  1          1 

    0           x 
    1           x 
    x           1 
    x           0 

 
ตารางที่ 2 การก าหนดนับขึ้น/ลงและอินพุตของ JK-F/F 

M Qn Qn+1 I/P 
D  C  B  A D C B  A JD KD JC KC JB KB  JA KA 

 
 
 

 
0 

0   0   0   
0       0   
0   0   1 
0   0   1   
0 
0   0   1   
1 
0   1   0   
0 
0   1   0   
1 
0   1   1   
0 
0   1   1   
1 
1   0   0   
0 

0   0 0  
1 
0   0 1  
0 
0   0 1  
1 
0   1 0  
0 
0   1 0  
1 
0   1 1  
0 
0   1 1  
1 
1   0 0  
0 
1   0 0  

 0     x    0     x    0     x     1    
x 
 0     x    0     x    1      x    x    
1 
 0     x    0     x     x     0    1    
x 
 0     x    1     x     x     1    x    
1 
 0     x     x    0     0     x    1    
x 
 0     x     x    0     1     x    x    
1       
 0     x     x    0     x     0    1    
x 
 1     x     x    1     x     1    x    
1 
 x     0     0    x     0     x    1    
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1   0   0   
1 

1 
0   0 0  
0 

x 
 x     1     0    x     0     x    x    
1 

 
 
 

 
1 

1   0   0  1 
1   0   0  0 
0   1   1  1 
0   1   1  0 
0   1   0  1 
0   1   0  0 
0   0   1  1 
0   0   1  0 
 0  0   0  1 
 0  0   0  0 

1   0 0  
0 
0   1 1  
1 
0   1 1  
0 
0   1 0  
1 
0   1 0  
0 
0   0 1  
1 
0   0 1  
0 
0   0 0  
1 
0   0 0  
0   
1   0 0  
1   

 x     0     0    x     0     x    x    
1 
 x     1     1    x     1     x    1    
x                
 0     x     x    0      x    0    x    
1 
 0     x     x    0      x    1    1    
x 
 0     x     x    0      0    x    x    
1 
 0     x     x    1      1    x    1    
x 
 0     x     0    x      x    0    x    
1 
 0     x     0    x      x    1    1    
x       
 0     x     0    x      0    x    x    
1 
 1     x     0    x      0    x    1    
x 

 

จากการออกแบบวงจรเราจะได้สมการในการเขียนวงจรลอจิกดังนี้ 
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JC MBA MDA      (3)   
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KC MBA M BA       (4)  
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สร้างวงจรลงบนโปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 8.1i 
สร้างวงจรนับขึ้น/ลง 1 หลัก 

 

 
 

ภาพที่ 8 วงจรนับขึ้น/ลง 1 หลักที่ออกแบบได ้
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ทดสอบวงจรโดยการจ าลองการท างาน 
 

 
 

ภาพที่ 9 วงจรนับลง 9-0 เมื่อขา Mode = 1 
 

 
 

ภาพที่ 10 วงจรนับขึ้น 0-9 เมื่อขา Mode = 0 
 

จากรูปท่ี 9-10 วงจรท างานในสภาวะขอบขาข้ึนของสัญญาณนาฬิกา ถ้าขา CLR=1 จะท าการรีเซ็ตวงจรท าให้
เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 ทั้งหมดจนกว่าขา CLR=0 วงจรจะเริ่มนับโดยจะนับขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับขา M ถ้าขา M=0 
วงจรจะนับขึ้นถ้าขา M=1 วงจรจะนับลง 

 
สร้างวงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX วงจรนับ 4 และวงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low 
 

 
 

ภาพที่ 11 วงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX วงจรนับ 4 และวงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low 
 

จากรูปที่ 11 ตัวก าเนิดสัญญาณนาฬิกาจาก
บนบอร์ด CPLD ซึ่งผลิตความถี่ 32.768 kHz ผ่าน
วงจรหารความถี่ซึ่งเป็นวงจรนับเลขฐานสองขนาด 16 
บิตลงมา 3 ความถี่คือ 2 Hz (Z14) และ 8 Hz (Z12) 
เพื่อที่จะท าให้สามารถเลือกการนับให้เร็วหรือช้าได้
โดยใช้วงจร 2 Line to 1 Line MUX เบอร์ M2_1 มี

สญัญาณนาฬิกาส่งไปยังวงจรนับต่อไป ส่วนอีกความถี่
คือ 512 Hz (Z6) จะส่งมายังวงจรนับ 4 เพื่อเป็น
สัญญาณส่งไปยังวงจร 4 Channel 4 to 1 MUX 
และวงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low ต่อไป 
[2-4] 
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สร้างวงจร 4 Channel 4 to 1 MUX 

 
ภาพที่ 12 วงจร 4 Channel 4 to 1 MUX 

 
สร้างสัญลักษณ์ของแต่ละวงจร 
 

 
 

ภาพที่ 13 สัญลักษณ์ของวงจรต่างๆ 
 

จากรูปที1่3 เป็นการน าเอาวงจรที่เราสร้างมาก่อน
แล้วมาท าเป็นสัญลักษณ์แล้วน ามาต่อกันเป็นวงจรที่
ต้องการ วงจร CIR1 เป็นการน าเอาวงจรในรูปที่ 11 คือ
วงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX วงจรนับ 4 และ
วงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low มารวมกัน
แล้วสร้างเป็นวงจรใหม่ ส่วนวงจรที่ 2 ช่ือ UP_DN10 

เป็นวงจรนับสิบแบบขึ้น/ลง วงจรละ 1 หลักจ านวน 4 
วงจร ส่วนวงจรที่ 3 เป็นวงจรมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ 
4 ช่อง และวงจรที่ 5 เป็นวงจรถอดรหัส BCD-8421 to 
7 segment common cathode 
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เชื่อมต่อสัญลกัษณ์ของแต่ละวงจรเข้าด้วยกัน 
 

 
 

ภาพที่ 14 วงจรนับข้ึน/ลง 4 หลกัแบบเข้าจังหวะ 
 

การเชื่อมต่อขาของวงจรเข้ากบับอร์ด CPLD 
 

 
 

ภาพที่ 15 การก าหนดขาในหน้าตา่ง Edit Constraints (text) 
 

 
 

ภาพที่ 16 การใช้ทรัพยากรทั้งหมดภายใน Chip CPLD 
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ภาพที่ 17 การเลือกไฟลเ์พื่อดาวน์โหลด 
 

 
 

ภาพที่ 18 การดาวน์โหลดวงจรลงสู่ Chip CPLD 
 

ผลการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 19 ชิพตัวใหม่วงจรนับขึ้น/ลง 4 หลักแบบเข้าจังหวะ 0000 – 9999 ที่พร้อมใช้งาน 
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ภาพที่ 20 ปุ่มควบคุมการท างาน CLR, SetMin, Mode 
 

 
 
 

ภาพที่ 21 วงจรนับลง 9748 เมื่อปุ่ม Mode =1 

ปุ่ ม Mode 
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ภาพที่ 22 วงจรนับลง 9730 เมื่อปุ่ม Mode =1 
 

 
 

ภาพที่ 23 วงจรนับข้ึน 0023 เมื่อปุ่ม Mode =0 

 
 

ภาพที่ 24 วงจรนับข้ึน 0040 เมื่อปุ่ม Mode =0 

ปุ่ ม Mode 

ปุ่ ม Mode 

ปุ่ ม Mode 
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ภาพที่ 25 วงจร Reset เมื่อปุ่ม CLR =1 
 

 
 

ภาพที่ 26 เลือกการนับแบบเร็วช้า 
 

จากผลการวิจัยพบว่าเราสามารถสร้างวงจรนับ
ขึ้น/ลงขนาด 4 หลักที่ท างานได้จริงได้โดยวิธีการวาดผัง
วงจรแล้วดาวน์โหลดลงชิพ CPLD เพื่อน าไปใช้งานได้
ตลอดเวลา จากรูปท่ี 19 เป็นวงจรสมบูรณ์ประกอบด้วย 
4 อินพุต 11 เอาต์พุต มีขา M หรือ Mode ท าหน้าที่
เลือกการนับขึ้นหรือลง ขา CLR ท าหน้าที่รีเซตเอาต์พุต
ให้เป็นศูนย์ ขา CLOCK ท าหน้าที่รับสัญญาณเข้ามาเพื่อ
ท าการนับ ขา SetMin ท าหน้าท่ีในการเลือกที่จะนับเร็ว
หรือนับปกติ จากการทดสอบวงจรจะนับขึ้น  0000-
9999 ถ้าปุ่ม M = 0, CLR=0 และวงจรจะนับลง 9999-
0000 เมื่อ ปุ่ม M = 1, CLR=0 และถ้าขา CLR=1 วงจร
จะรีเซตเอาต์พุตจะแสดงเลขศูนย์ตลอดเวลาจนกว่าขา 
CLR =0 วงจรจะเริ่มนับอีกครั้ง 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดสอบวงจรพบว่าวงจร

ท างานได้ดีตามที่ต้องการ สามารถนับขึ้น/ลง 4 หลักได้
ถูกต้องทุกครั้งตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ การสร้างวงจร
ต้องระมัดระวังการลากเส้นเช่ือมต่อให้ถูกต้องทุกเส้น 
การออกแบบมีความซ้อนตรงที่ภาคตัวทดซึ่งต้องใช้
ทักษะพื้นฐานวงจรดิจิตอลพอสมควร แนวทางการ
พัฒนาวงจรนี้ต่อไป เช่น การออกแบบวงจรให้สามารถ
เริ่มต้นการนับเลขใดก็ได้หรือการประยุกต์ใช้กับอินพุตที่
เป็นเซนเซอร์แบบต่างๆ 
 
 

ปุ่ ม Set Min เลือกความเร็ว 

ปุ่ ม CLR 
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สรุป  
การสร้างวงจรนี้ได้ท าการออกแบบวงจรขึ้นมา

ใหม่คือวงจรนับขึ้น/ลงขนาด 1 หลักแบบเข้าจังหวะ
น ามาเช่ือมต่อกัน 4 วงจรและวงจร BCD-8421 to 7 
Segment Decoder Common Cathode แ ล้ ว ต่ อ
ร่วมกับวงจรอื่นๆที่ ได้ออกแบบไว้แล้ว พบว่าวงจร
สามารถท างานได้เป็นอย่างดีตามที่คาดหวังไว้ และใช้
ทรัพยากรภายใน ชิพ CPLD เช่น  Registers 33/72 
(46%) Pins 14/34 (45%) สามารถน าวงจรนี้ไปใช้กับ
วงจรอื่นๆได้อย่างไม่จ ากัด และแก้ไขวงจรได้ง่าย ตัวชิพ 
CPLD สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดแม้ไม่มีไฟเลี้ยง 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ
ยกระดับปริญญานิพนธ์ เป็นงานวิจัยตีพิมพ์  งาน
ส ร้ า ง ส ร รค์  แ ล ะ ง าน บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รสู่ ชุ ม ช น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 
2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) ได้อย่างแท้จริงและสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันการจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรในมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน

ทางเว็บไซด์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติเบื้องต้นของบุคลากร แต่ยังไม่สามารถท าการประเมินผลงานของบุคลากรได้ และยังคงใช้เอกสาร
บันทึกด้วยมือ ดังนั้นเพื่อลดการใช้งานของเอกสาร ประหยัดเวลาในการประเมินผลงานของผู้ประเมินผลงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของงาน ระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน จึงถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบจะมีการท างาน 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนการบันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติของบุคลากร และ (2) ส่วนของการประเมินผลการท างานของบุคลากร พร้อมทั้งสามารถสรุปออกมาเป็นรายงานได้ เพื่อ
น าไปสู่ขั้นตอนของการวัดและปรับฐานขั้นเงินเดือนของบุคลากร ทั้งนี้ระบบได้ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี ควบคู่กับโปรแกรมอะโดบีด
รีมวีมเวอร์ ซีเอส 8 จากการทดสอบการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 20 
คน พบว่า อยู่ในระดับดี (4.31) แต่มีปัญหาส่วนการใช้งานโปรแกรมที่ยังไม่สะดวก เนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่ก าลังถูกน ามาใช้งาน 

ค าส าคัญ: ระบบทะเบียนประวัติ, ประเมินบุคลากร, โปรแกรมประยกุต์ระบบบคุลากร   
 

Abstract 
        Nowaday, Rajamangala University of Technology Lanna has used computer program for 
collecting personal data as website. However we found that this system cannot this data for 
personal assessment and staffs have used the hard copy manually. If we focus on the paperless issue, timeless 
for evaluating personals, and the performance of personal profile management system, Personal Profile 
Management System for Assessing the Performance’s Academic Officers of Rajamangala University of Technology 
Lanna Nan is developed as the web site application. Our system has two parts; (1) collect the personal profile 
into the system and (2) assess the working output, including the summary reports and supporting the promoted 
the level of salary. We used PHP language for coding together with Adobe Dreamweaver CS8. To evaluate the 
application with twenty personal and general staffs , the results showed that the level is good (4.31). The 
program is not useable since it is new. 

Keywords: Personal Profile System, Personal Assessment, Personal Application 
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บทน า 
ระบบบุคลากรหรือระบบสารสนเทศด้ าน

ทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้
สนับสนุน การด าเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่
การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม 
ค่าจ้างเงินเดือน การด าเนินทางการวินัยช่วยให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่ า น  นั้ น  ท า ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ต าแหน่ง รวมถึงประวัติเครื่อง
ราชสอิสราภรณ์  และประวัติการมาท างานของ
บุคลากร ในรูปแบบเอกสารและบันทึกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ๊กเซล 
(Microsoft Excel) และถูกบันทึกแบบกระจัดกระจาย 
ไม่รวมข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ท าให้การท างานค่อนข้าง
ช้า ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูล และออกรายงานเพื่อใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก 
โดยจ านวนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน มีทั้งหมด 214 คน แบ่งเป็นสาย
สอน 125 คน สายสนับสนุน 89 คน รวมไปถึงการ
แก้ไขข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดได้  เพราะการ
ท างานรูปแบบไฟล์ต้องแก้ไขทุกไฟล์ที่มีการอ้างอิง
ข้อมูลเดียวกัน นอกจากน้ีงานบุคลากรได้น าข้อมูลจาก
ทะเบียนประวัติ เช่น ข้อมูลการมาท างาน ข้อมูลการ
ท างาน หรือข้อมูลการศึกษา เป็นต้น ไปใช้ในการ
ประเมินผลงานการท างานของบุคคลในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลขึ้นอยู่
กับประเภทของบุคลากร คือ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพันธกิจ 
ลูกจ้างประจ า และแต่ประเภทต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
สายสอนหรือสายสนับสนุน รวมถึงการพิจารณา
ช่วงเวลาการปฏิบัติงานของบุคคล  ซึ่ งจะเห็นว่า
หลักเกณฑ์ต่างๆ มีความแตกต่างกันและมีความ
ซับซ้อนของข้อมูล  ดังนั้นการค านวณด้วยการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ๊กเซล แม้ว่าจะเป็นโปรแกรม
ตารางค านวณที่ดีชนิดหนึ่ง แต่ถ้าการกรอกตัวเลขหรือ

ก าหนดค่าใดๆ ผิดพลาด การอ้างอิงข้อมูลหรือสูตรการ
ค านวณผิด ย่อมส่งผลต่อการประเมินผล และเกิด
ความล่าช้าตามมา 

ดังนั้นการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียน
ประวัติ เพื่อประเมินผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากร ในรูปแบบของฐานข้อมูล 
ที่มีข้อดี เ รื่ องการใช้ข้อมูลร่ วมกัน  และน าไปใ ช้
ประเมินผลงานของบุคลากร ที่แสดงผลผ่านเว็บไซด์
แบบออนไลน์  จึ งท าให้ เกิดความสะดวกในการ
ปรับปรุง บันทึกข้อมูล สืบค้นข้อมูล และออกรายงาน 
เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารอีก
ด้วย   

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ความรู้และงานวิจัยด้านระบบบคุลากร 

 ราตรี ค าโมง (2543) ได้พัฒนาเรื่อง ระบบ
สารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลากรของสถาบัน
ราชภัฏเ ชียงใหม่  ผลิตสารสนเทศบุคลากรจาก
ฐานข้อมูลบุคลากร และอ านวยความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ส่วนงานวิจัยของ 
สมร  วณาลักษณ์  ,วรางคณา  ทะรี (2549) ได้พัฒนา
เรื่อง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อ ให้ฐานข้อมูล
ช่วยจัดเก็บข้อมูลขององค์กรให้เป็นระเบียบ แยก
ข้อมูลตามประเภท ท าให้ข้อมูลประเภทเดียวกันเก็บ
อยู่ด้วยกัน สามารถค้นหาและเรียกใช้ได้ง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นน ามาพิมพ์รายงาน น ามาค านวณ หรือน ามา
วิเคราะห์ และสามารถใช้ได้กับองค์กรได้อย่างดี ทั้งใน
ส่วนของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ท าให้ผู้ใช้งานใช้งาน
ได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงงานวิจัยของ สิริกัญญา วงศ์
ค า (2549) ได้พัฒนาเรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของโร ง เ รี ยนพณิ ชยการ เ ชียง ใหม่  มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
พณิชยการเชียงใหม่ โดยใช้ภาษาพีเอชพี ในการเขียน
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ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ และโปรแกรมฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอลเป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล ระบบนี้ถูก
พัฒนาบนระบบอินทราเน็ต  

นอกจากนี้ งานวิจัยของ พรพิพัฒน์ ทองปรอน 
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พบว่าการมีโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใช้งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานทางด้านบุคคลากร ท าให้การจัดระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้น และสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้รวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง 
แม่นย ามากขึ้น ไม่ว่าจะเรียกใช้เมื่อใดก็ตาม ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล การจัดท ารายงานรวดเร็ว
และถูกต้องมากขึ้น  เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานอื่นๆ เช่น ให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้การ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี  เป็นการริ เริ่มในด้านการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร เป็นต้น 

สุราศักดิ์ หล่าวเจริญ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) ผลการประเมนิ
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าใช้งานในระบบ ในระดับมากที่สุดที่
ค่าเฉลี่ย 4.57 ส าหรับผลการประเมินระบบทุกด้านใน
ภาพรวม ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่
ค่าเฉลี่ย 4.29 แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานได้
จริงจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้
ในการวิ เคราะห์  ออกแบบและพัฒนาระบบการ
ประเมินด้านสมรรถนะบุคลากรฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใ ช้และผู้บริหาร

ตามล าดับช้ันได้ และงานวิจัยของ สาธิต ธรรมขันทา 
(2555) ได้พัฒนาเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลู
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเบส เพื่อให้
ส ามา รถน า ข้ อมู ล ส ารสน เทศมา ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และให้ได้สารสนเทศมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

ขณะเดียวกันในของการประเมินผล งานวิจัยของ 
แน่งน้อย หน่อค า (2547) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจ าแนกการ
ปฏิบัติการพยาบาลสากล โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ จากผลการประเมินพบว่าระบบสารสนเทศที่
ได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใช้งานของฝ่ายการพยาบาล 

วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์พร้อมคณะ (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring) โดยประกอบด้วยการ
ประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การ
ประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายทอดการ
ส่งต่อ ผลการประเมินออกมาสามารถน ามาวัดระดับ
คุณภาพของการท างานของครู และน าไปพัฒนาให้เข้า
กับหลักสูตรการสอนและการท างาน 
 ความรู้และงานวิจัยด้านการประเมินผลงาน 

 ความหมายและความส าคัญของ Terms of 
Reference (TOR) เป็นเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดท า TOR ต้องการให้ผู้
รับจ้างด าเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของ
ผู้รับจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ดังนั้น TOR จึงเทียบ
ได้กับข้อก าหนด (Specifications) ของสินค้าที่ผู้ซื้อ
จัดท าขึ้นส าหรับการจัดซื้อ แต่ต่างกันตรงที่ไม่สามารถ
จัดท าข้อก าหนดอย่างละเอียดส าหรบัผลงานการศึกษา
หรือบริการทางวิชาการได้เหมือนกับข้อก าหนดของ
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สินค้า ดังนั้น TOR จึงให้ข้อก าหนดได้เพียงคร่าวๆ 
เท่านั้น 

ความส าคัญของ TOR มีสองประการ คือ (1) 
ประการแรก TOR มีความส าคัญมากต่อคุณภาพของ
ผลงานที่จะได้จากที่ปรึกษา TOR จะต้องมีความ
ชัดเจน และก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ที่ปรึกษาจะต้อง
วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจน TOR ยิ่งมีความชัดเจน
เพียงใด ยิ่งท าให้การคัดเลือกที่ปรึกษาง่ายขึ้น โปร่งใส
มากขึ้น  และการประเมินปริมาณแรงงานของ
นักวิชาการสาขาต่างๆ ที่ต้องใช้จะใกล้เคียงกับความ
จริงมากยิ่งขึ้น (2) ประการที่สอง TOR เป็น
เอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้าง 
ดังนั้น TOR จึงต้องมีความชัดเจนเพียงพอต่อการ
ประเมินปริมาณและคุณภาพงานของที่ปรึกษา 

ดังนั้น การจัดท า TOR จึงต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นหรือ ในระดับแนวคิด ซึ่ง
เป็นการศึกษาเพื่อบ่งช้ีปัญหามากกว่าการหาค าตอบ 
การศึกษาใช้เวลาไม่นาน และอาจท าได้โดยการร่วม

หารือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด 
 
สถาปัตยกรรมของระบบ 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการข้อมูลทะเบียน
ประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการนี้ 
ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ 
แล้วบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อให้งานประเมินผล
บุคลากรสายวิชาการ น าข้อมูลไปใช้ ซึ่งข้อมูลนั้น 
ได้แก่ ข้อมูลการท างาน ที่น าเข้าจากเครื่องอ่าน
ลายนิ้วมือ ในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล ในขณะเดียวกันฝั่ง
งานประเมินผลบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งผู้รับการ
ประเมินคือ อาจารย์ผู้สอน ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะ
บันทึกภาระงานของตนเองเข้าไปในระบบ จัดเก็บลง
ฐานข้อมูล จนกระทั่งมีการประเมินจากผู้บังคับบัญชา 
แล้วผลการประเมิน ที่สามารถออกรายงานให้ผู้บริหาร
สูงสุดรับทราบและลงนามในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 1 

 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบทะเบียนประวัติบุคคลเพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 
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การออกแบบและพัฒนาระบบ 
การออกแบบระบบระบบจัดการข้อมูลทะเบียน

ประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) งาน
ทะเบียนประวัติ และ (2)  งานประเมินผลบุคลากร 
งานทะเบียนประวัติ ก าหนดผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 
ระดับ ระดับที่ 1 ผู้ดูแลระบบ ซึ่งท าหน้าท่ีก าหนดสิทธิ
ผู้ใช้งาน บันทึกข้อมูลการบรรจุ บันทึกข้อมูลต าแหน่ง 

บันทึกประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บันทึกการ
ท างาน และสามารถออกรายงานได้ ผู้ใช้งานระดับที่ 2 
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ ากองบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดูแลระบบ ยกเว้นก าหนดสิทธิ
ผู้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานระดับที่ 3 เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
สามารถบันทึกประวัติส่วนตัว และเรียกดูข้อมูล
รายงานบางส่วนเท่านั้น ดังรูปที่ 2  
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ภาพที ่2 แผนภาพแสดงกิจกรรมของส่วนงานทะเบียนประวตัิบุคคล มทร.ล้านนา น่าน 
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 ในขณะที่รูปที่ 3 แสดงแผนภาพกิจกรรมของ
ส่ วนง านประ เมิ นบุ คล ากรสายวิ ช าก าร  ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งได้
ก าหนดผู้ใช้งาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้รับการ
ประเมินหรือบุคลากรสายวิชาการ ผู้ประเมินหรือ
ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร  โดยผู้รับ
การประเมินจะต้องบันทึกภาระงานหลัก ภาระงานรอง 
ภาระงานเชิงพัฒนา และภาระงานที่รับมอบหมาย ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
(TOR) หลังจากนั้นผู้ประเมินหรือผู้บังคับบัญชา 
จะต้องท าหน้าที่ประเมินตามสมรรถนะของผู้รับการ
ประเมิน และบันทึกความคิดเห็น สรุปการประเมินผล 
ซึ่งระบบจะค านวนผลประเมินให้อัตโนมัติในรูปแบบ
ระดับค่าคะแนน แล้วน าไปใช้ในการก าหนดขั้น
เงินเดือน ในล าดับต่อไป 
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ภาพที ่3 แผนภาพแสดงกิจกรรมของส่วนงานประเมินผลบคุลากรสายวิชาการ มทร.ล้านนา น่าน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตของการพัฒนาระบบในครั้งนี้สามารถอธิบายเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

 ศึกษาข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
ต าแหน่ง รวมถึงประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประวัติการท างานของบุคลากร 

 พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 
โดยพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น 

 บุคลากรสายวิชาการสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

 ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินเพื่อให้คะแนนบุคลากรในสังกัดตัวเอง 

 ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ต่างๆของผู้ใช้งานและปรับปรุง เรียกค้นข้อมูล ออกรายงาน ข้อมูลการ
ประเมินบุคลากร 

 

เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
 เนื่องจากการระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ  เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นระบบที่รองรับการท างานแบบออนไลน์หรือเว็บไซด์ จึงได้ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจัดการเซิร์ฟเวอร์ ที่เรียกว่า AppServ 2.5.10 ซึ่งประกอบไปด้วย 

 Apache 2.2.8 ซอฟต์แวร์ส าหรับเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์บนโพรโทคอล HTTP 

 PHP 5.2.6 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ 

 MySQL 5.0.51b ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 นอกจากน้ียังมโีปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล และเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบในครั้งนี้ ได้แก่ 

 HeidiSQLโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 

 Sublime Text 3 โปรแกรมส าหรับเขียนพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ Git ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 INSPINIA Web Theme โปรแกรมตกแต่งและพัฒนาความสวยงามของเว็บไซด์ 
 

ผลการศึกษา 
 หลังจากการออกแบบและพัฒนาระบบตามขอบเขต ทีมผู้พัฒนาได้ผลการศึกษาในรูปแบบของระบบจัดการ
ข้อมูลทะเบียนประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน ในรูปแบบเว็บไซด์ และได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียด ได้
ดังนี ้
 ระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ เพ่ือประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 การพัฒนาระบบนี้สามารถแสดงตัวอย่างหน้าจอหลัก ๆ ได้ดังรูปข้างล่างน้ี 
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ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 
 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
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ภาพที่ 6 หน้าจอบันทึกการบรรจแุละการรับต าแหน่ง 
 

 

ภาพที ่7 หน้าจอบันทึกประวตัิการรับเครื่องราชอิสรยิภรณ ์
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ภาพที่ 8 หน้าจอบันทึกประวตัิส่วนตัวและการศึกษา 
 

 จากรูปภาพที่แสดงในข้างต้น รูปที่ 4  แสดง
หน้าจอการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานทุกระดับจะต้องมี
ช่ือผู้ ใ ช้และรหั สผ่ าน  โดยทางผู้ ดู แลระบบจะ
ด าเนินการก าหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นในการ
เข้าใจงานครั้งแรก ส่วนรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างของ
หน้าจอบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งได้แก่ ข้อมูลคณะ 
สาขา หลักสูตร ประเภทต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา  เครื่องราชอิสริยภรณ์ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะน าไปใช้ในการบันทึกรายการประจ าวันต่าง 
ๆ โดยในรูปนี้จะหน้าจอส าหรับการท างานที่คล้ายคลึง 
ท าให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการใช้งาน และเกิดความคุ้นชิน 
นอกจากนี้ยังมีหน้าจอการบันทึกประวัติส่วนตัวและ
การศึกษา ดังรูปที่ 8 ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าไป
แก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องได้ ส่วนรูปที่ 6 แสดง
หน้าจอบันทึกการบรรจุและการรับต าแหน่ง  ซึ่ง
ผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้
บันทึกข้อมูล และก ากับดูแลข้อมูลส่วนนี้ แต่ผู้ใช้งาน

ทั่วไปสามารถเรียกดูข้อมูลได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข
ได้ รูปที่ 7 แสดงหน้าจอบันทึกประวัติการรับเครื่อง
ราชอิสริยภรณ์ ซึ่งผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล
ระบบจะเป็นผู้บันทึก ส่วนรูปที่ 9 แสดงหน้าจอการ
สร้างแบบประเมิน ซึ่งฝ่ายบุคลากรจะเป็นผู้สร้างแบบ
ประเมิน ก าหนดผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างผู้รับประเมิน และผู้ประเมิน รวมไปถึง 
อาจารย์สายวิชาการ ต้องท าการบันทึกภาระงานของ
ตนเอง ซึ่งมี 5 ด้าน ได้แก่ ภาระงานการเรียนการสอน 
ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุ 
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  และภาระงานอื่น ๆ เช่น งาน
บริหาร งานก ากับดูแลนักศึกษา   ที่ส่งเสริมให้อาจารย์
มีการพัฒนาตนเอง แล้วน าผลคะแนนดังกล่าว ออก
รายงานและให้ผู้ประเมินได้กรอกผลประเมิน จนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายที่ฝ่ายบุคลากร สามารถออกรายงาน 
และน าผลประเมินส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของเขตพื้นที่ 
(มทร.ล้านนา น่าน) 
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ภาพที่ 9 หน้าจอการสร้างแบบประเมิน 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบ 
 หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ระบบถูกน าไป
ติดตั้งและใช้งาน พร้อมท าการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่ง
ค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ (ระดับความคิดเห็น 1: ควร
ปรับปรุง 2: น้อย 3: พอใช้ 4: ดี และ 5: ดีมาก ซึ่ง
เรียงระดับคะแนนจากน้อยไปหามาก) ให้เลือก โดย
ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อแปรผลและวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.50 จัดอยู่ในระดับความพึง
พอใจควรปรับปรุง 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51-2.50 จัดอยู่ในระดับความพึง
พอใจพอใช้ 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51-3.50 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจ
ด ี

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51-5.00 จัดอยู่ในระดับพึงพอใจ
ดีมาก 

 

 ในการประเมินผลครั้งนี้ด าเนินการจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 20 คนนี้ มีเจ้าหน้าที่ประจ า
กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 คน มีผู้ร่วมทดสอบ
ระบบผู้ใช้งานทั่วไป 16 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 
รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.60 
2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.50 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.45 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 
 
  จากตารางที่  2 พบว่าความตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดีมาก 
(4.60) การท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจท่ี ด ี(4.50) การง่ายต่อการใช้งานระบบ 
อยู่ ในระดับพึงพอใจที่  ดี (4.45) การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับพึงพอใจ ดี (4.40) 
และค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบจัดการข้อมูลทะเบียน
ประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัด
อยู่ในระความพึงพอใจที่ดี  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.31 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ราตรี ค าโมง (2543) 
และพรพิพัฒน์ ทองปรอน (2550) การน าโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากรมาใช้ใน
องค์กร จะท าให้การจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระเบียบมากขึ้น และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว
มากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต ธรรม
ขันทา (2555) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้สารสนเทศมีความ
ถูกต้อง เช่ือถือได้ มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และ
สามารถน าไปใช้การประเมินผลของบุคลากร ซึ่งผล
การทดลองในงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
แน่งน้อย หน่อค า (2547) และวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
พร้อมคณะ (2556) ที่ว่าระบบระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติบุคลากรที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาวัดระดับคุณภาพ

ของการท างานของบุคลากรหรือครู อาจารย์  และ
น าไปพัฒนาให้เข้ากับหลักสูตรการสอนและการท างาน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
  การใช้การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียน
ประวัติ เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มี
การท างานในรูปแบบเว็บไซด์ ซึ่งหลักการท างานส่วน
ทะเบียนประวัติมีลักษณะคล้ายกับระบบบุคลากร
ทั่วไป แต่ระบบการประเมินผล จะออกแบบตาม
หลักการประเมินผลของมหาวิทยาลัย โดยระบบจะ
ออกแบบส าหรับบุคลากรสายวิ ชาการ เท่านั้ น 
เนื่องจากสายสนับสนุน ยังมีหลักเกณฑ์ยังไม่แน่นอน 
จากการท างานของผู้ใช้งานยังพบว่า ระบบออกแบบ
ให้ใช้งานง่าย และสามารถค านวณผลการประเมินได้
อย่างรวดเร็ว และมีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งเป็น
เพราะว่าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทางทีม
ผู้พัฒนาได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรมาร่วมในการ
วิเคราะห์และออกแบบร่วมกัน ส่งผลให้เพิ่มความ
สะดวกสบายต่อผู้ใช้งานและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การท างานขององค์กรเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบ มีการก าหนดผู้ ใช้และ
ตรวจสอบผู้ใช้ระบบก่อนเข้าถึงฟังก์ชันการท างานแต่
ละฟั งก์ ชันทั้ งหมด  ซึ่ ง เป็นการเพิ่มระดับความ
ปลอดภัยต่อข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 
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สามารถประเมินผลการท างานออกมาให้เป็นภพอย่าง
ชัดเจนโดยแสดงเป็นตัวเลขระดับการประเมิน ส่วน
ระบบที่ได้ศึกษาจะกล่าวถึงการพัฒนาเครื่องมือหรือ
แบบแผนการพัฒนาบุคลากร และระบบระบบจัดการ
ข้อมูลทะเบียนประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน มีการท างานแบบออนไลน์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีความยืดหยุ่นกว่าระบบ
เดิมที่ศึกษามาที่จัดเก็บของมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
ท างานในระบบอินทราเน็ต   
 

ข้อเสนอแนะ 
ทางผู้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ 

เพื่อประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คาดว่า
ควรพัฒนาเพิ่มในส่วนการประเมินผลของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุม 
และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
มทร.ล้านนา น่าน ได้ในอนาคต รวมไปถึงอาจต้องมี
พัฒนาหน้าจอให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์
เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการสู่ ชุมชน รหัสโครงการ 58 -HRM-1 -089 
นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบจากศูนย์วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ
ส าคัญที่สุดขอขอบคุณกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่
ให้ข้อมูลงานวิจัยในครั้งน้ี 

เอกสารอ้างอิง  

แน่งน้อย หน่อค า. (2547). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจ าแนกการ
ปฏิบัติการพยาบาลสากลโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม.่ เชียงใหม:่ การค้นคว้าแบบอิสระ
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

พรพิพัฒน์ ทองปรอน. (2550). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศูนย์บรหิารงานวิจัย. 

ราตรี ค าโมง. (2543). ระบบสารสนเทศบุคลากรของ
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่. เชียงใหม่ : สถาบัน
ราชภัฎเชียงใหม่. 

วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ พร้อมคณะ. (2556). พัฒนา
ครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 
(Coaching and Mentoring). ปทุมธานี : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สมร  วณาลักษณ์  และ วรางคณา  ทะรี. (2549). 
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน. น่าน : องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่าน. 

สาธิต ธรรมขันทา. (2555). การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงราย.  

สิริกัญญา วงศ์ค า. (2549). การพัฒนาระบบข้อมลู
บุคลากรของโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่. 
เชียงใหม่ : โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่. 

 

 

 
 
 

 
 
 

1063



 

 

การออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาจับเวลาบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
แสดงผลขนาด 4 หลักด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ ์

The Design and Build Stopwatch Circuit on CPLD Explorer XC9572XL 
Board in Display 4 Digits with Multiplex Techniques 
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บทคัดย่อ 
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอกำรออกแบบและสร้ำงวงจรนำฬิกำจับเวลำแสดงผลด้วยตัวเลข 4 หลัก บนบอร์ด 

CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ ซ่ึงบอร์ดใช้ไฟเล้ียงวงจร 3.3V สำมำรถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง ท ำ
กำรสร้ำงวงจรโดยวิธีวำดผังวงจรโดยใช้ ISE WebPACK 8.1i ของบริษัท Xilinx เสร็จแล้วดำวน์โหลดวงจรลงใน Chip CPLD ขนำด 
1,600 เกต ซ่ึงวงจรที่ออกแบบประกอบด้วยวงจรก ำเนิดควำมถี่ 32.768 kHz วงจรหำรควำมถี่ให้เหลือ 100 Hz วงจรปิดเปิดสัญญำณ
นำฬิกำ วงจรเซ็ต-รีเซ็ต, วงจรนับ 100 วงจรนับ 60 วงจร 4 to 1 MUX จ ำนวน 4 ชุด วงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low และ
วงจรถอดรหัส BCD-8421 to 7 Segment จำกกำรออกแบบวงจรพบว่ำวงจรใช้ทรัพยำกรใน Chip CPLD ดังนี้คือ Macrocells 38/72 
(53%) Pterms 124/360 (35%) Registers 26/72 (37%) Pins 14/34 (42%) Function Block Inputs 53/216 (25%) ผลกำร
สร้ำงวงจรพบว่ำท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมที่ออกแบบไว้ 

ค าส าคัญ : วงจรนำฬิกำจับเวลำ, CPLD, เทคนิคกำรมัลติเพล็กซ์ 

Abstract 

This article aims to offer design and build the circuit timer with 4-digit display on CPLD Explorer 
XC9572XL board with multiplex technique that was used 3.3V power supply which can store data even without 
power. Creating circuit by drawing a schematics  by using ISE WebPACK 8.1i of  Xilinx company and then  
download circuit into chip CPLD  size 1600 gate that circuit design which includes circuit that create frequency at  
32.768kHz,  circuit divide the frequency to 100Hz, turn signal in circuit clock, a set - reset circuit , a counter circuit 
100, a counter circuit 60, a 4 to 1 MUX  circuit in 4 sets, 2 to 4 decoder circuit  with Active Low, and decoder BCD-
8421 to 7 segment from circuit design found that circuit using resource in  chip CPLD in the following Macrocells 
38/72 (53%) Pterms 124/360 (35%) Registers 26/72 (37%) Pins 14/34 (42%) Function Block Inputs 53/216 (25%)   
results from creating circuits found that operate correctly as intended. 

Keywords : Stopwatch circuit, CPLD, Multiplex techniques 
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บทน า  
ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล ได้ เข้ ำ ม ำ มี บ ท บ ำ ท ใน

ชีวิตประจ ำวันของเรำเป็นอย่ ำงมำก อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆล้วนมีระบบนี้เข้ำไปเกี่ยวข้อง 
เช่น  คอมพิ ว เตอร์  เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำในบ้ ำน  ใน
ส ำนักงำน ทำงกำรทหำร ทำงกำรแพทย์ ระบบ
เครือข่ำยและกำรสื่อสำร  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
วงกำรกีฬำในกำรเรียนทำงด้ำนไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 
วิชำวงจรดิจิตอลถือเป็นวิชำพื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญ
ทั้งในระดับ ปวช. และระดับอุดมศึกษำ ซึ่งนักศึกษำ
จะต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เนื้อหำที่
เรียนจะเริ่มจำกระบบเลขฐำนสอง รหัสเลขฐำนสอง 
ลอจิกเกต กฎพีชคณิตบูลีน วงจรคอมไบเนชัน ฟลิป
ฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ และอื่นๆ ซึ่งจะเน้นให้
นักศึกษำน ำลอจิกเกตมำออกแบบวงจรดิจิตอล เมื่อ
ท ำกำรออกแบบวงจรเสร็จแล้วน ำลอจิกเกต หรือไอซี
ดิจิตอลส ำเร็จรูปที่มีฟังก์ชันกำรท ำงำนที่เฉพำะด้ำน
มำต่ อวงจรลงโปรโตบอร์ด  ต่ ออุปกรณ์ อินพุ ต 
เอำต์พุต ป้อนไฟเลี้ยงให้วงจรแล้วท ำกำรป้อนลอจิก
อินพุตเพื่อทดสอบวงจรว่ำท ำงำนตำมที่เรำออกแบบ
ไว้หรือไม่ถ้ำวงจรไม่ท ำงำนแสดงว่ำเกิดกำรผิดพลำด 
เช่น ต่อวงจรผิด ใช้ไอซีลอจิกเกตผิดเบอร์ ยิ่งถ้ำหำก
วงจรที่ เรำออกแบบไว้มีขนำดใหญ่และมีควำม
ซับซ้อนมำกกำรต่อวงจรก็จะมีขนำดใหญ่ตำม ใช้
เวลำ อุปกรณ์มำกขึ้น โอกำสผิดพลำดก็มีสูงตำม กำร
แก้ไขวงจรก็ยุ่งยำกตำมไปด้วย มีผลต่อควำมถูกต้อง
แม่นย ำในกำรท ำงำนของวงจรเพรำะที่ควำมถี่สูงๆจะ
เกิด Delay Time และสิ้นเปลืองงบประมำณในกำร
สร้ำงมำก  

ปัจจุบันกำรออกแบบฮำร์ดแวร์ทำงด้ำนดิจิตอล
ได้พัฒนำไปมำก ทำงเลือกในกำรออกแบบไอซีเพื่อ
ผลิตฮำร์ดแวร์ดิจิตอลจ ำนวนมำกๆและมีรำคำต้นทุน
ต่ ำได้หันมำใช้เทคโนโลยี FPGA (Field Program 
mable Gate Array) แ ล ะ  CPLD (Complex 
Programmable Logic Device) [1,2] 

CPLD เป็ น ชิ พ เอน ก ป ระส งค์ ที่ ส ำม ำรถ
โปรแกรมให้มีฟังก์ชันกำรท ำงำนตำมที่ต้องกำรได้ มี

ส่วนประกอบภำยในหลักๆคือ Function Block 
และ I/O Block ที่สำมำรถเช่ือมต่อถึงกันด้วยสวิตช์ 
Matrix ภำยใน Function Block จะประกอบไปด้วย
วงจรลอจิกพื้นฐำนต่ำงๆที่สำมำรถโปรแกรมเป็นวงจร
ดิจิตอลได้ตำมต้องกำร เช่น บอร์ดตัวเลข บอร์ด
แสดงผลต่ำงๆ นำฬิกำจับเวลำ ซึ่งปัจจุบันนำฬิกำจับ
เวลำจะถูกออกแบบมำโดยใช้ไอซีดิจิตอล หรือกำร
เขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่วงจร
เหล่ำนี้ก็ยังต้องกำรอุปกรณ์เพิ่มเตมิในส่วนอินพุตและ
เอำต์พุตเข้ำไป เช่น สวิตช์ วงจรก ำเนิดสัญญำณ
นำฬิกำ วงจรควบคุมกำรถอดรหัส วงจรแสดงผล
ตัวเลข 7 ส่วน ซึ่งก็ยังท ำให้กำรสร้ำงวงจรใช้เวลำ
มำกพอสมควร ดังนั้นกำรออกแบบวงจรดิจิตอล
ขนำดกลำงและขนำดเล็กแล้วเลือกใช้บอร์ด CPLD 
Explorer XC9572XL จึงมีควำมเหมำะสมกว่ำ [1,2] 

โครงกำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ
ได้ท ำกำรศึกษำกำรออกแบบและประยุกต์ใช้งำน
วงจรนับ วงจรหำรควำมถี่ กำรประยุกต์ใช้ลอจิกเกต
เพื่อท ำเป็นวงจรนำฬิกำจับเวลำ ที่สำมำรถใช้งำนได้
จริงแสดงผลขนำด 4 หลัก เพื่อน ำไปใช้เป็นสื่อกำร
เรียนกำรสอนโดยมีกำรแสดงผลในหน่วยวินำทีและ
หน่ วยย่อยวินำที บนบอร์ด  CPLD Explorer XC 
9572XL โดยวิธีวำดผังวงจร โดยใช้โปรแกรม Xilinx 
ISE WebPACK 8.1i เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำร
ออกแบบ ซึ่งสำมำรถสร้ำงวงจรย่อยหลำยๆวงจรแล้ว
น ำวงจรต่ำงๆมำต่อกันเสร็จแล้วท ำกำรยุบวงจรต่ำงๆ
ให้เหลือวงจรเดียวได้ ส่วนกำรแสดงผลนั้นจะอำศัย
กำรออกแบบโดยใช้เทคนิคกำรมัลติเพล็กซ์เข้ำมำ
ช่วยก่อนส่งข้อมูลแสดงผลที่ 7 เซกเมนต์ ท ำให้ลด
ขนำดของวงจรให้เล็กลงได้มำกและสำมำรถน ำไปใช้
งำนในวงจรอื่นๆได้อีกมำก อีกทั้งเพื่อเป็นกำรเรียนรู้
กำรออกแบบขั้นพื้นฐำนเพื่อใช้ในกำรศึกษำต่อใน
ระดับสูงขึ้นของนักศึกษำ และยังเป็นโอกำสที่ดีที่จะ
ท ำให้นักศึกษำสำขำวิชำเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ 
วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร สำขำไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้กล้ำคิด กล้ำท ำและน ำเสนอผลงำน
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษำกำรออกแบบวงจรนำฬิกำจับเวลำ

แสดงผลขนำด 4 หลักและกำรมัลติเพล็กซ์บนบอร์ด 
CPLD Explorer XC 9572XL  

2. เพื่อสร้ำงวงจรนำฬิกำจับเวลำแสดงผลขนำด 
4 ห ลั กแล ะกำรมั ล ติ เพ ล็ ก ซ์ บ น บ อร์ ด  CPLD 
Explorer XC 9572XL โดยวิธีวำดผังวงจร  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. ไอซีดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง 

1
2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9
8

NC
VCC GND

I/P A
NC
QA
QD

QB
QCR9(2)

R9(1)

R0(2)
R0(1)
I/P B

74LS90

 

ภาพที่ 1  IC 74LS90 Asynchronous Decade Counter  
 

จำกภำพที่ 1  IC 74LS90 เป็นไอซีดิจิตอลชนิด 
TTL ท ำหน้ำที่นับสิบภำยในมีวงจรนับ 2 ชุดคือนับ 2 
กับนับ 5 I/P A เป็นอินพุตของวงจรนับ 2 ส่วน I/P B 
เป็นอินพุตของวงจรนับ 5 ท ำงำนที่สภำวะขอบขำลง
มีขำรีเซตคือขำ R0(1), RO(2) ท ำงำนที่ลอจิก 1 ไอซี

ตัวนี้สำมำรถออกแบบเป็นวงจรนับและวงจรหำร
ควำมถี่ได้ เช่น วงจรนับ 60 และวงจรนับ 100 เพื่อ
ใช้เป็นกำรแสดงเวลำในกำรจับเวลำหลักวินำทีและ
หลักส่วนย่อยของวินำที [3] 

 

I/P A

QF

R0(1) R0(2)

QGQH QE

I/P B

CLK
I/P A

QB

R0(1) R0(2)

QCQD QA

I/P B74LS90

       

R9(2) R9(1)

         

74LS90

 

ภาพที่ 2  วงจรนับ 60 โดยใช้ไอซี 74LS90 
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จำกภำพที่ 2  เป็นวงจรนับ 60 โดยใช้ไอซี TTL 
เบอร์ 74LS90  2 ตัวท ำหน้ำที่นับโดยสัญญำณพัลซ์
ป้อนเข้ำที่ขำ I/P A ของตัวนับหลักหน่วยซึ่งท ำงำน
ในสภำวะขอบขำลงเมื่อนับครบ 1 รอบ (0-9) จะท ำ
กำรส่งสัญญำณพัลซ์ 1 ลูกผ่ำนทำงเอำต์พุต QD ไป
กระตุ้นให้วงจรนับหลักสิบท ำงำน เมื่อนับถึงเลข 60 
จะท ำกำรรีเซตตัวเองโดยมี AND gate 2 I/P เป็นตัว

ตรวจสอบเลข 6 หรือ 0110 แล้วส่งลอจิก 1 ไปที่ขำ 
R0 ของไอซีทั้ง 2 ตัว ส่วนขำ R9(1) และ R9(2) ขำ
ใดขำหน่ึงต้องต่อลอจิก 0 เพื่อให้ไอซีท ำงำน ส่วนกำร
ต่อ I/P B เข้ำกับเอำต์พุต QA หรือ QE เพื่อเช่ือมต่อ
วงจรนับ 2 กับวงจรนับ 5 ภำยในไอซีให้ท ำงำนเป็น
วงจรนับสิบ 

 
ตารางที่ 1 ตำรำงควำมจริงของไอซี 74LS90 

Reset Inputs Output 
R0(1)      R0(2)      R9(1)      R9(2) QD     QC     QB     QA 
H           H           L           X 
H           H           X           L 
X           X           H           H 
X           L           X           L 
L           X           L           X 
L           X           X           L 
X           L           L           X 

L        L        L        L 
L        L        L        L 
H        L        L        H 

COUNT 
COUNT 
COUNT 
COUNT 

 

I/P A

QF

R0(1) R9(1)

QGQH QE

I/P B

CLK
I/P A

QB

R0(2) R9(2)

QCQD QA

I/P B74LS90

                

74LS90

 

ภาพที่ 3 วงจรนับ 100 โดยใช้ไอซี 74LS90   
 

จำกภำพที่  3 เป็นวงจรนับ 100 โดยใช้ไอซี 
TTL เบอร์ 74LS90  2 ตัวท ำหน้ำที่นับโดยสัญญำณ
พัลซ์ป้อนเข้ำที่ขำ I/P A ของตัวนับหลักหน่วยซึ่ง
ท ำงำนในสภำวะขอบขำลงเมื่อนับครบ 1 รอบ (0-9) 
จะท ำกำรส่งสัญญำณพัลซ์ 1 ลูกผ่ำนทำงเอำต์พุต 

QD ไปกระตุ้นให้วงจรนับหลักสิบท ำงำน เมื่อนับถึง
เลข 100 จะท ำกำรรีเซตตัวเองโดยไม่ต้องมีลอจิกเกต
ในกำรตรวจสอบเลขนับเพรำะเป็นกำรนับที่ลงตัวอยู่
แล้ว ส่วนกำรต่อขำ R0 และ R9 ของไอซีทั้ง 2 ตัว 
สำมำรถเลือกต่อได้ตำมเง่ือนไขในตำรำงที่ 1 [3,4] 
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ภาพที่ 4  บอร์ดทดลอง CPLD Explorer XC9572XL 
 

2. คุณ สมบั ติ ข อ งบ อ ร์ดทดลอง CPLD 
Explorer XC9572XL 

1. CPLD เบอร์ XC9572XL 1,600 เกต แบบ 
PLCC 44 ขำ (PC44) Speed Grade –10 

2. บัสเซอร์ 1 ตัว 
3. 7 Segment common K ขนำด 4 หลัก 
4. LED แสดงผล 3 สถำนะ 4 หลอด   
5. LED แสดงผล 2 สถำนะ 4 หลอด   
6. Slide Switch   4 ตวั   
7. Onboard Oscillator 32.768 kHz 
8. Push button switch 6 ตัว 
9. Port K1 เป็น I/O 10 บิต ซึ่งสำมำรถใช้กับ 

I/O 5V และ 3.3V ได ้[1] 

จำกภำพที่ 5 เป็นวงจรกำรเช่ือมต่อบนบอร์ด 
CPLD และต ำแหน่งขำในกำรเลือกใช้งำน Chip 
CPLD XC9572XL ขนำด 44 ขำมีควำมจุ 1600 เกต
มี 34 I/O โครงสร้ำงภำยในประกอบด้วย Function 
Block และ I/O Block ที่สำมำรถเช่ือมต่อกันด้วย
สวิตซ์แมทริกซ์ ภำยใน Function Block ประกอบ
ไปด้วยวงจรลอจิกเกตพื้นฐำนที่สำมำรถโปรแกรม
เป็นวงจรดิจิตอลได้ตำมต้องกำรเมื่อโปรแกรมแล้ว
ข้อมูลยังคงอยู่ถึงแม้ไม่มีไฟเลี้ยงและสำมำรถ 
โปรแกรมได้หลำยครั้ง [1,2] 

3. วงจรและต าแหน่งขาบนบอร์ด CPLD 
Explorer XC9572XL 
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ภาพที่ 5 วงจรและต ำแหน่งขำของ CPLD เบอร ์XC9572XL    
(ที่มำ: http://www.ailogictechnology.com/index.php) 

 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 6 สำย USB JTAG (a) ด้ำนบน (b) ด้ำนล่ำง 
 

ภำพที่ 6 แสดงสำยต่อ USB JTAG (a) ด้ำนบน
กำรวำงอุปกรณ์ส่วน (b) ด้ำนล่ำงกำรบัดกรีวงจร ซึ่ง
เป็นสำยที่ ใช้ เช่ือมต่อระหว่ำงพอร์ต  USB ของ
คอมพิวเตอร์กับบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
เพื่อโหลดวงจรลงสู่ชิพ CPLD 

วิธีการวิจัย  
1. ก า ห น ด  Block Diagram ข อ งว งจ ร

นาฬิกาจับเวลา 
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Reset/ON

Start/Stop

 

ภาพที่ 7 ขอบเขตกำรแสดงผลนำฬิกำจับเวลำ 

OSC
Frequency
 Divider

00-99
Counter

00-59
Counter

Display

Display

Set/
Reset

100Hz
Control
Clock

 

ภาพที่ 8 Block Diagram ของวงจรนำฬิกำจับเวลำ 
 

จำกภำพที่ 8 แสดง Block Diagram ของวงจร
นำฬิกำจับเวลำแสดงผล 4 หลัก ควบคุมกำรแสดงผล
ด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ โดยใช้ตัวก ำเนิดสัญญำณ
นำฬิกำ (OSC) จำกบนบอร์ด CPLD ซึ่งควำมถี่ที่
สร้ ำงขึ้นมำเท่ ำกับ  32.768 kHz ผ่ ำนวงจรหำร
ควำมถี่ลงมำเหลือ 100Hz ส่งเข้ำสู่ภำคควบคุมกำร
ปิดเปิดสัญญำณนำฬิกำถ้ำไม่มีกำรปิดสัญญำณก็ให้
ส่งสัญญำณนี้ เข้ำสู่วงจรนับ 00-99 แสดงว่ำใน 1 
วินำทีจะมีกำรนับในหน่วยนี้อยู่ 100 เลขแล้วส่งออก
แสดงผล ส่วนอินพุต Set / Reset ท ำหน้ำที่ในกำร
ควบคุมให้วงจรนับท ำงำนหรือให้รีเซตวงจรเป็นศูนย์ 
ซึ่ง OR gate จะท ำหน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่งคือตรวจเช็ค

กำรรีเซตอัตโนมัติเมื่อนับครบ 60 แล้วส่งข้อมูล
แสดงผลต่อไป 

จำกภำพที่  9 ไอซี CB16CE หำรควำมถี่จำก 
32.768 kHz ออกมำ 2 ควำมถี่คือ 512 Hz (Z6) ส่ง
เข้ำวงจรควบคุมกำรแสดงผล ส่วนควำมถี่ 128 Hz  
(Z8) ส่งเข้ำวงจรควบคุมกำรนับโดยใช้ AND gate 2 
อินพุตน ำสัญญำณเอำต์พุตส่งไปยังวงจรนับ 100 
ต่อไป 

2. สร้างวงจรหารความถี่ วงจรนับ 4 วงจร 2 
to 4 Decoder แ บ บ  Active Low แ ล ะว งจ ร
ควบคุมการนับ 

 

 

ภาพที่ 9 วงจรหำรควำมถี่ วงจรนบั 4 วงจร 2 to 4 Decoderแบบ Active Low และวงจรควบคุมกำรนับ 
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3. สร้างวงจรนับ 00-99 ในส่วนย่อยวินาทีโดยใช้ตัวนับเบอร์ CD4CE 

 

ภาพที ่10 วงจรนับ 00-99 ในส่วนย่อยวินำที 
 

 

ภาพที่ 11 กำรจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรนับ 00-99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นบัหลกัหน่วย 

นบัหลกัสิบ 
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4. ออกแบบและสร้างวงจรนับ 00-59 วินาทแีบบมีขาควบคุมโดยใช้ตัวนับเบอร์ CD4CE 

 
ภาพที ่12 วงจรนับ 00-59 วินำทีแบบมีขำควบคุม 

 
จำกภำพที่ 12 เป็นวงจรนับหลักวินำทีโดยไอซี

ตัวที่ 1 นับหลักหน่วย ไอซีตัวที่ 2 นับหลักสิบ โดย
วงจรรับสัญญำณจำกวงจรนับ 100 เข้ำสู่วงจรนับ 
00-59 เมื่อนับเลข 60 วงจรจะท ำกำรรีเซตกลับมำ

เริ่มนับเลข 00 ใหม่อีกครั้งหรือจนกว่ำจะกดสวิตช์ 
SW_1 ก็จะท ำให้วงจรนับ 00-59 และวงจรนับ 100 
รีเซตด้วยเช่นกัน 

 

 

ภาพที ่13 กำรจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรนับ 00-59  
 

จำกภำพที่ 13 เป็นกำรจ ำลองกำรท ำงำนของ
วงจรนับ 00-59 จะเห็นว่ำเมื่อไม่กดสวิตช์ SW_1 จะ
เป็นลอจิก 1 ท ำให้ขำ CLR_100 ของวงจรนับ 100 
เป็นลอจิก 0 วงจรจะนับปกติ  จำกนั้นในกรอบ
สี่เหลี่ยมจะพบว่ำเมื่อวงจรนับถึงเลขใดๆ เช่นเลข 
1510 แล้วท ำกำรกดสวิตซ์ SW_1 จะเป็นลอจิก 0 ท ำ

ให้ขำ CLR_100 ของวงจรนับ 100 เป็นลอจิก 1 
วงจรนับจะถูกรี เซตทันที  จนกว่ำขำ SW_1 จะ
กลับมำเป็นลอจิก 1 และขำ CLR_100 เป็นลอจิก 0 
วงจรจึงจะท ำกำรนับอีกครั้ง 

5. สร้างวงจร 4 แชนแนล 4 to 1 MUX 

ตวัท่ี 1 

ตวัท่ี 2 
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ภาพที่ 14 วงจร 4 แชนแนล 4 to 1 MUX 

6. สร้างวงจร BCD-8421 to 7 Segment Decoder แบบ Common Cathode 

 

ภาพที ่15 วงจร BCD-8421 to 7 Segment Decoder 

 

 

 

 

 

1073



 

 

7. การสร้างสัญลักษณ์ของแต่ละวงจร 

 

ภาพที ่16 องค์ประกอบของวงจรนำฬิกำจับเวลำ 
 

8. การเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกัน 

 

ภาพที ่17 กำรเช่ือมต่อวงจรเข้ำดว้ยกันโดยกำรลำกเส้นวงจร 
 

จำกภำพที่ 16-17 ประกอบด้วยวงจรที่ 1 คือ
วงจร Divide_dec ซึ่ งภำยในมี วงจรหำรควำมถี่ 
วงจรนับ 4 วงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active 
Low และวงจรควบคุมกำรนับ วงจรที่ 2 คือวงจรนับ

ส่วนย่อยของวินำที วงจรที่ 3 คือวงจรนับหลักวินำที 
วงจรที่ 4 คือวงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 4 ช่อง และวงจร
ที่ 5 คือวงจรถอดรหัส BCD-8421 to 7 segment 
แบบ Common Cathode 
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9. การเชื่อมต่อขาวงจรเข้ากับบอร์ด CPLD 

 

ภาพที ่18 กำรก ำหนดขำในหน้ำตำ่ง Edit Constraints (text) 
 

จำกภำพที่  18 เป็นกำรก ำหนดขำอินพุ ต
เอำต์พุตของวงจรเข้ำกับขำของชิพ CPLD เช่น 

บรรทัดที่ 1 หมำยถึงก ำหนดให้อินพุตที่ช่ือ CLK1 ต่อ
กับขำที่ 5 ของชิพ CPLD 

 

ภาพที ่19 กำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดภำยใน Chip CPLD 

 

ภาพที่ 20 กำรเลือกไฟลเ์พื่อดำวน์โหลด 
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 ภาพที่ 21 กำรดำวน์โหลดวงจรลงสู่ Chip CPLD 
 

ผลการวิจัย  

 

ภาพที่ 22 ชิพตัวใหม่วงจรนำฬิกำดิจิตอล ที่พร้อมใช้งำน 

 

ภาพที่ 23 ปุ่มควบคุมกำรท ำงำน 

ปุ่ ม Start/Stop ปุ่ ม Reset/ON 

วินาที ส่วนยอ่ยวินาที 
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ปุ่ม Reset/ON ถ้ำเป็นลอจิก 0 จะรีเซตวงจรทันท ี

 

ภาพที่ 24 เมื่อปุ่ม Reset/ON = 0 จะรีเซตวงจรทันทีโดยไมส่นใจสถำนะของปุ่ม Start/Stop 

 

ภาพที่ 25 ทดลองเริ่มจับเวลำโดยให้ปุ่ม Reset/ON และปุ่ม Start/Stop = 1 

 

ภาพที่ 26 แสดงกำรจบัเวลำ 12.38 วินำที 
วงจรนำฬิกำจับเวลำท ำงำนเมื่อปุม่ Reset/ON=1 

ปุ่ ม Reset/ON 

ปุ่ ม Reset/ON 

ปุ่ ม Start/Stop 

1077



 

 

 

ภาพที่ 27 แสดงกำรจบัเวลำ 33.28 วินำที 
 

 

ภาพที่ 28 แสดงกำรจบัเวลำ 59.98 วินำที 

 

ภาพที่ 29 กำรหยุดเวลำคำ้งที่เลขปัจจุบันเลข 09.25 วินำที โดยใหปุ้่ม Reset/ON = 1, Start/Stop = 0 

ปุ่ ม Reset/ON 

ปุ่ ม Start/Stop 

ปุ่ ม Reset/ON 

ปุ่ ม Start/Stop 

ปุ่ ม Start/Stop 

ปุ่ ม Reset/ON 
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ภาพที่ 30 เมื่อให้ปุ่ม Reset/ON , Start/Stop = 1 วงจรสำมำรถนับต่อไปได ้
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จำกกำรออกแบบและทดสอบวงจรพบว่ำวงจร

ท ำงำนได้ดีตำมที่ต้องกำรแต่บอร์ด CPLD รุ่นนี้จะมี
ข้อจ ำกัดในเรื่องควำมถี่ที่ผลิตออกมำที่ 32.768 kHz ไม่
สำมำรถออกแบบวงจรหำรควำมถี่ให้เหลือ 100 Hz ใน
กำรสร้ำงวงจรนี้จึงได้ใช้ควำมถี่ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ 128 
Hz เพื่อเป็นสัญญำณนำฬิกำให้กับวงจรนับ 100 ท ำให้
วงจรนำฬิกำจับเวลำที่สร้ำงเสร็จนับเร็วกว่ำเวลำจริง 
แนวทำงกำรพัฒนำวงจรนี้ เช่น ออกแบบให้สำมำรถนับ
ถอยหลังได้ หรือมีเสียงเตือนเมื่อถึงเวลำที่หยุดและควร
ใช้บอร์ด CPLD รุ่นที่มีวงจรผลิตควำมถี่ 1 MHz 

 
สรุป  

กำรออกแบบและสร้ำงวงจรนำฬิกำจับเวลำบน
บ อร์ ด  CPLD Explorer XC9572XL ท ำ ให้ ได้ ว งจ ร
รวมตัวใหม่ขึ้นมำ 1 ตัว วงจรที่ออกแบบเพิ่มเติม เช่น 
วงจรควบคุมกำรปิดเปิดสัญญำณนำฬิกำ วงจรนับ 60 
แบบมีขำควบคุม วงจรนับ 100 และวงจรหำรควำมถี่ 
ออกแบบร่วมกับกำรประยุกต์ใช้วงจร MUX วงจร
แสดงผลตัวเลข พบว่ำวงจรสำมำรถท ำงำนได้เป็นอย่ำงดี
ตำมที่คำดหวังไว้ และใช้ทรัพยำกรภำยในชิพ CPLD 

เ ช่ น  Registers26/72 (37%) Pins 14/34 (42%) 
สำมำรถน ำวงจรนี้ไปใช้กับวงจรอื่นๆได้อย่ำงไม่จ ำกัด 
และแก้ไขวงจรได้ง่ำย ตัวชิพ CPLD สำมำรถเก็บข้อมูล

ไว้ได้ตลอดแม้ไม่มีไฟเลี้ยงและสำมำรถใช้ในเชิงพำณิชย์
ได้ 
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การออกแบบวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลัก 
โดยใช้เทคนิค 1’s complement แบบมีเครื่องหมายแสดงผลด้วยตัวเลข 
Designing the 1 Digit Adder/Subtractor Circuits by Using 1's 

Complement Technique with Sign Displaying with 7 Segment. 

อภิสิทธ์ิ ขันอัศวะ1, วิสูตร อาสนวจิิตร2 และ อดิศร กวาวสิบสาม3*   

Aphisit Khunasawa1, Wisut Asanavijit2 and Adisorn Kwawsibsam3* 

1,2,3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1,2,3 College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of Technology Lanna  
* Corresponding author e-mail: adisorn_401@hotmail.com, 080-5006475   

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการออกแบบและสร้างวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลักโดยใช้เทคนิคแบบ 1’s 

complement ซ่ึงเป็นวิธีการลบเลขฐานสองแบบใช้การบวกแทนการลบ โดยอาศัยคุณสมบัติของลอจิกเกต วงจรประกอบด้วยภาค

อินพุต ภาคตัวเลือกการบวก/ลบโดยใช้ Exclusive OR Gate และ AND Gate เป็นตัวควบคุม วงจรบวกเลขฐานสองแบบคิดตัวทด

ขนาด 4 บิต วงจรตรวจสอบตัวทด  วงจรตรวจสอบผลลัพธ์ ข้อดีของวงจรนี้คือใช้อุปกรณ์น้อย โดยใช้ไอซีดิจิตอลแบบ TTL เพียง 7 ตัว 

การท างานถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ซ่ึงยืนยันด้วยการจ าลองการท างานของวงจร  โดยใช้โปรแกรม ISE Simulator และจากการต่อ

วงจรจริง พบว่าวงจรจ่ายกระแส   116.5 mA ที่ใฟเลี้ยง +5V และบริโภคพลังงาน 0.582 W 

ค าส าคัญ : วงจรบวก/ลบเลขฐานสอง  เทคนิค 1’s complement   

Abstract 
This article aims to offer the design and build a circuit with positive / negative binary number in 1 digit 

size with 1 's complement technique, which is the minus of binary number type to use the plus  instead of the 

minus. Based on the properties of the logic gate. The circuit includes an input the option of plus / minus by using  

the Exclusive OR gate and AND gate to be a controller of the binary number circuit  type carry a 4 -bit circuit. 

Circuit carry verification  results checking circuit . The advantage of this circuit is used less tools by  using IC digital 

type TTL only 7. The  working properly as designed, Which was confirmed by simulating the operation of the 

circuit by  using ISE Simulator program  and from the real circuit and found that The circuit release the current  

116.5 mA at the +5V power supply and power consumption in 0.582 W 

Keywords : Adder / Subtracter, Technique  1's complement 
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บทน า  
 ปัจจุบั นวงจรดิ จิตอล เข้ ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เช่น อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าต่ างๆล้วนมี วงจรดิจิตอลเข้ าไป
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทาง
ทหาร ทางการแพทย์ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านความปลอดภัยในการด ารงชีวิต วงจรควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ วงจรควบคุมการแสดงผลใน
ระบบไฟจราจร เพื่ อให้ เราสามารถทราบและ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง การแสดงผลสามารถแสดงได้ใน
หลายรูปแบบขึ้นอยู่ กั บการน าไป ใช้งาน  เช่น 
แสดงผลด้วยเสียง หลอดไฟ ตัวเลข หรือแม้แต่
อุปกรณ์ส านักงาน เช่น การแสดงผลของเครื่อง
ค านวณ เป็นต้น  

การออกแบบวงจรคณิตศาสตร์ลอจิกซึ่งเป็น
หน่วยประมวลผลหนึ่งในเครื่องค านวณท าหน้าที่น า
ข้อมูลมาประมวลผลแล้วส่งข้อมูลแสดงผลที่หน้าจอ 
การออกแบบวงจรนี้เบื้องต้นสามารถใช้ลอจิกเกตมา
ออกแบบเป็นวงจรบวกหรือลบเลขฐานสองแบบไม่
คิดตัวทดและแบบคิดตัวทด และขยายการบวกลบกี่
บิตก็ได้ การออกแบบวงจรบวกลบเลขฐานสองนั้น
นิยมออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ1’s complement 
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการออกแบบ คือถ้าเลือกการบวกก็
จะท าการบวกตามปกติ แต่ถ้าเลือกการลบจะลบโดย
การบวกโดยการใช้เทคนิคการกลับสถานะของตัวลบ
นั่นเองอาศัยคุณสมบัติของ Exclusive OR gate ซึ่ง
มีข้อดีคือออกแบบง่าย อุปกรณ์หาซื้อได้ทั่วไป วงจรมี
การท างานที่ถูกต้อง การออกแบบมีหลักการดังนี้คือ 
ถ้าเป็นการลบ น าตัวลบมาท า 1’s complement 
จากนั้นน าไปบวกกับตัวตั้ง การบวกจะใช้วงจร 4 
bits Full Adder ถ้าผลบวกมีตัวทดออกให้น าตัวทด
ออกมาบวกอีกทีก็จะได้ค าตอบที่ถูกต้อง แต่ถ้า
ผลบวกออกมาไม่มีตัวทด ให้ท า 1’s complement 
อีกทีแล้วใส่เครื่องหมายลบ  

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ท าการศึกษาการออกแบบและสร้างวงจรบวก/ลบ
เลขฐาน สองขน าด  1 ห ลั ก โด ย ใช้ เท คนิ ค  1’ 
complement ที่สามารถแสดงเครื่องหมายของ
ผลลัพธ์ว่าเป็นจ านวนบวกหรือลบได้ โดยให้นักศึกษา
ท าการออกแบบวงจรและจ าลองการท างานว่าท างาน
ได้จริงหรือไม่โดยใช้โปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 
8.1i ช่วยในการจ าลองการท างานของวงจรถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการออกแบบ [3] จากนั้นท าการ
สร้างวงจรจริงลงบนแผ่นปรินต์แล้วเปรียบเทียบผล
การท างานของวงจรว่าเป็นอย่างไร ซึ่ งสามารถ
น าไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลใน
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป และยังเป็น
โอกาสที่ดีที่ จะท าให้นักศึกษา สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้กล้าคิด กล้าท าและน าเสนอผลงาน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อออกแบบวงจรบวก/ลบเลขฐานสอง

ขนาด 4 บิตแบบมีเครื่องหมายแสดงผลด้วยแอลอีดี 
7 ส่วน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการท างานของวงจรโดย
การจ าลองการท างานกับการต่อวงจรทดลอง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. การลบเลขฐานสองด้วยวิธี 1 คอมพลี

เมนต ์
เป็นการลบโดยวิธีการบวกมีหลักการพิจารณา

จ านวนบิตของตัวลบว่าเท่ากับจ านวนบิตตัวตั้งหรือไม่ 
ถ้าไม่เท่าให้เติมศูนย์ข้างหน้าให้ครบจากนั้น  ท า 1 
คอมพลีเมนต์ของตัวลบแล้วน ามาบวกกับตัวตั้งบิต
สุดท้ายถ้ามีตัวทดให้น ามาบวกกับผลบวกอีกที เช่น  
10102 – 1012 = ? 
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10102 – 1012 = 01012 

 
การลบเลขฐานสอง 10102 – 11012 ด้วยวิธี 1 

คอมพลีเมนต์ 
มีหลักการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าบิตสุดท้าย

ไม่มีตัวทดให้ท า 1 คอมพลีเมนต์ของผลบวกอีกทีแล้ว
ตอบติดเครื่องหมายลบ [1] 

 
 

 
 

 
 

 
 

10102 – 11012  = - 00112 
 

2. วงจรบวกเลขแบบไม่คิดตัวทด (Half 
Adder) 

วงจรบวกเลขฐานสองแบบไม่คิดตัวทดเป็น
วงจรบวกเลขขนาด 1 บิตใช้ในการออกแบบวงจร
บวกเลขฐานสองที่มีขนาดตั้งแต่ 2 บิตเป็นต้นไป 
วงจรนี้จะอยู่บิตต่ าสุดจึงไม่มีตัวทดเข้ามา เมื่อท าการ

บวกเลขแล้วถ้ามีตัวทดจะส่งลอจิกตัวทดออกไปยัง
บิตที่สูงกว่าเพื่อน าไปบวกอีกที การออกแบบวงจรนี้
ประกอบไปด้วยอินพุต 2 ตัวคือตั้งตั้งและตัวบวก 
โดยให้อินพุต A เป็นตัวตั้ง อินพุต B เป็นตัวบวก ส่วน 
O/P ประกอบไปด้วย O/P ผลรวมคือ Sum และ 
O/P ตัวทดออก คือ Carry  

A

B
Sum

Carry

 
ภาพที่ 1  วงจร Half Adder 

      1 0 1 0
      1 0 1 0   
      0 1 0 0 

+
1

1

      0 1 0 0
               1   
      0 1 0 1 

+ตวัทด 

      1 0 1 0
      0 0 1 0   
      1 1 0 0 

+
1

      0 0 1 1
                  
      

ท ำ 1 คอมพลีเมนต ์

ไม่มีตวัทด 
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ตารางที่ 1 ตารางความจริงของวงจร Half Adder 
A         B Sum       Carry 
0         0 
0         1 
1         0 
1         1 

0              0 
1              0 
1              0 
0              1 

 
3. วงจรลบเลขฐานสองแบบไม่คิดตัวยืม (Half 

Subtracter)  
วงจรลบเลขฐานสองแบบไม่คิดตัวยืม (Half 

Subtracter) เป็นวงจรลบขนาดบิตเดียวใช้ในการ
ออกแบบวงจรลบเลขฐานสองที่มีขนาดตั้งแต่ 2 บิต
เป็นต้นไป วงจรนี้จะอยู่บิตต่ าสุด (LSB) จึงไม่มีตัวยืม

จากบิตอื่นส่งเข้ามา การออกแบบวงจรนี้ประกอบไป
ด้วยอินพุต 2 ตัวคือตั้งตั้งและตัวลบ โดยให้อินพุต A 
เป็นตัวตั้ง อินพุต B เป็นตัวลบ ส่วน O/P ประกอบ
ไปด้วย O/P ผลต่างคือ Diff และ O/P ตัวยืม คือ 
Borrow [1,2] 

A

B
Diff

Borrow

 
ภาพที่ 2  วงจร Half Subtracter 

ตารางที่ 2 ตารางความจริงของวงจร Half Subtracter 
A         B Diff       Borrow 
0         0 
0         1 
1         0 
1         1 

0              0 
1              1 
1              0 
0              0 
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4. ไอซีดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง 

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14
13
12
11
10
9

GND

B4
4

C4
Co

B1
A1

1
74LS83VCC

A4

A3
B3

B2
A2

3

2

 

ภาพที่ 3  IC 74LS83 4 bits Full adder 
 

จากภาพที่ 3  เป็นรูปร่างของ IC 74LS83 เป็น
ไอซีดิจิตอลชนิด TTL ท าหน้าที่บวกเลขฐานสอง
ขนาด 4 บิตแบบมีตัวทดเข้าและทดออก ตัวตั้งจะ
เป็นอินพุต A ส่วนตัวบวกจะเป็นอินพุต B อินพุต CO 
ท าหน้าที่รับตัวทดเข้ามาเพื่อน าไปบวกกับบิตแรก 
ส่วนผลลัพธ์ของการบวกจะส่งออกมาที่ เอาต์พุต 

4, 3, 2, 1    ถ้าว่าการบวกมีตัวทดจะส่งออกที่

เอาต์พุต C4  
จากภาพที่ 4 และ 5 เราสามารถออกแบบ

วงจรบวกเลขฐานสองขนาด 4 บิตและ 8 บิตได้โดย
ใช้ไอซี 74LS83โดยให้ขา CO ของไอซีตัวที่  1 ต่อ
ลอจิก 0 แล้วต่อขา C4 เข้ากับขา CO ของตัวถัดไป 
[1] 

 
 ตารางที่ 3 ตารางความจริงของไอซี 74LS83 

Co A4 A3 A2 A1 B4 B3 B2 B1 C4  4  3  2  1  
0 0   0  0   1 0   0   1   1 0    0   1   0   0 
0 0   0  1   1 0   1   0   1 0    1   0   0   0 
0 0   1  1   1 1   1   0   0 1    0   0   1   1 
0 1   0  1   0 1   1   1   1 1    1   0   0   1 
1 0   1  1   1 1   0   0   0 1    0   0   0   0 
1 0   0  1   0 0   1   0   0 0    0   1   1   1 
1 0   1  0   1 1   0   0   0 0    1   1   1   0 
1 1   0  0   1 1   1   1   0 1    1   0   0   0 
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ภาพที่ 4  วงจรบวกเลขฐานสองขนาด 4 บิต 
A8

A7
A6
A5

B8

B7
B6
B5

Co

C4

74LS83
4 Bit 
Full 

Adder

A4

A3
A2
A1

B4

B3
B2
B1

Co

C4

4

3

2

1

74LS83
4 Bit 
Full 

Adder

5

6

7

8

 
ภาพที่ 5  วงจรบวกเลขฐานสองขนาด 8 บิต 

วิธีการวิจัย  
1. ก าหนด Block Diagram ของวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลัก 

 

          
           
     4    

      
     

     
+/-

1's
complement      /  

       

              
+/-

             
     

1's
complement       

     
   

    
           

 

ภาพที ่6 Block Diagram ของวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลักโดยวิธี 1’s complement 

ตวัท่ี 1 

ตวัท่ี 2 
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จากรูปที่ 6 ออกแบบโดยใช้ไอซี 74LS83 ท า
หน้าที่ในการบวกเลขฐานสองขนาด 4 บิต โดยมีการ
ท า งาน ขอ งว งจ รดั งนี้ คื อ  เมื่ อ ต้ อ งก า รบ วก
เลขฐานสองให้ขา Mode = 0 โดยอาศัยคุณสมบัติ
ของ Exclusive OR gate จะไม่กลับสถานะ  ของ
ข้อมูลตัวบวก จากนั้นก าหนดตัวตั้งที่อินพุต A ตัว
บวกคืออินพุต B ส่งเข้าสู่ไอซี 74LS83 ท าการบวก
เลขโดยถ้ามีตัวทดจะแสดงผลที่เอาต์พุต C4 และ
เอาต์พุตนี้จะท าหน้าท่ีแสดงผลเป็นบิตที่ 5 (MSB) อีก
ด้วย 

ส่วนการลบเลขแบบ 1’s complement ท าได้
โดยการเลือกขา Mode = 1 Exclusive OR gate 

จะท าการคอมพลีเมนต์ข้อมูลตัวลบคืออินพุต B 
จากนั้นเข้าสู่การบวกโดยไอซี 74LS83 ถ้ากรณีที่ตัว
ตั้งมีค่ามากจะเกิดตัวทดขึ้นท่ีเอาต์พุต C4 วงจรจะน า
ตัวทดเข้ามาบวกอีกทีจากนั้นจึงจะแสดงผลที่ตัวเลข
พร้อมแสดงสถานะเครื่องหมายว่าค าตอบเป็นเลข
บวกหรือลบ ส่วนกรณีที่ตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบจะ
ไม่เกิดตัวทดที่ C4 วงจรควบคุมเงื่อนไขการบวก/ลบ
จะสั่งให้วงจรควบคุมผลลัพธ์การลบและวงจร 1’s 
complement ท าการกลับสถานะของค าตอบ
เพื่อให้ถูกต้องแล้ว LED จะติดเพื่อแสดงเครื่องหมาย
ลบของผลลัพธ์ [1,2] 

2. ออกแบบวงจรบวกเลขแบบคิดตัวทด (Full Adder) 

FA

A
B

CO

SCi
 

ภาพที ่7 สัญลักษณ์ของวงจรบวกเลขแบบคิดตัวทด 

ตารางที่ 4 ตารางความจริงของวงจร Full Adder 
A       B      Ci CO                  S 
0        0       0 
0        0       1 
0        1       0 
0        1       1 
1        0       0 
1        0       1 
1        1       0 
1        1       1 

0                    0 
0                    1 
0                    1 
1                    0 
0                    1 
1                    0 
1                    0 
1                    1 

จากตารางที่ 4  หาค่าสมการลอจกิของแต่ละเอาต์พตุ 

(3,5,6,7)OC m   
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(1,2,4,7)

( ) ( )

( ) ( )

Sum m

ABCi ABCi ABCi ABCi

A BCi BCi A BCi BCi

A B Ci A B Ci

A B Ci

 

   

   

   

  

 (2) 

เขียนวงจรลอจิกจากสมการที่ 1 และ 2 ไดด้ังรูปที่ 8 
 

A

B Sum

Carry

Ci

 
ภาพที่ 8 วงจร Full Adder 

 

 

ภาพที่ 9 การจ าลองการท างานของวงจร Full Adder 

จากภาพที่ 9 เป็นการจ าลองการท างานของ
วงจร  Full Adder โด ย ใช้ โป รแกรม  Xilinx ISE 
WebPACK 8.1iในวงกลมสีแดงส่วนสีฟ้าก าหนดให้
อินพุต A=0, B=1, Ci=1 เมื่อบวกกันแล้วจะพบว่าใน
ส่วนสีเหลืองเอาต์พุต S=0, C=1 ซึ่งแสดงว่าวงจร

ท างานได้อย่างถูกต้อง [3] เมื่อพิจารณาที่เวลา 800 
ns ก าหนดให้อินพุต A=+, B=1, Ci=1 เมื่อบวกกัน
แล้วจะพบว่าในส่วนสี เหลืองซึ่ งเป็นช่วงเวลาที่
เอาต์พุต เปลี่ยนแปลงจะได้ S=1, C=1 
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3. ออกแบบวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลัก 
 

 
ภาพที่ 10 วงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 1 หลักแบบ 1’s complement แบบมีเครื่องหมาย 

จากภาพที่  10 แสดงวงจรที่ออกแบบอย่าง
สมบูรณ์ โดยใช้วงจร Full Adder 4 ชุดท าการบวก
เลข และมีขา Mode ท าการเลือกว่าจะบวกหรือลบ 
ถ้าขานี้เป็นลอจิก 0 จะเป็นการบวก ถ้าเป็นลอจิก 1 
จะเป็นการลบ กรณีเลือกการลบจะใช้ Exclusive 
OR gate ชุดที่ 1 ท าการกลับสถานะของตัวลบแล้ว
เข้าสู่ วงจรบวกเลข 4 บิตแล้วส่งต่อ ไปยั งวงจร

ตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่ อแสดงผลต่อ ไป ส่วนการ
ตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้เป็นค่าบวกหรือลบนั้นเป็น
หน้าที่ของ AND gate และ NOT gate ทั้ง 2 ชุดที่
อยู่ด้านบน ส่วน AND gate ตัวล่างท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบว่ามีตัวทดออกหรือไม่ ในกรณีการลบ ถ้ามี
ตัวทดออกจะน าตัวทดมาบวกอีกที  

 
ภาพที่ 11 จ าลองการท างานของวงจรบวกเลขฐานสองเมื่อขา Mode = 0 

จากภาพที่ 11 แสดงการบวกเลขฐานสองใน
กรอบสีแดงก าหนดตัวตั้งคือ A=7, ตัวบวกคือ B=5 
จะเห็นว่าเอาต์พุต C4, D, C, B, A = 01100 และ

เอาต์พุตเครื่องหมาย Sign_1=0 หมายถึงค าตอบเป็น
ค่าบวก  
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ผลการวิจัย  

 

ภาพที ่12 วงจรบวก/ลบเลขฐานสองที่สมบูรณ ์
 

 

ภาพที ่13 วงจรบวกเลขให้ A=1, B=1 

จากภาพที่ 13 แสดงการบวกเลขฐานสองโดย
ให้ขา Mode = 0 ให้ตัวตั้ง A=1, ตัวบวก B=1 จะได้
ค าตอบเป็นเลข 2 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง

คือ 0010 และแอลอีดีแสดงตัวทดดับแสดงว่าการ
บวกครั้ งนี้ ไม่ มี ตั วทดออก  และแอลอีดี แสดง
เครื่องหมายดับก็แสดงว่าค าตอบมีค่าเป็นบวก 

A B 

เลขฐำนสอง 

M=0 

เคร่ืองหมำย 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 

Mode 

ตวัทด 
แสดงค ำตอบ 
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ภาพที ่14 วงจรบวกเลขให้ A=3, B=6 
จากภาพที่ 14 แสดงการบวกเลขฐานสองโดย

ให้ขา Mode = 0 ให้ตัวตั้ง A=3, ตัวบวก B=6 จะได้
ค าตอบเป็นเลข 9 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง
คือ 1001 และแอลอีดีแสดงตัวทดดับแสดงว่าการ
บวกครั้ งนี้ ไม่ มี ตั วทดออก  และแอลอีดี แสดง
เครื่องหมายดับก็แสดงว่าค าตอบมีค่าเป็นบวก 

จากภาพที่ 15 แสดงการบวกเลขฐานสองโดย
ให้ขา Mode = 0 ให้ตัวตั้ง A=9, ตัวบวก B=9 จะได้
ค าตอบเป็นเลข 18 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง
คือ 10010 ซึ่งกรณีนี้แอลอีดีแสดงตัวทดจะติดสว่าง
และท าหน้ าที่ เป็ นบิ ตที่  5 ส่ วนแอลอี ดี แสด ง
เครื่องหมายดับก็แสดงว่าค าตอบมีค่าเป็นบวก 

 

 

ภาพที ่15 วงจรบวกเลขให้ A=9, B=9 

A B 

100

1 

M=
0 

A B 

1 0010 = 
18 

M=0 

ตวัทด 
=1 
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ภาพที ่16 วงจรลบเลขให้ A=9, B=9 

จากภาพที่ 16 แสดงการลบเลขฐานสองโดยให้
ขา Mode = 1 ให้ตัวตั้ ง A=9, ตัวลบ B=9 จะได้

ค าตอบเป็นเลข 0 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง
คือ 0000  

 

ภาพที ่17 วงจรลบเลขให้ A=9, B=5 

A B 

M=1 

A B M=1 

0100 = 4 
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จากภาพที่ 17 แสดงการลบเลขฐานสองโดยให้

ขา Mode = 1 ให้ตัวตั้ ง A=9, ตัวลบ B=5 จะได้
ค าตอบเป็นเลข 4 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง
คือ 0100  

จากภาพที่ 18 แสดงการลบเลขฐานสองโดยให้
ขา Mode = 1 ให้ตัวตั้ ง A=8, ตัวลบ B=7 จะได้
ค าตอบเป็นเลข 1 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสอง

คือ 0001  
จากภาพที่ 19 แสดงการลบเลขฐานสองโดยให้

ขา Mode = 1 ให้ ตั วตั้ งมี ค่ าน้ อยกว่าตั วลบคือ
ก าหนดตัวตั้ง A=2, ตัวลบ B=3 จะได้ค าตอบเป็นเลข 
1 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสองคือ 0001 ซึ่งกรณี
นี้ แอลอีดีแสดงตั วทดจะดับและแอลอีดีแสดง
เครื่องหมายจะติดแสดงว่าค าตอบมีค่าเป็นลบ 

 

 

ภาพที ่18 วงจรลบเลขให้ A=8, B=7 
 

 

ภาพที ่19 วงจรลบเลขให้ A=2, B=3, LED แสดงเครื่องหมายลบท างาน 

B A 

0001 =1 

M=1 

A B M=1 

LED 
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ภาพที ่20 วงจรลบเลขให้ A=7, B=9, LED แสดงเครื่องหมายลบท างาน 

จากภาพที่ 20 แสดงการลบเลขฐานสองโดยให้
ขา Mode = 1 ให้ ตั วตั้ งมี ค่ าน้ อยกว่าตั วลบคือ
ก าหนดตัวตั้ง A=7, ตัวลบ B=9 จะได้ค าตอบเป็นเลข 
2 ซึ่งจะมีแอลอีดีแสดงเลขฐานสองคือ 0010 ซึ่งกรณี
นี้ แอลอีดีแสดงตั วทดจะดับและแอลอีดีแสดง
เครื่องหมายจะติดแสดงว่าค าตอบมีค่าเป็นลบ 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดสอบวงจรพบว่าวงจร

ท า งาน ได้ ต าม ที่ ก าห น ด ไว้ ส าม ารถบ วก ล บ
เลขฐานสองขนาด 1 หลักซึ่งเป็นถูกต้องรวมถึงมีการ
แสดงเครื่องหมายของผลลัพธ์ที่แยกการท างานได้
อย่างชัดเจนโดยควบคุมด้วยขา Mode แนวทางการ
พัฒนาวงจรก็คือการออกแบบวงจรถอดรหัสเพื่อ
แสดงผล เป็ นตั วเลขต้ องออกแบบวงจรแปลง
เลขฐานสองเป็นรหัส BCD-8421 ขนาด 2 หลัก
เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม หรือสร้าง
วงจรนี้โดยการใช้แผ่นปรินต์ที่ออกแบบลายวงจรไว้

แล้วจะท าให้วงจรมีความสวยงาม ประหยัดเวลาใน
การประกอบวงจร ลดการใช้สายต่อวงจรได้มาก 

 
สรุป  

การออกแบบวงจรบวก/ลบเลขฐานสองขนาด 
1 หลักโดยใช้เทคนิค  1’s complement แบบมี
เครื่องหมายแสดงผลด้วยตัวเลขได้ใช้พื้นฐานของ
ลอจิกเกตและการออกแบบวงจรดิจิตอลมาใช้ในการ
สร้างวงจรนี้หัวใจส าคัญก็คือวงจร Full Adder และ 
Exclusive OR gate และการควบคุมการแสดงผล
ของเอาต์พุตตัวทดและตัวแสดงเครื่องผลลัพธ์ ให้
อิสระต่อกัน จากการต่อวงจรจริงพบว่าวงจรท างาน
ได้อย่างถูกต้องน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียน
การสอนได้ วงจรนี้ใช้ไอซีดิจิตอลแบบ TTL ทั้งหมด 
7 ตัว วงจรใช้ไฟเลี้ยง +5V กินกระแส 116.5 mA 
และบริโภคพลังงาน 0.582 W 

 

A M=1 B 

LED 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเข้าไป

แก้ไขปัญหาของระบบเดิม และท าให้การท างาน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดเวลาและขั้นตอนในการจัดการเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร
อีกทั้งระบบยังสามารถจองห้องประชุม จองพาหนะ เบิก-ยืม วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงใช้งานปฏิทินภารกิจ กระดานสนทนา และการออก
รายงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี
(PHP) และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล(MySQL)เป็นเครื่องมือหลัก ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
บุคลากรผู้ใช้งาน และหัวหน้างาน ซ่ึงผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิการใช้งานแตกต่างกันไป 

จากผลการวิจัย พบว่าระบบสามารถประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงจากผลวิจัย ระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดีและสามารถแสดงรายงาน ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่  ทั้งในด้านเวลาและความ
แม่นย าของข้อมูล สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56 ) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซ่ึงอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ถือได้ว่าข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ 

ค ำส ำคัญ: ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ว่าการอ าเภอ เว็บแอพลิเคชั่น 

 

Abstract 

The purposes of this research were to the developed electronic office systems for district Office Rong 
Kwang district, Phrae Province.  For develop the former system more effective and reduce time to work faster, 
more space to store the document and also prevent the loss of documents.  

The Electronic Office System was developed by PHP Language and MySQL Database, System developed 
divide into 3 user group including system administrator, officer and supervisors. 

The results of this research were as follows According to electronic office systems for district Office 
Rong Kwang district, Phrae Province found to have applied the system to meet the objectives set by the test 
results. The system can manage perfectly and can display reports quickly and easily responding to the needs of 
staff in terms of time and accuracy of information. Can be used effectively, it was found that the samples were 
generally satisfied with the system in the highest level. 

Keywords: e-office system, district office system, web application 
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บทน ำ 
ในภาวะปัจจุบันจากการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขอ งเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ  ท า ให้ เกิ ด ค วาม
เปลี่ยนแปลงมากมายในหน่วยงานทั้งรัฐบาลและ
เอกชน การประยุกต์ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้งานใน
หน่วยงานราชการเพื่อช่วยให้การท างานภายใน
หน่วยงานราชการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ตลอดจนช่วยในการตอบสนองความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานกับหน่วยงาน
ราชการ  สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิ เช่น 
การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ แทนท่ีวิธีการ
แบบเดิมคือ เก็บข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร การ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย เพื่อลดข้อจ ากัด ในด้าน
ระยะทางและเวลา ท าให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ท าได้
รวดเร็วข้ึน 

ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ตั้งอยู่ ต าบลร้องกวาง 
หมู่ที่ 1 ต.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นองค์กรของรัฐ
และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน 
โดยในแต่วันต้องมีการจัดการกับเอกสารที่มีจ านวน
มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
นานในการจัดการ  

เอกสารเพราะต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการ
ทางราชการเป็นล าดับขั้น ตามสายงาน ท าให้งานที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านั้น ล่าช้าตามไปด้วย ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร ในภาพรวม
ลดลง 

ผู้วิจัยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบงาน
ด้ านต่ างๆ  ของหน่ วยงาน  จึ งท าให้ พบว่าทาง
ส านักงานที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง มีปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากร เนื่องจากในบางครั้ง 
บุคลากรหลายคนต้องท างานนอกพื้นที่ ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารหรือการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงาน ท าได้ยากล าบาก ต้องรอจนกว่า

ผู้รับผิดชอบจะกลับมาที่ส านักงาน จึงจะด าเนินงาน
ต่อไปได้  

ในการจัดเก็บเอกสารมีปัญหาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเอกสารเป็นกระดาษมีการย่อยสลาย
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ท าให้เก็บรักษาล าบาก 
นอกจากน้ียังต้องมีระยะเวลาเก็บรักษาและท าลายให้
เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบขององค์กรด้วย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษนั้นท า
ให้สิ้นเปลืองกระดาษและพื้นที่ในการเก็บรักษาเป็น
จ านวนมาก 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่า
ก า รอ า เภ อ ร้ อ งก ว า ง  จั ง ห วั ด แ พ ร่  บ น เว็ บ
แอพพลิเคช่ัน  เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ ที่ ช่วย
จัดการข้อมูลในส านักงาน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสาร การจัดการข้อมูล
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ระบบยังมี
ความสามารถท างานด้านต่างๆ ในส านักงาน เช่น 
การยืม-คืนพาหนะ การจัดการจองห้องประชุม การ
จัดการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  การจัดการปฎิทิน
กิจกรรมต่างๆ เว็บบอร์ดบริการประชาชน และ การ
จัดการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เป็นต้น 

วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่า
ก า ร อ า เภ อ ก า ร จั ง ห วั ด แ พ ร่  บ น เว็ บ
แอพพลิเคชั่น 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
1. กำรประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 
เนื่ อ งจ าก ระบ บ ส ารส น เท ศ เป็ น ระ บ บ

ประมวลผลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบดัง
ภาพที่ 1 
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ภำพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของระบบประมวลผลข้อมลู 

 

จากรูปพบว่าองค์ประกอบของการประมวลผล
ที่ส าคัญนั้นประกอบด้วย 

 ข้อมูล  (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น โดยข้อมูลนี้เพียงแต่ท าให้ผู้อ่านรับทราบถึง
สถานะของสิ่งที่ตนสนใจอยู่ เท่านั้น  แต่อาจจะมี
ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานก็ได้ 

 กำรประมวลผล (Processing) เป็นการ
เปลี่ยนสภาพข้อมูลเข้า ให้กลายเป็นสารสนเทศ ซึ่ง
การประมวลนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล 

 ส ำรส น เท ศ  ( Information)  แ ป ล ว่ า 
ข่าวสาร หมายถึง ผลที่ ได้จากการประมวล คือ 
ข้อเท็จจริงที่ได้ท าการประมวลแล้วสามารถที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ สารสนเทศมีความแตกต่างกับ
ข้อมูล ตรงที่ว่าสารสนเทศนั้น เป็นข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ได้รับ  

2. วิธีพัฒนำระบบแบบรวดเร็ว (rapid 
application development - RAD) 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.(2546). แนวคิดของวิธี
พัฒนาระบบแบบรวดเร็ว เริ่มในช่วงปลายทศวรรษ 
1980 และต้น 1990  แนวคิดนี้ยังคงใช้หลักการของ
วงจรพัฒนาระบบ  โดยการน ามาจัดท าเป็นระบบ
ใหม่ ลดขั้นตอนบางอย่างลง ท าให้พัฒนาระบบได้เร็ว  
ลดงบประมาณ เกี่ยวกับบุคลากร เวลา ทรัพยากร
ต่าง ๆ มีโปรแกรมช่วยพัฒนาระบบที่สามารถเรียนรู้
ได้เร็วใช้งานง่าย  ขณะเดียวกัน การก าหนดความ
ต้องการของระบบและความคาดหวังที่จะได้รับของ
ระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย สนับสนุนการเข้ามามี
ส่วนร่วมของผู้ใช้ให้มากที่สุด การใช้วิธีพัฒนาระบบ

แบบรวดเร็วต้องค านึงถึงเครื่องมือ คน วิธีการ และ
การบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ มักใช้วิธี 

การพัฒนาระบบที่ ใช้ระยะเวลาสั้น และมี
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากนัก โดยน าวิธีการต่าง ๆ 
มาปรับใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดี
และข้อด้อย วิธีการพัฒนาระบบแบบรวดเร็วสามารถ
ลดขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ เหลือเพียง 4   
ขั้นตอนคือ 

1.  การวางแผนก าหนดความต้องการ  
    (requirement planning) 
2.  การออกแบบโดยผู้ใช้ (user design) 
3.  การสร้างระบบ (construction) 
4.  การเปลี่ยนระบบ (cutover) 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) 
3. ส ำนักงำนอัตโนมัต ิ(Office Automation) 
ส านักงานอัตโนมัติ เป็นการประยุกต์ใช้เครื่อง

คอมพิ วเตอร์  หรืออุปกรณ์ ส านั กงานต่ างๆ ให้
ด าเนินการไปโดยอัตโนมัติโดยที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ด้วยมือ (Manual) ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า 
ส านักงานอัตโนมัติ เป็นกระบวนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานส านักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ลดระยะเวลาในการท างาน และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ดังนั้นส านักงานอัตโนมัติ จึงเป็นระบบท่ีใช้
ในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ เสียง 
หรือวีดิโอ เป็นต้น ท าให้สามารถจัดเก็บ และเรียกใช้
งานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว (ธวัช รัตนมนตรี,2552) 
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ปวริศร แสงเพชร (2555)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
"การประ เมิ นผลการใช้ระบบส านั กงาน

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบส านักงาน
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ใ น ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก า ร น า ร ะ บ บ ส า นั ก ง า น
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ม า ใช้ ใน ค ณ ะ สั งค ม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้
งานระบ บส านั ก งานอิ เล็ กทรอนิ กส์  ในคณ ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขของการใช้งาน
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จากผลการศึกษาพบว่า การใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  ในคณะ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการติดต่อสื่อสารใน
องค์กร และด านการปฏิบัติงานของ บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิผลการใช้งานอยู่ ใน
ระดับสูง ปัจจัยด้านบุคลากรมี ความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จของการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ปัจจัยด้าน ระบบเครือข่าย ด้านโปรแกรม ด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ไม่มีความ 

สัมพันธ์ต่อความส าเร็จ  ของการใช้ระบบ
ส านักงานอิ เล็กทรอนิกส์ ในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
วิธีกำรวิจัย และเครื่องมือในกำรวิจัย  

1. วิธีกำรวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวดแพร่ 

ใช้วิธีการพัฒนาระบบแบบแบบรวดเร็ว โดยมีขั้นตอบ
การพัฒนาดังน้ี 

1.1 ศึกษาและก าหนดความต้องการ 
1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
1.3 พัฒนาและทดสอบโปรแกรมต้นแบบ 
1.4 ติดตั้งและใช้งานระบบใหม่  
2.  เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
การพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่า

การอ าเภอร้องกวาง จังหวดแพร่ สามารถเข้าใช้งาน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นในการพัฒนาระบบ
จะต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านเว็บแอพพลิเคช่ัน ในการ
พัฒนา โดยเครื่องมือพื้นฐานที่ในการพัฒนาระบบ 
ประกอบด้วย 

- โปรแกรมภาษาในการพัฒนา PHP 

- โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache  

- ฐานข้อมูล MySQL 
- โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PhpMyAdmin 
- โปรแกรมที่ ใช้ในเขียนโปรแกรม Adobe 

Dreamweaver 
3. กำรวิเครำะห์ระบบงำนเดิม 
ระบบงานเดิมของที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่ ใช้เจ้าหน้าที่ ในการจัดการกับหนังสือ
ราชการและเอกสารต่างๆซึ่งต้องผ่านกระบวนการ
ทางราชการเป็นล าดับขั้น  มีขั้ นตอนที่ ซับซ้อน 
เอกสารทุกฉบับจะต้องผ่านการพิมพ์ออกเป็น
กระดาษ ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในด้านวัสดุ  

ถ้ามี เอกสารหรือข้อมูลที่จะต้องแจ้งให้กับ
บุคลากรทราบ เจ้าหน้าที่จะต้องพิมพ์เอกสารเหล่านี้ 
แล้วน าไปให้ผู้ที่มีรายช่ือลงนามในหนังสือลงลายมือ
ช่ือให้ครบทุกคน เป็นสาเหตุท าให้การจัดการกับ
เอกสารล่าช้า เนื่องด้วยในบางครั้ง บุคลากรหลายคน
ต้องอยู่ประจ าการนอกพื้นที่ ท าให้การติดต่อสื่อสาร
หรือการรับแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานนั้นๆ ต้องรอจนกว่าบุคลากรที่รับผิดชอบจะ
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กลับมาลงนาม จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการทาง
เอกสาร  

การจัดเก็บเอกสารต่างๆ มีปัญหามาก อันเกิด
จากเอกสารเป็นกระดาษมีการย่อยสลายเสื่อมสภาพ
ตามการเวลา หรือสูญหายได้ และการจัดการข้อมูล

ต่างๆ ใช้วิธีการจดบันทึกด้วยลายมือ ลงในสมุด ซึ่ง
อาจเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ง่าย 

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการ
แสดงปัญหาที่พบในระบบงาน 

 

 
 

ภำพที่ 2 แผนภูมิก้างปลาแสดงปญัหาและสาเหตุในระบบเดิม 
 

3. กำรออกแบบระบบงำนใหม่ 
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Office) ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการจัดการ
เอกสาร ข้อมูลต่ างๆ ผ่านระบบออนไลน์  โดย
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับงาน ไม่จ าเป็นต้องมาที่
ส านักงาน ลดข้อจ ากัดในด้านระยะทางและเวลาใน
การเข้าถึงข้อมูล ท าให้บุคลากรได้รับรู้ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

นอกจากนั้น ระบบยังมีความสามารถในการ 
จองยานพาหนะ จองห้องประชุมและยืม -คืน วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน และสามารถใช้งานกระดาน
สนทนาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การติดต่อสื่อสาร สอบถามปัญหาข้อสงสัย ร้องเรียน
ปัญหาต่างๆ กับทางที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ได้อีก
ด้วย โดยการออกแบบระบบงานใหม่ แสดงดังภาพที่ 
3 

. 
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ภำพที ่3  แผนภาพกระแสข้อมลู ระดับท่ี 0 
 

ผลกำรวิจัย  
จากการด าเนินการ พัฒนาระบบส านักงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ซึ่งได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยสอบถามจาก
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบโดยตรง ท าให้ได้
ระบบที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อมาช่วย
จัดการกับข้อมูล เอกสารราชการ รวมไปถึงในการ
ท างานด้านต่างๆ ของบุคลากรในส านักงาน ท าให้
ก า รท า ง าน ใน อ งค์ ก รมี ค ว าม ค ล่ อ งตั ว แ ล ะ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ใช้งานซึ่งก าหนดจากบุคคลากรประจ าที่ว่าการ
อ าเภอร้องกวาง จ านวน 16 คน โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ

จ านวน 1 คน  หั วหน้างานจ านวน 5 คน และ 
บุคลากรจ านวน  10 คน  

หลังจากการทดสอบใช้งานระบบผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.56 ) โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51 ซึ่งอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ถือได้ว่าข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย  
จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่าระบบ

สามารถน าไปใช้งานได้จริง และ สามารถแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ  ที่ เกิ ด ขึ้ น จ า ก ร ะ บ บ งา น เดิ ม  โด ย มี
ความสามารถพื้นฐาน สามารถจัดการข้อมูลเอกสาร 
จัดการการจองห้องประชุม จัดการข้อมูลยานพาหนะ 
จัดการการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์ จัดการข้อมูลปฏิทิน
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ภารกิจ การจัดการข้อมูลบุคลากร แสดงรายงาน
ต่ างๆ  และ  ใช้ งาน เว็ บ บ อร์ ด  ซี่ ง เป็ น ไป ต าม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบ 

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการกับ
เอกสารต่างๆ ระบบจะมีการจัดการเอกสารโดย

จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ของคอมพิวเตอร์  ท า
ให้ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ค้นหาเอกสารได้
ง่าย สะดวกรวดเร็ว และ ป้องกันการสูญหายของ
เอกสารโดยหน้าจอจัดการเอกสาร แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

 

ภำพที่ 4 แสดงหน้าจอในการจัดการเอกสาร 
 

ในการจัดการเอกสารราชการที่อยู่ในรูปแบบ
หนังสือเวียน ระบบสามารถจัดการส่งหนังสือเวียนได้
โดยสามารถ ก าหนดผู้รับ ว่าจะส่งถึงบุคลากรท่าน
ใดบ้าง และสามารถส่งต่อ ได้ตามล าดับของสายงาน 

ท าให้การส่งหนังสือเวียนสามารถสง่อย่างรวดเร็วและ
แก้ปัญหาในเรื่องของระยะทางและสถานท่ี เนื่องจาก
สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที หน้าจอของ
การส่งหนังสือเวียน แสดงดังแสดงในภาพที่ 5 

 

ภำพที ่5 แสดงหน้าจอการส่งหนังสือเวียน 
 

 นอกจากนั้นระบบยังช่วยอ านวยความ
สะดวกในการท างานด้านต่างๆ เช่น ระบบจองห้อง
ประชุม บุคลากรในส านักงาน สามารถใช้ระบบใน
การจองห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดย

สามารถดูตารางการใช้งาน และเลือกจองห้องประชุม
ที่ว่าง ซึ่งจะอนุมัติการจองโดยหัวหน้างาน แสดงดัง
ภาพที่ 6  
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ภำพที่ 6 แสดงหน้าจอการจองห้องประชุม 
 

ในส่วนอื่นๆของระบบ ก็สามารถท างานได้เป็น
อย่างดี ท าให้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการ
ท างาน ในระบบเดิม อีกทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพ
การท างานในภาพรวมของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวริศร แสงเพชร(2555) 
เรื่อ ง "การประเมินผลการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่" ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผลการใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย- 

เชียงใหม่ ด้านการติดต่อสื่อสารองค์การและ
ด้านการปฏิบัติติงานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
มีประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับ 
แนวคิดของ ธวัช รัตนมนตรี (2552) ที่สรุปเกี่ยวกับ
ส า นั ก ง าน อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ว้ ว่ า  ส า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส์  ท าให้ เกิดการเพิ่มความรู้ ให้แก่
พนักงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพ การกระจายสารสนเทศไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารทางเสียงและข้อความ และลดข้อจากัด
การติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องสถานที่และเวลา รวมทั้ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดาเนินการ เพิ่มผลิตผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและเพิ่มความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อลูกค้า 

 

สรุปผลกำรวิจัย 
บทสรุป 
งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบเพื่อใช้

งานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ันและสามารถที่จะรองรับ
การแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต หรือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่ระบบนี้จะเข้ามาช่วยในการ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร 
และการท างานในส่วนงานต่างๆ ในส านักงาน ที่ว่า
การอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ท าให้การท างาน มี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  

ข้อจ ำกัดของระบบ 
1. ระบบยังรองรับการท างาน ไม่ครอบคลุม

ครบทุกส่วนงาน ของส านักงาน 
2. ในการจัดการเอกสารบางอย่าง ท่ีต้องอาศัย

การเซ็นลายมือช่ือ ของผู้เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ ระบบ
ยังไม่สามารถรองรับการท างานในส่วนนี ้

3. การใช้งานของประชาชนท่ัวไป ยังมีส่วนร่วม
ในการใช้งานระบบ ค่อนข้างน้อย คือ ใช้งานได้เพียง
ในส่วนของเว็บบอร์ด 

ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำ 
1. ควรพัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบรองรับในส่วน

งานต่างๆ ทีย่ังไม่ครอบคลุม 
2. ควรมีการน าเอาเทคโนโลยีลายมือช่ือ -

อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Signature) เข้ามาใช้
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งานใน เอกสารที่ต้องมีการอนุมัติด้วยการลงลายมือ
ช่ือ  

3. พัฒนาระบบในส่วนของการใช้งาน การ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆของประชาชนทั่ วไป เพื่ อให้
ประชาชนทั่วไปได้มีประโยชน์จากการใช้งานระบบ
มากขึ้น 

กิตติกรรมประกำศ 
โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจาก

ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ท่าน   
ขอบขอบคุณ นายดนัย สะปู และ นางสาว 

อัจฉรา หล้าทา นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ  ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนงานวิจัย เสร็จ
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่ ให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกตลอดเวลาที่ท าการ
วิจัย และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และ บุคลากรทุกท่าน ที่
ประจ าอยู่ ท่ีว่าการอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ให้
ความไว้วางใจในการออกแบบระบบ และให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการท าวิจัยโดยตลอดจนเสร็จสิ้น
โครงการ 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจการเกษตร ส าหรับสหกรณ์การเกษตร อ าเภอสันป่า

ตอง ซ่ึงจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างาน ลดความล่าช้าที่เกิดจากการเก็บข้อมูลและลดความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลจ านวนมาก

ของหน่วยงาน  

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ ซ่ึงพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษา
เอชทีเอ็มแอล(HTML) และ ภาษาซีเอส(CSS) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์หลักในการพัฒนา และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล(MySQL)เป็น
ฐานข้อมูล ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ หัวหน้าแผนก พนักงานการเงิน พนักงานฝ่ายจัดซ้ือ 
พนักงานขายและสมาชิกโดยจะมีขอบเขตการใช้งานที่แตกต่างกันไป ระบบที่ได้สามารถเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า อีกทั้งข้อมูลการ
ซ้ือ-ขาย คลังสินค้า การค านวณเงินปันผล จัดการข้อมูลเงินกู้และการออกใบเสร็จ อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ใช้งาน ท าให้การท างานใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจวัสดุการเกษตร ส าหรับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เพื่อใช้กับแผนกวัสดุ
ทางการเกษตร พบว่าระบบสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือช่วยแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้สะดวก ง่ายดายขึ้น และในส่วนงานต่างๆของสหกรณ์ ระบบสามารถช่วยในการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า ท าให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับ พึงพอใจมาก 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ สหกรณ์การเกษตร เว็บแอพลิเคชั่น 

Abstract 
The project is aimed to develop Agricultural Materials Business Information System for San Pa Tong 

Agricultural cooperative Ltd. This system will help reduce delays caused by data collection. Moreover, it also 
help decrease possibility of errors caused by storing large amount information of Agricultural Materials 
Department. 
          The system was developed on web application Technology. The developed system is divided into 6 
levels: System Administrator, Chief Financial Officer, Purchasing Officer, Sale Officer and members of the 
cooperative. Each type of the users will operate the system in a varied range of application. The system can store 
information of the members, purchasing and selling products information, loans and dividend calculation and 
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making out receipts. With these capabilities, the system helps facilitate all users and enhance the performance of 
the organization. 
  According to the study and the development of Agricultural Business Management System in order to 

operate within Agricultural Materials Department, it is found that the system can be adapted to meet the 

objectives set, to help document management and store solutions. To access and manage information more 

easily. And the parts of work, the system can process information quickly and accurately. Make it work in the 

organization more effective.The result of the survey shows that users are satisfied with the developed system at a 

high level. 

Keywords: information system, agricultural business, web application 

 

บทน า 
งาน ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก า ร เก ษ ต รขอ งส ห ก รณ์

การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ประกอบไปด้วยส่วนงาน
หลายส่วน เช่น ร้านสหกรณ์การเกษตรซึ่งจะมีการซื้อ
ขาย วัสดุการเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
การจัดการหุ้นสหกรณ์และการปันผลให้กับสมาชิกใน
แต่ละปี การจัดการสินเช่ือให้สมาชิกของสหกรณ์ใน
การกู้ยืม การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก เป็นต้น 

จากการวิ เค ราะห์ ปัญ ห า พ บ ว่าภ าย ใน
หน่วยงานมีปัญหาในการจัดการกับเอกสารต่างๆ ซึ่ง
การจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษ เมื่อเวลา
ผ่านไปเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณการใช้
งาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการเอกสารตามมา 
ทั้งในด้านการจัดเก็บ และการค้นหา ซึ่งสาเหตุเกิดมา
จาก เอกสารมีการเคลื่ อนย้ายและไม่จัดเก็บไว้
ตามเดิม ท าให้เอกสารสูญหาย ขาดการจัดหมวดหมู่
เอกสาร ท าให้ต้องใช้เวลานานในการค้นหาเอกสารที่
มีจ านวนมาก  

นอกเหนือจากปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว 
ยังมีปัญหาในการประมวลผลข้อมูล ในงานด้านต่างๆ 
ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม คือ บันทึกลงในสมุด 
ท าให้ในการประมวลผลข้อมูลท าได้ยาก และใช้
เวลานาน  

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการจัดการกับ
ข้อมูลของสหกรณ์ โดยการสร้างระบบ เข้ามาช่วยใน

การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลต่างๆของ 
ธุรกิจวัสดุการเกษตร ให้ออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งช่วยให้การ
จัดเก็บนั้นเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความแม่นย า มี
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ถูกต้องท าให้ข้อมูลไม่สูญ
หายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กรในส่วนงานต่างๆของหน่วยงาน ให้ดียิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์  

1 . พั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ ธุ ร กิ จ วั ส ดุ
การเกษตร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของสหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 

2 . พั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ ธุ ร กิ จ วั ส ดุ
การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรในของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ระบ บ สารสน เทศทางธุ รกิ จ  เป็ น ระบ บ

สารสนเทศที่ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ อสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่ งเสริมให้ทั้ งองค์ การ 
สามารถประสานงานและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร 
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โดยเราสามารถจ าแนกระบบสารสนเทศตามหน้าที่
ทางธุรกิจ บทบาทส าคัญต่อองค์กรหรือภาคธุรกิจ
ทั่วไป พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความ
ท้าทายต่อผู้บริหารในการบริหารงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยเฉพาะการ บู รณาการระหว่าง
เทคโนโลยีกับการด าเนินธุรกิจ  โดยผู้บริหาร ต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างการด าเนินธุรกิจ 
เทคโนโลยี  และการตัดสินใจที่ต้องกระท าอย่าง
สอดคล้องกัน ผู้บริหารต้อง สามารถ จัดการกับ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดกลยุทธ์องค์การที่ให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก าหนดแผนงานสารสนเทศระดับองค์การ
และการด าเนินงาน ก าหนดโครงการสร้างหน่วยงาน
สารสนเทศ 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของ
องค์การ เช่นอุปกรณ์ ชุดค าสั่ง ระบบสื่อสาร และ
จัดการข้อมูล ระบบส านักงานอัตโนมัติ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดศักยภาพและความ ยืดหยุ่นใน
การปรับ แต่งของงาน สาร สนเทศ ในองค์การ 

4. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานภายใน
องค์การ พร้อมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
พร้อมต่อการ ประยุกต์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , 2554) 

วงจรการพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการ

ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับ
แก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและด้วย
ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันนับวันจะทวีความ

ซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีขนาดใหญ่  ดังนั้น  โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
วางแผนที่ดีและหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ยิ่ ง
สมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษถึงแม้ว่าทีมงาน
จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก็ตาม 

ปกติแล้วค าว่า  “วงจรชีวิต (Life Cycle)”  
มักจะใช้กับสิ ่งมีชีวิตบนพื้นโลกไม่ว่าจะ เป็นวงจร
ชีวิตของมนุษย์  สัตว์  หรือพืชซึ่งมีความข้องเกี่ยวกับ
การเกิด  การด าเนินชีวิต  และการตายตัวอย่างเช่น  
มนุษย์ทุกคนจะมีวงจรชีวิตที่เริ่มต้นจากวัยทารก  วัย
เด็ก  วัยผู้ใหญ่  จนกระทั่งถึงวัยปลดเกษียณและ
ท้ายสุดก็ตายจากโลกนี้ไป  จากนั้นก็จะมีผู้คนเกิด
ใหม่ทดแทนคนที่สูญเสียไปซึ่งจัดเป็นวงจรชีวิตของ
มนุษย์โดยปกติ 

ในท านองเดียวกันเมื่อน าวงจรชีวิตนี้มาใช้กับ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งริเริ่มจากการวางแผนเพื่อวิเคราะห์
ถึงปัญหาของระบบงานเดิม จากนั้นจึงด าเนินการ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ จนกระทั่งได้มี
การริเริ่มน าซอฟต์แวร์มาใช้งานและเมื่อมีการน า
ซอฟต์แวร์มาใช้งานไปตามกาลเวลาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
รวมถึงเทคโนโลยีก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวก็อาจไม่สามารถตอบสนองการใช้
งานที่ดีได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการ ปลดระวางซอฟต์แวร์เหล่านี้ออกไปเมื่อ
ถึงเวลา  และด าเนินการวางแผนเพื่อเริ่มต้นศึกษาถึง
ปัญหาใหม่   ด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือ  น า
ซอฟต์แวร์ใหม่ที่เหมาะสมมาใช้งานแทน และด้วย
เหตุดังกล่าวซอฟต์แวร์จึงมีลักษณะเป็นวงจรชีวิต
เช่นเดียวกันที่ เรียกว่า “วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle)”  ห รื อ มั ก
เรียกสั้น ๆ ว่า  “SDLC” ดังแสดงไว้ในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบ
ไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การ
วิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design) และ
การน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสาม
นี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก 
ในขณ ะที่ โค รงการซอฟต์ แวร์ขน าด ใหญ่  มั ก
จ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
แนวทางของ SDLC จนครบทุ กกิ จกรรม  โดย
ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 :การวางแผนโครงการ (Project 
Planning)  

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis) 
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design) 
ระยะที่ 4 : การน าไปใช้ (Implementation) 
ระยะที่ 5 : การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ ,2555) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นพรัตน์ ไวยมัย (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่อง

เรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารการเงินของสหกรณ ์ส าหรับ ผู้บริหาร
ระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีศึกษา งาน
สถิติการเงินการบัญ ชีสหกรณ์  กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศด้านบริหารการเงินของ สหกรณ์ ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้

ผู้บริหารระดับสูงของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ไม่
คุ้ น เคยต่อการใช้งานทางเทคนิคคอมพิ วเตอร์ 
สามารถเรียกดูสารสนเทศเพื่อการ บริหารการเงิน
ของ สหกรณ์  ได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่มีระบบสารสนเทศนี้ในกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  

ก า รป ระ เมิ น ผ ล งาน วิ จั ย พ บ ว่ า  ร ะ บ บ
สารสนเทศด้านบริหารการเงินของสหกรณ์ ส าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นระบบ
ที่สามารถทดแทนระบบเดิมซึ่ งใช้แรงงานคนได้ 
พร้อมทั้ งผู้บริหารมีข้อเสนอ 3 เรื่อง ได้แก่  การ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้แสดงสารสนเทศใน ระดับ 
สหกรณ์ ขยายหัวข้อในการวิเคราะห์การเงินให้มาก
ขึ้น เพื่อให้การบริหารงานด้าน การเงินของสหกรณ์มี
ความสมบูรณ์ และเป็นตัวอย่างส าหรับพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านอื่น ๆ ต่อไป  

 

วิธีการวิจัย  
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ธุรกิจวัสดุการเกษตร ส าหรับสหกรณ์การเกษตรสัน
ป่า-ตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนในการพัฒนาโดย
อาศัยแนวคิดทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมี
ขั้นตอนในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
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1. การวางแผนโครงการ  
ในขั้นตอนการวางแผนโครงการจะประกอบไป

ด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ การก าหนดปัญหาว่าปัญหาใน
การท างานภายในองค์กรมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นจะ
เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ว่า
โครงการนี้มีโอกาสจะส าเร็จหรือไม่ จัดท าตาราง
ก าหนดเวลาของโครงการ จัดตั้งทีมงาน และ ด าเนิน
โครงการ 

 

2. การวิเคราะห ์
ในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาท าความเข้าใจใน

ความต้องการต่างๆของผู้ใช้ระบบ โดยจะรวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ 

วิเคราะห์ระบบงานเดิม โดยวิเคราะห์ลักษณะ
การท างานและการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน โดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการแสดงปัญหา
ของระบบงานเดิม ดังภาพท่ี 2 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิก้างปลาแสดงปญัหาในระบบเดิม 

ในการออกแบบระบบงานใหม่  จะสร้าง
แบบจ าลองกระบวนการของระบบงานใหม่ ด้วยการ
วาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
ซึ่งกระบวนการท างานต่างๆ ของระบบ จะแสดงดัง
ภาพที่  3 ประกอบไปด้วยกระบวนการทั้งหมด 7 

กระบวนการ คือ 1.จัดการผู้ใช้งานระบบ 2. จัดการ
การซื้อ 3.จัดการการขาย 4. จัดการคลังสินค้า 5. 
จัดการหุ้นสมาชิก 6. จัดการเงินปันผล และ 7.
จัดการสินเช่ือเงินกู้ 
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมลู ล าดับที่ 0 

 ในส่วนของฐานข้อมูลจะท าการจ าลองฐานข้อมูลโดยใช้ ER-Diagram  
 

 

ภาพที ่4 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูล ( ER-Diagram ) 
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3. การออกแบบ  
การพัฒนาระบบใหม่จะใช้ภาษาพีเอชพีเป็น

ภาษาหลักในการเขียนโปรแกรม และใช้ภาษา
เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอส ในการออกแบบหน้าตา
ของเว็บไซต์  

การออกแบบฐานข้อมูลจะน าแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ที่ ได้จ าลองไว้  มา
ออกแบบฐานข้อมูล จากนั้นท าการออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) และจัดท าต้นแบบ
ของระบบ (Prototype) 

4. การน าไปใช้ 
ท าการติดตั้งระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้ทดลอง

ใช้งานจริง โดยมีการติดตั้งระบบไว้บนคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Server) และ ได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ โดยการท าแบบสอบถาม 

5. การบ ารุงรักษา 
ในระยะแรกได้ท าการปรับปรุงแก้ไข ข้อผิด 

พลาดของระบบที่ได้มาจากการให้ผู้ใช้ระบบ ทดลอง
ใช้งาน และแจ้งข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดของระบบ 
 

ผลการวิจัย  
จากการด าเนินการวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศ

ธุรกิจวัสดุทางการเกษตรส าหรับสหกรณ์สันป่าตอง 
จ ากัด สามารถน าไปใช้งานได้จริงและท าให้การ
บริหารจัดการข้อมูลในองค์กรดีขึ้น ท าให้ภาพรวมใน
การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  โดย
หน้าจอของระบบ แสดงดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอของระบบ 
 

ในการใช้งานระบบ ได้มีการการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
สุ่มตัวอย่าง จากผู้ใช้งานทั้ง 6 ระดับ จ านวน 20 คน 
ได้แก่  

- ผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 คน 

- หัวหน้าแผนก จ านวน 1 คน 

- พนักงานการเงิน  จ านวน 1 คน 

- พนักงานฝ่ายจัดซื้อ จ านวน 1 คน 

- พนักงานขาย จ านวน 1 คน  

- สมาชิก จ านวน 15 คน 
พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0-1 จึงถือว่า
ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ 
ข้อ หัวข้อความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ 

1 สามารถรองรับการใช้งานได้ครบ 4.30 0.66 มาก 
2 ท างานได้ตรงตามความต้องการ 4.55 0.60 มากที่สุด 
3 เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.70 0.47 มากที่สุด 
4 ช่วยอ านวยสะดวกในการท างาน 4.25 0.72 มาก 
5 ง่ายต่อการใช้งาน 4.15 0.75 มาก 
6 เมนูค าส่ังต่างๆ ในระบบ 4.25 0.72 มาก 
7 ความถูกต้องของข้อมูล 4.25 0.55 มาก 
8 จัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลได้เหมาะสม 4.30 0.73 มาก 
9 ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบ 4.30 0.57 มาก 
10 ความสวยงามในการออกแบบระบบ 4.40 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.35 0.63 มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าระบบสามารถ
น าไปใช้งานและช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ อันเกิด
จากการท างานในระบบเดิม ในเรื่องของการจัดการ
เอกสาร ระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ โดย
จัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

จะแก้ปัญหาการสูญหายของข้อมูลและยังช่วยให้
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

นอกจากนั้น ระบบยังช่วยให้การท างานในด้าน
ต่างๆ ที่ต้องอาศัยการค านวณ ประมวลผลข้อมูลท า
ได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นการ ท า
รายการซื้อขายวัสดุทางการเกษตร ดังแสดงในภาพที่ 
5 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอ การท ารายการซื้อขายสินค้า 
 

ซึ่งจากผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับการงานวิจัย
ของ นพรัตน์ ไวยมัย (2543) เรื่อง “การวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

การเงินของสหกรณ์ ส าหรับ ผู้บริหารระดับสูง กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีศึกษา งานสถิติการเงินการ
บัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ที่สรุปผล
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ด าเนินการวิจัยไว้ว่า “ผลการสอบถามความพึงพอใจ
พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับระบบ
สารสนเทศนี้ เนื่องจากสามารถประหยัดเวลาในการ
จัดท าและไม่ต้องใช้บุคลากรประจ าส าหรับการ
ท างานนี้อีกต่อไป เนื่องจากระบบสามารถถ่ายโดน
ข้อมูลและสรุปผล จัดท าสารสนเทศได้โดยอัตโนมัติ
และน าเสนอสารสนเทศได้อย่างทันเวลา” 

สรุปผลการวิจัย 
1. บทสรุป 
จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินตาม

ขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ ที่แบ่งออกเป็น 5 
ระยะอย่างครบถ้วน โดยการพัฒนาระบบจะใช้
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ันในการพัฒนาระบบ ซึ่ง
จากการทดสอบใช้งาน และ ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบในด้านการท างานได้ตรงตามความต้องการ และ 
ด้านความมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ส่วนในด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

2. ข้อจ ากัดของระบบ 
2.1 ระบบยังต้องมีการปรับปรุงในด้านการ

รักษาความปลอดภัยในระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ไม่
ประสงค์ดี ท าการเจาะระบบ แล้วเข้ามาท าความ
เสียหายให้กับระบบได้  

2.2 การแสดงผลในอุปกรณ์ ต่างๆ ในบาง
อุปกรณ์ยังแสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ 

2.3 การแสดงผลในโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์
(Web Browser) แต่ละโปรแกรม ยังแสดงผลได้ไม่
เหมือนกัน ในบางโปรแกรมแสดงผลได้ไม่สมบูรณ์ 

3 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาระบบ 
3.1 ควรพัฒนาในส่วนของความปลอดภัยของ

ระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
3.2 ในส่วนของการแสดงผล ควรปรับปรุงให้

ระบบรองรับการแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ในอุปกรณ์
ต่างๆ เช่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 

3.4  ในการทดสอบการแสดงผล ควรทดสอบใน
เบราว์เซอร์หลักที่มีผู้ใช้นิยมใช้ ทุกเบราเซอร์เพื่อให้
การแสดงผลได้เหมือนกันหมดในทุกเบราว์เซอร์  

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจาก

ได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง หลายๆ ท่าน   
ขอขอบคุณ นางสาวอรณี  อารีย์นนท์ และนาย

สิรวิทย์  แก้ วจันทร์  นั กศึ กษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ  ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนเสร็จสิ้น
โครงการ 

ขอขอบคุณนางสุพัตรา ผ่อนจัตุรัส ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด และนายชัย
วิเศษ     ดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกวัสดุทางการเกษตร 
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ที่ ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าระบบ 
รวมถึงเสียสละเวลาในการตอบข้อสอบถาม  เพื่อ
รวบรวมข้อมูล ความต้องการต่างๆ ของระบบ 
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การออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณพัลส์แบบโมโนสเตเบิลและแบบอะสเตเบิล 
โดยใช้ไอซีเบอร์ 555 และการประยุกต์ใช้งาน 

The Design of Monostable and Astable Multivibrater Pulse Generater 
Using IC555 and Its Application. 

กัญจน์ นาคเอี่ยม 1, วิสูตร อาสนวิจิตร2 และ อดิศร กวาวสิบสาม3*   

Kan Nakaiam1, Visut Asanavijit2 and Adisorn Kwawsibsam3* 

1,2,3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1,2,3 College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of Technology Lanna  
* Corresponding author e-mail: adisorn_401@hotmail.com, 080-5006475   

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไอซีเบอร์ 555 และน าเสนอการออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณพัลสแ์บบโม

โนสเตเบิล ค่าเวลาสามารถค านวณได้จากสูตร T=1.1RC และแบบอะสเตเบิล ค่าเวลา TON= 0.693(RA+RB)C และ TOFF = 0.693RBC 

สามารถปรับความถี่ได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ ไอซีใช้ไฟเลี้ยง +4.5 โวลต์ ถึง +16 โวลต์ เอาต์พุตสามารถขับกระแสได้ 200 มิลลิ

แอมแปร์ทั้งแบบ Sink และ Source จากวงจรกลับทางหมุนของมอเตอร์พบว่าไอซี 555 สามารถก าเนิดสัญญาณพัลส์ 1 ลูกซ่ึงมี

คาบเวลาเท่ากับ 0.75 วินาที ส่งไปกระตุ้นให้ไอซี CD4017 ท าการเล่ือนลอจิกทีละเอาต์พุตเพื่อไปควบคุมไอซี 555 ตัวที่ 2 และ 3 ท า

การกลับทางหมุนดีซีมอเตอร์ขนาด 9 โวลต์ ซ่ึงขณะที่มอเตอร์ไม่ท างานวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า 22 มิลลิแอมแปร์ แต่ขณะที่มอเตอร์

ท างานวงจรจ่ายกระแส 145 มิลลิแอมแปร์ ซ่ึงวงจรท างานได้ดีตามที่ออกแบบไว้ 

ค าส าคัญ: ไอซี 555 วงจรโมโนสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ วงจรอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ 

Abstract 
This article aims to study the properties of IC's number  555 and offers the  circuit design to generate  

signal pulse type mono stable. The time can be calculated by the formula T = 1.1RC and type astable  the time 

TON= 0.693(RA+RB)C and TOFF = 0.693RBC  can be adjust the frequency with the variable resistor.  IC using  power 

supply  at 4.5V-16V output  can drive the current in  200 mA both Sink and Source from Circuit reversed the 

rotation of the motor  found that IC 555 can generate the signal pulse 1 cycle , which is the time period = 0.75 

sec were sent to encourages IC CD4017 to shift logic each step output to control IC  555 the second and third 

will return to the rotation DC motor 12 V, while the motor isn’t  running .Power supply circuit will release current 

at  22 mA, but while the motor is running can release the  current at  145 mA. The circuit works well as designed. 

Keywords: IC 555, Monostable Multivibrater Circuit, Astable Multivibrater Circuit 
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บทน า  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัด

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป .ว.ช) 
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาที่มีผู้เรียนเป็นจ านวน
มาก การจัดการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับ
ปรัชญาของวิทยาลัยฯ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
การ บูรณาการองค์ความรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ได้
เรียน-ได้รู้   ได้คิด -ได้เห็น ได้ท า-ได้ เป็น และน า
ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป การเรียน
การสอนในสาขาอิ เล็กทรอนิกส์นั้ น  วิชาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นวิชาหลักท้ังในระดับ ปวช. และ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งนั กศึกษาจะต้ องเรียนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วงจรอิเล็กทรอนิกส์มี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมากเป็น
วงจรที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่าง
แม่นย า เช่น  คอมพิวเตอร์  สั ญญาณ ไฟจราจร 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ       
เป็นต้น  

วงจรก าเนิดสัญญาณพัลส์หรือสัญญาณนาฬิกา
เป็นวงจรที่ท าหน้าที่ก าเนิดสัญญาณไฟฟ้าแบบ
สี่เหลี่ยมเพื่อใช้ในการกระตุ้นให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ท างานซึ่งวงจรก าเนิดสัญญาณออกมาได้นั้นอินพุต
อาจจะรับมาตั ว เซน เซอร์  เช่น  เซน เซอร์ วัตถุ 
เซนเซอร์แสง หรือใช้สวิตซ์ก็ได้ ที่ผ่านมาการสร้าง
วงจรก าเนิดสัญญาณพัลส์สามารถสร้างโดยการ
น าเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวมาต่อร่วมกัน 
เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ 
ซึ่งท าให้วงจรมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมากจึง
แก้ไขโดยการใช้ไอซีส าเร็จรูปเบอร์ 555 (Timer) [1] 

ไอซีเบอร์ 555 เป็นไอซีส าเร็จรูปที่นิยมน ามา
สร้างเป็นวงจรผลิตสัญญาณพัลส์เพื่อใช้เป็นวงจรตั้ง

เวลาให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผลิตสัญญาณรูปคลื่น
ต่างๆ เช่น คลื่นสามเหลี่ยม คลื่นแบบแรมป์ ภายใน
ไอซีประกอบด้วยอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่ างๆ
มากมาย เมื่อน ามาออกแบบวงจรแล้วท าให้ออกแบบ
วงจรง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย ลดขนาดพื้นที่ของวงจร 
ประหยัดงบประมาณและมีความเที่ยงตรงสูง การน า
ไอซีเบอร์ 555 ไปประยุกต์ใช้งาน เช่น วงจรก าเนิด
ความถี่ วงจรควบคุมไฟกระพริบ วงจรกระตุ้นของ
วงจรนับ วงจรตั้งเวลา และอื่นๆอีกมากมาย [2] 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ศึกษาถึงหลักการออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณ
พัลส์ แบบ  โม โนส เต เบิ ลมั ลติ ไว เบรเตอร์และ
แบบอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์โดยใช้ไอซีเบอร์ 555 
โดยการน าเอาทฤษฎีมาท าการออกแบบแล้วท าการ
ทดสอบโดยการจ าลองการท างานและการต่อวงจร
จริงเพื่อดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการ
พัฒนาวงจรกลับทางหมุนดีซีมอเตอร์ให้สามารถหมุน
ซ้าย หยุด หมุนขวา และสามารถใช้ได้กับมอเตอร์
หลายขนาด เช่น มอเตอร์ 3 โวลต์, 6 โวลต์, 9 โวลต์, 
12 โวลต์ เป็นต้น อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ได้กล้าคิด กล้าท ามี
โอกาสน าเสนอผลงานต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณพัลส์แบบ

โมโน สเตเบิลและแบบอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการออกแบบวงจรกับ

การต่อวงจรจริง  
3. เพื่อประยุกต์ใช้งานวงจรก าเนิดสัญญาณ

พัลส์ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. วงจรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 1  รูปร่างของ IC 555 
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ภาพที่ 2  สัญลักษณ์ของ IC 555 
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ภาพที่ 3  โครงสร้างภายในของ IC 555 
(http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~demo/slide/Text14.pdf) 
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ภาพที่ 4  สัญลักษณ์ของ RS-F/F 
 

ตารางที่ 1 ตารางความจริงของ RS-F/F 

Re set  R             S  Q        Q  
0 
1 
1 
1 
1 

x              x 
0             0 
0             1 
1             0 
1             1 

0         1 

Q        Q  
1         0 
0         1 
-          - 
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R

R
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S

Reset
Q
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Threshold
VCC

Control

Discharge
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2VCC/3

VCC/3

VCC

VO

C
C1

VCC

R1

VC

VCC

Vi  
ภาพที่ 5 การต่อวงจร Monostable Multivibrater 

(http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~demo/slide/Text14.pdf) 

Vo

R

S

Vi

VC

t1 t2T

Transistor ON OFF ON OFF ON

0V
1/3
2/3

VCC

 
ภาพที ่6 ผังเวลาการท างานวงจร Monostable Multivibrater 
(http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~demo/slide/Text14.pdf) 
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จากภาพที่ 5 สมมุติ RS-F/F อยู่ในสภาวะรีเซต
ท าให้เอาต์พุต Q = 0, Q =1 ทรานซิสเตอร์ท างาน
ท าให้ C1 คายประจุลงกราวด์แรงดันตกคร่อม C1 = 
0 ท าให้อินพุต R = 0 ขณะที่ตอนนี้ Vi = 1 ท าให้
อินพุต S = 0 เช่นกัน เมื่อเวลา t1 อินพุต Vi เป็น
ศูนย์ช่ัวขณะจะท าให้อินพุต S = 1 ส่งผลให้ Q = 1, 
Q = 0 ทรานซิสเตอร์ไม่ท างานท าให้ C1 เกิดการเก็บ
ประจุจาก +VCC ผ่าน R1 ดังนั้นจะได้สมการของ
แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ C1 คือ  

1 1

( ) (1 )

t

R C

C t CCV V e



                         (1) 

ต่อมาเมื่อเวลา t2 แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ 
VC เพิ่ มขึ้นมากกว่า 2/3VCC ท าให้ อินพุต S = 1 
ส่งผลให้ Q = 0, Q = 1 ทรานซิสเตอร์ท างานอีก
ครั้งท าให้ C1 คายประจุลงกราวด์ท าให้ VC มีค่าเป็น
ศูนย์ จะเห็นว่าเมื่อมีการทริก  อินพุต Vi ให้เป็น
ลอจิก 0 จะเกิดสัญญาณพัลส์ 1 ลูกซึ่งมีค่าเท่ากับ T 
สูตรการค านวณหาค่า T มีดังนี ้ 

 
1.1T RC  (2) 
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ภาพที่ 7 การต่อวงจร Astable Multivibrater 

(http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~demo/slide/Text14.pdf) 

Vo

R

S

VC

t1 t2

TON

Transistor ON OFF ON OFF ON

t3 t4

TOFF

0V
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2/3
VCC

 

ภาพที ่8 ผังเวลาการท างานวงจร Astable Multivibrater 
(http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~demo/slide/Text14.pdf) 

จ า ก ภ า พ ที่  7 ต่ อ ข า  Threshold กั บ ข า 
Trigger เข้ากับขาที่ C1 และขา Discharge ต่อเข้า
กับระหว่าง RA กับ RB สมมติ RS-F/F อยู่ในสภาวะรี

เซตท าให้ เอาต์พุต Q = 0, Q =1 ทรานซิสเตอร์
ท างานท าให้ C1 คายประจุผ่าน RB ลงกราวด์เมื่อ
แรงดันตกคร่อม C1 ต่ ากว่า VCC/3 ณ เวลา t1 ท าให้
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อินพุ ต  S = 1 ท าให้  RS-F/F อยู่ ในสภาวะ เซต
เอาต์พุต   Q = 1, Q = 0 ทรานซิสเตอร์ไม่ท างาน
ท าให้ C1 เก็บประจุผ่าน RA, RB จนแรงดันตกคร่อม 
C1 เพิ่มมากกว่า 2/3VCC ณ เวลา t2 ท าให้อินพุต R = 
1 ท าให้ RS-F/F อยู่ในสภาวะรีเซต จะเห็นว่า VC จะ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง VCC/3 กับ 2/3VCC ค่าคงที่
ของการเก็บประจุมีค่าดังนี ้[3] 

 
(RA+RB)C1 (3) 

 

ค่าคงท่ีของการคายประจุมีค่าดังนี้ 

RBC1 (4) 

ช่วงเวลาของการเก็บประจุซึ่ง VO มีค่าเป็น 1 เรียกว่า 

ONT สามารถค านวณหาได้จากสูตร 

10.693( )ON A BT R R C   (5) 

ช่วงเวลาของการคายประจุซึ่ ง VO มีค่ าเป็น  0 
เรียกว่า 

OFFT สามารถค านวณหาได้จากสูตร 

10.693OFF BT R C  (6) 

ดิวตี้ไซเคิลสามารถหาได้จากสมการดังนี้ 

% 100%ON

ON OFF

T
D x

T T



 (7) 

 

% 100%
2

A B

A B

R R
D x

R R





 (8) 

 
 

 

วิธีการวิจัย 

        

           Monostable/
Astable Multivibrater

         

                                
                              

         

          /        

  

             

          

             

          

 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการวิจัย 
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1. การทดสอบวงจร Monostable Multivibrater 

C1

0.1uF

R1

2

6

7

4 8

+5V

555

1 5

3 VO T

Vi

 

ภาพที่ 10 วงจร Monostable Multivibrater 
 

           Time (us)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Vin Vo

-2

0

2

4

6

(330.585u
,2.0000)

(220.388u
,1.8447)

V

 

ภาพที่ 11 การจ าลองการท างานของวงจร ท่ี Vin(min) = 2โวลต ์

ตารางที่ 2 ค่าเวลาและความถี่ของวงจรเมื่อเปลีย่นค่า C1  และค่า R1 คงที่ = 10k 
C1 T f 

0.01F 0.11 ms 9.09 kHz 

0.1F 1.1 ms 909 Hz 

1F 11 ms 90.9 Hz 

10F 0.11 s 9.09 Hz 

47F 0.51 s 1.96 Hz 

100F 1.1 s 0.909 Hz 

Power Consumption 345.75W 
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2. การทดสอบวงจร Astable Multivibrater 

20k
RB

RA
1k

C1

0.1uF

+5V

84
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7
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2

1 5
0.01uF

R3
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ภาพที่ 12 วงจร Astable Multivibrater 
 

 

ภาพที่ 13 สัญญาณเอาต์พุตและสัญญาณตกคร่อมตัวเก็บประจ ุ
 
จากภาพที่13 พบว่าสัญญาณมี T = 3 ms, 

TON = 1.58 ms, TOFF = 1.42 ms, f = 334.335 
Hz, %D = 51.74% สามารถค านวณหาค่าต่างๆ 
เพื่อเปรียบเทียบการท างานได้ดังนี้ 

10.693( )

0.693(1 20 )0.1

1.45

ON A B

ON

ON

T R R C

T k k F

T ms



 

  



 (9) 

 

10.693

0.693 20 0.1

1.38

OFF B

OFF

OFF

T R C

T x k x F

T ms





 



 (10) 

 

1.45 1.38

2.83

ON OFFT T T

T ms ms

T ms

 

 



 (11) 
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1

1.44

( 2 )

1.44

(1 40 )0.1

351.21

A B

f
R R C

f
k k F

f Hz







 



 (12) 

 

% 100%
2

1 20
% 100%

1 40

% 51.21%

A B

A B

R R
D x

R R

k k
D x

k k

D






 


 



 (13) 

3. การประยุกต์ใช้งานไอซี 555 ในวงจรควบคุมดีซีมอเตอร์ 
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ภาพที่ 14 วงจรก าเนิดสัญญาณควบคุมดีซีมอเตอร ์
(http://www.electronicsforu.com) 

 

M

NC

COM

NO

NC

COM

NO

+12V
to O/P LM337T

+V
A

B

RA 1k

RB 1k

TLP 521-2

1N4002

1N4002

 
ภาพที่ 15 วงจรกลับทางหมุนดซีมีอเตอร ์9 โวลต ์

ตารางที่ 3 การท างานของวงจรในรูปที่ 14 
CLK 

 
O/P Q LED Motor 

0   1   2   3 1   2   3 
0 1   0   0   0 1   0   0 หยุด 
1 0   1   0   0 0   0   1 หมุนขวา 
2 0   0   1   0 1   0   0 หยุด 
3 0   0   0   1 0   1   0 หมุนซ้าย 
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จากวงจรตามภาพที่ 14 พบว่าเมื่อกดสวิตซ์จะ
ท าให้ไอซี 555 ตัวท่ี 1 ก าเนิดสัญญาณพัลส์ 1 ลูกซึ่ง
มีคาบเวลาเท่ากับ 0.75 second ส่งไปกระตุ้นให้ไอซี 
CD4017 ท าการนับแบบเลื่อนลอจิกเพื่อไปควบคุม
ไอซี 555 ตัวที่ 2 และ 3 ให้ท าการควบคุมตัวเช่ือม
โยงทางแสงให้สลับการท างานทีละตัวเพื่อกลับทาง

หมุนของดีซีมอเตอร์ขนาด 9 โวลต์ โดยใช้รีเลย์ 12 
โวลต์ดีซี เป็นตัวกลับทิศทาง จากวงจรพบว่าไฟเลี้ยง
มอเตอร์ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้กับดีซี
มอเตอร์ได้ตั้ งแต่  1.25 โวลต์จนถึง 9 โวลต์ที่กิน
กระแสไม่เกิน 1.5 แอมแปร์ [3-4] 

ผลการวิจัย 

 

ภาพที่ 16 วงจรกลับทางหมุนดซีมีอเตอร์ทีส่ร้างเสร็จ 
 

 

ภาพที่ 17 วงจรภาคจ่ายไฟ +9โวลต,์ +12โวลต,์ +1.25โวลต์    ถึง +9โวลต ์

LED1 

LED2 
LED3 

จุดต่อ
มอเตอ
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ภาพที่ 18 หลอดแอลอดีีแสดงมอเตอร์หมุนซ้าย 

 

ภาพที่ 19 หลอดแอลอดีีแสดงมอเตอร์หมุนขวา 
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ภาพที่ 20 หลอดแอลอดีีแสดงมอเตอร์หยดุหมุน 

 

 

ภาพที่ 21 การทดสอบการหมุนของดีซีมอเตอร์
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อภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดสอบการท างานของ

วงจรทั้งสองพบว่าวงจรท างานได้ดีตามที่ได้ออกแบบ
ไว้  มีค่ าการท างานที่ ใกล้ เคียงกันระหว่างค่าที่
ค านวณได้กับค่าในการท างานจริง จากผลการจ าลอง
การท างานในรูปที่  11 พบว่าเมื่ออินพุตต่ ากว่า 2 
โวลต์วงจรจะก าเนิดสัญญาณทันทีโดยไม่มีการหน่วง
เวลาซึ่ งมี ระดับแรงดัน  +5 โวลต์ ในช่วงเวลานี้
ถึงแม้ว่าอินพุตจะมีการกระตุ้นซ้ าอีกก็ไม่มีผลจนกว่า
จะหมดคาบเวลา (1.1RC) ส่วนสัญญาณอินพุตจะมี
การหน่วงเวลาทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงประมาณ 
5 ไมโครวินาที วงจรสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตให้
สามารถใช้กับดีซีมอเตอร์ได้ตั้งแต่ +1.25 โวลต์ถึง 
+9 โวลต์ จากตารางที่ 2 พบว่าค่าความถี่แปรผัน
กลับกับค่าตัวเก็บประจุกล่าวคือเมื่อเพิ่มค่าตัวเก็บ
ประจุให้มีค่ามากขึ้นท าให้ค่าเวลาที่ได้มากตามแต่
ค่าความถี่ของสัญญาณที่ผลิตออกมามีค่าลดลง แนว
ทางการพัฒนาวงจรนี้ เช่น การใช้แผ่นวงจรพิมพ์ที่
ออกแบบลายวงจรไว้แล้ว การออกแบบให้สามารถ
รับอินพุตจากเซนเซอร์ได้นอกเหนือจากการกดสวิตซ์ 
ปรับปรุงให้สามารถใช้ได้กับดีซีมอเตอร์ขนาด 12 
โวลต์ดีซี 

สรุป  
การออกแบบและสร้างวงจรก าเนิดสัญญาณ

พั ลส์ แบ บ  Monostable โด ย ใช้ ไอซี เบ อร์  555 
สามารถท างานได้ตามที่ต้องการโดยคาบเวลาขึ้นอยู่
กับค่าตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ โดยหาได้จาก
สูตร T = 1.1RC ถ้าค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองมีค่ามาก
จะท าให้ค่าเวลามากตาม จากการค านวณกับการ
จ าลองการท างานและการต่อวงจรจริงมีค่าใกล้เคียง
กัน ส่วนการออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณพัลส์แบบ 
Astable จะมีค่าเวลา TON กับ TOFF และความถี่ (f) 
ทั้งสองค่าจะสัมพันธ์กันตามสูตร T=1/f ส่วนค่าดิวตี้
ไซเคิลเป็นอัตราส่วนของเวลาที่มีพัลส์ต่อเวลาทั้งหมด
หรือสัมพันธ์กับตัวต้านทาน RA กับ RB จากสมการที่ 

8 พบว่าถ้าให้ RA มีค่าน้อยกว่า RB มากๆจะท าให้
ค่าดิวตี้ ไซเคิลเข้าใกล้  50% จากการสร้างวงจร
ประยุกต์ใช้งานไอซี 555 เป็นวงจรกลับทางหมุนของ
ดีซีมอเตอร์พบว่าวงจรใช้ทรัพยากรหลักๆดังนี้คือ 
ไอซี 5 ตัว รีเลย์ 12 โวลต์ดีซี 2 ตัว ดิจิตอลมิเตอร์ 1 
ตัวและไอซีภาคจ่ายไฟคงที่ 3 ตัว ซึ่งขณะที่มอเตอร์
ไม่ท างานวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้า 22 มิลลิแอมแปร์ 
แต่ขณะที่มอเตอร์ท างานวงจรจ่ายกระแส 145 มิลลิ
แอมแปร์ ซึ่งวงจรท างานได้ดีตามที่ออกแบบไว้ และ
เนื่องจากการสร้างวงจรนี้ใช้แผ่น วงจรพิมพ์แบบ
เอนกประสงค์ชนิดจุดไข่ปลานักศึกษาจะต้องใช้ความ
ละเอียดรอบคอบและวางแผนการบัดกรีวงจรให้เป็น
อย่างดีจึงจะลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มากและ
สามารถน าวงจรนี้ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิ ช า ว งจ รอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห ลั ก สู ต ร เต รี ย ม
วิศวกรรมศาสตร์ได้ 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ

ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้ างส รรค์  แล ะงาน บริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 
2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) ได้อย่างแท้จริงและสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

เอกสารอ้างอิง  
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การประยุกต์อัลกอริทึมฝงูผึ้งประดิษฐ์ส าหรับการแก้ปัญหาโมเดล 
การถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้นกับสองปัจจัย 

 Application of Artificial Bee Colony Algorithm for Solving Non-linear 
Continuous Regression Model with two Factors 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้ท าการประยุกต์อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ (Artificial Bee Colony Algorithm : ABC) เพื่อแก้ปัญหาโมเดลการ

ถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้นกับสองตัวแปร โดยถูกพัฒนามาจากปัญหาในอุตสาหกรรมซ่ึงมีจุดประสงค์คือ ค้นหาการปรับตั้งค่าตัว
แปรในการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียในการผลิต อย่างไรก็ตามเนื่องจากธรรมชาติของการค้นหาแบบสโตแคสติกส์ซ่ึงใช้
อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐน์ั้น จะไม่ศึกษาเพียงแต่คุณภาพของค าตอบเท่านั้น แต่จะศึกษาตัวแปรภายในของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ด้วย 
ซ่ึงประกอบไปด้วย จ านวนของแหล่งอาหารซ่ึงจะเท่ากับ จ านวนของผึ้งงาน และผึ้งสังเกตการณ์ (SN) ค่าลิมิต (Value of limit) และ 
จ านวนรอบในการวนซ้ าสูงสุด (Maximum cycle number: MCN) ในการออกแบบการทดลองนั้นใช้การออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล (Full factorial experimental design) โดยการท าการทดลอง 3 ซ้ า ซ่ึงจากการทดลองพบว่าอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ 
ได้ค าตอบที่ดีที่สุดเท่ากับค าตอบที่ได้จากวิธีการทางคณิตศาสตร์ ผลจากการทดลองได้ถูกน าไปวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA)  การพล็อตผลกระทบหลัก (Main effect plots) และ การพล็อตผลกระทบร่วม (Interaction plots) พบว่าตัว
แปรจ านวนของแหล่งอาหารของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ ์มีผลกระทบต่อความเร็วในการหาค าตอบอย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ: ฝูงผึ้งประดิษฐ์ การออกแบบการทดลอง การหาค่าที่เหมาะที่สุด 

Abstract 
In this work, Artificial Bee Colony Algorithm (ABC) was applied to solve the two factors non-linear 

continuous regression model, which was developed from the problem in industrial sector. It was aimed to find 
the appropriate setting of manufacturing factors in order to minimize the production loss. However, due to the 
nature of stochastic search conducted by ABC, the investigation of this study was not only focused on the quality 
of the solution itself but also on ABC parameters, which were the number of the food sources which is equal to 
the number of employed or onlooker bees (SN), the value of limit and the maximum cycle number (MCN). A full 
factorial experimental design was carried out with five replications. The optimal solution, which was initially 
identified by conventional method, was also obtained by ABC during the experiment. The results were then 
analyzed using a general linear form of analysis of variance and main effect plots. It was found that the food 
source number parameter of ABC were statistically significant. 

Keywords: Artificial Bee Colony, Design of experiment, Optimization 
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บทน า 
อั ล กอริทึ ม ฝู งผึ้ งป ระดิ ษ ฐ์  (Artificial bee 

colony algorithm: ABC) เป็นวิธีการหาค่าผลลัพธ์
ที่เหมาะที่สุด ซึ่งเลียนแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติ
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการหาน้ าหวานของผึ้ง 
อัลกอริทึมนี้ถูกน าเสนอครั้งแรกโดย  Karaboga 
(2005) ซึ่ งท าการประยุกต์ ใช้กับปัญหาฟั งก์ ช่ัน
ทดสอบแบบตัวแปรต่อเนื่อง หลังจากนั้นได้มีการ
น าไปใช้กับปัญหาหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหา
การจัดตารางการผลิต (Zhang and Wu, 2011) 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการอ่านความเข้มข้น 
(Hsu et al., 2012) ควบคุมต าแหน่งของมอเตอร์
กระแสตรง (Prakash and Anjanee, 2013) ปัญหา
การจัดตารางงานบนพื้นฐานของการกระจายงาน
สมดุลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (บุญหทัย 
เครือแก้ว และวรางคณา ก้ิมปาน, 2014) ปัญหาการ
จัดเส้นทางยานพาหนะแบบมีกรอบเวลาในการขนส่ง 
(พนาวัลย์ อยู่เจริญ และ กฤษดา อัศวรุ่งแสงสกุล , 
2556) เนื่องจากในอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ เป็น
อัลกอริทึมที่ประยุกต์ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
ในการค้นหาค าตอบ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
เลือกใช้อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาโมเดล
การถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้นกับสองปัจจัย 

ปัญหาโมดลทางคณิตศาสตร์  
ในการศึกษาครั้งนี้ แก้ปัญหาโมเดลการถดถอย

ต่ อ เนื่ อ งแ บ บ ไม่ เชิ ง เส้ น กั บ ส อ งตั วแป ร ข อ ง 

Montgomery (Montgomery, 1997) ถูกน ามาใช้
เพื่อทดสอบอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ โมเดลทาง
คณิตศาสตร์ถูกสร้างขึ้นจากปัญหากระบวนการใน
อุตสาหกรรม ซึ่งเกิดการสูญเสียน้ าเชื่อมจากปริมาณ
ของฟองอากาศที่เกิดขึ้น โดยฟองอากาศจะมีปริมาณ
มากหรือน้อยอาจเกิดจากปัจจัย 2 ตัว คือ ความเร็ว
รอบของปั๊มในการไหลของน้ าเช่ือม ซึ่งสามารถ
ควบคุมได้ในช่วง 100-140 rpm และความดันของ
น้ าเช่ือม ซึ่งสามารถควบคุมได้ในช่วง 10-20 psi 
โมเดลของปัญหาแสดงในสมการที่ 1 

 

)1(02875.028733

017.86256.313.1217),(

21

2

2

2121

                                                        xxx

xxxxf



  

 
โดยที่ 140100

1
 x  และ 2010

2
 x  

ภาพที่ 1 แสดงพื้นผิวตอบสนองของโมเดลของ
การสูญเสียจากการเกิดฟองอากาศในระบบ ซึ่ ง
พิจารณาจากปัจจัยสองตัวคือ ความเร็วและแรงดัน 
โมเดลนี้ต้องการหาค่าความสูญเสียที่น้อยที่สุดของ
น้ าเช่ือม ดั งนั้นอัลกอริทึมฝูงผึ้ งประดิษฐ์จึ งถูก
ประยุกต์ใช้เพื่อหาค่าตัวแปร 

1
x และ 

2
x ภายใต้

ขอบเขตที่พิจารณา อย่างไรก็ตามค่าตัวแปรที่ดีทีสุด
ซึ่งหาจากวิธีการหาค าตอบแบบแม่นตรงคือ ค่า
ความเร็วรอบของปั๊มในการไหลของน้ าเช่ือม )(

1
x

เท่ากับ 119.8313 rpm และ ค่าความดันในระบบ 
)(

2
x เท่ากับ 10 psi ซึ่งท าให้ค่าการสูญเสียน้อยที่สุด 

),( 21 xxf คือ -66.0340. 
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ภาพที่ 1 พื้นผิวตอบสนองของโมเดลทางคณติศาสตร ์
 

อัลกอริทึมฝูงผ้ึงประดิษฐ์ 
อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ถูกพัฒนาขึ้นจาก

พฤติกรรมการหาอาหารของผึ้ งและเลียนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในความฉลาดแบบกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญ หาการการหาค่ าผลลัพธ์ที่ เหมาะที่ สุ ด 
(Karaboga and Akay, 2009)     

ในสภาพแวดล้อมจริง ชุมชนสังคมของผึ้งใน
อาณานิคมจะประกอบไปด้วยผึ้งสามประเภทหลัก 
คือ ผึ้งราชินี ผึ้งผสมพันธุ์ซึ่งมีปริมาณไม่มากส าหรับ
การท าซ้ ารุ่นต่อไปและผึ้งงานจ านวนมากส าหรับดูแล
เกสรและตัวอ่อนในอาณานิคม  อัลกอริทึมฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์เลียนแบบพฤติกรรมของผึ้งงานซึ่งถูกแบ่ง
ออกเป็น ผึ้งงาน (Employed bee) ผึ้งสังเกตการณ์ 
(Onlooker bee) และผึ้ งส ารวจ (Scout bee) ผึ้ ง
ส ารวจมีความรับผิดชอบในการค้นหาแหล่งอาหาร
ใหม่และรายงานปริมาณของน้ าหวานในแต่ละ
สถานที่ หลังจากที่ผึ้งส ารวจได้รวบรวมข้อมูลให้ ผึ้ง
งานจะท าการบินไปยังพื้นที่ ใกล้ เคียงของแหล่ง
อาหารเพื่อค้นหาแหล่งใหม่ ผึ้งสังเกตการณ์รอข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหารจากผึ้งงานและหลัง
จากนั้นจะใช้ข้อมูลนี้ออกไปรวบรวมน้ าหวาน รูปที่ 2 
แสดงรายละเอียดขั้นตอนของอัลกอริทึมฝูงผึ้ ง

ประดิษฐ์ โดยขั้นตอนแรก สมมติว่ามีผึ้ง N ตัว ถูก
สร้างขึ้นแบบสุ่มในขั้นตอนเริ่มต้น ครึ่งหนึ่งของผึ้งที่
ถูกสร้างขึ้นถูกเลือกแบบสุ่มเพื่อกระจายไปตามแหล่ง
อาหารในบริเวณค าตอบที่เป็นไปได้ ผึ้งแต่ละตัวเลือก
ต าแ ห น่ งแ ล ะจ าป ริ ม าณ ขอ งน้ าห วาน ไว้ ใน
หน่วยความจ า โดยปริมาณของน้ าหวานเหล่านี้จะถูก
น ามาใช้ในการสร้างค่าความแข็งแรง (Fitness) 
ขั้นตอนที่สอง ผึ้งงานแต่ละตัวจะบินไปหาแหล่ง
อาหารที่ถูกเลือก และท าการเลือกแหล่งอาหารใหม่
ใกล้ๆกับแหล่งอาหารที่ถูกเลือก หลังจากที่ท าการ
เปรียบเทียบปริมาณของน้ าหวานจากแหล่งเดิมและ
แหล่งใหม่ ผึ้งงานจะเลือกแหล่งที่มีน้ าหวานมากกว่า
เป็นแหล่งอาหารใหม่ ขั้นตอนที่สาม ผึ้งสังเกตการณ์
จะรออยู่ที่รังเพื่อรอข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าหวาน 
และจะท าการเลือกแหล่งอาหารที่จะบินไปด้วยค่า
ความน่าจะเป็น แหล่งอาหารที่มีค่าความน่าจะเป็น
สูงจะมีโอกาสถูกเลือกมากกว่าแหล่งอื่น 

ความน่าจะเป็นของแหล่งอาหารที่จะถูกเลือก
แสดงในสูตรการค านวณดังนี ้

 

(2)                     

1





SN

n

n

i
i

fit

fit
P  
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนของอัลกอริทึมฝงูผึ้งประดิษฐ ์
(Hsu et al., 2012) 

 

โดยที ่     P คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะถูกเลือก 
 fit คือ ค่าฟิตเนตของแหล่งอาหาร  
  SN คือ จ านวนของแหล่งอาหาร 

 

สมการ (3) แสดงการค้นหาแหล่งอาหารใหม่ของผึ้ง
งาน 

                 
)3(            )( kjijijijij xxxv    

โดยที่ ijv  คือ แหล่งอาหารใหม่ 
        ijx  คือ ต าแหน่งแหล่งอาหารปัจจุบัน 
       kjx คือ ต าแหน่งแหล่งอาหารข้างเคียง

จากการสุ่ม 

        ij  คือ ค่าสุ่มที่อยู่ในช่วง [-1, 1] 
 
ผึ้งส ารวจจะถูกใช้เพื่อสุ่มหาแหล่งอาหารใหม่ 

โดยทิ้งแหล่งอาหารเดิมซึ่งพิจารณาจากค่าการพัฒนา
ของค าตอบ โดยการก าหนดลิมิต (Limit) ถ้าค่า
ค าตอบไม่มีการพัฒนาในลิมิตที่ก าหนด ผึ้งงานจะทิ้ง
แหล่งอาหารเดิม กลายเป็นผึ้งส ารวจ การด าเนินงาน
ของผึ้งส ารวจจะเป็นดังนี้ 

 
)4(             )( LBUBLBvij    

โดยที ่   LB คือ ค่าขอบล่างของพื้นที่ค าตอบ 
     UB คือ ค่าขอบบนของพื้นที่ค าตอบ 

      คือ ค่าสุ่มแบบยูนิฟอร์มซึงอยู่ในช่วง 
[0, 1] 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
ผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่องส าหรับ

เขียนและรัน (Run) โปรแกรมเพื่อเก็บผลการทดลอง 
มีรายละเอียดตัวเครื่องดังต่อไปนี้ 

หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core 2 Duo 
Processor CPU 2.10 GHz 

หน่วยความจ าหลัก (RAM) 2 GB 
ความจุของฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 250 GB 
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม MATLAB 
ในการวิ เคราะห์การทดลองใช้ โปรแกรม 

MINITAB 
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การออกแบบการทดลอง  
เนื่องจากคุณภาพของค าตอบที่หาได้จากวิธีใน

กลุ่มเม-ตาฮิวริสติก (Metaheuristics) นั้นขึ้นอยู่กับ
การปรับปัจจัยให้มีค่าที่เหมาะสมกับปัญหาดังนั้นจึง
ท าการออกแบบการทดลองเพื่ อหาค่ าปัจจัยที่
เหมาะสมของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์กับปัญหา
โมเดลการถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้นกับสองตัว
แปรในการออกแบบการทดลองได้แบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือ การทดสอบหาตัวแปรที่เหมาะสมในการหา
ค่าค าตอบ และ การทดสอบสมรรถนะของอัลกอริทึม
ฝูงผึ้งประดิษฐ์ 

ตัวแปรของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ที่ศึกษา
ประกอบไปด้วย จ านวนแหล่งอาหาร (SN) จ านวน
รอบสูงสุด (MCN) และ ลิมิต (Limit) ดังนั้นเพื่อหา
ปัจจัยที่เหมาะสมของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ จึงใช้
การออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟกทอเรียล 
(Montgomery, 2001) การทดลองจึงเป็น 23 = 8 
การทดลอง ส าหรับการทดลองนี้จะท าการทดสอบ
สามซ้ าโดยการเปลี่ยนค่าสุ่มเริ่มต้น จึงต้องท าการ
ทดลอง 8 x 3 = 24 การทดลอง ในงานวิจัยนี้ปัจจัย
ต่างๆของอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ ได้ถูกแสดงใน
ตารางที่ 1 

 
 

ตารางที ่1 ปัจจัยและระดับของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง 

ปัจจัย 
ระดับปัจจัย 

-1 1 
จ านวนแหล่งอาหาร (SN) 10 100 
จ านวนรอบสูงสุด (MCN) 100 500 
ลิมิต (Limit) 20 80 
   

หลังจากท่ีได้ค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมแล้ว จะ
ท าการทดลองซ้ าอีก 30 ครั้ง โดยการเปลี่ยนค่าสุ่ม
เริมต้น เพื่อทดสอบสมรรถนะของอัลกอริทึมฝูงผึ้ง
ประดิษฐ ์

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 
หลังจากท าการทดสอบตามที่ออกแบบการ

ทดลองไว้ จึงน าผลที่ ได้ ไปทดสอบสถิติ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, 
ANOVA) ในรูปแบบจ าลองเชิงเส้นทั่ วไป  ซึ่ งได้
แสดงผลดังรูปที่ 3 และ 4 ค่าปัจจัย จ านวนแหล่ง
อาหาร (SN) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 

ในขณะที่ค่าปัจจัย จ านวนรอบสูงสุด (MCN) และ 
ลิมิต (Limit)ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า P-Value ที่มีค่ามากกว่า 0.05 เมื่อพิจารณา 
Residual Plots จากผลการทดสอบปัจจัยในรูปที่ 5 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติจึงสรุปได้ว่า
ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ และเมื่อพิจารณากราฟ
ผลกระทบหลักในรูปที่ 6 และกราฟผลกระทบร่วมใน
รูปที่ 7 โดยพิจารณาระดับปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยมี
ค่าต่ าที่สุด สามารถสรุปได้ว่าควรก าหนดค่าปัจจัย 
SN, MCN และ Limit เท่ ากับ 100, 500 และ 80 
ตามล าดับ 
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ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจยัหลัก 

 
ภาพที่ 4 Normal Plot จากผลการทดสอบปัจจัย 

 
ภาพที่ 5 Residual Plots จากผลการทดสอบปัจจัย 

 

 
ภาพที่ 6 Main Effects Plots จากผลการทดสอบปัจจัย 
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ภาพที่ 7 Interaction Plots จากผลการทดสอบปจัจัย 

 

สรุปผล 
ในการศึกษาครั้งนี้ อัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์ได้

ถูกประยุกต์ใช้กับปัญหาโมเดลการถดถอยต่อเนื่อง
แบบไม่เชิงเส้นกับสองตัวแปร ส าหรับการออกแบบ
การทดลองนั้นได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การ
ทดลองที่หนึ่งจะท าการทดสอบหาค่าปัจจัยของ
ปัญหาโมเดลการถดถอยต่อเนื่องแบบไม่เชิงเส้นกับ
สองตัวแปร โดยปัจจัยที่ศึกษาประกอบไปด้วย 
จ านวนแหล่งอาหาร (SN) จ านวนรอบสูงสุด (MCN) 
และ ลิมิต (Limit) เพื่อท าการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสม
ที่สุด และการทดลองที่สองท าการทดสอบเพื่ อ
เปรียบเทียบค่าค าตอบที่ ได้จากอัลกอริทึมฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์กับค่าค าตอบท่ีดีที่สุดของปัญหาทดสอบ ผล
จากการทดสอบพบว่า ค่าปัจจัย จ านวนแหล่งอาหาร 
(SN) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ในขณะที่ค่าปัจจัย จ านวนรอบสูงสุด (MCN) และ 
ลิมิต (Limit)ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับปัญหานี้ 
เมื่อพิจารณาจากค่า P-Value ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
และเมื่อพิจารณากราฟผลกระทบหลักสามารถสรุป
ได้ว่าควรก าหนดค่าปัจจัย SN, MCN และ Limit 
เท่ากับ 100, 500 และ 80 ตามล าดับ ในส่วนของ
การเปรียบเทียบเทียบค่าค าตอบที่ได้จากอัลกอริทึม
ฝูงผึ้งประดิษฐ์กับค่าค าตอบท่ีดีที่สุดนั้นพบว่าสามารถ
หาค่าค าตอบที่ดีที่สุดพบในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่าอัลกอริทึมฝูงผึ้งประดิษฐ์เป็น
วิธีการที่น่าสนใจในการที่จะประยุกต์ใช้กับปัญหาทาง

วิศวกรรมและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ต่อไป  
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การออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาดิจิตอลบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
แสดงผลขนาด 4 หลักด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ ์

Design and Implementation of the Digital Clock Circuit on CPLD 
Explorer XC9572XL Board Displaying in 4 Digits with Multiplex 

Technique 

จตุพร ร้องเสยีง1, อดิศร กวาวสิบสาม2 และ สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน3*   
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาดิจิตอลบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 

แสดงผลด้วยตัวเลขขนาด 4 หลัก และแสดง AM-PM ด้วย LED โดยออกแบบให้สามารถควบคุมการแสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ ซ่ึง
การออกแบบวงจรจะใช้คริสตอลบนบอร์ด CPLD ที่สร้างความถี่ออกมา 32.768 kHz น ามาผ่านวงจรหารความถี่โดยใช้ตัวนับ
เลขฐานสองขนาด 16 บิตเบอร์ CB16CE ให้เหลือความถี่ใช้งาน 1Hz, 2Hz, 256Hz เพื่อใช้งานต่อไป ส่วนวงจรอื่นๆประกอบด้วยวงจร 
2 to 1 MUX วงจรนับ 60 วงจรมัลติเพล็กซ์ขนาด 4 บิตจ านวน 4 วงจร วงจรนับ 24 วงจรนับ 4 วงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active 
Low วงจร BCD-8421 to 7 Segment Decoder ซ่ึงวงจรต่างๆสามารถออกแบบและสร้างได้ด้วยโปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 
8.1i  โดยวิธีวาดผังวงจร  

จากผลการทดสอบพบว่าวงจรสามารถท างานได้ดีตามที่ออกแบบไว้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นนาฬิกาบอกเวลาได้และ
วงจรนี้ ใช้ทรัพยากรใน Chip CPLD ดังนี้ คือ Macrocells 59/72 (82%) Pterms 165/360 (46%) Registers 43/72 (60%) Pins 
18/34 (53%) Function Block Inputs 116/216 (54%) 

ค าส าคัญ : วงจรนาฬิกาดิจิตอล, วงจรหารความถี่, CPLD, เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ 

Abstract 
This article aims to propose the designing and construction of the Digital Clock Circuit on CPLD Explorer 

XC9572XL Board displaying in 4 digits and showing AM-PM with LED. The digital clock is designed so as to be able 
to perform the displaying with multiplex technique and to use crystal on the board which generates the 
frequencies of 32.768 kHz via the Frequency Dividing Circuit using CB16CE 16 bits Binary counter to produce the 
frequency rates of 1 Hz, 2 Hz, and 256 Hz for later usage. The other circuits consist of 2-to-1 MUX circuit, 60-
counter circuit, 4 circuits of 4-bit Multiplex circuit, 24-counter circuit, 4-counter circuit, 2-to-4 Decoder circuit in 
Active Low mode, BCD-8421 to 7 segment decoder circuit. The mentioned circuits can be designed and created 
by drawing wiring diagram using Xilinx ISE WebPACK 8.li.   

 From the results of the experiments, it is found that the circuit uses resources in CPLD Chip as follows: 
Macrocells 59/72 (82%), Pterms 165/360 (46%), Registers 43/72 (60%), Pins 18/34 (53%), and Function Block Input 
116/216 (54%). Therefore, it can be concluded that the circuit works properly as designed. 

Keywords : Digital Clock Circuit, Frequency Dividing Circuit, CPLD, Multiplex Technique. 

1134

mailto:sittisak_elec@hotmail.co.th


 

 

บทน า  
ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล ได้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใน

ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่ างมาก อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆล้วนมีระบบนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง 
เช่น  คอมพิ ว เตอร์  เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าในบ้ าน  ใน
ส านักงาน ทางการทหาร ทางการแพทย์ ระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร การเรียนการสอนในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์นั้น วิชาวงจรดิจิตอลถือเป็นวิชาหลัก
ทั้งในระดับ ปวช. และระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื้อหาที่
เรียนจะเริ่มจากระบบเลขฐานสอง รหัสเลขฐานสอง 
ลอจิกเกต กฎพีชคณิตบูลีน วงจรคอมไบเนชัน ฟลิป
ฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ และอื่นๆ ซึ่งจะเน้นให้
นักศึกษาน าลอจิกเกตมาออกแบบวงจรดิจิตอล เมื่อ
ท าการออกแบบวงจรเสร็จแล้วน าลอจิกเกต หรือไอซี
ดิจิตอลส าเร็จรูปที่มีฟังก์ชันการท างานที่เฉพาะด้าน
มาต่ อวงจรลงโปรโตบอร์ด  ต่ ออุปกรณ์ อินพุ ต 
เอาต์พุต ป้อนไฟเลี้ยงให้วงจรแล้วท าการป้อนลอจิก
อินพุตเพื่อทดสอบวงจรว่าท างานตามที่เราออกแบบ
ไว้หรือไม่ถ้าวงจรไม่ท างานแสดงว่าเกิดการผิดพลาด 
เช่น ต่อวงจรผิด ใช้ไอซีลอจิกเกตผิดเบอร์ ยิ่งถ้าหาก
วงจรที่ เราออกแบบไว้มีขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อนมากการต่อวงจรก็จะมีขนาดใหญ่ตาม ใช้
เวลา อุปกรณ์มากขึ้น โอกาสผิดพลาดก็มีสูงตาม การ
แก้ไขวงจรก็ยุ่งยากตามไปด้วย มีผลต่อความถูกต้อง
แม่นย าในการท างานของวงจรเพราะที่ความถี่สูงๆจะ
เกิด Delay Time และสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
สร้างมาก  

ปัจจุบันการออกแบบฮาร์ดแวร์ทางด้านดิจิตอล
ได้พัฒนาไปมาก ทางเลือกในการออกแบบไอซีเพื่อ
ผลิตฮาร์ดแวร์ดิจิตอลจ านวนมากๆและมีราคาต้นทุน
ต่ า ไ ด้ หั น ม า ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  FPGA (Field 
Programmable Gate Array) แ ล ะ  CPLD 
(Complex Programmable Logic Device) 
(ณรงค์ ทองฉิม และ เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น) 

CPLD เป็ น ชิ พ เอน ก ป ระส งค์ ที่ ส าม ารถ
โปรแกรมให้มีฟังก์ชันการท างานตามที่ต้องการได้ มี
ส่วนประกอบภายในหลักๆคือ Function Block 
และ I/O Block ที่สามารถเช่ือมต่อถึงกันด้วยสวิตซ์ 
Matrix ภายใน Function Block จะประกอบไปด้วย
วงจรลอจิกพื้นฐานต่างๆที่สามารถโปรแกรมเป็นวงจร
ดิจิตอลได้ตามต้องการ โดยทั่วไป CPLD จะมีความจุ
วงจรไม่เกิน 10,000 เกต สามารถโปรแกรมข้อมูล
วงจรซ้ าได้หลายครั้ง ข้อมูลวงจรยังคงอยู่ภายใน 
CPLD ถึงแม้ไม่มีไฟเลี้ยง ด้วยคุณสมบัติ เด่นของ
เทคโนโลยี CPLD ท าให้การออกแบบวงจรดิจิตอล
บน CPLD สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาได้
อย่างมาก สะดวกในการสร้างวงจรประหยัดเวลา 
งบประมาณ แก้ไขวงจรได้ง่าย ความน่าเช่ือถือและ
ความถูกต้องแม่นย าในการท างานสูง [1-2] 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ท าการศึกษาการออกแบบและประยุกต์ใช้งาน
วงจรนับเป็นวงจรนาฬิกาดิจิตอล ท่ีสามารถใช้งานได้
จ ริ งแสด งผลขน าด  4 ห ลั ก  บ น บ อร์ ด  CPLD 
Explorer XC 9572XL โดยวิธีวาดผังวงจร โดยใช้
โปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 8.1i เป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญในการออกแบบ ซึ่งสามารถสร้างวงจรย่อย
หลายๆวงจรแล้วน าวงจรต่างๆมาต่อกันเสร็จแล้วท า
การยุบวงจรต่างๆให้เหลือวงจรเดียวได้ ส่วนการ
แสดงผลนั้นจะอาศัยการออกแบบโดยใช้เทคนิคการ
มัลติเพล็กซ์เข้ามาช่วยก่อนส่งข้อมูลแสดงผลที่ 7 
เซกเมนต์ ท าให้ลดขนาดของวงจรให้เล็กลงได้มาก
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในวงจรอื่นๆได้อีก
มากมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้การออกแบบขั้น
พื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของ
นักศึกษา และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะท าให้นักศึกษา
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้
กล้าคิด กล้าท าและน าเสนอผลงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรนาฬิกาดิจิตอล

แสดงผลขนาด 4 หลักและการมัลติเพล็กซ์บนบอร์ด 
CPLD Explorer XC 9572XL  

2. เพื่อสร้างวงจรนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลขนาด 
4 ห ลั กแล ะการมั ล ติ เพ ล็ ก ซ์ บ น บ อร์ ด  CPLD 
Explorer XC 9572XL โดยวิธีวาดผังวงจร  
 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. ไอซีดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง 

1
2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9
8

NC
VCC GND

I/P A
NC
QA
QD

QB
QCR9(2)

R9(1)

R0(2)
R0(1)
I/P B

74LS90

 

ภาพที่ 1  IC 74LS90 ASynchronous Decade Counter  
 

จากภาพที่ 1  IC 74LS90 เป็นไอซีดิจิตอลชนิด 
TTL ท าหน้าที่นับสิบภายในมีวงจรนับ 2 ชุดคือนับ 2 
กับนับ 5 I/P A เป็นอินพุตของวงจรนับ 2 ส่วน I/P B 
เป็นอินพุตของวงจรนับ 5 ท างานที่สภาวะขอบขาลง
มีขารีเซตคือขา R0(1), RO(2) ท างานที่ลอจิก 1 ไอซี
ตัวนี้สามารถออกแบบเป็นวงจรนับและวงจรหาร
ความถี่ได้ [3-4] 

วิธีวาดผังวงจรคือการน าเอาสัญลักษณ์ของไอซี
หรือลอจิกเกตมาวางไว้ในโปรแกรมแล้วลากเส้น
เช่ือมต่อกันให้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้แล้วใส่ช่ือ
อินพุตและเอาต์พุต (I/O Marker) ให้ครบโดยการตั้ง
ช่ือต้องไม่ซ้ ากับค าสงวนท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรม 

 

 

ภาพที่ 2  วงจรนับหาร 2   
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QA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ภาพที่ 3  Timing diagram วงจรนับหาร 2   
 

 
ภาพที่ 4  วงจรนับหาร 5   

จากภาพที่  4 เป็นวงจรนับหาร 5 โดยใช้ 
IC74LS90 ป้อนสัญญาณนาฬิกาเข้าที่อินพุต B ซึ่ง
ท างานในในสภาวะขอบขาลงเอาต์พุตออกที่ QD QC 
QB โดยวงจรจะท าการนับเลข 0-4 จากภาพที่  5 

พบว่าสัญญาณที่เป็นการหารด้วย 5 อยู่ที่ QD ซึ่ง
สามารถน าจุดนี้ไปใช้งานได้ (นภัทร วัจนเทพินทร์, 
2544) 
 

CLK

QB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QC

QD

 

ภาพที่ 5  Timing diagram วงจรนับหาร 5   
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ภาพที่ 6  บอร์ดทดลอง CPLD Explorer XC9572XL  

2. คุณ สมบั ติ ข อ งบ อ ร์ดทดลอง CPLD 
Explorer XC9572XL แต่ละหมายเลขอธิบายได้
ดังนี้ 

1. CPLD เบอร ์ XC9572XL 1,600 เกต 
แบบ PLCC 44 ขา (PC44) Speed Grade –10 

2. Buzzer 1 ตัว 
3. 7 Segment common K ขนาด 4 หลัก 
4. LED แสดงผล 3 สถานะ 4 หลอด   
5. LED แสดงผล 2 สถานะ 4 หลอด   
6. Slide Switch 4 ตัว   
7. Onboard Oscillator 32.768 kHz 
8. Push button switch 6 ตัว 

9. Port K1 เป็น I/O 10 บิต ซึง่สามารถใช้
กับ I/O 5V และ 3.3V ได ้ (ณรงค์ ทองฉิม และ 
เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น) 

จากภาพที่ 6 มีองค์ประกอบหลักๆทั้งหมด 9 
ส่วน เช่น Buzzer ท างานด้วยไฟตรง 3.3V, Slide 
Switch เลื่อนขึ้นเป็นลอจิก 0 เลื่อนลงเป็นลอจิก 1,  
Push button switch  เมื่อกดจะเป็นลอจิก 0 ไม่กด
จะเป็นลอจิก 1, LED แสดงผล 3 สถานะคือถ้าเป็น
ลอจิก 1 จะติดเป็นสีเหลือง ถ้าเป็นลอจิก 0 จะติด
เป็นสีแดงและถ้าดับหมายถึงสภาวะ Hi impedance  

 
3. วงจรและต าแหน่งขาบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 

 

ภาพที่ 7 วงจรและต าแหน่งขาของ CPLD เบอร ์XC9572XL    
(ที่มา: http://www.ailogictechnology.com/index.php) 
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(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 8 สาย USB JTAG (a) ด้านบน (b) ด้านล่าง 
 

จากภาพที่ 7 เป็นวงจรการเช่ือมต่อบนบอร์ด 
CPLD และต าแหน่งขาในการเลือกใช้งาน Chip 
CPLD XC9572XL ขนาด 44 ขามีความจุ 1600 เกต
มี 34 I/O โครงสร้างภายในประกอบด้วย Function 
Block และ I/O Block ที่สามารถเช่ือมต่อกันด้วย
สวิตซ์แมทริกซ์ ภายใน Function Block ประกอบ
ไปด้วยวงจรลอจิกเกตพื้นฐานที่สามารถโปรแกรม
เป็นวงจรดิจิตอลได้ตามต้องการเมื่อโปรแกรมแล้ว
ข้อมู ลยั งคงอยู่ ถึ งแม้ ไม่มี ไฟ เลี้ ยงและสามารถ
โปรแกรมได้หลายครั้ง 

ภาพที่ 8 แสดงสายต่อ USB JTAG (a) ด้านบน
การวางอุปกรณ์ส่วน (b) ด้านล่างการบัดกรีวงจร ซึ่ง
เป็นสายที่ ใช้ เ ช่ือมต่อระหว่างพอร์ต  USB ของ
คอมพิวเตอร์กับบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 

เวลาที่เราต้องการดาวน์โหลดวงจรจากคอมพิวเตอร์
ลงสู่ชิพ CPLD 

การติดตั้งท าได้โดยเสียบสายเข้ากับพอร์ต USB 
แล้วคอมพิวเตอร์จะแจ้งว่าตรวจพบฮาร์ดแวร์ใหม่ 
จ า ก นั้ น ค ลิ ก ปุ่ ม  Browse ห า โฟ ล เด อ ร์ ช่ื อ 
USB_JTAG_Driver ใ น  C:\ USB_JTAG\ 
USB_JTAG_Driver แ ล้ วท าก ารติ ด ตั้ งจ น เส ร็ จ 
จากนั้นท าการตรวจสอบว่าสาย USB JTAG ต่อกับ 
COM Port ใดของคอมพิวเตอร์โดยการคลิกขวาที่ 
My Computer ค ลิ ก ที่  Properties เลื อ ก แ ท็ บ 
Hardware แล้วคลิก Device Manager แล้วคลิก + 
ที่หน้า Ports สังเกตหมายเลขพอร์ตที่ปรากฏ (ณรงค์ 
ทองฉิม และ เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น) 
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วิธีการวิจัย  
1. ก าหนด Block Diagram ของวงจรนาฬิกาดิจิตอล 

OSC
Freq 

Divider

2 to 1
MUX

Count
00-59

Count
00-59

4 Ch
4 to 1
MUX

2 to 1
MUX

Count
00-23

Decoder Display

2 to 4 
Decoder

Count
0-3

Toggle
F/F

AM/PM

2Hz

1Hz

1s 1m

1h

256Hz

Control
AM/PM

 

ภาพที่ 9 Block Diagram ของวงจรนาฬิกาดิจติอล 

2. สร้างวงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX วงจรนับ 4 และวงจร 2 to 4 Decoder 

 

ภาพที่ 10 Block Diagram ของวงจรนับข้ึน/ลง 4 หลัก 
 

จากรูปที่  10 ไอซี CB16CE หารความถี่จาก 
32.768 kHz ออกมา 3 ความถี่คือ 1 Hz, 2 Hz, ส่ง
เข้าตัว 2 to 1 MUX เพื่อเป็นสัญญาณนาฬิกาและ
เป็นตัวตั้งเวลาให้กับวงจรนับหลักวินาทีและนาที 
ความถี่ 1 Hz ยังส่งเข้าตัว 2 to 1 MUX ตัวที่สอง

เพื่อเป็นตัวตั้งเวลาให้กับวงจรนับหลักช่ัวโมง ส่วน
ความถี่  512 Hz ส่งเข้าวงจรนับ 4 เพื่อท าหน้าที่
สแกนการท างานของวงจร 4 to 1 MUX และวงจร 
2 to 4 Decoder โดยใช้ความถี่ท่ีเหมาะสมต่อไป 
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3.  ออกแบบและสร้างวงจรนับ 00-59 วินาทีโดยใช้ตัวนับเบอร์ CD4CE 

 

ภาพที ่11 วงจรนับ 00-59 วินาที 

จากภาพที่ 11 ไอซี CD4CE เป็นวงจรนับสิบ 
ตัวที่ 1 นับหลักหน่วย 0-9 ส่วนตัวที่ 2 นับหลักสิบ 
0-5 โด ย มี  AND gate 2 ตั ว ท า ห น้ า ที่ ใน ก า ร
ตรวจสอบการนับให้ถูกต้องและมี LED เอาต์พุต
แสดงวินาที 

จากภาพที่ 12 เป็นวงจรนับหลักนาที 00-59 
โดยใช้ไอซี CD4CE ท าหน้าที่ในการนับสิบ ไอซีตัวที่ 
1 นับหลักหน่วย 0-9 ส่วนตัวที่ 2 นับหลักสิบ 0-5 

แล้วท าการรีเซ็ตที่เลข 60 โดยมี AND gate ที่ต่อกับ
เอาต์ พุ ต ของไอซี นั บตั วที่  2 ท าหน้ าที่ ในการ
ตรวจสอบเลข 6 เมื่อถึงการนับเลข 60 เอาต์พุตของ
ไอซี นั บทั้ ง  2 ตั วจะ เป็ น  0110 0000 จะท า ให้
เอาต์พุตของ AND gate เป็นลอจิก 1 จากนั้นจึงส่ง
ลอจิก 1 ไปเข้าขา CLR ของไอซีนับตัวที่ 2 ท าให้เกิด
การรีเซ็ตวงจรเป็น 0000 0000 

4. ออกแบบและสร้างวงจรนับ 00-59 นาทีโดยใช้ตัวนับเบอร์  CD4CE 

 

ภาพที ่12 วงจรนับ 00-59 นาที 
 
 

ตวัท่ี 1 

ตวัท่ี 2 

ตวัท่ี 1 

ตวัท่ี 2 
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5. ออกแบบและสร้างวงจรนับ 00-23 ชั่วโมงโดยใช้ตัวนับเบอร์  CD4CE 

 
 

ภาพที ่13 วงจรนับ 00-23 ช่ัวโมง 
 

 
 

ภาพที ่14 การจ าลองการท างานของวงจรนับ 00-23  

6. ออกแบบและสร้างวงจรนับ 00-23 ชั่วโมงที่แสดงผล AM-PM 

 

ภาพที ่15 วงจรนับหลักช่ัวโมงแสดงผล AM-PM 

จากภาพที่ 15 ใช้ AND gate 3 อินพุตแบบมี 
NOT gate 1 อินพุตจ านวน 2 ตัว ตัวที่ 2 ท าหน้าที่
ตรวจสอบการนับเลข 12 ถ้าหากมีการนับถึงเลข 12 
จะท าให้มีสัญญาณไปกระตุ้น Toggle F/F ท างาน
แล้วแสดงผล PM ส่วนตัวที่ 1 ท าหน้าที่ตรวจสอบ

การนับเลข 24 ถ้าหากมีการนับถึงเลข 24 จะท าให้มี
สัญญาณไปกระตุ้นToggle F/F ท างานแล้วแสดงผล 
AM โดยมี OR gate เป็นตัวเช่ือมการท างานของ 
AND gate 3 อินพุตท้ัง 2 ตัว  

 

ตวัท่ี 1 

ตวัท่ี 2 
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ภาพที่ 16 การจ าลองการท างานของวงจรนับหลักช่ัวโมงแสดงผล AM-PM 

จากภาพที่ 16 เป็นการยืนยันการท างานของ
วงจรที่ออกแบบไว้ ในกรอบแรกพบว่าเมื่อวงจรนับถึง
เลข 12 เอาต์พุต PM จะเปลี่ยนเป็นลอจิก 1 ทันที 
จากนั้นในกรอบท่ี 2 พบว่าเอาต์พุต PM เป็นลอจิก 1 
จนถึงการนับเลข 23 หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา 24.00 
น. หรือ 0000 0000  เอาต์พุต PM จะเปลี่ยนเป็น

ลอจิก 0 และเอาต์พุต AM จะเปลี่ยนเป็นลอจิก 1 
การท างานจะสลับกันอย่างนี้ทุกๆ 12 ช่ัวโมงโดย
อาศัยหลักการท างาน Toggle F/F ที่ประยุกต์มาจาก 
JK-F/F 

  

7. การเชื่อมต่อขาวงจรเข้ากับบอร์ด CPLD 

 

ภาพที ่17 การก าหนดขาในหน้าตา่ง Edit Constraints (text) 
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ภาพที ่18 การใช้ทรัพยากรทั้งหมดภายใน Chip CPLD 
 

 

ภาพที ่19 การสร้างไฟล์ .XSVF 

 

ภาพที่ 20 การเลือกไฟลเ์พื่อดาวน์โหลด 

 

ภาพที่ 21 การดาวน์โหลดวงจรลงสู่ Chip CPLD 
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ผลการวิจัย  

 

ภาพที่ 22 ชิพตัวใหม่วงจรนาฬิกาดิจิตอลที่พร้อมใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 23 ปุ่มควบคุมการท างาน CLR, Set_Min, Set_Hr 

จากภาพที่ 23 เลื่อนปุ่ม CLR ลงด้านล่างหรือเป็นลอจิก 1 จะท าให้วงจร Reset ค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดโดยไม่มี
การท างานใดๆ 

 

ปุ่ ม CLR ปุ่ ม Set_Min ปุ่ ม Set_Hr 

จุดกระพริบวินาที LED AM-PM
พริบวินาที 
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ภาพที่ 24 การตั้งเวลาหลักช่ัวโมง โดยให้ปุ่ม CLR=0, ปุ่ม Set_Min =0, ปุ่ม Set_Hr =1 
 

 

ภาพที่ 25 การตั้งเวลาหลักนาที โดยให้ปุ่ม CLR=0, ปุ่ม Set_Min =1, ปุ่ม Set_Hr =0 

 

ภาพที่ 26 นาฬิกาดิจิตอลแสดงเวลา 09.11 น. ปุ่ม CLR=0, ปุ่ม Set_Min =0, ปุ่ม Set_Hr =0 แสดงผล AM 

แสดงผล AM 

1146



 

 

 

ภาพที่ 27 นาฬิกาดิจิตอลแสดงเวลา 12.12 น. ปุ่ม CLR=0, ปุ่ม Set_Min =0, ปุ่ม Set_Hr =0 แสดงผล PM 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดสอบวงจรพบว่าวงจร

ท างานได้ดีตามที่ต้องการแต่เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้
งานทั่วไป เช่น นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนผนัง 
พบว่านาฬิกาที่สร้างขึ้นจากชิพ CPLD มีความคลาด
เคลื่ อ น เล็ กน้ อ ย  จ ะ เดิ น ช้ ากว่ าป กติ  ส า เห ตุ
เนื่องมาจากวงจรผลิตความถี่บนบอร์ดที่อาจมีความ
คลาดเคลื่อน  ซึ่ งอาจต้องใช้คริสตอลที่ มีความ
เที่ยงตรงสูงในการผลิตความถี่ การสร้างวงจรต้อง
ระมัดระวังการลากเส้นเช่ือมต่อให้ถูกต้องทุกเส้น 
การออกแบบมีความซับซ้อนตรงที่ภาคแสดงผล AM-
PM เพราะต้องการให้มีสัญญาณพัลซ์ 1 ลูกทุกครั้งที่
นับ เลข 12 และเลข 24 เพื่ อส่งไปกระตุ้นวงจร
แสดงผลซึ่งต้องใช้ทักษะพื้นฐานวงจรดิจิตอลมาก
พอสมควร ซึ่งแนวทางแก้ไขคืออาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ฝึกให้นักศึกษาออกแบบวงจรหารความถี่และวงจร
นับแบบไม่ลงตัวให้มีความเข้าใจมากกว่านี้  แนว
ทางการพัฒนาวงจรนี้ เช่น การใช้วงจรผลิตความถี่ที่
มีมาตรฐานสูง การออกแบบวงจรให้สามารถแสดง
ผลได้กับตัวเลขขนาดใหญ่มีเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่
ต้องการหรือออกแบบวงจรให้สามารถแสดงผล
อุณหภูมิได้ 

 
 

สรุป  
การออกแบบและสร้างวงจรนาฬิกาดิจิตอลบน

บ อ ร์ ด  CPLD Explorer XC9572XL ว ง จ ร ที่
ออกแบบเพิ่มเติม เช่น วงจรนับนาที ช่ัวโมง การ
ประยุกต์ใช้วงจร MUX วงจรแสดงผล AM-PM โดย
ใช้  Toggle F/F แล้ วต่ อ ร่ วมกั บ วงจรอื่ น ๆที่ ได้
ออกแบบไว้แล้ว พบว่าวงจรสามารถท างานได้เป็น
อย่างดีตามที่คาดหวังไว้ และใช้ทรัพยากรภายในชิพ 
CPLD เ ช่ น  Registers 43/72 (60%) Pins 18/34 
(53%) สามารถน าวงจรนี้ไปใช้กับวงจรอื่นๆได้อย่าง
ไม่ จ ากั ด  และแก้ ไขวงจรได้ ง่าย  ตั ว ชิพ  CPLD 
สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดแม้ไม่มีไฟเลี้ยงและ
สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ

ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้ างส รรค์  แล ะงาน บริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 
2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) ได้อย่างแท้จริงและสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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การออกแบบวงจรนับสิบ 4 หลักบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ ์

Designing the 4 Digits Decade Counter on CPLD Explorer XC9572XL 
Board Display with Multiplex Technique 

ทิวา วรสินศักดิ1์, อดิศร กวาวสิบสาม2 และ สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน3* 
Thiwa Worasinsak1, Adisorn Kwawsibsam2 and Sittisak Yeeyoun3* 

1,2,3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1,2,3 College of Integrated Science and Technology Rajamangala University of Technology Lanna 
* Corresponding author e-mail: sittisak_elec@hotmail.co.th, 087-1786675   

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการออกแบบและสร้างวงจรนับ สิบขนาด 4 หลัก บนบอร์ด CPLD Explorer 
XC9572XL แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ ซ่ึงบอร์ดใช้ไฟเลี้ยงวงจร 3.3V สามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเล้ียง ท าการสร้างวงจรโดย
วิธีวาดผังวงจรโดยใช้ ISE WebPACK 8.1i ของบริษัท Xilinx เสร็จแล้วดาวน์โหลดวงจรลงใน Chip CPLD ขนาด 1,600 เกต ซ่ึงวงจรที่
ออกแบบประกอบด้วยวงจรก าเนิดความถี่ 32.768kHz วงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX วงจรนับสิบ 4 หลัก วงจรนับ 4 วงจร 4 
to 1 MUX จ านวน 4 ชุด วงจร 2 to 4 Decoder แบบ Active Low และวงจรถอดรหัส BCD-8421 to 7 Segment โดยใช้ความถี่ใน
การสแกนแต่ละหลักไม่ต่ ากว่า 30 Hz ท าการทดสอบวงจรโดยการจ าลองการท างานโดยใช้โปรแกรม ISE Simulator แล้วท าการรวม
ทุกวงจรเข้าด้วยกันโดยการสร้าง Symbol พบว่าวงจรใช้ทรัพยากรใน Chip CPLD ดังนี้คือ Macrocells 45/72 (63%) Pterms 
131/360 (37%) Registers 33/72 (46%) Pins 14/34 (42%) Function Block Inputs 57/216 (27%) ผลการสร้างวงจรพบว่า
ท างานได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ 

ค าส าคัญ: วงจรนับสิบ 4 หลัก CPLD  เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ 

Abstract 
This article aims to design and build the 4 Digits Decade Counter on CPLD Explorer XC9572XL board 

display with multiplex technique on the CPLD Explorer XC9572XL. It was 3.3V power supply and no data is lost if 
no power supply. Design and build by schematic using software tool ISE WebPACK 8.1i and Service Pack 2 of the 
Xilinx copyright then download circuit into CPLD Chip 1600 gates. This circuit consist of oscillator circuit 32.768 
kHz, frequency divide circuit, 2 line to 1 line MUX, 4 digits decade counter, 2 bits counter, 4 channel 4 line to 
1line MUX, 2 line to 4 line decoder active low and bcd-8421 to 7 segment decoder. In the design, Author use the 
frequency scanning of each digit more than 30 Hz. Author tested the circuit design using simulation program 
found that this design resource in the CPLD chip below Macro cells 45/72 (63%), Pterms 131/360 (37%), Registers 
33/72 (46%), Pins 14/34 (42%), Function Block Inputs 57/216 (27%). Results showed that the circuit works properly 
as designed. 

Keywords: 4 Digits Decade Counter, CPLD, Multiplex Technique 
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บทน า  
ปัจจุบันวงจรดิจิตอลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง

มากในชีวิตประจ าวัน ทุกวันนี้อุปกรณ์และเครื่องใช้
ต่างๆล้วนมีวงจรดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางทหาร ทางการแพทย์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและด้านความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต เช่น วงจรควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
วงจรควบคุมการแสดงผลในระบบไฟจราจร เพื่อให้
เราสามารถทราบและตัดสินใจได้ถูกต้อง การ
แสดงผลสามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
การน าไปใช้งาน เช่น แสดงผลด้วยเสียง หลอดไฟ 
LED หรือตัวเลขเป็นต้น  

การออกแบบวงจรดิจิตอลที่ผ่านมานั้นเมื่อ
ออกแบบวงจรเสร็จแล้วจะต้องน าวงจรที่ได้ไปท าการ
ทดลองโดยการต่อวงจรลงบนโปรโตบอร์ดแล้วใช้ไอซี
ส าเร็จรูปน าต่อเข้าด้วยกันเมื่อทดลองแล้วท างาน
ตามที่ออกแบบไว้จึงจะสามารถน าไปประกอบลงบน
แผนวงจรพิมพ์หรือแผ่น PCB เพื่อใช้งานต่อไป ใน
กระบวนการนี้พบว่าหากวงจรที่เราออกแบบนั้นเป็น
วงจรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าการใช้อุปกรณ์ 
เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไอซีดิจิตอลก็ต้องมาก
ตาม เวลาในการต่อวงจร งบประมาณ  ขนาดของ
แผ่น PCB ก็ใช้มากขึ้นตาม อีกทั้งพบว่าเมื่อทดลอง
วงจรแล้วมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น วงจรไม่ท างานตามที่
ต้องการการแก้ไขวงจรก็ท าได้ยากเพราะอุปกรณ์และ
สายต่อวงจรมีจ านวนมากบางทีเกิดปัญหาไม่สามารถ
หาไอซี เบอร์ที่ ต้ อ งการได้ ห รือต้ อ งสั่ งซื้ อ จ าก
ต่างจังหวัดท าให้เสียเวลาในการท างานและการใช้
งานไอซีดิจิตอลแต่ละเบอร์จะถูกจ ากัดหน้าที่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้นตามที่ได้รับการออกแบบมาซึ่งไม่มี

ความยืดหยุ่นไม่สามารถท างานในหน้าที่อื่นๆได้ [1-
2] 

จาก เห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ าวม าห ลั ก สู ต ร เต รี ย ม
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยเฉพาะทักษะของนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการเรียนรู้ในสาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิชาวงจรดิจิตอล 
รหัส 51022005 จึงได้ท าวิจัยเรื่องการออกแบบวงจร
นับ 4 หลักบนบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
แสดงผลด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เพื่อเรียนรู้หลักการ
คิด การออกแบบและสร้างวงจรบนชิพเอนกประสงค์
ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาการออกแบบวงจรนับ 4 หลักและ

การมั ลติ เพล็กซ์ บนบอร์ด  CPLD Explorer XC 
9572XL  

2. เพื่อสร้างวงจรนับ 4 หลักแสดงผลด้วย
เทคนิคการมัลติเพล็กซ์บนบอร์ด CPLD Explorer 
XC 9572XL โดยวิธีวาดผังวงจร  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. การสร้างวงจรลอจิกเกตและการจ าลอง

การท างานด้วย ISE Simulator 
1.1 เข้าโปรแกรม Xilinx ISE 8.1i คลิกที่ File   

New Project  ท าการตั้งช่ือไฟล์ ex1 ในโฟล์เดอร์ 
WORK_CPLD ดั ง รู ป ที่  1  เ ลื อ ก  Top Level 
Source Type: เป็น Schematic [1-2] 
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ภาพที่ 1  หน้าต่างการสร้างไฟล์ใหม่ชื่อ ex1 

1.2 จากนั้นคลิก Next จะได้หน้าต่างการเลือกรายละเอียดของชิพ CPLD ดังรูปที่ 2 

 

ภาพที่ 2  หน้าต่างการเลือกค่าตา่งๆให้ถูกต้อง

1.3 กด Next แล้วกด New Source ท าการใส่
ช่ื อ ไฟ ล์  ex1 ที่  File name แ ล้ ว ค ลิ ก เลื อ ก 
Schematic และกด Next 2 ครั้ง แล้วกด Finish 
แล้วกด Next 2 ครั้ง แล้วกด Finish จะได้หน้าต่าง
ส าหรับการวาดวงจร 

1.4 กดปุ่ม Zoom In / Zoom Out เพื่อท า
การขยายหน้าจอการวาดวงจร เสร็จแล้วกดปุ่ม Add 
Symbol เพื่อเลือกอุปกรณ์ในการวาดผังวงจรจะได้
ดังรูปที่ 30 หรือจะท าการค้นหาตัวอุปกรณ์จากการ
พิมพ์ที่ช่อง Symbol Name Filter เช่นพิมพ์ OR3 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 3  ไลบรารีต่่างๆที่จะน ามาวาดวงจร 

1.5 ท าการวาดวงจรลอจิกเกตเบื้องต้นโดย
เลือกจาก Library Logic โดยคลิกที่ช่อง Symbols 
คลิกเลือกอุปกรณ์ทีละตัวแล้วน าไปวาง ถ้าต้องการ
ยกเลิกให้กดปุ่ม Esc แต่ถ้าต้องการลบให้คลิกที่ตัว
อุปกรณ์จะปรากฏสีแดงแล้วกดปุ่ม Delete 

1.6 ท าการลากเส้นต่อวงจรโดยการคลิกที่ปุ่ม 
Add Wire แล้ววางเมาส์และคลิกที่จุดต้นทางเสร็จ
แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่จุดปลายทางแล้วคลิก 1 ครั้ง จะ
ได้เส้นในการวาดวงจรดังภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4  การวาดผังวงจรลอจิกเกต 

1.7 ท าการใส่ I/O Marker โดยการคลิกที่ปุ่ม 
Add I/O Marker แล้วคลิกเมาส์ที่จุดอินพุตและ

เอาต์พุตของวงจร เสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่อินพุตและ
เอาต์พุตของวงจรทีละจุดเพื่อตั้งช่ือ จะได้ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5  วงจรลอจิกเกตที่ใส่ I/O Marker และตั้งช่ือเรียบร้อย 
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1.8 ท าการ Save ไฟล์ เสร็จแล้วกดปุ่ มปิด
หน้าต่าง และกลับมาที่หน้าต่าง Xilinx ISE ซึ่งจะมี
หน้าต่าง Source และหน้าต่าง Process ปรากฏไป

ที่ เมนู  Project เลื อก  New Source จะปรากฏ

หน้าต่างให้เราใส่ช่ือเพื่อจ าลองการท างานของวงจร 
ดังภาพที่ 6 

 

รูปที่ 6  การสร้างไฟล์ใหม่เพื่อจ าลองการท างาน 

1.9 เสร็จแล้วกด Next 2 ครั้งแล้วกด Finish 
จะไดห้น้าต่าง Initialize Timing ให้ท าการใส่ค่าตาม
รูปที่ 7 แล้วกด Finish 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าต่าง Initialize Timing 
 

1.10 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปท่ี 8 ท าการกด
เซ็ตสัญญาณในส่วนของอินพุตในช่องสีฟ้าจนครบ
แล้วกด Save ในช่อง Source กดเลือก Behavioral 
Simulation ค ลิ กที่ ช่ื อ ไฟ ล์  ex1_1.tbw ใน ช่ อ ง 

Process ก ด เ ค รื่ อ ง ห ม า ย  + ที่  Xilinx ISE 
Simulator แล้วคลิกขวาที่  Generate Expected 
Simulation Results แล้วกด RUN จะได้ผลการ
ท างานดังภาพที่ 8 

 

1153



 

 

 

ภาพที่ 8  การเซ็ทค่าสัญญาณอินพุตและการ RUN 

 

ภาพที่ 9  ผลการจ าลองการท างานของวงจรลอจิกเกตโดยใช้ ISE Simulator 
 

2. คุณ สมบั ติ ข อ งบ อ ร์ดทดลอง CPLD 
Explorer XC9572XL อธิบายตามหมายเลขต่างๆ 

ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 10  บอร์ดทดลอง CPLD Explorer XC9572XL 

1. CPLD เบอร์ XC9572XL 1,600 เกต แบบ 
PLCC 44 ขา (PC44) Speed Grade –10 

2. บัสเซอร์ 1 ตัว 
3. 7 Segment common K ขนาด 4 หลัก 
4. LED แสดงผล 3 สถานะ 4 หลอด   
5. LED แสดงผล 2 สถานะ 4 หลอด   

6.Slide Switch 4 ตัว (ใช้ร่วมกับ Push 
button switch) 

7. Onboard Oscillator 32.768 KHz 
8. Push button switch 6 ตัว 
9. Port K1 เป็น I/O 10 บิต ซึ่งสามารถใช้กับ 

I/O 5V และ 3.3V ได ้[1] 
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3. วงจรและต าแหน่งขาบนบอร์ด CPLD 
Explorer XC9572XL 

 

 
ภาพที่ 11 วงจรและต าแหน่งขาของ CPLD เบอร ์XC9572XL   (ที่มา: 

http://www.ailogictechnology.com/index.php) 
 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพที่ 12 สาย USB JTAG (a) ด้านบน (b) ด้านล่าง 
 

 จากภาพที่ 11 เป็นวงจรการเช่ือมต่อบนบอร์ด 
CPLD และต าแหน่งขาในการเลือกใช้งาน Chip 
CPLD XC9572XL ขนาด 44 ขามีความจุ 1600 เกต
มี 34 I/O โครงสร้างภายในประกอบด้วย Function 
Block และ I/O Block ที่สามารถเช่ือมต่อกันด้วย
สวิตช์แมทริกซ์ ภายใน Function Block ประกอบ
ไปด้วยวงจรลอจิกเกตพื้นฐานที่สามารถโปรแกรม
เป็นวงจรดิจิตอลได้ตามต้องการเมื่อโปรแกรมแล้ว

ข้อมู ลยั งคงอยู่ ถึ งแม้ ไม่มี ไฟ เลี้ ยงและสามารถ
โปรแกรมได้หลายครั้ง [1,2] 
 ภาพที่ 3 แสดงสายต่อ USB JTAG (a) ด้านบน
การวางอุปกรณ์ส่วน (b) ด้านล่างการบัดกรีวงจร ซึ่ง
เป็นสายที่ ใช้ เช่ือมต่อระหว่างพอร์ต  USB ของ
คอมพิวเตอร์กับบอร์ด CPLD Explorer XC9572XL 
เวลาที่เราต้องการดาวน์โหลดวงจรจากคอมพิวเตอร์
ลงสู่ชิพ CPLD 
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วิธีการวิจัย  
1. ก าหนด Block Diagram ของวงจรนับ 4 หลัก 

  

32.768KHz

RESET

      
(   )

      
(    )

      
(   )

      
(     )

          
2 to 1 
MUX

4 Ch
4 to 1
MUX

Decode       
4     

    4
2 to 4 

Decoder

Select  

ภาพที่ 13 Block Diagram ของวงจรนับ 4 หลัก

จากภาพที่  13 แสดง Block Diagram ของ
วงจรนับ 4 หลักควบคุมการแสดงผลด้วยเทคนิค
มัลติเพล็กซ์ โดยใช้ตัวก าเนิดสัญญาณนาฬิกาจากบน
บอร์ด CPLD ซึ่งความถี่ที่สร้างขึ้นมาเท่ากับ 32.768 
kHz ผ่านวงจรหารความถี่ลงมาแล้วเลือกความถี่
ออกมาใช้งาน 2 ความถี่เพื่อที่จะท าให้สามารถเลือก
การนับให้ เร็วหรือช้าได้โดยใช้วงจร 2 Line to 1 
Line MUX เป็นตัวช่วยเลือกความถี่ที่จะใช้งานเป็น
สัญญาณนาฬิกาส่งไปยังวงจรนับสิบ 4 หลักเพื่อนับ
เลขจากนั้นส่งเอาต์พุตการนับเข้าสู่วงจรมัลติเพล็กซ์
เพื่อเลือกการแสดงผลแล้วส่งไปยังวงจรถอดรหัสเพื่อ
แสดงผลเป็นตัวเลขต่อไป ส่วนวงจรนับ 4 ท าหน้าที่

ควบคุมการท างานของวงจรมัลติเพล็กซ์ โดยรับ
สัญญาณมาจากวงจรหารความถี่ ซึ่งจะต้องใช้ความถี่
ประมาณ 120 Hz ขึ้นไป จากนั้นเอาต์พุตของวงจร
นับ 4 ส่งออกไปควบคุมการท างานของวงจร 2 Line 
to 4 Line Decoder แ บ บ  Active Low เ พื่ อ
ควบคุมขาคอมมอนของ 7 Segment ให้แสดงผล
ต่อไป 

2. ท าการสร้างแต่ละวงจรลงบนโปรแกรม 
Xilinx ISE WebPACK 8.1i 

2.1 การสร้างวงจรหารความถี่, วงจร 2 Line 
to 1 Line MUX และวงจรนับ 4 

 

 

ภาพที่ 14 วงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX และวงจรนับ 4 
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จากภาพที่ 14 ขา CLK ของไอซี CB16CE รับ
สัญญาณนาฬิกา 32.768 kHz เข้ามาท าการหาร
ความถี่ ออกมา 2 ความถี่ คื อ  32.768 kHz และ 
8.192 kHz สัญญาณทั้งสองจะถูกเลือกออกเอาต์พุต 

Y ด้วยขา SEL ของไอซี M2_1ส่วนสัญญาณความถี่  
32.768 kHz Z(0) จะถูกป้อนเข้าขา CLK ของวงจร
ถอดรหัส CB2CE เพื่อท าการนับ 4 ต่อไป 

 

 

ภาพที่ 15 การจ าลองการท างานของวงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 MUX และวงจรนับ 4 

จากภาพที่ 15 เป็นการจ าลองการท างานของ
วงจรในภาพที่ 14 คือวงจรหารความถี่ วงจร 2 to 1 
MUX และวงจรนับ 4 อินพุต CLK รับสัญญาณ
นาฬิกาความถี่ 32.768 kHz ส่วนอินพุต SEL เป็นขา

เลือกว่าจะเอาสัญญาณที่อินพุต D0 หรือ D1 ออก
เอาต์พุต Y และเอาต์พุต A1, A0 เป็นเอาต์พุตของ
วงจรนับ 4 ซึ่งวงจรท างานได้อย่างถูกต้อง 

 
 

2.2 การสร้างวงจรนับสิบขนาด 4 หลัก 

 
ภาพที่ 16 วงจรนับสิบขนาด 4 หลักโดยใช้ตัวนับเบอร์ CD4CE 

 

จากภาพที่ 16 เป็นวงจรนับสิบขนาด 4 หลัก
สามารถนับได้ตั้งแต่ 0000-9999 โดยใช้ไอซี CD4CE 
เมื่อมีสัญญาณมาที่ขา CLK1 ไอซีจะท าการนับไป
จนถึงเลข 9 ในช่วงเปลี่ยนจากการนับเลข 9 ถึง 0 
จะมีสัญญาณ 1 ลูกออกมาที่ขา TC ส่งไปให้ Not 

gate ท าการกลับสถานะลอจิกเพื่อกระตุ้นให้ไอซีนับ
ตัวที่ 2 ท างานต่อไป ส่วนขา CLR1 ต่อร่วมกันกับ
ไอซีนับทุกตัวเมื่อขานี้เป็นลอจิก 1 จะท าหน้าที่ใน
การ Reset เอาต์พุตให้เป็นศูนย ์ 
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ภาพที่ 17 การจ าลองการท างานของวงจรนับสิบขนาด 4 หลักโดยใช้ตัวนับเบอร์ CD4CE 
 

2.3 การสร้างวงจร 4 แชนแนล 4 to 1 MUX 

 

ภาพที่ 18 วงจรมัลติเพล็กซ์แบบ 4 แชนแนลโดยใช้ตัวมัลติเพล็กซ์เบอร์ M4_1E 
 

จากภ าพ ที่  18 เป็ น วงจรมั ล ติ เพ ล็ ก ซ์  4 
Channel จ านวน 4 ชุด  โดยเลื อกใช้ ไอซี เบอร์ 
M4_1E ท าหน้าที่รับข้อมูลมาจากเอาต์พุตของวงจร
นับแล้วท าการส่งออกไปยังวงจรถอดรหัส BCD-

8421 to 7 Segment เพื่อแสดงผลเป็นตัวเลขโดย
จะท าการส่งข้อมูลไปทีละชุดจากการควบคุมการส่งที่
ขา S1 และ S0 ซึ่งไอซีเบอร์นี้ถูกควบคุมด้วยขา E ถ้า
ขานี้เป็นลอจิก 0 ไอซีจะไม่ท างาน  
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2.4 การสร้างวงจร 2 Line to 4 Line Decoder แบบ Active Low 

 

ภาพที่ 19 วงจร 2 Line to 4 Line Decoder แบบ Active Low 
 

จากภาพที่ 19 เป็นวงจรถอดรหัสแบบเข้า 2 
ออก 4 ใช้ไอซีเบอร์ D2_4E โดยใช้ Not gate ท า
หน้าที่ Active Low โดยขา A1 A0 รับสัญญาณมา
จากเอาต์พุตของวงจรนับ 4 เพื่อถอดรหัสส่งต่อไปยัง

ขาคอมมอนของ 7 Segment ซึ่งความถี่ที่ส่งมาที่ขา
คอมมอนแต่ละหลักต้องไม่น้อยกว่า 30 Hz จึงจะท า
ให้การแสดงผลชัดเจน [1,2] 

 

 
ภาพที่ 20 Timming Diagram ของวงจร 2 Line to 4 Line Decoder แบบ Active Low 

 
จากภาพที่ 20 จ าลองการท างานของวงจร 2 

Line to 4 Line Decoder แบบ Active Low แถบ
สีฟ้ากับแถบสีเหลืองแสดงความสัมพันธ์ของการ
หน่วงเวลา จากรูปพบว่าวงจรจะท างานเมื่อขา EN1 
เป็นลอจิก 1 โดยเมื่อขาอินพุต A1=0, A0=0 จะท า

ให้เอาต์พุต D0=0, D1=1, D2=1, D3=1 ถ้าหากขา 
A1=0, A0=1  จ ะ ท า ให้ เอ าต์ พุ ต  D0=1, D1=0, 
D2=1, D3=1 เป็นลักษณะนี้วนไปเรื่อยๆ 

2.5 การออกแบบและสร้างวงจร BCD-8421 
to 7 Segment Decode Common Cathode  

a

b

c

d

e

f

g

D

C

B

A

BCD-8421
to

7 Segment 
Decoder

 

ภาพที่ 21 สัญลักษณ์ของวงจร BCD-8421 to 7 Segment 
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a

b

c

d

e

f

g

 

ภาพที่ 22 ลักษณะของ 7 Segment 
 

ตารางที่ 1 ตารางความจริงของวงจร BCD-8421 to 7 Segment Decode Common Cathode 
D C B  A a     b    c    d    e     f     g เลขท่ีแสดง 
0  0  0  0 1     1    1    1    1     1    0 0 
0  0  0  1 0     1    1    0    0     0    0 1 
0  0  1  0 1     1    0    1    1     0    1 2 
0  0  1  1 1     1    1    1    0     0    1 3 
0  1  0  0 0     1    1    0    0     1    1 4 
0  1  0  1 1     0    1    1    0     1    1 5 
0  1  1  0 1     0    1    1    1     1    1 6 
0  1  1  1 1     1    1    0    0     0    0 7 
1  0  0  0 1     1    1    1    1     1    1 8 
1  0  0  1 1     1    1    1    0     1    1 9 

 

จากการออกแบบจะไดส้มการของทุกเอาต์พุต
ดังนี ้[3] 

(0,2,3,5,6,7,8,9) (10,11,12,13,14,15)

[ ]

a m d

D B C A

  

            
(1)

 

(0,1,2,3,4,7,8,9) (10,11,12,13,14,15)

[ ]

b m d

C B A

  

  

  (2) 
(0,1,3,4,5,6,7,8,9) (10,11,12,13,14,15)c m d

D C B A

  

   

  (3) 

(0,2,3,5,6,8,9) (10,11,12,13,14,15)d m d

D BA CB C A CBA

  

    

  (4) 
(0,2,6,8) (10,11,12,13,14,15)e m d

BA C A

  

 

     (5) 
(0,4,5,6,8,9) (10,11,12,13,14,15)f m d

D BA C A CB

  

   

    (6) 
(2,3,4,5,6,8,9) (10,11,12,13,14,15)

[ ]

g m d

D BA C B

  

   

  (7) 
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ภาพที่ 23 วงจร BCD-8421 to 7 Segment Decode  Common Cathode 

 

 
 

ภาพที่ 24 Timing Diagram ของวงจร BCD-8421 to 7 Segment Decode  Common Cathode 
 

จากภาพที่ 24 เป็นรูปการจ าลองการท างาน
ข อ งว ง จ ร  BCD-8421 to 7 Segment Decode  
Common Cathode จากรูปกรอบสีแดงแรกพบว่า
เมื่ อป้อนอินพุต DCBA=0001 จะท าให้ เอาต์พุ ต 
b1=1, c1=1 ซึ่ งจะถอดรหัสเป็น เลข 1 ได้อย่าง

ถูกต้อง ส่วนในกรอบสีแดงที่สองพบว่าเมื่อป้อน
อิ น พุ ต  DCBA=0111 จ ะท า ให้ เอ าต์ พุ ต  a1=1, 
b1=1, c1=1 ซึ่ งจะถอดรหัสเป็น เลข 7 ได้อย่าง
ถูกต้องเช่นเดียวกัน [3] 

 
2.6 การสร้างสัญลักษณข์องแต่ละวงจร  

 

ภาพที่ 25 การสร้างสัญลักษณ์ของแต่ละวงจร 
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จากภาพที่ 25 เป็นการน าเอาวงจรย่อยที่ได้
สร้างมาท าเป็นวงจรรวมในรูปของ Symbol ท าให้
วงจรมีขนาดเล็กลง ใช้งานได้ ง่าย เก็บไว้ในรูป
ไฟล์ข้อมูลได้ ประกอบด้วยวงจร CIR_1 ท าหน้าที่
หารความถี่และเป็นวงจรนับ วงจร Dec2to4 ท า

หน้าที่ถอดรหัส วงจร Decade4DG ท าหน้าที่นับ 4 
หลั ก  วงจร  MUX_4CH ท าห น้ าที่ มั ล ติ เพ ล็ ก ซ์
สัญญาณแบบ 4 ช่อง และวงจร BCD7Dec เป็นวงจร
ถอดรหัสและแสดงผลเป็นตัวเลข 

 

 
2.7 การเชื่อมต่อแต่ละวงจรเข้าด้วยกันเป็นไอซีตัวใหม ่ 

 

ภาพที่ 26 วงจรนับสิบ 4 หลักที่สร้างเสร็จสมบูรณ ์

2.8 การเชื่อมต่อขาของวงจรเข้ากับบอร์ด CPLD  

 

ภาพที่ 27 การก าหนดขาในหน้าตา่ง Edit Constraints (text) 

 

ภาพที่ 28 การใช้ทรัพยากรทั้งหมดภายใน Chip CPLD 
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ภาพที่ 29 การเลือกไฟลเ์พื่อดาวน์โหลด 
 

 

ภาพที่ 30 การดาวน์โหลดวงจรลงสู่ Chip CPLD 

ผลการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 31 ชิพตัวใหม่วงจรนับสิบ 4 หลักที่พร้อมใช้งาน 
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ภาพที่ 32 วงจรควบคุมการนบัด้วย 2 ปุ่ม 
 

 

ภาพที่ 33 วงจรนับท างานเมื่อปุ่ม Start/Reset =1 
 

จากภาพที่ 33 และ 34 พบว่าวงจรสามารถท า
การนับได้อย่างถูกต้องและออกแบบให้ควบคุมการ
นับด้วยสวิตช์เพียง 2 ตัวคือปุ่มเลือกความเร็วในการ
นับและปุ่ม Start/Resetวงจรจะท าการนับเมื่อปุ่มนี้

เป็นลอจิก 1 เมื่อต้องการให้นับเร็วสามารถท าได้โดย
การเลื่อนปุ่มเลือกความเร็วให้เป็นลอจิก 0 

 
 

ปุ่ มเลือกความเร็วในการนบั ปุ่ ม Start/Reset 

ปุ่ ม Start/Reset 
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ภาพที่ 34 วงจรนับเร็วเมื่อปุ่มเลือกความเร็วในการนบั = 0 
 

 

ภาพที่ 35 วงจรนับสิบ 4 หลักที่ท างานสมบูรณ ์
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดสอบวงจรพบว่าวงจร

ท างานได้ดีตามที่ ต้ องการ การสร้างวงจรต้อง
ระมัดระวังการลากเส้นเช่ือมต่อเพราะถ้าลากเส้นผิด
แล้วจะต้องลบทุกเส้นที่มาเช่ือมต่อกับเส้นนั้นๆท าให้
เสียเวลาในการออกแบบวงจร แนวทางการพัฒนา
วงจรนี้ เช่น การออกแบบให้วงจรไม่แสดงเลขศูนย์
ด้านหน้า การให้เลขหยุดค้างที่เลขใดๆก็ได้หรือการ
ประยุกต์ใช้กับอินพุตท่ีเป็นเซนเซอร์ 

สรุป  
จากการออกแบบวงจรนับสิบ 4 หลักบนบอร์ด 

CPLD Explorer XC9572XL แสดงผลด้วยเทคนิค
มัลติเพล็กซ์พบว่าเราสามารถเลือกใช้ไอซีที่มีอยู่ใน
โปรแกรม Xilinx ISE WebPACK 8.1i มาใช้ได้ท าให้
สร้างวงจรได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่มีวงจร BCD-8421 to 7 
Segment Decoder ที่ต้องท าการออกแบบวงจร
ขึ้นมาใช้เอง ซึ่งพบว่าวงจรสามารถท างานได้เป็น
อย่างดีตามที่คาดหวังไว้ และใช้ทรัพยากรภายในชิพ 

ปุ่ มเลือกความเร็วในการนบั 
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CPLD เ ช่ น  Registers 33/72 (46%) Pins 14/34 
(42%) สามารถน าวงจรนี้ไปใช้กับวงจรอื่นๆได้อย่าง
ไม่จ ากัด และแก้ไขวงจรได้ง่าย บอร์ดใช้ไฟเลี้ยงที่
แรงดัน 3.3V 

กิตติกรรมประกาศ  
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ

ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้ างส รรค์  แล ะงาน บริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 
2558 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น จนสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on) ได้อย่างแท้จริงและสามารถน าความรู้ที่

ได้ ไปพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างยั่ งยืนต่อไป9. 

เอกสารอ้างอิง  
Alan B.Marcovitz. Introduction to Logic 

Design. New York. USA: McGraw-Hil. 
http://www.ailogictechnology.com/index.php 
Robert K. Dueck. Digital Design with CPLD 

Applications and VHDL. 2nd Edition. Red 
River College, Winnipeg, Manitoba. 

ณรงค์ ทองฉิม และ เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น. ออกแบบ
ดิจิตอลสมัยใหม่ด้วย FPGA และ CPLD 
ภาคปฏิบัติเล่มที่ 1 Schematic. 
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การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพ่ือใช้ส าหรับการผลิตเช้ือเพลิง 
Development of Straw Extrusion Machine for Pellet Biomass Production. 

 

สมชาย โพธิ์พยอม1*, ธงชัย  เครือผือ2  และพงศธร  กันกล ่า3 
Somchai Phopayom1*, Thongchai Khrueaphue2 andPhongston  Khunkrom 3 

  
1,2,3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก  
1,2,3 Department of Industrial Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus 
*Corresponding author. E-mail : Pechai962@hotmail.com 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพัฒนาเครื องอัดเม็ดฟางเพื อใช้ส่าหรับการผลิตเช้ือเพลิงเนื องด้วยปัจจุบันนี้ในพื้นที นาปรังส่วนใหญ่

เกษตรกรนิยมใช้วิธีการเผาฟางข้าว  ซึ งเป็นวิธีเตรียมพื้นที ส่าหรับการท่านาครั้งต่อไปที เร็วที สุด จากการศึกษาพบว่าการเผาฟางข้าวมี
การปล่อยมลพิษ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สูงกว่าปริมาณที ปล่อยจากโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ งส่งผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที จะน่าเอาฟางข้าวจาก ไร่นามาท่าการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน  โดยจะ
ท่าการศึกษาและจัดสร้างเครื องอัดเม็ดฟาง ท่าการทดลองและทดสอบสมรรถนะของเครื องด้วยตัวแปรที ก่าหนดขึ้น รวมถึงสามารถ
สรุปผลการทดลองได้ดังนี้  ตัวแปรที ใช้ในการทดลองที  1 เป็น  การอัดเม็ดฟางโดยไม่มีอัตราส่ วนผสมใดๆ พบว่า ผงฟางที ผ่าน
กระบวนการอัดเกิดการกระจายตัว  ไม่อัดเป็นเม็ด  ตัวแปรที ใช้ในการทดลองที  2 เป็นการอัดเม็ดฟางโดยอัตราส่วนการผสมฟาง 300 
กรัม น้่า 450 มิลลิลิตร พบว่า ผงฟางที ผ่านกระบวนการอัดเป็นเม็ด  แต่เมื อตกลงมาแล้วเม็ดแตก  เม็ดไม่เกิดการจับตัว  ตัวแปรที ใช้ใน
การทดลองที  3 เป็นการอัดเม็ดฟางโดยอัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม  น้่า 450 มิลลิลิตร ล่าขาว 100 กรัม พบว่า ผงฟางที ผ่าน
กระบวนการอัดออกมาเป็นเม็ดและจากการสังเกตจะเห็นว่าลักษณะการอัดแน่นของเม็ดฟางยังไม่มากพอ  ตัวแปรที ใช้ในการทดลองที  
4 เป็นการอัดเม็ดฟางโดยอัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม น้่า 450 มิลลิลิตร  ล่าขาว 300 กรัม พบว่า ผงฟางที ผ่านกระบวนการอัด
ออกมาเป็นเม็ดและมีความแข็งตัวของเม็ดเพิ มขึ้น  ยาวประมาณ 2-4 ซม. ลักษณะของเม็ดฟางเรียบและสวย การอัดแน่นของเม็ดฟาง
มากกว่าอัตราส่วนผสมอื นๆ 

ค าส าคัญ: การพัฒนาเครื องอัดเม็ดฟางเพื อใช้ส่าหรับการผลิตเชื้อเพลิง 

Abstract 
This research aims to development construct straw pellet machine for fuel production. At present, most 

farmers often burn straws in off-season paddy fields in order to prepare for the next crop. Studies found that rice 
straw burning emitted more carbon monoxide (CO) than electrical power plant and industrial plants which highly 
affected environmental condition. Thus, the researcher intends to use rice straws from paddy fields to produce 
alternative fuel by studying and constructing straw pellet machine, experimenting and testing the machine with 
relevant variables. Results of the study show that, in the first experiment which straws were pressed without any 
mixture, the pressed straws were highly dispersed. In the second experiment which 300 grams of straws were 
mixed with 450 ml of water, it was found that the straws could be pressed into pellets but the pellet was easily 
broken. In the third experiment which 300 grams of straws were mixed with 450 ml of water and 100 grams of 
white bran, it was found that the straws could be pressed into pellets but the pellets were quite loose. In the 
fourth experiment which 300 grams of straws were mixed with 450 ml of water and 300 grams of white bran, it 
was found that the straws could be pressed into solid pellets of 2-4 cm length. The straw pellets were smooth 
and more compacted than other ratios. 

Keywords: Development construct straw pellet machine.  

1167



 
 

บทน า 
ข้าวเป็นอาหารหลักประจ่าชาติและเป็นพืช

เศรษฐกิจหลักที ส่าคัญยิ งของไทยโดยมีชาวนา
เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56–58 ล้านไร่  ซึ ง
หลังจากเกษตรกรเก็บเกี ยวข้าวแล้ว  สิ งที เหลือทิ้ง
และไม่มีใครต้องการ คือ ฟางข้าว  การท่านา 1 ไร่  
จะให้ฟางข้าวประมาณ 800 กิโลกรัม  จากการ
ประมาณการในแต่ละปีประเทศไทยมฟีางข้าวและตอ
ซังข้าวไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน แม้ว่าการจัดการกับ
ฟางข้าวเหลือทิ้งจะมีหลายวิธี เช่น น่าไปเลี้ยงสัตว์  
ใช้คลุมหน้าดินเพื อป้องกันการสูญเสียความช้ืน หรือ 
ใช้ในการเพาะเห็ดหากแต่เกษตรกร  ในพื้นที นาปรัง
ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการเผาฟางข้าวเนื องจากเป็นวิธี
เตรียมพื้นที ส่าหรับการท่านาครั้งต่อไปที เร็วที สุด การ
เผ า ฟ า ง ข้ า ว มี ก า ร ป ล่ อ ย ม ล พิ ษ  คื อ  ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สูงกว่าปริมาณที ปล่อย
จากโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมถึง 14 เท่าตัว   

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที จะสร้าง
และพัฒนาเครื องอัดเม็ดฟางที มีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นเชื้อเพลิงที สามารถด่าเนินการแปรรูปหลัง
การเก็บเกี ยวได้ทันทีในท้องนา  ประหยัดค่าการ
ขนส่งลดปริมาตรในการจัดเก็บสามารถน่าไปใช้เป็น
พลังงานทดแทนได้ทั้ งในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเพื อเป็นการลดมลพิษจากการเผาฟาง  
อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที เกี ยวข้อง
กับการเก็บรวบรวมและการขายฟางข้าว 

วัตถุประสงค์           
1. เพื อศึกษาพัฒนาเครื องอัดเม็ดฟางเพื อใช้

ส่าหรับการผลิตเช้ือเพลิง 

2. เพื อศึกษาตัวแปรต่างๆ จากการพัฒนา
เครื องอัดเม็ดฟางเพื อใช้ส่าหรับการผลิตเช้ือเพลิง 

วิธีการวิจัย  
จากการพัฒนาเครื องอัดเม็ดฟางนั้น  จะท่าการ

พัฒนาในส่วนของชุดอัดเม็ดฟาง  โดยจะท่าการเจาะ
รูถาดอัดเม็ดฟางเพิ มขึ้น   และเปลี ยนจากลูกอัดหมุน
อัดเป็นแบบลูกอัดหยุดอยู่กับที   แต่จะเป็นถาด
อัดเม็ดฟางหมุน  เพื อให้เกิดการอัดเม็ดที แน่นมากข้ึน
และรวดเร็วข้ึน 

จากภาพที  1 และ 2  เป็นการพัฒนาเครื อง
อัดเม็ดฟางเพื อใช้ส่าหรับการผลิตเช้ือเพลิง  มีก่าลัง
ผลิตไม่น้อยกว่า 30 กก./ชม.  ใช้ต้นก่าลังจาก
มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า เม็ดฟางมี
ลักษณะทรงกระบอกขนาดไม่เกิน 10 ม.ม. ออกแบบ
และให้มีลักษณะที สามรรถเคลื อนย้ายได้สะดวก  
เหมาะสมกับการใช้งาน  สามารถถอดประกอบและ
ซ่อมบ่ารุงได้ง่าย และรวมไปถึงการใช้มอเตอร์เป็นต้น
ก่าลังในการขับเคลื อนชุดปั่นผงฟาง  พ่วงกับเฟือง
เกียร์ทดรอบ 1:50  รอบ/นาที  ในการขับเคลื อนชุด
อัดเม็ดฟางอยู่ในตัวเดียวกัน  เพื อช่วยลดขั้นตอนใน
กระบวนการผลิต  และจากตารางคืออัตราส่วนผสม
ต่างๆ ในการทดลอง (Alakangas, E. and P. Paju) 
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ภาพที่ 1 เครื องอัดเมด็ฟาง 

  
ภาพที่ 2 การทดลองอัดเม็ดฟาง 

ผลการทดลอง 
จากภาพที  3 งานวิจัยนี้จะท่าการผสมล่าข้าว  

ผงฟาง  และน้่า  เพื อท่าการหาค่าตัวแปรที เหมาะสม
ในการอัดเม็ดฟาง  ซึ งผลจากอัตราส่วนผสมนี้
สามารถผลิตเม็ดฟางที จะน่าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงได้แต่
ต้องเป็นอัตราส่วนที เหมาะสม 

ผลจากอัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม                      
น้่า  450 มิลลิลิตร พบว่า  ผงฟางที ผ่านกระบวนการ
อัดเป็นเม็ด  แต่เมื อตกลงมาแล้วเม็ดแตก  เม็ดไม่เกิด
การจับตัว  อันเนื องมาจากอัตราส่วนผสมของน้่า

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที จะท่าให้ผงฟางอัดตัว
เป็ น เม็ ด ไ ด้  (Holm J.K., U.B. Henriksen, J.E. 
Hustad and L.H.Sorsensen) 

ผลจากอัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม น้่า 
450 มิลลิลิตร  ล่าขาว 100 พบว่า  ผงฟางที ผ่าน
กระบวนการอัดออกมาเป็นเม็ดและจากการสังเกตจะ
เห็นว่าลักษณะการอัดแน่นของเม็ดฟางยังไม่มากพอ  
มีเศษผงฟางบางส่วนที ยืดออกมาจากเม็ดฟาง  ความ
ยาวประมาณ  2-4 ซม.  

1. ชุดโครงสร้างฐานเคร่ืองอดัเมด็ฟาง       2. ชุดป่ันผงฟาง 
3. กระบอกอดัเมด็ฟาง 4. ลูกอดัเมด็ฟาง 
5. ถาดรองผงฟาง 6. กรวยป้อนผงฟาง 
7. แผน่จานอดัเมด็ฟาง 8. เฟืองเกียร์ทดรอบ 
9. มอเตอร์ 10. ลอ้เล่ือน 
11. ตลบัลูกปืนตุก๊ตา 12. มู่เล่ 
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ผลจากอัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม น้่า      
450 มิลลิลิตร ล่าขาว 300 กรัม พบว่า  ผงฟางที 
ผ่านกระบวนการอัดออกมาเป็นเม็ดและมีความ
แข็งตัวของเม็ดเพิ มขึ้น  ยาวประมาณ 2 -4 ซม. 

ลักษณะของเม็ดฟางเรียบและสวย  การอัดแน่น
เพิ มขึ้นและดีกว่าที ตัวแปรอื นๆ  (Serrano, C., E. 
Monedero, M. Lapuerta and H. Portero) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลที ได้จากการทดลองดว้ยตัวแปรต่างๆ 
 

สรุปผล 
ผลการทดลองอัดเม็ดฟางที ให้ผลดีที สุดโดย

อัตราส่วนการผสมฟาง 300 กรัม น้่า 450 มิลลิลิตร 
ล่าขาว 300 กรัม  ซึ งผลจากการอัดเม็ดฟาง  พบว่า 
ผงฟางที ผ่านกระบวนการอัดออกมาเป็นเม็ดและมี
ความแข็งตัวของเม็ดเพิ มขึ้น ยาวประมาณ 2-4 ซม. 
ลักษณะของเม็ดฟางเรียบและสวยการอัดแน่น
เพิ มขึ้นและดีกว่าที ตัวแปรอื นๆ  อันเนื องมาจาก
อัตราส่วนของฟางกับล่าข้าวที เท่าๆ กันและปริมาณ
การผสมน้่าที พอเหมาะท่าให้เกิดการไหลตัวและอัด
แน่น 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบ พ ระคุณ คณ ะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
ที ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  เครื องมือและ
อุปกรณ์ในการท่าวิจัย  
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การผสมล าขา้ว  ผงฟาง  และ น ้ า 

(1)ฟาง 300 g  น ้า 450 มล.    
(2)ฟาง 300 g น ้า 450 มล. ล า 100 g     
(3)ฟาง 300 g น ้า 450 มล. ล า 300 g    
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การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่ือมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM 356  
Preliminary Study of Semi-Solid Joining of Aluminum SSM 356 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเชื่อมต่อชนอะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง (Semi-Solid Metal SSM A 356) ด้วยวิธีการเชื่อมในสภาวะกึง่
ของแข็ง (Semi-Solid state welding)  ซ่ึงให้ความร้อนชิ้นงานเพื่อให้อยู่ในสภาวะกึ่งแข็งในช่วงอุณหภูมิควบคุม 590 ˚C – 610 ˚C 
ด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน เปลวคาร์บูไรซ่ิง หลังจากนั้นท าการกวนด้วยเครื่องมือกวน โดยการศึกษาปัจจยัในการเช่ือม 2 ปัจจัย
ได้แก่ ความเร็วรอบในการหมุนของเครื่องมือ 1,110 และ 1,320 rpm และความเร็วในการเดินแนวเช่ือม 120 และ 160 mm/min ผล
จากการทดลองพบวา่ที่ความเร็วรอบ  1,110 rpm ความเร็วในการเดินแนวเชื่อม 120 mm/min  ให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเฉลี่ย 
118.95 MPa ซ่ึงสูงกว่าที่ความเร็วรอบตัวกวน 1,320 rpm ค่าความแข็งบริเวณที่ถูกกวนและบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนจะมี
ค่าสูงกว่าบริเวณที่เป็นเนื้อโลหะเดิมเล็กน้อย โดยที่ความเร็วรอบ 1,320 rpm ความเร็วเดินแนวเช่ือม 160 mm/min ได้ค่าความแข็ง 
128.4 HV ซ่ึงเป็นค่าที่สูงที่สุดในการทดลองนี้ 

ค าส าคัญ: การเชื่อมในสภาวะกึ่งของแขง็, อะลูมิเนียมหล่อกึ่งแข็ง 

Abstract 
This project is a study of welding butt joint of Aluminum casting SSM A356 by Semi-Solid state welding 

process. Samples were heated in Semi-Solid state with Oxygen-acetylene Carburizing flame. Temperature in 
welding process at 590˚C-610˚C and followed by friction stir welding were controled of welding parameter, 
rotation speed of 1,110 rpm and 1,320 rpm and welding of 120 mm/min and 160 mm/min were variated. The 
experimental results showed that the rotation speed of 1,110 rpm welding speed 120 mm/min gave the best 
ultimate tensile strength at the average value of 118.95 MPa. This is strength higher than that the rotation speed 
1,320 rpm. The value of hardness of Stir Zone, thermo - mechanical affected zone and base metal were similar. 
With rotation speed 1,320 rpm welding speed 160 mm/min gave the hardness in this project it is 128.4 HV. 

Keywords: Semi-Solid state welding process. Aluminum casting SSM A356 

 

บทน า 
กระบวนการเช่ือม เป็นวิธีการขึ้นรูปและ

เช่ือมต่อวัสดุที่ส าคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้มี
การพัฒนามาเรื่อยๆ เริ่มจากการเช่ือมแบบหลอม

ละลาย จนถึงกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวน 
ซึ่งเป็นการเช่ือมในสภาวะกึ่งแข็ง ส าหรับการเช่ือม
โลหะบางประเภท เช่น อะลูมิเนียม  การเช่ือมแบบ
หลอมละลายจะท าให้เกิดข้อบกพร่องในรอยเช่ือม 
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เช่น  เกิดรอยร้าว โพรงอากาศ  ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการน ากระบวนการเชื่อมในสภาวะกึ่ง
แข็งมาใช้ส าหรับการเช่ือมอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถท า
ให้สมบัติทางกลของแนวเช่ือมสูงกว่าการเช่ือมแบบ
หลอมละลาย 

ขณะนี้ความต้องการช้ินส่วนอะลูมิเนียมมีสูง
มาก เพื่อลดน้ าหนักและลดการใช้พลังงานของยาน
ยนต์ จึงท าให้มีการแข่งขันกันทางด้านการผลิต
อะลูมิเนียมไดคาสติ้งกัน อย่าง ซึ่งประเทศไทยเริ่มมี
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การหล่อโลหะกึ่ง
ของแข็งแบบ  Rheocasting  ด้วยเทคนิค GISS 
(Gas Induced Semi-Solid) ซึ่ งเป็นกรรมวิธีการ
หล่อโดยการปล่อยแก๊สเฉื่อยผ่านแท่งกราไฟต์พรุน
เพื่อให้ได้โครงสร้างเกรนแบบก้อนกลม ซึ่งการน า
อะลูมิเนียมที่ผลิตมาจากกระบวนการหล่อก่ึงของแข็ง
มาใช้งานนั้นจ าเป็นต้องมีการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีการ
เชื่อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาโครงสร้างทางโลหะ
วิทยา และศึกษาสมบัติทางกลของแนวเชื่อม 

วัตถุประสงค ์          
1. เพื่อวิจัยหาค่าตัวแปรที่เหมาะสมจากการ

เชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM A356  

2.  เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติ
ทางกล หลังจากการเช่ือมในสภาวะกึ่งแข็งของ
อะลูมิเนียมผสมที่ขึ้นรูปจากกระบวนการหล่อก่ึงแข็ง 

วิธีการวิจัย 
จากภาพท่ี 1 การทดลองเช่ือมในสภาวะกึ่งแข็ง  

เป็นการเช่ือมแบบต่อชน ยึดช้ินงานติดกับแท่นรอง
เลื่อนของเครื่องกัดแนวตั้ง  ก่อนการเช่ือมจะอุ่น
ช้ินงานด้วยเปลวไฟคาร์บูไรซิ่งประมาณ   1 นาที  
หลังจากนั้นท าการเช่ือมโดยใช้เปลวไฟเป่าบริเวณ
ผิวช้ินงานติดกับหัวพิน  10 วินาที            ซึ่ ง
อุณหภูมิที่ เกิดขึ้นกับรอยเช่ือมขณะท าการเช่ือม
ประมาณ 590 ถึง 610 ˚C ท าการวัดและควบคุม
อุณหภูมิที่ผิวรอยเช่ือมด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล  ใช้แก๊ส
อาร์กอนในการปกคลุมแนวเช่ือม อัตราการไหล 0.6 
Nm3/h หลังจากนั้นท าการป้อนหัวพินที่หมุนด้วย
ความเร็วรอบและทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกาให้
จุ่มลงไปในช้ินงาน  จนบ่าของหัวพินสัมผัสกับผิวหน้า
ช้ินงานค้างไว้ประมาณ 10 วินาที (K. Elangovan et 

al.,)หลังจากนั้นท าการเดินแนวเช่ือมตามตัวแปรที่
ก าหนดจนเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อม 

 

 

 

 

จบัยดึช้ินงาน                     ปรับความร้อน 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนเช่ือมกึ่งแข็ง 

 

ผลการทดลอง 
จากภาพที่ 2 ลักษณะผิวหน้าและด้านหลัง

รอยเชื่อม ไม่พบรอยแตก, มีรอยขรุขระจากการกวน

ของหัวพิน ที่ความเร็วหัวพิน 1,110 รอบต่อนาที , 
ผิวหน้ารอยเชื่อมสมบูรณ์และเรียบมากกว่า 

 

 
ภาพที่ 2 ผิวหน้ารอยเชื่อมกึ่งแข็ง 

 

จากภาพที่  3 โครงสร้างจุลภาคก้อนกลม
ประกอบด้วยเม็ดหยาบก้อนสีขาวเป็นเฟสอะลูมิเนียม
ส่ ว น ก้ อ น สี ด าส ลั บ ข า ว เป็ น เฟ ส ยู เท ค ติ ก ส์
ประกอบด้วยเฟสอะลูมิเนียมผสมกับเฟสซิลิกอน , 

ด้วยภาพขนาดมาตรวัด 50 ไมครอนเกิดก้อนกลมที่
ความเร็วหัวหมุด 1,110 รอบต่อนาทีเด่นชัดและ

กระจายตัวมากกว่า, โดยเฉพาะความเร็วการเช่ือม 
160 มม./นาที (W.B.Lee, Y.M. Yeon, S.B. Jung) ส่วน
การเกิดลักษณะจุลภาคคล้ายเส้นใยประสาทเด่นชัด
และมากกว่า, ที่ความเร็วหัวหมุด 1,320 รอบต่อนาที
เกิดรูพรุน (จุดด า)   

 

 
1,110 rpm 120, 160 mm/mim 1,320 rpm 120, 160 mm/mim 

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางจุลภาค 

 

วดัความร้อน                     เช่ือมก่ึงแขง็ 

ดา้นหนา้รอยเช่ือม  ดา้นหลงัรอยเช่ือม 
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โดยที่ความเร็วรอบ 1,320 rpm ความเร็วเดิน
แนวเช่ือม 160 mm/min ได้ค่าความแข็ง  128.4 HV 

ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดในการทดลองนี้ ดังภาพที่ 4 (ใช้ 
VICKSYS Computerised Vickers Hardness Tester 

Model : VM-50 PC) โดยการทดสอบบริเวณรอยเช่ือม
และบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อนทางกล  
จากภาพที่  5  ค่ าความแข็ งแรงดึ งสู งสุ ด เฉลี่ ย     
118.95 MPa ซึ่งสูงกว่าที่ความเร็วรอบตัวกวน 1,320 

rpm       ค่าความแข็งบริเวณที่ถูกกวนและบริเวณที่
ได้รับอิทธิพลจากความร้อนจะมีค่าสูงกว่าบริเวณที่
เป็ น เนื้ อ โลหะ เดิ ม เล็ กน้ อย  (Y.G. Kim. et al.,)  
เนื่องมาจากโครงสร้างจุลภาคที่ไม่เกิดรูพรุนจากการ
เช่ือม  รวมถึ งมี การกระจายตั วของโครงสร้ าง
สม่ าเสมอ  ท าให้ค่าความแข็งแรงดึงมีค่ามากตามไป
ด้วย   

 

 

 

ภาพที่ 5 กราฟค่าความแข็งแรงดงึ 

สรุปผล 
1. ลักษณะผิวหน้าและด้านหลังรอยเช่ือม ไม่

พบรอยแตก, มีรอยขรุขระจากการกวนของหัวพิน 
2. โครงสร้างจุลภาคที่ความเร็วหัวพิน 1,110 

รอบต่อนาที เด่ น ชัดและกระจายตั วมากกว่า , 
โดยเฉพาะความเร็วการเช่ือม 160 มม. ต่อนาที 

3. โดยที่ความเร็วรอบ 1,320 rpm ความเร็ว
เดินแนวเช่ือม 160 mm/min ได้ค่าความแข็ง 128.4 
HV ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงที่สุดในการทดลอง 

4. ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเฉลี่ย 118.95 
MPa ซึ่งสูงกว่าท่ีความเร็วรอบตัวกวน 1,320 rpm 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายจังหวดัน่าน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย  จังหวัดน่าน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
จ านวน 123 คน  โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงข้อมูลที่รวบรวมได้น ามาท าการประมวลผลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มเป็นเพศหญิงมากที่สุด ด้าน
อายุระหว่าง 51-60 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ด้านผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มที่ได้ความนิยมมากที่สุด คือ ผ้าซิน รองลงมาคือ ผ้าห่ม ลักษณะการด าเนินธุรกิจนั่นทุกคนเป็นทั้งผู้ผลิต -ผู้ค้าส่ง และแหล่ง
จ าหน่ายหลักสินค้าในปัจจุบัน คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (2) สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเริ่ม
ประสบปัญหาเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ท้องถิ่น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่น ามาเข้ามาจากต่างๆ จังหวัดเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ ไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน ท าให้ราคาวัตถุดิบ
เปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอุตสาหกรรมและพัฒนา
ชุมชน จังหวัดน่าน ได้มีการจัดประชุมหารือในการขยายธุรกิจในและต่างจังหวัด เพื่อรองรับการส่งเสริมโครงการของรัฐบาลใน
ระดับประเทศต่อไป การศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดน่าน ในด้าน
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ มีธุรกิจปลายน้ าอยู่ในพื้นที่มีสถาบันส่งเสริมสนับสนุนพร้อม แรงงานมีฝีมือ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดอ่อน คือต้อง
พึ่งวัตถุดิบจากต่างจังหวัดเสมอ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานมีการศึกษาต่ า ขาดนักออกแบบที่มีคุณภาพค่อนข้างน้อย ลูกค้ามี
ความรู้เรื่องหัตถกรรมเผ้าฝ้ายทอมือน้อย ส่วนด้านกลยุทธ์การตลาด พบว่า ประสิทธิภาพด้านการตลาดที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยตลาดเป้าหมายหลัก คือ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาซ่ึงจะท าหน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกลุ่มมาจ าหน่ายในศูนย์ และมี
ตลาดเป้าหมายรอง คือ ลูกค้าทั่วไปแต่ก็จ ากัดอยู่ท้องที่  แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเป็นรายด้านมีดังนี้  1) ด้านผลิตภัณฑ์ควร
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม และพัฒนาความโดดเด่น โดยวิธีการขยายช่องทางในการพัฒนาสิน ค้า 2) 
ด้านราคาควรต้ังราคาที่สูงกว่าหรือตั้งราคาเพื่อเจาะตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย เช่น ก าหนดราคาแบบเซ็ตของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ชุด 3) ด้านการจัดจ าหน่ายก็ควรเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้หลากหลายขึ้น ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทางตรงจากผู้ผลิต
ไปผู้บริโภค 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ 

ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ, บ้านเชียงราย,  กลยุทธ์ทางการตลาด, สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
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 Abstract 

Purpose of the study was (1) to study on marketing environment, include Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats, of the cotton hand weaving products groups at Chiang Rai village, Nan province and (2) 
to study on the development of marketing strategy for the cotton hand weaving products at Chiang Rai village, 
Nan province. The qualitative research was conducted on 123 subjects and the qualitative data were collected by 
using the interview. The data acquired was processed to find percentages, mean and standard deviation with 
statistic program. The results were presented in two parts of study: Part one was explanted on general 
information of farmer who produced the cotton hand weaving products in the Chiang Rai village. The result 
shows that most of the farmers were females (95%) aged between 51 to 60 years old with married status. Most of 
them were primary education (95%) and the average monthly income between 5,000 to 10,000 Baht. The working 
experience that each farmer participated with groups was over 2 years. The popular product were Pa-Sin (fabric 
xian) and Pa-Hom (blankets), respectively. The frequency for produce the cotton hand weaving production was 
monthly while the time period for producing the cotton hand weaving production were 08.00 am to 17.00 pm of 
daylight. The business and commercial of the cotton hand weaving production in each farmer were conducted 
manufacturers and wholesalers with themselves. The main store in the Phu Pha development center was used to 
sole the cotton hand weaving production. Part two was explained on general information about the marketing 
environment of the cotton hand weaving products in the Chiang Rai village. The result shows that the cotton 
hand weaving production were reduced due to increasing of competitor in the part of the cotton hand weaving 
production as well as current economic situation in thailand. For operational issues and marketing environment 
include strengths, weaknesses, opportunities and threats of the cotton hand weaving products in the Chiang Rai 
village, The result shows that the goods of the cotton hand weaving products in the Chiang Rai village had 
strengths such as sponsored by the academy in the area, skilled workers and local knowledge while the 
weaknesses of goods were depended on imported raw materials, lack of modern technology, designer, as well as 
knowledge skill. For marketing Strategy of the cotton hand weaving products in the Chiang Rai village at the 
current, the result shows that the marketing effectiveness in implementing were moderate. The main store was 
the Phu Phu Pha development center, which collected the goods from farmer groups and local market. In this 
study, the result found that the development of a marketing strategy as follows: 1) should develop a model of 
the product, a unique group and distinguished.  It may be used to expand the range of products developed by 
the other channels, such as textiles, furniture, fashion, business and so on. 2) Product price should be set at a 
higher price, or the price to penetrate the market in order to boost sales. The pricing may set the pricing of the 
product is packaged. To allow consumers to compare with other product. 3) product distribution should also add 
a variety of distribution channels, including channel distribution, direct from the producer to the consumer and 4) 
product promotion Should advertising and public relations through online media such as Facebook and line 
program. 

Keywords: The Cotton Hand Weaving Products, Chiang Rai Village, Marketing Strategy, The marketing environment 

 
 
 
 

1177



 
 

บทน า 
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของโลกที่

ก า ลั ง เปลี่ ย นแปลง ไป  มาต รฐานสิ นค้ า หรื อ
สิ่งแวดล้อม การแข่งขันทางการตลาดการค้าโลกที่มี
ความเข้มข้นยิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยนอกจาก
แสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าของโลกโดยเข้าร่วมในกลุ่มเศรษฐกิจ
การค้าที่มีผลประโยชน์สอดคล้องกันและผลักดันให้มี
การพัฒนาองเซียนเป็นเขตการค้าเสรีแล้ว จะต้อง
พัฒนาสินค้าออกของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้ ง ใ น ด้ า น คุ ณ ภ า พ  ม า ต ร ฐ า น สิ น ค้ า  แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการผลิตรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้า
ไทยในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผล
กระทบต่อธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางเท่านั้น 
แม้กระทั่งธุรกิจขนาดเล็กและชุมชนที่เคยมีวิถีชีวิต
แบบเรียบง่าย ต่างก็ได้รับผลกระทบ จนส่งผลให้
ชุมชนเหล่านั้นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น การ
รวมกลุ่มเพื่อผลิตและจ าหน่ายสินค้า แทนการ
ประกอบอาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่จาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
มีสมาชิกในประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม
เพียงอย่างเดียว  

ชุมชนบ้านเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักและท าการทอผ้าในยามว่าง มีการสืบถอดวิถี
การทอผ้าจากบรรพบุรุษมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงต้องปรับตัว
เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
สมาชิกในชุมชนบางส่วน ท าการรวมกลุ่มภายใต้ช่ือ 
“กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน” เพื่อ
ท าการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือเป็นรายได้หลัก
ทดแทนรายได้จากภาคเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
บ้านเชียงราย ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านเชียงราย ต าบลดู่
ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2556 ซึ่งแรกเริ่มของการการก่อตั้งกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ผลิตจะเน้นการผลิตฝ้ายทอด้วยมือ เพื่อ
ส่งจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน  

อย่างไรก็ตาม จากความตั้งใจในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้ายทอมือท่ีมีคุณภาพของเกษตรกร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ ช่ือเสียงของ
ผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้ายทอมือเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ต่อมาความทราบถึงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ พระองค์ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ต่อมาได้รับการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและการติดตามผลการด า เนินงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดน่าน พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ผ้าฝ้ายทอมือ
ของชุมชนบ้านเชียงรายถักทอด้วยลายดั้งเดิมตาม
เอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เช่น ลายน้ าไหล ลายป้อง 
ลายต๋าโก้ง ผลิตภัณฑ์ผา้ทอ ได้แก่ ผ้าขะม้า ผ้าพันคอ 
ผ้าซิ่น(ผ้าถุง) ผ้าห่ม และถุงย่าม แต่ปัญหาที่พบและ
ความต้องการของกลุ่มคือความต้องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
และต้องการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันแม้ว่าทางกลุ่มเกษตรกรจะไม่มีปัญหา
ทางด้านเงินทุน แต่ทว่าก็ยังคงพบเจอกับปัญหาด้าน
การบริหารการตลาดในตัวผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้ายทอ
มือ เช่น เกษตรกรขาดองค์ความรู้และความเข้าใจที่
แท้จริงในการด าเนินการทางด้านการบริหารจัดการ
ตลาดและเกษตรกรขาดการส ารวจตรวจสอบการ
รับรู้ที่แท้จริงในตัวผลิตภัณฑ์งานผ้าฝ้ายทอมือจาก
ผู้บริโภค  ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผลติภณัฑง์านผ้าฝ้าย
ทอมือของตนไม่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์งานผ้า
ฝ้ายทอมือของชุมชนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หรือ
ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ได้ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการ
ช่วยเหลือเพื่อการเฉพาะหน้า เช่น ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์
งานผ้าทอมือเป็นช่วงๆ เป็นต้น แต่มิได้ลงลึกถึงความ
ช่วยเหลือในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ าน
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การตลาด เพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานผ้าฝา้ยทอ
มือแก่ เกษตรกรแต่อย่างใด ซึ่ งในประเด็นการ
ถ่ายทอดองค์ด้านการตลาดนี้ ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า
หากกลุ่มได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องทั้งทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งาน
ผ้าฝ้ายทอมือของตนแล้ว ผลิตภัณฑ์ผ้าฝา้ยทอมือของ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย น่าจะมีโอกาสขยาย
ส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ อันส่งผลให้กลุ่มมีการเติมโต
อย่ า งยั่ ง ยื นต่ อ ไปได้   ผู้ ศึ กษาได้ ตระหนั กถึ ง
ความส าคัญในการเข้าไปให้การบริการด้านวิชาการ 
ภายใต้ขอบเขตและข้อจ ากัดของทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร ให้เข้าสามารถบูรณการ
เข้ากับองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ จาก
คณาจารย์ของ มทร. ล้านนา น่าน เพื่อร่วมกันหา
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเสริม
ศักยภาพธุรกิจชุมชน  กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน  
ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่า ผลจากกการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาข้างตนของกลุ่ม
ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผลที่ได้จากกการศึกษา
ครั้ งนี้  ยังสามารถน าข้อมูลที่ ได้ ใช้เป็นแนวทาง
เบื้ องต้นในการส่ ง เสริม ให้นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด มทร. ล้านนา น่าน ได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้งบูรณการร่วมกบั

การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการตลาดให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดและวิเคราะห์
เกี่ ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ ไข อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด ได้แก่ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
จังหวัดน่าน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ของกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย  จังหวัดน่าน 

 

ขอบเขตการศึกษา  
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้ใน

ด้านเนื้อหาจะท าการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด  วิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง  และเพื่อ
เสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือ ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน 
ซึ่งการด าเนินการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายมาบูรณการควบคู่กันเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2) ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตลอดการศึกษา ได้แก่ สมาชิก
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ต าบลดู่ใต้  อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน จ านวน 23 คน ใช้เครื่องมือ
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัม-ภาษณ์ 
(Interview Form) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครง-สร้าง (Structured Interview) โดยผู้ถูก
สัมภาษณ์จะซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกๆ คนด้วยข้อ
ค าถามเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ถูกสัม-ภาษณ์จะจดบันทึก
ค าตอบท้ังหมดลงในแบบสัมภาษณ์จัดด าเนินการโดย
คณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาการจัดการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตลอด

การศึกษา ได้แก่ สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
เชียงราย ต าบลดู่ ใต้   อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
จ านวน 123 คน  

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้ท าการศึกษาได้

ท าการ เก็บรวมรวมข้อมู ล  จาก  2 แหล่ ง  คื อ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจาก
สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ต าบลดู่ใต้  
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เช่น ประวัติและความ
เป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ และแนวทางการ
ด าเนินการตลาดของกลุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บ
รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม เอกสารจาก
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่ม 
เช่น แนวคิดและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่ม เช่น แนวคิด
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. แนวทางการด าเนินการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงานเริ่มด้วย (1) ลงพื้นที่

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือ เช่น ประวัติและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือ และแนวทางการด าเนินการตลาดของ

 

                         
           

1)                     
                     
                       
        

2)                      
                   
                  
                   

3)                      
        

               
               
                      
                      
                     
 

1180



 
 

กลุ่ม  (2) ศึกษาเอกสารด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ  
แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดในตัวผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ จัดเตรียมเครื่องมือใช้ส าหรับการ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน (3) 
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
บ้านเชียงราย จังหวัดน่าน โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interviews) และการสังเกต 
(Observations) ด้วยวิธีการจัดบันทึกประกอบการ 

สัมภาษณ์ โดยนักศึกษาในรายวิชาการจัดการ
ตลาด (4) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพ 
แวดล้อมทางการตลาดโดยคัดแยก จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 
ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง จากนั้นจึงท า
การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ส่วนแบ่ง
การตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ  (5) 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ และ(6) จัด
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางเบื้อง 
ต้นเพื่อพัฒนากลยุทธท์างการตลาดต่อไป  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา                                                                                                               
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re 

search) ที่ใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ (Inter 
view) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interviews) และการสังเกต ด้วยวิธี การจัดบันทึก
ประกอบการสัมภาษณ์ ซึ่งด าเนินการโดยคณาจารย์
และนักศึกษาในรายวิชาการจัดการตลาด มทร.
ลา้นนา น่าน 

 
 
 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ดังนี ้(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ (2) รวบรวมสาระและ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัย
ทีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล ในการสร้างแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการศึกษา (3) น าแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึ้น
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอ แนะเพิ่มเติม (4) น าแบบสัมภาษณ์มา 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิใน
การศึกษาครั้งนี้  ลักษณะของเครื่องมือ คือ แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกตัวแปรมา
ศึกษาโดยให้ผู้สัมภาษณ์ได้ใส่เครื่องหมาย √ ลงใน
ช่อง  เอง ซึ่งผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบข้อมูลของ
ตนเองนั้น เป็นฝ่ายตอบอย่างเดียว เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มี
ค าถามปลายเปิด (Open – ended Question) โดย
ได้จัดล าดับเนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการ และมีการใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย แบ่งเป็น 2 
ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเชียงราย และตอนที่ 2 สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด 

 

ผลการศึกษา  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สมาชิกกลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 87 เพศชายร้อยละ13 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 51-60 ปีจ านวน 10 ร้อยละ 43 รองลงมา
อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 31 อายุระหว่าง 30-
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40 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดร้อยละ 13 
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ันประถม-ศึกษา
ร้อยละ 65 รองลงมามัธยมศึกษา ร้อยละ 22 และ
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 13 ด้านรายได้ต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ  5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 100 ด้านผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มทีได้รับความ
นิยมมากที่สุด คือ ผ้าซิน คิดเป็นร้อยละ 31.94 
รองลงมาคือ ผ้าห่ม คิดเป็นร้อยละ 27.78 และได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด คือ ผ้าเช็ดหน้า คิดเป็นร้อยละ 
2.78  ด้านลักษณะการด าเนินธุรกิจ/การค้านั่น
สมาชิกทั้งหมดเป็นทั้งผู้ผลิต-ผู้ค้าส่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ด้านแหล่งจ าหน่ายหลักสินค้าของทางกลุ่มใน
ปัจจุบัน คือ ศูนย์ภูฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทาง
ศูนย์ภูฟ้าจะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มทั้งหมดใน
แต่ละรอบการผลิต 

2. ผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด   

ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
ปัญหาทางการตลาด และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน จากแบบสัมภาษณ์มาจัดท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอก (SWOT) สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
(1) ผลิตจากผ้าฝ้าย ที่มีคุณสมบัติเนื้อค่อนข้าง

เหนียว สีไม่ตก ซับน้ า ซักรีดและท าความสะอาดง่าย
ระบายอากาศและความร้อนได้ดี เหมาะกับประเทศท่ี
มีอากาศร้อน (2) มีรูปแบบ ลวดลาย ของผลิตภัณฑ์
ให้เลือกมากมาย (3) ผลิตภัณฑ์มีความประณตี และมี
อายุการใช้งานที่ยาวนานเพราะกรรมวิธีการผลิตท า
ด้วยการทอมือ (4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย 
มีฝ่ายคัดแยกมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนออ
อกจ าหน่าย ซึ่งถ้าผ้าฝ้ายทอมือผืนใดทอไม่ได้คุณภาพ 
ทางกลุ่มจะไม่น าออกจ าหน่าย (5) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

บ้านเชียงรายมีประสบการณ์ และฝีมือเช่ียวชาญที่จะ
ทอลวดลายตามความต้องการของลูกค้าได้ และ (6) 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายสามารถสร้างกี่
กระตุก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมสี
พื้นได้เอง 
 2. ด้านราคา 

(1) สามารถต่อรองราคาได้ และจะขายเป็นช้ิน 
จึงสะดวกต่อผู้บริโภคที่เน้นงานด้านฝีมือมากกว่า (2) 
เมื่อซื้อในปริมาณที่มาก ท าให้ราคาผลิตภัณฑ์ต่อช้ินมี
ราคาที่ถูกลง (3) ราคาของผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ (4) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (5) มีการจัดบูทแสดง
ผลิตภัณฑ์ตามงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดน่าน 
และ(6) มีเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์ภูฟ้ามารับซื้อผลิต-
ภัณฑ์จากทางกลุ่มทั้งหมดในแต่ละรอบการผลิต  
 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(1) จากภาพลักษณ์ของกลุ่ม จะเห็นได้ว่ามี
ความเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านที่มีมาแต่บรรพบุรุษ (2) สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี เพราะเป็น
ผู้ขายและผู้ผลิตเอง  จึงสามารถตอบค าถามของ
ผู้บริโภคได้ดี (3)กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านเชียงรายมี
การเอาใจใส่ผู้บริโภค และเต็มใจให้บริการ(3)มี
ส่วนลดและเง่ือนไขในการขาย เช่น ลด 10% ในช่วง
เทศกาล 
 4. ด้านการเงินและการบัญช ี

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งทางกลุ่ม
ได้มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย โดยมี เหรัญญิก
ด าเนินการลงบันทึกรายการผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องที่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
(1 ) เส้นใยฝ้ ายต้องซื้อจากแหล่งวัตถุดิบ

ภายนอก ชาว บ้านไม่สามารถผลิตเองได้ (2) ผ้าไม่มี
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ลายที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จึงไม่สามารถ
สร้างจุดเด่นให้คนจดจ าผ้าของที่นี่ได้ (3)ไม่มีช่ือตรา
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ (4) ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และ
ทันสมัย จึงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้(5) กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายอาศัยประสบการณ์และ
ความช านาญในการก าหนดลายผ้าเท่านั้น จึงไม่ค่อย
มีความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าและไม่มีทักษะใน
การออกแบบผ้า เป็นสินค้ าอย่ างอื่ น เพื่ อสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอได้ 
 2. ด้านราคา 

(1) เงินทุนหมุนเวียนและรายได้ต่อปีน้อย ท า
ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด าเนินไปได้ช้า (2) ราคาจะ
สูงเพราะใช้แต่แรงงานฝีมือในการผลิต ในแต่ละช้ิน
และใช้เวลานาน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(1) ท าเลที่ตั้งไม่ค่อยมีผู้คนผ่านไปมาเนื่องจาก
ตั้งอยู่นอกตัวเมือง (2) จ านวนช่องทางจัดจ าหน่าย
น้อย เช่น ไม่มีจ าหน่ายตามร้านผ้าฝ้ายทั่วไป (3)การ
จัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งยังไม่สะดวก จึงท า
ให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลิต-ภัณฑ์ทันตามความต้องการ 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด 

ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มไม่เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไปและขาดการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคล 
(1) จ านวนสมาชิกมีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถ

ทอผ้าได้ทันต่อความต้องการ (2)สมาชิกกลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเชียงราย ขาดความรู้และทักษะด้าน
การตลาด (3) สมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
เชียงรายไม่ได้ทอผ้าฝ้ายทอมือเป็นอาชีพหลักจะไม่มี
การทอช่วงฤดูท านาและเก็บเกี่ยว 

6. โอกาส (O : Opportunity)  
(1) มีหน่วยงานรัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิ ค ลวด  ล าย  เ ช่ น  วิ ทย าลั ย ชุมชนน่ า น 
อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน (2) คนส่วนมากนิยมผ้าฝ้าย
ทอมือมากกว่าผ้าฝ้ายทอด้วยเครื่อง จักร เพราะมี

คุณค่าและความประณีตมากกว่า ท าให้มีความ
ต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (3)ทางจังหวัดเริ่ม
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงเป็นโอกาสให้ผ้าฝ้ายทอมือของ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น (4) มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใน
ส่วนราชการใส่ผ้าพื้นเมืองในวันศุกร์ท าให้ตลาด
ผ้าพื้น เมืองมีอัตราการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น (5)ใน
อนาคตสามารถจ าหน่ายหรือสั่งซื้อได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น แฟนเพจ โทรศัพท์ โบชัวร์ต่างๆ (6) 
เศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัวมากขึ้นท าให้งาน
ฝีมือเป็นที่ต้องการ (7)จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่
นักท่องเที่ยวก าลังนิยมมาท่องเที่ยว ท าให้ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนได้รับความสนใจ 

7. อุปสรรค (T : Threat) 
(1) มีการสั่งซื้อวัตถุดิบการผลิตจากที่อื่น ท าให้

สิ้นเปลืองค่าขนส่ง (2) มีคู่แข่งขันทางการตลาดฝ้า
ฝ้ายทอมือที่จัดตั้งในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 
(3)การทอผ้าของชาวบ้านไม่ได้ท าเป็นอาชีพหลัก จะ
ไม่มีการทอช่วงฤดูท านาและเก็บเกี่ยว  (4) 
สาธารณูปโภค เช่น ถนน ป้ายบอกทาง โทรศัพท์ 
และไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทอผา้
และการติดต่อซื้อขาย (5)สถานท่ีท่องเที่ยวในต าบลดู่
ใต้มีน้อยและยังไม่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน (6) การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ท าได้ง่าย
เพราะส่วนใหญ่ไม่มีการจดลิขสิทธิ์รูปแบบลวดลาย
ต่างๆ และ(7)ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
ความจ าเป็นกว่า และสามารถทดแทนกันได้เช่น ผ้า
ฝ้ายที่ผลิตจากโรงงานโดยใช้เครื่องจักร 

3. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation): การ

แบ่งส่วนตลาดตามลักษณะของพฤติกรรมการซื้อ 
การแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยที่แตกต่างกันโดย
ใช้เกณฑ์ตามลักษณะความต้องการ บุคลิกลักษณะ
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หรือพฤติกรรม ซึ่งผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเดียวกัน 
จะมีความต้องการในสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรสนิยมของแต่ละคน และ
ในตลาดท้องถิ่น ซึ่งในที่นี่หมายถึงรสนิยม ความ 
ชอบของคนไทย ที่สามารถก าหนดลวดลายหรือ
สามารถออก แบบลักษณะลวดลายของผลิตภัณฑ์
ได้มาใช้ในการสรรสร้างจากการวิเคราะห์แบ่งส่วน
ตลาดได้แบ่งแยกตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) ลักษณะ
ด้านภูมิศาสตร์: ปัจจุบันจังหวัดน่านก าลังเป็นที่นิยม
ของหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย 
เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ท าให้จังหวัดน่านมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้บริโภคของกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน ที่มีระดับรายได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่
ช่ืนชอบงานหัตกรรมฝีมือผ้าทอที่สวยงามผู้บริโภค
ส่วนมากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ สามารถ
จ าแนกได้ดังนี้  ประชากร : กลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านและกลุ่มประชากรใน
จังหวัดน่าน (เพศ: ชาย หญิง,อายุ: 25 ปีขึ้นไป, 
ร าย ได้  : 9,000บาทขึ้ น ไป ,ระดั บการศึ กษา  : 
มัธยมศึกษาขึ้นไป)  (2) ลักษณะด้านสังคมศาสตร์ : 
กลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ที่มีความต้องการที่
จะซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือไม่ว่าจะเป็นของฝาก
หรือน าไปใช้เอง (3) ลักษณะด้านพฤติกรรมศาสตร์: 
กลุ่มผู้บริ โภคมักจะซื้อสินค้าโดยค านึงถึงความ
ต้องการความช่ืนชอบของตัวเองเป็นหลักและบาง
กลุ่มก็ซื้อสินค้าเพราะได้ค าแนะน าจากคนรอบข้าง 

การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target): จากการ
วิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือที่ได้ส่งไปขายยังต่างจังหวัดและจังหวัดน่าน ได้มี
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง ดังนี้ 

(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ศูนย์ภูฟ้า มีทั้งเพศหญิง
และเพศชายที่มีความต้องการช่ืนชอบงานหัตกรรม
ฝีมือผ้าฝ้ายทอมือหรืออาจซื้อเป็นของฝาก ซึ่งสินค้าที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจต่อ
ผู้พบเห็นได้ (2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ลูกค้าทั่วไปใน
ท้องที่ภายในจังหวัดน่าน 

การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning): 
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้
ส่วนแบ่งตลาดคลองตลาดเพิ่มขึ้น ด้วยความแตกต่าง
อย่างชัดเจนเพื่อท าให้ผู้บริโภคได้คุณค่ามากกว่า
คู่แข่งขัน ในการสร้างความแตกต่างกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ บ้านเชียงราย สามารถสร้างความแตกต่างใน
ด้านผลิตภัณฑ์หมายถึง ความแตกต่างเฉพาะลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปแบบ คุณสมบัติ ความคงทน 
ราคา ความน่า เ ช่ือถือ  คุณภาพโดยใช้  ความ
สอดคล้องของรูปแบบผลิตภัณฑ์เช่น ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการ 

จากภาพที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานการ
ผลิตและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ แหล่ง
ผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายผ้าทอ คือเปรียบเทียบด้าน
มาตรฐานการผลิตจะเห็นได้ว่ามาตรฐานการผลิตของ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายจะสูงกว่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย กลุ่ม  ทอผ้าบ้านนาปง
พัฒนา กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า บ้านทุ่ง ช้าง และ
เปรียบเทียบ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จะ
เห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย กลุ่มทอ
ผ้าบ้านนาปงพัฒนา กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า บ้านทุ่ง
ช้าง มีหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่ากลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเชียงราย 
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ภาพที่ 2 การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือในจังหวัดน่าน 
 

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือมีหลักการและวิธีการ

นั้นคล้ายคลึงกันทั้งหมด  แต่อาจมีข้อปลีกย่อย
แตกต่างกันบ้าง การทอนี้ท าด้วยมือโดยตลอด  ใช้
เครื่องมือเครื่องใช้แบบง่ายๆ ซึ่งต้องอาศัยความ
ช านาญและความประณีต นับตั้งแต่การเตรียมเส้น 
การย้อมสี และการทอเป็นผืน ขณะที่ในด้านการ
วิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle 
analyze : PLC) แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ (1) ช่วง
แนะน า (Introduction Stage) ขั้นแนะน าสินค้าจะ
เป็นขั้นที่สินค้าผ้าทอเจาะตลาดเพื่อนน าสินค้าสู้
ตลาดเป้าหมายช่วงนี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์ค่อนข้าง
ต่ าเพราะลูกค้ายังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน 
(2)ช่วงเจริญเติบโต (Grow Stage) ขั้นเจริญ เติบโตนี้
ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นช่วงที่ยอดขายสูง
และท าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงด้วยเช่นกัน 
เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ติดตลาดแล้วส่งผลให้ส่วน
แบ่งการตลาดมีก าไรมากขึ้น จึงท าให้คู่แข่งขันเข้ามา

เกิดการลอกเลียน แบบสินค้าได้ง่ายและเกิดคู่แข่งขัน
รายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดตอ่เนื่องจากตลาดสินค้ามี
ความกว้างมากต่อการควบคุม (3) ช่วงอิ่มตัว 
(Maturity Stage)เป็นช่วงที่ยอดขายเริ่มลดลงจาก
เดิมแต่ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่ าลงจึงท าให้ช่วงนี้มี
ยอดขายและผลก าไรสูงที่สุด คู่แข่งขันเริ่มมีบทบาท
ในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น หากสามารถลดราคาสินค้า
ได้ก็จะเป็นผลดีต่อการแข่งขันเป็นอย่างมาก (4) ช่วง
ลดลง (Decline Stage ) เป็นช่วงที่ยอดขายอยู่ใน
สภาพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเชียงรายเริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้มา
แทนที่ บางธุรกิจเลิกและออกจากตลาดไปเพราะ
ขาดทุน ดังนั้นควรเน้นการควบคุมต้นทุนเพราะการ
แข่งขันด้านราคาจะมากในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง
จึงต้องพยายามรักษาไว้ 

2. ด้านราคา (Price) 
ส าหรับกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ท าการ

ตั้งราคาผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงเนื่องจากผ้าฝ้ายทอ
มือมีกรรมวิธีผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปั่นฝ้าย จนถึง
ขั้นตอนการทอจนเป็นผ้าฝ้ายส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ

  ณภ  สู  

                         

                             ฮ ้   .    

                                 .         

  ณภ       
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ตามมาตรฐานและตั้งกลยุทธ์ราคาที่สูงกว่าตลาดเพื่อ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยทัศนคติ
ที่ว่า ของที่มีราคาแพงมักจะมีคุณภาพสูงและมีการ
ก าหนดราคาไว้ด้วยกัน 5 ระดับ ดังนี้ (1) ผ้าห่มผ้า
ฝ้าย ขนาด 96 x 200 ซม. ราคาขายส่งและปลีก คือ 
500 และ 600 บาท ตามล าดับ (2) ถุงย่ามผ้าฝ้าย 
ขนาด 32 x 200 ซม. ราคาขายส่งและปลีก คือ 100 
และ 150 บาท ตามล าดับ (3) ผ้าถุงผ้าฝ้าย ขนาด 
80 x 200 ซม. ราคาขายส่งและปลีก คือ 400-1400 
และ 500-1500 บาท ตามล าดับ (3)ผ้าข้าม้าผ้าฝ้าย 
ขนาด 80 x 200 ซม. ราคาขายส่งและปลีก คือ 200 
และ 250 บาท ตามล าดับ (3) เสื้อผ้าฝ้าย ขนาด S , 
M , L  ราคาขายส่งและปลีก คือ 200-450  และ 
250-500 บาท ตามล าดับ  

การวิเคราะห์น ามาซึ่งกลยุทธ์ด้านราคา ตั้ง
ราคาที่สูงกว่าหรือตั้งราคาเพื่อเจาะตลาดโดยกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จะใช้กลยุทธ์การตั้งราคา
สูงกว่าตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยทาง
กลุ่มจะขายสินค้า แก่ ศูนย์โอท็อปและร้านขายผ้า
ฝ้ายพื้นเมืองในจังหวัดน่าน ในราคาที่ต่ ากว่าตลาด 
การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมทางการตลาดโดยการให้
ส่วนลดแก่ศูนย์โอท็อปและร้านขายผ้าฝา้ยพื้นเมืองใน
จังหวัดน่านได้มีการให้ส่วนลดราคาสินค้าแก่ตัวแทน
จ าหน่าย อาทิ เมื่อสั่งซื้อสินค้าจ านวนมากขึ้นไป โดย
ทางกลุ่มจะให้ส่วนลด อาจก าหนดราคาแบบเซ็ตของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบ 
ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price)  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายมีอยู่ด้านเดียว คือ การ
ขายตรงไปยังผู้บริโภคร้านศูนย์ภูฟ้าโดยตรงไม่ผ่าน
คนกลางหรือช่องทางอื่นๆ  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย จังหวัดน่าน 

ได้มีจัดบูทในกิจกรรมตามงานจัดแสดงต่างๆของ
จังหวัดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และ

เป็นการจูง ใจให้ผู้ บริ โภคเกิดกระบวนการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์และมีการแจ้งข่าวสารข้อมูลรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มที่ได้ผลิตขึ้น  

จากการวิเคราะห์น ามาซึ่งกลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดใน 2 ด้าน 

การส่งเสริมการขาย: (1) การส่งเสริมการขาย
ที่มุ่งสู่คนกลาง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสริมการขายที่
ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ได้กระตุ้น
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสระบาย
ออกสู่ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เร็วมากขึ้น 
เป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยัง
บริโภค (2) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค ซึ่ง
เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ทางกลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านเชียงราย มุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยการ
ใช้กิจกรรมการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ 
เฟสบุ๊คแฟนเพจและแผ่นพับ เพื่อแจ้งข่าวสารให้
ผู้บริโภคทราบ เพื่อเป็นการดึงให้ผู้บริโภคมาถามหา 
ซื้อผลิตภัณฑ์จากคนกลางหรือจากกลุ่ม(3) การ
ส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงานขาย ซึ่งเป็นกิจกรรม
การส่งเสริมการขายที่ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
เชียงราย มุ่งกระตุ้นพนักงานขาย เพื่อให้พนักงาน
ขายใช้ความพยายามในการขายและช่วยผลักดัน
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไปยังผู้บริโภคและกลเป้าหมาย
ของผลิตภัณฑ์ (4) การให้ส่วนลดทางการค้า ซึ่งกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายได้มอบส่วนลดแก่ศูนย์
โอท๊อปจังหวัดน่าน(ตัวแทนจ าหน่าย)คือ เมื่อซื้อ
สินค้า 5,000 บาท ขึ้นไปจะได้ส่วนลด 5% จากการ
ขาย 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์: จัดการการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
เฟสบุ๊คแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
บ้านเชียงรายอัพเดทอย่างต่อเนื่อง และจัดท าแผ่น
พับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ประโยชน์ของผ้าฝ้ายและ
ความสวยงามของผ้าทอรวมถึงได้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ มี
คุณสมบัติที่แตกต่างจากผ้าอื่นๆ ที่มีความโปร่งโล่ง
สบายเหมาะส าหรับการใช้งานหน้าร้อนและมีรวด
รายที่สวยงามแปลกใหม่ผ้าฝ้ายทอมือเป็นที่น่าสนใจ
แก่ผู้บริโภค 
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สรุปและวิจารณ์ผล  
ผลศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาด 

ได้แก่  จุดแข็ ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ รวมทั้งผลการศึกษาแนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือของกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย
จังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ (1) ข้อมูล
ทั่วไปของสมาชิกกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 
บาทต่อเดือน ด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ได้ความนิยม
มากที่สุด คือ ผ้าซิน รองลงมา คือ ผ้าห่ม ลักษณะ
การด าเนินธุรกิจนั่นทุกคนเป็นทั้งผู้ผลิต-ผู้ค้าส่ง โดย
แหล่งจ าหน่ายหลักสินค้าในปัจจุบัน คือ ศูนย์ภูฟ้า 
(2) สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเริ่มประสบปัญหาเนื่องจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจประเทศเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่น ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่
น ามาเข้ามาจากต่างๆ จังหวัด เริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ 
ไม่สามารถก าหนดราคาต้นทุนได้ชัดเจน สอดคล้อง
กับในรายงานวิจัยกลุ่มทอผ้าของเครือข่ายภาคใต้ 
โดย อารอบ  เรืองสังข์  และคณะ (2552)  รายงาน
ปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ น ในกลุ่ มทอผ้ าภาค ใต้ ทุ กกลุ่ ม
เหมือนกัน คือ วัตถุดิบมีราคาแพง ไม่สามารถผลิตได้
เองและต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ในราย งานกา รศึ กษาขอ ง
Kanchanara and Sangchai (2016) ก ล่ า ว ว่ า 
กิจกรรมการผลิตผ้าบาติกสีธรรมชาติของชุมชนบ้าน
เกาะ กลุ่มนโมบาติก ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินงานจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสีธรรมชาติ 
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐดังกล่าว ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด 
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังก่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายผู้ผลิตผ้าบาติกในชุมชนขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมี
รายได้ ชุมชนมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น กรมพัฒนา
ชุมชน (2554) กล่าวว่า นโยบายการสร้างรายได้แก่
ชุมชนของภาครัฐบาล ผ่านการจัดตั้งโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคัญในการมุ่ง
เสริมสร้างศักยภาพสินค้าและมูลค่าเพิ่มในการผลิต
และบริการ เพื่อการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยการต่อ
ยอดทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก่อเกิดความแตกต่างในตัว
ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีจุดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องถิ่นให้สามารถจ าหน่ายท้ังตลาดภายในและ
ต่างประเทศ  

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมโครงการต่างๆ ของ
ภาค รัฐข้างต้น แม้ว่าจะช่วยให้ชุมชนเกิดการสร้าง
งานขึ้นในชุมชน แต่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาส่วน
ใหญ่แล้ว ชุมชนไม่ได้มองเรื่องของตลาดรองรับ 
ส่ งผ ล ให้ เ กิ ด ภา วะ อุปทานส่ วน เ กิ น  (Excess 
Supply) หรือ อุปสงค์ส่วนขาด  (Demand         
Shortage) เกิดขึ้นเมื่อระดับราคาสินค้าสูงกว่าราคา
ดุลยภาพ ท าให้ความต้องการเสนอขายสินค้า มี
มากกว่าความต้องการซื้อสินค้า ส่งผลให้สินค้าล้น
ตลาด ผู้ขายจ าหน่ายสินค้าไม่หมดและต้องเสีย
ทรัพยากรในการเก็บรักษาสินค้า หรือปล่อยให้สินค้า
เน่ า เ สี ย  (Mankiw, 2004) ซึ่ ง สอดคล้ องกับผล
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดในครั้งนี้ และ
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ของตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในการศึกษาครั้งนี้  

โดยผลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัด
น่าน ในด้านปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง พบว่า มีธุรกิจปลาย
น้ าอยู่ ในพื้นที่มีสถาบันส่งเสริมสนับสนุนพร้อม 
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แรงงานมีฝีมือ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดอ่อน คือ ต้อง
พึ่งวัตถุดิบจากต่างจังหวัดเสมอ ชุมชนขาดเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ขาดนักออกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญ ลูกค้า
มีความรู้เรื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือน้อย ส่วนใน
ด้านกลยุทธ์การตลาด พบว่า ประสิทธิภาพด้าน
การตลาดที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยตลาดเป้าหมายหลัก คือ ศูนย์ภูฟ้าซึ่งจะท า
หน้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกลุ่มมาจ าหน่าย
ในศูนย์ และมีตลาดเป้าหมายรองรับ ในรายงาน
การศึกษาปัญหาการผลิตและกลยุทธ์การตลาดผ้า
ฝ้ายทอมือมัดย้อมสอดดิ้นลายน้ าไหลไทลื้อ โดย กุล
กัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ และคณะ (2549)  พบว่า ผ้า
ฝ้ายทอมือมัดย้อมสอดดิ้นลายน้ าไหลไทลื้อ จุดอ่อน 
คือ สินค้ามีปัญหาการตลาดที่พบมาก คือ ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายน้อย 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเป็นราย
ด้านของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ บ้านเชียงรายจังหวัดน่าน มีดังนี้   

(1) ด้านผลิตภัณฑ์  เกษตรกรควรพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
และมีความโดดเด่น ในด้านพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์นั้น Napompech et al. (2006) เสนอ 
แนะว่า ผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอันแรก โดยเฉพาะ
ช่างทอผ้า ผ่านแนวทางการบริหารจัดการเชิง
วิสาหกิจชุมชน เช่น การจัดตั้งเป็นสหกรณก์ารเกษตร 
ซึ่งจะมีข้อดี คือ สามารถเพิ่มอ านาจต่อรอง รวมทั้ง
ควรเพิ่มรูปแบบประโยชน์ใช้สอยของสินค้าและ
บริการ เช่น ท าเป็นกระเป๋า ผ้าม่าน และชุดเครื่อง
นอน นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีข้อมูลที่ชัดเจน
ในด้านผลิตภัณฑ์ ความต้องการของลูกค้า ความพึง
พอใจของลูกค้า  รวมทั้งภาครัฐควรส่งเสริมการสร้าง
งานที่ใช้ทักษะและเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ภายใน
ชุมชน  

(2) ด้านราคา ควรตั้งราคาที่สูงกว่าหรือตั้งราคา
เพื่อเจาะตลาดเป็นเฉพาะกลุ่มลูกค้า เช่น ก าหนด

ราคาแบบเซ็ตของผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด หรือ ราคา
ขึ้นกับคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับ สุนันทา ตั้งสถิต 
(2546) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดผ้า
หมี่ขิด บ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี พบว่า ราคาผ้า
หมี่ขิดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า เช่น 
ลวดลาย ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และความรู้สึกคุ้มค่า
เหมาะสมกับราคา วิมล จิโรจพันธ์ และอุดม เชยกี
วงศ์ (2547) รายงานว่า ราคาจะถูกก าหนดจากมูลค่า
ของสินค้านั้นๆ ซึ่งถ้าผู้ซื้อ และผู้ขายก าหนดมูลค่า
ใกล้เคียงกันการซื้อการขายก็จะเกิดขึ้น และราคาที่
ประสบผลส าเร็จต้องเป็นราคา ที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(3) ด้านการจัดจ าหน่ายก็ควรเพิ่มช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น เช่น  ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้าทางตรงจากผู้ผลิตไปผู้บริโภค ใน
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า กรมการพัฒนา
ชุมชน (2554) รายงานว่า ปัจจุบันสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มียอดรวมการจ าหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 3,901,633,359 บาท 
โดยประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มียอดรายได้จาก
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 735,829,884 บาท  

(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น Saowaree et al. 
(2004) แนะน าว่า ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผู้ประกอบการควรน าเอา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพิ่มยอดจ าหน่าย 
พร้อมกับการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ให้แก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ 
(1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้กลุ่ม

ส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงรายนั้นประสบความส าเร็จ
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อย่างยั่งยืน ทางกลุ่มควรมีการฝึกอบรมสมาชิกใน
กลุ่มที่เป็นช่างทางให้มีความสามารถท างาน สร้าง
ความรู้ และเผยแพร่อาชีพไปยังกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษาให้มากขึ้น  โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้นและกระจายข่าวสารไปยังนอกชุมชนให้มาก
ขึ้นด้วย  

(2) ด้านการผลิต ทางกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
เชียงรายควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต โดยหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต และควรหารือกับกรมหม่อนไหม 
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในจังหวัดน่าน
เพื่อศึกษาดูว่าในลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดน่าน มี
ความเหมาะสมที่จะท าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้เอง
หรือไม่ เพื่อลดการพึ่งพาเส้นไหมจากแหล่งอื่น  

(3) ด้านการตลาด จากการส่งเสริมของภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ นั่นเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของทางกลุ่มส่งเสริม
อาชีพเชียงรายได้รับความนิยมมากขึ้น โดยการน า
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มรวมถึงสมาชิกในกลุ่มในการ
ออกงานแสดงสินค้าต่างๆภายในจังหวัด นอกจากนี้
ยังต้องเพิ่มการสนับสนุนในด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ โดยการน าไปใช้เป็นของฝากของ
จังหวัดเพื่อเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ยังต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปและการได้รับการ
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้
น าสินค้ า ไปจ าหน่ายที่ ศูนย์ภูฟ้ า ให้ เป็นที่ รู้ จั ก
แพร่หลายให้มากขึ้นเพราะเครื่องหมายและการเป็น
ผลิตภัณฑ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นี้เป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงผ้าฝ้ายทอมือท่ีมีคุณภาพผ่านการรับรองมา
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  น อ ก จ า ก นี้ ค ว ร มี ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 (4) ด้านการเงิน ควรมีการจัดท าบัญชี เพื่อน า
ข้อมูลด้านต้นทุนนี้มาใช้ในการก าหนดราคาสินค้าให้
สอดคล้องกับราคาต้นทุน ทั้งนี้ภาครัฐเองควรให้การ
สนับสนุนด้านสถาบันการเงิน ด้านแหล่งเงินกู้ ที่มี

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ า หรือกองทุนเพื่อที่จะช่วยผู้ผลิต 
เ พื่ อ ส นั บส นุ น ก า รขย าย ก า ลั ง ก า รผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยเรื่อง “ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ต่อกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More  ส ำหรับกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More ของนักศึกษำนักศึกษำชั้นปีที่ 1   สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ (ปีกำรศึกษำ 2558) 
คณะบริหำธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  กำรวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนทั้งสิ้น 100 คน และเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรเก็บข้อมูลคือ   แบบประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More โดยในแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More 
ของผู้ใช้งำนโปรแกรมโดยใช้เกณฑ์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจตำมหลักสถิติ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด  (4.51-5.00)  
มำก (3.51-4.50)  ปำนกลำง (2.51-3.50) น้อย (1.51-2.50) และน้อยที่สุด (1.00-1.50) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล คือ        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel และสรุปข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวในรูปแบบ ค่ำควำมถี่ อัตรำส่วนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตอนที่ 1 (ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นหญิง  ร้อยละ 74.00 และเป็นนักศึกษำภำค
ปกติ  ร้อยละ 73.00 ตอนที่ 2 (ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะภำษำต่ำงประเทศ Tell Me More ของ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1) แสดงให้เห็นว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More  ในระดับมำก 3.76  
คิดเป็นร้อยละ 76.00 ตอนที่ 3  ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม พบว่ำนักศึกษำร้อยละ 6.00 มีปัญหำกำรทำงด้ำน
เทคนิค ในเข้ำใช้งำนโปรแกรม Tell Me More เช่น กำรเข้ำสู่ระบบกำรเข้ำใช้งำนที่ช้ำ และบำงแบบทดสอบไม่สำมำรถคลิ๊กเข้ำไปใช้งำนได้ 
นักศึกษำ  ร้อยละ 4.00 เสนอควำมคิดเห็นว่ำ ควรปรับปรุงกำรเข้ำใช้งำนระบบโปรแกรมให้ท ำงำนเร็วขึ้น 

สรุปได้ว่ำ นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในระดับมำก หลังกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More  
ส ำหรับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ และยังเห็นว่ำโปรแกรมดังกล่ำว ช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟังและกำรอ่ำน อีกทั้งเนื้อหำต่ำงๆ ยังมี
ควำมสอดคล้องกับรำยวิชำที่เรียน ซ่ึงช่วย สนับสนุนกำรเรียนภำษำอังกฤษ 

 
ค าส าคัญ: โปรแกรมคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More, นักศึกษำนกัศึกษำชั้นปีที่ 1, สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ 
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Abstract 
The study “Levels of Satisfaction of University Freshman toward Self-Access Multimedia Computer Program “Tell 

Me More” for English Skills Improvement” aims to study the satisfaction and to find out problems, obstacles and 
suggestions about using “Tell Me More” of University Freshman in Business English program (Academic Year 2015), Faculty 
of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)  

The sample was a group of 100 first-year students (Business English Program, Faculty of Business Administration 
and Liberal Arts, RMUTL) and the tool of data collection was the questionnaire evaluated by the students after using the 
program. The questionnaire consisted of three parts as following: the first part was general information of the student, the 
second part was the satisfaction level as follows, from the lowest level 1.00 to the highest level 5.00 respectively and 
the last part was suggestions of the student after using Tell Me More. The study employed Microsoft Excel to analyze the 
collected data and summarized them in various forms: frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The study’s finding showed the first part of the questionnaire revealed that 74% of the students were female 
and 73% of them were in the regular program. The second part indicated that 76% of the students were satisfied with 
using Tell Me More in the high level (3.76 score). The last part, 6% of the students claimed that the program had some 
technical problems, for example, logging-in into the program and some exercises which sometimes delayed and couldn’t 
run smoothly. Moreover, 4% of them suggested that the program should be improved to become faster and more stable.      

From the study, it revealed that the sample group had the high level of satisfactory towards using Tell Me More 
and they believed that the program would improve their listening and reading skills. Also, the content of exercises in the 
program was quite similar to English lessons taught in class. This was very supportive to their learning English.     

 
Key words: Multimedia Computer Program Tell Me More, University Freshman, Business English program. 

 

บทน า 

ด้วยมหำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำน  
มีนโยบำยที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศเช่นภำษำอังกฤษ ภำษำจีน 
และอื่นๆ จะเห็นได้จำกทำงมหำวิทยำลัย ได้ท ำควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำหรือองกรต่ำงๆ  ภำยนอก
ประเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำรและ
ทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ  เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่
นักศึกษำในด้ำนทักษะทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพให้
ทัดเทียมมำตรฐำนสำกล  อีกทั้งยังเป็นกำรเตรียมตัวใน
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในเดือน
ธันวำคม 2558 นี้ ซึ่ง AEC มีมำตรฐำนว่ำ ภำษำอังกฤษ
จะใช้เป็นภำษำกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงประเทศ
สมำชิก เพรำะว่ำประเทศเหล่ำนั้นมีภำษำประจ ำชำติที่
แตกต่ำงกัน จึงต้องใช้ภำษำกลำงเพียงภำษำเดียวในกำร
สื่อสำรกัน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักศึกษำจะต้องมีควำมรู้
ควำมสำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษที่เพียงพอ  เพื่อใช้ใน
กำรติดต่อสื่อสำรกับชำวอำเซียนที่จะหลั่งไหลเข้ำมำใน

ปลำยปีนี้  ยิ่งไปกว่ำนั้นประเทศไทยไทยจะเปน็ศูนย์กลำง
กำรท่องเที่ยวและกำรบิน เนื่องจำกที่ตั้งของประเทศอยู่
ใจกลำง ASEAN และเด่นในเรื่องกำรจัดกำรประชุม กำร
แสดงนิทรรศกำร, ศูนย์กระจำยสินค้ำ กำรคมนำคม และ
กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ที่จะผสมผสำนส่งเสริมกันกับ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว เพรำะค่ำบริกำรทำงกำร
แพทย์ของประเทศต่ำงชำตินั้น มีรำคำสูงมำกหำกเทียบ
กับประเทศไทย  ดังนั้นชำวต่ำงชำติจึงนิยมเดินทำงมำใช้
บริกำรทำงกำรแพทย์และท่องเที่ยวพักผ่อนในครำว
เดี ย วกั น  ดั งนั้ น สิ่ งจ ำ เป็ น พื้ น ฐำน ที่ ส ำ คั ญ ที่ สุ ด
นอกเหนือจำกกำรตื่นตัวทำงด้ำนควำมร่วมมือทำงด้ำน
วิชำกำรและด้ำนอื่นๆแล้ว กำรพัฒนำทักษะทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษให้ทัดเทียมนำนำประเทศสมำชิกใน AEC 
นั้น เป็นเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจำรณำเป็นอันดับ
ต้นๆ เพรำะว่ำถ้ำนักศึกษำที่จบไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
แต่ขำดทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรภำษำอังกฤษซึ่งเป็น
ภำษำลำงของ AEC และภำษำที่ใช้สื่อสำรในโลกเป็น
อันดับ 2 รองจำกภำษำจีน จะท ำให้กำรแข่งขันด้อยกว่ำ
ประเทศสมำชิกอื่นๆ    
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 จำกสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ทำง
มหำวิทยำลัยวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนได้เล็งเห็น
ควำมจ ำเป็น เร่ งด่ วนดั งกล่ ำว จึ งได้หำวิธีกำรเพื่ อ
สนับสนุนทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้แก่นักศึกษำ 
อำทิเช่น กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำในระยะสั้นและ
ระยะยำวเพื่อที่จะเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ (English 
program) เช่นสำขำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
(International Business Management) สังกัดคณะ
บริหำรธุรกิจและศิลปศำตร์ กำรจัดตั้งศูนย์ภำษำเจ็ดลิน 
(Jed Lin Language Center) และกำรน ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More มำใช้บูรณกำร
กับกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษเพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถฝึกทักษะภำษำอังกฤษ ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุก
เวลำ           
 อย่ำงไรก็ดี ในกำรเลือกสื่ออื่นๆ เช่น กำรเรียน
ออนไลน์ (Online Learning) เช่น โปรแกรม Tell Me 
Moreนั้น ผู้สอนจะต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับเนื้อหำ
ที่ ใช้สอน และประสิทธิผลที่จะนักศึกษำได้รับ ดังที่ 
จันทรำ ตันติพงษำนุรักษ์ (2546, 24) ได้กล่ำวว่ำ กำร
จัดกำร เรี ยนกำร สอนหำกผู้ สอนต้ องกำรให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพในกำรสอนที่สุด ต้องเลือกสื่อที่จะน ำมำ
สอน โดยพิจำรณำว่ำเหมำะสมกับเนื้อหำที่ใช้สอนเป็น
หลัก และก่อนกำรเลือกสื่อใดๆมำประกอบกำรสอนนั้น
ต้องมีกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของสื่อ
ก่อน จึงจะน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพรำะถ้ำหำกไม่
มีกำรประเมินสื่อก่อน จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สำมำรถเรียน
หรือบรรลุวัตถุประสงค์กำรเรียนอย่ำงแท้จริง ผู้สอนหรือ
ผู้ เกี่ยวข้องควรประเมินสื่อก่อนน ำมำใช้ในกำรสอน 
Komoski (1974, 359) กล่ำวไว้ว่ำสื่อกำรสอน จะต้อง
ได้รับกำรประเมินและปรับปรุงจนมีมำตรฐำนท่ีดี เพื่อจะ
เป็นเกณฑ์ที่ก ำหนดก่อนที่จะน ำออกใช้ ดังนั้นกำรน ำ
โป รแ ก รม  Tell ME More ก็ เ ช่ น กั น  ผู้ ส อ น ห รื อ
ผู้เกี่ยวข้องควรประเมินสื่อกำรสอน ถึงแม้ว่ำจะเป็นหลัง
กำรใช้ก็ตำมเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ 
หรือเป็นข้อมูลในกำรเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆในอนำคต 
เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในกำรคัดเลือกและพิจำรณำ สื่อ
กำรสอนที่จะน ำมำใช้กับนักศึกษำต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำหลังกำรใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More 
2. รวบรวมอุปสรรค ปัญหำและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me 
More 

สมมติฐาน 
1.นักศึกษำที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

Tell Me More มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก 
2.ทรำบถึงปัญหำ และข้อเสนอแนะของนักศึกษำใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More  
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำช้ันปีที่ 1  ต่อกำรใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์มั ลติ มี เดี ย  Tell Me More  
รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อกำร
พัฒนำกำรใช้โปรแกรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำร
พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศด้วยตนเอง ให้ตรงตำม
นโยบำยและแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ ในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรและ
ภำษำด้วยแหล่งกำรเรียนรู้  และเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกำรศึกษำงำนวิจัยครั้งนี้ มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.ทฤษฎีการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ด้วยตนเองผ่านระบบE-learning  

กำรเรี ยน รู้ ด้ วยตน เอง ( Individual learning) 
หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ท้ังในช้ันเรียนและ
นอกช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรเรียน John 
McArthur Reid (1995) ในกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศผู้
ที่มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี จะมีทัศนคิเชิงบวกต่อ
กำรใช้งำน นอกจำกนี้ ปัจจัยจำกผู้ใช้ในด้ำนกำรรับรู้
ป ร ะ โย ช น์  (Perceived usefulness) Panangalage 
and Pasqual (2008) และกำรรับรู้ควำมง่ำยของกำรใช้
งำน (Perceived ease of use) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ยอมรับและเข้ำใช้งำนเทคโนโลยีสนับสนุนกำรเรียนรู้   
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2. การับรู้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้  

กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ส ำหรับกำรเรียนกำร
สอนหรือที่เรียกว่ำ ระบบ E-learning เข้ำมำช่วยในกำร
พัฒนำทักษะกำรเรียนนั้น มีทั้งข้อดี และข้อที่จะต้อง
ค ำนึ งถึ ง คื อ  ก ำรยอมรับและเข้ ำใจกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือใช้ระบบ E-learning ของ
ผู้เรียน ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะพบว่ำมีปัจจัยหลำย
ด้ำน นฤมล มงคลน ำและอรพรรณ คงมำลัย (2555) 
รำยงำนว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับและเข้ำใช้
งำน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 

1. ปัจจัยด้ำนสื่อ (Media) ได้แก่ กำรออกแบบ
เนื้อหำ (Content Design) กำรมีปฏิสัมพันธ์  

(Interaction) และควำมสนุก (Enjoyment)  
2. ปั จจั ย ด้ ำน ระบ บ  (System) ได้ แก่  ค วำม

ต้องกำรของระบบ (System Requirement) และ      
กำรสนับสนุนของผู้ดูแลระบบ (Team/Admin 

Support)  
3. ปัจจัยด้ำนกำรสนับสนุน (Supporting) ได้แก่ 

อิทธิพลทำงสังคม (Social Interaction)           
กำรสนับสนุนจำกผู้สอน (Teacher Support) และ

กำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง (Parent Support)  
4. ปัจจัยด้ำนผู้เรียน (Learner) ได้แก่ ทักษะกำรใช้

เทคโนโลยี (Technical skill) และทัศนคติ (Attitude) 
ส ำหรับด้ำนควำมเสี่ยงที่จะมีผลต่อกำรประสบผลส ำเร็จ
หรือล้มเหลวในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียน
กำรสอน เช่น 1) ควำมเสี่ยงใน Conceptual Phase 
ได้แก่ กำรปรับเปลี่ยนนโยบำย กำรก ำหนดเนื้อหำ กำร
ก ำหนดประเภทสื่อ กำรก ำหนดช่องทำงกำรเผยแพร่สื่อ 
กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ กำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำน 2) ควำมเสี่ยงใน Planning Phase ได้แก่ 
กำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของเนื้อหำ กำรก ำหนดรำยละเอียดเนื้อหำ 
กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรกำร
ตรวจสอบเนื้ อหำโดยนักวิชำกำร 3) ควำมเสี่ยงใน 
Execution Phase ได้แก่ กำรติดตำมโครงกำรอย่ำงเป็น
ระบบ กำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค จำกกำรด ำเนิน

โครงกำร 4) ควำมเสี่ยงใน Termination Phase ได้แก่ 
กำรประเมินผลที่ชัดเจน กำรตรวจสอบผลผลิตที่ได้รับต่อ
เป้ำหมำย ควำมสำมำรถในกำรดูแลระบบของบุคคลำกร 
กำรปรับปรุงเนื้อหำให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอซึ่งควำม
จ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำร
ควำมรู้ไว้ 3 ประเด็น พรรณี   สวนเพลง (2552) กล่ำวถึง
สำเหตุ ของ  หลักกำรส ำคัญ ในกำรพัฒ นำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ใหม่ประสิทธิภำพ 
ว่ำประกอบด้วย  1) ค ำนึงถึงเจ้ำของและผู้ใช้ระบบ โดย
ให้ผู้ใช้งำนระบบเข้ำมำมีส่วนรวมตั้งแต่ขั้นแรกของกำร
พัฒนำระบบ ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้งำนมีควำมคุ้นเคยและเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงำนพัฒนำ  2) กำรเข้ำถึงปัญหำให้ตรง
จุด ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจปัญหำที่เกิดขึ้น ค้นหำสำเหตุ 
และผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำ รวบรวมและก ำหนด
ควำมต้องกำรที่จะแก้ไขปญัหำ หำวิธีแก้ไข และเลือกวิธีที่
ดีที่สุด สังเกตและประเมินผลกระทบจำกวิธีแก้ปัญหำที่
น ำมำใช้และน ำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด  
3) ก ำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในกำรพัฒนำระบบ ต้อง
กระท ำอย่ำงชัดเจน 4) ก ำหนดมำตรฐำนในกำรพัฒนำ
ระบบ เพื่อให้มีระเบียบในกำรปฏิบัติ เป็นไปด้วยควำม
สะดวกและคล่องตัว  5) ตระหนักถึงกำรพัฒนำระบบ
เป็นกำรลงทุนประเภทหนึ่ง เลือกวิธีในกำรแก้ปัญหำที่ดี
ที่สุด โดยพิจำรณำถึงข้อดีและข้อจ ำกัดของแต่ละวิธี และ
ผลประโยชน์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน  6)เตรียมควำม
พร้อมหำกจะต้องยกเลิก หรือทบทวนระบบสำรสนเทศที่
ก ำลังพัฒนำ หรือจ ำเป็นต้องลดขอบเขตกำรท ำงำนลง
เมื่อมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ  7) แบ่งระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ที่จะต้องพัฒนำออกเป็นระบบ
ย่อย (Subsystems) จะช่วยให้ทีมงำนสำมำรถแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อนได้เร็วข้ึน 8) ออกแบบระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรควำมรู้ให้สำมำรถรองรับต่อกำรขยำยหรือกำร
ปรับเปลี่ยนในอนำคต  

3. โปรแกรม Tell Me More 
โปรแกรม Tell Me More  เป็นสุดยอดนวัตกรรม

กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ   จำกบริษัท 
Auralog S.A.  ประเทศฝรั่งเศส  ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ภำษำในสถำบันมำอย่ำง

1195



ต่อเนื่อง  สำมำรถตอบสนองกำรเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ  ใ น แ บ บ ก ำ ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง               
(Self Access) เป็นกำรเรียนแบบเป็นกลุ่มหรือเรียนใน
ช้ัน เรี ยน  ( Class Management ) โดยมี ระบบกำร
ควบคุมก ำกับดูแลในลักษณะ e – tutoring  ซึ่งเป็นทั้ง
เครื่องมือในกำรช่วยฝึกทักษะกำรฟัง  พูด   อ่ำนและ
เขียน  ไวยำกรณ์  ค ำศัพท์  ควำมเข้ำใจภำษำ   โดยมี
แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่ ห ล ำก ห ล ำย  พ ร้ อ ม เค รื่ อ งมื อ ที่ มี
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรจัดกำรแผนกำรสอนและ
ฝึกอบรมเป็นรำยช้ัน   กลุ่ม หรือรำยบุคคล  และที่ 
ส ำคัญคือควำมสำมำรถในกำรบันทึกประวัติกำรใช้งำน 
บันทึกกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรฝึกทักษะในหัวข้อหรือกิจกรรม
นั้นๆ โดยละเอียดเป็นรำยบุคคลและรำยชั้นหรือกลุ่ม 

คุณลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Tell Me More  
กำรเรียนกับระบบ Tell Me More  จะได้รับประโยชน์
จำกควำมสมบูรณ์แบบของเนื้อหำด้วยคุณภำพ ผสำนกับ
ควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบของซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย 1) 
มีภำษำให้เลือก 10 ภำษำ ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ 
(ส ำเนียงอเมริกัน )  ภำษำอังกฤษ (ส ำเนียงอังกฤษ )  
ภำษำสเปน ( แบบละตินอเมริกำ )  ภำษำสเปน ( แบบ
สเปน )  ภำษำฝรั่งเศส  ภำษำเยอรมัน  ภำษำอิตำเลี่ยน  
ภำษำดัช  ภำษำจีน  และภำษำอำหรับ 2) มีหัวข้อเรื่อง
หลำกหลำย ท้ังภำษำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และภำษำที่
ใช้ในวงกำรธุรกิจ ซึ่งเหมำะกับนักศึกษำที่ต้องกำรฝึกทั้ง 
ฟัง พูด อ่ำนและเขียน  3) เนื้อหำคุณภำพส ำหรับกำร
เรียนภำษำ ประกอบด้วย มีช่ัวโมงเรียนมำกถึง 2,000 
ช่ัวโมงในแต่ละภำษำ  ประกอบด้วย 10,000 แบบฝึกหัด 
ค ำอธิบำยหลักไวยำกรณ์ จ ำแนกตำมระดับและหมวดหมู่   
อภิธำนศัพท์แบบมีเสียง บรรจุค ำศัพท์ที่จ ำแนกตำมระดบั
และหมวดหมู่เอำไว้มำกถึง 10,000 ค ำ  และมีกิจกรรม
กำรเรียน 35 ประเภทแตกต่ำงกันออกไป  4) โปรแกรม 
Tell Me More  เป็นนวัตกรรมล่ำสุดของเทคโนโลยี
จดจ ำเสียงพูด อย่ำงแรกคือบทสนทนำท่ีพูดโต้ตอบได้ กับ 
S.E.T.S.® Technology  ( Spoken Error Tracking 
System ) ซึ่งเป็นระบบเพื่อตรวจจับค ำผิดในกำรพูด
ประโยคยำว ๆ สำมำรถแก้ไขกำรพูดให้เหมือนเจ้ำของ

ภ ำษ ำม ำกยิ่ งขึ้ น  5) ใช้ เท ค โน โล ยี เสี ย ง  Speech 
Recognition Technology ช่ วย ใน ก ำรสั ง เค ร ำะ ห์
เสียงพูดออกมำเป็นกรำฟเสียงและเส้นโค้งของควำมหนัก
เบำ เปรียบเทียบกับเสียงของ Native speaker  ท ำให้
นักศึกษำพัฒนำกำรออกเสียงให้มีส ำเนียงใกล้ เคียง
เจ้ำของภำษำ 

 จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องที่
กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น  แสดงให้เห็นว่ำกำรน ำนวัตกรรม
กำรศึกษำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน  ท ำให้กำรเรียนกำร
สอนวิชำภำษำอังกฤษมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและอำจท ำ
ให้มีปัญหำต่ำงๆ ตำมมำหลังกำรใช้งำนโปรแกรมนี้ได้ 
ดังนั้นผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More เพื่อให้ทรำบถึง
อุปสรรค ปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More อัน
น ำ ไป สู่ ก ำ รพั ฒ น ำป รั บ ป รุ งก ำร เรี ย น ก ำรส อ น
ภำษำอังกฤษในมหำวิทยำลัยต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักษึกษำช้ันปี
ที่ 1 สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนและ
เ ค ย ใ ช้ ง ำ น โ ป ร แ ก ร ม  Tell Me More Online               
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 ท่ีลงทะเบียนเรียนและ
เคยใช้งำนโปรแกรม Tell Me More Online ประจ ำ
ภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ 2558 โดยกำรสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง ( Purposive  sampling ) 
ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 100 คน 

2. กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำม

เพื่อประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึก
ทักษะทำงภำษำ (Tell Me More)  แบบประมำณ 
(Rating Scale) 5 ระดับ  สัมฤทธ์ิ  กำงเพ็ง (2545) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย  
 4.51-5.00         มำกที่สุด  
   3.51-4.50         มำก  
   2.51-3.50         ปำนกลำง  
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1.51-2.50          น้อย  
1.00-1.50          น้อยที่สุด 

แบ่งส่วนประกอบของแบบสอบถำมประกอบด้วย 
3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝกึ

ทักษะทำงภำษำ (Tell Me More) 
ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรพัฒนำกำร

ให้บริกำรโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ (Tell Me More) 
 3.  ช้ีแจงรำยละเอียดในแบบสอบถำมให้กับ
นักศึกษำเพื่อให้นักศึกษำรู้จุดประสงค์ของงำนวิจัย 
 4.   เก็บรวบรวมแบบสอบถำมกลับคืนแล้วน ำมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง  
 5.   น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ตำมควำมมุ่งหมำยของ
กำรวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท ำกำรวิเครำะห์
โดยกำรแจกแจง ค่ำควำมถี่ และ อัตรำส่วนร้อยละ 
 6.  กำรจัดท ำและวิเครำะห์ข้อมูล 

6.1  เก็บรวบรวมแบบสอบถำมกลับคืนแล้ว
น ำมำตรวจสอบควำมถูกต้อง  

6.2  น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ตำมควำมมุ่งหมำย
ของกำรวิจัย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

6.3  แบบสอบถำมตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ท ำกำรวิเครำะห์โดยกำร
แจกแจง ค่ำควำมถี่ และ อัตรำส่วนร้อยละ  

6.4  แบบสอบถำมตอนท่ี 2 เป็นแบบถำมถำม
แบบประมำณ (Rating Scale) 5 ระดับ ท ำกำรวิเครำะห์
โดยหำค่ำเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) เป็นรำยข้อ รำยด้ำนและเฉลี่ย
รวม  

6.5  แบบสอบถำมตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำม
ปลำยเปิด ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรจัดกลุ่มและ
แจกแจงตำมเนื้อหำน ำเสนอในรูปแบบควำมถี่  

โดยเรียงล ำดับ จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง
ที่ใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More 
ดังตำรำงที่ 1 และกรำฟแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบประเมินผลหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะ
ทำงภำษำ Tell Me More ดังรูปที่ 1 

 
ผลการวิจัย 
 จำกตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรประเมิน พบว่ำ มีผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งสิ้น จ ำนวน 100 คน แยกเป็น  เพศหญิง 
จ ำนวน 74 คน และเพศชำย จ ำนวน 26 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 74.00 และ 26.00 ตำมล ำดับ   โดยส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 
และนักศึกษำภำคสมทบ จ ำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.00 ตำมล ำดับ 

 

ตารางที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้งำนโปรแกรมฝกึทักษะทำงภำษำ Tell Me More ของนักศึกษำช้ันปีท่ี 1 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2558 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน/คน  
(N=100) 

ร้อยละ 

1.เพศ 
  1.1 หญิง 

 
74 

 
74.00 

  1.2 ชำย 26 26.00 
รวม 100 100.0 

2.สถานะผู้ประเมนิ   
  2.1 นักศึกษำภำคปกต ิ 73 73.00 
  2.2 นักศึกษำภำคสมทบ 27 27.00 

รวม 100 100.0 
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ภาพที่ 1 แสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินผลหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More 

 
จำกรูปที่ 1 แสดงควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบ

ประเมินผลหลังกำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำง
ภำษำ  Tell Me More  จำกผู้ตอบแบบประเมิน
จ ำนวน 100 คน พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจหลัง
กำรใช้งำนโปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me 
More ในภำพรวมระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 76.00 มี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.76 ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจมำก 3 หัวข้อแรก 
คือ 

1) โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะ
ในกำรฟังมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04 

2 )  เนื้ อ ห ำ ใน โป ร แ ก ร ม  Tell Me More 
สอดคล้องกับรำยวิชำที่เรียนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 
และ   

3) โปรแกรม Tell Me More สำมำรถช่วย
พัฒนำทักษะในกำรอ่ำน และ สนับสนุนด้ำนกำรเรียน
ภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของนักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.01  

 
 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึง

พอใจของนักศึกษำหลังกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Tell Me More และเพื่อรวบรวมอุปสรรค 
ปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me More เกี่ยวกับกำร
ใช้งำนโปรแกรมดังกล่ำวของนักศึกษำช้ันปีที่  1 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ ในภำคเรียนที่  1 ปี
กำรศึกษำ 2558 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จำก
จ ำนวนนักศึกษำผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ
จ ำนวน 100 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่ เป็นหญิง ร้อยละ 
74.00 และเป็นนักศึกษำภำคปกติ  ร้อยละ 73.00 

2.  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำหลังกำรใช้งำน
โปรแกรมฝึกทักษะภำษำต่ำงประเทศ Tell Me More 
ในภำพรวมแล้ว นักศึกษำช้ันปีที่  1 มีควำมพึงพอใจ
หลังกำรใช้งำนโปรแกรม ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 
76.00  โดยนักศึกษำส่วนใหญ่เห็นว่ำโปรแกรม Tell 
Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟัง เนื้อหำใน

1.ควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้โปรแกรม Tell Me More               1                  
2.ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรม Tell Me More                      2                            
3.ควำมน่ำสนใจของรูปแบบกิจกรรมและแบบฝึกตำ่งๆ               3                      
4.โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรพูด             4                                       
5 .โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟัง            5                             
6 .โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรอ่ำน         6                      
7. โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรเขียน         7                   
8.หลังจำกใช้โปรแกรมTell Me More ทักษะภำษำอังกฤษ     8     
    
   มกีำรพัฒนำขึ้น                                                                                     
9.เนื้อหำในโปรแกรม Tell Me More สอดคล้องกับรำยวิชำที่เรียน   9     
10. โปรแกรม Tell Me More สนับสนุนในกำรเรียน    10                        

ภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร                                                                  
                                                            ระดับควำมพึงพอใจ                                                                        
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โปรแกรม Tell Me More สอดคล้องกับรำยวิชำที่
เรียน และโปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำ
ทักษะในกำรอ่ำน และ เป็นกำรสนับสนุนกำรเรียน
ภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร  

3.  ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรใช้โปรแกรม Tell Me More โดยทั่วไป ปัญหำที่
พบ โดยส่วนใหญ่มีปัญหำกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม 
Tell Me More ใน กำร เข้ ำสู่ ร ะบ บ ช้ ำแล ะบ ำง
แบบทดสอบไม่สำมำรถคลิ๊กเข้ำไปใช้งำนได้ ซึ่งเป็น
ปัญหำด้ำนเทคนิคของระบบ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ซึ่ง
โปรแกรมมีข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น ต้องใช้กับ
โปรแกรม Web Browser Internet Explorer (IE) 
เท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้กับโปรแกรม Google Chrome 
หรือ Web Browser อื่นๆ ได้ และในกำรใช้งำนต้องมี
กำรตั้ งค่ำต่ำง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ใหม่  ซึ่ งต้องให้
ผู้เช่ียวชำญด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ในส่วนนี้
นักศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่ มีควำมคิดเห็นว่ำ ควรปรับปรุงกำรเข้ำใช้
งำนระบบโปรแกรม Tell Me More ให้เร็วขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 4.00 นักศึกษำที่ใช้โปรแกรม Tell Me 
More ภำยนอกมหำวิทยำลัยประสบปัญหำด้ำน
ควำมเร็วของ Internet ที่ระบบเข้ำใช้งำนที่ช้ำควร
พัฒนำให้ระบบเข้ำใช้งำนได้เร็วข้ึน และเวลำในกำรท ำ
แบบฝึกหัดค่อนข้ำงน้อยเกินไปท ำให้นักศึกษำท ำ
แบบฝึกหัดไม่ทัน   
 

อภิปรายผล 
 1. จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
หลังกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell Me 
More นักศึกษำช้ันปีที่ 1 สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ                
คณะ บริหำธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำน ผู้ที่ใช้โปรแกรมภำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ นักศึกษำมีควำม
พึงพอใจหลังกำรใช้งำนโปรแกรม ในระดับมำก คิด
เป็นร้อยละ 76.00  โดยนักศึกษำส่วนใหญ่เห็นว่ำ
โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟัง 

เนื้อหำในโปรแกรม Tell Me More สอดคล้องกับ
รำยวิชำที่เรียน และโปรแกรม Tell Me More ช่วย
พัฒนำทักษะในกำรอ่ำน และ เป็นกำรสนับสนุนกำร
เรียนภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร สอดคล้องกับ 
สอดคล้องกับ นฤมล มงคลน ำและ อรพรรณ        คง
มำลัย (2555) กล่ำวว่ำในกำรน ำโปรแกรม TMM มำ
ใช้นั้น ผู้สอนต้องมีกำรวำงแผนและเตรียมกำรโดย
เลือกกิจกรรมและเนื้อหำให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำที่น ำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรม
ที่เลือกเน้นกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ คือ กำรพูด 
อ่ำน ฟัง และกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร และสอดคล้อง
กับ คณะกรรมกำรวิจัยสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ (2556) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจของ
นั กศึ กษ ำห ลั งก ำร ใ ช้ งำน โป รแกรม ฝึ กทั กษ ะ
ภำษำต่ำงประเทศ Tell Me More Online (TMM) 
พบว่ำ นักศึกษำมีควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำน
โปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More ใน
ระดับมำก โดยนักศึกษำส่วนใหญ่เห็นว่ำในกำรเข้ำใช้
โปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถท ำได้สะดวก  ไม่ซับซ้อน
เกินไปรูปแบบกิจกรรมกำรฝึกทักษะต่ำงๆ น่ำสนใจ
มำก เนื้อหำในโปรแกรมมีควำมสอดคล้องกับรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษที่ เรียนและช่วยสนับสนุนกำรเรียน
ภำษำอังกฤษตำมหลักสตร  ในกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษนั้น นักศึกษำทุกคนเห็นว่ำโปรแกรม 
TMM ช่วยพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และ
กำรเขียน โดยนักศึกษำมีควำมพึงพอใจในระดับมำก 
ส ำหรับด้ำนกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษนั้น 
นักศึกษำเห็นว่ำโปรแกรม Tell Me More ช่วยในกำร
พัฒนำ ทักษะทั้ง 4 ด้ำน โดยโปรแกรมดังกล่ำวช่วย
พัฒนำทักษะในด้ำนกำรฟัง มำกที่สุด รองลงมำคือ
ช่วยพัฒนำทักษะด้ำนเนื้อหำในโปรแกรม Tell Me 
More สอดคล้องกับรำยวิชำที่เรียน  และช่วยพัฒนำ
ทักษะในกำรอ่ำน และยัง เป็นกำรสนับสนุนในกำร
เรียนวิชำภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรของนักศึกษำได้
อีกด้วย และยังสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ จีรพร
รณ มหำพรหม (2545) ได้ศึกษำเรื่องกำรใช้กิจกรรม
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ช้ีน ำกำรอ่ำน-กำรคัดด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อ 
ส่งเสริมควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
แล ะพ บ ว่ ำนั ก เรี ย น มี ค วำม เข้ ำ ใจ ใน กำรอ่ ำน
ภำษำอังกฤษหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง 
โดยนักศึกษำพบว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
น่ำสนใจ สนุกสนำนตื่นเต้นไม่น่ำเบื่อหน่ำยและ
นักศึกษำสำมำรถฝึกได้บ่อยครั้งตำมที่ต้องกำร และยัง
สอดคล้องกับ  สพัณณ ำ อำภำรัตน์  (2549) ได้
ท ำกำรศึกษำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ภำษำอังกฤษโดยใช้รูปแบบบูรณำกำร ผลกำรวิจัย
พบว่ำ  นักเรียนจ ำนวนร้อยละ 73.17 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
ระดับควำมสำมำรถในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่น ำมำ
บูรณำกำรส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  และควำมคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ
บูรณำกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก 
 2. รวบรวมอุปสรรค ปัญหำและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Tell 
Me More พบว่ำ ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม Tell Me More โดยทั่วไป 
ปัญหำที่พบ โดยส่วนใหญ่มีปัญหำกำรเข้ำใช้งำน
โปรแกรม Tell Me More ในกำรเข้ำสู่ระบบช้ำและ
บำงแบบทดสอบไม่สำมำรถคลิ๊กเข้ำไปใช้งำนได้ ซึ่ง
เป็นปัญหำด้ำนเทคนิคของระบบ คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ซึ่งโปรแกรมมีข้อจ ำกัดบำงประกำร เช่น ต้องใช้กับ
โปรแกรม Web Browser Internet Explorer (IE) 
เท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้กับโปรแกรม Google Chrome 
หรือ Web Browser อื่นๆ ได้ และในกำรใช้งำนต้องมี
กำรตั้ งค่ำต่ำง ๆ ในคอมพิวเตอร์ ใหม่  ซึ่ งต้องให้
ผู้เช่ียวชำญด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ในส่วนนี้
นักศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้ ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่ มีควำมคิดเห็นว่ำ ควรปรับปรุงกำรเข้ำใช้
งำนระบบโปรแกรม Tell Me More ให้เร็วขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 4.00 นักศึกษำที่ใช้โปรแกรม Tell Me 
More ภำยนอกมหำวิทยำลัยประสบปัญหำด้ำน

ควำมเร็วของ Internet ที่ระบบเข้ำใช้งำนที่ช้ำควร
พัฒนำให้ระบบเข้ำใช้งำนได้เร็วข้ึน และเวลำในกำรท ำ
แบบฝึกหัดค่อนข้ำงน้อยเกินไปท ำให้นักศึกษำท ำ
แบ บ ฝึ ก หั ด ไม่ ทั น  สอด คล้ อ งกั บ  กน กวรรณ                  
ณ สงขลำ (2553) ท ำกำรศึกษำเรื่อง กำรใช้นวัตกรรม
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูในโรงเรียน
ระดั บ มั ธยม ศึ กษ ำ โดย ใช้ โป รแกรม ฝึ กทั กษ ะ
ภำษำอังกฤษ Tell Me More  กล่ำว่ำข้อจ ำกัดกำรใช้
โปรแกรม Tell Me More ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ภ ำ ษ ำ อั งก ฤ ษ  ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ง ำ น ได้ เฉ พ ำ ะ ใน
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ำรท ำงภ ำษ ำ และกำร ใช้ งำน ใน
ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำมีเวลำใช้อย่ำงจ ำกัด สรุปได้
ว่ำ นักศึกษำช้ันปีที่ 1 มีควำมพึงพอใจหลังกำรใช้งำน
โปรแกรมฝึกทักษะทำงภำษำ Tell Me More ใน
ระดับมำก (3.76) โดยนักศึกษำส่วนใหญ่ เห็นว่ำ
โปรแกรม Tell Me More ช่วยพัฒนำทักษะในกำรฟัง 
รวมถึงเนื้อหำในโปรแกรมดังกล่ำว สอดคล้องกับ
รำยวิชำที่ เรียน และโปรแกรม Tell Me More ยัง
ช่วยพัฒนำทักษะในกำรอ่ำน และ เป็นกำรสนับสนุน
กำรเรียนภำษำอังกฤษตำมหลักสูตร สอดคล้องกับ ทิศ
นำ แขมมณี (2548) กล่ำวว่ำ กำรใช้โปรแกรม Tell 
Me More ยังช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษำอีกด้วยเนื่องจำกนักศึกษำต้องวำงแผนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบตนเองในกำรเรียน แต่
อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรวิจัยนี้  แสดงให้ เห็นว่ำ
โปรแกรม Tell Me More ยังต้องพัฒนำระบบกำรใช้
งำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักศึกษำซึ่งพบว่ำ
นักศึกษำบำงส่วนได้แสดง ควำมคิดเห็นว่ำควรมีกำร
ปรับปรุงระบบ ดังนี้  

1)  ควรปรับปรุงค ำสั่งกจิกรรมต่ำงๆ ใหส้ำมำรถ
อ่ำนเข้ำใจง่ำยและเพิ่มขนำดตัวอักษรให้มีขนำดใหญ่
ขึ้น  

2)  พัฒนำระบบควำมแรงของอิน เตอร์ ให้
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ง่ำยขึ้น   

3)  ควรปรับปรุงระบบให้สำมำรถใช้งำนกับ
โปรแกรม Web Browser อื่นๆ ได้ และปรับปรุงให้
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สำมำรถใช้งำนโปรแกรมฯ นอกมหำวิทยำลัยได้อย่ำง
สะดวกมำกขึ้น  

4)  นักศึกษำมีข้อคิดเห็นว่ำควรปรับปรุงระบบ
สัญญำณ internet ให้มีสัญญำนกำรเข้ำใช้งำนระบบ
โปรแกรม Tell Me More พัฒนำให้ใช้งำนได้เร็วขึ้น
แ ล ะ ส ำม ำรถ ใช้ โป รแ ก รม ฯ  นี้ ได้ ดี ภ ำย น อ ก
มหำวิทยำลัย     

ข้อเสนอแนะ 
นักศึกษำมีข้อคิดเห็นว่ำควรปรับปรุงระบบ

สัญญำณ Interne ให้มีสัญญำนกำรเข้ำใช้งำนระบบ
โปรแกรม Tell Me More พัฒนำให้ใช้งำนได้เร็วขึ้น
แ ล ะ ส ำม ำรถ ใช้ โป รแ ก รม ฯ  นี้ ได้ ดี ภ ำย น อ ก
มหำวิทยำลัย 
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โปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวดัน่าน 
จากการประมวลผลภาพโดยใช้เซิร์ฟ 

Tourist Attraction Information in Nan Province by Image Processing 
Using Speed up Robust Feature (SURF)  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้เซิร์ฟ เพื่อท าการเข้าคู่กับตัวอย่างที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลรูปภาพของสถานที่

ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านทั้งหมด 16 แห่ง ตัวอย่างเช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย หอศิลป์ริมน่าน และเตาเผา

โบราณบ้านบ่อสวก เป็นต้น โดยจะแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวที่ให้ค่าความเหมือนสูงที่สุด โดยการทดสอบโปรแกรมสามารถเข้าคู่

รูปภาพได้ถูกต้องร้อยละ 92 ที่ค่าขีดแบ่งระยะห่างเท่ากับ 0.05 และค่าขีดแบ่งจ านวนจุดที่น่าสนใจเท่ากับ 20 และการประเมินความพึง

พอใจในการใช้งานโปรแกรมได้ผลดังนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยของผู้ใช้งาน เท่ากับ 3.63 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 

ค าส าคัญ: การประมวลผลภาพ เซิร์ฟ และข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน  

Abstrat 
 This research was developed by using Speed up Robust Feature (SURF). To match the samples stored in 

the database, pictures of 16 tourist attractions in Nan province. For Example are Wat Phra That Chae Haeng, Wat 

Phu mintr, Wat Phra That Kao Noi, Nan Riverside Art Gallery and Ancient Kiln-Site Ban Bo Suak, etc. Then displays 

tourist information stored in the database that the best similarity. The testing program can be matched photos 

correctly 92 percent with the threshold of distance is 0.05 and the threshold of the number of interest points is 

20. The efficiency of the process has been tested and assessed by 50 users by means of a questionnaire regarding 

its usability and accuracy. The average is 3.63 from 5 and the standard deviation is 0.91. 

Keywords Image Processing, SURF and Nan Tourist Attraction Information 
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บทน า 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่

สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนหลายแสนล้าน
บาทต่อปี ดังนั้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
แปลกใหม่ ทันสมัย เข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน
เป็นสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูด ซึ่งในปัจจุบันการค้นหา
ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ บนโลกออนไลน์ที่ ถูก
เผยแพร่ สามารถเข้าถึงได้ ง่าย รวดเร็ว ในโลก
อินเตอร์เน็ตมีสังคมออนไลน์ มีการเผยแพร่ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บนโลก ท าให้ผู้ที่ เข้าชม
สามารถเข้าดูรูปภาพได้ ซึ่งบางครั้งผู้ที่ถ่ายและ
เผยแพร่ไม่ได้ให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 
แต่ผู้ที่เข้าชมรูปภาพมีความสนใจที่อยากทราบช่ือ 
และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เพื่อที่ไป
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการสร้างโปรแกรมบอกรายละเอียดสถานที่
ท่องเที่ยวจากการค้นหาจากรูปภาพและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดย
ผู้วิจัยคาดว่าโปรแกรมนี้จะช่วยให้คนตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น งานวิจัยในการ
เปรียบเทียบเข้าคู่รูปภาพ เช่น อนุมาศ แสงสว่าง 
(2555) (อนุมาศ แสงสว่าง , 2555) ได้ เสนอการ
สืบค้นรูปภาพจากการเปรียบเทียบค่าฮิสโตแกรม 
โดยใช้เวคเตอร์โมเดล โดยจะให้ผลลัพธ์ที่ดีถ้ารูปภาพ 
ที่มาทดสอบมีค่าฮิสโตแกรม ที่ต่างกัน แต่ข้อเสียคือ
ไม่สามารถแบ่งแยกรูปภาพที่มีค่าฮิลโตแกรมที่
ใกล้เคียงกัน แต่ลักษณะรูปภาพต่างกันได้ 

David Lowe (1999) (Lowe, David G., 
1999) และ David Lowe (2004) [4] พัฒนาวิธีการ 

Matching ภ า พ ซึ่ ง วิ ธี นั้ น เรี ย ก ว่ า  SIFT (Scale 

Invariant Feature Transform) ซึ่งวิธีการสามารถ
ทนทานต่อการย้าย, การหมุน และการย่อขยายของ
วัตถุในภาพ ซึ่งในการทดลองแสดงให้เห็นว่า SIFT   
มีความสามารถส าหรับการ Matching และการ 
จดจ าวั ตถุ  (Object Recognition) ภาย ใต้ สภ าพ
สิ่งแวดล้อมจริง 

Herbert Bay (2008) (Herbert Bay, Andreas 

Ess, Tinne Tuytelaars and Luc Van Gool, 2008) 
เป็นการตรวจจับคุณลักษณะ (Feature Detector) 
ที่มีความทนทานมาก ได้น าท างานเกี่ยวกับงานจดจ า
วัตถุ เป็นการพัฒนามาวิธีการของ SIFT ซึ่งมีช่ือว่า 
SURF (Speed Up Robust Feature) ในการทดลอง
มีการท างานมีความเร็วกว่าและทนทาน (Robust) 
มากกว่า SIFT  

ผู้ วิ จั ย เลื อ ก ใ ช้ เซิ ร์ ฟ  SURF (Speed Up 
Robust Feature) เป็นการพัฒนามาวิธีการของ 
SIFT ในการเข้าคู่รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวเพราะการ
ตรวจจับคุณลักษณะ (Feature Detector) ที่มีความ
ทนทาน (Robust) ต่อการย้าย หมุน และการย่อ
รูปภาพ เพราะการถ่ายรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 
บางครั้งนักท่องเที่ยวถ่ายรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว
เดียวกัน แต่ต่างมุมมองหรือขนาดของรูปภาพ 

 โดยหน้าตาโปรแกรมนี้มีการท างานดังนี้ จาก
ภาพที่  1 แสดงหน้าแรกโปรแกรมขึ้นมาจะมี ปุ่ม
ฟังก์ชันการท างาน 3 ฟังก์ชันดังนี้  
-ปุ่มเริ่มโปรแกรมแสดงผลข้อมูล (ปุ่มสีเขียว) 
-ปุ่มเปรียบเทียบรูป (ปุ่มสีเทาเขม้) 
-ปุ่มเก็บข้อมูลรูป (ปุ่มสเีทาอ่อน) 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกโปรแกรม 
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แสดงหน้าต่างเมื่อกดปุ่มเริ่มโปรแกรม (ปุ่มสี
เขียว ) จากนั้นกดเลือกรูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างดัง

ภาพที่ 2 เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกรูปภาพมาประมวลผล
ในระบบ 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าหน้าต่างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

จากภาพที่  3 จะปรากฏแถบ Process bar 
แสดงความคืบหน้าในการค้นหาข้อมูลรูปภาพ 

หลังจากที่ค้นหาเสร็จจะแสดงผลลัพธ์ของสถานที่ที่
ค้นหาได้ที่ใกล้เคียงท่ีสุดในฐานข้อมูล  

 

 

ภาพที่ 3 หน้าต่างโปรแกรมแสดงผลข้อมลูสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวดัน่านในขณะก าลังค้นหาเปรียบเทียบรูปภาพ 

 

ภาพที่ 4 หน้าต่างโปรแกรมแสดงผลข้อมลูสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวดัน่านเมื่อค้นหาเสร็จสิ้น 

ต่อไปเป็นฟังก์ชันเปรียบเทียบรูป จากภาพที่ 1 
เมื่อกดปุ่มเปรียบเทียบรูป (ปุ่มสีเทาเข้ม) ในหน้าแรก
ของโปรแกรม จะแสดงหน้าต่างการใช้งานหน้าเริ่ม

โปรแกรมที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อเข้าคู่รูปภาพ ดังภาพที ่
5 โดยจะให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพมาสองรูป หลังจากนั้น
จะได้รูปท่ีผ่านกระบวนการของ SURF  
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ภาพที่ 5 หน้าต่างโปรแกรมหลังรบัรูปภาพเข้ามาเพื่อท าการเปรียบเทียบ 

จากภาพที่ 5 เมื่อกดปุ่ม Matching โปรแกรมจะท าการลากเส้นระหว่างจุดที่ได้ท าการเข้าคู่ระหว่างรูปภาพท้ัง
สองแสดงดังภาพที่ 6  

 

ภาพที่ 6 หน้าต่างโปรแกรมเมื่อกดปุ่ม Matching โปรแกรมจะลากเส้นระหว่างจุดที่ได้ท าการเข้าคู่ไว ้

ต่อไปเป็นฟังก์ชันเก็บข้อมูลรูปภาพ จากรูปที่ 1 
เมื่อกดปุ่มเปรียบเทียบรูป (ปุ่มสีเทาอ่อน) ในหน้า
แรกของโปรแกรมการใช้งานหน้าเริ่มโปรแกรมที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูลดังรูปที่ 7 โดยจะให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพ 
หลังจากนั้นจะได้รูปท่ีผ่านกระบวนการของ SURF  

 

ภาพที่ 7 หน้าต่างโปรแกรมแสดงรูปภาพหลังจากผ่านกระบวนการ SURF 

จากภาพที่ 7 เมื่อกดปุ่มบันทึกไฟล์เวกเตอร์จะไดด้ังภาพที8่ 
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ภาพที่ 8 ไฟล์เดสคริปเตอร์เวกเตอร์ในรูปของไฟล์ text (.txt) 

 
เดสคริปเตอร์เวกเตอร์ คือ เวกเตอร์ของจุดที่

น่าสนใจทั้งหมดของรูป โดยบรรทัดแรกจะเก็บ
จ านวนรวมทั้งหมด ซึ่งแต่ละจุดที่น่าสนใจมี 64 ค่า 
ดั งนั้ นจากภาพที่  7 มี  29632 ค่ าแสดงว่ามี จุ ด
น่าสนใจอยู่ทั้งหมด 463 จุด 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อสร้างโปรแกรมแสดงผลข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวภายใน จังหวัดน่านจากการประมวลผล
ภาพโดยใช้เซิร์ฟ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้หลักการ Feature matching ของภาพ
ที่น ามาทดสอบ กับภาพท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยเรา
จะเปรียบเทียบกันระหว่างภาพที่ในมาทดสอบกับ
ภาพที่อยู่ฐานข้อมูล โดยใช้ Key point descriptor 
ว่า match กับภาพของสถานที่ ใดมากที่ สุ ด ใน
ฐานข้อมูล แล้วโปรแกรมจะเรียงล าดับตามความ
ใกล้เคียงกับสถานท่ีท่องเที่ยวไหนมากที่สุดก่อน และ
น้อยลงเป็นล าดับถัดไป ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยโดย
แบ่ งออก เป็ น  4 ส่ วน ได้ แ ก่  ส่ วน ของก ารห า
ลักษณะเฉพาะจากภาพก่อนโดยส่วนแรกจะใช้ 
Speed Up Robust Feature (SURF) ใน ก ารห า
ลักษณะเฉพาะในแต่ละภาพ จากนั้นข้อมูลจะถูกจัด

เข้ากลุ่มโดยจะใช้ Hard C-Means โดยจะใช้ ผลรวม
ค่าระยะห่างของเวกเตอร์ (อนุมาศ แสงสว่าง ,2555 
(อนุมาศ แสงสว่าง, 2555) ) descriptor ของแต่จุด
มาพิจารณาเป็นค่าขีดแบ่ง (Threshold) 

ทฤษฎีที่ใช ้
1) SURF: Speeded Up Robust 

Features 
ก ล่ า ว ถึ ง วิ ธี ก า ร  SIFT (Scale Invariant 

Feature Transform) เป็นการพิจารณาภาพโดย
อาศัยการเข้าคู่ (Match) ของภาพพัฒนาโดย David 
Lowe ในปี ค.ศ. 1999 เป็นการหาความเหมือนของ
ภาพระหว่าง ไม่ว่าเป็นสามมิติ หรือ สองมิติ โดย 
SIFT descriptor ทนทานต่อ การย้าย , การหมุน 
และการย่อขยาย แต่ SURF เป็นวิธีที่พัฒนาดีกว่า
SIFT ซึ่งมีวิธีการที่คล้ายกันโดยจะใช้เวลาน้อยกว่าใน
การค านวณ และให้ผลลัพธ์การ Match ที่ดีและ
ทนทานมากกว่า SIFT โดยที่  SURF แบ่ งเป็น  2 
ขั้นตอนคือ 1) การหาจุดที่น่าสนใจในรูปโดยการใช้
เกาส์เซียนอนุพันธ์อันดับสองมาเป็น Filters ที่มีการ
แปรค่าสเกล ( ) ของสมการเกาส์เซียนมาท าการ
คอนโวลูท (Convolute) กับรูปภาพ ส าหรับการ
คอนโวลูทจะใช้การคอนโวลูทแบบภาพอินทริกรัลซึ่ง
เป็นการคอนโวลูทที่รวดเร็ว และ 2) น าผลลัพธ์ที่
ได้มาสร้างเฮเชียนเมทริกซ์เพื่อค านวณหาค่าดิสคริ
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มิแนนต์ (Discriminant) และหาจุดที่น่าสนใจของรูป 
เมื่อได้จุดที่น่าสนใจของรูปแล้วจะท าการหาคีย์พ้อย
เดสคริป เตอร์  (keypoint Descriptor) ของจุดที่
น่าสนใจ โดยจะสร้างพื้นท่ีรอบจุดที่น่าสนใจและแบ่ง

พื้นที่ย่อยออกเป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนจะใช้ฮาร์เวฟ
เลท (Haar Wavelet) ท าการคอนโวลูทเพื่อหาคีย์
พ้อยเดสคริปเตอร์ของจุดที่น่าสนใจนั้น  

 
ภาพที่ 9 (ก)                         ภาพที่ 9 (ข) 

ภาพที่ 9 (ก) และ ภาพที่ 9 (ข) เป็นรูปท่ีถ่ายจากสถานท่ีเดยีวกันแต่ ขนาดของสถานท่ีในภาพไมเ่ทา่กัน ใน
ภาพวงกลมสีแดงและสีน้ าเงินเกดิจาก การหาจุดสนใจของภาพ 

 

ภาพที่ 10 การแสดงการ Match ระหว่างภาพใน รูปที่ 9 (ก) และรปูท่ี 9 (ข)  
โดยใช้เส้นสีเขียวแสดงเส้นการ Matching 

1.1) ภาพอินทิกรัล (Integral Image) 
เป็ น ก ารคอน โวลู ช่ั น (Convolution) ขอ ง 

filters ที่รวดเร็ว โดยให้ I คือรูปภาพ และ I  คือ

ภาพอินทิกรัล แล้วการค านวณหา I (X) ที่ต าแหน่ง 
X=(x,y)T สมการที่ (1) แสดงถึงผลรวมของทุกพิกเซล 
ณ  ต าแหน่ ง X ของรูปภาพ I เมื่อ i และ j เป็น
ต าแหน่งของรูปภาพ 

 









 
xi

i

yj

j

jiIXI
0 0

),()(  
(1) 

การหาค่าพื้นท่ีสีเ่หลีย่ม upright โดยการลด
การด าเนินการลง โดยให้ A B C และ D เป็นจุดมุม
ของพื้นที่สี่เหลี่ยมดังรูปที่ 11 โดยค่าผลรวมของทุก
พิกเซลภายในสี่เหลี่ยม upright ค านวณไดจ้าก
สมการที่ (2) 

  )( CBDA   (2) 
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ภาพที่ 11 พื้นที่ท่ีค านวณหาผลรวมของทุกพิกเซลของภาพค านวณโดยเทคนิคการใช้ภาพอินทิกรัล 

 
จะเห็นได้ว่า SURF ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ

นี้ จึงท าให้ค านวณไดเ้ร็ว 
 1.2) ฟาส์ทเฮเชียนเมตริกซ์ (Fast-Hessian 
Matrix) 

1.2.1) เฮเชียนเมทริกซ์ (Hessian Matrix) 
 เป็ น ก า ร ค า น ว ณ ห า ค่ า ดิ ส ค ริ มิ แ น น ต์ 
(Discriminant) ซึ่งค่านี้จะน ามาใช้แยกค่าสูงสุดและ
ค่าต่ าสุดตามดังแสดงในสมการที่ (3) และ (4) เมื่อดี
เทอร์มิแนนต์ (Determinant) มีค่าเป็นลบแล้ว ค่า
ลักษณะเฉพาะจะมีเครื่องหมายที่ต่างกัน จึงท าให้
จุดๆนั้นไม่ใช่ค่าสุดขีดและหากดีเทอร์มิแนนต์มีค่า

เป็นบวกแล้ว ค่าลักษณะเฉพาะจะมีเครื่องหมายที่
เหมือนกัน จึงท าให้จุดๆนั้นเป็นค่าสุดขีดได้ 
 











yyxy

xyxx

DD

DD
H  

    
     (3) 

                                       และ 
 2)9.0()det( xyyyxxapprox DDDH   (4)               

 เมื่อ H คือเฮเชียนเมทริกซ์, Dxx , Dyy , Dxy คือ
การค านวณคอนโวลู ชันระหว่างรูป ( I) กับการ
ประมาณอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองของเกาส์เซียนที่มี
การสเกลแตกต่างกันไป (approximation of the 
second-order Gaussian partial derivative) 

 
ภาพที่ 12 (ก)          ภาพที่ 12 (ข)          ภาพที่ 12 (ค) 

ภาพที่ 12 แสดงประมาณของสมการเกาสเ์ซียนอนุพันธ์อันดับทีส่อง  
12 (ก) ในทิศทางแกน x 12(ข) ในทิศทางแกน y และ 12 (ค) ทิศทางแกน x และ y ตามลับดับ 

 
1.2.2) การสร้างสเกลสเปซ (Constructing 

the Scale-Space) 
การสร้างสเกลสเปซของ SURF นั้นจะต่างจาก

วิธีเดิมคือ จะใช้ filter size หลายขนาดในการคอน

โวลู ช่ั น  (Convolution) โด ยที่ ไม่ ไม่ เป ลี่ ยน จุ ด 
original ของภาพ 

 
 

O 
A 

C 

B 

D 
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ภาพที่ 13 ปีรามิดของตัวฟลิเตอร์ (Filter Pyramid) ภาพซ้ายคือวิธีการเดมิใช้ Filter ขนาดเดียวแต่ใช้การเปลี่ยน

ขนาดของรูปภาพ ภาพขวาคือวิธีการของ SURF ใช้ Filter หลายขนาดแต่ใช้ภาพขนาดเดิม 
 

1.2.3) การหาจุ ดที่ น่ าสน ใจ  (Accurate 
Interest Point Localization) 

การหาจุดที่น่าสนใจที่ทนทานต่อการเปลี่ยน
ขนาดและการหมุน โดยใช้ Filter ต่างขนาดกันโดย

พื้นที่สีขาวและสีด าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนในแต่ละแบบ วนซ้ าในการค านวณ 

 

ภาพที่ 14 โครงสร้างของฟิลเตอรท์ี่มีขนาดต่างกัน  

 
ภาพที่ 15 การเปรยีบเทียบแบบวิธีการขจัดค่าทีไ่ม่มากท่ีสุด (Non-maxima Suppression) โดยที่  

Pixel ที่ถูกท าเครื่องหมาย “X” ถูกเลือกว่าเป็นค่าสูงสดุ ของทุกรอบในการวนซ้ า 
 

ในส่วนของการหาจุดที่น่าสนใจจะใช้ การขจัด
ค่าที่ไม่มากที่สุด (Non-maxima Suppression) ใน 
3x3x3 ทั้งหมด 26 จุด ไม่รวมจุดศูนย์กลาง และจะมี

การก าหนดค่าขีดแบ่ง (Threshold) ขึ้นมา เพื่อขจัด
ค่าที่ต่ ากว่าและน ามาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการ
ขจัดค่าที่ไม่มากท่ีสุด (X) ดังแสดงในรูปที่ 14 ส าหรับ
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วิธีการประมาณในช่วงเมื่อ ),,( yxH  คือสมการ

เฮเชียนและ Tyxx ),,(   จะใช้การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ที่มีฟังก์ชันแบบควอดราติก จะใช้
สมการ (5) 

 
x

x

H
x

x

H
HxH T

T

2

2

2

1
)(









  (5) 

 
 

x

H

x

H
x












2

12

ˆ  
(6) 

เมื่อ ),,(ˆ yxx   คือค่าของ extremum 
ที่สามารถหาได้จากการหาอนุพันธ์ของสมการที่ (5) 
หากให้ x เท่ากับศูนย์จะได้สมการที่ (6) ถ้าค่าของ 
x̂  มีค่าน้อยกว่า 0.5 ทุกแกน จะหมายความว่าจุด
นั้นมีความใกล้เคียงกับค่า extremum ถ้าค่าของ x̂  

มีค่ามากกว่า 0.5 ในแกน x, y หรือ ก็จะเอาจุดนั้น
ออกจากเซตของจุดที่น่าสนใจ 
 1.3) การค านวณจุดเดสคริปเตอร์เวกเตอร์ที่
น่าสนใจ 

เดสคริปเตอร์ของรูปภาพเป็นลักษณะเด่นที่ไม่
แปรเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ (translation) การ
เปลี่ยนขนาด (scaling) และการหมุน (rotation) ซึ่ง
การค านวณหาเดสคริปเตอร์ของรูปภาพ จะค านวณ
จากจุดที่น่าสนใจในรูปภาพ โดยจะสร้างพื้นที่

สี่เหลี่ยมรอบจุดที่น่าสนใจขนาด 20 𝜎 เมื่อ 𝜎 คือ
ค่าสเกลที่ได้จากการหาจุดที่น่าสนใจ และจะแบ่ง
พื้นที่ย่อยออกเป็น 4x4 หรือ 16 พื้นที่ย่อยหลังจาก
นั้นจะใช้ฮาร์เวฟเลท Dx ,Dy รูปที่ 16 ขนาด 2s ท า
การคอนโวลูทแต่ละพื้นที่ย่อย ดังแสดงในสมการที่ 
(7) 

 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างของฮาร์เวฟเลท Dx (ซ้าย)และฮาร์เวฟเลท Dy (ขวา) 

 
ภาพที่ 17 แสดงเวกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุจะเป็นเวกเตอร์ที่ใช้แสดงทิศทางของจุดเดสคริปเตอร ์

เมื่อ dx และ dy คือฮาร์เวฟเลท Dx และ Dy 
ตามล าดับ ดังนั้นผลของเวกเตอร์ของเดสคริปเตอร์ก็
จะมีค่า 4x4x4 ก็คือ 64 ค่านั่นเอง รูปที่ 17 แสดงถึง

การหาเดสคริปเตอร์โดยใช้ผลรวมของฮาร์เวฟเลท 
(Descriptor Components) แต่ละพื้นท่ีย่อย 
 , , ,subV dx dy dx dy        (7) 
 

  

 
 1 

1 

-1 

-1 

x y 
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ภาพที่ 18 การหาเดสคริปเตอร์โดยการหาผลรวมของฮารเ์วฟเลทของแต่ละพื้นท่ีย่อย 

 
2) Hard C-Means  
คือ การจัดกลุ่มโดยน าข้อมูลที่ใกล้เคียงกันท่ีสุด

กับต้นแบบของกลุ่ม จะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
ซึ่ งมี ค่ าความ เป็ นสมาชิกของกลุ่ มนี้ เท่ ากับ  1 
ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่ใกล้เคียงกลุ่มนี้ จะมีค่าความเป็น
สมาชิกของกลุ่ มนี้ เท่ ากับ  0 โดยพิจารณ าจาก
ระยะห่างของข้อมูลกับต้นแบบของกลุ่ม โดยจะถูก
เป รี ยบ เที ยบ กั บ ค่ าขี ด แบ่ ง  (Threshold) เพื่ อ
แบ่งกลุ่มของข้อมูล  

 

 
 

วิธีการวิจัย 
การด า เนิ นก ารวิ จั ยแบ่ ง  3 ส่ วนดั งนี้  1) 

การศึกษาข้อมูลงานวิจัยเพื่อด าเนินการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) การสร้าง
โปรแกรม และ 3) กระบวนการทดสอบความถูกต้อง
ของการเข้าคู่สถานที่ท่องเที่ยว โดยนักวิจัยมุ่งเน้น
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเข้าคู่
รูปภาพ โดยขั้นตอนการทดสอบนั้นโดยแบ่งภาพ 
เป็นสองชุด ชุดแรกคือน าเป็นฐานข้อมูล และชุดที่
สองน าเป็นชุดทดสอบ แล้วท าการทดสอบกับค่าขีด
แบ่ง (Threshold) หลังจากนั้นจะประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานโปรแกรม โดยทดสอบโดยผู้ใช้
จ านวน 50 คน  

 
ภาพที่ 19 กระบวนการเข้าคู่รูปภาพ 

รูปภาพน าเข้า 

กระบวนการ SURF  กระบวนการ SURF  

เดสคริปเตอร์
เวกเตอร์ 

ของจุดที่น่าสนใจ
ทั้งหมด 

เดสคริปเตอร์
เวกเตอร์ 

ของจุดที่น่าสนใจ
ทั้งหมด 

ฐานข้อมูล

 

 

 

เปรยีบเทียบโดยหาค่าระยะทาง 

  

ได้ค่าภาพที่ใกล้เคียง 
โดยที่มีจุดน่าสนใจจ านวนมากที่สุด 

ที่มีระยะห่างใกล้เคียงกัน  
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จากภาพที่ 19 แสดงกระบวนการเข้าคู่รูปภาพ 
จะอธิบายวิธีการสร้างโปรแกรมโดยมี ส่วนน าเข้าคือ
รูปภาพซึ่งจะผ่านกระบวนการเซิรฟ์ (SURF)  อธิบาย
ได้ดังนี้  

กระบวน SURF (อ้างอิงจาก (Christopher 
Evans, 2009) Christopher Evans, 2009)

1. การค านวณหาภาพอินทิกรัล (Integral Image Computation) 
วัตถุประสงค:์ สร้างภาพอินทิกรัล 

ส่วนน าเข้า รูปภาพ 

กระบวนการ ท าการค านวณหาผลรวมของค่าสแีต่ละพิเซล ภายในกรอบสีเ่หลีย่ม 

ส่วนออก ภาพอินทิกรัล 

2. กระบวนการฟาส์ทเฮเซียน (Fast- Hessian) 
วัตถุประสงค:์ หาค่าเฮเซียนเพ่ือหาจุดหรือพ้ืนที่ที่น่าสนใจ 

ส่วนน าเข้า ภาพอินทิกรัล 

กระบวนการ สร้างดสีครมิิแนนต์เพื่อขจดัค่าที่ไมม่ากที่สุด เพื่อหาพื้นที่ของจุดน่าสนใจ 

ส่วนออก เวกเตอร์ของจุดที่น่าสนใจ 

3. วิธีการสร้างเซริ์ฟเดสครปิเตอร์ (SURF Descriptor) 
วัตถุประสงค:์ หาเดสคริปเตอร์โดยการหาผลรวมของฮาร์เวฟเลทของแต่ละพ้ืนทีย่่อย 

ส่วนน าเข้า ภาพอินทิกรัล 

กระบวนการ ค านวณหาทิศทางของจุดน่าสนใจ และหาเดสคริปเตอร์เวกเตอร์โดยใช้ผลรวมของฮาร์เวฟเลท 

ส่วนออก เดสคริปเตอร์เวกเตอร์ของจุดที่น่าสนใจซึ่งมี 64 มิต ิ

 
หลังจากผ่านกระบวนการเซิร์ฟ (SURF) จะเข้า

สู่กระบวนเข้าคู่รูปภาพ 
 กระบวนการเข้าคู่รูปภาพ  

จากภาพที่ 19 เมื่อได้ภาพที่ผ่านกระบวนการ
เซิร์ฟแล้วจะได้จุดที่น่าสนใจ แล้วจะน ามาวนลูป
เปรียบเทียบจุดน่าสนใจทั้งหมดที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
ของแต่ละสถานที่ โดยการเปรียบเทียบเพื่อที่จะท า
การเข้าคู่ นั้นใช้การหาโดยใช้สูตรการหาระยะดัง
สมการ (8)  

 



64

1

22

,

n

nnji yxdis   (8) 

โดยที่  jidis ,  คือระยะทางระหว่างเซิร์ฟเดสคริป
เตอร์เวกเตอร์ของจุดน่าสนใจที่  i ของภาพที่น า
เปรียบเทียบกับเซิร์ฟเดสคริปเตอร์เวกเตอร์ของจุด
น่าสนใจที่ j ของภาพที่อยู่ในฐานข้อมูล  

หลังจากนั้นจะได้เข้าคู่จุดที่น่าสนใจทั้งสองโดย
พิจารณาจากค่า jidis ,  ที่มีค่ าน้อยที่ สุด ถ้าให้ 

mindis คือค่า jidis ,  ที่มีค่าน้อยที่สุดของระยะห่าง
ของจุดที่น่าสนใจท้ังสอง  
 การหาขีดแบ่งของการเข้าคู่รูปภาพ 

ในการเข้าคู่ภาพ โปรแกรมจะเรียงค่าจุดที่

น่าสนใจที่มีค่า mindis จากค่าน้อยไปมาก เพื่อที่

ทราบว่าจุดน่าสนใจ จุดไหนท่ีเหมือนท่ีสุดจากมากไป
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น้อย ถ้าระยะห่างเซิร์ฟเดสคริปเตอร์เวกเตอร์ของจุด

ที่น่าสนใจที่ถูกเข้าคู่แล้วที่มีค่า mindis  มีค่าเท่ากับ 

0 นั่นคือ จุดหรือพื้นที่นั้นเหมือนกันหรือคล้ายกัน

มากที่สุด ถ้า mindis  มีค่าเข้าใกล้ 0 นั่นคือ จุดหรือ

พื้นที่  นั้นอาจจะมีลักษณะภาพที่ เหมือนกันหรือ

คล้ายกันมากหรือแทบจะตรงกัน ถ้า mindis  มีค่า

มากกว่า 0 นั่นคือ จุดหรือพื้นที่ นั้นอาจจะใกล้เคียง 

ถ้าค่า mindis มีค่ามากโอกาสความเหมือนก็จะ

น้อยลงตาม  

การหาค่าขีดแบ่งของระบบจ าเป็นต้องมีเพื่อ

เป็นเงื่อนไขเพื่อจัดการกับกรณีต่อไปนี้ เช่น  

 - ในการเข้าคู่รูปภาพ เพื่อบอกสถานที่นั้น 

บางครั้งรูปภาพที่น ามาทดสอบเข้าคู่เป็นสถานที่

เดียวกันแต่ view point ต่างกัน เล็กน้อยบ้าง มาก

บ้างขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงอยากทราบว่า มีจุด

น่าสนใจที่เข้าคู่กันได้กี่จุดขึ้นไป ถึงจะบอกว่าเป็น

สถานท่ีเดียวกัน 

 - บางครั้งภาพที่ไม่ใช่สถานที่น้ัน หรือรูปภาพที่

ไม่เกี่ยวข้องก็เกิดจุดที่น่าสนใจที่มี mindis  ที่มีค่าเข้า

ใกล้ 0 จึงเป็นเหตุท าไมบางครั้งการเข้าคู่รูปภาพก็ได้

ค าตอบท่ีไม่ตรง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหาค่าขีดแบ่งเพื่อ

เป็นเง่ือนไขของค่า mindis  ไม่เกินเท่าไร ถึงเรียกว่า 

จุดหรือพื้นที่ นั้นอาจจะมีลักษณะภาพที่เหมือนกัน

หรือคล้ายกันมากหรือแทบจะตรงกัน ถ้าต้องการ

ทราบจึงจ าเป็นต้องทดสอบโปรแกรมด้วยรูปภาพที่

น ามาทดสอบ กับรูปภาพท่ีอยู่ในฐานข้อมูล  

ผลการวิจัย 

การทดสอบโปแกรม โดยนักวิจัยได้โดยแบ่ง

ภาพเป็นสองชุด ชุดแรกคือน าเป็นฐานข้อมูล และชุด

ที่สองน าเป็น ชุดทดสอบ แล้วท าการทดสอบกับค่า

ขีดแบ่ง (Threshold) ได้ผลตามตารางที่ 1  

ให้ตัวแปร “Td คือ ค่าขีดแบ่งระยะห่างซึ่งจะ

พิจารณาจากค่า mindis ” และ “Ti คือค่าขีดแบ่ง

จ านวนจุดที่น่าสนใจ ที่มีค่าน้อยกว่าค่าขีดแบ่ง

ระยะห่าง ” โดยฐานข้อมูลและภาพที่น าเข้ามา

ทดสอบจะถูกแปลงขนาดเป็น 440x330 pixel เพื่อ

ความเร็วในการประมวลในการกระบวน surf และให้

ผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับที่ดี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

ในการทดสอบมีความเร็วซีพียู corei5-2450 2.5 

GHz ความจุแรม 8 GB 
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ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ความถูกต้องและความเร็วในการเข้าคูรู่ปภาพของการทดลองเมื่อก าหนดค่าขีดแบ่งระยะห่างและ
ค่าขีดแบ่งจ านวนจุดที่น่าสนใจ จากภาพท่ีมาทดสอบจ านวน 100 ภาพ  

ค่าขีดแบ่งระยะห่าง 
(Td) 

ค่าขีดแบ่งจ านวนจุดที่
น่าสนใจท่ีมีค่าน้อยกว่าค่าขดี

แบ่งระยะห่าง (Ti) 

ความถูกต้องในการเข้าคู ่
(คิดเป็นร้อยละความถูกต้อง) 

ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าคู่
รูปภาพ 

(หน่วยเป็นวินาท)ี 
1.0 5 0 2.04 
1.0 10 1 3.03 
1.0 15 2 3.12 
1.0 20 2 3.24 
0.5 5 4 3.89 
0.5 10 5 3.99 
0.5 15 5 4.12 
0.5 20 7 4.14 
0.1 5 23 24.9 
0.1 10 45 43.18 
0.1 15 59 130.45 
0.1 20 70 200.45 
0.05 5 78 200.19 
0.05 10 90 279.45 
0.05 15 90 285.13 
0.05 20 92 288.11 
0.01 5 5 290.13 
0.01 10 0 288.45 
0.01 15 0 288.56 
0.01 20 0 298.14 

 

จากตารางที่ 1 เป็นการทดลองค่า ตัวแปร Td 

และ Ti ในการทดสอบการรันโปรแกรม โดยใช้ชุด

รูปภาพเดียวกันที่น ามาทดสอบ จ านวน 100 รูป 

ได้ผลการทดลองจะได้ความสัมพันธ์ ระหว่างค่า Td 

กับ Ti ในแต่ละคู่ เช่น เมื่อใช้ค่า Td =0.1 และ ค่า Ti 

= 20 ในการรันโปรแกรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ รูปภาพที่

น ามาทดสอบ 100 รูปโปรแกรมสามารถบอกได้

ถูกต้อง ร้อยละ 70 คือ 70 รูป และใช้เวลาในการ

ค้นหาเฉลี่ยในแต่ละรูป 200.45 วินาที  
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ตารางที่ 2 ภาพทีโ่ปรแกรมท าการเข้าคูภ่าพทีล่ักษณะเหมือนกัน โดยที่ค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) ต่างกัน 

ค่าขีดแบ่งระยะห่าง 
(Td) 

ภาพที่แสดงการเข้าคู ่

1.0 

 

0.5 

 

0.1 

 

0.05 

 

0.01 
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ตารางที่ 3 ภาพทีโ่ปรแกรมท าการเข้าคู่ภาพทีล่ักษณะต่างกัน โดยที่ค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) ต่างกัน 
ค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) ภาพที่แสดงการเข้าคู ่

1.0 

 
0.5 

 
0.1 

 
0.05 

 
0.01 
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การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ 
 ขั้นตอนจัดท าการประเมินความพึงพอใจ โดย
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใช้งานเพื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากการประเมินของผู้ใช้จ านวน 50 คน 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ  ผู้ ใช้งานทั่ วไป 
อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่านโดยผู้ใช้งานจะให้คะแนนความพึง
พอใจลงในแบบสอบถามการใช้งานโปรแกรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับดังตารางที่ 4 

 
ตารางที ่4 การแปลค่าของระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ การแปลค่า 
0-1.49 น้อยที่สุด 
1.50-2.49 น้อย 
2.50-3.49 ปานกลาง 
3.50-4.49 มาก 
4.50-5.00 มากที่สุด 

 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม 
ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุม่คนใช้ทั่วไป 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภท 

ประเภท จ านวน(คน) ร้อยละ 
-อาจารย์  5 10 
-นักศึกษา  30 60 
-ผู้ใช้งานท่ัวไป เช่น นักท่องเที่ยว 15 30 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานกลุ่มทั่วไป

ส่วนใหญ่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา น่านจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 60 

รองลงมาคือ ผู้ใช้งานท่ัวไป เช่น นักท่องเที่ยวจ านวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และอาจารย์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 10  
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมในด้านการใช้งานและความถูกต้อง 

ตัวแปร 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

ด้านการใช้งาน    
-ใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่าย 3.56 0.99 พึงพอใจมาก 
-มีความสวยงาม น่าใช้งาน 3.58 0.91 พึงพอใจมาก 
-มีความเร็วในการประมวลผลข้อมลู 3.46 1.05 พึงพอใจปานกลาง 
ด้านความถูกต้อง    
-เนื้อหาข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว 3.68 0.79 พึงพอใจมาก 
-ผลลัพธ์ในการเข้าคูไ่ด้อย่างถูกต้อง 3.86 0.81 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ย 3.63 0.91 พึงพอใจมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 การทดลองจะได้ความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่า Td กับ Ti เมื่อ Td มีค่ามาก(1.0) และ 
Ti มีค่าน้อย จะใช้เวลาในการค้นหาที่สั้นแต่ผลลัพธ์
มีความถูกต้องน้อย เมื่อลดค่า Td ลงมา [0.05-0.5] 
จะให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องมากขึ้นตามล าดับ โดย
ระยะเวลาในการค้นหาจะแปรผันตรงกับค่า Ti 
 จากตารางที่ 2 และ 3 จะเห็นว่าเมื่อก าหนด 
ค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) มีค่าเท่ากับ 1.0 และ 0.5 
ไม่สามารถแยกสถานที่ได้ เพราะว่าจะเห็นว่ามีการ
เข้าคู่ภาพเป็นจ านวนมาก ทั้งภาพที่มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกันและภาพที่มีลักษณะต่างกัน เมื่ อ
ก าหนดค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) มีค่าเท่ากับ 0.01 
ก็ไม่สามารถเข้าคู่ภาพได้เลย ส่วนก าหนดค่าขีดแบ่ง
ระยะห่าง (Td) มีค่าเท่ากับ 0.1 ให้ผลลัพธ์ที่ดีใน
การเข้าคู่ภาพที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ภาพที่
ลักษณะต่างกันให้ผลลัพธ์ที่ผิด  โดยค่าขีดแบ่ง
ระยะห่าง (Td) มีค่าเท่ากับ 0.05 ให้ผลลัพธ์ที่ดีใน
การเข้าคู่ภาพที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน และในภาพ
ที่ลักษณะต่างกันก็ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สรุปได้ว่าค่า
ค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) ที่ดีน่าจะอยู่ในช่วง [0.05-
0.1] ดั งนั้ น ก า ร ใ ช้ เซิ ร์ ฟ เป็ น วิ ธี ที่ ดี ก ว่ า เมื่ อ

เปรียบเทียบกับการใช้ค่าฮิสโตแกรม โดยใช้เวคเตอร์
โมเดล ท่ีมีข้อเสียคือไม่สามารถแบ่งแยกภาพที่มีฮิส
โตแกรมที่คล้ายกันได้ 
 จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจมากด้านการใช้งาน คือ มีความสวยงามน่าใช้ 
และใช้งานได้สะดวกเข้าใจง่าย ด้านความถูกต้องมี
ความพึงพอใจมาก คือ ผลลัพธ์ในการเข้าคู่ได้อย่าง
ถูกต้อง และ เนื้อหาข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว 

สรุป 
 จากการผลการทดลองพบว่า การใช้เชิร์ฟใน
การเข้าคู่รูปภาพถ้าจะให้ผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดคือเมื่อ
ก าหนดให้ค่าค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td) เท่ากับ 0.05 
ค่าขีดแบ่งจ านวนจุดที่น่าสนใจที่มีค่าน้อยกว่าค่าขีด
แบ่งระยะห่าง (Ti) เท่ากับ 20 จะให้ความถูกต้อง
สูงสุดคือ 92 แต่ใช้เวลาในการเข้าคู่ เฉลี่ยประมาณ 
288 วินาที โดยแนวโน้มคือเมื่อใช้ค่า Td เข้าใกล้ 
0.05 ค่าความถูกต้องจะเพิ่มขึ้นแล้วลดลงเมื่อใช้ค่า
ขีดแบ่งระยะห่าง (Td) เท่ากับ 0.01 จะเห็นว่าได้ผล
ลัพธ์ที่ไม่ดี และใช้เวลามาก เพราะไม่สามารถเข้าคู่
รูปภาพได้ โดยความเร็วในการเข้าคู่รูปภาพจะแปล
ผกผันกับค่าขีดแบ่งระยะห่าง (Td)  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลองจะเห็นว่าโปรแกรมจะใช้

เวลานานในการค้นหาเพื่อเข้าคู่รูปภาพ โดยจะแปร

ผันตรงกับค่าขีดแบ่งจ านวนจุดที่น่าสนใจที่มีค่าน้อย

กว่าค่าขีดแบ่งระยะห่างหรือตัวแปร (Ti) และขนาด

ของฐานข้อมูลรูปภาพในระบบ ถ้าต้องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านความเร็วในการเข้าคู่รูปภาพ 

ผู้ วิจัยเสนอว่าให้มีการจัดกลุ่ มรูปภาพที่อยู่ ใน

ฐานข้อมูล โดยการหาวิธีการจัดกลุ่มที่เหมาะสมของ

เดสคริปเตอร์เวกเตอร์ของรูปภาพท่ีอยู่ในฐานข้อมูล 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วเวลาในการเข้าคู่รูปภาพ 
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ผลการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว  ด้วยการใช้ตารางเก้าช่อง ร่วมกับแบบฝึกกีฬา
บาสเกตบอล ของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 12 คน โดยท าการฝึกความความ
คล่องแคล่วว่องไว และ ทดสอบความความคล่องแคล่วว่องไว เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แล้วทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว  ก่อนและ
หลังฝึก ผลการศึกษาพบว่า นักกีฬามีความคล่องแคล่วว่องไว เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ ก่อนและหลังการฝึก มี
เวลาเฉลี่ยลดลง  1.12  วินาที   

แสดงให้เห็นว่า  ผลของการฝึกตารางเก้าช่อง ร่วมกับแบบฝึกกีฬาบาสเกตบอล ส่งผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่ว
ว่องไว ของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 
ค าส าคัญ:  ตาราง 9 ช่อง, ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาบาสเกตบอล 
 
 

Abstract 
The purpose of study is to develop the agility capacity through 9-square with a basketball training 

program of 12 male basketball players of Rajamangala University of Technology Lanna. The agility capacity 
training and testing were done during 8 weeks for both before and after training. The result revealed that after 
training, the athletes had increased more agility capacity and the average time declined for 1.12 seconds. 

 It is evidenced that 9-square-table with basketball training resulted in the agility capacity of the male 
basketball players of Rajamangala University of Technology Lanna. 

 
Keywords:  nine square, agility  
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บทน า 
ในประเทศไทยปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลนับวัน

จะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย  และมาก
ยิ่งขึ้น  การเล่นหรือการฝึกซ้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่
ระดับการแข่งขันสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ซึ่งกีฬาบาสเกตบอลประกอบไปด้วย ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ความทนทาน และ ความคล่องแคล่ว
ว่องไว  (เฉลี่ย  พิมพ์พันธุ์ ,2543) แต่สิ่งที่นักกีฬา
มักจะมองข้ามคือ ความคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งทีมใดที่
มีความไวเป็นหลักทั้งในการฝึกและการแข่งขัน ทีมจึง
จะประสบความส าเร็จ นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพ
ทางการกายที่พร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ความ
แข็งแรง ความเร็ว ความยืดหยุ่น  ความอ่อนตัว  
ความอดทนและความคล่องแคล่วว่องไว  และปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนั้นประกอบไป
ด้วย  การท างานร่วมกันของกล้ามเนื้อ   พลังของ
กล้ามเนื้อ  เวลา ปฏิกิริยาตอบสนอง (สมบูรณ์  นิติ
อมรรัตน์.,2545) และ เฉลี่ย พิมพ์พันธุ์ (2543) กล่าว
ว่า ความคล่องตัว หรือความคล่องแคล่วว่องไวเป็น
ความสามารถของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้
ฉับพลันทันทีทุกทิศทาง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จ าเป็น
อย่างยิ่ งในนักกีฬาบาสเกตบอล  ถ้าผู้ เล่นขาด
คุณสมบัติดังกล่าว จะส่งผลท าให้การรับส่งบอล หลบ
หลีกฝ่ายตรงข้ามและการตัดลูกจากการส่งของฝ่าย
ตรงข้ามได้ไม่ดี 

ซึ่ง ตาราง 9 ช่อง คือ เครื่องมือที่ถูกคิดขึ้นใน
เบื้องต้น โดย อาจารย์เจริญ กระบวนรัตน์   เพื่อใช้
น าไปสู่การ พัฒนาปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการ
รับรู้สั่งงานของสมอง  ช่วยประสานความสัมพันธ์
ระหว่าง ระบบประสาทกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นและ
พัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการปฏิบัติทักษะของการ
เคลื่อนไหว ความรวดเร็วในการคิดและการตัดสินใจ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมอง
ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป  ด้วยการอาศัย
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของ

มนุษย์ เป็นหลัก  น าไปสู่การก าหนดวิธีการและ
หลักการในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
เป็นล าดับ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และพัฒนาการ
ควบคุมการท างานของสมองให้เป็นไปตามแบบแผน 
รูปแบบ การเคลื่อนไหวที่ถูกสร้างขึ้นหรือวางแผนไว้
อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ 
ง่ายไปยาก  และพัฒนาการเคลื่อนไหวจากช้าไปสู่
การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหลากหลายรูปแบบ และ 
หลากหลายทิศทางมากขึ้น  ส่งผลให้สมองได้รับการ
กระตุ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ตามแบบแผน ของ
รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ก าหนดไว้  เท่ากับเป็นการ
สร้างแผนที่สมอง  (Brain  Mapping)  เพื่อ น าไปสู่
การเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ ทางด้านทักษะ
กลไกการเคลื่ อนไหวร่ างกาย   (Psychomotor  
Skill)  อย่างเป็นระบบ  เป็นภาพสะท้อนหรือผล
ย้อนกลับ  (Feedback)  ที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ 
และพัฒนาการของสมองที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
(เจริญ   กระบวนรัตน์, 2548)   

จากหลักการเบื้องต้น เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ทั กษ ะการ เคลื่ อ นที่ ด้ ว ยความ เร็ วและความ
คล่องแคล่วว่องไว จึงจ าเป็นมากในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอลเพื่ อ ให้ เกมป้องกัน  และเกมรุกมี
ประสิทธิภาพดีมากขึ้น และความผิดพลาดในการเสีย
คะแนนในเกมป้องกันซึ่งเป็นผลจากนักกีฬาไม่มี
ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว ส่งผลท าให้
นักกีฬาเคลื่อนที่ช้า จึงมีความจ าเป็นที่นักกีฬาต้องฝึก
ความคล่องแคล่วว่องไวให้เหมาะสมกับการเล่น หรือ
เกมการแข่งขัน  

ดังนั้น  องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่ว
ว่องไว เป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่
ส าคัญ  และเกี่ยวข้องกับทักษะทางกีฬาบาสเกตบอล  
เนื่องจากความคล่องแคล่วว่องไวเป็นความสามารถ
ในการเปลี่ยนต าแหน่ง หรือทิศทางตามสถานการณ์
ในเกมกีฬาโดยไม่เสียการทรงตัว ตารางเก้าช่องจึง
เป็นส่วนหนึ่ งที่ จ าเป็นของการฝึกซ้อมเพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถการเคลื่อนไหวให้กับนักกีฬา  ดังที่  
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เจริญ  กระบวนรัตน์  (2548)   ได้อธิบายไว้ว่า  
ความสัมพันธ์ทางด้านกลไกการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย (Psychomotor  Skill) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การรับรู้ของสมองที่ เกี่ ยวข้องปฏิกิ ริยา  เวลา
ตอบสนอง และเวลาการเคลื่อนไหว  จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ โดยการลดช่วงเวลาในการคิด ตัดสินใจ 
จ าท าให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างรวดเร็วจน
เป็นอัตโนมัติ 

เจริญ  กระบวนรัตน์ (2550) กล่าวว่า การน า
ตาราง 9 ช่อง มาใช้   เป็นรูปแบบในการกระตุ้นและ
พัฒนา ความสามารถทางด้านปฏิกิริยาการรับรู้
สั่งงานของสมองให้กับนักกีฬา ด้วยจุดมุ่งหมายที่
ต้องการพัฒนาเวลาปฏิกิริยาความเร็วของเท้า
ความสัมพันธ์การทรงตัวในแต่ละรูปแบบของการ
เคลื่อนไหวที่วิเคราะห์และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนา
ความ ส าม ารถ ให้ กั บ นั ก กี ฬ า โด ยอ าศั ยห ลั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬา  และ หากได้รับการเรียนรู้หรือ
การฝึกอย่างมีระบบ ด้วยกระบวนการและหลักการ
ทางวิท ยาศ าสตร์  แทนการใช้ความ เช่ื อและ
ประสบการณ์  ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล จะ
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และขีดความสามารถของ
นักกีฬาให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ และ
ประสบความส าเร็จได้                                     

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลของการ
ฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวใน
นักกีฬาบาสเกตบอล    

 
 

วัตถุประสงค์  
-  เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของ

นักกีฬาบาสเกตบอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ให้เพิ่มมากขึ้น 

 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในแบบเชิงทดลอง                                   

(Experimental  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา  ผลของโปรแกรมการฝึกเสริมด้วยตาราง 
9  ช่อง  เพื่อสร้างความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา
บาสเกตบอลชาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนการฝึก(Pre-
test)  และหลังการฝึก (Post-test) 

ขอบเขตของงานวิจัย 
- ขอบเขตประชากร     
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักกีฬาของ มทร.ล้านนา จ านวน  12  คน 

- ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลของฝึกตาราง

เก้าช่อง  ร่วมกับการฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล                
ในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย โดยท าการฝึกเป็น
ระยะเวลา  8  สัปดาห์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
- แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว  
Illinois Agility run test (Getchell, 1979) 
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วิธีการทดสอบ 

 
 

การทดสอบ โดยเริ่มต้นจากจุด Start ไปตาม 

ลูกศรกลับตัวที่เส้น Far line และกลับตัวมายังเส้น 

Start โดนการอ้อมกรวยแบบซิกแซ็กและย้อนกลับอีก
รอบหลังจากนั้นวิ่งกลับตัวไปยังเส้น Far line และจบ 

โดยการวิงมาผ่านจุด  Finish การบันทึกผลมีหน่วย
เป็น วินาที จากการทดสอบ 2 ครั้ง เอาเวลาที่ดีที่สุด 

- โปรแกรมการฝึกเสริมด้วยตาราง 9  ช่อง     

 

แบบที่ 1  เคลื่อนที่ไปทางซ้าย และ ขวา เท้าซ้าย จากช่องที่ 2 ไป ช่อง 3  เท้าขวา จากช่องที่ 1 ไปช่อง ท่ี 2   ท า
เหมือนเดิมจนถึงช่องที่ 9 

 

 
แบบท่ี 2  ไปทางขวา เริ่มต้นจากเท้าขาว  

1. ก้าวไปช่องหมายเลข 9  ตามด้วยเท้าซ้าย  เท้าขาวลากเฉียงไปทางขวา แล้วตามด้วยเท้าซ้าย   
2. ก้าวไปช่องหมายเลข 8  ตามด้วยเท้าซ้าย  เท้าขาวลากเฉียงไปทางขวา แล้วตามด้วยเท้าซ้าย 
3. ท าเหมือนเดิม ไปจนถึงช่องหมายเลข 1 
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แบบท่ี 3 ไปทางซ้าย เริ่มต้นจากเท้าซ้าย 
1. ก้าวไปช่องหมายเลข 1  ตามด้วยเท้าซ้าย  เท้าขาวลากเฉียงไปทางขวา แล้วตามด้วยเท้าซ้าย   
2. ก้าวไปช่องหมายเลข 2  ตามด้วยเท้าซ้าย  เท้าขาวลากเฉียงไปทางขวา แล้วตามด้วยเท้าซ้าย   
3. ท าเหมือนเดิม ไปจนถึงช่องหมายเลข 9 

 
แบบท่ี 4  การขยับแบบฟันปลา 

1. เริ่มจากเท้าขวา เคลื่อนเท้าขวาสลับไปยังช่องขวามือด้านบน แล้วตามด้วยเท้าซ้าย 
2. เคลื่อนเท้าขวาสลับไปยังช่องขวามือด้านล่าง แล้วตามด้วยเท้าซ้าย 
3. ท าสลับไป-กลับ 

 
แบบท่ี 5 การเคลื่อนที่ไปด้านหน้า  

1. เท้าขวาเคลื่อนที่ไปช่องที่ 1 ตามด้วยเท้าซ้าย ไปยังช่องที่ 1  
2. เท้าขวาเคลื่อนที่ไปช่องที่ 2 ตามด้วยเท้าซ้าย ไปยังช่องที่ 2  
3. ท าแบบเดิม จนถึงช่องสุท้าย 
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สถานที่ทีท าการวิจัย 
- อาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- น ากลุ่มนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการฝึก เข้ารับ 

การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของ Illinois 
Agility run test (Getchell, 1979)  ก่ อ น ก า ร
ฝึกซ้อม (Pre-test) 

- ก า ร ฝึ ก ต า ม โป ร แ ก ร ม ก า ร ฝึ ก กี ฬ า
บาสเกตบอล  ร่วมกับการฝึกเสริมด้วย ตาราง 9 ช่อง 
ตามโปรแกรม  จ านวน 8 สัปดาห์ ทุกวัน จันทร์ พุธ 
ศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. 

- น ากลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึก เข้ารับการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของ Illinois Agility 
run test (Getchell, 1979) ห ลั งก ารฝึ ก  (Post-
test)  

วิเคราะห์ข้อมูล 
ค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการน าผลของ

การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility 
run test (Getchell, 1979)  ก่อนการฝึกซ้อม (Pre-
test) และ หลังการฝึก (Post-test) 

 

 

ผลการวิจัย  
ตารางที ่1 ผลการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว   llinois Agility run test (Getchell, 1979)  ก่อนการ

ฝึกซ้อม (Pre-test) หลังการฝึก (Post-test)  และ ผลต่างของเวลาที่เพิ่มข้ึน รายบุคคล 

 
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ผลทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว llinois Agility run test (Getchell, 1979)  ก่อนการ
ฝึกซ้อม (Pre-test) หลังการฝึก (Post-test) และ ผลต่างของเวลาที่เพิ่มข้ึน 
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อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลของการฝึกเสริมด้วยตาราง 9 

ช่อง ร่วมกับโปรแกรมการฝึกซ้อมบาสเกตบอล ต่อ
ความคล่องแคล่วว่องไว  สรุปได้ดังนี้ ภายหลังการ
ทดสอบหลังการโปรแกรมฝึกเสริมด้วยตาราง 9 ช่อง 
ร่วมกับโปรแกรมการฝึกซ้อมบาสเกตบอล ครบ  8  
สัปดาห์ พบว่า นักกีฬาบาสเกตบอลมีค่าเฉลี่ยของ
ความคล่ อ งแคล่ วว่ อ งไว  เพิ่ ม ขึ้ น  เพ ราะ เมื่ อ
เปรียบเทียบผลการทดสอบ ก่อนและหลังการฝึก มี
เวลาเฉลี่ยลดลง  1.12  วินาที    
 

สรุป  
จากผลการฝึกโปรแกรมเสริมด้วยตาราง 9  

ช่อง ร่วมกับโปรแกรมการฝึกซ้อมบาสเกตบอล      
ภายหลังการฝึก พบว่า นักกีฬาบาสเกตบอลมีความ
คล่องแคล่วว่องไว เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบ ก่อนและหลังการฝึก มีเวลาเฉลี่ยลดลง  
1.12  วิน าที  จึ งส่ งผล ให้ นั กกีฬ าสามารถ เพิ่ ม
ความสามารถการเคลื่อนที่ ในการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางและต าแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งชูศักดิ์ และ 
กันยา (2536)  อธิบายว่า  ความคล่องแคล่วว่องไว 
ต้องอาศัย ความสามารถขั้นพื้นฐาน  มีปฏิกิริยาที่
รวดเร็ว  การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และปัจจัยที่มีผล
ต่อ ความคล่องแคล่วว่องไว  โดยการฝึกซ้อม 
ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเป็นการท างานร่วมกันของ
กล้ามเนื้อและการทรงตัวท่ีดี   และการให้ร่างกายฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่   ร่างกายได้ มีโอกาส 
ท างานมากกว่าปกติ ก็จะท าให้มีผลการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการท างาน  รวมถึง ผลกระทบที่มีต่อความ
คล่องแคล่วว่องไว ได้แก่ ลักษณะรูปร่างของร่างกาย 
อายุและเพศ ภาวะน้ าหนักเกิน ความเมื่อยล้า เป็น
ต้น  สอดคล้องกับ   John & Diane (2000 อ้างใน  

ไตรมิตร โพธิแสน, 2555) ได้กล่าววา ผลของการฝึก
ความคล่องแคล่วว่องไว คือ  ความสามารถในการ
ควบคุมร่างกายที่เพิ่มขึ้นอันมีผล มาจากการรับรู้ใน

การเคลื่ อนไหวของนักกีฬา ที่ มี การ  ฝึกความ
คล่องแคล่วว่องไวพร้อมกับการฝึกโปรแกรม  กีฬาจะ
ส่งผลท าให้ร่างกายแข็งแรงและมีความ คล่องแคล่ว
ว่องไวเพิ่มขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็
ตาม การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวท าให้  ทราบถึง
ลักษณะที่ซับซ้อน ความเข้าใจในการควบคุม การ
เคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ สมดุล
ที่สุดดังที่   Chu (1996)  ที่ได้กล่าวว่า การฝึกเพื่อ
พัฒนาความคล่องแคล่วว่องนั้นต้องเป็น การฝึกที่มี
การเคลื่อนที่ของร่างกายในรูปแบบที่ คล้ายคลึงกับ
กีฬานั้นๆ จึงมีผลโดยตรงต่อแรงที่เกิด จากกล้ามเนื้อ
เหยียดสะโพก กล้ามเนื้อเหยียดเข่าและ กล้ามเนื้อ
เหยียดข้อเท้า เมื่อเส้นใยกล้ามเนื้อท างาน ตอบสนอง
ได้อย่างรวดเร็วแล้วนักกีฬาย่อมมีความ คล่องแคล่ว
ว่องไวเพิ่มมากขึ้น   

พีระพงษ์   บุญศิริ  (2536) กล่าวว่า ควรใช้
ระยะเวลาการฝึก  6-8 สัปดาห์  จะสามารถเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาเพิ่มขึ้น  และ
มุ่งเน้นการฝึกในรูปแบบของสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กับเกมการแข่งขันจริง สอดคล้องกับ Barnes & 
Attaway (1996) ที่ กล่ าวว่า  การเรียนรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านก าลัง การทรงตัว ความเร็วและ
การประสานสัมพันธ์ของทักษะด้านต่าง ๆ ของ
นักกีฬาได้จากการฝึกซ้ า ๆ กันหลายครั้ง โดยในช่วง 
4-6 สัปดาห์แรกของการฝึกร่างกายจะมีการปรับตัว
ของระบบประสาทมากกว่าการปรับตัวของระบบ
กล้ามเนื้อ  หลังจากนั้นจะเป็นการปรับตัวของระบบ
กล้ามเนื้อมากกว่าระบบประสาท ท าให้กล้ามเนื้อมี
ขนาดใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น
จากการฝึก ซึ่งจะส่งผลให้ความคล่องแคล่วว่องไว
เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ง Roetert (1994) อธิบายว่า สิ่งที่
ต้องพิจารณาโดยทั่วไปในการฝึกความคล่องแคล่ว
ว่องไว การฝึกเคลื่อนไหวโดยการสร้าง สถานการณ์
จริงเป็นสิ่งส าคัญ จึงจะช่วยให้ผู้เล่นพัฒนา ทักษะ
การเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติได้ง่าย การเคลื่อนไหว
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ต่างๆ ควรเป็นการจู่โจมระยะสั้นคล้ายกับ ที่ เกิด ขึ้น
ในสถานการณ์ จริง ในการ ฝึกควรใช้  อัตราส่วน
เดียวกับสภาวะการเล่นจริง คือ 5 ถึง 15 วินาที ใน
การเคลื่อนไหว ตามด้วย 15-25 วินาทีในการ ฟื้นตัว
หรือกลับสู่สภาพปกติ  

ดังนั้นการฝึกการเคลื่อนไหวด้วยตาราง 9 ช่อง  
ซึ่ งเป็นรูปแบบที่ สร้างการเคลื่อนไหวคล้ายกับ
สถานการณ์จริงในเกมกีฬาบาสเกตบอล เมื่อฝึก
ร่วมกับโปรแกรมฝึกบาสเกตบอล จึงส่งผลให้นักกีฬา
สามารถเพิ่มความสามารถการเคลื่อนที่ ในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางและต าแหน่งได้อย่างรวดเร็ว  

 

กิตติกรรมประกาศ  
รายงานการวิจัยเรือ่ง   “ผลการฝึกตารางเก้าช่อง

ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล
ชาย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ”    มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่ว
ว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    

ในการวิจัยครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ  คณาจารย์
แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   ทุกท่านที่เป็น
ก าลังใจ  ให้ค าปรึกษา  จนประสบความส าเร็จ  
ขอบใจนักกีฬาบาสเกตบอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา   ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการฝึก 
และ  ทดสอบ  เป็ น อย่ างดี  แ ล ะ  ขอขอบ คุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้ให้ค าช้ีแนะ แก้ไข จนท าให้ผู้วิจัย
ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ใน
ครั้งนี ้

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวิจัยฉบับนี้                  
คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของนักกีฬาบาสเกตบอลต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกาแฟ ต าบล

ห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟสายพันธุ์  
อาราบิก้า โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จ านวน 42 รายและสัมภาษณ์กลุ่ม
เกษตรกรกาแฟศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  น ามาศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในรูปแบบของการวิเคราะห์วิธีระยะคืนทุน  วิธี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ผลการศึกษา พบว่า การปลูกกาแฟสายพนัธุ์อาราบิก้า  มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 42 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 61.90 มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีพื้นที่ในการปลูกกาแฟเป็นพื้นที่ใช้สอยร้อยละ100 
การค านวณต้นทุนการปลูกกาแฟ มีค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 4,958.93 บาทต่อไร่ ต้นทุน การปลูกกาแฟมีต้นทุนการปลูก
เฉลี่ยเท่ากับ 2,731.68 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย เท่ากับ 9,244.50 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนจากการลงทุนอายุโครงการ10 ปี มีระยะเวลา
คืนทุน เท่ากับ 5 ปี 3 เดือน 9 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7 (MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 
27,154.66 บาท และมีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับ  ร้อยละ 31.78 การแปรรูปกะลากาแฟ พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เฉลี่ย เท่ากับ 21.08 บาทต่อกิโลกรัมมีต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ยเท่ากับ 86.99 บาท ต่อกิโลกรัมและมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 165.08 บาทต่อ
กิโลกรัม  มีอายุโครงการเท่ากับ 10 ปี พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 17 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลด             
ร้อยละ 5 เท่ากับ 9,267,020.48 บาท และมีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับร้อยละ 30.92  ต้นทุน การแปรรูปกาแฟกึ่ง
ส าเร็จรูป พบว่า  มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 29.14 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ยเท่ากับ 346.88 บาท ต่อกิโลกรัม
และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 507.93 บาทต่อกิโลกรัม อายุโครงการ10 ปี มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 5 เท่ากับ 11,487,415.09 บาทซ่ึงมีค่ามากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับร้อยละ 
19.28 

ค าส าคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, กาแฟส าเร็จรูป, ห้วยห้อม 
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Abstract 
 This study aimed to elaborate cost and return of Arabica coffee bean plantation by collecting the data 
via questionnaire responses from 42 farmers who planted Arabica coffee and also serial interviews with a coffee 
plantation farmer group at Maela Royal Project Foundation. The data were examined and calculated to explain 
the cost and return in a form of payback period analysis with the Net Present Value method (NPV) and also ten-
year internal rate of return. The results were obtained from 42 respondents; mostly males with 61.90% of them 
had the education which was lower than Bachelor Degree. With 100% of plantation area usage, their average 
plantation cost from year 1 to year 10 was 4,958.93 baht/rai and the total revenue was 9,244.50 baht/rai. Thus, 
the payback period was 5 years 3 months and 9 days; with 7% of discount payback, then, the value was 
27,154.66 baht.  Also, the investment rate of return was 31.78%. Obviously, the cost and return of parchment 
coffee processing from year 1 to year10 showed that the investment cost was 21.08 baht per kilo; the average 
cost of parchment coffee processing was 86.99 baht per kilo and the total revenue was 165.08 baht per kilo.  In 
other words, the payback period was 3 years 5 months and 17 days; with 5% of discount payback Loan rates, 
minimum standards for good governance. Type MLR loan from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
then, the value was 9,267,020.48 baht. So, the investment rate of return was 30.92%. In addition, the instant 
coffee processing investment cost was 29.14 baht per kilo; with the average cost of 346.88 baht per kilo; and the 
total revenue was 507.93 baht per kilo. Therefore, the payback period was 3 years 5 months and 20 days; with 
5% of discount payback, then, the value was 11,487,415.09 baht and the investment rate of return was 19.28%. 

Keywords: Costs, returns,Instant  Coffee, Huai Hom  

บทน า 
กาแฟ (Coffee) เป็นพืชเศรษฐกิจประเภท

เครื่องดื่มที่ส าคัญชนิดหนึ่งของโลกที่นิยมบริโภค
เพื่อให้ความสดช่ืนและความกระปรี้กระเปร่าแก่
ร่างกาย สายพันธุ์กาแฟมีอยู่ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ได้แก่ 
อาราบิก้า (Arabica) โรบัสต้า หรือคานิฟอร้า
(Robusta or Canephora) เอ็กซิล้า(Excelsa) และลิ
เบอริก้า (Liberica) แต่กาแฟสายพันธุ์หลักที่นิยม
บริโภคและผลิตปริมาณมากที่สุดของโลก คือกาแฟ
สายพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งมีการบริโภคและการผลิต
ประมาณร้อยละ80 ของกาแฟที่ปลูกทั่วโลกเนื่องจาก
กาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้าเป็นกาแฟที่มีรสชาติและกลิ่น
ที่ดีกว่ากาแฟสายพันธุ์อื่น (ชวนชม เธียรสิริ, 2551)  
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ปลูกกาแฟทดแทนพืชอื่นๆ กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า
เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างรายได้แก่
เกษตรกรชาวเขาได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากสภาพ

ความเหมาะสมของพื้นที่สู งและความต้องการ             
ในตลาดยังมีอยู่มากนั่นเอง(ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟ
บนที่สูง, 2550) ผลผลิตกาแฟที่ผลิตได้ในประเทศไม่
เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ในประเทศเนื่องจาก
ปริมาณการผลิตลดลงซึ่งสวนทางกับปริมาณความ
ต้องการเพิ่มขึ้นโดย ในปี 2558 ประเทศไทยผลิตเมล็ด
กาแฟได้ 42,394 ตัน ความต้องการใช้ของโรงงานแปร
รูป 61,480 ตัน ซึ่งยัง ไม่รวมถึงความต้องการของ
โรงงานคั่วบดขนาดเล็ก ท าให้การน าเข้าเมล็ดกาแฟ
บางส่วนที่ให้ความส าคัญกับตลาดต่างประเทศควบคู่
กับการตลาดในประเทศ ท าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์
กาแฟของไทยมีทั้งที่อยู่ในรูปเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่ว 
และกาแฟส าเร็จรูป (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) จากกระแสดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ตลาด
เติบโตและ ท าให้ผู้ผลิตต้องปรับตัว เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเติมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ไปสู่วัยรุ่นและวัย
เริ่มทางานมากขึ้น ทั้งนี้ความต้องการกาแฟพร้อมดื่ม
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ยังคงขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ5 ต่อปี (มยุรา ปรารถนา
เปลี่ยน, 2557)  

ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ราบสูงปลูกกาแฟ    
เพื่อทดแทน การปลูกฝิ่นและยาเสพติดมาตั้งแต่ปี 
2529 โดยโครงการหลวงฯและศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เ ชียงใหม่ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สู งคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพื้นที่ การส่งเสริมปลูกบน
ภูเขาสูงในเขตอ าเภอแม่แตง เชียงดาว ดอยสะเก็ด 
จอมทอง และ บางเขตอ าเภอของจังหวัดเชียงราย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน(ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ , 
2550) ส าหรับกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อ าเภอที่มีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามากที่สุด
คืออ าเภอแม่ลาน้อย  มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดคือ
หมู่บ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ ในการปลูกจ านวน 750ไร่ 
(ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , 2558) โดย
จัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์กาแฟ ซึ่งส่งเสริมเกษตรกรผู้
ปลูกกาแฟโดยมีการรับซื้อผลิตผล ที่ท าการตากแห้ง
แล้วน ามาจ าหน่ายในรูปแบบของกะลากาแฟให้กับ
ผู้ค้าส่งและท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการบริโภคซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูป              
โดยกลุ่มเกษตรกาแฟ ทั้งนี้ทางเกษตรกรที่ท าการปลูก
กาแฟไม่มีความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการ
ปลูกกาแฟ และการแปรรูปกาแฟ ท าให้ต้นทุนที่
เกิดขึ้นนั้นไม่สอดคล้องกับการก าหนดราคาขายและ
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ การวางแผนทางด้านการตลาด
และขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในชุมชน  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกและแปรรูปกาแฟสายพันธุ์อารา
บิก้ากรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบถึง
ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกและแปรรูป
กาแฟสายพันธ์ุ อาราบิก้า กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกาแฟ 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตลอดจนเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลแก่
เกษตรกรผู้ที่สนใจในการลงทุน ปลูกกาแฟและแปรรูป
กาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้าต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก                   
และการแปรรูปกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า กรณีศึกษา                 
กลุ่มเกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ความเป็นมาของการปลูกกาแฟและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

กาแฟอาราบิก้าพบได้ทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง แม่ฮ่องสอนและ
ตากกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเจริญเติบโตที่บริเวณที่ราบสูง
ประมาณ  800 ถึง 1,500 เมตร หมู่บ้านห้วยห้อมเป็น
หมู่บ้านที่มีเกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น 42 ราย มีพื้นที่
เพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จ านวน ทั้งหมด 
750 ไร่ มีผลผลิตจากการการเก็บเกี่ยวประมาณ 
40,000 กิโลกรัมต่อปี  โดยจะเริ่ม เก็บเกี่ยวผลกาแฟ
ในเดือนธันวาคมของแต่ละปีและเก็บไปจนถึงเดือน
กุ มภาพันธ์  ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บความพร้ อม ในกา ร            
เก็บเกี่ยว ผลผลิตกาแฟสามารถด าเนินการได้ 3 ครั้ง 
คือ ครั้งท่ี 1 เมื่อผลกาแฟสุกประมาณร้อยละ75 ครั้งที่ 
2 หลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก 2-3 สัปดาห์และครั้ง
สุดท้ายเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลกาแฟครั้งที่ 2 ให้เก็บ
ผลกาแฟสุกท่ีเหลือและผลตกค้างท้ังหมด 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ จากชุมชนบ้าน            
ห้วยห้อมอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มมี
การจัดตั้งกลุ่มเมื่อในพ.ศ.2548 มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และได้น าเงินมาลงทุน คือ 
ลงทุนในรูปของกะลากาแฟ และน าไปลงทุนในรูปของ
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การแปรรูปกาแฟ กึ่งส าเร็จรูป ได้รับการสนับสนุนการ
แปรรูปจากหน่วยงานและองค์กรด้านการจัดจ าหน่าย
โดยจ าหน่ายในรูปแบบของกะลากาแฟให้กับผู้ค้าส่ง
และจ าหน่ายในรูปของการ  แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้าจากการสั่งซื้อ ในกระบวนการแปรรูปเป็นกะลา
กาแฟ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบคัด
ผลกาแฟสุก การกะเทาะเปลือกและท าความสะอาด
การตากแห้งและการบรรจุ ในส่วนของกระบวนการ
แปรรูปกาแฟจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กะลากาแฟ                 
มีกระบวนการผลิตอยู่ 5 ขั้นตอน ได้ การเตรียม
วัตถุดิบการคัดผลกาแฟ การกะเทาะเปลือกและการ
ท าความสะอาด การตากแห้ง และการบรรจุ และใน
ส่วนของกาแฟกึ่งส าเร็จรูป มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
เตรียมวัตถุดิบ  การสีกะลากาแฟ การคั่ว การบดและ
การบรรจุ เป็นต้น  

ทฤษฎีต้นทุนการผลิต  
       (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2553 : 4) กล่าวถึง                 
การบัญชีต้นทุน (Cost  Accounting)  เป็นหลักการ
บัญช ีที่เกี่ยวกับการสะสมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจของฝ่ายบริหารทั้งเพื่อการวางแผน  
ควบคุม  และการตัดสิน ในเรื่องอื่นๆ โดยปกติแล้ว
การบัญชีต้นทุนจะท าหน้าที่ หลักในการสะสมข้อมูล
ทางด้ านบัญชีต้นทุนที่ เกิดขึ้ นแล้ว ในอดี ต  เพื่ อ
ค า น ว ณ ห า ต้ น ทุ น ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ร ว ม ทั้ ง                       
ใช้งบประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ การจ าแนก
ต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์แต่ละนิด ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้า
พิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของ
สินค้าแล้ว ประกอบด้วย 

1.  วัตถุดิบ (Materials)  วัตถุดิบนับว่าเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ                

ในการผลิตสินค้าอาจจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 

1.1  วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) 
หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่ง ในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็น
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น 
ไม้แปรรูปจัด เป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ ผ้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ยางดิบที่
ใช้ในการผลิตยางรถยนต์ แร่เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ถลุงเหล็ก กระดาษที่ใช้ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2  วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) 
หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับ
การผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วน
ใหญ่  เ ช่น  ตะปู  ก าว  กระดาษทรายที่ ใ ช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบของการท าเครื่องหนังหรือเฟอร์นิเจอร์ 
น ามันหล่อลื่นเครื่องจักร เส้นด้ายที่ใช้ในการตัดเย็บ
เสื้อผ้า เป็นต้น โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางอ้อมอาจจะ
ถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ผลิตชนิดหนึ่ง   

2.  ค่าแรงงาน (Labor)  ค่าแรงงาน หมายถึง 
ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงาน
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้ว
ค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงาน
ทางตรง (Direct labor) และค่าแรงงานทางอ้อม 
(Indirect labor) 

2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 
หมายถึง ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือ
ลูกจ้าง ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูป
โดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อ
เทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วย
หนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป เช่น คนงานที่ท างาน
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตก็ควรถือ
เป็นแรงงานทางตรง พนักงาน ในสายการประกอบ 
เป็นต้น 
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2.2  ค่าแรงงานทางอ้อม ( Indirect labor) 
หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่ เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน
ทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุม
โรงงาน เงินเดือนพนักงานท าความสะอาดเครื่องจักร 
และโรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อม
บ ารุง ตลอดจนต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับคนงาน เช่น    
ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้าง สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็น ส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

3. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ผ ลิ ต  ( Manufacturing 
Overhead)  ค่า ใ ช้จ่ายการผลิต หมายถึง  แหล่ ง
รวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า                                 
ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง                     
เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่า
เสื่อมราคา ค่าประกันภัย ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การด าเนินการผลิต ในโรงงานเท่านั้น ไม่รวมถึง
เงินเดือน  ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคา ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานในส านักงาน ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายการผลิต
จึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่าย ในการผลิตทางอ้อม
ต่างๆ (Cost pool of indirect manufacturing 
costs)  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง จ ะ พ บ ว่ า ใ น บ า ง ก ร ณี                  
ก็มีการเรียกค่าใช้จ่ายการผลิต ในช่ืออื่นๆ เ ช่น 
ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ยการ
ผลิต (Manufacturing Burden) ต้นทุนผลิตทางอ้อม 
(Indirect Costs) เป็นต้น 

ทฤษฎีผลตอบแทน 
 นภาพร นิลาภรณ์กุล  (2553) และคณะได้
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากโครงการ
ลงทุน  ดังนี้  
  1.  ระยะเวลาคืนทุน (Payback  Period: PB)
หมายถึง ระยะเวลาที่ท าให้ผลรวมของกระแสเงินสด
รับสุทธิจากการด าเนินโครงการเท่ากับเงินสดจ่าย
ลงทุนสุทธิ หรือก็คือ  จ านวนปีในการด าเนินซึ่งท าให้

ได้รับก าไรในแต่ละปีรวมกันแล้ว  มีค่าเท่ากับจ านวน
เงินลงทุนเริ่มแรก 

 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 

                                เงินรับสุทธิรายป ี
 2. มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ข อ ง ผ ล ต อบ แ ทน สุ ท ธิ                    
(Net Present Value: NPV) เป็นการประเมิน
โครงการ ที่ค านึงถึงค่าของเงินตามงวดเวลาเนื่องจาก
การลงทุนในระยะยาว จ านวนเงินลงทุนที่จ่ายไปกับ
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนที่ เกิดขึ้นใน
ระยะเวลาต่างกัน จึงต้องปรับมูลค่าของจ านวนเงิน
ลงทุนกับผลตอบแทนที่จะได้รับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ของเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีในอนาคตตลอด
อายุโครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายออกไป
ของโครงการ ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ โดยการ
ลดค่าด้วยอัตราส่วนลด ซึ่งการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีการค านวณดังนี้ 

 NPV = R (PVIFA12%,1)  -   C0 

เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดๆ                              
โดยดูจากค่า  NPV ถ้าค่า  NPV    มีค่า เป็นบวกหรือ
เท่ากับศูนย์แสดงว่า  โครงการนั้นยังคงน่าสนใจที่จะ
ล งทุ น  แ ต่ ถ้ า ค่ า  NPV ติ ด ล บ แ ส ด ง ว่ า  อั ต ร า
ผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราส่วนลด  ซึ่งก็คือโครงการ
ให้ผลขาดทุน ดังนั้น จึงไม่ควรลงทุน 
  3. อั ต ร า ผ ล ต อบ แ ท น ภ า ย ใน โ ค ร ง ก า ร  
(Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง  อัตราลด
ค่าที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมด
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด  

C0 = R (PVIFAr%,n) 
    อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ  ถือว่า
โครงการนั้นยังคงน่าลงทุน  แต่ในทางกลับกันถ้าค่าที่
ได้ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนข้ึนต่ าที่ต้องการ  โครงการ
นั้นก็ไม่น่าลงทุน 
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วิธีการวิจัย   
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 2 
ประเภท ได้แก่ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการ
สอบถามเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเฉพาะหมู่ที่ 1 บ้านห้วย
ห้อม ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทั้งสิ้น  
42 ราย มีพื้นท่ีปลูกกาแฟทั้งหมดจ านวน 750 ไร่ ซึ่งมี
พื้นที่เพาะปลูกมากท่ีสุดในต าบลห้วยห้อม  (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2558 : ออนไลน์) ทั้งนี้ 
ผู้วิจัย ท าการสอบถามเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟทั้งสิ้น 
จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ100 จ านวนประชากร
ทั้งหมด และท าการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มสหกรณ์
กาแฟ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมกระบวนการ
แปรรูปกะลากาแฟและกาแฟกึ่งส าเร็จรูปกลุ่มเกษตร
กาแฟในต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จาก
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค้นคว้าจากวารสาร 
หนังสือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล            
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. สอบถามเกษตรผู้ปลูกกาแฟ ชุมชนห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ านวน 42 ราย 
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน  

ส่วนท่ี 1สอบถามสถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ  

ส่วนที่ 2 สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนได้แก่ ที่ดิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกกาแฟ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า ร ด า เ นิ น ง าน  ซึ่ ง จ า แนก ตา ม
ส่วนประกอบของต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น 

ส่วนท่ี 3 สอบถามผลตอบแทนของการปลูก
กาแฟ ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายผลกาแฟสกุตลอด
ทั้งปี เป็นต้น 

ส่วนท่ี 4 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 2.  สัมภาษณ์ประธานกลุ่มเกษตรกาแฟ ต าบล
ห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 1 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์สถานภาพและข้อมูล
ทั่วไป ของกลุ่มเกษตรกาแฟ  

ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์รายละเอียดการลงทุน               
ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูป
กาแฟ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจ าแนกตาม
ส่วนประกอบ ของต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต 
เป็นต้น 

ส่วนท่ี 3 สัมภาษณ์ผลตอบแทนของการแปร
รูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่าย
กะลากาแฟ และกาแฟก่ึงส าเร็จรูป เป็นต้น 

ส่วนท่ี 4 สัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการ

ปลูกและการแปรรูปเมลด็กาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้า 
กรณีศึกษา กลุม่เกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอ
แม่ลาน้อย  จังหวัดแมฮ่่องสอน  มรีายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1.  วิเคราะห์ต้นทุนการปลูกกาแฟและการแปร
รูปกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 

การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกกาแฟของเกษตรกร  
ผู้ปลูกกาแฟ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 42 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
61.90 มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีพื้นที่ในการปลูกกาแฟเป็นพื้นที่ใช้
สอยร้อยละ 100 จากการศึกษาต้นทุนการปลูกกาแฟ
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โดยเฉลี่ยต่อไร่ ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ พบว่า มี
ค่าใช้จ่ายลงทุนปลูกกาแฟเฉลี่ย เท่ากับ 4,958.93 
บาทต่อไร่  ต้นทุนการปลูกเพื่อให้ได้ผลกาแฟสุก 
เท่ากับ 2,731.68 บาทต่อไร่  ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบ 
เท่ากับ 2.23 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ 
2,071.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ 
658.46 บาทต่อไร่และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากบ 9,244.50 
บาทต่อไร่  

การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรรูปกาแฟของกลุ่ม
เกษตรกาแฟตั้งแต่ปีที่ 1-10 พบว่า ผลิตภัณฑ์กะลา
กาแฟ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 21.08 
บาทต่อกิโลกรัม มีต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ย เท่ากับ 
86.99 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบ 

เท่ากับ 79.75 บาทต่อกิโลกรัม  ค่าแรงงานทางตรง 
เท่ากับ 6.42 บาทต่อกิโลกรัมและค่าใช้จ่ายการผลิต 
เท่ากับ 0.82 บาทต่อกิโลกรัม และมีรายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 165.08 บาทต่อกิโลกรัม  ในส่วนของการ              
แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟกึ่งส าเร็จรูป พบว่า มีค่าใช้จ่าย              
ในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 29.14 บาทต่อกิโลกรัม  
ต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ยเท่ากับ 346.88 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบ เท่ากับ 120.82 บาท
ต่อกิโลกรัม  ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ 142.32 บาท
ต่อกิโลกรัมและค่าใช้จ่าย การผลิต เท่ากับ 83.74 
บาทต่อกิโลกรัม และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 507.93 
บาทต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 1 

 
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ต้นทุนโดยเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและต้นทุนเฉลี่ยของการแปรรูปกาแฟโดยกลุ่ม

เกษตรกาแฟตั้งแต่ปีท่ี 1-10 

ผลิตภัณฑ ์ ผลกาแฟสุก กะลากาแฟ 
กาแฟ 

กึ่งส าเร็จรูป 

หน่วย (บาท/ไร่) (บาท/กิโลกรัม) (บาท/กิโลกรัม) 
ค่าใช้จ่าย 
ในการลงทุน 

4,958.93 21.08 29.14 

ต้นทุนการผลิต : 
(1) วัตถุดิบ  

2.23 79.75 120.82 

(2) ค่าแรงงานทางตรง 2,071.00 6.42 142.32 
(3) ค่าใช้จ่ายการผลิต 658.46 0.82 83.74 

  (4)รวมต้นทุน(1)+2)+(3)=(4) 2,731.68 86.99 346.88 
รายได ้ 9,244.50 165.08 507.93 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลกูกาแฟโดย
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและการแปร
รูปกาแฟโดยกลุ่มเกษตรกาแฟ พบว่า การปลูกกาแฟ 
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 5 ปี  3
เดือน 9วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
ทีอ่ัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 7 (MRR ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)  เท่ากับ 
27,154.66 บาทซึ่ งมีค่ ามากกว่ าศูนย์  และอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return) 
เท่ากับ ร้อยละ 31.78 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราต้นทุนของ
เงินทุน ร้อยละ 7 ส่วนการแปรรูปกาแฟโดยกลุ่ม
เกษตรกาแฟ แบ่งออกเป็นการแปรรูปกะลากาแฟ 
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พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) เท่ากับ  
3  ปี  5  เ ดื อ น  1 7  วั น  มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ              
(Net Present Value) ที่อัตราคิดลด (Discount 
Rate) ร้อยละ 5 (MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์)  เท่ากับ 9,267,020.48 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่ าศูนย์ และอั ตร าผลตอบแทนที่ แท้ จ ริ ง 
(Internal Rate of  Return) เท่ากับ ร้อยละ 30.92  
ซึ่ ง มี ค่ า สู ง ก ว่ า อั ต ร า ต้ น ทุ น ข อ ง เ งิ น ทุ น                 
ร้อยละ 5 ในส่วนของการแปรรูปกาแฟกึ่งส าเร็จรูป 

พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) เท่ากับ 
3 ป ี5 เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value) ที่อัตราคิดลด(Discount Rate) ร้อยละ 5 
(MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) 
เท่ากับ 11,487,415.09 บาทซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ และ
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ( Internal Rate of  
Return) เท่ากับร้อยละ 19.28 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตรา
ต้นทุน ของเงินทุน ร้อยละ 5 ดังตารางที่ 2 
 

 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผลตอบแทนเฉลี่ยของการแปรรูป

กาแฟ โดยกลุ่มเกษตรกาแฟตั้งแต่ปีท่ี 1-10     

ผลิตภณัฑ ์
ระยะเวลา 
คืนทุน(PB) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) 

อัตราผลตอบแทน 
ที่แท้จริง (IRR) 

ผลกาแฟสุก 
5  ปี  3 เดือน 
9  วัน 

27,154.66 
*(ร้อยละ 7) 

ร้อยละ 31.78 

กะลากาแฟ 
3  ปี 5 เดือน  
17 วัน 

9,267,020.48 
**(ร้อยละ 5) 

ร้อยละ 30.92 

กาแฟ กึ่งส าเร็จรปู 
3  ปี 5 เดือน  
20 วัน 

11,487,415.09 
**(ร้อยละ 5) 

ร้อยละ 19.28 

ที่มา : จากการค านวณ 
*อัตราคิดลด (Discount Rate) ส าหรับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร เงินกู้แบบ                     
มีระยะเวลา MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (MRR) เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2545 
** อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับลูกค้าสถาบันชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบ (Minimum Loan Rate) MLR จากธนาคาร            
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2548 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ออนไลน์)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน                 

ของการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและการแปรรูป
กาแฟของกลุ่มเกษตรกาแฟ  พบว่า ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ของการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าใน
การค านวณต้นทุนการปลูกกาแฟตั้งแต่ปีที่  1 -10 
พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 4,958.93 
บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกกาแฟ มีต้นทุนการปลูก
เฉลี่ยเท่ากับ 2,731.68 บาทต่อไร่ และมีรายได้รวม 

9,244.50 บาทต่อไร่ ในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุน อายุโครงการ10 ปี มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 5 
ปี 3 เดือน 9 วัน อัตราคิดลด ร้อยละ7 มีมูลค่าเท่ากับ 
27,154.66 บาท และมีอัตราผลตอบแทนโครงการ
ลงทุน เท่ากับร้อยละ 31.78 และยังสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ชวนชม เธียรสิริ (2551) ได้ศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูป
เมล็ดกาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้า  กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรบ้านก าแพงหิน ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในพื้นที่ขนาด 20 ไร่ มี
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ต้นทุนรวมในการปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์
อาราบิก้าเฉลี่ยต่อไร่ในระหว่างปีที่ 1-15 จ านวนเงิน
เท่ากับ 1,779.73 -3,281.00 บาท และจากการ
จ าหน่ายเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าท าให้มีรายได้
จากการจ าหน่ายเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ในระหว่างปีที่ 4-15 
เป็นจ านวนเงิน 4,224.70-6,596.91 บาท และได้รับ
คืนทุน 4.61ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ าที่ก าหนดร้อยละ 3.40 ร้อยละ 10.20 และร้อย
ละ 3.00 จะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 73,693.74 
บาท และ 70,864.52 บาท และ 35,550.94 บาท
ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับ            
ร้อยละ 45.89 และยังสอดคล้องกับสุวิมล ศิริวัล 
(2556) ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดล าปาง ผล
การศึกษา พบว่า การลงทุนมีต้นทุนการผลิตรวม 
51,359,144.25 บาท รายได้รวม 82 ,598,036.93 
บาท มีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี 8 เดือน  24 วัน มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 155,837.71 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า
ศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากร้อยละ
20.47%  ท้ังนี้สรุปได้ว่าเป็นโครงการที่ยอมรับได้ 
 

สรุป 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา

ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูป
กาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้า กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกาแฟ 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแมฮ่องสอน 
แบ่งได้ 2 ส่วนดังนี ้

จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น แ ล ะ
ผลตอบแทนการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า พบว่า
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 42 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.90 มีระดับการศึกษา
ที่ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีพื้นที่ใน
การปลูกกาแฟเป็นพ้ืนท่ี ใช้สอย ร้อยละ 100 เกษตรผู้
ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาบิก้า จากการศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทน ของการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าใน

การค านวณต้นทุนการปลูกกาแฟ ตั้งแต่ปีที่ 1-10 
พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 4,958.93 
บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกกาแฟมีต้นทุนการปลูกเฉลี่ย
เท่ากับ 2,731.68 บาทต่อไร่ รายได้ เฉลี่ย เท่ากับ 
9,244.50 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทนจากการลงทุน 
อายุโครงการ10 ปี มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 5 ปี 3 
เดือน 9 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
ทีอ่ัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 7 (MRR ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)  เท่ากับ 
27,154.66 บาทซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์  และมีอัตรา
ผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 31.78  

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน                 
ของการการแปรรูปกะลากาแฟตั้งแต่ปีที่ 1-10 พบว่า                      
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 21.08 บาทต่อ
กิโลกรัม มีต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ยเท่ากับ 86.99 บาท
ต่อกิโลกรัม และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 165.08 บาทต่อ
กิโลกรัม ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน มีอายุ
โครงการเท่ากับ 10 ปี พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 
เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 17 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) 
ร้อยละ 5 (MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์) เท่ากับ 9,267,020.48 บาทซึ่งมีค่ามากกว่า
ศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับ
ร้อยละ 30.92   

ต้นทุนการแปรรูปกาแฟกึ่งส าเร็จรูป พบว่า                     
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 29.14 บาทต่อ
กิโลกรัม  ต้นทุนการแปรรูปเฉลี่ยเท่ากับ 346.88 บาท
ต่อกิโลกรัม และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 507.93 บาทต่อ
กิโลกรัม มีผลตอบแทนจากการลงทุน อายุโครงการ10 
ปี มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 5 เดือน 20 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ที่อัตราคิด
ลด (Discount Rate) ร้อยละ 5 (MRR ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 11,487,415.09 
บาทซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทน
โครงการลงทุน เท่ากับร้อยละ 19.28 
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กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและกลุ่ม

เกษตรกาแฟ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่ องสอน ที่ สละเวลาให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่องานในครั้งนี ้

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1.  เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า                
และกลุ่มเกษตรกาแฟ ควรมีการจัดท าบัญชีรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปลูกและแปรรูป เพื่อให้ทราบ
ผลการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
 2. รัฐบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐควรให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมในด้านของราคาขาย และ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและแปรรูปกาแฟ
สายพันธ์ุอาราบิก้าให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและเป็น
ผลผลิตที่มีความต้องการของตลาด 

3.  เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า                
และกลุ่มเกษตรกาแฟควรมีการเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในการจ าหน่ายกาแฟสายพันธุ์อารา
บิก้า ให้มากข้ึน เช่น ทางวิทยุ สื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
ขยายกลุ่มลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบการขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านฟรีด้อมโม

บาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านฟรีด้อมโมบายระบบขายสินค้าออนไลน์  โดยโปรแกรม  

Adobe Macromedia Dreamweaver 8  ด้วยภาษา  PHP  ระบบฐานข้อมูลใช้  AppServ เวอร์ชั่น 2.4.7 กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่

เข้ามาใช้บริการของร้านฟรีด้อมโมบาย จ านวน 30 คนโดยระบบการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของลูกค้าและส่วนของ

ผู้ดูแล โดยส่วนของลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของสินค้าและสั่งซ้ือสินค้าภายในเว็บไซต์ได้, ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือและสามารถ

ปรับเปลี่ยนจ านวนสินค้าก่อนท าการยืนยันการสั่งซ้ือ ส่วนของผู้ดูแลสามารถเพิ่ม ลบ ค้นหา แก้ไข ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูล

ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะผู้สั่งซ้ือได้ เช่น สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้าได้  

สามารถตรวจสอบการโอนเงินของลูกค้าได้ ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโดยใช้งานระบบขายสินค้าออนไลน์ 

ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ

เว็บไซต์ โดยลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการออกแบบเว็บไซต์ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คือความสวยงามและความน่าสนใจของ

เว็บไซต์ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งานเมนูง่ายต่อการใช้งาน  ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย

และสวยงาม และภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้  ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น          

2) ด้านข้อมูลสินค้า  ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมด้านข้อมูลสินค้าอยู่ในระดับดี  โดยพิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้ข้อมูล

สินค้ามีความละเอียดครบถ้วน ภาพของสินค้ามีความชัดเจน และการแสดงภาพสินค้ามีขนาดที่เหมาะสม  ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีทุกประเด็น 3) ด้านการใช้งานเว็บไซต์ ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมด้านการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับดีมากโดย

พิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ล าดับขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินค้าไม่ยุ่งยาก และการตรวจสอบสถานะของการสั่งซ้ือสินค้า  มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับดีมากทุกประเด็น 
 

ค าส าคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การขายออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 

1239



Abstract 
 The objective of this mobile phone and accessories software is 1) to develop online shop for Freedom 
Mobile Shop and 2) to study Freedom Mobile Shop's customer satisfaction on using online shop software, using 
Adobe Macromedia Dreamweaver 8 by PHP language and AppServ 2.4.7 database. The data sample was 30 
customers. The system was divided into 2 parts: customer's and administrator's. Customer could browse to see 
the products and add to cart promptly within that page. Before completing the order, customer could review or 
revise before confirmation and making a payment. The administrator could add, delete, search or revise the 
product's detail, staff's profile or customer's profile. Also, the administrator could track customer's payment. The 
study found that the customers were very satisfied with the system by 3 categories: 1) very satisfied with the web 
design. The customers liked the layout, menu, and its user-friendliness. 2) satisfied with the product detail by 
clear picture and clear description. 3) very satisfied with the webpage flow. Customers could look for product, 
read detail, click to buy and make payment very easily. 
 

Keywords: E-Commerce,  
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตได้มีการพัฒนามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  
เทคโนโลยียังมีบทบาทมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งที่ให้ความรู้สามารถ
เชื่อมต่อกันข้ามพรมแดนได้ โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
ผู้ใช้ ทั่วโลกมากกว่า 600 ล้านคน อีกทั้งในโลกที่มี
ความแข่งขันสูงและสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ การขาย
ออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ ช่วยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว 
สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของ
สินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
นอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้รับ-
ส่งข้อมูลระหว่างกันใช้สนทนาผ่านโปรแกรมต่าง ๆ การ
ซื้อสินค้าออนไลน์  จองตั๋วหนัง  จองตั๋วเครื่องบิน  การ
ประมูลสินค้า  กระท าเหล่านี้สามารถท าได้ง่ายโดยท า
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  

 ร้านฟรีด้อม โมบาย เป็นร้านขาย โทรศัพท์ และ
อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ คุณวินัย อานุมาตร 
มีความสนใจในเรื่องการขายโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอย่างมากจึงมีความคิดที่จะด าเนินธุรกิจ
การขายประเภทน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายขาย
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถท าให้ร้านฟรี

ด้อม โมบาย กระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ต้องการสินค้า
ประเภทโทรศัพท์ได้ทั่วถึงมากขึ้น  อีกท้ังยังสามารถขาย
สินค้าได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  และสภาพอากาศไม่เป็น
อุปสรรคต่อการขายสินค้าของร้าน  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักโดยการจัดท าเว็บไซต์
ร้ าน ฟ รี ด้ อ ม  โม บ าย  จ าห น่ าย โท รศั พ ท์  แ ล ะ
อุปกรณ์เสริม เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่
ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ให้สามารถดูรายละเอียดของ
สินค้าได้และสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้โดย
ไม่เสียเวลาไปเลือกสินค้าท่ีร้าน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ 
 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบขาย
สินค้าออนไลน์   
 

แนวคิด 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-Commerce) ย่อมา
จาก  Electronic Commerce  เป็ นการประกอบ
ธุรกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์  โทรสาร   โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยมี
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในเช่ือมโยง ผู้ซื้อและ
ผู้ขายให้สามารถท าการค้ากันได้ จุดเด่นของพาณิชย์
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อิ เล็ กทรอนิกส์  คื อ  ประหยัดค่ าใช้จ่ ายและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
สามารถประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าได้ 
 ประโยชน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 1)   สามารถท าการค้าได้ตลอดเวลา สามารถ
น าเสนอสินค้าได้ท าการค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ลูกค้า
สามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งลูกค้า
อาจได้มาจากผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก 
 2) ประหยัดค่าใช้จ่าย คือ สามารถเสนอข้อมูลที่
ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าได้ทันที ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจั ดพิ มพ์ เอกสารและประหยั ด เวลาในการ
ประชาสัมพันธ์ 
 3)  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้านหรือใน
การเดินทางไปออกบูทแสดงสินค้าในที่ต่างๆ  เพราะ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้าที่มีอยู่ให้กับ
ลูกค้าท่ีมีอยู่ทั่วโลกมองเห็นสินค้าได้ 
 4)  เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจ บริษัทขนาดเล็กมีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้กับ
บริษัทขนาดใหญ่ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอการสั่งซื้อและการช าระ
เงินมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีเป็นต้น 
 5)  สะดวกในการสร้างแบบสอบถามลูกค้าเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการท าให้
ร้านค้าสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาแก้ปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและ
ทันท่วงที และสามารถให้บริการหลังการขายได้โดยใช้
ประโยชน์จากอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า  
 ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart) เป็นชื่อที่
ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นเสมือนรถเข็นสินค้าที่
ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือกสินค้าบนเว็บไซต์ คือเป็นตัว
เก็บข้อมูลต่างๆของสินค้าทุกช้ินที่ถูกเลือกไว้แล้วเช่น 
รหัสสินค้า ราคา แล ะจ านวนสิ นค้า ในขณ ะที่ลูกค้า
ก าลังเลือกสินค้ า อื่นอยู่หรืออยู่ระหว่างรอช าระเงิน 
ระบบนี้จะเอื้ออ านวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดูรายการ
สิ นค้ าเพิ่ มสิ นค้ าใหม่  ย ้า ย ส ิน ค ้า เดิ ม ออก  ห รื อ

เปลี่ยนแปลงจ านวนสินค้าตามที่ต้องการ ตราบใดที่ยัง
ไม่ได้เข้าสู่ระบบช าระเงิน  
 ระบบตะกร้าหรือรถเข็น แบ่งเป็น 2 ระบบได้แก ่
 1)   ระบบแบบเติมตัวเลขจ านวนสินคา้ 

 2)   ระบบคลิกหยิบสินค้าลงตะกร้าทลีะชิ้น 
องค์ประกอบหลักของระบบตะกรา้ 
(1) การรับสินค้าเข้ารถเข็น 
(2) การรับช าระเงิน 

วิธีการช าระเงิน  คือ การช าระเงินผ่านตู้  ATM  
หรือผ่านทางธนาคารใดก็ได้ ทีส่ามารถให้หลักฐานในการ
ช าระเงินได้เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นหลักฐานในการยืนยัน
ว่าได้ท าช าระเงินตามจ านวนที่ได้ท าการสั่งซื้อสนิค้าแล้ว 

การจัดส่งสินค้า นโยบายการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าผ่านระบบ E-commerce  จะจัดส่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์แบบ  EMS โดยจัดส่งสินค้าฟรี  บริษัทฯ  
จะแจ้งหมายเลข EMS ไว้ที่หน้ายืนยันการโอนเงิน  
เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตรวจสอบสถานะของสินค้าและ
รับสินค้า ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน  3 วันท าการ
โดยประมาณ   ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ให้บริการของ
ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เบนจามิน ชนะคช ได้ศึกษา
ระบบการจ าหน่ายขยะรีไซเคิ ลทางอินเตอร์ เน็ ต  
ก รณี ศึ ก ษ า  บ ริษั ท  ม าทุ่ งส งรี ไซ เคิ ล  จ ากั ด  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล
แบบธุรกิจต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล
ให้กับธุรกิจแปรรูปขยะ และลดข้อผิดพลาดในการสั่งซือ้  
ทั้งยังสามารถเลือกดูสินค้าก่อนสั่งซื้อได้  โดยระบบมี
ความสามารถในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ  
ของขยะรีไซเคิล ข้อมูลราคารับซื้อ – ขาย ข้อมูลการ
ขนส่ง ตลอดจน การออกแบบรายงาน ระบบพัฒนาขึ้น
โดยใช้เทคโนโลยีภาษา PHP Version5.0 ออกแบบ  
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบโดยใช้โปรแกรม  
Macromedia Dreamweaver CS3 ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL Version 5.0 โดยมีสถาปัตยกรรม
ระบบเป็นแบบลูกข่าย/แม่ข่ายทั้งเครื่องลูกข่ายและเครื่อง
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แม่ข่ายใช้ระบบปฏิบ ัต ิการวินโดว์ เครื ่องแม่ข ่ายมี
โปรแกรม  Apache Version 2.2.8 ท าหน ้าที ่เป ็น
เซ ิร ์ฟ เว อ ร ์ ร ะ บ บ จ า ห น ่า ย ข ย ะ ร ีไซ เค ิล ท า ง
อินเตอร์เน็ตมีส่วนประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ การ
สั่งซื้อ การจัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลการขนส่ง  
และการออกรายงาน โดยมีผู้ใช้งานระบบ 6 กลุ่มคือ  
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้งานระบบ ลูกค้าที่เป็นสมาชิก  
ผู้ดูแลระบบ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานแผนก
รับซื้อ-ขาย กรรมการผู้จัดการจากการทดสอบข้างต้น
พบว่าระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 ทินเกษ งานดี  ได ้ศ ึกษาการพ ัฒนาพาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระบบสั่งซื้อแสตมป์สะสมกรณีศึกษาที่
ท าก าร ไป รษ ณี ย์ ห้ วย ไค ร้  จั งห วั ด เชี ย งร าย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อแสตมป์ได้ง่ายและเพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายให้ได้กว้างไกลมากขึ้นโดยไม่ต้อง
เสียเวลาไปซื้อที่ไปรษณีย์ เพียงแต่ลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อที่
เว็บไซต์ WWW.TARADSTAMT.COM ก็จะมีสินค้าให้
เลือกเป็นหมวดหมู่ ขั้นตอนการสั่งซื้อและการช าระเงินก็
ไม่ยุ่งยากและสามารถรับสินค้าได้ในเวลารวดเร็วและมี
ระบบตรวจสอบสินค้า การศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักการอีคอมเมิร์สในครั้งนี้ได้แบ่งการศึกษาเป็น 2  
ส่วนหลัก คือ ส่วนของการติดต่อกับลูกค้าทางเว็บไซต์
และส่วนของฐานข ้อม ูล  ส่วนของเว็บไซต์นี้ลูกค้า
สามารถที่จะสั่งซื้อแสตมป์สะสมมีเพียงลูกค้ารายเดิม
และมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตรับผิดชอบของไปรษณีย์ห้วย
ไคร้เท่านั้น หลังจากทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์และได้
น าการสั่งซื้อแสตมป์สะสม น าไปใช้กับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่ามียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นและ
และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่กว้างไกล โดยดูจากการสั่งซื้อ
สินค้าเข้ามาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้าที่อยู่นอกเขตที่
ท าการไปรษณีย์ห้วยไคร้ การช าระเงินก็ใช้วิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ส าหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของที่ท าการไปรษณีย์ห้วยไคร้ จะเข้าดูรายละเอียด
สินค้าจากเว็บไซต์บางรายไม่สะดวกจะไปซื้อท่ีไปรษณีย์
ก็ใช้วิธีการช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  ลูกค้า

บางรายที่อยู่ใกล้ๆ ที่ท าการไปรษณีย์  ก็สามารถมา
สั่งซื้อที่ท าการไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเลือก
สินค้าเพราะได้ตัดสินใจเลือกซื้อจากเว็บไซต์เรียบร้อย
แล้ว ส่วนของฐานข้อมูลจะเป็นส่วนจัดการระบบเพิ่ม  
แก้ไข ปรับปรุงสินค้า ประมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้ดูแลระบบเท่านั้น ก็จะเข้าไปแก้ไข
ปรับปรุงได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปยอดขายเป็นราย
เดือนรายปีได้ โดยใช้ Apache ท าหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์  
ใช้ภาษา PHP พัฒนาโปรแกรม  ใช้  MySQL เป ็น
ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบสั่งซื้อ
แสตมป์สะสมที่ท าการไปรษณีย์ห้วยไคร้  จังหวัด
เชียงรายอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด จึงสรุปได้ว่า  
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ  
และสมควรน าไปใช้ในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระบบสั่งซื้อแสตมป์สะสมให้สั่งซื้อง่าย  
ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ให้ดียิ่งข้ึน 
 พิษณุ สุขเสริฐ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการขายร้านไม้เงินไม้ทอง  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการขายร้านไม้เงินไม้ทอง ระบบนี้ถูกพัฒนา
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี ใช้ภาษาพีเอซพีและจา
วาสคริปส์ในการพัฒนาระบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช้
โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็ น โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล ระบบประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ  
จัดการสมาชิก บริหารและจัดการระบบ  ประมวลผล
การสั่งซื้อ จัดการรายงาน  จัดการช าระเงินและจัดส่ง
สินค้า การประเมินผลระบบใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้  
22 คน ผลการประเมินจากพนักงาน 2 คน ลูกค้า
สมาชิก 10 คน ลูกค้าทั่วไป 10 คน ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ด้านสามารถลดขั้นตอนการท างานที่เคยปฏิบัติอยู่ เป็น
ประจ า ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมู ล  
รูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานได้
สารสนเทศตรงกับความต้องการ ใช้คู่มือการใช้งาน
ระบบ  มีความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย และสะดวกต่อการ
ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 
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วิธีการวิจัย 
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 
 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม คือ ร้านฟรีด้อม โม
บายเป็นร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีเปิด
ขายหน้าร้านโดยไม่มีการน าเทคโนโลยีใดๆ เข้ามาช่วย
ในการขายและประชาสัมพันธ์สินค้า นอกจากนี้ยังขาย
สินค้าได้แค่เวลาที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีเปิดให้ขายเท่านั้น  
เพราะเวลาที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีปิดก็จะไม่สามารถน า
สินค้ามาตั้งขายหน้าร้านได้ 

 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ คือ น าเทคโนโลยีการ
ขายสินค้าออนไลน์เข้ามาช่วยในการขยายช่องทางใน
การขายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับทางร้าน   

ศึกษาความต้องการของระบบ  
 โด ยก ารจั ด สิ น ค้ า ให้ เป็ น ห ม วด ห มู่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าที่เข้ามาใหม่นอกจากนี้
ยังสามารถขายสินค้าได้ 24  ช่ัวโมงโดยไม่มีสภาพ
อากาศมาเป็นอุปสรรคในการขายสินค้า 

 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและทดสอบระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โดยการทดสอบการท างานของโปรแกรมว่า
สามารถท างานได้ตรงกับความตอ้งการของลูกค้าหรอืไม่ 
และปรับปรุงแก้ไขหากมีการท างานของระบบผิดพลาด 
 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสร้างเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตามความ
คิดเห็นหลังจากที่ลูกค้าได้ท าการสั่งซื้อสินค้าและ
ทดลองใช้ระบบ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า ตอนที่ 2 1) ข้อมูล

ความพึงพอต้านการออกแบบ 2) ด้านข้อมูลสินค้า และ 
3) ด้านการใช้งาน 

วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 ประชากร  ได้แก่  ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านฟรี
ด้อมโมบาย ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าบิ๊กซี ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

0 
ระบบการขายโทรศัพท์และ
อุ ปกรณ์ เสริ ม ร้ านฟรี ด้ อม            
โมบายออนไลน์ ศูนย์การค้าบิ๊ก
ซี  ต าบลในเมืองอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้ดูแล
ระบบ 

ลูกค้า 

ยอดการสั่งซื้อ 

สินค้าท่ีสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า 

สั่งซื้อสินค้า 
โอนเงินค่าสินค้า 

หน้าหลัก 
สิ

น

ค้

า 

วิธี

ช าระ

เงิน 

ติดต่อ

เรา 

หมวดห

มู่สินค้า

สินค้า 

FREEDOM MOBILE ONLINE 

เมนู

หลัก 

สินค้าในตะกร้า 
แจ้งช าระเงิน
สถานะสินค้า 

ค้นหาสนิค้า 

ค้น

หา สินค้าทั้งหมด 
APPLE 
SAMSUNG 
NOKIA 
BLACKBERRY 
OPPO 
 

สินค้าxxx 
 

สินค้าxxx 
 

สินค้าxxx 
 

สินค้าxxx 
 

สินค้าxxx 
 

สินค้าxxx 
 

A

P

P

L

E 

สิน

ค้า 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการ 
จ านวน 30 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง 
    สถิติที่ใช้ในการวิจัย การค านวณค่าทางสถิต
กลุ่ม ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจากการประเมินความพึง
พอใจจากการใช้ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการแปลความหมายค่าทาง
สถิติที่ค านวณ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวิธีการของ  
ลิเคิร์ท (Likert) 

5 คะแนนหมายถึง   ระดับความพึงพอใจดีมาก 
4  คะแนนหมายถึง   ระดับความพึงพอใจดี 
3 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  คะแนนหมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนนหมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยมาก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมาพิจารณาระดับความพึงพอใจซึ่งมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี ้
 ระดับ   =        คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนช้ัน 

 
ผลการวิจัย 

 
 

ตารางที่ 1  แสดงระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลสินค้า 

ด้านข้อมูลสินค้า 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 
ข้อมูลสินค้ามีความละเอียดครบถ้วน 4.13 0.63 ด ี
ภาพของสินค้ามีความชัดเจน 3.80 0.48 ด ี
การแสดงภาพสินค้ามีขนาดที่เหมาะสม 3.60 0.56 ด ี

รวม 3.84 0.56 ด ี
 

จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบขายสินค้า
ออนไลน์ร้านฟรีด้อมโมบายด้านข้อมูลสินค้า  มีความ
พึงพอใจด้านความเหมาะสมด้านข้อมูลสินค้า  โดย
ภาพรวมผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  คิด
เป็นค่าเฉลี่ย  3.84  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกประเด็น  
โดยเรียงระดับความพึงพอใจตามค่าเฉลี่ยดังนี้  ข้อมูล
สินค้ามีความละเอียดครบถ้วนค่าเฉลี่ย 4.13  ภาพของ
สินค้ามีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย  3.80  การแสดงภาพ
สินค้ามีขนาดที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.60 
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ตารางที่ 2   แสดงระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ 
  
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบขายสินค้า
ออนไลน์ร้านฟรีด้อมโมบายด้านการใช้งานเว็บไซต์ มี
ความพึงพอใจด้านการใช้งานเว็บไซต์ โดยภาพรวม
ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้

ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น โดย
เรียงระดับความพึงพอใจตามค่าเฉลี่ยด ังนี ้ ล าด ับ
ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าไม่ยุ่งยากค่าเฉลี่ย  4.83  
การตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้า ค่าเฉลี่ย  
4.43 

 
ตารางที่  3  แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบขายสินคา้ออนไลน์  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 4.48 0.57 ดีมาก 
ด้านข้อมูลสินค้า 3.84 0.56 ด ี
ด้านการใช้งานเว็บไซต ์ 4.63 0.47 ดีมาก 

รวม 4.32 0.54 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย  
4.32 โดยผู้ใช้ระบบพอใจมากที่สุด ด้านการออกแบบ
เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ด้านข้อมูลสินค้า 
ค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการใช้งานเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 4.63 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การใช้งานโปรแกรมระบบขายสินค้าออนไลน์ร้าน
ฟรีด้อมโมบายที่พัฒนาขึ้น ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมที่ใช้งานแบ่งเป็น  3  ด้าน  
 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ด้านความเหมาะสมการออกแบบเว็บไซต์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากโดยพิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้  ความสวยงาม
และความน่าสนใจของเว็บไซต์  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์

ง่ายต่อการอ่าน  และการใช้งานเมนูง่ายต่อการใช้งาน  
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม  
และภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อ
ความหมายได้  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากทุก
ประเด็น 
 ด้านข้อมูลสินค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
ความเหมาะสมด้านข้อมูลสินค้าอยู่ ในระดับดี   โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้ข้อมูลสินค้ามีความละเอียด
ครบถ้วน ภาพของสินค้ามีความชัดเจน และการแสดง
ภาพสินค้ามีขนาดที่เหมาะสม  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีทุกประเด็น 
 ด้านการใช้งานเว็บไซต์  ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ด้านความเหมาะสมด้านการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับดี
มากโดยพิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้ล าดับขั้นตอนในการ
สั่งซื้อสินค้าไม่ยุ่งยาก  และการตรวจสอบสถานะของการ

ด้านการใช้งานเว็บไซต์ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 
ล าดับขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าไม่ยุ่งยาก 4.83 0.38 ดีมาก 
การตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้า 4.43 0.57 ดีมาก 

รวม 4.63 0.47 ดีมาก 
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สั่ งซื้อสินค้า  มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมากทุก
ประเด็น 
 จากการพัฒนาระบบการขายออนไลน์และน าไปใช้
งานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อระบบขาย
สินค้าออนไลน์ร้านฟรีด้อมมบายอยู่ในระดับดีเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระบบการขายออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้น ผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้าละบริการได้
อย่างรวดเร็ว  สามารถแสดงสินค้าให้ลูกค้าที่มีอยู่ทั่ว
โลกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งร้าน  มีฐานข้อมูล
ลูกค้าเพิ่มขึ้น  โดยมีระบบตะกร้าที่ให้ลูกค้าสามารถ
ค ลิ ก เลื อ ก เพื่ อ น าสิ น ค้ า เก็ บ ล งใน ต ะก ร้ าห รื อ
เปลี่ ยนแปลงจ านวนสินค้ าตามที่ ต้ องการ ส่ วน
ฐานข้อมูลจะเป็นการจัดการเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงสินค้า 
โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้โปรแกรม
ระบบการขายออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทิน เกษ  งานดี ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
พาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ระบบสั ่งซื ้อแสตมป์สะสม
กรณีศึกษาที่ท าการไปรษณีย์ห้วยไคร้  จังหวัดเชียงราย 
เนื่องจากมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นและฐานข้อมูลลูกค้าที่
กว้างไกลและไม่เสียเวลาที่จะต้องดินทางมาเลือกสินค้า
ที่ร้าน เพราะได้มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์แล้ว 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ในด้านความเหมาะสมด้านข้อมูลสินค้าในเรื่องการ
แสดงภาพสินค้ามีขนาดที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนั้น  ผู้จัดท าจึงได้อภิปรายร่วมกัน
ว่าควรมีการปรับปรุงในด้านการแสดงภาพสินค้าให้มี
ความเหมาะสมมากข้ึน 

 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบขาย
สินค้าออนไลน์ร้านฟรีด้อมโมบายและเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ เข้ามาใช้ระบบการขายสินค้า
ออนไลน์ร้านฟรีด้อมโมบาย  โดยมีการประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานโปรแกรม  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก โดยผู้ให้ความคิดเห็น  คือ  ลูกค้าที่เข้ามาใช้ระบบ

ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อ  จ านวน  30  คน  
โดยผลสรุปของการวิจัยได้ผลดังนี้ 
 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจในด้านความเหมาะสมการออกแบบเว็บไซต์ภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมากโดยพิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้  
ความสวยงามและความน่าสนใจของเว็บไซต์  การ
จัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน  และการใช้งาน
เมนูง่ายต่อการใช้งาน  ขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
ตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม  และภาพกับเนื้อหามี
ความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้  ซึ่งมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น 
 ด้านข้อมูลสินค้า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ด้านความเหมาะสมด้านข้อมูลสินค้าอยู่ในระดับดี  โดย
พิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี้ข้อมูลสินค้ามีความละเอียด
ครบถ้วน  ภาพของสินค้ามีความชัดเจน  และการแสดง
ภาพสินค้ามีขนาดที่เหมาะสม  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีทุกประเด็น 
 ด้านการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจในด้านความเหมาะสมด้านการใช้งานเว็บไซต์อยู่
ในระดับดีมากโดยพิจารณาเป็นรายข้อ  ดังนี ้ล าดับ
ขั้ นตอนในการสั่ งซื้ อสินค้ าไม่ ยุ่ งยาก   และการ
ตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อสินค้า  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง 
กระบวนการผลิตอิฐแดง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐ
แดง เพื่อประเมินความรู้ที่ได้จากการใช้งานสื่อการสอน และในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถท าการเพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูลเนื้อหา 
รูปภาพ วีดีโอ เครื่องมือในการจัดท าวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
จ านวน 30 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเร่ือง กระบวนการ
ผลิตอิฐแดง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 โดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านสีและขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 รองลงมามี
ความพึงพอใจมากในด้านเน้ือหามีความเหมาะสมกับผู้ศึกษาและด้านความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 

ค าส าคัญ   การพัฒนาสื่อการสอน  สื่อการสอน   อิฐแดง 
 

Abstract 
 This objectives of this research were to analyze users’ satisfaction in using the 
instructional media via internet. The system admin could add, delete and fix the contents, 
including pictures, video, and satisfaction survey. The tool used in this research was the online 
satisfaction survey. The survey sample was the 30 users of the program.  
 The research found that the satisfaction level on the media scored 4.16 on average and 
0.36 on standard deviation. The satisfaction level on the font color and font size scored 4.37 on 
average and 0.45 on standard deviation. . The satisfaction level on the appropriate content 
scored 4.23 on average and 0.46 
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บทน า 
 ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญทางด้านการศึกษา เพราะสามารถ
น าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
เสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ให้กับผู้เรียนได้ศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ได้  
       อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านและถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นสู่ รุ่นจนมาถึง
ปัจจุบัน อิฐมีอยู่หลายชนิดซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ คือ 
อิฐบล็อก อิฐมวลเบา อิฐแก้ว และอิฐดินเผาหรือที่นิยม
เรียกว่า อิฐมอญหรืออิฐแดง ซึ่งการเลือกใช้อิฐแต่ละ
ชนิดนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของงานที่จะ
ก่อสร้างหรือตกแต่ง และในการก่อสร้างและตกแต่ง
อาคาร บ้านเรือนนั้นอิฐแดงก็เป็นอิฐที่ได้รับความนิยม
มากในการก่อสร้างและตกแต่ง ซึ่งอิฐแดงผลิตมาจาก
ดินเหนียวผสมกับน้ าหรือวัสดุอื่น ๆ แล้วน ามาเผาด้วย
เตาดินที่มีความร้อนสูงจนสุก อิฐแดงมีขนาดไม่ใหญ่มาก
นัก แต่คุณสมบัติคือ มีความคงทน สามารถช่วยเก็บ
เสียงและที่ส าคัญป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี 
       จากที่ ได้ ก ล่ าวม าข้ า งต้ น จึ งท า ให้ ผู้ วิ จั ย มี
แนวความคิดและเป้าหมายที่จะพัฒนาสื่อการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชลอ พยัฆษี ซึ่งได้ด าเนิน
กิจการการผลิตอิฐแดงเพื่อจ าหน่าย อยู่ที่ 53/1 หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าตาล อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก เป็น
ผู้ให้ข้อมูลในการจัดท าโครงงานและเพื่อมาใช้พัฒนาสื่อ
การสอนกระบวนการผลิตอิฐแดง ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา 
อีกทั้งช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านสืบ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจที่มี ต่อสื่อการสอน        
เรื่องกระบวนการผลิตอิฐแดง 
 
 
 

แนวคิด 
 สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
ซึ่งถูกน ามาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนที่ตั้งไว้ 
  การจ าแนกประเภทของสื่อการสอน มีการแบ่งไว้
แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดและหลักการของนัก
การศึกษาแต่ละคน 
 E-Learning หรือ Electronic Learning คือ การ
เรียน การสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการ
ถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น  ซีดี รอม เครือข่ายอิน เทอร์ เน็ต  อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณ
ดาวเทียม  (Satellite) ฯลฯ เป็ นต้น  ซึ่ งการเรียน
ลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยใน  ระยะหนึ่ง
แล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียน
การสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียน
ออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมหรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น 
 ประเภทของสื่อการเรียนรู้ E-learning 
 E-Learning ถือว่ามีสถานะเป็นสื่อการเรียนรู้
แบบหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ในการจัดการ
เรียนรู้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากที่ครูผู้สอนควรจะได้
น ามาใช้และจะต้องใช้ให้เป็นโดยน ามาใช้ในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้ดังนี้  
 1)  สื่ อ เสริม  (Supplementary) เป็ นสื่ อที่ ใ ช้
ประกอบในการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียนเรียนแบบ
ปกติ เป็นเพียงสื่อประกอบบทเรียนบ้าง เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาเพิ่มเติม ที่ผู้เรียนอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ หรือเป็น
การที่ครูคัดลอกเนื้อหาจากแบบเรียนไปบรรจุไว้ใน
อินเตอร์เน็ตแล้วแนะน าให้ผู้เรียนไปเปิดดู 
 2)  สื่อเพิ่มเติม (Complementary) เป็นสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนปกติ ผู้เรียนเรียนแบบปกติ แต่มี
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ก า ร ก า ห น ด เนื้ อ ห า ให้ ศึ ก ษ า  สื บ ค้ น จ า ก สื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ หรือ Website เป็นบางเนื้อหา 
 3)  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) 
เป็นสื่อใช้ทดแทนการเรียนการสอน การบรรยายในช้ัน
เรียนโดยที่เนื้อหาทั้งหมดมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง
ครบกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นเนื้อหา online โดยมี
การออกแบบให้ใกล้เคียงกับครูผู้สอนมากที่สุด เพื่อใช้
ทดแทนการสอนของครูโดยตรง สื่อการสอนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง เป็นสื่อการ
สอน ท่ีสอนเกี่ยวกระบวนการผลิตอิฐแดง โดยในเนื้อหา
ของสื่อการสอนนั้นจะแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียนรู้ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 1)  ความหมายและประวัติความเป็นมาของอิฐ  
 2) ชนิดของอิฐ 
 3) ประเภทของอิฐ 
 4) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตอิฐแดง 
 5) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอิฐแดง 
 6) ข้อดีข้อเสียและลักษณะของอิฐแดงท่ีดี 
 7) กระบวนการผลิตอิฐแดง 
 กันตพัฒน์ ค าโย (2554)  ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อ
การสอนบัญชีครัวเรือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับส านักงานตรวจบัญ ชีสหกรณ์ เชียงใหม่  มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนบัญชีครัวเรือนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงใหม่ เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
ครัวแทนการสอนแบบเดิม เนื่องจากมีระยะเวลา
ด าเนินงานท่ีจ ากัดจึงไม่สามารถจดัสอนได้ครอบคลมุทุก
พื้ นที่  สื่ อการสอนบัญ ชีครัว เรือนผ่ าน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต ส าหรับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงใหม่ ประกอบไปด้วยการท างานหลัก 6 ระบบย่อย 
ได้แก่ การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 
การจัดการแบบทดสอบและคะแนนสอบ การจัดการ
บัญชีครัวเรือน การจัดการข่าวสารและประกาศ และ
การจัดการผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 และมีความพึง
พอใจในการออกแบบหน้าจอที่มีความสวยงาม และ

เนื้อหาของบทเรียนที่มีความน่าสนใจในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.45 
        จรูญ  จงกลกลาง (2554) ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น  2) เพื่อวัดความคงทน
ทางการเรียนรู้ของการใช้บทเรียน และ 3) เพื่อหาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1)  บทเรียนออนไลน์วิชาฮาร์ดแวร์
และยูทิลิตี้ เบื้องต้น 2)  แบบประเมินคุณภาพด้าน
มัลติมีเดีย และ 3)  แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีท่ี2 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จ านวน 30 คน ผลของงานวิจัย เมื่อน าบทเรียน
ไปประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า
บทเรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 
4.13 สรุปได้ว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้ได้ 
        รวิวรรณ  กาละดี (2553)  ได้ศึกษาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วย
โป รแ ก ร ม  Dreamweaver ส าห รั บ นั ก เรี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่  3 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ  1) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Dreamweaver 2) แบบประเมินคุณภาพ
ด้านมัลติมีเดียโดยผู้เช่ียวชาญ 3) แบบประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ดังนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver ได้ 
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        สุรีรัตน์  ทิพย์ประเสริฐ (2552) ได้ศึกษาการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่องกายวิภาคศาสตร์เต้านม
โค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่อง 
กายวิภาคศาสตร์เต้านมโค โดยแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมโคภายใน มี
ลักษณะโครงสร้างและการท างานซึ่งแสดงในรูปแบบ 3 
มิติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเพิ่มสื่อทางเลือกในการ
เรียนด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองและให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ท าให้สามารถเรียนเวลาไหนที่ไหนก็ได้นอกจากใน
ช่ัวโมงเรียน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่
มีต่อสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเนื้อหา 
จ านวน 5 ท่านและด้านเทคนิค จ านวน 5 ท่าน โดยการ
เลื อ ก แ บ บ เจ าะ จ ง  เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก าร วิ จั ย 
ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ และแบบประเมิน
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ สถิติ
ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1)  สื่อมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ โครงสร้างของ
เต้านม การเจริญและพัฒนาของเต้านมโค ระบบ
ฮอร์โมนและการหลั่งน้ านม การสังเคราะห์นม  2)  สื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี  สรุปได้ว่าสื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
วิธีการวิจัย 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 กระบวนการผลิตอิฐแดงนั้นเกิดจากแนวความคิด เกิด
จากกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในการผลิตอิฐ
แดงของชาวบ้านจนเกิดเป็นความช านาญในตัวบุคคล  
ดังนั้นกระบวนการผลิตอิฐแดงจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านอย่างหนึ่ง และในกระบวนการผลิตอิฐแดงได้มีการ
ถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคลที่ช านาญในการผลิตอิฐแดงไป
ยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ เช่น การสอน
ด้วยวาจา การปฏิบัติให้ดู การเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นต้น ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะนี้ ถือว่ามีความ
เป็นไปได้สูงที่ข้อมูลดังกล่าวจะสูญหายไปตามระยะเวลา
หรือข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาดได้ อีกทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ครอบครัว ให้กับกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มหรอืภายในชุมชนบาง
ชุมชน จึงยากส าหรับแก่ผูท้ี่สนใจที่อยู่ต่างภมูิล าเนาในการที่
จะศึกษาและเรียนรู้กระบวนการผลิตอิฐแดง 
 2) ศึกษาความต้องการของระบบ  
 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ทางด้านการศึกษาและเป็นทางเลอืกอีกอย่างหนึ่งส าหรับผู้ที่
สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ  ที่จะเผยแพร่
และให้ความรู้แก่ผู้ที่ศึกษาได้ในระดับเท่า ๆ  กับการนั่งเรียน
ในห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาที่ว่าผู้ศึกษาอยู่ห่างไกล
จากแหล่ งเรี ยนรู้  ดั งนั้ นสื่ อก ารส อน ผ่ าน ระบ บ
อินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง จึงเป็น
ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งส าหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาใน
กระบวนการผลิตอิฐแดง โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท า
ให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ในกระบวนการผลิตอิฐแดงได้
ในทุกสถานท่ี ได้ทุกเวลา 
 

 3) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังบริบท  (Context Diagram)   

       การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง   

ผู้ใช้ส่ือ 

- ขอ้มลูส่ือ 
- แบบทดสอบ 
- ผลคะแนน   

- ท ำแบบทดสอบ 
- ท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

ผู้ดูแลระบบ 

 - ขอ้มลูแบบ 
   ประเมิน      
   ควำมพึงพอใจ 
 

- ใส่ขอ้มลูส่ือ 
- แบบทดสอบ 
 

0 

กำรพฒันำส่ือกำร
สอน 

ผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตเร่ือง 

กระบวนกำรผลิตอิฐ
แดง 
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 วิธีการวิจัย  
 1)  ศึกษาและรวบรวมเนื้ อหารายละเอียด
เกี่ยวกับอิฐแดง 
 2) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อการ
สอน  
 3) ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเรื่องกระบวน การผลิตอิฐแดง 
 4) ติดตั้งและทดสอบการใช้งานสื่อการสอน 
 5) ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแก้ไข 
        6) จัดท าเอกสารและสรุปผลวิจัย  

 ประชากร ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาศึกษาสื่อการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง   
        กลุ่มตัวอย่างได้จากประชากรที่เข้ามาใช้สื่อการ
สอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐ
แดง แบบเจาะจง จ านวน 30 คน 

เครื่องมือในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบออนไลน ์

สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

  

ผลการวิจัย 

 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสรุปการจัดท าการวิจัย 
  ผลวิจัยของการพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดงได้ผลความพึงพอใจ 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมายของ

ความ 
พึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก น้อย 

1.ด้านสีและขนาดของตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 46.67 43.33 10.00 4.37 0.45 มากที่สุด 
2.ด้านรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 16.67 76.67 6.67 4.10 0.23 มาก 
3.ด้านเนื้อหาที่ใช้มีความกระชับและเข้าใจง่าย 16.67 63.33 20.00 3.97 0.38 มาก 
4.ด้านเนื้อหามลีักษณะน่าใจในการศึกษา 13.33 73.33 13.33 4.00 0.28 มาก 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมนูหน้าหลัก 
 

ภาพที่  3  แสดงหน้าจอเมนเูนื้อหาบทเรียน 
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5. ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ศึกษา 36.67 46.67 16.67 4.23 0.46 มากที่สุด 
6.ด้านการเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 26.67 70.00 3.33 4.20 0.30 มาก 
7.ด้านความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพ 36.67 50.00 13.33 4.23 0.46 มากที่สุด 
8. ด้านความคมชัดของเสียง 26.67 66.67 6.67 4.20 0.30 มาก 
9. ด้านความคมชดัของภาพ 23.33 60.00 16.67 4.07 0.41 มาก 
10.ด้านการออกแบบสื่อการสอนมีความเหมาะสม 26.67 63.33 10.00 4.20 0.37 มาก 

รวมท้ังหมด 4.16 0.36 มาก 

 
 จากตารางที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย  เท่ ากับ 4.16 มีส่วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน เท่ ากับ  0.36 เมื่ อพิ จารณ าแต่ละด้ าน
สามารถประเมินความพึงพอใจโดยเรียงระดับตามค่า
เฉลี่ยงได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านสีและขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.33 ในหัวข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.37 ซึ่งจัดว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ศึกษา ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 46.67 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 ในหัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ย
ของความพึ งพอใจ เท่ ากับ  4.23 ซึ่ งจัดว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านความสอดคล้องของเนื้อหาและภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 ในหัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ย
ของความพึ งพอใจ เท่ ากับ  4.23 ซึ่ งจัดว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 ในหัวข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.20 ซึ่งจัดว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ภาพที ่ 4  แสดงหน้าจอเมนูแบบประเมิน 
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 ด้านความคมชัดของเสียง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
66.67 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 26.67 ในหัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.20 ซึ่งจัดว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้ านการออกแบบ สื่ อการสอนมี ค วา ม
เหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.67 ในหัวข้อ
นี้มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.20 ซึ่งจัดว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านรูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 ในหัวข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.10 ซึ่งจัดว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านความคมชัดของภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
60.00 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 23.33 ในหัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.07  ซึ่งจัดว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านเนื้อหามีลักษณะน่าใจในการศึกษา ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 73.33 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดและน้อย คิดเป็น ร้อยละ 13.33 ในหัวข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ เท่ากับ 4.00 ซึ่งจัดว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ด้านเนื้อหาที่ใช้มีความกระชับและเข้าใจง่าย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในหัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ย
ของความพึ งพอใจ เท่ ากับ  3.97 ซึ่ งจัดว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ามาศึกษาสื่อการ
สอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง 
ทั้ งห ม ด  30 ค น  ที่ มี ต่ อ สื่ อการสอน ผ่ าน ระบ บ
อินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อ
การสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการผลิตอิฐ
แดง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการใช้งานสื่อการสอนอยู่ ในระดับมาก ดังนั้น
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กันตพัฒน์ ค า
โย ที่ได้ค้นคว้าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนบัญชี
ครัวเรือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่” ซึ่งมีผลของความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 

สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้งานสื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เรื่อง กระบวนการผลิตอิฐแดง โดยมีเนื้อหา ภาพ เสียง
และวิดีโอ โดยเน้นศึกษาความพึงพอใจของการใช้งาน
สื่อการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง กระบวนการ
ผลิตอิฐแดง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน 
ได้ข้อสรุป  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสีและ
ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 รองลงมามีความพึงพอใจมากในด้าน
เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้ศึกษาและด้านความ
สอดคล้องของเนื้อหาและภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในด้านเนื้อหาที่ใช้มีความกระชับและเข้าใจง่าย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  

 
 

1254



กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณนายชลอ พยัฆษี, นางมะปราง 
พยัฆษี นายทวีพงศ์ ดีประเสริฐและพนักงานโรงงานสิริ
วิมลอิฐแดงทุกคน ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิฐ
แดง ตลอดจนให้ความร่วมมือในถ่ายท าวีดีโอ ขอบคุณ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พิษณุโลก  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการทุกท่าน  ที่ได้
ให้ค าแนะน าแก้ไขแนวทางในการด าเนินงานวิจัยต่าง ๆ  
การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการโครงการยกระดับ
ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และ
งานบริการวิชาการสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
กันตพัฒน์ ค าโย. (2554). การพัฒนาสื่อการสอนบัญชี

ครัวเรือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

จรูญ จงกลกลาง. (2554). พัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
วิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร.ี  

รวิวรรณ  กาละด.ี (2553). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ การสอน  วิชาการสร้างเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษา ปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าธนบุร.ี  

สุรีรตัน์  ทิพย์ประเสริฐ. (2552). การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติ เร่ืองกายวิภาคศาสตร์เต้านโค.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

         

 

1255



การพัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
The Development Instructional Media for Learning Ukulele via Internet  

 

อารยา นุ่มนิ่ม1* และไกรวิทย์ สุดสังข2์ 
Araya Numnim1*และ Kaiwit Sudsung2 

 
1,2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
1,2 Faculty of Business Administration and Liberal Arts. Business Administration Department.  
 Program Computer Information System. Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok  
* Corresponding author e-mail: arayanumnim@rmutl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างสื่อการสอนอูคูเลเล่ร้านชมพูอูคูเลเล่ 2) เพื่อท าการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อการสอนอูคูเลเล่ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่ 
โปรแกรม AppServ, โปรแกรม PHP, โปรแกรม MySQL, โปรแกรม  Apache, โปรแกรม Ulead Video Studio, โปรแกรม Adobe 
Photoshop, โปรแกรม Adobe Dreamweaver, โปรแกรม Adobe Flash Player สื่อสามารถใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้คือ สามารถศึกษาข้อมูล
ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ และสื่อวีดีโอ โดยเครื่องมือในการจัดท าวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน ผลการศึกษาความ พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อการสอนอูคูเลเล่มีการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ, ด้านการจัดการ 
และด้านการน าไปใช ้
 ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ซ่ึงมีความพึง
พอใจต่อการใช้ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.18 ซ่ึงจ าแนกออกเป็นแต่ละด้าน โดยด้านการออกแบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนด้านการจัดการ ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.08 และด้านการน าไปใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาสื่อการสอน สื่อการสอน  
 

Abstract 
This objectives of this research were 1) to construct the instructional media for learning Ukulele 

via internet and 2) to analyze users’ satisfaction in using the instructional media via internet. The 
software used in the program was AppServ, PHP, MySQL, Apache, Ulead Video Studio, Adobe 
Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash Player. The media contained pictures, video, and manual. 
The tool used in this research was the online satisfaction survey. The survey sample was the 30 students 
(19 females and 11 males) at Chompoo Ukulele Shop, asking 3 topics; design, management and 
utilization.  
 The research has found that the overall satisfaction level on the media scored 4.18 on average. 
The satisfaction level on the design scored 4.16 on average, on the management scored 4.08 on 
average, and on the utilization scored 4.30 on average. 
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บทน า 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนไม่จ ากัดอยู่ เพี ยง
ห้องเรียนเท่านั้นยังมีความรู้การศึกษาที่สามารถหาได้
จ า ก แ ห ล่ งค ว าม รู้ ต่ า งๆ  ใน ทุ ก  ๆ  ทั่ ว มุ ม โล ก 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้มีการพัฒนา
คิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิต
ห ล ากห ลายรูป แบ บ เท ค โน โลยี จึ ง เข้ าม า เส ริ ม
ปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึง
ร่วมกับร้านชมพูอูคูเลเล่สร้างสื่อการสอนเพื่อเป็น
แนวทางในการเล่นอูคูเลเล่ส าหรับผู้ที่สนใจหรือมือใหม่
ที่มีความต้องการศึกษารวมไปถึงผู้ที่เข้าเรียนในร้าน
ชมพูอูคูเลเล่ยังสามารถทบทวนบทเรียนได้อีกด้วย 

ร้านชมพูอูคูเลเล่ ตั้งอยู่เลขที่ 84/25 ถนนเอกา
ทศรถ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
65000 เปิ ดกิจการเมื่ อ  8 กรกฎาคม  2554 มีคุณ
กังสดาล ทองดอนง้าว บริหารจัดการร้าน โดยทางร้าน
ด าเนินกิจการทั้ งจ าหน่ายและฝึกสอน  มีอูคู เลเล่
จ าหน่ายหลากหลายรูปแบบรวมทั้งเปิดสอนการเล่นอู
คูเลเล่ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย มีเอกสารส าหรับฝึกเล่นอู
คูเลเล่ประกอบการเรียนโดยแบ่งเป็นหน่วยเรียนดังนี้ 
ขนาดของอูคูเลเล่, ส่วนประกอบของอูคูเลเล่, การเทียบ
เสียงของอูคูเลเล่, การตั้งสายและการจับอูคูเลเล่, การตี
คอร์ดและการจับคอร์ดของอูคูเลเล่ ให้กับผู้ที่เรียนอูคูเล
เล่ได้ฝึกฝนและปฏิบัติตาม 

ดั งนั้ น  จากความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและออกแบบสื่อ
การสอนการเล่นอูคูเลเล่ออนไลน์ของร้านชมพูอูคูเลเล่ 
เพื่อให้นักเรียนในร้านและ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามา
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามได้ และยังสามารถเป็นการ
ทบทวนการเรียน การสอนย้อนหลังได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างสื่อการสอนอูคูเลเล่ 
 2) เพื่ อศึกษาความพึงพอใจที่มี ต่อสื่อการสอน       
อูคูเลเล่  
 

แนวคิด 
 สื่อ ความหมายของ สื่อ โดย ดวงจันทร์ พูเพียน 
(2554) เมื่อพิจารณาค าว่า "สื่อ" ในภาษาไทยกับค าใน
ภาษาอังกฤษ พบว่ามีความหมายตรงกับค าว่า "media" 
(ในกรณี ที่ มี ความหมายเป็น เอกพจน์จะใช้ค าว่า 
"medium"  ค า ว่ า  "สื่ อ "  ใน พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค า
นี้ไว้ดังนี้ สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อ
ความหมาย, ชักน าให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้
หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้
จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน เรียกผู้ที่ท าหน้าที่ชักน าให้
ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ (ศิลปะ) 
วัสดุต่าง ๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม  ให้มี
ความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออก
เช่นนั้น เช่น สื่อผสม  
 นักเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการนิยามความหมาย
ของค าว่า  "สื่ อ " ไว้ดั งต่ อไปนี้  Heinich และคณ ะ 
(1996) Heinich เป็นศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า 
( Indiana University)  ให้ ค า จ า กั ด ค ว า ม ค า ว่ า 
"medium"  ไ ว้ ดั ง นี้  "Medium is a channel of 
communication." ซึ่งสรุปความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ 
สื่อ คือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร Heinich และคณะ
ยังได้ขยายความเพิ่มเติมอีกว่า medium มีรากศัพท์มา
จากภาษาลาติน มีความหมายว่า ระหว่าง between 
หมายถึง อะไรก็ตามซึ่งท าการบรรทุกหรือน าพาข้อมูล
หรือสารสนเทศ สื่อเป็นสิ่งท่ีอยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดสาร
กับผู้รับสาร"  
 การสื่อสาร โดย ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2554) 
คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม  โดยใช้สัญลักษณ์ 
สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี ้
 1) ผู้ส่งสาร คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยัง
ผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่ เรียกว่าสื่อหากเป็นการ
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สื่อสารทางเดียวผู้ส่งจะท าหน้าที่ส่งเพียงประการเดียว
แต่เป็นสารทางผู้ส่งสารจะเป็นผู้รับในบางครั้งด้วย ผู้ส่ง
สารจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเองต่อ
เรื่องที่จะส่ง ต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ใน
ระบบสังคมเดียวกับผู้ รับก็จะท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ข่าวสาร ในกระบวนการติดต่อสื่อสารก็มี
ความส าคัญข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกใน
การส่งการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการ
จัดสารก็จะต้องท าให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น 

3 ) สื่ อห รื อ ช่ อ งท างใน การรับ ส าร  คื อ 
ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส
และในส่วนตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น สิ่งพิมพ์ 
กราฟิก และสื่อ อิเลกทรอนิกส์ 

4) ผู้รับสาร คือ ผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ที่จะ
ส่งสารไป การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ผู้รับสารจะต้อง
มีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร 
ต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง 
 สื่อการเรียนการสอน โดย พิมพ์พร แก้วเครือ 
(2544) เป็ น ตั วก ล างที่ จ ะน า เนื้ อ ห าส าระแล ะ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้
อย่างชัดเจนตรงตามที่ผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลา
ในการเรียน และเอื้ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม สื่อการสอนก็มีหลายประเภท สื่อการ
สอนแต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะและคุณค่าใน
ตัวของตัวมันเอง ซึ่งไม่เหมือนกันในการใช้สื่อการสอน
นั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ  และ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อที่จะเลือกใช้สื่อการ
สอน ให้ เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของบทเรียน 
วัตถุประสงค์ และผู้เรียน นอกจากนั้นผู้สอนยังต้องมี
การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการสอน 
เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด  

 อูคูเลเล่ (Ukulele) เป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นก าเนิด
มาจากฮาวาย ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 19 เริ่มจากนัก
ดนตรีโปรตุเกสคนหนึ่งเดินทางมายังชายฝั่ง Hanolulu 
ของฮาวาย และน าเครื่องดนตรีหน้าตาคล้ายกีตาร์จิ๋วที่
เรียกว่า Cavaquinho มาด้วย ซึ่ งสร้างความสนใจ
ให้กับชาวพื้นเมืองฮาวายอย่างมากและในที่สุดก็ได้มี
การดัดแปลงเครื่องดนตรีดังกล่าวให้กลายเป็น อูคูเลเล่ 
ใช้ส าหรับให้ความบันเทิงสนุกสนานในหมู่เกาะฮาวาย
ตั้งแต่นั้นมา ส่วนวิธีการเล่นนั้นด้วยจ านวนสายแตกต่าง
กันท าให้การเล่นอูคูเลเล่แตกต่างจากการเล่นกีตาร์ทั้ง
การจับคอร์ด วิธีการดีด 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อิสรา ภูพวก (2555) ได้ท า
การวิจัยในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 การวิจัย
ค รั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระส งค์  1 ) เพื่ อ พั ฒ น าบ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
หลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจ านวน
น ับระด ับ ชั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีที ่  1  ม ีประส ิทธ ิภ าพ 
82.02/82.70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยู่ในระดับพอใจมากและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบของนักเรียนหลัง
เรียนทันทีและหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สปัดาห์ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1258



 สุรีรัตน ์ทิพย์ประเสริฐ (2552) ได้ท าการวิจัยในหัวข้อ
เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์
เต้านมโค การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์เต้านมโค โดย
แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างกายวิภาคศาสตรข์องเต้า
นมโคภายในมีลักษณะโครงสร้างและการท างานซึ่ง
แสดงในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเพิ่ม
สื่อทางเลือกในการเรียนด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองและให้
เพียงพอต่อการใช้งานท าให้สามารถเรียนเวลาไหนที่
ไหนก็ได้นอกจากในช่ัวโมงเรียน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
และการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเพื่อประเมินความ
คิด เห็นของผู้ เช่ียวชาญมีต่อสื่ อมัลติมี เดี ย  3 มิติที่
พัฒนาขึ้ นกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ เป็ น
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน และด้าน
เทคนิค จ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย 3 
มิติ และแบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดีย 3 มิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
1) สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ 
โครงสร้างของเต้านม การเจริญและพัฒนาของเต้านม
โค ระบบฮอร์โมนและการหลั่งน้ านม การสังเคราะห์นม 

2) สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี (  = 
4.1, S.D. = 0.70) สรุป ได้ ว่าสื่ อมั ลติมี เดี ย  3 มิติ ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
 วิชิต บุญสวัสดิ์ (2555) ได้ท าการวิจัยในหัวข้อ
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การสวนปัสสาวะแบบเป็นครั้งคราวผู้ป่วยเพศชาย
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลการวิจัย
ค รั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  1) เพื่ อ พั ฒ น าบ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบครั้ง
ค ราวผู้ ป่ วย เพศชายสาหรับนั กศึ กษาพยาบ าล
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะ
แบบเป็นครั้งคราวสาหรับผู้ป่วยเพศชาย  ส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 3) เพื่อ
ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล
มห าวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล  ที่ มี ต่ อ ก าร เรี ย น บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้มาโดย
การสุ่มแบบยกช้ันเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบครั้ง
คราวผู้ป่วยเพศชาย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบครั้งคราวของผู้ป่วย
เพศชาย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่ วน เบี่ ย งเบ นมาตรฐานและค่ าสถิ ติ ทดสอบ ที 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก (  = 
4.47, S.D. = 0.51)  
 นฤมล โสภารัตนกุล (2554) ได้ท าการวิจัยใน
หัวข้อเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจ ของ
นักศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรการเงินและหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติส าหรับธุรกิจ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจโดยประชากรที่
ท าการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) คือนักศึกษาภาค
ปกติหลักสูตรการเงินและหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตอนเรียน A1 – D1 จ านวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม และค่าสถิติที่ ใช้ในการ
วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล ใช้ เป็ น ค่ าร้ อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ผลของการวิจัย 1) นักศึกษา
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มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย  4.511 
พิจารณาทั้ง 3 ด้านคือ ต ารา Website และPower 
point นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในสื่อทั้ง 3 ด้าน
ในภาพรวมที่ระดับพอใจมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.464, 
4.663, 4.607 รวมทั้งส่วนประกอบในด้านต่าง ๆ ของ
สื่อแต่ละชนิด ถ้าพิจารณาความพึงพอใจแยกเป็น
หลักสูตร พบว่าหลักสูตรการเงิน มีความพึงพอใจสื่อ
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 
4.402 โดยนักศึกษาหลักสูตรมีความพึงพอใจด้าน 
PowerPoint ด้ านต ารา  และด้ าน  Website ด้ วย
ค่าเฉลี่ย 4.548, 4.343 และ4.314 ตามล าดับ ส่วน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความพึงพอใจสื่อการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.594 โดย
นักศึกษาหลักสูตรมีความพึงพอใจด้านPowerPoint 
ด้าน Website และด้านต ารา ด้วยค่าเฉลี่ย 4.652, 
4.575 และ4.556 ตามล าดับและส่วนความพึงใจต่อสื่อ
การสอนอันดับสุดท้ายคือ การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน
ภายนอก (Web links) ในส่วนของ Website 2) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส าหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจ พบว่า ควรมีการ
ปรับปรุ งสื่ อการ เรี ยนการสอนในด้ านต าราที่ มี
ข้อผิดพลาด ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ปรับปรุง Web Links เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้ดี
ขึ้น 
  

วิธีการวิจัย 
 1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาและออกแบบสื่อการสอนการเล่นอู
คูเลเล่ออนไลน์ของร้านชมพูอูคูเลเล่ เพื่อให้นักเรียนใน
ร้านและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตามได้ และยังสามารถเป็นการทบทวนการเรียนการ
สอนย้อนหลังได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเนื้อหาของการ
พัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จะประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง 

วีดีโอ และมัลติมีเดียอื่น ๆ ที่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ง่ายและสามารถศึกษาได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี 
 2) ศึกษาความต้องการของระบบ  
 โดยรวบรวมเนื้อหาแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาที่
ต้องการน าเสนอตามล าดับการเรียนรู้ 
 3) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขอบเขตในการจัดท าโปรแกรม 
1. ส่วนของผู้ดูแล (Administrator) 
 1) สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ 
 2) สามารถปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาได้ 
 3) สามารถปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามได้  
2. ส่วนของผู้ใช้งาน (User) 
1) สามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อการสอนอูคูเลเล่ 5 บท 

- บทที ่1 ความเป็นมาอูคูเลเล่ 
- บทที ่2 ส่วนประกอบอูคูเลเล่ 
- บทที ่3 การตั้งสายและการจับอูคูเลเล่ 
- บทที่ 4 การตีคอร์ด (strum) และการจับ

คอร์ด 
- บทที ่5 เล่นไปร้องไปให้เป็นเพลง 
2) สามารถท าแบบสอบถามความพึงพอใจใน

ระบบได้    
3) สามารถท าแบบทดสอบในระบบได้ 
ขอบเขตในการจัดท าการวิจัย 
1) ประชากร บุคคลทั่วไปที่ใช้สื่อการสอนอูคูเล

เล่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าใช้ระบบสื่อการสอน

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจ านวน 30 คน 
3) เครื่องมือในการวิจัย  
  - เว็บไซต์สื่อการสอนอูคูเลเล่ออนไลน์ 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย การค านวณค่าทางสถิติ กลุ่ม
ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามจากการประเมินความพึงพอใจ
จากการใช้ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการแปลความหมายคา่ทางสถิติที่
ค านวณ  คือ ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยวิธีการของ ลิ
เคิร์ท (Likert) 

5 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจดีมาก 
4 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจดี 
3 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนนหมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก 
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างมาพิจารณาระดับความพึงพอใจซึ่งมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี ้

 

 ระดับ = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด 
            จ านวนช้ัน 

 
 ข้อมูลสรุปการจัดท าการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
ก ารสอน การ เล่ น อู คู เล เล่ ผ่ าน ระบ บ เค รื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต การใช้งานด้านการออกแบบ การจัดการ
และการน าไปใช้งาน 

 
ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม 

 

  
ภาพที ่2 แสดงหน้าจอแบบทดสอบ 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 
S.D แปลผล 

1. วีดีโอสื่อการสอนมีความขัดเจนเหมาะสม 4.53 0.67 ดีมาก 
2. มีการใช้ตัวอักษร และภาพชัดเจนเหมาะสม 3.93 0.51 ดี 
3. ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก 4.17 0.73 ดี 
4. หน้าจอมีสัดส่วนเหมาะสมและสวยงาม 4.00 0.93 ดี 

รวม 4.16 0.76 ดี 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้
สื่ อการสอนการเล่ นอู คู เลเล่ ผ่ านระบบเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ตด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่า 

วีดีโอสื่อการสอนมีความชัดเจนเหมาะสม อยู่ ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานได้สะดวก อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 หน้าจอมี
สัดส่วนเหมาะสมและสวยงาม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.00 และมีการใช้ตัวอักษร ภาพชัดเจนเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.93 

 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจดา้นการจัดการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
 

 
S.D แปลผล 

1. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 3.97 0.85 ดี 
2. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 4.00 0.53 ดี 
3. เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4.04 0.68 ดี 
4. โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์ของการน าเสนอ 4.31 0.75 ดีมาก 

รวม 4.08 0.72 ดี 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ

ใช้สื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 
เมื่อพิจารณา แต่ละรายการพบว่า  

โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์ของ
การน าเสนอ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 เนื้อหา
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.04 
สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 และมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.97 
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ตารางที ่3 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการน าไปใช้งาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D แปลผล 
1. ผู้ใช้งานได้ประโยชน์จากสื่อการสอน 4.23 0.67 ดีมาก  
2. สื่อการสอนท าให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 4.33 0.70 ดีมาก  
3.สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจ 4.30 0.74 ดีมาก  
4. สื่อการสอนตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.33 0.94 ดีมาก  

รวม 4.30 0.77 ดีมาก  
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ
ใช้สื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้านการน าไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า  

การสอนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สื่อ
การสอนท าให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  อยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้
แบบใหม่ที่น่าสนใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 
และผู้ใช้งานได้ประโยชน์จากสื่อการสอน อยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.23 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนของผู้ดูแล (Admin) 
 1. สามารถล็อกอินเข้าสูร่ะบบเพื่อใช้งานได้ 
 2. สามารถปรบัปรุงแก้ไขเนื้อหาได้  
 3. สามารถปรบัปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
ส่วนของผู้ใช้งาน (User) 

 1. สามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อการสอนอูคูเลเล ่ 
- บทที ่1 ความเป็นมาอูคูเลเล่ 
- บทที ่2 ส่วนประกอบอูคูเลเล่ 
- บทที ่3 การตั้งสายและการจับอูคูเลเล่ 
- บทที ่4 การตีคอร์ด (strum) และการจับคอร์ด 
- บทที ่5 เล่นไปร้องไปให้เป็นเพลง 
2. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ 

ผลการศึกษาในการใช้สื่อการสอน เรื่อง การ
พัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการ
ออกแบบ ด้านการจัดการ และด้านการน าไปใช้ กลุ่ม
ผู้ใช้งานสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
สอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ความพึงพอใจใน 3 ด้าน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับดี ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรีรัตน์ ทิพย์ประเสริฐ . (2552) เรื่อง กาย
วิภาคศาสตร์เต้านมโค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจง่ายและเพิ่มสื่อทางเลือกในการเรียน  ผู้ เรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองและให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานท าให้สามารถเรียนเวลาไหนที่ไหนก็ได้
นอกจากในช่ัวโมงเรียน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  

 

สรุป 
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนา

สื่อการสอนการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
สอนการเล่นอูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในร้านและผู้ที่สนใจสามารถเข้า
มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามได้ และยังสามารถเป็นการ
ทบทวนการเรียนการสอนย้อนหลังได้อีกทางหนึ่ง โดยมี
การประเมินความคิดเห็นในการใช้งานสื่อการสอนโดย
วัดเป็นระดับความพึงพอใจในการใช้ในด้านต่าง ๆ โดย

1263



ผู ้ให ้ความคิดเห็นคือ  นักเรียนในร้านและผู้ที่สนใจ 
จ านวน 30 คน ได้ข้อสรุปดังน้ี 

ด้านการออกแบบ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ โดยรวม

อยู่ในระดับดี วีดีโอสื่อการสอนมีความชัดเจนเหมาะสม 
การออกแบบให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก 
หน้าจอมีสัดส่วนเหมาะสมและสวยงาม และมีการใช้
ตัวอักษร ภาพชัดเจนเหมาะสม 

ด้านการจัดการ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการจัดการ โดยรวมอยู่

ในระดับดี โครงสร้างของเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค์
ของการน าเสนอ เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง สื่อการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูล 

ด้านการน าไปใช้ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการน าไปใช้ โดยรวม

อยู่ในระดับดีมาก การสอนตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน สื่อการสอนท าให้ผู้ ใช้งานได้ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม สื่อการสอนเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจ 
และผู้ใช้งานได้ประโยชน์จากสื่อการสอน  

จากผลการประเมินสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การ
พัฒนาสื่อการสอนการเล่นอูคูเลเล่ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เห็นได้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานกับสื่อ
การสอนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนการเล่น
อูคูเลเล่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีความพึง
พอใจในระดับดีมากในด้านการน าไปใช้ เพราะสื่อการ
สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นการเรียนรู้
แบบใหม่ที่น่าสนใจ ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการใช้สื่อ
การสอนท าให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และศึกษาแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในก ารวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
กับการท่องเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 50 รายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า  25,001 – 35,000บาท เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อม
ครอบครัว มีจุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนชมธรรมชาติมีความพึงพอใจระดับมากในทรัพยากรและความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปัญหาที่พบมากที่สุด คือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก เช่น ปูายบอกทาง/แผนที่ไม่ชัดเจนรองลงมาคือ 
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีความเสื่อมโทรมขาดการดูแล นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการพัฒนาในด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ย วและ
ควรให้มีการก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล/เทศกาลที่ส าคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณผ์ู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวทั้งภาครัฐและเอกชน พบประเด็นด้านแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้แก่ การร่วมมือและ
ประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการผลักดันให้เชียงรายคงความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีระบบนิเวศภายใต้
การจัดการส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น 

ค าส าคัญ: การส่งเสริมการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Abstract 
This research aimed to study the tourists’ satisfaction on ecotourism and to study a guideline of 

supporting a traveling in Chiang Rai for a sustainable development. The sample used in this research, by multi-
stage random sampling, was 400 Thai tourists who had been visited the ecotourism attractions in Chiang Rai. The 
questionnaire was used to collect data with using statistics for analyzing data such as Percentage, Means, and 
Standard Deviation. Additionally, 50 owner tourist business and dealers were interviewed for collecting data. 

From the result found that the tourists visited ecotourism attractions in Chiang Rai were females who 
were 21-30 years old and single. Their graduations were under Bachelor degrees. Moreover, they had own business 
and/ or salesperson, their monthly incomes were between 25,001 – 35,000 baht. They travelled to Chiang Rai by 
their own cars with their aims to visit the ecotourism attractions. The problemfound that firstly, a travelling to 
attractions was inconvenient such as no clear guideposts and maps. Secondly, some attractions had no proficiency 
development and the tourists need an arrangement and promote the schedule of each high season. Finally, from 
the data analysis results of interview the tourist business owners and dealers found that the cooperation and 
connection of advantage among the government, private organization, and community in promoting the 
community unique of Chiang Rai and to promote the ecotourism under management of environment and tourism 
by a conscious mind of Chiang Rai people such as nature education tourism, adventure tourism, and natural 
health tourism, respectively. 

Keywords: supporting an ecotourism, ecotourism, sustainable development  
 

บทน า  
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นมีความจ าเป็นต่อระบบ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยการ
ใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถ
รักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมไว้นาน
ที่สุดเกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้
ยาวนานที่ สุด  อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว เ ป็น
อุตสาหกรรมที่ มี ความส าคัญต่ อการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่สร้างรายได้ในเกณฑ์สูงก่อให้เกิดธุรกิจหลายประเภท
ทั้งธุรกิจที่ เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง
ทางอ้อม ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (2558) ได้ระบุว่ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์
ปฏิบัติการ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็น
กลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวไม่

แพ้จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ล้วนมีเอกลักษณ์ของจังหวัดที่มีเสน่ห์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่วนจังหวัดเชียงรายนั้นถือได้ว่า
เป็นจังหวัดที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เนื่ อ งจากมี ทรั พยากรการท่ อ ง เที่ ย วที่ มี ค วา ม
หลากหลายสวยงาม เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และสถานที่
พักผ่อนที่ได้รับความนิยม Amazing Thailand 
(2558) ได้ระบุว่าจังหวัดเชียงราย เป็นดินแดนแห่ง
ขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็น
เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียง
แสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่
ราบลุ่มแม่น้ ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุาไม้บนดอยสูงที่
สลับซับซ้อน เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและน้ าตกอัน
งดงามหลายแห่ง และมี เทือกเขาผีปันน้ าที่ เป็น
พรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ 
อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ าโขงไหลผ่านประ เทศไทย 
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เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชียงรายมี
ประชากรหลายเช้ือชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทย
ภูเขา และชาวจีนฮ่อท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง 
แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ท าให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

การศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น มีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อหาหนทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความ
ต้องการแก่นักท่องเที่ยว อรวรรณ  เกิดจันทร์. (2557) 
ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น จะมีชุมชน หรือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 
เนื่องจากเปูาหมายหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ไม่ได้เพียงแต่การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืนเท่านั้น ซึ่งก่อนที่จะมีความยั่งยืนได้นั้น ชุมชน
ท้องถิ่นเหล่านั้น มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องท า
ความเข้าใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นทุกฝุายทุกภาคส่วนควรต้องมีส่วนรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในการช่วยคิด และพัฒนาร่วมกัน เพื่อลดการ
ร บ ก ว น ห รื อ ก า ร ท า ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคู่บ้านคู่เมือง เพื่อ
โอกาสทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจะยังคงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป  

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดเชียงราย 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของจังหวัดเชียงรายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

แหล่งท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง

ผสมผสานกัน ดังมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

บุ ญ เ ลิ ศ  จิ ต ตั้ ง วั ฒ น า  ( 2548) ก ล่ า ว ว่ า
องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวจะประกอบด้วย 3 
ปัจจัยคือ 

(1)   มีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้แหล่งท่องเที่ยว
จะต้องมีเส้นทางถนนที่เข้าถึงได้ และ  สามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กันเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวก  ในการ
เดินทาง รวมทั้งต้องมีโครงข่ายการสื่อสารที่สามารถ
ติดต่อได้กับแหล่งภายนอก  

(2)  ความพร้อมของสิ่งอา นวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอา นวยความ สะดวกทั้ง
ไฟฟูา น้า ประปา ท่ีพักค้างแรม ร้านอาหาร บริการนา 
เที่ยว ร้านค้าขาย สินค้าที่ระลึกฯลฯเพื่อ ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  

(3)  มีสิ่ งดึ งดูดใจ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมี
ทรัพยากรการท่อง เที่ ย วที่ เ ป็นสิ่ งดึ งดูด ใจของ 
นักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ความงามตามธรรมชาติกิจกรรมบันเทิงใจ ศาสนา
สถาน โบราณ วัตถุ ฯลฯ องค์ประกอบของแหล่ง
ท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ระบบการคมนาคมขนส่ง ปัจจัยรองรับ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ่ งดึงดูดใจจากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งจ า เป็นที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้
นักท่องเที่ยว ตัดสินใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  องค์ประกอบดังกล่าวอาจ
เรียกว่า 3As ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ  
 ประการที่ 1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง สิ่ง
ที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจ 
ปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ที่
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นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ซึ่งอาจมีจุดหนึ่งหรือ
หลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลาย
จุดแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยวสนใจและนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก ซึ่งเกิดได้ทั้งจากสถานที่ 
(Site) หรือเหตุการณ์(Events) สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติ
หรือมนุษย์สร้างขึ้นแต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจาก
มนุษย์สร้างเพียงอย่างเดียวสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้
มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงามตาม
ธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวใน
พื้นที่น้ัน เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพปุา และชีวิต
สัตว์ปุา เป็นต้น 

(2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (Historical and Cultural Attraction Factors) 
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์
ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้างที่
เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น 
วิถีชีวิตจากการกระท าของคน เช่น ตลาดน้ า เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การ
แข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาล
อาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 
 ประการที่ 2  สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 

(Amenities/Facility)  คื อ  สิ่ งต่ างๆที่ รองรับการ

เดิ นทางท่อ ง เที่ ย ว เพื่ อ ให้ เ ป็น ไปได้ ด้ วยความ

สะดวกสบายที่ส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่ว่า

จะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรมรีสอร์ท บังกะโล เกสท์

เฮ้าส์ สิ่งส าคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้อง

มีร้านอาหารบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจน

ข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 

ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึง

สถานที่ได้รวดเร็วปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ระบบการขนส่ง 

ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา ประปา 

จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว 

 ประการที่ 3  ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
(Accessibility) หมายถึง การจะไปถึงแหล่งท่องเที่ยว
ไ ด้ นั้ น ต้ อ ง มี ก า ร ค ม น า ค ม ข น ส่ ง ที่ ส ะ ด วก ซึ่ ง
ประกอบด้วยเส้นทาง ยานพาหนะ สถานี และ
ผู้ประกอบการการขนส่งวัตถุประสงค์เพื่อล าเลียงคน
และสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 

ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความ    พึงพอใจ
หรือความต้องการที่จะได้รับจากการไปท่องเที่ยว โดย
ที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวแต่
บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่
พักหรืออาหารเป็นต้น 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว      
เชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเพื่อให้ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวอย่างดีรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน อันได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
ธรรมชาติ (Nature Education Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาหรือศิลาสัญจร (Litho Travel) และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ (Natural Health 
Tourism) 
      3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2544) ได้กล่าวถึงที่
ประชุม Rio Summit หรือ Earth Summit Conference 
ที่ มี อนุ สั ญญา  1 ใน  5 ฉบั บคื อ  Agenda ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่าหมายถึง
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การท่องเที่ยวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใดแบบกลุ่มใหญ่
(Mass Tourism) หรือกลุ่มเล็ก ทั้งในเมืองและชนบท 
หารท่องเที่ยวแห้งประเทศไทยได้แปลความหมายเป็น
ภาษาไทยว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง “การ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
จ า เป็ นทาง เศรษฐกิ จ  สั งคม  วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพโดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญ
ฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไว้นานที่สุดเกิดผละกระทบน้อยท่ีสุด และใช้
ประโยชน์ ได้ยาวนานที่ สุด” นอกจากนี้ ยั งได้ ให้
ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้
ว่า หมายถึง “การท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการบริการ
อื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีเปูาหมายส าคัญที่สุด
ในการพยายามที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
พิจารณาได้จาดองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 

1. ต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของ
ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว 

2. ต้อ งตระหนั กดี ต่ อการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว 

3. ต้องยอมรับให้ประชาชน ได้รับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 

4. ต้ อ ง ช้ี น า ภ าย ใต้ ค ว ามปร า รถนาของ
ประชาชนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น 

 นภดล ภาคพรต (2546 : 168 – 169) ได้
กล่าวถึงหลักการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยหลักการ 10 ประการ ดังน้ัน 

1. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอยา่งพอดี 
2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินจ าเป็น

และลดการก่อของเสยี 
3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ

ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 

4. การประสานการพัฒนาการท่องเทีย่ว 
5. ต้องน าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
6. การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวกับท้องถิ่น 
7. ประชุม ปรึกษาหารือกับผูเ้กี่ยวข้องที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน 
8. การพัฒนาบุคลากร 
9. จัดเตรียมข้อมลูคู่มือบริการข่าวสารการ

ท่องเที่ยวให้พร้อม 
10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวจิัย 

นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทิศทาง
ด้ านขีดความสามารถในการรองรับ  (Carrying 
capacity) ของทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งขีด
ความสามารถในการรองรับของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว หมายถึง ปริมาณการใช้ประโยชน์พื้นที่หนึ่ง
พื้นที่นั้นสามารถแบกรับไว้ได้ก่อนที่จะเกิดความเสื่อม
โทรมขึ้นกับพ้ืนท่ีนั้นๆ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาความ
สมดุลของทรัพยากรการท่องเที่ยวในทุกวิถีทาง และ
เป็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มัชฌิ มา  อุ ดมศิ ลป์  (บทคั ดย่ อ : 2546) ไ ด้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนคลองโคน ในภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (ด้านความประทับใจ ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่ งดึงดูดใจทางการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ด้ า นสิ่ ง อ า นวยความสะดวก  ด้ า น
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว)  ส่วนการ
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ปฏิบั ติ ที่ เ ป็น เลิ ศของ ชุมชนคลองโคน  จั งหวั ด
สมุทรสงครามเป็นต้นแบบในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาชายเลน ความมีจิตสาธารณะของชุมชน
ในความร่วมมือและการจัดการ รวมไปถึงการรวมกลุ่ม
กันอย่างเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชนในการท ากะปิ
คลองโคนจากภูมิปัญญาชาวบ้านจนมีช่ือเสียงโด่งดัง 
และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ชุมชนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ควรมี
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกิด
การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัดควร
เร่งรัดและสนับสนุน ส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่าง
จริงจัง และควรประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ ควรมี
การฝึกอบรม หรือมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่
อาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ผนวกเข้ากับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนช้ีแนะแนวทางให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดและ
เชือ่มโยงกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

สมศักดิ์  มาลี และคณะ (บทคัดย่อ : 2553) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลชุมชนด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่เปูาหมาย 8 หมู่บ้านที่มีการ
ด าเนินการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว การรวบรวม
ข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาด้าน
สั ง ค ม  วั ฒน ธ ร ร ม  วิ ถี ชี วิ ต สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ก าหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เทศบาลต าบลแม่ยาว ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องพบว่า แนวทาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีต าบลแม่ยาว มีองค์ประกอบดังน้ี 

1) ด้านพื้นท่ีฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่

ท่องเที่ ยวให้ค งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้ งฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนเพื่อสร้างอัต

ลักษณ์ทางการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างพื้นที่รูปธรรม 

ต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เป็น

ตัวอย่างในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ในการ

ที่ชุมชนเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชน 

2) ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ควร

มีระบบการบริหารจัดการที่ ชัดเจนและพัฒนาสิ่ง

อ านวยความสะดวก ปรับปรุงเรื่องความสะอาดและ

การบริการนักท่องเที่ยว 

3) ด้านการมีส่วนร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

และสร้างกลไกการจัดการท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว โดย

องค์กรชุมชนและมีกฎกติกาในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

4) ผลักดันเครือข่ายการท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว

เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาบริหารจัดการโดยแท้จริง 

5) ด้านภาคมีการท างานร่วมกับหน่วยงาน

หลายภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมี

การร่วมกันจัดท าเทศบัญญัติเรื่องการดูแลรักษาแหล่ง

ท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 

การประสานการท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ 

และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ส่วนภาคประชาชนในพื้นที่

ต าบลแม่ยาวต้องมีบทบาทส าคัญร่วมกับเทศบาลใน

การก าหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวต าบลแม่ยาวอย่างต่อเนื่อง 
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กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย  
 วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใช้  
 โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัด
เชียงรายนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
ท าการ เก็บรวบรวมข้อมู ล โดยใ ช้ เครื่ อ งมื อคื อ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ ใ ช้
แบ่งเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

1) การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย   
            1.1)  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ วิธีการเดินทาง และ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed - ended Question) ชนิดมีให้
เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice)  
 1.2)  แบบประ เมินความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
เชียงรายลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ย โดยมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.85  
 การอภิปรายผลการศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม
ที่ ใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 

(Interval scale) เป็นการวัดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ของลิเคิร์ท  (Likert scale) ผลคะแนน
ที่รวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ดังน้ี   

ช่วงคะแนน หมายถึง 
4.50 - 5.00 มีระดับความพึงพอใจท่ีมากที่สุด 
3.50 - 4.49 มีในระดับความพึงพอใจท่ีมาก 
2.50 - 3.49 มีในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49 มีในระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.49 มีในระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

1.3)  ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด(Closed ended 
Question)ชนิดมีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple 
Choice) 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  
  เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 50 ราย เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค าถาม ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในจังหวัดเชียงรายและการประชุมกลุ่มเพื่อระดม
สมองโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาการ

ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

แนวทางการส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยแบบสัมภาษณ์ได้มีการตรวจสอบคุณภาพความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
ท่องเที่ยวตรวจสอบความเหมาะสมของขอบเขต
เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
       การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม 
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอ าเภอที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศส าคัญ ๆ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอ
เชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งสิ้น 
400 ชุด 
 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 50 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ตัวแทนส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้น าชุมชน 
       การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และการประชุมใช้การบรรยายเชิงพรรณนา 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ส าหรับการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อ
ทราบถึงลักษณะพื้นฐาน  

 2. ค ่าคะแนน เฉลี ่ย  (Mean) ส าหร ับการ
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ส ถ ิต ิเ ช ิง พ ร ร ณ น า  (Descriptive 
statistics) เพื่อทราบถึงลักษณะพื้นฐาน   
 3. ค ่า เ บี ่ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
deviation) ใช้สูตรส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อทราบถึง
ลักษณะพื้นฐานของข้อมูล   
 
ผลการวิจัย (Results) 
 การวิเคราะห์ผลการวิจัยจากเก็บแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 25,001 – 35,000 บาท เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัวพร้อมครอบครัว และมีจุดประสงค์ใน
การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนชมธรรมชาติ   

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีความพึงพอใจใน
เรื่องความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มากที่สุด ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีความพึงพอใจในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ออนไลน์มากที่สุดส่วนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยมี
ความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดบริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวปานกลาง  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงราย 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

จังหวัดเชียงราย   ̅ S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 4.26 0.71 มาก 
ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 3.38 1.13 ปานกลาง 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.36 0.85 ปานกลาง 
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นอกจากนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดในการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ คือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่
สะดวก เช่น ปูายบอกทาง/แผนที่ไม่ชัดเจน รองลงมา

คือ แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีความเสื่อมโทรมขาดการ
ดูแล 

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของปัญหาที่พบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงราย 

ปัญหาที่พบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงราย จ านวน ร้อยละ 
1.  การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก เช่น รถรับส่งหรือให้บริการ/ถนน/ปูาย

บอกทาง 

223 55.75 

2. ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ/ไม่ถูกสุขอนามัย 76 19.00 
3. สถานท่ีพักแรม/สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีพักแรมมีไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม 51 12.75 
4. บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 50 12.50 

รวม 400 100.00 
 

3. นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการพัฒนา
ในด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวอาทิ มีเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวก สามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวและควรมี
การก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล
หรือเทศกาลที่ส าคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน พบประเด็นด้าน
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้แก่ การร่วมมือ
และประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการผลักดันให้ เ ชียงรายคงความมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีระบบนิเวศภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิ เวศ ได้แก่  การท่องเที่ยวเ ชิง
การศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยได้น าเสนอต่อตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวของแต่ละอ าเภอแล้วโดยภาพรวมต่างมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้ เห็นถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เสมือน
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่
ชุมชน สู่จังหวัด ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรหา
แนวทางสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันหยุด
ยาวหรือในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การปลุกจิตส านึก
ร่วมกันในการรักษาธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และชาญฉลาด 

 

อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบหลาย
ประการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนืในจังหวัดเชียงราย
ดังนี ้

1 .  ลั กษณะทางประชากรศาสตร์  พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 25,001 – 35,000 บาท ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเพศหญิงมีความสนใจทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศมากกว่าผู้ชาย ซึ่งเมื่อดูจากช่วงอายุแล้วจะเป็น
ช่วงวัยที่ต้องการความท้าทาย และมักจะเดินทาง
ท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มคณะ เพื่อพักผ่อนชมธรรมชาติ 
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2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในด้าน
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีความพึงพอใจในเรื่อง
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาก
ที่สุด ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีความพึงพอใจในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ออนไลน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ มัณชิมา  อุดมศิลป์ 
(2556) ที่กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มากกว่านี้ เพื่อให้เกิดการ
กระจายตัวของนักท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับจังหวัดควร
เร่งรัดและสนับสนุน ส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่าง
จริงจัง และควรประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 

ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวมีความ

พึงพอใจในระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจในเรื่อง

ความสะอาดบริ เวณสถานที่ท่องเที่ยวปานกลาง

นอกจากนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดในการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ คือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก 

เช่น ปูายบอกทางหรือ แผนที่ไม่ชัดเจน รองลงมาคือ 

แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีความเสื่อมโทรมขาดการ

ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับสมศักดิ์  มาลี และคณะ (2553) 

ที่ได้สรุปแนวทาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า

ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ควรมีระบบ

การบริหารจัดการที่ชัดเจนและพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวก ปรับปรุงเรื่องความสะอาดและการบริการ

นักท่องเที่ยว 

3.  นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้มีการพัฒนา

ในด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวอาทิ มีเจ้าหน้าที่

อ านวยความสะดวก สามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

ได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวและควรมี

การก าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาล

หรือเทศกาลที่ส าคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนการประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน พบประเด็นด้าน
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้แก่ การร่วมมือ
และประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการผลักดันให้ เ ชียงรายคงความมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีระบบนิเวศภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นจิตส านึกต่อ
การรักษาระบบนิ เวศ ได้แก่  การท่องเที่ยวเ ชิง
การศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยได้น าเสนอต่อตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ท่องเที่ยวของแต่ละอ าเภอแล้วโดยภาพรวมต่างมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้ เห็นถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เสมือน
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่
ชุมชน สู่จังหวัด ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรหา
แนวทางสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันหยุด
ยาวหรือในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การปลุกจิตส านึก
ร่วมกันในการรักษาธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และชาญฉลาด สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ สุวิภา จ าปาวัลย์และคณะ (2550) ที่
กล่าวโดยสรุปว่าความส าเร็จของการจัดการการ
ท่องเที่ ยวนั้น ไม่ ใ ช่ เกิดจากศักยภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ที่ส าคัญคือ การหา
กลวิธีในการรวมกลุ่มให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดย
การโน้มน้าวให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัด
กลุ่มน าเที่ยว การให้บริการเช่ารถจักรยาน การ
จ าหน่ายของฝาก อาหาร เครื่องดื่ม  การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การรักษาความสงบปลอดภัยและการ
อ านวยความสะดวกแก่ นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  เพรา ะ
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับแล้ว
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ยังมีผลดีต่อแง่มุมความคิดที่เกิดขึ้น กล่าวได้ว่า การ
จัดการท่องเที่ยวไม่ใช่หน้าที่ของส่วนราชการเท่านั้น 
แต่ต้องเกิดจากพลังในความร่วมมือของชุมชน แม้
แหล่งท่องเที่ยวนี้ยังไม่เป็นธุรกิจแต่การเริ่มต้นที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้มหาชนรู้จักชุมชนก็เกิดขึ้นสามารถ
น านักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ขบวนการสร้าง
เครือข่ายในวงการธุรกิจท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นตามมา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สมศักดิ์  มาลี และคณะ 
(2553) ที่ได้สรุปแนวทาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่ งยืนว่ าอย่ างหนึ่ งนั้ นต้องมีการท างานร่ วมกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นต้องมีการร่วมกนจัดท าเทศบัญญัติเรื่องการ
ดแูลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่ยาว การประสานการท างานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ธุรกิจ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่วน
ภาคประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ยาวต้องมีบทบาท
ส าคัญร่วมกับเทศบาลในการก าหนดนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวต าบลแม่
ยาวอย่างต่อเนื่อง 

 

สรุป  
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่ งยืนในจังหวัดเชียงราย ให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและประสาน
ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ในการผลักดันให้ เ ชียงรายคงความมี เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีระบบนิเวศภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิ เวศ ได้แก่  การท่องเที่ยวเ ชิงการศึกษา
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เสมือน
เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่
ชุมชน สู่จังหวัด ทั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรหา
แนวทางสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันหยุด
ยาวหรือในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว การปลุกจิตส านึก
ร่วมกันในการรักษาธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และชาญฉลาด โดยสิ่งที่ควร
พัฒนาในสายตาของนักท่องเที่ยวคือ ความต้องการให้
มีการพัฒนาในด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวอาทิ 
มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก สามารถให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ ย วได้  การปรับปรุ งภูมิทัศน์ ในแหล่ ง
ท่องเที่ ยวและควรมีการก าหนดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลหรือเทศกาลที่ส าคัญเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  
 

ข้อเสนอแนะ  
1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เป็น

กลไกส าคัญที่สามารถสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่ยั่งยืน ดังนั้นควรร่วมมือกันที่จะท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงรายเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อไป 

2)   สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยการหากลวิธี
ในการรวมกลุ่มให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้จากความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 
ทั้งนี้การด าเนินงานการวิจัยเสร็จสิ้นลงได้เนื่องจาก
ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝุาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในเขตอ าเภอเมือง 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ตัวแทนส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้น าชุมชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรว่มมือ
เพื่อให้ได้แนวการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้การวิจัย
ครั้งนี้มีความสมบูรณ์และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง พลังงาน 
Development Animation 2 Dimension Media Topic Energy 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง พลังงาน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง พลังงาน ใน

รูปแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อความรู้ เรื่อง พลังงาน 3) เพื่อท าให้ผู้ศึกษาสื่อมีความรู้เกี่ยวกับ 
พลังงาน 1) เร่ืองโลกจะหมดพลังจริงหรือ 2) เร่ืองสถานการณ์พลังงานไทย 3) เรื่องพลังจะหมดทดแทนอย่างไรดี 4) เร่ืองรักษ์โลก  โดย
มีประชากรคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบได้แก่ โปรแกรม Adobe Illustrator, 
โปรแกรม Adobe Flash, โปรแกรม Adobe Photoshop, โปรแกรม Macromedia Dreamweaver, Sound Force, Ulead, 
Mysql, Microsoft Word, Excel, PowerPoint โปรแกรม Appserv ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ซ่ึงแบบสอบถามมีการวัดความพึงพอใจต่อการใช้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง พลังงาน คือ ด้านการออกแบบและด้านเน้ือหา  
    ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า นักเรียนเป็นเพศหญิงจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 เป็นเพศชาย
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ซ่ึงผลการประเมินมีความพึงพอใจในการใช้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง พลังงาน อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้สื่อแอนิเมชั่นอยู่ในระดับดี  

ค าส าคัญ: แอนิเมชั่น 2 มิต,ิ พลังงาน, สื่อ 
 

Abstract 
 Development animation 2 dimension topic energy has objective follow: 1) for development media topic 
energy in format animation 2 dimension 2) for study satisfy to use media topic energy  and 3) for user that use 
media have knowledge about energy in story that : 1) Earth no energy? 2) About energy? 3) Energy backup and 4) 
Love earth. Population is student in high school (class 2) Bang-kangVitayakom School, Bang-Kang sub-district, 
Muang district, Pitsanulok Province. In Term 1 year 2015, number is 40. Tool of development is Adobe Illustrator, 
Adobe Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Sound Force, Ulead, Mysql, Mircrosoft office and 
Appserv. Tool of research is questionnaire about satisfy in use media animation 2 dimension topic energy part 
design and content.  
 Result of research in follow: number of student female is 23 and is 57.50 percent. Number of student 
men is 17 and is 42.50 percent. Satisfy in use media animation 2 dimension topic energy is good. Mean is 4.12. 
Student’s satisfy has good.   

Keywords: Animation 2D, Energy, Media  
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาว่า

พลังงานที่อยู่ในปัจจุบันลดน้อยลง  เพราะเกิดจาก
การที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและมีเทคโนโลยีมากขึ้น
ท าให้ประชากรมีความต้องการในการใช้พลังงานมีมาก
ขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน    และการ
ท าลายทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้น เพราะพลังงานต่าง ๆ 
ที่ใช้กันอยู่ต้องน าทรัพยากรต่างๆ มาผลิต จึงเป็นเหตุ
ให้ทรัพยากรเหล่านี้ลงน้อยลง เพราะในการผลิต
พลังงานแต่ละครั้งทรัพยากรที่ใช้ผลิตเมื่อใช้ผลิตแล้ว
จะหมดไป บางตัวก็สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ แต่
ก็มีส่วนน้อยที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ประกอบ
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศที่ตกต่ า
ประเทศไทยยังต้องเสียเงินจ านวนมากมายในการ
น าเข้าพลังงาน  อาทิเช่น น้ ามันจากต่างประเทศ     
ซึ่งน้ ามันเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อ
มนุษย์ และการพัฒนาประเทศ  ในสมัยก่อนประเทศ
ไทยยังไม่พัฒนามากนักและยังไม่มเีทคโนโลยทีี่ทันสมยั
ท าให้การใช้พลังงานต่างๆ   มีน้อย โดยมากจะใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันกันเท่านั้น จึงท าให้การน า
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานก็มีน้อยจึงไม่ต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน  ซึ่งแตกต่างจาก
ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีสูง  การใช้
ทรัพยากรในการผลิตก็มีสูงตามไปด้วย  

จากสถิติการใช้พลังงานในประเทศไทยของ
กระทรวงพลังงาน (เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน, 2557) 
ในปัจจุบันมีปริมาณการใช้พลังงานที่ เพิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดย จากสถิติการใช้พลังงานภายในประเทศ 
10 อันดับจังหวัดที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงที่สุดคือ 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี  สมุทรปราการ ระยอง 
สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรี 
อยุธยา และนครราชสีมา ความต้องการใช้พลังงาน
ด้านน้ ามันสูงสุดคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก  การ
เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน  มีการเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ โฆษณา โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น และยังมี
การสร้างจิตส านึกให้กับทุกคนที่ใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟ
หลอดที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีคนอยู่ เปิดแอร์ที่ 27 องศา 
ทางเดียวกันไปด้วยกัน  มีการปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก
และเยาวชนด้วยการฝึกอบรม  

การพัฒนาสื่อเรื่อง พลังงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
จัดท าในรูปแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยเป็น
การน าเสนอข้อมูลในด้าน ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน 
การใช้พลังงาน รูปแบบพลังงานแบบต่างๆ การ
ประหยัดพลังงาน ซึ่งการจัดท าสื่อดังกล่าวเป็นการ
จัดท าโดยใช้สื่อประสมประกอบข้อมูล เช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ในระบบสี เสียงประกอบ เสียง
บรรยาย เสียงอธิบาย และเสียงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลสื่อ ท้ังนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้
ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสื่อนี้ ให้เข้าใจได้
ง่ายขึ้น และสร้างความน่าสนใจ ควรจดจ า อันน าไปสู่
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ของผู้ศึกษาให้มากขึ้นด้วย 
และการน าเสนอสื่อน้ีพัฒนาเพื่อให้สามารถน าเสนอได้
ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้งานได้ไม่
จ ากัดเวลา และสถานที่  ท าให้เผยแพร่ข้อมูลสื่อนี้ 
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และยังสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้ตลอดเวลา จึงท าให้สื่อนี้เป็นที่รู้จักและท าให้ผู้คน
ทั่วไปได้ศึกษาได้มากขึ้นอีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง พลงังาน ใน

รูปแบบสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อ

ความรู้เรื่อง พลังงาน 
3.  เพื่อท าให้ผู้ศึกษาสื่อมีความรู้เกี่ยวกับ

พลังงาน 
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง          
   ทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ  ได้ ให้ความหมาย
เกี่ยวกับแอนิเมช่ัน (Animation) ว่า หมายถึง เป็น
วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยการน าภาพนิ่งมา
เรียงล าดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้ดวงตา
เห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา 
(Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่
ฉายอย่างต่อเนื่องเรตินาจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆ
ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาใน
ระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเช่ือมโยงภาพ
ทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มี
ความต่อเนื่องกัน แม้ว่าแอนิ เมช่ันจะใช้หลักการ
เดียวกับวีดีโอ แต่แอนิเมช่ันสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานต่างๆได้มากมาย เช่น งานภาพยนตร์   งาน
โทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปัตถ์ งานก่อสร้าง 
งานด้านวิทยาศาสตร์ หรือ งานพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น  
     ธรรมปพน  ลีอ านวยโชค ได้แบ่งรูปแบบแอนิ
เมช่ัน ออกได้เป็น 3 ชนิด แต่ละชนิดมีผลท าให้เกิดผล
งานที่มีความแตกต่างกันออกไป   ซึ่งได้น าเสนอชนิด
ของแอนิเมชั่น  ไว้ดังนี ้
  1) แอนิ เม ช่ันที่ เกิ ด จากการวาด  (Drawn 
Animation) คือ แอนิเมช่ันที่เกิดจากการวาดภาพที
ละภาพหลายๆพันภาพแต่การฉายภาพเหล่านนั้นผ่าน
กล้องอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีข้อดีของภาพท าแอนิเมชั่นนี้ 
คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าดูชม แต่ข้อเสีย คือ 
ต้องใช้เวลาในการผลิตมากต้องใช้ผู้สร้างจ านวนมาก
และต้นทุนก็สูงตามไปด้วย 
 2) แอนิเมช่ันที่เกิดจากการถ่ายภาพทีละภาพ 
(Stop motion) หรือเรียกว่า เป็นการถ่ายภาพแต่ละ
ขณะของหุ่นจ าลองที่ค่อยขยับๆอาจจะเป็นของเล่น
หรืออาจจะสร้างตัวละครจากการดินน้ ามันหรือวัสดุที่
คล้ายกับดินน้ ามัน โดยโมเดลที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้
อีกหลายครั้งและยังสามารถผลิตได้หลายตัว ท าให้
สามารถถ่ายท าได้หลายฉากในเวลาเดียวกันแต่การ
เคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดหรือสตอปโมชัน 

(Stop Motion) นั้น ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเท
มาก วิธีนี้จึงเป็นงานท่ีต้องอาศัยความอดทนมาก 
    3) แอนิเมช่ันที่สร้างขึ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Animation) ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่
สามารถช่วยให้การท าแอนิเมชั่นง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม 
Maya, Macromedia Flash และ 3D Studio Max 
เป็นต้น วิธีนี้ เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและ
ประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก 
   จากการให้ค าจ ากัดความและรูปแบบของแอนิ
เมช่ันสรุปได้ว่าแอนิเมชั่นเป็นกราฟฟิก ท้ังสองมิติและ
สามมิติ เป็นกระบวนการที่ ภ าพแต่ละภาพของ
ภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจากการกันทีละภาพ
แล้วน ามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยการฉายต่อเนื่องกัน 
มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฎการณ์
ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ก า ร ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆภาพจาก
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกถ่ายภาพรูปวาดหรือรูป
ถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจ าลองที่ค่อยๆขยับเมื่อน าภาพ
ดังกล่าวมาฉายด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 ภาพต่อวินาที
ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้
ต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทั้งนี้ เนื่องจากการเห็น
ภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ เพื่ อสร้างสรรค์
จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม  
       ซึ่งการท างานในรูปแบบของแอนิเมช่ันจะเห็นได้
ว่าเป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในด้านการน าเสนอ ภาพ แสง สี เสียง 
ป ระกอบ ได้ อย่ างสวย งาม  และสามารถสร้ า ง
จินตนาการและแรงจูงใจในการรับชมแอนิเมช่ันได้เป็น
อย่างดี การสร้างสื่อแอนิเมช่ันในรูปแบบ 2 มิติ ใน
เรื่องพลังงาน จึงเลือกใช้การสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีการด าเนินเรื่องราวที่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายกับบุคคลที่ได้รับชมสื่อชนิดนี้ ซึ่งสามารถ
รับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย และการน าเสนอเรื่องราวนั้น
จะเป็นการสร้างความรู้ในด้านพลังงานให้แก่ผู้รับชม
และสามารถสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานได้
ด้วย 
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วิธีการวิจัย  
การออกแบบการวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
       1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบ 
       2)  วิเคราะห์การท างานของระบบ 

   3)  ออกแบบระบบการท างาน 
   4)  สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   5)  ติดตั้งการใช้งานสื่อแอนิเมช่ัน 
   6)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย 
   7)  วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 

 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบ 
       การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อแอนิ
เม ช่ัน  2 มิ ติ  เรื่ อ ง พลั งงาน  นั้ น  คณ ะผู้ วิ จั ย ได้
ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการพัฒนาสื่อในรูปแบบ
การ์ตูน  การสร้างแอนิเมช่ันในรูปแบบ 2 มิติ  และ
เนื้อหาเกี่ยวกับพลังงาน ในด้านการใช้พลังงานใน
ประเทศไทย และส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งานสื่อ
แอนิเมชั่น และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาท า
การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ
ต่อไป 

วิเคราะห์การท างานของระบบ 
 การวิเคราะห์การท างานของการพัฒนาสื่อแอนิ
เม ช่ัน  2  มิ ติ  เรื่ อ ง พลั งงาน  ได้ มี การวิ เคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
      1) วิเคราะห์เนื้อหาในการสร้างสื่อแอนิเมช่ัน 
      2) วิ เคราะห์การสร้างลักษณะตัวละครและ
องค์ประกอบในการสร้างแอนิเมชั่น 
      3) วิเคราะห์รูปแบบการท างานในระบบเว็บไซต์ 

ออกแบบระบบการท างาน 
การออกแบบการแสดงผลสื่อในระบบเว็บไซต์ 

        การจัดท าสื่อด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้มี
การออกแบบการท างานเป็นเว็บไซต์เพื่อการน าเสนอ
สื่อโดยการท างานของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย ส่วน
น าเข้าของระบบเป็นท างานโดยผู้ดูแลระบบที่มีหน้าที่
ดังนี ้

- เพิ่ม แก้ไข ลิงค์วีดีโอการ์ตูนแอนิเมช่ันเกี่ยวกับ
พลังงาน 

- เพิ่ม แก้ไข เนื้อหาข้อความเกี่ยวกับพลังงาน 
ส่วนการแสดงผลบนเว็บไซต์ประกอบไปด้วย การ 

แสดงผลสื่อแอนิเมช่ัน การแสดงผลข้อมูลเนื้อหา
เกี่ยวกับพลังงาน โดยมีแผนผังการน าเสนอข้อมูลดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การออกแบบแผนผังการน าเสนอของเว็บไซต์      

หน้าหลัก 

เนื้อหา 

ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงาน 

แอนิเมชั่น 

เรื่องโลกจะหมดพลัง
จริงหรือ? 

พลังง 
เร่ืองสถานการณ์
พลงังานไทย 

เร่ืองพลงังานจะหมด
ทดแทนอยา่งไรดี? 

เร่ืองรักษโ์ลก 

ผู้ดูแลระบบ 
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     ก า ร จั ด ท า สื่ อ แ อ นิ เม ช่ั น ด้ ว ย ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
คอมพิวเตอร์ได้มีการออกแบบสื่อแอนิเมช่ันเป็นเรื่อง
ดังนี ้

1. เรื่อง โลกจะหมดพลัง 
2. เรื่อง สถานการณ์พลังงานไทย 
3. เรื่อง พลังงานจะหมด ทดแทนอย่างไรดี 
4. เรื่อง รักษ์โลก 

 
การออกแบบเนื้อเร่ือง 
        เรื่องที่ 1 เรื่อง โลกจะหมดพลัง มีเนื้อเรื่องดังนี้  
การด าเนินเรื่องคือบอสและซาร่านั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน 
และได้เกิดไฟฟ้าดับ ท าให้เกิดความสงสัยขึ้นว่าท าไม
ไฟฟ้าจึงดับ เมื่อไฟฟ้าติดเด็กท้ังสองคนจึงได้ชวนกันไป
หาด็อกเตอร์แอนดริว และได้เล่าให้  ด็อกเตอร์ฟังว่าได้
เกิดไฟฟ้าดับ หรือว่าโลกของเราใกล้จะหมดพลังงาน
แล้ว ด็อกเตอร์จึงได้อธิบายถึงสาเหตุการเกิดไฟฟ้าดับ 
และได้บอกกับเด็กทั้งสองว่าโลกของเรายังไม่หมด
พลังงาน แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดพลังงาน โลก
ของเราก็อาจจะหมดพลังงานจริงๆก็ได้ 

          เรื่องที่ 2 เรื่อง  สถานการณพ์ลังงานไทย 
          การด าเนินเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทย การใช้พลังงานในประเทศไทย สถิติ
การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ ามัน และพลังงานอ่ืนๆ
ที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
           เรื่องที่  3 เรื่อง  พลังงานจะหมดทดแทน
อย่างไรดี 
           การด าเนินเรื่องเกี่ยวกับการหาพลังงาน
ทดแทน การหาพลังงานที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทน
พลังงานที่อาจจะหมดไปในอนาคต ให้มีใช้ไปได้อีก
นานๆและเพื่อเป็นการลดการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ 
           เรื่องที่ 4 เรื่อง รักษ์โลก  
    การด าเนินเรื่องเกี่ยวกับการรักษ์โลกโดยการ
ช่วยกันประหยัดพลังงาน จากตัวละครสองพี่น้อง จิ๊บ
และจ๊อด และเป็นการแนะน า เชิญชวน ให้ช่วยกัน
รักษ์โลกด้วยการปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ขณะที่ไม่ใช้งาน 
 

 
การออกแบบตัวละคร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบตัวละครหลักในการด าเนินเรื่อง 
คือ ด็อกเตอร์แอนดริว 
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ภาพที่ 3 การออกแบบตัวละครหลักในการด าเนินเรื่อง 
คือ เด็กชายบอส 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบตัวละครหลักในการด าเนินเรื่อง 
คือ เด็กหญิงจิ๊บ 

 

การออกแบบเคร่ืองมือในการจัดท าการวิจัย 
         เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามวัด
ระดับความพึงพอใจในการใช้สื่อเรื่อง พลังงาน แบบ 
Rating Scale โดยแบ่งส่วนการออกแบบสอบถาม
ดังนี ้
        ส่ ว น ที่  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 
        ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพลังงาน 
        ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
        ใน ก า ร ค า น ว ณ ค่ า ท า ง ส ถิ ติ ผู้ วิ จั ย ใ ช้
แบบสอบถามจากการประเมินความพึงพอใจโดยใช้ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยกรณีแจกแจงความถี่   และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          การออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
เป็นการออกบบโดยใช้ข้อค าถามในการวัดระดับความ
พึงพอใจที่มีต่อการรับชมสื่อโดยใช้ Scale 5 ระดับ      

หรือที่เรียกว่าวัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert 
technique) สถิติที่ ใช้คือค่าเฉลี่ย   ซึ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินน าระดับสูงสุดลบระดับต่ าสุดแล้วหารด้วย
จ านวนช่วงที่ตั้งไว้ และแปลความดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความว่าพึงพอใจมาก

ที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  แปลความว่าพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  แปลความว่าพึงพอใจปาน

กลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลความว่าพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  แปลความว่าพึงพอใจน้อย

ที่สุด 
ประชากรที่ใช้การวิจัย 

       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
กร่างวิทยาคม  ต าบลบ้านกร่าง  จ.พิษณุโลก  ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558  จ านวน 40 คน และใช้
ประชากรทุกคนในงานวิจัย 
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ผลการวิจัย 

         การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการน าเสนอสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่องพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์ในการน าเสนอข้อมูล 

เรื่องพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าเว็บไซต์การน าเสนอสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ 

เรื่องพลังงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 หน้าเว็บไซต์การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที ่8 การแสดงผลแอนิเมชั่น 2 มิติ 
 เรื่องโลกจะหมดพลังจริงหรือ 

 

ภาพที ่9  การแสดงผลแอนิเมชั่น 2 มิติ 
 เรื่องสถานการณ์พลังงานไทย 
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ภาพที ่10 การแสดงผลแอนเิมช่ัน 2 มิต ิ
 เรื่องพลังงานจะหมดทดแทนอย่างไรด ี

 

ภาพที ่11  การแสดงผลแอนิเมชั่น 2 มิต ิ
 เรื่องรักษ์โลก 
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ผลการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติ 
เรื่องพลังงาน มีการจัดท าโดยการสร้างน าเสนอใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ โดยมุ่งหวังให้ที่ใช้สื่อ
เกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพลังงานเพิ่มขึ้น และ
เป็นการเพิ่มเติมความรู้ โดยมีการ    ประเมินความพึง
พอใจ  ในการใช้งานสื่อการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
โดยวัดเป็นระดับความพึงพอใจในการใช้งาน  โดยผู้ให้
ความคิดเห็นคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จ านวน 40  คน โดย
ผลสรุปของการวิจัยได้ผลดังนี้ 
 ผลการพัฒ นาสื่ อแอนิ เม ช่ัน  2 มิ ติ  เรื่ อ ง 
พลังงาน ได้มีการสร้างสื่อแอนิเมช่ัน โดยแบ่งออกเป็น 
4 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 โลกจะหมดพลังจริงหรือ  เรื่องที่ 
2 สถานการณ์พลังงานไทย เรื่องที่ 3 พลังงานจะหมด
ทดแทนอย่างไรดีและ เรื่องที ่4 รักษ์โลก  
        โดยการน าเสนอสื่อแอนิเมช่ันได้มีการน าเสนอ
บนเว็บไซต์ โดยมีเมนูในการท างานประกอบด้วย หน้า
หลัก การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานต่างๆ การ
น าเสนอแอนิเมชั่น และเมนูส าหรับผู้ดูแลระบบ  
        ในส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูล
ในด้าน การเพิ่ม แก้ไข ลบ  และเพิ่ม ลบ สื่อแอนิเมช่ัน 
        จากการด าเนินงานวิจัยในการสอบถามความพึง
พอใจในการรับชมสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติในเรื่อง พลังงาน 
คณะผู้ด าเนินการวิจัยได้ท าการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จ านวน 40 คน โดย
สรุปผลการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 
        ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 เพศหญิงจ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.50 
        มีค่าประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06  
ผู้ใช้งานได้รับความรู้จากการใช้งานสื่ออยู่ในระดับมาก
ที่สุด 4.30 สื่อการพัฒนาแอนิเมช่ันมีความน่าสนใจ มี

ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.06 สื่อ
การ์ตูนแอนิเมช่ันท าให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 ความ ชัด เจน ในการตรวจสอบผลคะแนน
แบบทดสอบ  มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น  4.23 ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.70     สื่อมีความสอดคล้องกันและเข้าใจ
ได้ ง่าย  มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น  4.18        ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.71   การ์ตูนแอนิเมช่ันมีภาพ เสียง ที่
ชัด เจน เหมาะสม  มีค่ า เฉลี่ ย  4.13 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.56 ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.08  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
ความเหมาะสมของแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  นักเรียนคิดว่าเมื่อดูการ์ตูน
แอนิเมช่ันแล้วจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากน้อย
เท่าใด มีค่าเฉลี่ย 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 
ความเหมาะสมระหว่างค าถามและค าตอบ มีค่าเฉลี่ย 
4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 การ์ตูนมีสีสันที่
สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
ตามล าดับ 
 จากการด าเนินการวิจัยโดยการน าเสนอสื่อ
ความรู้ในรูปแบบแอนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่องพลังงาน ให้แก่
กลุ่มตัวอย่างนั้น  ได้มีการประเมินความรู้ โดยใช้
แบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน 30 ข้อ  ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยข้อค าถามจากเนื้อหาในสื่อแอนิเมช่ัน 
2 มิติ โดยกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบได้ในระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ท้ังหมดทุกคน 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
  ในการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อแอนิเมช่ัน
ใน ภ าพ รวม อยู่ ใน ระ ดั บ ม าก  โด ย ทั้ งนี้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ประเมินในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งในการออกแบบเนื้อหาได้มีการวิเคราะห์
เนื้ อหาในการน ามาสร้างเนื้ อ เรื่ องให้ เข้ าใจ ง่าย 
สอดคล้องกับเรื่องพลังงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถที่จะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สรชัย ชวรางกูร และ 
ชัชฎา ชวรางกูร  ในเรื่อง การพัฒนาวีดิทัศน์แอนิเมชั่น
สามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 3  ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์แอนิเมช่ันสามมิติ 
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ส า ห รั บ นั ก เรี ย น ช่ ว ง ช้ั น ที่  3   
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างกลุ่มที่
ใช้สื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่นสามมิติกับกลุ่มที่เรียนด้วยการ
เรียนปกติ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้สื่อ 
ซึ่งระดับความพึงพอใจในการใช้ อยู่ในระดับดีมาก
เช่นเดียวกัน 
 

สรุป  
         การจัดท าสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติเรื่อง พลังงานได้
มีการจัดท าสื่อแอนิเมช่ัน 2 มิติที่มีเนื้อหาประกอบไป
ด้วยการน าเสนอแอนิเมช่ันในรูปแบบการด าเนินเนื้อ
เรื่องในการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานโดยแบ่งออกเป็น
เรื่องดังนี้ เรื่องที่ 1 โลกจะหมดพลังจริงหรือ  เรื่องที่ 2 

สถานการณ์พลังงานไทย เรื่องที่ 3 พลังงานจะหมด
ทดแทนอย่างไรดีและ เรื่องที่ 4 รักษ์โลก โดยการ
จัดท าแอนิ เม ช่ันเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
พลังงานโดยมีตัวละคร 3 ตัว เป็นผู้ด าเนินเรื่องราว 
และเมื่อพัฒนาสื่อแอนิเมช่ันเรียบร้อยแล้วได้น าสื่อไป
น าเสนอบนเว็บไซต์ที่จัดสร้างขึ้น โดยมีการน าเสนอ
ข้อมูลประกอบเว็บไซต์ในด้านพลังงานด้วย 

   การน าเสนอสื่อดังกล่าวได้น าไปสอบถามความ
พึงพอใจจากผู้ รับชมสื่ อซึ่ งประกอบไปด้วยการ
สอบถามความพึงพอใจในด้านการออกแบบสื่อ และ
ด้านเนื้อหาที่น าเสนอในสื่อ และจัดท าแบบทดสอบ
เพื่อประเมินความรู้ที่ได้จากการรับชมสื่อแอนิเมช่ัน 2 
มิ ติ  โด ยป ระชากรที่ วิ จั ย คื อนั ก เรี ย น ใน ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จ.
พิษณุโลก  ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในด้านการ

ออกแบบอยู่ในระดับดี ในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
เช่นเดียวกัน ผลการประเมินความรู้โดยแบบทดสอบ
อยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าสื่อไว้
เพิ่มเติมคือ การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงาน มีข้อมูล
ละเอียดมากควรสร้างรูปแบบการน าเสนอให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน เช่น  ควรมีการจ าลองการน าเสนอ
การ์ตูนแอนิเมช่ันเรื่อง การเกิดพลังงาน เป็นต้น และ
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ เกี่ยวกับพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดท างานวิจัย 
        1. เนื้อหาเกี่ยวกับพลังงาน มีข้อมูลรายละเอียด

เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรสร้างรูปแบบ
การน าเสนอให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การ
จ าลองการเกิดพลังงานในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน 
การน าเสนอวิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ 
เป็นต้น  

2. ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง และให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยคณะผู้วิจัย
ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากบุคคลหลายท่าน 
ขอขอบคุณคุณครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ต าบลบ้านกร่าง จ .
พิษณุโลก ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การท าวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนใน
การจัดท างานวิจัยนี้  ขอขอบพระคุณบิดา มารดา เป็น
อย่างสูง ที่เป็นผู้ให้ก าเนิด เป็นผู้ปลูกฝังคุณงามความดี 
และสติปัญญาแก่คณะผู้จัดท างานวิจัยที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิต และการท างานให้ประสบความส าเร็จต่อไป  
 คณะผู้จัดท าวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
หากมีข้อบกพร่องประการใดอันเกิดจากการจัดท า
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งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สา
หรับผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการน าไปศึกษา
ต่อไป  
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บทคัดย่อ  
การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายจ าเป็นต้องเข้าใจผลของพารามิเตอร์ของวงจร ที่มีผลต่อการส่งก าลังงานไฟฟ้า 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ได้ท าการวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าเพื่อแสดง
พารามิเตอร์ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงานไฟฟ้า ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้วงจรขับอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
เพิ่มก าลังไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงเฟอร์ไรต์ ออกแบบขดส่ง และขดรับก าลังงานจากการพันบนแกนอากาศ และพันบนแกนเฟอร์ไรต์ เพื่อ
เลือกรูปแบบแกน และการพันที่เหมาะสม ทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อแสดงผลของพารามิเตอร์แต่ละตัว ผลการศึกษาพบว่า 1) 
รูปแบบการพันโดยใช้แกนอากาศเมื่อปรับค่าความถี่รีโซแนนซ์ที่เหมาะสมสามารถให้ค่าก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่าการพันบนแกนเฟอร์
ไรต์ 2) ความเหนี่ยวน าร่วมลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างของขดตัวน าท าให้ค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรเปลี่ยนแปลงตามมีผลต่อ
ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ 3) การปรับค่าความถี่ตามการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างของขดตัวน าสามารถเพิ่มก าลังไฟฟ้าขา
ออกได้ เนื่องจากเป็นการชดเชยค่าความเหนี่ยวน าร่วม 4) ก าลังไฟฟ้าขาออกแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าขาเข้า อย่างไรก็ตามอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ควรออกแบบให้สามารถทนพิกัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าสูงได้ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายพิกัดก าลังสูง และศึกษาในเชิงลึกได้ต่อไป 

ค าส าคัญ: การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย, อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น, หม้อแปลงเฟอร์ไรต์, ความถี่รีโซแนนซ ์
 

Abstract 
To design of wireless power transfer, influence parameters on performance of power transfer should be 

known. The objective of this study is a study of influence factors on performance of wireless power transfer. 
Equivalent circuit of wireless power transfer was analyzed in order to reveal the influence parameters on 
performance of wireless power transfer. Wireless power transfer circuit was designed driving by full bridge inverter. 
To increase power, Ferrite Transformer are used. Transmitter and receiver coils with air and ferrite core were 
designed that using to choose optimization of core and coils. Power transfer was performed to present effect of 
the influence parameters. From the study results found that 1) Output power from adjustment optimal 
resonance frequency obtaining from using air core more than ferrite core. 2) Mutual inductance decreasing 
according to increasing of distance between coils causes increasing of impedance directly impact on the output 
power and efficiency. 3) Adjustment frequency according to changing of distance can increase the out power that 
is compensation the mutual inductance. 4) Output power very with input voltage however electronic equipment 
in inverter circuit should be designed to endure high voltage and current. The study results can be used to design 
high power wireless power transfer and to deep study. 

Keywords: Wireless Power Transfer, Full Bridge Inverter, Ferrite Transformer, Resonance Frequency.   
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บทน า  
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย คือ เทคโนโลยีที่

สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน า ใช้
สนามแม่เหล็กความถี่สูงในสภาวะรีโซแนนซ์คล้อง
ระหว่างขดตัวน าด้านส่งและด้านรับก าลังงานผ่าน
ตัวกลางอากาศ   

การประยุกต์ใช้งานท าได้หลายลักษณะ เช่น 
ประจุแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (F. 
Muavi et al, 2012) รถยนต์ไฟฟ้า (S. Jeong et al, 
2015) ลดอันตรายจากการสัมผัสสายตัวน า และ
สารเคมีจากแบตเตอรี่โดยตรง ใช้กับงานทางการ
แพทย์ในการส่งก าลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ปลูกฝังใน
ร่างกายมนุษย์โดยไม่ต้องผ่าตัดใหม่ (J.C. Lin et al, 
2013) เป็นต้น  

ลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ
ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายมีการเพิ่มขึ้นก่อน
จากนั้นจึงลดลงอย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของ
ระยะห่างระหว่างขดตัวน า (H. Jiang et al, 2013) 
ความสูญเสียส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเนื่องจากใช้ตัวกลาง
อากาศ ฟลักซ์แม่เหล็กส่วนใหญ่เป็นฟลักซ์รั่วไหล ท า
ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกมีค่าต่ า 

จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเพิ่ม
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ แบ่งได้ 3 กลุ่ม
หลัก คือ 1) การปรับค่าความถี่ เพื่อชดเชยความ
เหนี่ยวน าร่วม ท าได้ง่าย ให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ก าลังไฟฟ้าขาออกไม่มาก (N. Y. Kim et al, 2012), 
(A. P. Sample et al, 2011), (Y. Zhang et al, 
2014)   2) การปรับค่าอิมพีแดนซ์ เพื่อชดเชยความ
เหนี่ ยวน าร่ วม เป็นวิ ธีที่ มี ความซับซ้อนแต่ ให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นมาก (Y. Lim et al, 
2014), (T. C. Beh et al, 2013), (A. Ong et al, 
2014) 3) การออกแบบการพันขดส่งและขดรับก าลัง
งานร่วมกับการใช้แกนเฟอร์ไรต์ เพื่อเพิ่มความ
เหนี่ยวน าของขดตัวน า (J. Kim et al, 2013), (H. 
Kim et al, 2016) 

จากการวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้าของ
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อหาสมรรถนะการส่ง

ก าลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพ พบว่าตัวแปรที่
มีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออก คือ ความเหนี่ยวน าของ
ขดตัวน า  ความเหนี่ ยวน าร่ วม ความถี่ ใ ช้ งาน 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า และความต้านทานของโหลด  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ผลของพารามิเตอร์ขอ
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ที่มีผลต่อสมรรถนะการส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย และน าเสนอวิธีการเพิ่มก าลังไฟฟ้า
ขาออกโดยการปรับค่าความถี่ ร่ วมกับการเพิ่ม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าวงจร จากการเพิ่มหม้อแปลงแกน
เฟอร์ไรต์เข้าไปในวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาผลของพารามิเตอร์ของวงจรส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายที่มีต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้า
ไร้สาย 

2. เพื่อพัฒนาวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.วงจรในสภาวะรีโซแนนซ์ 
วงจรในสภาวะรีโซแนนซ์ อิมพีแดนซ์ของระบบ

เหลือเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียว กระแส
สามารถไหลผ่านวงจรได้มาก ความถี่รีโซแนนซ์ หาได้
จากสมการ ดังต่อไปนี้ 

r

1
f =

2π LC
   (1) 

 
2. การส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
เมื่ออิมพีแดนซ์ของโหลดสมดุลกับอิมพีแดนซ์

ของแหล่งจ่าย ในสภาวะนี้ สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้
สูงสุด  

 

วิธีการวิจัย  
1. การวิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า 
ใช้วงจรสมมูลของหม้อแปลงแกนอากาศต่อ

อนุกรมกับคาปาซิเตอร์แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 วงจรสมมูลการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
เมื่อ 1V  คือแรงดันไฟฟ้าขาเข้าวงจร 1 2,  C C  

คือ คาปาซิแตนซ์ภายนอกต่อเข้ากับวงจรเพื่อท าให้
เกิดสภาวะรีโซแนนซ์ 1 2,  R R  คือความต้านทาน 

1 2,  L L  คือความเหนี่ยวน าของขดตัวน าทางด้านส่ง 
และด้านรับก าลังงาน LR  คือ ความต้านทานไฟฟ้า
ของโหลด LR  คือ ความเหนี่ยวน าร่วม และ inZ  คือ
อิมพีแดนซ์ของวงจร จากวงจรภาพที่ 1 ใช้สมการ
แรงดันเคอร์ซอฟฟ์ (KVL) หาสมการแรงดันทั้งสอง
ด้านของวงจร แสดงตามสมการที่ (2)  
 

1 12 11

12 2 20

Z j M IV

j M Z I





    
         

 

 (2) 
แก้สมการหากระแส 1I และ 2I  จากนั้นจึงหาสมการ
ก าลังไฟฟ้าขาเข้า ขาออก และประสิทธิภาพ ได้ตาม
สมการที่ (3) – (5) ดังนี ้

1

2

2

1 1 2 2

1 2

in

Z V
P V I

Z Z M
 

  

 (3) 

1

2 2 2

2

2 2 2
2 2

1 2

L

out L

M V R
P I R

Z Z M





 

  

 (4) 

2 2

2 2

2 1 2

out L

in

P M R

P Z Z Z M





 

  

 (5) 

 
2

1
2

M
Z Zin

Z


    (6) 

เมื่อ       1 1 1
1

1
Z R j L

j C



    

            

 2 2 2 ,   2
2

1
L fZ R R j L

C
 



 
 

 
     

   1 2
M k L L    (7) 

โดยที่ k  ในสมการที่ (7) คือ Coefficient of 
Coupling มีรูปสมการเป็นฟังก์ชันของระยะทางดังนี้ 
(S. Y. R. Hui et al, 2014), (J.O. Mur-Miranda et 
al, 2010) 

 
3/2

2
2/3

1 2

1

1 2 /

k

d r r


 
  

 (8) 

เมื่อ 1 2,  r r  คือรัศมีขดตัวน า และ d  คือ ระยะห่าง
ระหว่างขดตัวน า ด้านส่ง และด้านรับก าลังงาน 

2. การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะการ
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

พิจารณาจากสมการก าลังไฟฟ้าขาออก ใน
สมการที่ (4) พบว่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อก าลังไฟฟ้า
ขาออก มีหลายตัว การศึกษานี้ให้ความส าคัญที่ 
ความเหนี่ยวน า  ,  1 2L L ความถี่รี โซแนนซ์  fr  
ความเหนี่ยวน าร่วม  M  และแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 

 1V  จากพารามิเตอร์ดังกล่าวจึงได้แนวทางการเพิ่ม
ก าลังไฟฟ้าขาออกดังน้ี 

2.1 การเพ่ิมความเหนี่ยวน าจากการพันและ
แกนเฟอร์ไรต์ 
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พิจารณาสมการความเหนี่ยวน าของขดตัวน า
ตามสมการที่ (9) การเพิ่มค่าความเหนี่ยวน าสามารถ
ท าได้โดยการเพิ่มจ านวนขด  N ค่าความซึมซาบ
สัมพัทธ์  r พื้นที่หน้าตัดของแกน  A และการ
ลดความยาวทางเดินเฉลี่ยของฟลักซ์แม่เหล็ก    

22
0

N AN A r
L

 
          (9) 

จึงได้ออกแบบขดตัวน า 3 ลักษณะแสดงดังภาพที่ 2 
ดังนี ้

 
(ก) การพันแบบท่ี 1 พันบนแกนอากาศ 

 
(ข) การพันแบบท่ี 2 เพิ่มความซึมซาบโดยใช้แกนเฟอร์ไรต์แท่ง 

 

 
(ค) การพันแบบท่ี 3 ลดความยาวทางเดินฟลักซ์แมเ่หล็ก 

ภาพที่ 2 ลักษณะการพันขดตัวน า 3 แบบ 

1293



 
 

พิจารณาภาพที่ 2 การพันแบบที่ 1 พันบนแกน
อากาศแบบปกติ การพันแบบที่ 2 เป็นการเพิ่มความ
ซึมซาบโดยใช้แกนเฟอร์ไรต์แบบแท่ง เนื่องจาก
สามารถหาได้ตามท้องตลาด ส่วนการพันแบบที่ 3 
ลดความยาวเส้นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กให้น้อยลงแต่
มีผลท าให้พื้นที่หน้าตัดของแกนน้อยลง ในลักษณะ
การพันขดตัวน าทั้ง 3 แบบนี้ ได้ท าการทดสอบ

เปรียบเทียบกัน  เพื่อดูลักษณะก าลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 
15-16  เพื่อเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด โดยที่ลักษณะการ
พันแต่ละแบบมีผลท าให้ความเหนี่ยวน าในสมการที่ 
(9) เปลี่ยนแปลง โดยมีค่าพารามิเตอร์ของ 
การพันขดตัวน าทั้ง 3 แบบแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของขดตัวน าทั้ง 3 แบบ 

รูปแบบที ่
L  

(mH) 
C 

(nF) 
R 
(Ω) 

ขนาดของขดลวด 
(AWG) 

1 
ขดส่ง 6.82 4.7 3.41 22 
ขดรับ 6.96 4.7 3.41 22 

2 
ขดส่ง 10.3 4.7 3.48 22 
ขดรับ 10.23 4.7 3.47 22 

3 
ขดส่ง 6.02 4.7 3.45 22 

ขดรับ 7.9 4.7 3.43 22 

 
ในการเปรียบเทียบรูปแบบการพันทั้ง 3 แบบ

นั้น ก าหนดให้พารามิเตอร์ R และ C มีขนาดเท่ากัน 
แต่ L ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการพันแต่ละ
แบบให้ค่าความเหนี่ยวน าไม่เท่ากัน 

2.2 การปรับความถี่รีโซแนนซ์ 
พิจารณาสมการที่ (4)-(8) เห็นได้ว่าเมื่อ

ระยะห่างระหว่างขดตัวน าเปลี่ยนแปลงมีผลท าให้
ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยน ท าให้อิมพีแดนซ์ของ
วงจรเปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อก าลังไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพ อธิบายได้โดยตามหลักการ
การส่งก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power 

transfer) ดังนั้นเมื่อพิจารณาเทอม  
2

M ใน
สมการที่ (6) การชดเชยการเปลี่ยนแปลงของความ

เหนี่ยวน าร่วม  M สามารถท าได้โดยการปรับ
ค่าความถี่ 

2.3 การเพ่ิมแรงดันขาเข้าโดยใช้หม้อแปลง
แกนเฟอร์ไรต์ 

ก าลังไฟฟ้าขาออกตามสมการที่ (4) แปรผันกับ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้ายกก าลังสอง ดังนั้นการเพิ่มหม้อ
แปลงแกนเฟอร์ไรต์เข้าไปในวงจรจึงสามารถเพิ่ม
ก าลังขาออกของวงจรได้ หรืออาจมองว่าเป็นการ
ปรับค่าตัวแปร 1V  นั้นเอง การที่เลือกใช้หม้อแปลง
แกนเฟอร์ไรต์นั้นเนื่องจากสามารถตอบสนองย่าน
ความถี่สูงได้ดีกว่าหม้อแปลงแกนเหล็ก อย่างไรพิกัด
ของหม้อแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของแกนเฟอร์ไรต ์
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3. การออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
ภาพที่ 5 องค์ประกอบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

 
ออกแบบวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  มีส่วน 

ประกอบหลักคือ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง คอน
เวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น (Full bridge converter) 
หม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ ขดส่งและรับก าลังงาน 

3.1 อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น (full bridge  
converter)  

วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ เต็มคลื่น สามารถปรับ
ค่า ความถี่ได้สูงสุด 750 กิโลเฮิร์ต แสดงวงจร ดังรูป

ที่  3 ท าการทดลองจ่ายโหลดขนาด 160 โอห์ม 
(25วัตต์) ใช้แรงดันอินพุตกระแสตรง 10 โวลต์ ที่
ความถี่รีโซแนนซ์ 14.94 กิโลเฮิร์ต ระยะห่างระหว่าง
ขดส่งก าลังงานและขดรับก าลังงาน 21 เซนติเมตร 
ได้ลักษณะสัญญาณแรงดัน และกระแสด้านขดรับ 
และขดส่งก าลังงาน แสดงดังภาพที่ 5 

 
 

 

 
ภาพที่ 3 วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 

 
ภาพที่ 4 สัญญาณป้อนเข้าขาเกตของมอสเฟต 
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(ก) แรงดัน และกระแส ด้านขาเขา้ขดส่งก าลังงาน 

 
(ข) แรงดัน และกระแส ด้านขาออกขดรับก าลังงาน 

ภาพที่ 5 สัญญาณขาเข้า และขาออก ขดส่ง และขดรับก าลังงานขณะจ่ายโหลด 
 

จากภาพที่ 4 คือ สัญญาณที่จ่ายให้กับมอสเฟต  
ท าหน้าท่ีเป็นสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซ์ S1 และ S4 
ท างานพร้อมกัน เช่นเดียวกันกับสวิตซ์ S2 และ S3 ก็

จะท างานพร้อมกัน ท า ให้ ได้ สัญญาณขาออก
อินเวอร์เตอร์เป็นแบบ เต็มรูปคลื่น 

 

3.2 การออกแบบขดตัวน า 

 
ภาพที่ 6 ขดส่ง และขดรับก าลังงานพันบนแกนอากาศ 
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ขั้นตอนที่ 1 จากการทดสอบเปรียบเทียบ
รูปแบบของขดตัวน าทั้ง 3 ลักษณะแสดงดังรูปที่ 2 
แล้วจึงเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดในการส่งก าลังไฟฟ้าไร้
สายคือการพันแบบที่ 1 พันบนแกนอากาศแบบปกติ  
และการออกแบบพารามิเตอร์ ได้ก าหนดขนาดของ
ขดส่ง และขดรับก าลังงานก่อนซึ่งก าหนดขนาดไว้ดัง
รูปที่ 6 จากนั้นจึงพันขดส่ง และขดรับก าลังงานตาม
จ านวนรอบที่ก าหนดไว้  โดยใช้ขดลวดทองแดงขนาด 
16 AWG ค่าความเหนี่ยวน าที่ได้ในตารางที่ 2 นั้น
ได้มาจากเครื่องวัด R L C  ยี่ห้อ GWINSTEK รุ่น 

LCR-916(100kHz) นอกจากนี้แล้วยังสามารถ
ค านวณค่าความเหนี่ยวน าได้โดยใช้สมการที ่(10)

  
2 2

9 10

r N
L

r l





   (10) 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ค่าความเหนี่ยวน าของขด
ตัวน าแล้ว จึงก าหนดค่าตัวเก็บประจุที่จะน ามาต่อ
ร่วมเข้าในวงจร แล้วน ามาค านวณหาค่าความถี่รี
โซแนนซ์ของวงจร ได้ค่าพารามิเตอร์ของขดตัวน า
แสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของขดส่ง และรับก าลังงาน 

 L (mH) C(nF) R(Ω) F(kHz) 

ขดส่ง 24.16 4.7 1.90 14.94 

ขดรับ 24.28 4.7 1.91 14.94 

 
3.2 หม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ 
ออกแบบหม้อแปลงแกนเฟอร์ไรต์ ส าหรับเพิ่ม

แรงดันด้วยอัตราส่วน 1/3 ใช้ขดลวดทองแดงเบอร์ 
16 AWG พันด้านปฐมภูมิจ าวน 10 รอบ และด้าน
ทุติยภูมิ 30 รอบ  
  4. การทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

4.1  ทดสอบผลของตัวกลางที่มีต่อสมรรถนะ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการใช้ขดส่งและขดรับก าลังงาน แบบพันบนแกน
อากาศและพันบนแกนเฟอร์ไรต์ เง่ือนไขการทดสอบ
จ่ายโหลดขนาด 1.2 กิโลโอห์ม (25 วัตต์) ใช้แรงดัน
กระแสตรงขาเข้าคงที่ 10 โวลต์ ความถี่คงที่ 28.66 
กิโลเฮิร์ต จากนั้นจึงทดสอบปรับความถี่ 

4.2  ทดสอบส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายกรณีความถี่
คงที ่และปรับความถี่ 

การทดลองนี้จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  
50 โวลต์ คงที่ตลอดการทดลอง ใช้ความถี่คงที ่ 
14.94 กิโลเฮิร์ต ระยะห่างระหว่างขดรับ และขดส่ง
ก าลังงาน 0-30 เซนติเมตร จ่ายก าลังงานให้กับโหลด

ความต้านทาน 286 โอห์ม (120 วัตต์) จากนั้นจึงท า
การทดสอบปรับค่าความถี่ ท าการวัดค่ากระแส และ
แรงดันไฟฟ้าแต่ล่ะส่วนของวงจร เพื่อใช้ค านวณหา
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ 

4.3  ทดสอบหาพิกัดการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้ 
สายโดยการเพ่ิมโหลด 

การทดลองนี้ เพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขา
เข้าครั้งละ 10 โวลต์ ใช้ความถี่ 14.94 กิโลเฮิร์ต 
ระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 21 
เซนติเมตร จ่ายก าลังงานให้กับโหลดความต้านทาน 
37.8 โอห์ม (100 วัตต์) จากนั้นจึงท าการเพิ่มโหลด 
และวัดค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าแต่ล่ะส่วนของ
วงจร เพื่อใช้ค านวณหาก าลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพการส่งก าลังงาน 

4.4  ทดสอบหาความเหนี่ยวน าร่วมในวงจร 
ส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สาย 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาค่าความ
เหนี่ยวน าร่วม ( )M จากการทดสอบใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบกับความเหนี่ยวน าร่วมจากการจ าลอง
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ด้วยสมการ การทดสอบโดยใช้วิธีอัตราส่วนแรงดัน
ขณะเปิดวงจรตามวงจรการทดสอบแสดงดังรูปที่ 7 
จากนั้นจึงค านวณโดยใช้สมการที่ (11) (A. Dalal et 

al, 2015), ( T.P. Ezhil Reenaa Joy et al, 2014) 
ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 7 วงจรทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม 

 

2
1

1

OCV
M L

V
   (11) 

1V  คือ แรงดันขาเข้าขดส่งก าลังงาน 2OCV คือ 
แรงดันขาออกขดส่งก าลังงานขณะเปิดวงจร และ 1L  
คือความเหนี่ยวน าขดส่งก าลังงาน และความจุไฟฟ้า

 pC  ส าหรับท าให้วงจรท างานในสภาวะรีโซแนนซ์
สามารถต่อได้ทั้งอนุกรมและขนานมีสมการสัมพันธ์
กับความถี่และความเหนี่ยวน าดังนี้ 

2

1

1
pC

L
    (12) 

ทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 25 โวลต์ ค่าพารามิเตอร์ของจรส่ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงในตารางที่ 1 เลื่อนขดรับ
ก าลั ง งานห่ า งออกจากขดส่ งก าลั ง ง าน  0-30 
เซนติเมตร ท าการบันทึกค่าแรงดันขณะเปิดวงจรทั้ง

สองด้ านของวงจรน าค่าที่ ได้ค านวณหาความ
เหนี่ยวน าร่วมตามสมการที่ (11)  
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการจ าลอง 
ใช้ค่าพารามิเตอร์ของขดส่ง และรับก าลังงาน 

แสดงในตารางที่ 1 แทนค่าลงในสมการตามที่ได้
พิสูจน์มา ได้กราฟความเหนี่ยวน าร่วมแสดงดังภาพที่ 
8 ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพที่โหลด
ต่างกัน แสดงดังภาพที่ 9-10 อิมพีแดนซ์ของวงจรที่
ความถี่ต่างกันแสดงในภาพที่ 11 ก าลังไฟฟ้าขาออก 
และประสิทธิภาพเมื่อปรับค่าความถี่แสดงดังภาพที่ 
12-13 และก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อท าการปรับค่า
แรงดันขาเข้าดังภาพที่ 14 ดังนี ้
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ภาพที่ 8 ความเหนี่ยวน าร่วม ( )M  

จากภาพที่ 8 ความเหนี่ยวน าร่วม  M  ลดลง
ตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขดตัวน า 
เนื่องจาก Coefficient of coupling ลดลงตาม

ระยะห่างนั่นเอง ซึ่งมีผลต่อก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพ โดยตรง 

 
(ก) ก าลังไฟฟ้าขาออกทีโหลดต่างกัน 

 
(ข) ก าลังไฟฟ้าขาออกเมื่อโหลดเพิม่ขึ้น 
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ภาพที่ 9 ก าลังไฟฟ้าขาออกท่ีโหลดต่างกัน 

 
(ก) ประสิทธิภาพที่โหลดต่างกัน 

 
(ข) ประสิทธิภาพเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น 

ภาพที่ 10 ประสิทธิภาพกับระยะห่างระหว่างขดตัวน าทีโ่หลดต่างกนั 
 

กราฟก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพตาม
รูปที่ 9 - 10 ได้จากการแทนค่าพารามิเตอร์ในตาราง
ที่  1 แทนลงในสมการก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 250 
โวลต์ เปลี่ยนค่าโหลดให้มีขนาดต่างกัน พบว่าขนาด

ของโหลดมีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ของระบบส่งผลให้
ลักษณะของกราฟแตกต่างกันออกไป จุดที่เห็นได้ชัด 
คือ ต าแหน่งการเกิดจุดสูงสุดของกราฟก าลังไฟฟ้าขา
ออกเกิดขึ้นในต าแหน่งต่างกัน 
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ภาพที่ 11 อิมพีแดนซ์ของวงจรที่ความถี่ต่างกัน 

 
พิจารณาภาพที่ 11 ประกอบกับสมการที่ (3) 

ถึง (8)  พบว่าความถี่ และความเหนี่ยวน าร่วม มีผล
ต่อค่ าอิมพีแดนซ์  ซึ่ งการ เปลี่ ยนแปลงของค่ า

อิมพีแดนซ์จะส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าขาออก และ
ประสิทธิภาพเปลี่ยนไปตามหลักการส่งก าลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด 

 

 
ภาพที่ 12 ผลการจ าลองก าลังไฟฟ้าขาออกในกรณีความถี่คงที่และปรับความถี่ตามระยะหา่งขดตัวน า 

 

1301



 
 

 
ภาพที่ 13 ผลการจ าลองประสิทธิภาพในกรณ ี

 
ความถี่คงที่และปรับความถี่ตามระยะห่างขดตัวน า  

จากภาพที่ 12 และ 13 ลักษณะก าลังงาน
ไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ เมื่อระยะห่าง
ระหว่างขดส่ง และขดรับก าลังงาน (d) เปลี่ยนแปลง 
ท าให้ค่า Coefficient of Coupling ( )k

เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงท าให้ค่าความเหนี่ยวน าร่วม 
( )M เปลี่ยนตาม มีผลท าให้ความถี่ 

รีโซแนนซ์แต่ละระยะห่างต่างกันออกไป การ
ปรับค่าความถี่จึงเป็นการชดเชยผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (เอกชัย ชัยดี และคณะ, 2559) 

ลักษณะกราฟรูปที่  14 แสดงให้เห็นว่า
ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 

 

 
ภาพที่ 14 ก าลังไฟฟ้าขาออก และแรงดันไฟฟ้าขาเข้า ท่ีโหลดต่างกนั 
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2. ผลการทดลอง 
2.1 การทดลองที่ 1 ทดสอบผลของตัวกลางที่

ใช้ในการเดินฟลักซ์แม่เหล็ก 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาผลของ

ตัวกลางที่ใช้เป็นเส้นทางเดินแม่เหล็ก ระหว่างแกน

อากาศกับแกนเฟอร์ไรต์ โดยใช้ความถี่คงที่และการ
ปรับความถี่ ของวงจร จ่ายโหลดขนาด 1.2 กิโล
โอห์ม (25 วัตต์) ใช้แรงดันกระแสตรงขาเข้าคงที่ 10 
โวลต์ ความถี่คงที่ 28.66 กิโลเฮิร์ต จากนั้นจึง
ทดสอบปรับความถี่ 

 

 
ภาพที่ 15 ก าลังงานขาออก ทีค่วามถีค่งที่ และปรับความถี่ตามระยะห่างของขดตัวน า 

 
ภาพที่ 16 ประสิทธิภาพ ท่ีความถีค่งทีแ่ละปรับความถี่ตามระยะหา่งของขดตัวน า 

 
ผลการทดสอบตามรูปที่ 15-16 พบว่ารูปแบบ

ที่ 1 แกนอากาศแบบปรับความถี่ให้ก าลังไฟฟ้าขา
ออกสูงสุด 3.56 วัตต์ ที่ระยะ 4 เซนติเมตร ที่
ต า แ ห น่ ง เ ดี ย ว กั น มี ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  44.04 
เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่รูปแบบที่ 1 แกนเฟอร์ไรต์ ให้
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 73.44 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะ 2 
เซนติเมตร ที่ต าแหน่งเดียวกันได้ก าลังไฟฟ้าขาออก 
1.09 วัตต์ 

2.2  การทดลองที่ 2 การทดสอบส่งก าลัง
ก าลัง ไฟฟ้าไร้สาย กรณีความถี่คงที่และปรับ
ความถี่ 

ใช้ขดส่ง และขดรับก าลังงานพันบนแกนอากาศ
ตามที่ได้ออกแบบแสดงดังรูปที่ 6 มีค่าพารามิเตอร์
แสดงในตารางที่  1 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ ให้
ก าลังไฟฟ้าขาออกดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 การ
ทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาระยะทางใน
การส่งก าลังงานไฟฟ้าสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยจะใช้ความถี่รีโซแนนซ์คงที่และการปรับความถี ่
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ภาพที่ 17 ก าลังงานไฟฟ้าขาออก ในกรณีความถีค่งที่ และปรับจูนความถี ่

 
ภาพที่ 18 ประสิทธิภาพ กรณคีวามถี่คงที่ และ 

ปรับจูนความถี ่
 

จากกราฟภาพที่ 17-18 พบว่า ก าลังไฟฟ้าขา
ออกกรณีปรับค่าความถี่มีค่าเพิ่มขึ้น 2.21 เปอร์เซ็นต์ 
ที่ระยะ 22 เซนติเมตร ในขณะที่ประสิทธิภาพลดลง 
3.27 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเดียวกัน 

2.3  การทดลองที่  3 ทดสอบพิกัดการส่ง
ก าลัง ไฟฟ้าไร้สาย 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาพิกัด
ก าลังไฟฟ้าขาออกของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ท า
การทดสอบเพิ่มโหลดให้กับวงจร และท าการเพิ่ม
แรงดันขา เข้ าจนกระทั่ งวงจรไม่สามารถจ่ าย
ก าลังไฟฟ้าเพิ่มได้ ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 19 
ดังนี ้
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(ก) ก าลังไฟฟ้าขาออก จากการเพิม่โหลด 

 
(ข) ประสิทธิภาพ จากการเพิ่มโหลด 

ภาพที ่19 ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพจากการทดสอบเพิม่โหลดที่ระยะ 21 เซนติเมตร 
 

จากการทดลองการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายโดย
การเพิ่มโหลดความต้านทาน 37.8 โอห์ม (หลอดไส้
ขนาด 100 วัตต์) พบว่า โหลดมีผลต่อการส่ง
ก าลังไฟฟ้าแบบไร้สาย ระบบสามารถส่งก าลังงาน
ไฟฟ้าได้สูงสุด 508.48 วัตต์ ที่ระยะทาง 21 
เซนติเมตร ใช้ความถี่รีโซแนนซ์ 14.94 กิโลเฮิร์ต จ่าย

แรงดันอินพุตเท่ากับ 250 โวลต์  ให้ประสิทธิภาพ
การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายทั้งระบบ 25.04 เปอร์เซนต์ 

2.4  การทดลองหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะ

ของความเหนี่ยวน าร่วม เมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวน าเปลี่ยนแปลง 
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ภาพที่ 20 ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่างขดส่ง และขดรับก าลังงาน 

 
จากกราฟรูปที่ 20 ค่าความเหนี่ยวน าร่วม

( )M ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขด
ตัวน า เนื่องจากอัตราการคล้องของสนามแม่เหล็ก 
หรือ แสดงในรูปค่าCoefficient of coupling ( )k

เปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนของความเหนี่ยวน าร่วมมีผลต่อ
อิมพีแดนซ์ พิจาณาตามสมการที่ 6 การเปลี่ยน
ดังกล่าวมีผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย
โดยตรง 

 

 
ภาพที่ 21 ลักษณะของอิมพีแดนซ์กับระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับก าลังงาน 

 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าอิมพีแดนซ์

แสดงดั ง รู ปที่  21 ไ ด้ จ ากการทดสอบโดย ใ ช้
พารามิเตอร์ขดตัวน าที่ได้ออกแบบไว้ตามรูปที่ 6 ค่า
พารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ท าการประมาณการค่า
อิมพีแดนซ์โดยใช้อัตราส่วนระหว่างแรงดัน และ
กระแสไฟฟ้าสลับ ด้านขาเข้าของวงจร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การทดสอบผลขอตัวกลางท่ีใช้ในการเดินฟลักซ์

แม่เหล็ก พบว่า กรณีใช้ความถี่คงที่ขดตัวน าพันบน
แกนเฟอร์ไรต์ใช้ค่าก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่าขด
ตัวน าพันบนแกนอากาศ แต่เมื่อท าการปรับความถี่
พบว่ าขดตั วน าพั นบนแกนอากาศกลับ ให้ ค่ า
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ก าลังไฟฟ้าขาออกมากกว่า นั่นแสดงว่าความถี่ มีผล
ต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 

จากการทดลองส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายกรณีคงที่
ความถี่และปรับความถี่ตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระยะห่างระหว่างขดตัวน า พบว่าเมื่อระยะห่าง
เปลี่ยนแปลงท าให้ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนตาม มี
ผลท าให้ความถี่รี โซแนนซ์แต่ละระยะไม่เท่ากัน 
ดังนั้นการปรับค่าความถี่จึงเป็นการชดเชยผลการ
เปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวน าร่วม สามารถท าให้วงจร
ส่งก าลังไฟฟ้าได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีใช้ความถี่
คงที ่

การทดสอบหาพิกัดการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
พบว่า ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้าขา
เข้า อย่างไรก็ตามพบว่าวงจรสามารถส่งก าลังไฟฟ้า
ได้มากที่สุด 508 วัตต์ ที่ระดับแรงดัน 250 โวลต์ ไม่
สามารถส่งก าลังไฟฟ้าได้มากกว่านี้เนื่องจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถทน
แรงดันและกระแสที่สูงได้  

จากการทดสอบหาค่าความเหนี่ยวน าร่วม
พบว่าผลการทดสอบสอดคล้องกับผลการจ าลองโดย
ใช้สมการ แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวน า เปลี่ ยนแปลงท า ให้อัตราส่ วนการคล้อง
สนามแม่เหล็กระหว่างขดตัวน าด้านส่งและด้านรับ
ลดลง ท าให้ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงตาม 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้อิมพีแดนซ์ของวงจร
เปลี่ ยนแปลงตาม ส่ งผลต่ อสมรรถนะการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สายโดยตรง 
 

สรุป 
การวิจัยในครั้ งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อ

สมรรถนะของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย ได้ท าการ
วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย โดยพิจารณาจากสมการ
ที่ (4) คือ 1)ความต้านทานของโหลด 2)ความ
เหนี่ ยวน าร่ วม และอิมพีแดนซ์  3 )ความถี่  4 )
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ได้ท าการจ าลองตามสมการเพื่อดู

ผลของพารามิเตอร์ดังกล่าว ได้ออกแบบและสร้าง
วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย  โดยการเลือกรูปแบบการ
พันและการใช้แกนที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการปรับจู
นความถี่ และเพิ่มหม้อแปลงเฟอร์ไรต์ทางด้านวงจร
ขาเข้า  

วงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายที่ ได้ออกแบบมี
องค์ประกอบหลัก คือ อินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
หม้อแปลงเฟอร์ไรต์ส าหรับเพิ่มก าลังไฟฟ้า ออกแบบ
ขดตัวน าด้านส่ง และรับก าลังงาน โดยเลือกรูปแบบ
การพันที่ให้ก าลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด ท าการทดสอบ
ส่งก าลังไฟฟ้าไร้สายเพื่อแสดงผลของพารามิเตอร์
ดังกล่าว จากผลการศึกษาพบว่าพารามิเตอร์แต่ตัวมี
ผลต่อสมรรถนะการส่งก าลังงานไฟฟ้าไร้สายดังนี้ 

1. ความต้านทานของโหลด 
ความต้านทานของโหลดมีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์

ของวงจรส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย พิจารณาได้ตาม
สมการที่ (6) ซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรมีผลต่อการ
ส่งก าลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตามหลักการ การส่ง
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

ผลการจ าลองจากกราฟก าลังไฟฟ้าขาออก 
และประสิทธิภาพตามรูปที่ 9-10ได้จากการแทน
ค่าพารามิ เตอร์ในตารางที่  2 แทนลงในสมการ
ก าลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ โดยก าหนดค่า
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 250 โวลต์ เปลี่ยนค่าโหลดให้มี
ขนาดต่างกัน พบว่าขนาดของโหลดมีผลต่อค่า
อิมพีแดนซ์ของระบบส่งผลให้ลักษณะของกราฟ
แตกต่างกันออกไป จุดที่เห็นได้ชัด คือ ต าแหน่งการ
เกิดจุดสูงสุดของกราฟก าลังไฟฟ้าขาออกเกิดขึ้นใน
ต าแหน่งต่างกัน 

2. ความเหนี่ยวน าร่วม และอิมพีแดนซ์ 
ความเหนี่ยวน าร่วมเปลี่ยนแปลงตามระยะห่าง

ระหว่างขดตัวน า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้
อิ ม พี แ ด น ซ์ ข อ ง ว ง จ ร ส่ ง ก า ลั ง ไ ฟฟ้ า ไ ร้ ส า ย
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พิจารณาได้ตามสมการที่ 
(6 )  ซึ่ งค่ าอิมพีแดนซ์ของวงจรมีผลต่อการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตามหลักการ การส่ง
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
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3. ความถี่ 
การปรับค่าความถี่ตามระยะห่างระหว่างขด

ตัวน าเป็นเทคนิคการชดเชยการเปลี่ยนแปลงของ
ความเหนี่ยวน าร่วม การเปลี่ยนแปลงของความ
เหนี่ยวน าร่วมมีผลท าให้ความถี่รีโซแนนซ์แต่ละ
ระยะห่างต่างกันออกไป การปรับค่าความถี่จึงเป็น
การชดเชยผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

การปรับค่าความถี่เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลง
ของความเหนี่ยวน าร่วมมีผลท าให้ค่าอิมพีแดนซ์
เปลี่ยนแปลงตามส่งผลต่อการส่งก าลังไฟฟ้าขาออก
โดยตรง (เอกชัย ชัยดี และคณะ, 2559)  

4. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 
ก าลังไฟฟ้าขาออกแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้า

ขาเข้ายกก าลังสอง พิจารณาได้ตามสมการที่ (4) เมื่อ
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสามารถท าให้ก าลังไฟฟ้าขา
ออกมีค่ า เพิ่ มขึ้ นตาม  อย่ า ง ไ รก็ตามการ เพิ่ ม
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
วงจรอินเวอร์เตอร์ต้องรับภาระมากขึ้นท าให้มีโอกาส
เสียหายได้ง่าย จากกราฟรูปที่ 14 แสดงให้เห็นว่า
ก าลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟ้าขาเข้ าซึ่ งมีผลโดยตรงต่อการส่ ง
ก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
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บทคัดย่อ  
การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.) จัดล าดับความส าคัญของปัญหาในโรงงงาน 2.) น ามาตรควบคุมและป้องกันอันตรายมาใช้

ในพื้นที่ที่มีปัญหา 3.) ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัย ผลจากการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านอาชีวอนา

มัยในโรงงานที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับที่ 1 คืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร จึงได้มีการน ามาตรการควบคุมและ

ป้องกันอันตรายมาใช้ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และมีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยโดยให้พนักงานท าแบบ

วัดความรู้ก่อน-หลังการอบรม ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และติดตามการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ท างานกับเครื่องจักรเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่าพนักงานมีคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรมเฉลี่ย 4.91±0.90 และ 8.85±0.70 

คะแนน ตามล าดับ และคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากการติดตาม

การท างานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานพบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ทุกครั้ง และพนักงานไม่มีการเกิด

อุบัติเหตุจากการท างานกับเครื่องจักรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ดังนั้นมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายสามารถป้องกันพนักงานจา ก

เครื่องจักรขึ้นรูปได ้อย่างไรก็ตามการเกิดอุบัติเหตุมีปัจจัยอื่นที่มีผลอีก เช่น ปัจจัยส่วนบุคล ซ่ึงอาจน ามาใช้ในการพิจารณาร่วมหากน า

มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายไปใช้ในพื้นที่อื่น 

ค าส าคัญ: การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  การ์ดป้องกันอันตราย  เครื่องจกัรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์   
 

 
 
 
 
 
 

1310

https://www.facebook.com/watcharaporn.wongsakoonkan?fref=nf


 
 

Abstract 
 The aims of this study were to 1) set the priority problem in industrial plant, 2) apply the hazard control 
and prevention program in a workplace, 3) evaluate the effectiveness of the control and prevention program. 
From the priority problem setting, the results show that accident from molding machine is the problem which 
should be resolved. The accident from molding machine operating was under controlled by the control and 
prevention program including safety training for workers who operated molding machine and installed safety 
guard on molding machine. The effectiveness of safety control and prevention program was evaluated by 
estimated mean scores from knowledge questionnaire. Safety guard was tested and worker accidental rate was 
collected for 30 days after installation. The results showed that the average score of pre and post-test were 
4.91±0.90 and 8.85±0.70 respectively and the mean scores of pre and post-test was significantly different (p < 
0.05). The safety guard on molding machine worked effectively. The accident was not occurred within 30 days 
after administering the safety control and prevention program. Therefore, the program can prevent the accident 
during the operation of molding machine. However, there are many other factors which may cause the accident 
such as personal factor and different environmental workplace, to adopt this program to other plant should be 
strictly concerned. 

Keywords: problem priority setting, safety guard, molding machine  
 

บทน า  
โรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันมีการน า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ เมื่อมี
การใช้เครื่องจักรมากขึ้นอันตรายอันตรายที่แอบแฝงก็
มากตามด้วยซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพความพร้อม
ใช้งานของเครื่องมือ  ข้อจ ากัดด้ านความรู้ และ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่  ความประมาทของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น จากสถิตการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานกับเครื่องจักรของส านักกองทุนเงินทดแทน ปี 
พ .ศ. 2557 มีพนักงานที่ประสบอุบัติ เหตุจ านวน 
13,399 คน (13.37%) โดยมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต (1) 

โรงงานผลิตแม่พิมพ์ แผนกขึ้นรูปผลิตแห่งหนึ่ง มี
เครื่องจักรขึ้นรูปช้ินงาน จ านวน 24 เครื่อง ใน
กระบวนการพนักงานต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายใน
เครื่องจักรโดยยืนอยู่ระหว่างกลางของแป้นพิมพ์ทั้ง
สองข้างเพื่อใส่ช้ินส่วนประกอบและเก็บช้ินงาน จาก
ลักษณะการท างานดังกล่าวพนักงานมีความเสี่ยงต่อ
การถูกเครื่องจักรทั้งสองด้านหนีบเข้ามาหากัน จาก

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่าน พบว่ามีพนักงานถูก
เครื่องจักรหนีบขณะน าช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ และ
เปลี่ยนแม่พิมพ์  และเกิดจากความประมาทของ
พนักงาน   

การตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยใน
การท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากหากเกิดอันตราย
ขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สถาน
ประกอบการ และบางครั้งขยายไปยังพื้นที่โดยรอบ
โรงงาน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อควบคุม
และป้องกันอันตรายในพื้นที่ จุ ด เสี่ ย งที่ สุดของ
โ ร ง ง านผลิ ต แม่ พิ มพ์  โ ดย ใ ช้ วิ ธี ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญของปัญหาในโรงงานเพื่อทราบประเด็นที่
ต้องแก้ไข หลังจากนั้นจะมีการน ามาตรการควบคุม
และป้องกันที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหา ตามด้วยการ
ประเมินผลของมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย 

 

วัตถุประสงค์  
การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.) จัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาในโรงงงานผลิตแม่พิมพ์ 2.) น า
มาตรควบคุมและป้องกันอันตรายมาใช้ในพื้นที่ที่มี

1311



 
 

ความส าคัญต้องแก้ปัญหาอันดับแรก 3.) ประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัย 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ ของ H.W. 

Heinrich ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเสมือน
โดมิโน 5 ตัวเรียงกัน ได้แก่ 1.) ภูมิหลังหรือ
สภ าพแ วดล้ อ มทา ง สั ง คมของบุ ค คล  ( Social 
Environment or Background) 2.) ความบกพร่อง
ของบุคคล (Defects of Person) 3.) การกระท าและ/
ห รื อ ส ภ า พ ก า ร ณ์ ที่ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย  ( Unsafe 
Acts/Unsafe Conditions) 4.) อุบัติเหตุ (Accident) 
แ ล ะ  5 . )  ก า ร บ า ด เ จ็ บ ห รื อ ค ว า ม สู ญ เ สี ย 
(Injury/Damages) เมื่อโดมิโนตัวที่หนึ่งล้มตัวที่อยู่
ถัดไปก็จะล้มตามไปด้วย วิธีการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่สามารถท าได้โดยการก าจัดโดมิโนตัวที่3 

การกระท าและสภาพการที่ไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้โดมิโนตัวที่เหลือล้มซึ่งจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ
และความสูญเสียตามมา ส าหรับการก าจัดโดมิโนตัวที่

3 สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในโรงงาน
อุตสาหกรรมในลักษณะการอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน การปรับเปลี่ยนสภาพการ
ท างานที่เป็นอันตราย เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร (2,3) 

หลักการควบคุมและป้องกันอันตรายตาม
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 วิธี 
ได้แก่  1.) การควบคุมและป้องกันอันตรายที่
แหล่งก าเนิด (source) เช่น การแยกกระบวนการผลิต
ที่เป็นอันตรายออกไป การเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
การใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษน้อยแทนสารที่มีความ
เป็นพิษมาก เป็นต้น 2.) การควบคุมและป้องกัน
อันตรายที่ทางผ่าน (path) ได้แก่ การใช้ระบบระบาย
อากาศแบบท่ัวไป การท าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 
การเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร 
เป็นต้น และ 3.)การควบคุมและป้องกันอันตรายที่ตัว
บุคคล (receiver) ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน (4) 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการวิจัย  
 1.  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 การจัดล าดับความส าคญัของปัญหาโดยประยุกต์
จากหลักการของ จอห์น แฮนลอน ซึ่งพิจารณาจาก
ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา โอกาสที่จะ
เกิดปัญหา และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะอยู่ในช่วง 1-4 คะแนน 

ผลกระทบหรือผลเสียจะมากขึ้นตามคะแนน ในการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาหาได้จากการน า
คะแนนขนาดของปัญหาคูณค่าน้ าหนัก + คะแนน
ความรุนแรงของปัญหาคูณค่าน้ าหนัก + คะแนน
โอกาสที่จะเกิดปัญหาคูณค่าน้ าหนัก + คะแนนความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาคูณค่าน้ าหนัก ประเด็น

 

 

ตัวแปรตาม 
 

การเกิดอุบติัเหตุ 

 

 

ตัวแปรต้น 
 

มาตรการควบคุมและป้องกนั 

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
จากเคร่ืองจกัร 
- ความรู้เร่ืองความปลอดภยั
ของพนกังาน 
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ปัญหาใดที่มีคะแนนรวมมากที่สุดหมายความว่ามี
ความส าคัญมากต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 

2.  มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร 
 การศึกษานี้มีมาตรการควบคุมและป้องกัน
อันตราย 2 วิธี ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย และการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการท างานกับเรื่องจักร โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร 

2.1.1  วัดระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ เพื่อ
ก าหนดระยะปลอดภัย 

2.1.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เหล็กเพลา 
เหล็กฉาก น็อต เป็นต้น และประกอบอุปกรณ์เข้า
ด้วยกัน 

2.1.3  ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับเครื่องจักรให้มี
ความแข็งแรงต่อการใช้งาน 

2.1.4  ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดย
ใช้แรงดันลมว่าท าให้แท่งเหล็กสามารถเคลื่อนที่ได้ตาม
ต้องการหรือไม่ และทดสอบว่าแท่งเหล็กสามารถรับ
แรงค้ าในระยะปลอดภัยได้หรือไม่ 

2.2  การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่
พนักงาน 

 การอบรมพนักงาน จ านวน 34 คน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน  

3. การประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ควบคุมและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 

3.1 การประเมินคะแนนความรู้เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 
 ประเมินโดยให้พนักงานท าแบบทดสอบความรู้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยก่อนการอบรม 
จ านวน 10 ข้อ หลังการอบรมจะให้พนักงานท า
แบบทดสอบอีกครั้ งเพื่อประเมินเพื่อประเมินว่า
พนักงานมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง คะแนนก่อน-หลังการอบรมจะน าไปทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติด้วย Pair t-test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95  
 3.2  ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 
และติดตามผลการ เกิดอุบัติ เหตุของพนักงานที่
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรระยะเวลา 30 วัน  
 

ผลการวิจัย  
1. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
จากการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาภายใน

โรงงาน พบว่าปัญหาที่มีความส าคัญเป็นอันดับ1 คือ
อุบัติเหตุจากการท างานกับเครื่องจักร (28 คะแนน) 
โดยมีคะแนนขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา 
โอกาสที่จะเกิดปัญหา และความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหา เป็น 6, 12, 4 และ 6 คะแนน ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 1 ล าดับความส าคัญของปัญหาในโรงงาน 
ล าดับความส าคญัของปัญหา ปัญหา รวมคะแนน 

1 อุบัติเหตุจากการท างานกับเครื่องจักร  28 
2 อุบัติเหตุจากการถูกไอน้ าร้อนจากเครื่องจักร 26 
3 ความร้อนจากเครื่องจักร 25 
4 เสียงดังจากเครื่องจักร 23 
5 อุบัติเหตุจากการชน กระแทก 21 
6 อุบัติเหตุจากการถูกมดีคัดเตอร์บาด 19 
7 อุบัติเหตุจากของตกใส ่ 19 
8 อุบัติเหตุจากการขนย้าย 19 
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2.  การติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร 

 ระบบการท างานของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากเครื่องจักร เป็นระบบนิวเมติกส์ โดยมีกลไกการ
ท างานคือเมื่อประตูแม่พิมพ์เปิดออก ตัวอุปกรณ์
ป้องกันจะเลื่อนออกจากฐานไปกั้นค้ าที่ขอบของ
เครื่องจักร และเมื่อประตูของเครื่องจักร ปิด ตัว
อุปกรณ์จะเลื่อนกลับมาที่ฐานเหมือนเดิมเพื่อเปิดทาง
ให้เครื่องจักรสามารถเลื่อนปิดได้  

ก่อนที่พนักงานจะปฏิบัติ งานจริ งจะมีการ
ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก

เครื่องจักรก่อนทุกครั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.) กดปุ่ม 
Emergency  2.) เปิดประตูเครื่องจักรออก 3.) สังเกตตัว
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายว่าเลื่อนออกจากฐานเพื่อไป
ท าหน้าที่ค้ ายันเครื่องจักรไม่ให้ปิดเข้ามาได้หรือไม่ 4.) 

ปิดประตูเครื่องจักร และ 5.) สังเกตว่าตัวอุปกรณ์
สามารถเลื่อนกลับมาต าแหน่งเดิมหรือไม่ ผลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการท า งานของอุปกรณ์
ระยะเวลา 30 วัน พบว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรสามารถท างานได้ปกติทุกครั้ง 

 

 

 
 

ภาพที ่1 เครื่องจักรที่ยังไมไ่ดต้ิดตัง้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

 

 
 

ภาพที ่2 เครื่องจักรที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

 
 

1314



 
 

3.  การ ให้ ความรู้ ด้ านความปลอดภั ยแก่
พนักงาน 
 จากการอบรมเรื่ องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรให้แก่พนักงานแผนกขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 34 คน และมีการประเมินความรู้
ของพนักงานโดยใช้แบบวัดความรู้ด้านความปลอดภัย

ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ก่อนและหลังการอบรม
พนักงานมีคะแนนเฉลี่ย 4.91±0.90 และ 8.85±0.70 
คะแนน ตามล าดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
ด้วย Pair t-test พบว่าก่อนและหลังการอบรม
พนักงานมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.005) 

 

ตารางที ่2 คะแนนก่อน-หลังการอบรมของพนักงาน 
 ต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน p-value 

ก่อนอบรม 3 - 6 4.91 0.90 0.000* 
หลังอบรม 8-10 8.85 0.70 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 (p < 0.005) 
 

จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรทุกครั้งก่อนเริ่ม
ใช้งานพบว่าอุปกรณ์สามารถท างานได้ปกติและ
สามารถป้องกันอันตรายให้แก่พนักงานได้ทุกครั้ง และ
การติดตามผลการเกิดอุบัติ เหตุของพนักงานที่
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรระยะเวลา 30 วัน พบว่า
พนักงานไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในระหว่าง
การปฏิบัติงานกับเครื่องจักรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจาก

เครื่องจักรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและการให้
ความรู้ ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจาก
การอบรมพนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัยมากขึ้น  จากการติดตามการเกิด
อุบัติเหตุของพนักงานระยะเวลา 1 เดือน ไม่พบการ
เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร ดังนั้นมาตรการควบคุม
และป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรสามารถป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรถือเป็น
การแก้ไขที่ต้นเหตุซึ่งเป็นไปตามหลักการของสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมที่ถือเป็นการควบคุมและป้องกันที่
มีประสิทธิภาพที่สุด และตามทฤษฎีโดมิโนของการเกดิ

อุบัติ เหตุ  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการก าจัดโดมิโนตัวที่3 

คือ สภาพการที่ไม่ปลอดภัยนั่นก็คือสภาพของ
เครื่องจักรที่ยังไม่มีความปลอดภัยต่อการ ใช้งาน 
นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่
พนักงานควบคู่ไปด้วย จึงยิ่งส่งเสริมให้มาตรการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีก 
 

สรุป  
ผลจากการศึกษาพบว่ามาตรการควบคุมและ

ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล่าวคือการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรควบคู่กับการ
อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
แก่พนัก มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันอันตราย
ให้กับพนักงานในระดับหนึ่ง กรณีการน ามาตรการ
ดังกล่าวไปใช้ในโรงงานอื่นหรือแผนกอื่นอาจจะยังไม่
เหมาะสม เนื่องจากมีสภาวะบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน 
เช่น ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นอาจะต้องมีการศึกษาปัจจัยเหล่านี้
เพิ่มเติมด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตาม

การเกิดอุบัติเหตุให้นานขึ้น และพัฒนาอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายเพื่อลดแรงกระแทกจากเครื่องจักรขึ้นรูป 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสารเคมีของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรพ่นสารเคมีในต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

จ านวน 53 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 

แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร่วมกับการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน

เลือดของเกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติตนขณะท างานของเกษตรกร

พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีระดับดีร้อยละ 75.5 ผลการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเส่ียง จ านวน 41 คน ร้อยละ 77.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและรณรงค์ให้เกษตรกรหันไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติซ่ึงจะ

ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ค าส าคัญ: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
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Abstract 
The objectives of the research was to study problems of Occupational Health and Safety in agricultural 

sprayer workers. The population was 53 sprayer workers in Cheenamrai sub district, Inburi district, Singburi 
province. The self - administered included personal data and safety behavior of agricultural sprayer workers and 
blood samples were collected for analysis of the cholinesterase level in blood. The collected data was analyzed 
by using descriptive statistic. The averages scores of pesticide using behavior were good level (75.5%). The result 
of cholinesterase level in blood showed that most of Agricultural sprayer workers have a risk cholinesterase 
activity, 41 cases (77.4%). The recommendation from this study is that the involved governmental officials and 
other officials should cooperate in disseminating other knowledge about of agricultural chemicals use and 
encourage farmers to use natural extracts which could be used safely to health and environment. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Agricultural sprayer workers 

บทน า 
 การสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง 
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางทั้งการสัมผัสทาง
ผิวหนัง การสูดหายใจและการรับประทานอาหารและ
น้ าดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจักศัตรูพืชที่ไม่ปลอดภัยนั้นท าให้เกษตรกรมีความ
เสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึ้นส านัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (2557)  
  
 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประชาชน ต าบล    ชี
น้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประชาชนส่วน
ใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทั้งหมด จ านวน 
21,099 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรประเภทท า
นา จ านวน 12,450 ไร่ รองลงมาคือ ท าสวน จ านวน 
580 ไร่ ท าไร่ จ านวน 360 ไร่ และอื่นๆ จ านวน 90 ไร่ 
ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จ านวน 6,200 ไร่ ข้อมูล
การปลูกข้าวนาปีและนาปลังของเกษตรกร ต าบลชีน้ า
ร้ายใน พ.ศ. 2555 – 2556 พบว่า การปลูกข้าวนาปี 
จ านวน 140 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยไม่มีการป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีอย่างถูกต้อง ส านักงานเกษตรอ าเภออินทร์บุรี 
(2557) 

 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาปัญหาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในด้านสารเคมี โดยเฉพาะ
กลุ่มเกษตรกรผู้ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นผู้
สัมผัสความเสี่ยงเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอย่างยั่งยืน ลดการเกิดโรคและการเจ็บป่วยอัน
เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป   

 
วัตถุประสงค์  
 เพื่ อศึ กษาปัญหาอา ชีวอนามั ยและความ
ปลอดภัยด้านสารเคมีของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ต าบล    ชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การรับสัมผัสสารเคมี 
 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2546) ศึกษาอันตรายที่
เกิดจากการรับสัมผัสสารเคมีพบว่า ขึ้นอยู่กับขนาด
ของการรับสัมผัส ความถี่ของการรับสัมผัส และ
ระยะเวลาที่รับสัมผัส ซึ่งสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ 3 
ทาง คือ ทางปาก ทางหายใจ และทางผิวหนัง และ
เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ 2 แบบ คือ  
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 1.  พิษเฉียบพลัน คือ การได้รับพิษในปริมาณที่
สูงมากในระยะเวลาอันสั้นแล้วส่งผลให้เกิดอาการ
เฉียบพลันขึ้น อาการแสดงได้แก่ อาการคลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดเกร็งหายใจขัดแน่นหนักอก น้ าลายไหล
ผิดปกติ หนังตากระตุก ระคายเคือง ผื่นแดง กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นช้า เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก เดินโซเซ ชัก หมดสติ 
และหากได้รับในปริมาณมากอาจท าให้ เสียชีวิต 
ลักษณะของอาการแสดงจะแตกต่างกันไปตามชนิด
ของสารเคมี 
 2.  พิษเรื้อรังหรือการเกิดพิษในระยะยาว คือ 
ความเป็นพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เข้าสู่ร่างกาย
คนหรือสัตว์ภายหลังจากรับสารเคมีเข้าไปในระยะหนึ่ง
หรือช่วงเวลาหนึ่ง แต่ระดับความเป็นพิษในเลือดไม่สูง
พอที่จะท าให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน หรือการที่พิษของ
สารเคมีอยู่ในร่างกายโดยไม่ถูกเปลี่ยนหรือถูกขับออก
จากร่างกาย แต่ถูกเก็บสะสมในช้ันไขมัน และอวัยวะ
อื่นๆ  ในร่างกาย เช่น ตับ , ไต,สมอง จนกระทั่ง
ร่างกายไม่สามารถท างานได้ปกติ      ปาลีรัฐ อักษณ
ศรี (2548) พิษของสารเคมีจึงท าให้เกิดการเจ็บป่วย 
บางครั้งสารเคมีเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการแบ่งตัวและการเจริญเตบิโตของเซลล ์ซึ่ง
เป็นสาเหตุของเกิดมะเร็ งในอวัยวะต่ างๆ หรือ 
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังทารกในครรภ์จึงท าให้เดก็
เกิดความผิดปกติหรือพิการได้  
 ความเป็นพิษของสารเคมีมีผลต่อสุขภาพของ
เกษตรกร  
 สุนิสา  ถาน้อย, ธงชัย หน่อแก้วและเสมอ ถา
น้อย (2550)  พบว่า ความเป็นพิษที่ได้จากสารเคมี
ทางการก าจัดศัตรูพืชนั้นส่วนมากเกิดจากการที่
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้น เกิดจากการที่เกษตรกรท า
หกรดตัวและเสื้อผ้าระหว่างผสมสารเคมี การปลิวฟุ้ง
กระจายระหว่างฉีดพ่น และการเก็บผลผลิต สารเคมี
เหล่านี้จะผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย และการหายใจ
รวมถึงการเข้าสู่ปากท้ังโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การ
สูบบุหรี่ ขณะพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็น
สาเหตุที่ท าให้ DNA ของเกษตรกรถูกท าลาย สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะผ่ านเข้ าสู่ ร่ า งกายของ
เกษตรกรทุกรายภายหลังการฉีดพ่น ระยะเวลาในการ
สะสมหรือก าจัดออกจากร่างกายจะแตกต่างกันตาม
ชนิดองค์ประกอบของสารเคมีแต่ละชนิด 
 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรพ่น
สารเคมีในต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจ านวน 53 ราย 

 เครื่ องมื อที่ ใ ช้ เป็นแบบสัมภาษณ์  ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ลักษณะการใช้สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืช 

 
 
พฤติกรรมความปลอดภั ยของ
เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ร่วมกับการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกร 

ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยมี 14 ข้อ ค าถาม
เป็นแบบให้เลือกตอบ ประเมินพฤติกรรมโดยพิจารณา
จากคะแนน ดังนี ้

“ใช่ทุกครั้ง” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตาม
ข้อความ ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ ทุกครั้ง
ได้ คะแนน 3 คะแนน  

“ใช่เป็นบางครั้ง” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตาม
ข้อความ ผู้ตอบมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ บางครั้ง
ได้คะแนน 2 คะแนน  

“ไม่ใช่” หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ตามข้อความ 
ผู้ตอบไม่เคยมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นๆ เลยได้
คะแนน 1 คะแนน                 

เกณฑ์การตัดสินแบ่งระดับคะแนนใช้แบบอิง
เกณฑ์ของ Bloom et al (1971) ดังนี ้

คะแนน เท่ ากั บหรื อม ากกว่ า ร้ อ ยละ  80             
มีพฤติกรรมระดับดี 

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-79 มีพฤติกรรมระดับ
ปานกลาง 

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีพฤติกรรมระดับ          
ไม่ดี 
  ประชุมประชาคมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และการ
ด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างการมีส่วน
ร่วมในการออกแบบเครื่องมือและวิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพ 
เจ็บป่วยจากการท างานและพฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรกรพ่นสารเคมีงานก าจัดศัตรูพืช ประเมิน
ความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการตรวจหา
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อสรุป

ลักษณะและระดับความเสี่ยงของปัญหาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เมื่อสร้างเครื่องมือเสร็จได้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาคือ สามารถวัดในสิ่งที่
ต้องการวัด โดยการให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบและการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ (IOC) โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 
และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
ซึ่งเป็นเกษตรกรจังหวัดพระนครสรีอยุธยาซึ่งมีลักษณะ
การท างานและ สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์       
แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.76 
 

ผลการวิจัย  
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จ านวน 53 คน พบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 69.8 เพศ
หญิงร้อยละ 30.2 อายุเฉลี่ย 49 ปี (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 9.5)  

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า ลักษณะการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่มีลักษณะงาน 2 
ลักษณะขึ้นไป เป็นผู้ฉีดพ่นสารเคมีร่วมกับการผสม
สารเคมี  ร้อยละ 41.5 รองลงมา เป็นผู้ฉีดพ่นเองหรือ
รับจ้างฉีดพ่นร้อยละ 26.4  
 พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรพ่น
สารเคมีก าจัดศัตรพูืชอยู่ในระดับดี ส่วนใหญ่ใช้สารเคมี
ก าจัดวัชพืชทุกครั้งร้อยละ 84.9 ไม่ใช้ถังบรรจุสารเคมี
ที่รั่วซึมหรือปิดไม่สนิททุกครั้งร้อยละ 94.3 ส่วนใหญ่
ไม่ได้รับสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะท างานร้อย
ละ 90.6 เสื้อผ้าไม่ เปียกชุ่มสารเคมีก าจัดศัตรูพืช           
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ร้อยละ 56.6 มีอาการผิดปกติหลังจากการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชเป็นบางครั้งร้อยละ 47.2 ไม่สูบบุหรี่/ยา
เส้นร้อยละ 86.8 รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าในบริเวณ
ที่ท างานทุกครั้งร้อยละ 71.7 ไม่ดื่มเหล้า/เบียร์/
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ท างานร้อยละ 90.3 
อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกครั้งร้อยละ 94.3 สวมถุง
มือยางป้องกันสารเคมีทุกครั้งร้อยละ 66.0 สวมใส่

รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสารเคมีทุกครั้ง
ร้อยละ 88.6 ล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือ
ดื่มน้ าร้อยละ 86.8 หลังเลิกการฉีดพ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าที่
เปื้อนสารเคมีทันที ณ จุดท างานบางครั้งร้อยละ 52.8 
เมื่อเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมีไม่ได้อาบน้ าท าความ
สะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที ณ บริเวณที่ท างาน
ร้อยละ 84.9 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

พฤติ 
กรรมความปลอดภัย 

ไม่ใช่ ใช่เป็นบางครั ง ใช่ทุกครั ง 
จ า 

นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในการฉีดพน่  0 0.0 8 15.1 45 84.9 
ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซมึ หรือปิดไมส่นิท 50 94.3 3 5.7 0 0.0 
ได้รับสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะท างาน 48 90.6 5 9.4 0 0.0 
ขณะท างานเสื้อผ้าเปยีกชุ่มสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 30 56.6 20 37.7 3 5.7 
มีอาการผดิปกติหลังจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  15 28.3 25 47.2 13 24.5 
ขณะท างานท่านสูบบุหรี่/ยาเส้น  46 86.8 4 7.5 3 5.7 
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าในบริเวณที่ท างาน  2 3.8 13 24.5 38 71.7 
ดื่มเหล้า/เบียร/์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ท างาน  50 94.3 3 5.7 0 0.0 
อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ  1 1.9 2 3.8 50 94.3 
สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี  3 5.7 15 28.3 35 66.0 
สวมใสร่องเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสารเคม ี 3 5.7 3 5.7 47 88.6 
ล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือดื่มน้ า 0 0.0 7 13.2 46 86.8 
หลังเลิกการฉีดพ่นเปลี่ยนเสื้อผา้ที่เปื้อนสารเคมีทันที ณ 
จุดท างาน  

25 47.2 28 52.8 0 0.0 

เมื่อเสื้อผ้าเปยีกชุ่มสารเคมี อาบน้ าท าความสะอาด
ร่างกายหลังเลิกงานทันที ณ บริเวณที่ท างาน 

45 84.9 8 15.1 0 0.0 

  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว เมื่อวิเคระห์และแบ่ง
ระดับพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
กลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยระดับดี คิดเป็น

ร้อยละ 75.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตน
ปานกลาง และปฏิบัติตนไม่ดี มีเพียงร้อยละ 21.8 
และร้อยละ 2.7 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ าแนกตามระดับ 
พฤติกรรมความปลอดภัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับด ี 40 75.5 
ระดับปานกลาง 12 22.6 
ระดับไม่ด ี 1 1.9 

รวม 53 100.0 
 

ผลการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือด ของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
จ านวน 53 คน พบว่า มีความเสี่ยงร้อยละ 77.4 ซึ่ง

อาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายเกษตรกรได้
หากไม่ได้รับการดูแล ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ผลการวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
แปลความ 

หมาย 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

น้อยกว่า 75 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร ไม่ปลอดภัย 8 15.1 
มากกว่าหรือเท่ากับ 75 ไมโครกรมัต่อมิลลลิิตร มีความเสี่ยง 41 77.4 
มากกว่าหรือเท่ากับ 87.5 ไมโครกรัมต่อมลิลลิิตร ปลอดภัย 2 3.8 
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ไมโครกรัมต่อมลิลลิิตร ปกติ 2 3.8 
    

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากกการสัมภาษณ์เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

จ านวน 53 คน ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็น

ถึงปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากการศึกษาจาก

การประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน

ของตนเองโดยเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้น

จะเห็นได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประเมินพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท างานของตนอยู่ในระดับดี แต่

อาจไม่ได้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติ

ตามที่ประเมิน ซึ่งอาจเป็นเพราะความไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ

ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลการตรวจวัดระดับ

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด มีความเสี่ยงร้อยละ 

77.4 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกาย

เกษตรกรได้หากไม่ได้รับการดูแล 

 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัย

ในขณะท างานอยุ่ในระดับดี แต่เมื่อประเมินผลจาก

การตรวจวัดระระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด 

พบว่า ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ

เกษตรกรพ่นสารเคมีอยู่ในระดับเสี่ยง ซึ่งไม่มีความ

สอดคล้องกันระหว่างผลการประเมินพฤติกรรมความ

ปลอดภัยและผลการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีน

เอสเตอเรสในเลือด โดยผลจากการศึกษานั้นมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพันธุ์ ย่งฮะ (2554) ที่

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเกษตรกรพื้นที่อ าเภอท่า
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ใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความถี่ในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีน

เอสเตอเรส  

 
สรุป  
 การวิจัยเรื่อง ปัญหาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

กรณีศึกษา: ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัด

สิงห์บุรี ด าเนินการศึกษาระดับความเสี่ยงด้านอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัยด้านสารเคมีของเกษตรกร

พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เพื่อยืนยันถึงสภาวะปัญหา

และผลกระทบด้านสารเคมีของเกษตรกรพ่นสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช ต าบลชีน้ าร้าย จังหวัดสิงห์บุรี  จาก

การศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยที่พบในเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ส่วนใหญ่ที่ประเมินจากพฤติกรรมความปลอดภัยจะ

เป็นเรื่อง การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกครั้งในการท า

นาและการรับประทานอาหาร/ดื่มน้ าในบริเวณที่

ท างานซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ที่ท าให้ตรวจผลระดับ

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดที่อยู่ในระดับเสี่ยง

มากที่สุด รองลงมาคือระดับไม่ปลอดภัย เนื่องจากการ

ออกไปฉีดพ่นสารเคมีแต่ละครั้งต้องการท างานให้เสร็จ

เร็วและได้จ านวนแปลงที่ฉีดพ่นมาก จึงท าให้ต้องน า

อาหารและน้ าดื่มไปกินในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น

ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

เกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ทีต าบลชีน้ าร้าย 

อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีต้องแก้ไขปัญหานี้ อันจะน าไปสู่การลดลงของการ

มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและการ

คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและรณรงค์ให้เกษตรกร

หันไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งจะปลอดภัยกับ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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ลุล่วงไปได้ด้วยดีและเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ต่อเครื่องหมายความปลอดภัยของพนักงานและ
เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ต่อเครื่องหมายความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการด าเนินการโปรแกรมปรับปรุงเครื่อง
หมายความปลอดภัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือพนักงานฝ่ายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร จ านวน 167 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือแบบทดสอบความรู้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย Pair T-test  พบว่าระดับการรับรู้
สัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานของพนักงานหลังด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก(ร้อยละ 80) และการรับรู้ต่อเครื่องหมายความปลอดภัยของพนักงานเมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการจัดโปรแกรมปรบัปรุงเครื่องหมายความปลอดภัยในกระบวนผลิต พบว่าจากการ
วิเคราะห์ด้วย Pair t-test กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้เฉลี่ย 9.47 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรมที่มีคะแนนการรับรู้เพียง 2.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ( p < 0.05) ดังนั้นในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน นายจ้างควรพิจารณาในเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้วย เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้
อย่างปลอดภัย 

ค าส าคัญ: การรับรู้  สญัลักษณ์เตอืนอันตรายและเครื่องหมายเกีย่วกับความปลอดภัย นิคมอตุสาหกรรมนวนคร 

 
 
 

1325



 
 

Abstract 
 This study was aim to investigate the level of workers’ perception with safety signs and 
to compare between level of workers’ perception after launched improvement program. The 
sample in this study was consisted of 167 workers in production department. The data was 
collected by using examination to test the perception. Statistic such as frequency, percentage, 
standard deviation and pair t-test were used in this study. The result was indicated that after 
launched improvement program, most of workers (80 %) were in high level of perception and the 
result of pair t-test showed that mean score of workers’ perception was 9.47,s.d. was 0.70 which 
increased from before launched improvement program. Thus, in term to improve the 
environment in workplace training must be considered. 

Keywords: perception, safety sign, Nava Nakorn Industrial Estate 
 

บทน า  
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เกิดการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่ก าลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทยที่ซึ่งได้รับ
อิทธิพลดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถเเข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียมจึง
ได้มีการเพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานเพื่อเข้ามาขับเคลื่อน
กระบวนผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรใน
ปัจจุบันได้ (East Asia Pacific Economic Update, 
2016) ซึ่งจากประเด็นความต้องการนายจ้างที่ต้อง
แรงงานเข้าในภาคอุตสาหกรรมในจ านวนมาก เพื่อให้
สามารถเพิ่มกระบวนการการผลิตที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรได้นั้น  ท าให้การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมใน
การท างานแรงงานนั้น นายจ้างยังไม่เพียงพอและ
เหมาะสมจึงท าให้พบว่าในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวน
แรงงานที่ประสบอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายจากการ
ท างานและเกิดเป็นโรคจากการท างานอันเนื่องมาจาก
การละเลยของนายจ้างเป็นจ านวนมาก จากผลการ
รายงานของการรายงานของส านักงานประกันสังคม 

(ส านักงานประกันสังคม, 2558) พบว่า ในปี 2557 มี
จ านวนแรงงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการ
ท างานทั้งสิ้น 100,234 ราย และจากตัวเลขของ
จ านวนผู้ประสบอันตรายจากการท างานหรือเป็นโรค
จากการท างาน ที่จะเห็นได้ว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างสูง 
ซึ่งทางภาครัฐมิได้เพิกเฉยต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว 
จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2554) ขึ้นซึ่ง
ภายใต้พรบ.ฉบับน้ีได้มีการบังคับให้นายจ้างมีหน้าท่ีจัด
และดูแลสถานที่ประกอบกิจการและลูกจ้างให้มี 
สภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย อย่างไรก็ตาม และ
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะได้มีการออกกฎหมายบังคับและ
พยายามผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว
นั้น แต่จากรายงานในข้างต้นจะพบว่าจ านวนของ
แรงงานผู้ที่ประสบอันตรายจากการท างานหรือเป็น
โรคจากท างานนั้นมีจ านวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้เมื่อน า
ส ถิ ติ จ า ก ร า ย ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม  (ส า นั ก ง า น
ประกันสังคม, 2558) ดังกล่าวมาพิจารณา สามารถ
จ าแนกได้ดังต่อไปนี้โดย สาเหตุของการเกิดอันตราย
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หรือเจ็บป่วยจากการท างาน 3 อันดับแรก คือ 
อันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของ อันตรายจากเครื่องจักร
และอันตรายจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ทั้งนี้ อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุจากการวัตถุหรือสิ่งของ เครื่องจักร
และเครื่องมือหรืออุปกรณ์เท่ากับ 440.13 รายต่อพัน
ราย 133.67 รายต่อ พันรายและ 130.34 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาจากข้อมูลรายงานสถิติ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนครตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา
พบว่ามีจ านวนแรงงานที่ เกิดอุบัติ เหตุหรือได้รับ
อันตรายจากการท างานกับเครื่องจักรจ านวน 10 ราย 
ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2557 
ที่มีแรงงานได้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตรายจากการ

ท างานกับเครื่องจักรจ านวน 6 ราย    ดังนั้นจาก
ประเด็นที่กล่าวไปนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ด าเนินการศึกษาในเรื่อง การรับรู้ของพนักงานต่อ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยและ
เหมาะสมส าหรับแรงงานท างานได้อย่างปลอดภัยและ
ปราศจากความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานต่อ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของพนักงานต่อ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของโครงการการปรับปรุง 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 

ชิฟแมน และ คานุกได้ให้ความหมายของการ
รั บ รู้  ( Perception) ว่ า  ก า ร รั บ รู้  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมกีารเลือกประมวณและ
ตีความหมายเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมาย
และได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา (Schiffman and 
Kanuk, 2000) 

เชอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอน อธิบายถึง
กระบวนการรับรู้ไว้ว่าการรับรู้เป็น กระบวนการทาง

 

ความรู้สัญลักษณ์เตือนอันตรายและ
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย             
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 

การรับรู้ของพนักงานต่อสญัลักษณ์
เตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
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จิตวิทยาเบื้องต้น ในการตีความสิ่งเร้าที่ได้สัมผัสต่างๆ 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มี  

ความส าคัญส าหรับผู้รับรู้การรับรู้เป็นสิ่งที่ท าให้
ปัจเจกบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่มีบุคคลใด ที่จะมี
การรับรู้ที่เหมือนกับบุคคลอื่นทีเดียว เพราะเมื่อบุคคล

ได้รับสิ่งเร้าหรือสิ่งรับรู้ก็จะประมวล สิ่งรับรู้นั้นเป็น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย เ ฉ พ า ะ ตั ว เ อ ง 
(Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., and Osborn, 
R. N., 1982) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงแผนภูมิกระบวนการรับรูต้ามทัศนะของเชอร์ฮอร์น ฮันท์ และออสบอน 
ที่มา Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., and Osborn, R. N. (1982). Managing Organizational Behavior. New York : John 

Wiley and Sons Inc. 

 
ดังนั้นจากความหมายดังกล่าว กระบวนการทาง

ความคิดและจิตใจของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความรู้ ความเข้าใจและและความรู้สึก ซึ่งเป็นผล
จากกระบวนการรับรู้ต่อสิ่งเร้าที่มนุษย์สัมผัส  อย่างไร
ก็ตามความแตกต่างของมนุษย์ในเรื่องของปัจจัยส่วน
บุคคลรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมา จะมีผลท าให้
มนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งการรับรู้จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์ต่อสิ่ง
เร้าด้วย 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย 

มาสโลว ์กล่าวไว้ว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น
ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะ
เรียงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมาสโลว์ได้
เรียงล าดับความต้องการมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความ
ต้องการสูงสุดดังนี้ (สุรชัย ตรัยศิลานันท์, 2552) 
 1. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ด้ า น ส รี ร วิ ท ย า  
(Physiological Needs) 
 2.  ความต้องการความปลอดภัย  (Safety 
Needs) 
 3.  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
(Love and belongingness Needs) 

 4.  ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem 
Needs) 
 5. ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ป ร ะ จั ก ษ์ ต น ( S e l f  – 
actualization Needs) 
 และเมื่อพิจารณาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย มาสโลว์ ได้อธิบายไว้ดังนี้คือ 2. ความ
ต้องการความปลอดภัย เมื่ อความต้องการทาง
สรีรวิทยาของบุคคลไดรับ ความพึงพอใจอย่างมี
ความสัมพันธ์ บุคคลจะถูกจูงใจด้วยความต้องการ
ความปลอดภัย ซึ่ง ประกอบด้วยความปลอดภัยทาง
ร่างกาย ความอบอุ่นใจ ความมั่นคงการพึ่งพาอาศัย
ผู้อื่น การปกป้องและเสรีภาพจากแรงกดดัน เกี่ยวกับ 
การคุกคามต่างๆ เช่น ความเจ็บ ป่วย ความวิตก กังวล 
อันตราย และการจลาจล ตลอดจนความต้องการ
กฎหมาย ค าสั่งและโครงสร้างที่แน่นอน ความต้องการ
ความปลอดภัย แตกต่างจากความต้องการทาง
สรีรวิทยา คือความปลอดภัยไม่สามารถท าให้เกิดความ
พึงพอใจมากเกินไป ดังนั้นจากทฤษฎีดังกล่าว สามารถ
สรุปได้ว่า ความปลอดภัยของชีวิต ถือว่าเป็นความ
ต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกพึงให้เกิดขึ้นกับตนเอง 
เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง      ปกติสุข 
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วิธีการวิจัย  

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี มีวิธีการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่วนท่ี 1  มีวิธีการศึกษาคือ  ผู้ศึกษาจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้
ทั้งหมด คือ สถิติการเกิดอุบัติ เหตุ สถิติการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงาน ผลการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งนี้ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล
การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้  ท าโดยเปรียบเทียบกับ
กฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และด าเนินการสร้างแบบฟอร์มการส ารวจ 
(Checklist) เพื่อในไปใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจ 
(Walk Through Survey) ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ค้นสิ่งคุกคามที่คาดว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

แรงงาน หลังจากผู้ศึกษาได้ด าเนินการส ารวจ (Walk 
Through Survey) ในบริเวณต่างๆของโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อค้นหาอันตรายหรือสิ่งคุกคามที่คาด
ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
โดยการใช้แบบตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการโครงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
โดยการอ้างอิงตามวิธีของภาควิชาบริหารสาธารณสุข 
คณะ สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (บุญชัย 
ภาละกาล, 2556) ซึ่งจะใช้องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ทั้ง 4 ท่ี น ามาพิจารณา ได้แก่ ขนาดของปัญหา ความ
รุนแรงของปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา 
ความตระหนักของผู้ ได้ รับผลกระทบต่อปัญหา 
หลังจากกน้ันได้ด าเนินการน าไปเสนอต่อผู้บริหารของ
โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนงานโครงการที่ด าเนินการ
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ขึ้นเพื่อแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
ต่อไปทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ส่วนแรก คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและแบบฟอร์มการส ารวจ (Checklist) 
 ส่วนท่ี 2  จะด าเนินการศึกษาดังนี ้

ขอบเขตของการศึกษาคือพนักงานในฝ่าย
กระบวนการผลิตจ านวนท้ังสิ้น 167 คน เครื่องมือที่ใน
การเก็บรวมข้อมูล  ข้อสอบทดสอบการรับรู้ของ
พนักงานต่อสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลทาง
สถิตใน ทั้งนี้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดระดับความ
มีนับส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 ในเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่(frequency) ร้อยละ (percentage) 
และค่าเฉลี่ย( mean) และในการเปรียบเทียบระบบ
การรับรู้ของพนักงานต่อสัญลักษณ์เตือนอันตรายและ
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานก่อนและหลังด าเนิน
โครงการ ซึ่งสถิตที่ใช้ คือ Pair T-test ในการทดสอบ 
รูปที่ 3 วิธีการด าเนินการศึกษา 

 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์หาอันตรายหรือสิ่งคุกคามที่
อาจมีผลต่อสุขภาพของลูกจ้างพบว่ามี ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งน้ีมีสิ่งคุกคามที่คาดว่าอาจจะมีผลต่อ
สุขของแรงงาน ดังนี้คือ เสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานใน
บริเวณกระบวนการผลิต แสงสว่างไม่เพียงพอใน
บริเวณอาคารส านักงาน และการอุบัติเหตุจากการ
ท างานกับเครื่องจักร  เมื่อด า เนินการจัดล าดับ
ความส าคัญหลักเกณฑฺ์ที่กล่าวไว้ในข้างต้น พบว่า
ปัญหาที่สามารถน ามาด าเนินโครงในครั้งนี้คือปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานเครื่องจักร ซึ่งจาก
ประเด็นดังกล่าว คณะผู้ศึกษาได้มีการด าเนินการ
วางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานอุตสาหกรรม 

เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยด าเนินการ
ติดสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่จุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของ
แรงงาน อาทิ เครื่องจักร หรือเขตที่มีความอันตราย 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจท าให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของพนักงานได้ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตราที่ 17 ซึ่งมีการก าหนดให้นายจ้างต้องมีการติด
ประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เกี่ยวกับกับความปลอดภัย  (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, 2554) 

2. เมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขติดสัญลักษณ์
เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งจาก
การส ารวจและประเมินความเสี่ยงพบว่าต้องมีการ
ปรับปรุงจ านวน 416 จุดซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขท้ังสิ้น 416 จุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100  

3. ผู้ศึกษาได้ด าเนินการอบรมพนักงานใน
กระบวนการผลิตได้มีการทดสอบการรับของพนักงาน
กลุ่มดังกล่าว โดยการใช้แบบทดสอบความรู้จ านวน 
10 ข้อ ซึ่งจะเป็นการทดสอบการรับรู้ของพนักงาน
ก่อนและหลังอบรมให้ความรู้  ทั้งนี้จ านวนพนักงานใน
การบวนการผลิตมี 167 คน ได้ด าเนินการอบรม
ความรู้ให้กับพนักงานทั้งสิ้น 167 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อสัญลักษณ์เตือน
อันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ก่อนการ
อบรมให้ความรู้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48 อยู่ในระดับน้อย 
(0-2 คะแนน) และ ร้อยละ 47 อยู่ในระดับพอใช้(3-5 
คะแนน) และร้อยละ 5 อยู่ในระดับดี (6-8 คะแนน) 
ทั้งนี้หลังการอบรมให้ความรู้พบว่า ส่วนใหญ่พนักงาน
ร้อยละ 97 มีการรับรู้ อยู่ ในระดับดีมาก (9 -10 
คะแนน)  และร้อยละ 3 มีการรับรู้อยู่ในระดับดี(6-8 
คะแนน) 

4. เปรียบ เทียบการรับรู้ ของพนักงานต่ อ
สัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของโปรแกรมปรับปรุง พบว่า ความ
แตกต่างของคะแนนการรับรู้ก่อนหลังจากการอบรมให้
ความรู้เรื่องสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน จากการวิเคราะห์ด้วย 
Pair t-test กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้เฉลี่ย 9.47 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนการอบรมที่มีคะแนนการรับรู้เพียง 2.47 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 ซึ่ งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ( p 
< 0.05) 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
การรับรู้ ของพนักงานต่ อสัญลักษณ์ เตือน

อันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่อ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์จะพบว่า เมื่อพนักงานได้
ด าเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวและได้รับการ
อบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น พนักงานมี
ระดับของการรับรู้อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเนื่องการอบรม
ให้ความรู้เป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการท างานได้
อย่างปลอดภัยนั้นต้องมีความเข้าใจต่อสัญลักษณ์เตือน
อันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง เมื่อเข้าใจได้อย่างถูกต้องจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้ในการอบรมให้
ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั้น จะ
เป็นหัวข้อที่พนักงานให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก
เพราะความปลอดภัยจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ
อนามัยของพนักงานซึ่งจะเป็นตามสอดคล้องกับการ
ผลศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์ของการรับรู้ระบบ
ความปลอดภัยและพฤติกรรมการท างานอย่าง

ปลอดภัยในการท างานของบริษัทในอุตสาหกรรมธรุกจิ
อุ ปก รณ์ ก า ร เกษตร  ซึ่ ง ผลกา รศึ กษาพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (อนุสรณ์ นิ
รุติธรรมธรา, 2549) 
 

สรุป  
จากการศึกษานี้สามารถสรุปผลได้ว่าในการ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้กับพนักงาน ในกิจกรรมหนึ่ งที่นายจ้ างควร
ด าเนินการทุกครั้ง คือการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 
เนื่องจากพนักงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยในการป้องกันอันตรายจากการท างานได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นเมื่อมีการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การปลอดภัยที่เหมาะสม ให้กับพนักงาน พนักงาน
สามารถรับรู้และเข้าใจในประเด็นต่างๆได้  และ
สามารถไปใช้ในการปฏิบัติตนเอง ซึ่งหากเมื่อพนักงาน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมใน
การท างานท่ีปลอดภัยและเหมาะสม จะสามารถท าให้
ผลผลิตจากสถานประกอบการแห่งนั้นดีขึ้น ทั้งยังเป็น
การลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ในการท างานท่ีไม่เหมาะสมอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ
การรับรู้ของพนักงานต่อสัญลักษณ์เตือนอันตรายและ 
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเท่านั้น ดั งนั้น  ใน
การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้
สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาจัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน
ต่อไป 
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การศึกษาผลของสารสกัดเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือในการก าจัดปลวก 
Effect of the Extracts of Piper nigrum seeds, and Chromolaena odorata 

(L.) R.M.King Leaves on Termites Controlling 
 

จิราภรณ์ ช่วงบัญญตั1ิ* และ อภิวฒัน์ ค าใจใส่2   
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บทคัดย่อ  
จากการศึกษาผลของสารสกัดน  าและเอทานอลของเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือ ในการก าจัดปลวกโดยเทียบกับกลุ่ม

ควบคุม พบว่า สารสกัดเอทานอลที่มีฤทธิ์ในการก าจัดปลวกดีที่สุดคือ สารสกัดเมล็ดพริกไทยความเข้มข้น 30 mg/mL โดยมีฤทธิ์ก าจัด
ปลวกได้ถึง 100% ส่วนสารสกัดน  าที่มีฤทธิ์ในการก าจัดปลวกสูงที่สุดคือ สารสกัดใบสาบเสือที่ความเข้มข้น 30  mg/mL ซ่ึงสามารถ
ก าจัดปลวกได้ถึง 70% โดยการทดลองนี ใช้เวลาทั งสิ น 24 ชั่วโมงในการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด 

ค าส าคัญ: การก าจัดปลวก เมล็ดพริกไทย ใบสาบเสือ 

Abstract 
This research was to study about termite controlling of water and ethanol extract of Piper nigrum seeds 

and Chromolaena odorata (L.) R.M.King leaves comparing with the control. It was found that 30 mg/mL ethanol 
extract of Piper nigrum seeds was the most active extract with 100% mortality. However water extract of 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King leaves owned the highest activity with 70% mortality at 30 mg/mL 
concentration. The experiments were obserbed at 24 hr for the activity test.   

Keywords: termites controlling, Piper nigrum seeds, Chromolaena odorata (L.) R.M.King leaves 

 

บทน า  
ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาเรื่องปลวกกิน

บ้านยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ น
เรื่อย ๆ โดยปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้กับ
บ้านเรือนโดยสิ นเชิงได้ในระยะเวลา 3 -5 ปี ทั งนี 
เนื่องมาจากการขยายพื นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์นั่นเอง
ที่ท าให้เกิดการท าลายระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของ
ปลวก การปลูกสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยของมนุษย์

จะไปลดพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่หากินของปลวก 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548) 

เมื่อได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปลวก
ท าลายบ้านเรือน การหาวิธีการก าจัดปลวกจึงตามมา 
วิธีที่นิยมใช้ในการก าจัดปลวกเนื่องจากใช้แล้วได้ผลดี
ทันตาเห็น ก็คือการใช้สารเคมีก าจัดแมลงซึ่งเป็นวัตถุ
ที่มีความเป็นพิษสูงสามารถท าอันตรายกับคนและ
สิ่งมีชีวิตทั่วไปได้ ระดับความเป็นพิษของสารเคมี
เหล่านี เมื่อน ามาทดสอบกับสัตว์ทดลองประเภทสัตว์
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เลี ยงลูกด้วยน  านม เช่น หนูหรือกระต่าย พบว่ามีค่า 
LD 50 (Lethal Dose 50) ต่ า แสดงถึงความเป็นพิษ
ที่ สู ง ม า ก นั่ น เ อ ง  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และส านั กคณ ะ 
กรรมการอาหารและยาร่วมมือกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ก ากับควบคุมในด้านมาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงต่างๆ ส าหรับสาร
ก าจัดปลวกซึ่งเป็นสารเคมีที่มีอันตรายมาก หากใช้
ผิดวิธีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เองและบุคคลอื่น 
ๆ ได้ จึงมีบริษัทที่ให้บริการก าจัดปลวกโดยเฉพาะ 
แต่ยังมีผู้บริโภคจ านวนมากที่ซื อสารก าจัดปลวกมาใช้
เอง หากสารนั นเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงก็อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (กองเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2549) 

ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาการใช้สารสกัดจากพืชซึ่ง
เป็นสารธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
เลี ยง ในประเทศไทยของเราก็มีการศึกษาสารสกัด
จากพืชสมุนไพร เช่น หางไหล ตะไคร้หอม ข่า 
ขมิ นชัน หัวแห้วหมู พริกขี หนู เมล็ดงา เมล็ดพริกไทย 
และใบสาบเสือ พบว่าเป็นสมุนไพรที่ปลวกไม่
สามารถสร้างกลไกในการย่อยสลายสารส าคัญจาก
พืชเหล่านี ได้ สารส าคัญจากพืชเหล่านี มีผลในการ
ควบคุมประชากรปลวกโดยกลไกท่ีแตกต่างกัน ตั งแต่
การยับยั งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ 
การกินอาหาร ตลอดจนถึงการลดการพัฒนาการของ
จุลินทรีย์ในล าไส้ปลวก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่
รอดและการท าลายของปลวก ท าให้มีการควบคุม
ประชากรของปลวก โดยลดขบวนการย่อยอาหาร 

ท าลายจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร หยุดการลอก
คราบของตัวอ่อน ท าให้ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต ลด
การฟักไข่ของนางพญา (บริษัทเพาเวอร์เพสท์กรุ๊ป
จ ากัด, 2553) 

ทั งเมล็ดพริก ไทยและใบสาบเสือ เป็นพื ช
สมุนไพรที่มีอยู่และหาได้ทั่วไปในท้องถิ่น พืชทั งสอง
ชนิดนี จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน ามาทดสอบฤทธิ์ใน
การป้องกันหรือก าจัดปลวก หากสารสกัดจากพืชทั ง
สองชนิดนี มีฤทธิ์ในการป้องกันหรือก าจัดปลวกที่มี
ประสิทธิภาพดีแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไป
ในอนาคต 

พริกไทย (ช่ือวิทยาศาสตร์: Piper nigrum) 
เป็ นพื ชมี ผล เป็ นพวงเม็ ดขนาด เล็ ก  และ เป็ น
เครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อน สามารถน ามาท าพริกไทย
แห้งเป็นเครื่องปรุงส าหรับอาหาร ซึ่งถ้าท าแห้งทั ง
เปลือกจะได้พริกไทยด าเนื่องจากผงของเปลือกเป็นสี
ด าปนอยู่ ส่วนพริกไทยขาวได้จากการลอกเปลือก
ออกก่อนท าเป็นผง  

พริกไทย เป็นต้นไม้ประเภทไม้เลื อย มีความสูง
ประมาณ 5 เมตร ลักษณะของล าต้นเป็นข้อๆ เป็น
ต้นไม้ที่มีอายุยืน ระบบรากของต้นพริกไทยจะมีเกิด
บริเวณข้อตามล าต้นเป็นรากเล็กๆจะเป็นรากที่ช่วย
ยึดเกาะ และมีรากท่ีอยู่ในดินขนาดใหญ่ประมาณ 3-
6 ราก แต่ละรากจะมีรากฝอย ลักษณะใบจะมีสีเขียว
สด ใบใหญ่คล้ายใบโพ ดอกของพริกไทยจะมีขนาด
เล็ก จะออกช่อตามข้อเป็นพวง เมล็ดจะมีลักษณะ
กลมติ ด กั น เป็ นพ วง  (Pundit Purksametanan, 
2556) 
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ภาพที่ 1 เมลด็พริกไทย 

 
สาบเสือ เป็นไม้ล้มลุก  แตกกิ่ งก้ านสาขา

มากมายจนดูเป็นทรงพุ่ม ล าต้นและกิ่งก้านปกคลุม
ด้วยขนอ่อนนุ่ม ก้านและใบเมื่อขยี จะมีกลิ่นแรงคล้าย
สาบเสือ มีล าต้น สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวออกจากล า
ต้น  ที่ ข้ อ  แบบตรงกันข้ าม  รูป รีค่ อนข้ างเป็ น
สามเหลี่ยมขอบใบ หยัก ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง 
เรียวสอบเข้าหากัน สีเขียวอ่อน เส้นใบเห็นชัดเจน 3 

เส้น มีขนปกคลุม ผิวใบทั งสองด้าน ดอกเป็นช่อ สี
ขาวหรือฟ้าอมม่วง ดอกย่อย 10-35 ดอก ดอกวง
นอกบานก่อน กลีบดอก หลอมรวมกันเป็นหลอด ผล
ขนาดเล็ก รูปร่างเป็น ห้า เหลี่ยมสีน  าตาลหรือด า มี
หนามแข็งบนเส้นของผล ส่วน ปลายผลมีขนสีขาว 
ช่วยพยุงให้ผลและเมล็ดปลิวตามลม  

 

 
ภาพที ่2 ใบสาบเสือ 

 
ประโยชน์ของใบสาบเสือที่ทราบกันดีคือ ช่วย

แก้ผมหงอก ท าให้ผมดกด า ด้วยการใช้ใบสาบเสือ
น ามาต าแล้วใช้หมักผมเป็นประจ า ไม่นานจะท าท า
ให้เส้นผมดูดกด าขึ น (นายสวีสอง, 2555) 

 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ในการก าจัด

ปลวกของสารสกัดเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือที่
ความเข้มข้นต่างๆ  
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี เป็นการทดลองเกี่ยวกับการก าจัด
ปลวกโดยใช้สารสกัดสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ เนื่องจากแต่เดิมมีการใช้สารเคมีในการ
ก าจัดปลวกกันอย่างกว้างขวาง สารเคมีเหล่านี เป็น
อันตรายต่อสิ่ งแวดล้อมและตัวมนุษย์ เอง การ
สลายตัวก็เป็นไปได้ยากท าให้มีการปนเปื้อนอยู่ทั่วไป
ในระบบนิเวศทั่วโลก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการค้นคว้าหาสารที่มาจากธรรมชาติซึ่งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สมุนไพร
ที่ใช้ในการทดลองนี คือ เมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือ 
ซึ่งเคยมีผู้ท าการวิจัยแล้วว่ามีสารส าคัญที่มีผลยับยั ง
การเจริญเติบโตของปลวก 

พืชสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายและถูกน ามาใช้
ประโยชน์มากมายในชีวิตประจ าวันมาเป็นเวลานาน
แล้ว คือเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือก็เป็นพืชที่ถูก
พบว่ามีฤทธิ์ในการท าลายปลวก  

สาร piperine  ในพริกไทยออกฤทธิ์เป็นสาร
ฆ่าแมลง (insecticide) ออกฤทธิ์ฆ่าแมลงวันบ้าน 
(houseflies) ได้ สู งก ว่ า ไพ เรท รัม  (pyrethrum) 
(Merck, 2016) เมล็ดพริกไทยลีบและเปลือกที่ถูกขัด
สีออกมาในขบวนการเปลี่ยนพริกไทยด าให้ เป็น
พริกไทยขาว สามารถน ามาใช้ในการป้องกันก าจัด
ปลวก (นันทวัน บุณยะประภัศร , 2546) และสาร 
piperine ยั งออกฤทธิ์ ไปยับยั งการท างานของ
เอน ไซม์  cytochrome P-450 ,UDP-glucuronyl 
transferase แ ล ะ hepatic arylhydro carbon 
hydroxylase ที่ท าหน้าที่ย่อยสลายสารพิษที่เข้าสู่
ร่างกายในตับ (Atal C K et al, 1985) 

เนื่องจากในใบสาบเสือมีสารส าคัญ คือ พีนีน คู
มาริน เนบโธควิโนน ลิโมนีน ยูพาทอล ลูพีออล ฟา
โวน คาไดอีน และแคมเฟอร์ จึงท าให้ใบสาบเสือมี
ฤทธิ์ ในการก าจั ดปลวก ไล่ แมลง ฆ่ าแมลงได้ 
(ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร , 
2015) 

ส าหรับการทดลองนี จะเป็นการทดสอบฤทธิ์
ก าจัดปลวกของสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวโดยใช้ตัว
ท าละลายสองชนิดได้แก่ น  า และเอทานอล  

วิธีการวิจัย  
1. การเตรียมสารสกัดเมล็ดไทยและใบสาบเสือ 
1.1 วิธีการสกัดเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือ

ด้วยน  ากลั่น น าเมล็ดพริกไทยสดและใบสาบเสือสด
อย่างละ 400 กรัม มาบดด้วยเครื่องปั่นละเอียด 
น ามาใส่ถุงที่ท าจากผ้าขาวบางและแช่ในน  ากลั่น
ปริมาตร 1.5 ลิตร ทิ งไว้ 3 วัน โดยมีการคนสารเป็น
ระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 กรองสารละลายที่ได้จากการแช่พืชทั งสอง
ชนิดด้วยกระดาษกรอง (No.1 Whatman) ระเหย
น  าออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ (vacuum 
evaporator) ที่อุณหภูมิ 45 OC เก็บสารสกัดที่ได้ใส่
ขวดเก็บตัวอย่างสีชา เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 OC 
เพื่อน าไปทดสอบฤทธิ์ต่อไป 

1.3 ท าการสกัดเมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือ
ด้วยเอทานอลเข้มข้น 95% โดยท าเช่นเดียวกับข้อ 
4.1.1- 4.1.3 แต่เปลี่ยนจากน  ากลั่นเป็นเอทานอล
เข้มข้น 95% แทน 

2. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการก าจัด
ปลวก 

2.1 น าสารละลายน  าที่ ได้จากการกรองมา
บรรจุใส่กระบอกฉีด และน าสารละลายเอทานอลที่
ได้ไปท าการกลั่นแยกตัวท าละลายออกไป ก่อนจะน า
สารสกัดเอทานอลที่ได้มาละลายในเอทานอลอีกครั ง 
แล้วบรรจุใส่กระบอกฉีด 

2.2 น าปลวกมาเลี ยงในภาชนะที่ เหมาะสม 
แล้วแยกปลวกออกไปทดสอบด้วยสารละลายที่สกัด
ได้แต่ละชนิด 

2.3 ท าการฉีดพ่นสารสกัดไปที่ไม้ซึ่งเป็นอาหาร
ของปลวกก่อนจะน าไปให้กับกลุ่มตัวอย่างปลวกชุดที่ 
1 โดยท าตัวอย่างละสามซ  า ใช้ปลวกแต่ละชุดทดลอง
เป็นจ านวน 10 ตัว  
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2.4 ส าหรับ ชุดควบคุม  จะท าการทดลอง
เช่นเดียวกับข้อ 4 และ 5 แต่ใช้น  ากลั่นและเอทานอล
แทนสารสกัด 

2.5 สั งเกตและนับจ านวนปลวกที่ ตายลง
ทั งหมด ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (control) 
เมื่อเวลาผ่านไป 24 ช่ัวโมง บันทึกผลที่ได้ 

2.6 น ามาค านวณหาเปอร์เซ็นตายของกลุ่ม
ตัวอย่างเทียบกับกลุ่มควบคุม เพื่อ เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการก าจัดปลวกของสารสกัดที่ ได้
ทั งหมด 

ผลการวิจัย  
เมื่อท าการสกัดสารจากเมล็ดพริกไทยและใบ

สาบเสือโดยใช้ตัวท าละลายสองชนิดคือ น  ากลั่นและ
เอทานอล ได้ปริมาณสารสกัดคิดเป็นร้อยละผลผลิต
ดังแสดงในตารางที่ 5.1  

ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกดัเมล็ดพริกไทย และใบสาบเสือ โดยการใช้น  าและเอทานอลเป็นตัวท าละลาย 
 

ตัวอย่างพืช 
น  า เอทานอล 

นน.พืชสด นน.สารสกัด คิดเป็น % นน.พืชสด นน.สารสกัด คิดเป็น % 
เมลด็พริกไทย 400 16.02 4.01 400 14.56 3.64 
ใบสาบเสือ 400 33.66 8.42 400 28.81 7.20 

 
จากการทดลองพบว่า ปลวกที่ได้รับอาหารซึ่ง

ถูกฉีดพ่นโดยสารสกัดน  าและเอทานอลของเมล็ด
พริกไทยและใบสาบเสือไว้ก่อนแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป
ครบ 24 ช่ัวโมง ผลการนับจ านวนปลวกที่เสียชีวิต
แสดงดังตารางที่ 5.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า สารสกัดเอทา
นอลจากเมล็ดพริกไทยความเข้มข้น 30 มก./มล. มี
ฤทธิ์ในการก าจัดปลวกสูงมากโดยก าจัดได้ทั งหมด 
100%  ซึ่งดีกว่าสารสกัดเอทานอลของใบสาบเสือที่
ความเข้มข้นเดียวกันที่สามารถก าจัดปลวกได้แค่ 

47% และประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อความเข้มข้นถูก
เจือจางลง  

ส าหรับสารสกัดน  านั นพบว่าสารสกัดของใบ
สาบเสือความเข้มข้น 30 มก./มล.มีประสิทธิภาพใน
การก าจัดปลวกได้ดีที่สุดถึง 70% ขณะที่สารสกัดน  า
ของเมล็ดพริกไทยที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถ
ก าจัดปลวกได้เพียง 53% และประสิทธิภาพจะลดลง
เมื่อความเข้มข้นถูกเจือจางลง 

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัด (extract) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ต่ออัตราการตายของปลวกที่เวลา 24 ช่ัวโมง 
สารสกัดท่ีความเข้มข้นต่างๆ (มก./มล.) จ านวนปลวกท่ีตาย (ตัว) คิดเป็น % 

1 2 3 เฉลี่ย 
เมล็ดพริกไทย (น  า) 7.5 1 2 1 1.3 13±0.07 

15 3 3 4 3.3 33±0.07 
30 4 6 6 5.3 53±0.27 

เมล็ดพริกไทย (เอ
ทานอล) 

7.5 2 1 2 1.7 17±0.07 
15 6 5 5 5.3 53±0.07 
30 10 10 10 10 100 

ใบสาบเสือ (น  า) 7.5 1 3 2 2 20±0.20 
15 2 4 4 3.3 33±0.27 
30 7 8 6 7 70±0.20 
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ใบสาบเสือ(เอทานอล)  7.5 0 2 1 1 10±0.20 
15 2 2 2 2 20 
30 5 4 5 4.7 47±0.07 

น  า (กลุ่ม control) 0 0 0 0 0 
เอทานอล (กลุ่ม control) 0 0 0 0 0 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการทดลองที่ได้พบว่า สารสกัดเอทา

นอลจากเมล็ดพริกไทยซึ่งใช้ฉีดพ่นเคลือบอาหารของ
ปลวก มีประสิทธิภาพในการก าจัดปลวกได้ดีมาก 
อาจมีความเป็นไปได้ว่าสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญตัวนั น
คือ piperine ในพริกไทยซึ่งมีเคยมีรายงานแล้วว่า
เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นสารฆ่าแมลง (insecticide) ได้
เป็นอย่างดี (Merck, 2016)  

 ส าหรับสารสกัดน  าจากใบสาบเสือนั นพบว่ามี
ฤทธิ์ในการก าจัดปลวกได้เช่นกัน โดยมีประสิทธิภาพ
ต่ ากว่าสารสกัดเอทานอลของเมล็ดพริกไทยเล็กน้อย 
ได้เคยมีรายงานว่าใบสาบเสือมีสารส าคัญคือ พีนีน คู
มาริน เนบโธควิโนน ลิโมนีน ยูพาทอล ลูพีออล ฟา
โวน คาไดอีน และแคมเฟอร์ จึงท าให้ใบสาบเสือมี
ฤทธิ์ เป็นสารก าจัดแมลงต่างๆ รวมทั งปลวกได้ 
(ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร , 
2015) 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสารออก
ฤทธิ์ในสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดปลวกที่
แท้จริงคือสารใด ควรมีการน าสารสกัดที่ได้ไปท า
บริสุทธิ์ยิ่งขึ น เพื่อแยกองค์ประกอบทางเคมี แล้ว
น าไปตรวจหาเอกลักษณ์โครงสร้างของสารที่เป็น
องค์ประกอบหลักด้วยเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ต่อไป  

 
สรุป 

จากงานวิจัยนี ท าให้ เกิดแนวความคิดต่างๆ 
ดังนี  

1) การน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ใน
การก าจัดปลวกศัตรูที่ท าความเสียหายกับบ้านเรือน 
รวมไปถึงความเสียหายของเศรษฐกิจประเทศ

โดยรวมได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นี ไม่เป็นอันตรายกับ
มนุษย์และสัตว์เลี ยงเหมือนกับสารฆ่าแมลงที่มีขาย
ทั่วไปในท้องตลาด  

2) การทดลองนี เป็นการใช้สารสกัดพืชฉีดพ่น
ไปที่อาหารของปลวก ดังนั นจึงอยู่ในขั นตอนทั งการ
ป้องกันและก าจัดปลวก ซึ่งการป้องกันย่อมดีกว่าการ
แก้ไข 

3) วิธีการสกัดและการน าไปใช้สามารถน าไป
ปรับเปลี่ยนเพื่อประยุกต์ใช้กับครัวเรือนต่างๆได้
โดยง่าย เมล็ดพริกไทยและใบสาบเสือก็เป็นพืชที่
สามารถหาได้ง่ายทั่วไปในประเทศ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี จะไม่สามารถด าเนินการจนเสร็จสิ น

ได้ เลย ถ้าปราศจากการสนับสนุนด้านทุนวิจัย 
สถานที่  และเครื่องมืออ านวยความสะดวกจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ตลอดจนถึงบุคลากรผู้ร่วมงานในแผนกวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ จึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี  
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แบบจ าลองอันดับเอ็นส าหรับการท านายประสิทธภิาพของซิงค์(II)  
คลอไรด์ในการสังเคราะหพ์อลิ(เอปไซลอน-คาโพรแ์ลกโทน)  

n-Order Reaction Model for Predicting  the Efficiency of Zinc(II) 
Chloride in the Synthesis of Poly (ε-Caprolactone)  

 

วาณิช หลิมวานิช1*, พุฒินันท์ มีเผ่าพันธุ์2, นาว ีกังวาลย์ 3 และ วินติา บุณโยดม4 
Wanich Limwanich1*, Puttinan Meepowpan2, Nawee Kungwan3 and Winita Punyodom4 

 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
2,3,4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
1 Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna,  
2,3,4 Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University 
*Corresponding author e-mail: wanich.lim@gmail.com 

 

บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยนี้คณะวิจัยได้ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของซิงค์(II) คลอไรด์ (ZnCl2) ในการริเริ่มพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง (ROP) 

ของเอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน (ε-CL) โดยใช้เทคนิคนอน-ไอโซเทอร์มอลดิฟเฟอเรนเชียลแกนนิงคลอริเมอตรี (DSC)และการท าโมเดลฟิต
ติ้ง จากผลการทดลองพบว่าซิงค์(II) คลอไรด์สามารถริเริ่มปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของ ε-CL ได้และพบกราฟของการคายความร้อน
ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 160-280 oC ที่อัตราการให้ความร้อน 10 oC/min จากการท าโมเดลฟิตติ้งโดยใช้แบบจ าลองอันดับเอ็น (f(α) = 
(1-α)n; n = 0.1-1.0) พบว่าค่าของมอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน (α) ที่ได้จากสมการอัตราอันดับที่ 0.5 (dα/dt = Aexp(-Ea/RT)(1-α)0.5) 
ได้ผลใกล้เคียงกับการทดลองมากที่สุดและสามารถท านายการเกิดพอลิเมอไรเซชันของ ε-CL ที่อัตราการให้ความร้อน 5 15 และ 20 
oC/min ได้ จากข้อมูลที่ได้จากการจ าลองพบว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดได้เร็วขึ้นเมื่อใช้อัตราการให้ความร้อนสูง และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการให้ความร้อน นอกจากนี้ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Ea) และค่าคงที่ความถี่ของการชน (A) สามารถหาได้
จากวิธีไอโซคอนเวอร์ชันนอลของคิสซิงเกอร์-อากาฮิระ-ซูโนส (KAS) และมีค่าเฉลี่ยของ Eaและ Aเท่ากับ 73.7 kJ/mol และ 4.7×107 s-1

ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: พอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง, ดีเอสซ,ี เอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน, ซิงค์(II) คลอไรด์, โมเดลฟิตติ้ง 
 

Abstract 
In this work, the study of the initiating efficiency of zinc(II) chloride (ZnCl2) in ring-opening polymerization (ROP) 

of ε-caprolactone (ε-CL) was carried out on the non-isothermal differential scanning calorimetry (DSC) and model 
fitting techniques. The results showed that ZnCl2 could initiate the polymerization of ε-CL and the polymerization 
exotherm was observed around 160-280 oC at a heating rate of 10 oC/min. From model fitting by n-order reaction 
model (f(α) = (1-α)n; n = 0.1-1.0), it was found that the monomer conversion (α) obtained from 0.5order rate 
equation (dα/dt = Aexp(-Ea/RT)(1-α)0.5) was in agreement with the experimental results. Furthermore, it could be 
used to predict the polymerization of ε-CL at the heating rates of 5, 15 and 20 oC/min. From fitting results, the 
polymerization occurred and completed faster at high heating rate and the polymerization rate increased with 
increasing heating rate. Moreover, the activation energy (Ea) and frequency factor (A) were determined from Kissinger-
Akahira-Sunose (KAS) isoconversional method. The average values of Ea and A were 73.6 kJ/mol and 4.7×107 s-1, 
respectively. 

Keywords: Ring-opening polymerization, DSC, ε-Caprolactone, Zinc(II) chloride, Model fitting, Kinetics 
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บทน า 
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ให้ความ

สนใจพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เช่น พอลิ
แลกไทด์และพอลิคาโพร์แลกโทน พอลิเมอร์เหล่านี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น พอลิเมอร์ทางการแพทย์ หรือ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ 
(Albertsson และ Varma, 2003; Marini, 2010; 
Ikada และ Tsuji, 2000) เป็นต้น คุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับพอลิ เมอร์ที่ ย่ อยสลายได้ทางชี วภาพมี
ดังต่อไปนี้(Sisson และคณะ, 2011) 

1.  ไม่เป็นพิษ เพื่อลดการต่อต้านจากร่างกายมนุษย์  
2.  ต้องมีระยะเวลาในการสลายตัวที่เหมาะสม 
3.  ต้องมีคุณสมบัติเชิงกลท่ีเหมาะสม  
4.  เมื่อสลายตัวแล้วต้องไม่ปลดปล่อยสารที่เป็น

มลถาวะต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการสังเคราะห์และ
การสลายตัวของพอลิแลกไทด์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 
(Gupta, 2007) จากรูปจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
เตรียมพอลิแลกไทด์เริ่มจากการน าข้าวโพดมาท าการ
หมักเพื่อให้ได้กรดแลกติก ซึ่งจะถูกใช้เป็นสารตั้งต้นใน
การสังเคราะห์มอนอเมอร์แลกไทด์ จากนั้นเมื่อท าพอลิ
เมอไรเซชันแบบเปิดวง (ROP) ของแลกไทด์จะได้พอลิ
แลกไทด์ออกมา ซึ่งพอลิแลกไทด์สามารถย่อยสลายได้
กลายเป็นสายโซ่ที่ส้ันลงและสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นสาร
ชีวะมวลและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติต่างๆของพอลิเมอร์ที่ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยการ
ควบคุมโครงสร้างย่อยของพอลิเมอร์ผ่านปฏิกิริยา
สังเคราะห์ (Albertsson และ Varma, 2003; 
Stridberg และคณะ, 2002) ระบบริเริ่มปฏิกิริยาที่
เป็นทีน่ิยมใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ คือ ระบบทิน(II) ออกโทเอท (Sn(Oct)2) 
ซึ่งเป็นระบบริเริ่มที่ให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง และ
สามารถใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง
ได้ (Storey และคณะ, 2002) แต่อย่างไรก็ตามพอลิ
เมอร์ที่สังเคราะห์จากระบบริเริ่มนี้จะยังคงมีทิน หรือ 
ดีบุก (Sn) หลงเหลืออยู่ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องก าจัดโลหะชนิดนี้ออกจากพอลิเมอร์ก่อน
น าไปใช้งาน เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม (Stjerndahlและคณะ, 2007)  

ระบบริเร่ิมที่มีองค์ประกอบของสังกะสี (Zn) 
เป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ทั่วโลก 
เนื่องจากมีความเป็นพิษต่ าและราคาไม่แพง Pandey 
(Pandey, 2014) ได้รายงานถึงการใช้ซิงค์ โพรลิเนต 
(zinc prolinate, Zn(Pro)2) เป็นตัวริเริ่ม ROP ของ
แอล- และ ดี-แลกไทด์ (L- and D-lactide) (LL และ 
DL) ระบบดังกล่าวสามารถใช้ในการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจ านวน (Mn) < 
5,100 และพบว่า Zn(Pro)2ไม่ก่อให้เกิด 
racemization ของพอลิแลกไทด์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการสังเคราะหแ์ละการย่อยสลายของพอลิแลกไทด์ปรับปรุง 
จากงานวจิัยของ Gupta (Gupta, 2007) 
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 Huang และคณะ (Huang และคณะ, 2007) ได้
รายงานถึงการสังเคราะห์ซิงค์อัลลิลลอกไซด์ (zinc 
allyloxide) ที่มีความระเกะระกะสูง เพื่อใช้เป็นตัว
ริเริ่มปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพส าหรับ ROP ของ เอป
ไซลอน-คาโพร์แลกโทน (ε-CL) และ LL และพบว่า
ระบบริเร่ิมปฏิกิริยานี้สามารถใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่
มี Mn< 39,100 มากไปกว่านั้น Zn 1 อะตอมสามารถ
ผลิตสายโซ่พอลิเมอร์ได้ 20 สาย และปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นมีลักษณะแบบ living ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
จากการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักโมเลกุลเมื่อความเข้มข้น
ของตัวริเร่ิมลดลง 
 Abbina และ Du(Abbina และ Du, 2014) ได้
น าเสนอการเตรียมไอโซแทกติก พอลิ(ราเซมิก-แลก
ไทด์)  โดยใช้ตัวริเริ่มในกลุ่มสารเชิงซ้อนของ chiral 
zinc amido-oxazolinate พบว่าตัวริเริ่มนี้มีความ
ว่องไว และสามารถใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีค่า Mn< 
59,200 มากไปกว่านั้นพอลิเมอร์ที่ได้มีความจ าเพาะ
เจาะจงสูง ตัวริเริ่มนี้สามารถควบคุมสเตอริโอเคมีของ
พอลิเมอร์ ท าให้พอลิเมอร์มีโครงสร้างแบบไอโซแทก
ติก (Isotactic) ซึ่งมีความเป็นระเบียบสูง ส่งผลให้จุด
หลอมเหลวมีค่าสูงถึง 214 oC 

Gowda และ Chakraborty(Gowda และ 
Chakraborty, 2010) ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
ซิงค์อะซีเตท (Zinc acetate, Zn(OAc)2) ในพอลิเมอ
ไรเซชันของไซคลิกเอสเทอร์ต่างๆ ได้แก่ ราเซมิก-แลก
ไทด์ (rac-LA), LL, ε-CL) และ เดลตา-วาเลโรแลก
โทน (δ-VL) โดยใช้ไอโซ-โพรพานอล (iPrOH) และ
เบนซิลแอกอฮอล์ (BnOH) เป็นตัวริเริ่ม จากผลการ
ทดลองพบว่าระบบริเร่ิมนี้สามารถใช้ในการสังเคราะห์
พอลิเมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลและร้อยละผลผลิตที่สูงได้ 
และให้พอลิเมอร์ที่มีการกระจายตัวของน้ าหนัก
โมเลกุลที่แคบ จากการศึกษาจลนพลศาสตร์พบว่า
อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของไซคลิกเอส
เทอร์ต่างๆกับ Zn(OAc)2 เป็นดังต่อนี้ δ-VL> LL >ε-
CL>rac-LA 

Obuah และคณะ (Obuah และคณะ, 2015) 
ได้น าเสนอเกี่ยวกับการสังเคราะห์พอลิ(เอปไซลอน-คา
โพร์แลกโทน) (PCL) โดยใช้สารกลุ่มเฟอโรซีนิลไพรา
โซอิลซิงค์(II) เบนโซเอท ((Ferrocenylpyrazolyl) 
zinc(II) benzoates) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา คณะผู้วิจัย
ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้ขึ้นมาหลายๆตัว 
และพบว่าระบบนี้สามารถใช้สังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มี
น้ าหนักโมเลกุลต่ า (< 7080) และค่าการกระจายตัว
ของน้ าหนักโมเลกุลค่อนข้างกว้างซึ่งสัมพันธ์กับความ
เป็นอิ เล็กโทรไฟล์ที่แรงของ Zn จากการศึกษา
จลนพลศาสตร์พบว่าปฏิกิริยาเป็นอันดับหนึ่งเทียม 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึน้เมื่อความเข้มข้นของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น สารเชิงซ้อนของ Zn ที่มีเอมีน
เป็นลิแกนด์จะให้พอลิเมอร์ที่มีการกระจายตัวของ
น้ าหนักโมเลกุลสูงที่สุด 

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้พยายามค้นหาระบบ
ริเริ่มอื่นๆที่มีความว่องไวและปราศจาก Sn ใน
โครงสร้างโดยคณะผู้วิจัยพบว่าระบบของซิงค์(II) คลอ
ไรด์ (ZnCl2) มีความน่าสนใจ ตัวริเริ่มระบบนี้สามารถ
ละลายได้หมดในมอนอเมอร์ซึ่ งท าให้ ไม่มีความ
คลาดเคลื่อนของความเข้มข้นที่ใช้ มากไปกว่านั้นจะ
ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมของ ZnCl2ในพอลิเมอไรเซ
ชันของε-CLโดยทั่วไปแล้วการท่ีจะเข้าใจถึงพฤติกรรม
ของตัวริเริ่มปฏิกิริยาจะต้องท าการศึกษาข้อมูลทาง
จลนพลศาสตร์  ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ะท า ใ ห้ ท ร าบถึ ง
ประสิทธิภาพของตัวริเริ่มได้  

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอไรเซชัน
แบบเปิดวง (ROP) ของไซคลิกเอสเทอร์สามารถท าได้
อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิค differential scanning 
calorimetry (DSC) (Sedush และคณะ, 2015; 
Mazzaro และคณะ, 2008) ในปัจจุบัน Limwanich 
และคณะ (Limwanich และคณะ, 2015) ได้รายงาน
ถึงการศึกษาจลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของ 
ROP ของε-CL  ที่ริเร่ิมโดยตัวริเร่ิมไตร-เอ็น-บิวทิลทิน 
เอ็นบิวทอกไซด์ (nBu3SnOnBu) โดยเทคนิค DSC 
คณะผู้วิจัยพบว่าเทคนิค DSC เป็นเทคนิคที่มีความ
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สะดวก รวดเร็ว ในการศึกษาพฤติกรรมของตัวริเริ่ม
ปฏิกิริยา และสามารถหาค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์
ได้อย่างรวดเร็ว Zhang และคณะ (Zhang และคณะ, 
2012) ได้รายงานการใช้เทคนิค DSC และการสร้าง
แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างอี
พอกซีเรซิน กับ ซัลเฟอร์ คณะผู้วิจัยพบว่าผลการ
ทดลองที่ได้จากแบบจ าลองอันดับเอ็นมีค่าใกล้เคียงกับ
ผลการทดลองที่ได้จาก DSC มากไปกว่านั้น Li และ
คณะ (Li และคณะ, 2008)ได้ศึกษาจลนพลศาสตร์ของ 

ROP ของ ε-CL ที่ริเริ่มโดยตัวริเริ่ม Ti[O(CH2)4 
OCH=CH2]4โดยใช้เทคนิค DSC คณะผู้วิจัยพบว่าค่า
พลังงานก่อกัมมันต์ (Ea) ลดลงเมื่อความเข้มข้นของตัว
ริเริ่มเพิ่มขึ้น และคณะผู้วิจัยใช้แบบจ าลองอันดับหนึ่ง
ในการฟิตติ้งกับผลการทดลองจาก DSC และพบว่า
แบบจ าลองสามารถอธิบายระบบพอลิเมอไรเซชันได้
ตั้งแต่มอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน > 0.2 จากการทบทวน
วรรณกรรมจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลทาง
จลนพลศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการริเริ่ม
ปฏิกิริยาของตัวริเริ่ม รวมถึงข้อมูลที่ได้ยังมีประโยชน์
ต่อการออกแบบสภาวะที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิ
เมอร์   

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงต้องการ

ศึกษาถึงประสิทธิภาพของ ZnCl2ใน ROP ของ ε-CL 
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางจลนพลศาสตร์ที่ได้จาก
เทคนิคนอน-ไอโซเทอร์มอล และจะท าการสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการอธิบายและ
เปรียบเทียบตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ที่ได้โดยอาศัย
แบบจ าลองอันดับเอ็น  

 

วิธีการวิจัย 
เอปไซลอน- คาโพร์แลกโทน (ε-CL, Sigma 

97.0%) จะถูกท าให้บริสุทธิ์โดยการกล่ันภายใต้สภาวะ
สุญญากาศก่อนใช้งานเป็นมอนอเมอร์ ซิงค์(II) คลอไรด์ 
(ZnCl2, Sigma > 98.0%) ถูกใช้งานเป็นตัวริเริ่ม
ปฏิกิริยาโดยไม่ท าให้บริสุทธิ์ก่อนส าหรับการศึกษา
จลนพลศาสตร์โดยเทคนิค DSC (Perkin Elmer DSC-
7) เริ่มจากการผสม ε-CL กับ ZnCl2ในขวดผสมสาร
แล้วท าการกวนเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นท าการชั่ง
สารตัวอย่างปริมาณ 7-8 mg ลงในถาดอะลูมิเนียม
และปิด จากนั้นท าการให้ความร้อนสารตัวอย่างจาก 
20 oC ถึง 280 oC ที่อัตราการให้ความร้อน 10 
oC/min แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้
โปรแกรม Pyris DSC-7ภาพรวมของงานวิจัยนี้ได้แสดง
ไว้ในแผนภาพที่ 1 
 

ผลการวิจัย 
โดยทั่วไปสามารถติดตามพอลิเมอไรเซชันที่

เกิดขึ้นในสภาวะนอน-ไอโซเทอร์มอลโดยใช้เทคนิค
DSC โดยอาศัยการติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อน
ที่คายออกมาจากการเชื่อมต่อ (สร้างพันธะ) กันของ
มอนอเมอร์ด้วยพันธะโควาเลนท์โดยการด าเนินไปของ
ปฏิกิริยาจะมีความสัมพันธ์กับค่าของมอนอเมอร์คอน
เวอร์ชัน (α) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการท่ี (1)  

 

t

p

H

H






               (1) 
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ภาพท่ี 2 ภาพรวมอย่างงา่ยของงานวิจยันี้ 
 

โดยที่ Htและ Hpคือ ความร้อนที่คายออกมาจาก
ปฏิกิริยา ณ เวลาใดๆ และ ความร้อนที่คายออกมา
จากปฏิกิริยาทั้งหมด ตามล าดับ ส าหรับROP ของไซ
คลิกเอสเทอร์สามารถตรวจสอบได้จากการคายความ
ร้อนจากกราฟของ DSC กราฟ DSC ของการคาย
ความร้อนจากROP ของ ε-CL กับ 1.0 mol% ของ 
ZnCl2ที่อัตราการให้ความร้อน 10 oC/minได้แสดงไว้
ในรูปที่ 1 จากผลการทดลองพบว่าปฏิกิริยาเริ่มเกิดที่
อุณหภูมิประมาณ 160 oC และสิ้นสุดที่ 275 oCโดยมี
ค่าความร้อนจากปฏิกิริยา (∆Hp) 126.1 J/g มากไป

กว่านั้นระบบริเริ่ม ZnCl2เป็นระบบที่สามารถละลาย
ในมอนอเมอร์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเนื้อเดียวกัน ท าให้
สามารถควบคุมความเข้มข้นที่แน่นอนได้ จากผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อเวลาผ่านไประบบจะการคายความ
ร้อนมากขึ้นจนถึงจุดต่ าสุดของกราฟ ความร้อนที่คาย
ออกมาจะเร่ิมลดลงเนื่องจากมอนอเมอร์จะเช่ือมต่อกนั
แล้วเปลี่ยนเป็นพอลิเมอร์จึงส่งผลท าให้ความเข้มข้น
ของมอนอเมอร์ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจึงท าให้ความ
ร้อนที่ได้มีค่าลดลง  

 

 
ภาพที ่3 กราฟ DSC ของการคายความร้อนจาก ROP ของε-CL กับ 1.0 mol% 

ของ ZnCl2ที่อัตราการให้ความร้อน 10 oC/min 
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จากข้อมูลทางความร้อนที่ได้จากกราฟ DSC ใน

รูปที่ 1สามารถน าไปสู่การค านวณหาค่ามอนอเมอร์
คอนเวอร์ (α) ชันโดยใช้ค่าความร้อนที่คายออกมาที่
เวลาใดๆ เทียบกับความร้อนจากปฏิกิริยาทั้งหมด

(Hernandezและ Richa, 2010) จากค่าของ α
สามารถหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยา (dα/dt) ได้
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมอนอเมอร์คอน
เวอร์ชัน และ อัตราการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
กับ เวลา ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2 โดยทั่วไปแล้วค่าความ
ร้อนที่วัดได้จากเทคนิค DSC จะมีความสัมพันธ์กับ
มอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน (การด าเนินไปของปฏิกิริยา) 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจึงสามารถเขียน
สมการอัตราการเกิดพอลิเมอไรเซชันไดด้ังสมการท่ี (2)  
 
d

( ) ( )
d

K T f
t


               (2) 

 

โดยที่ K(T) คือ ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่

ขึ้นกับอุณหภูมิ ส าหรับเทคนิคนอนไอโซเทอร์มอล 

DSC ค่าของ dα/dt = β(dα/dT) โดยที่ β คือ อัตรา

การให้ความร้อน (oC/min) เมื่อท าการแทนค่าของ 

K(T) ด้วยสมการของ Arrhenius สามารถเขียนสมการ

อัตราในรูปใหม่ได้ดังสมการที่ (3) (Vyazavkin และ

คณะ, 2011; Meelua และคณะ, 2012) 

 
d

exp ( )
d

aE
A f

t RT


 

 
  

 
             (3) 

 

โดยที่ βAREaและ f(α)คือ อัตราการให้ความ
ร้อน ความถี่ของการชน ค่าคงที่ของแก๊ส พลังงาน
ก่อกัมมันต์ และฟังก์ชันของมอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน 

ตามล าดับ โดยทั่วไปแล้วค่า f(α) มีอยู่หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระบบที่สนใจดังแสดงใน
ตารางที่ 1 (Hernandezและ Richa, 2010) 

 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างมอนอเมอรค์อนเวอร์ชัน และ อัตราการเกดิปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน กับ 
เวลาส าหรับ ROP ของε-CL กับ 1.0 mol% ของ ZnCl2ที่อัตราการให้ความร้อน 10 oC/min 
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ตารางที่ 1  ตัวอย่างฟังก์ชันของมอนอเมอร์คอนเวอร์ชันส าหรับปฏิกิริยาที่ถูกกระตุ้นด้วยความร้อน (Hernandez 
และ Richa, 2010) 

ฟังก์ชัน f(α) 

Contracting sphere 3(1-α)2/3 

n-order (1-α)n 

Avrami-Erofeev 4(1-α)[-ln(1-α)3/4] 

Mampel (first-order) 1-α 

  

ในงานวิจัยนี้ฟังก์ชันที่ใช้คือ แบบจ าลองอันดับ

เอ็น (n-order reaction model, f(α) = (1-α)n) ซึ่ง
เป็นแบบจ าลองที่สามารถใช้ในการท านายการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้ (Zhang และคณะ, 
2012) โดยที่ จะท าการปรับเปลี่ยนค่าอันดับของ
ปฏิกิริยา (n)ให้มีค่าตั้งแต่ 0.1 ถึง 1.0 โดยท าการแทน
ค่าฟังก์ชันนี้ลงไปในสมการที่ (2) ได้สมการอัตราใหม่
ดังแสดงในสมการท่ี (4) 
 

d
exp (1 )

d

naE
A

t RT


 

 
  

 
              (4) 

 
จากข้อมูลทางจลนพลนสาสตร์ที่ได้สามารถน าไปใช้ใน
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ท านายการ
เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้ โดยการปรับค่าตัว
แปรทางจลนพลศาสตร์ได้แก่ AEaและ nจากผลการ
ทดลองพบว่าสมการอัตราที่เหมาะสมและให้ผลการ
ท านายที่ใกล้เคียงกับการทดลองมากที่สุดไดแ้สดงไว้ใน
สมการท่ี (5)และผลจากการท าโมเดลฟิตติ้งได้แสดงไว้
ในรูปที่ 3 

 

7 0.5d 7600
1.7 10 exp (1 )

dt RT




 
   

 
   (5) 

 
จากผลการทดลองที่ได้จากรูปที่ 3 และจากสมการที่ 
(5) สามารถน าไปใช้ในการท านายการเกิดปฏิกิริยาที่
อั ต ร า ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ นอื่ น ๆ ไ ด้  ก ร า ฟแ สด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน กับ 
อุณหภูมิ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4 จากผลการทดลองในรูป
ที่ 4 พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการให้ความร้อนปฏิกิริยาจะ
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Limwanich และคณะ (Limwanich และคณะ, 
2015)เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจเมื่อท าการ
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมอนอเมอร์คอน
เวอร์ชัน กับ เวลา ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 5 พบว่าเมื่อ
ใช้อัตราการให้ความร้อนที่สูงขึ้นจะท าให้ปฏิกิริยาพอลิ
เมอไรเซชันเกิดขึ้นและสิ้นสุดได้เร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ค านวณได้ดังรูปที่ 6 จากผล
การทดลองพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้นตาม
อัตราการให้ความร้อน 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบกราฟที่ได้จากข้อมูลการทดลองด้วยเทคนิค DSC กับการท าโมเดลฟิตติ้ง 
ด้วยแบบจ าลองอันดับเอ็น 

 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างมอนอเมอรค์อนเวอร์ชัน กับ เวลา ส าหรับ ROP ของ ε-CL กับ 1.0 
mol%ของ ZnCl2ที่อัตราการใหค้วามร้อน 510 15 และ 20 oC/minจากการท าโมเดลฟิตติ้ง 

 

 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างมอนอเมอรค์อนเวอร์ชัน กับ เวลา ส าหรับ ROP ของ ε-CL กับ 1.0 
mol%ของ ZnCl2ที่อัตราการใหค้วามร้อน 510 15 และ 20 oC/minจากการท าโมเดลฟิตติ้ง 
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างอตัราการเกิดปฏิกิรยิาพอลิเมอไรเซชัน ชัน กับ เวลา ส าหรับ ROP ของ 

ε-CL กับ 1.0 mol% ของ ZnCl2ที่อัตราการให้ความร้อน 510 15 และ 20 oC/minจากการท าโมเดลฟิตติ้ง 
 

จากข้อมูลทางจลนพลศาสตร์ที่ ได้สามารถ
ค านวณค่า Eaและ A ได้โดยใช้วิธีไอโซคอนเวอร์ชัน
นอลของ Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) ดัง
สมการที่ (6) (Akahira และ Sunose, 1971; 
Kissinger, 1956) 
 

2

( )
ln lna

a

E RAf
   -   

T RT E

  
   

 
 (6) 

 

วิธีนี้สามารถใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของ  Eaที่ ระดั บต่ า งๆของการ เกิ ดปฏิกิ ริ ย า ได้ 
(Limwanich และคณะ, 2015) ในงาวิจัยนี้จะท าการ
ค านวณค่า Eaในช่วงมอนอเมอร์คอนเวอร์ชันตั้งแต่ 
0.2-0.8 โดยค่าของ Eaและ Aสามารถหาได้จากความ
ชันและจุดตัดของกราฟความสัมพันธ์ ระหว่ า ง 
ln(β/T2) กับ 1/Tดังแสดงในรูปท่ี 7  

 

ภาพที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างln(β/T2) กับ 1000/T ที่มอนเมอร์คอนเวอร์ชันต่างๆ 
จากการท าโมเดลฟิตติ้ง 

 
ตัวอย่างการค านวณค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์

ที่มอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน 0.2 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ค่าของ Eaและ Aที่มอนอเมอร์คอนเวอร์ชันต่างๆที่หาได้
จากวิธีของ KAS ได้ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 3 จากผลการ

ทดลองค่าเฉลี่ยของ Eaและ Aมีค่าเท่ากับ 73.7 kJ/mol 
และ 4.7×107 s-1ตามล าดับ แนวโน้มของค่า Eaกับ
มอนอเมอร์คอนเวอร์ชันได้แสดงไว้ในรูปที่ 8 ค่า Eaที่ได้
จากวิธีของ KAS มีค่าใกล้เคียงกับการท าโมเดลฟิตติ้ง 
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จากการพิจารณาค่า Eaและกราฟของการคายความ
ร้อนพบว่าระบบ ZnCl2 มีความว่องไวใกล้เคียงกับ
ระบบริเริ่มไตรบิวทิลทิน(IV) อัลคอกไซด์ (Bu3SnOR) 
(Limwanich และคณะ, 2015) ค่า Ea ที่ได้จากการ

จ าลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเกิดจากการเลื่อน
ของข้อมูลตามอัตราการให้ความร้อนที่ไม่เป็นไปตาม
ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง แต่ภาพรวมของค่า Ea ถือ
ว่ามีค่าที่ไม่แตกต่างกัน  

 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างln(β/T2) กับ 1000/T 

ที่มอนเมอร์คอนเวอร์ชันต่างๆจากการท าโมเดลฟิตติ้ง 
 
ตารางที่ 2  ค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ท่ีใช้ในการค านวณค่า Eaที่มอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน 0.2  
  จากการท าโมเดลฟิตติ้ง 
β (oC/min) T (oC) -ln(β/T2) 1000/Tp (K

-1) Ea (kJ/mol) 
5.0 191.6 10.674 2.152 

69.1 
10.0 207.2 10.046 2.082 
15.0 218.0 9.685 2.036 
20.0 226.4 9.432 2.002 

 

ตารางที่ 3  ค่าของ Eaและ Aที่ค านวณได้จาก ROP ของ ε-CL กับ 1.0 mol% ของ ZnCl2ที่มอนอเมอร์คอน
เวอร์ชันต่างๆที่ได้จากวิธีของ KAS จากการท าโมเดลฟิตติ้ง 

α Ea (kJ/mol) A (s-1) R2 

0.2 69.06 1.42×107 0.998 

0.3 70.95 1.79×107 0.997 

0.4 70.11 1.22×107 0.997 

0.5 72.51 2.17×107 0.998 

0.6 78.09 9.03×107 0.998 

0.7 77.13 7.71×107 0.993 

0.8 77.09 9.31×107 0.979 
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สรุปผลการทดลอง 

ประสิทธิภาพของ ZnCl2ในพอลิเมอไรเซชันแบบ

เปิดวงของ ε-CL ได้ถูกตรวจสอบอย่างรวดเร็วโดย
เทคนิคนอน-ไอโซเทอร์มอล DSC และการท าโมเดลฟิต
ติ้ง จากผลการทดลองพบว่า ZnCl2สามารถละลายได้
อ ย่ า ง สมบู รณ์ ใ นมอนอ เมอร์  จ า กข้ อมู ลทา ง
จลนพลศาสตร์ที่ได้จากเทคนิค DSC สามารถน าไปใช้
ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ า ล อ ง ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 

(dα/dt=1.7×107exp(-7600/RT)(1-α)0.5) เพื่อใช้ใน

การท านายการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของ ε-CL 
ได้ และพบว่าค่าตัวแปรทางจลนพลศาสตร์ที่ค านวณได้
จากแบบจ าลองนี้มีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลองที่ได้
จากเทคนิค DSC  ผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพอลิเมอไรเซชันของระบบ
ริเริ่ม หรือ มอนอเมอร์ อื่นๆได้ 
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เสถียรภาพเชิงเส้นก ากับของโครงข่ายร่างแหระบบประสาทแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เราได้เง่ือนไขที่เพียงพอของการมีเสถียรภาพเชิงเส้นก ากับของโครงข่ายร่างแหระบบประสาทแบบไม่ต่อเนื่องทาง
เวลา ในเทอมของอสมการเมทริกซ์ โดยใช้วิธีของไลยาปูนอฟ ผลลัทธ์ที่ได้จะแสดงในตัวอย่างทางการค านวณ 

ค าส าคัญ: เสถียรภาพเชิงเส้นก ากับ,  โครงข่ายร่างแหระบบประสาทแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา, ไลยาปูนอฟฟังก์ชนั, อสมการเมทรกิซ์    

 

Abstract 
 In this paper, we obtain some criteria for determining the asymptotic stability of the zero solution of 
discrete time neural networks in terms of certain matrix inequalities by using a discrete version of the Lyapunov 
second method. Our results can be well suited for computational purposes. 

Keywords: Asymptotic stability, Discrete time neural networks, Lyapunov function, Matrix inequalities. 

 

Introduction 
In recent decades, neural networks have 

been extensively studied in many aspects 
and successfully applied to many fields such 
as pattern identifying, voice recognizing, 
system controlling, signal processing systems, 
static image treatment, and solving nonlinear 
algebraic equations, etc. Such applications 
are based on the existence of equilibrium 
points, and qualitative properties of systems. 
In electronic implementation, time delays 
occur due to some reasons such as circuit 
integration, switching delays of the amplifiers 
and communication delays, etc. Therefore, 

the study of the asymptotic stability of 
neural networks with delays is of particular 
importance to manufacturing high quality 
microelectronic cellular neural networks.  

While stability analysis of continuous-
time neural networks can employ the 
stability theory of differential equations (Wei 
X P et al. 2005), it is much harder to study 
the stability of discrete-time neural networks 
(Gubta MM and Jin L 1996) with time delays 
(Arik S 2005) or impulses (Liu XZ 2003). The 
techniques currently available in the 
literature for discrete-time systems are 
mostly based on the construction Lyapunov 
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second method (Infante EF 1981). For 
Lyapunov second method, it is well known 
that no general rule exists to guide the 
construction of a proper Lyapunov function 
for a given system. In fact, the construction of 
the Lyapunov function becomes a very 
difficult task.  

In this paper, we consider discrete 
time neural networks of the form   

( 1) ( ) ( ( ))

( ( ( ))) ,

u k Cu k AS u k

BS u k h k f

   

  

    (1) 

where nuR  is the neuron state vector, 
( )h k is a continuous function describing the 

time-varying transmission delay in the 
network system and satisfies 0 ( ) ,h k h 

1{ , , }nC diag c c , 0ic  , 1,2,...,i n  is 
the relaxation matrix, ,A B  are n n  constant 
weight matrices, 

1( , , ) n

nf f f R  is constant 
external input vector and 

1 1( ) [ ( ), , ( )]T

n nS z s z s z  with 

 1 , ( 1,1)is C R  where is  is the neuron 
activations and monotonically increasing for 
each 1,2,...,i n .  

The asymptotic stability of the zero 
solution of the delay-differential system of 
neural networks has been developed during 
the past several years. We refer to 
monographs by (Burton TA 1993) and (Chua 
LO and Yang L 1988) and the references cited 
therein. Much less is known regarding the 
asymptotic stability of the zero solution of 
the discrete time neural networks. Therefore, 
the purpose of this paper is to establish 
sufficient conditions for the asymptotic 
stability of the zero solution of (1) in terms of 
certain matrix inequalities. 

Preliminaries 
 The following notations will be used 

throughout the paper. 
R  denotes the set 

of all non-negative real numbers; 
Z  

denotes the set of all non-negative integers; 
n

R  denotes the n-dimensional Euclidean 

space with Euclidean norm .  and the scalar 
product between x  and y  is defined by 

;Tx y  n m
R  denotes the set of all ( )n m -

matrices; and TA  denotes the transpose of 
the matrix A ;  
We assume that the neuron activation 
functions are bounded and satisfy the 
following hypotheses, respectively:                   

1 2 1 2( ) ( ) ,i i is r s r l r r    
1 2,r r R.    (2)         

    1 2

1 2

( ) ( )
0 ,i i

i

s r s r
l

r r


 

  1 2,r r R.      (3) 

Where 0il   are constants for 1,2,...,i n . 
By assumptions (2) and (3) we know that the 
functions ( )is   satisfy 

( ) ,i i i is x l x  1,2,...,i n . 
And    

2 ( ) ( ),i i i i i is x l x s x  1,2,...,i n        (4) 
 

Matrix n nQ R  is positive semidefinite 

( 0)Q   if 0,Tx Qx   for all nxR . If

0( 0T Tx Qx x Qx  , resp.) For any 0x  , 
then Q  is positive (negative, resp.) definite 
and denoted by 0,( 0,Q Q   resp.). It is 
easy to verify that  0,( 0,Q Q   resp.) If

0: 
2
,  ,T nx Qx x x  R

( 0: 
2
, ,T nx Qx x x   R  resp.) .
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Fact 1. For any positive scalar   and vectors 
x  and ,y  the following inequality holds: 

1T T T Tx y y x x x y y     .                                        
Lemma 2.1 (Callier F and Desoer CA 1992) 
The zero solution of difference system is 
asymptotic stability if there exists a positive 
definite function ( ) : nV x R R  such that
  

2

0 : ( ( )) ( ( 1)) ( ( ))

( ) ,

V x k V x k V x k

x k





     

 
 

Along the solution of the system. In the case 
the above condition holds for all ( )x k V , 
we say that the zero solution is locally 
asymptotically stable. 
Lemma 2.2 (Chua LO and Yang L 1988) For 

any constant symmetric matrix n nM R ,

0TM M   scalar /{0}s Z  vector 

function :[0, ] nW s R , we have 
1 1 1

0 0 0

( ( ) ( )) ( ) ( ) .

T
s s s

T

i i i

s w i Mw i w i M w i
  

  

   
    
   

    

 
Main Results 
 In this section, we consider the 
asymptotic stability of the zero solution u  
of (1) in terms of certain matrix inequalities. 
Without loss of generality, we can assume 

that * 0, (0) 0u S   and f =0 (for 
otherwise, we let *x u u   and define

* *( ) ( ) ( ))S x S x u S u   . 
The new form of (1) is now given by of the 
form               

( 1) ( ) ( ( )) ( ( ( ))).x k Cx k AS x k BS x k h k        (5) 

Theorem 3.1 The zero solution of the 
discrete time neural networks (5) is 
asymptotic stable if there exist symmetric 

positive definite matrices , ,P G W  and 

1[ , , ] 0nL diag l l   satisfying the 
following matrix inequalities:              

(1,1) 0 0

0 (2,2) 0 0

0 0 (3,3)



 
 

  
 
 

,      (6) 

where  
1

1 2(1,1) ( ) ,T T T T T T T TC PC P h k G W A PBB PA C PBB PC LA PBB PAL LA PAL LL            

      
1 1

1 2(2,2) ,TLB PBL LL LL W       and 
(3,3) ( )h k G  . 
Proof Consider the Lyapunov function 

1 2 3V V V V   , where 

1 ( ) ( ),TV x k Px k
1

2

( )

( ( ) ) ( ) ( )
k

T

i k h k

V h k k i x i Gx i


 

   , 

  
1

3

( )

( ) ( )
k

T

i k h k

V x i Wx i


 

  ,  

  
,P G , and W  being symmetric positive 

definite solutions of (6). Then difference of 
V  along trajectory of solution of (5) is given 
by 1 2 3V V V V     ,  
Where 
 

1 1 1( ( 1)) ( ( ))

[ ( ) ( ( )) ( ( ( )))]

[ ( ) ( ( )) ( ( ( )))]

T

T

V V x k V x k

Cx k AS x k BS x k h k P

Cx k AS x k BS x k h k P
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[ ( ) ( ( )) ( ( ( )))]

( ) ( )

( )[ ] ( )

( ) ( ( )) ( ( )) ( )

T

T

T T T

Cx k AS x k BS x k h k

x k Px k

x k CPC P x k

x k CPAS x k S x k A PCx k

    



 

 

                

( ) ( ( ( )))

( ( ( )) ( )

( ( )) ( ( ( )))

( ( ( ))) ( ( ))

( ( )) ( ( ))

( ( ( ))) ( ( ( )))

T

T T

T T

T T

T T

T T

x k CPBS x k h k

S x k h k B PCx k

S x k A PBS x k h k

S x k h k B PAS x k

S x k A PAS x k

S x k h k B PBS x k h k

 

 

 

 



  

 

 
1

2

( )

1

( )

1

3

( )

( ( ) ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( )

( ) ( ) ( ( )) ( ( )),      

k
T

i k h k

k
T T

i k h k

k
T

i k h k

T T

V h k k i x i Gx i

h k x k Gx k x i Gx i

V x i Wx i

x k Wx k x k h k Wx k h k



 



 



 

 
     

 

 

 
   

 

   







(7)       
Where (4) and Fact 1 are utilized in (7), 
respectively. 
Note that  

1

( ) ( ( ))

( ( )) ( )

( ) ( )

( ( )) ( ( )),

T

T T

T T

T

x k CPAS x k

S x k A PCx k

x k CPAA PCx k

S x k S x k



 









 

 

1

1

1

( ) ( ( ( )))

( ( ( ))) ( )

( ) ( )

( ( ( ))) ( ( ( ))),

T

T T

T T

T

x k CPBS x k h k

S x k h k B PCx k

x k CPBB PCx k

S x k h k S x k h k



 

 

 



  

 

 

2

1

2

( ( )) ( ( ( )))

( ( ( ))) ( ( ))

( ) ( )

( ( ( ))) ( ( ( ))),

T T

T T

T T T

T

S x k A PBS x k h k

S x k h k B PAS x k

S k A PBB PAS k

S x k h k S x k h k



 



 



  

 

  
( ( ( ))) ( ( ( )))

( ( )) ( ( )),

T T

T T

S x k h k B PBS x k h k

x k h k LB PBLx k h k

 

  
 

 
( ( )) ( ( ))

( ) ( ),

T T

T T

S x k A PAS x k

x k LA PALx k
 

 

2

2

( ) ( )

( ) ( ),

T T T

T T T

S k A PBB PAS k

x k LA PBB PALx k




 

 
1

1

1

1

( ( ( ))) ( ( ( )))

( ( )) ( ( )),

T

T

S x k h k S x k h k

x k h k LLx k h k









 

  
 

 
1

2

1

2

( ( ( ))) ( ( ( )))

( ( )) ( ( )),

T

T

S x k h k S x k h k

x k h k LLx k h k









 

  
 

 
1

1

( ( )) ( ( ))

( ) ( ),

T

T

S x k S x k

x k LLx k








 

 
hence        

1 ( )[ ] ( )

( ) ( )

T

T T T

V x k CPC P x k

x k A PBB PAx k

  



1 ( ) ( )T Tx k CPBB PCx k       
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Then we have           
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Using Lemma 2.2, we obtain 
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From the above inequality it follows that:       
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By the condition (6), V  is negative definite, 
namely there is a number 0   such that 

2
( ( )) ( ) ,V y k y k    and hence, the 

asymptotic stability of the system 
immediately follows from Lemma 2.1. This 
completes the proof.     

Example 3.1 Let us consider a discrete time 
neural networks (5), given by the system of 
the form                                                  

( 1) ( ) ( ( ))

( ( ( ))),

x k Cx k AS x k

BS x k h k

   

 
         

 where the matrices are  
0.7365 0

,
0 0.7365

C
 

  
 

  

0.7339 0.7339
,

0.5412 0.5412
A

 
  

 

0.1236 0.1236

0.3214 0.3214
B

 
  
 

,          

12
( ) tan ( ), 1,2i i is x x i



 

2 0.2( 1), 0.1 0.05(2 1),

( ) 2 0.2 , 0.05(2 1) 0.05(2 2),

0,1,2,

k i i k i

h k t i i k i

i

     


     
 

 

and 1h  . 
Using the LMI Toolbox in MATLAB, we found 
that the LMIs in Theorem 3.1 are feasible 
and  

0.1238 0.0893
,

0.0325 0.0325
P

 
  
 

 

8.2356 1.9658
,

1.9658 4.2389
G

 
  
 

 

0.6325 0.1895
,

0.1895 0.8859
W

 
  
 

 

1 2

6.2589 0
,

0 0.8965

0.5, 0.5, 0.5

L

  

 
  
 

  

 

are a set of solutions to the LMIs (6).       
Therefore, the system is asymptotically 
stable. 
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Fig. 1 The convergence dynamics of the system in Example 3.1. 

 
For a given initial condition

( ) [ 0.5, 2]Tx     , convergence behavior 
of is shown in Fig. 1. As we can see from this 
figure, the steady state of discrete time 
neural networks is indeed asymptotically 
stable. 

 
Conclusions    
 In this paper, based on a discrete analog 
of the Lyapunov second method, we have 
established a sufficient condition for the 
asymptotic stability of discrete time neural 
networks in terms of certain matrix 
inequalities. Our results can be well suited 
for computational purposes. 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากชาปลีกล้วย 
Antioxidant Activity and Active Compound from Banana Blossom Beverage 
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 บทคัดย่อ  
ปลีกล้วยถูกพัฒนาเป็นเครื่องดื่มส าเร็จรูปให้มารดาหลังคลอดรับประทานเพื่อเพิ่มปริมาณน  านมส าหรับให้บุตรในการวิจัย

ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีทดสอบฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ ABTS•+และปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกที่เป็น
สารส าคัญในชาปลีกล้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ชาปลีกล้วย ชาชงขิงผสมปลีกล้วย และเครื่องดื่มแบบชงปลีกล้วย ผลการทดลองพบว่า ชา
ชงปลีกล้วยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารส าคัญกลุ่มฟีโนลิกที่สูงกว่าชาชงขิงผสมปลีกล้วย และเครื่องดื่มแบบชงปลีกล้วย เมื่อเทียบต่อ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ 1 กรัม โดยพบสารฟีนอลิกหลายชนิดในชาชงปลีกล้วยได้แก่ catechinในปริมาณสูงถึง 149.69 มก/กก รองลงมา 
คือ isoquercetin นอกจากนี ยังพบ gallic acid, quercetin, rutin และ tannic acid จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี
(HPLC) จากผลการทดลองดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์จากชาปลีกล้วยมีสารส าคัญกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ชีวภาพในการต้านอนุมูล
อิสระสูงกว่าทุกผลิตภัณฑ์ ทั งในชาชงขิงผสมปลีกล้วย และเครื่องดื่มแบบชงส าเร็จ เนื่องจากสารส าคัญในชาชงปลีกล้วยเมื่อน ามา
ละลายในน  าร้อนแล้วสามารถละลายในน  าได้ดีและออกฤทธิ์ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากปลีกล้วยอีก   
ชนิด ที่มีส่วนผสมอื่นๆ เพิ่มเติม ท าให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีปริมาณลดลง 

ค าส าคัญ: ปลีกล้วย, กลุ่มสารฟีโนลิก, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, เครื่องดื่มส าหรับมารดาให้นมบุตร  

Abstract 
Banana blossom was developed as a beverage for postpartum mothers to increase milk supply or 

breastfeeding. The purposes of this research was to evaluate antioxidant activity using scavenging activity of 
ABTS•+ radical cation and quantity of phenolic compounds of banana blossom products including, banana 
blossom in tea bag, banana blossom with ginger in tea bag and powder of banana blossom instant beverage. The 
results showed that banana blossom packed in tea bag performed  higher antioxidant activity and phenolic 
substances than the others when compared at 1 gram of product. The various forms of phenolic compounds 
found in banana blossom tea consisting, high amount of catechin (149.69 mg / kg), followed by isoquercetin, 
gallic acid, quercetin, rutin, and tannic acid evaluated by high performance liquid chromatography (HPLC). The 
results can be concluded that the banana blossom product in tea bag exhibits potent phenolic compounds and 
antioxidant activity higher than banana blossom with ginger in tea bag and powder of banana blossom instant 
beverage. This is because the active ingredients in banana blossom tea can dissolve in hot water and displayed 
biological effect higher than the other products of banana blossom containing other ingredients which may have 
an influence on a reduction in biological activity. 

Keywords: banana blossom, phenolic compounds, antioxidant activity, beverage for breastfeeding   
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บทน า 

กล้วยเป็นพืชที่มีการน าเอามาใช้ประโยชน์ได้
ทั งต้นมานับพันปี เนื่องจากมีสรรพคุณในการใช้เป็น
ยาหรือสมุนไพร จากภูมิปัญญาพื นบ้านของไทย
พบว่ามีการน าปลีหรือช่อดอกของต้นกล้วยมาเป็น
อาหารบ ารุงน  านมของมารดาหลังคลอดและใน
ระหว่างการให้นมบุตร โดยน าปลีมาปรุงเป็นอาหาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น แกงปลี ส้าปลี แกงเลียง  เป็น
ต้น ด้านคุณค่าทางอาหารพบว่าปลีมีธาตุเหล็กที่มี
คุณสมบัติในการบ ารุงเลือด เนื่องจากมารดามีการ
สูญเสียเลือดระหว่างการคลอด นอกจากนี ปลียังมี
สารส าคัญกลุ่มฟีโนลิก เช่น แอนโทไซยานิน แคโรที
นอยด์  (Pazmiño-Durán et al., 2001; Ramu et 
al., 2014; Balwinder et al.,  016) ซึ่ งเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ที่มีความสามารถละลายน  าได้ดี 
โดยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องการการเกิดโรค
เรื อรังต่ างๆ เช่น  โรคเกี่ ยวกับหลอดเลือดและ
หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และกระเพาะอาหาร เป็นต้น 
(Ramu et al., 2014; Balwinder et al.,  016)  

จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ครอบครัวในปัจจุบันท่ีส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มี
สมาชิกในครอบครัวเพียงพ่อ แม่ ลูก 1-  คน อีกทั ง
พ่อและแม่ต้องท างานทั งคู่ ไม่มีเวลาในการเตรียม
อาหารรับประทานเอง ชีวิตต้องรีบเร่ง มีเวลาจ ากัด 
อีกทั งต้องใช้เวลาในการเดินทางเนื่องจากการจราจร
ที่หนาแน่น ดังนั นการปรุงอาหารเองจึงมีความ
ล าบากและยุ่งยากมาก การแปรรูปปลีกล้วยมาเป็น
เครื่องดื่มสุขภาพส าหรับผู้หญิง จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งส าหรับคุณแม่ผู้ให้นมบุตร นอกจากนี มีรายงาน
การวิจัยในวัวนม พบว่าการเพิ่มสารกลุ่มฟีโนลิกใน
อาหารสามารถช่วยเพิ่มทั งคุณภาพทางโภชนาการ
ของน  านมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Aguiar et al., 
2014) บริษัทกาญจน์วารินทร์ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มปลีกล้วยส าเร็จรูปขึ นมา 3 รูปแบบ ซึ่ง
จัดเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีจ าหน่ายใน

ท้องตลาด และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้หญิงในวัยท างานที่ต้องการ
ความสะดวกและมีเวลาจ ากัดได้เป็นอย่างดี  

ดั งนั น ในการวิจั ยค รั งนี  คณ ะผู้ วิ จั ย จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิ
กรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาปลีกล้วย 3 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ชาชงขิงผสมปลีกล้วย ชาปลีกล้วย 
และเครื่องดื่มแบบชงปลีกล้วย เพื่อน าผลการทดลอง
ไปใช้สนับสนุนประโยชน์ในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

 

วิธีทดลอง 
การเตรียมผลิตภัณฑ์จากปลีกล้วย 
ได้รับความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปลี

กล้วยส าเร็จรูป 3 รูปแบบ จากบริษัทกาญจน์วาริ
นทร์ ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว 

การวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกและ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาปลีกล้วย 

1. การเตรียมตัวอย่างสารสกัดชา โดยน าชา 1
ซอง (น  าหนักชาชง 1 กรัม/1 ซอง และเครื่องดื่มปลี
กล้วยแบบชง 10 กรัม/ซอง) ชงในน  าร้อนอุณหภูมิ 
85-90 องศาเซลเซียส ปริมาตร 250 มิลลิลิตร (มล.) 
นาน 3 นาที จากนั นน าซองชาออก น าน  าชาที่ได้
กรองด้วยกระดาษกรองวัตแมนเบอร์ 1 เพื่อแยก
ตะกอนละเอียด จากนั นทิ งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
ก่อนน าไปทดสอบ 

2. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม โดยใช้
สาร Folin-Ciocalteu ตามวิธีการของ Sachindra 
et al. ( 010) โดยมีขั นตอนสรุปดังนี  ผสมสารสกัด 
0.  มล. กับสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu 1 
มล. และสารละลาย 7.5% sodium carbonate 
0 .8  ม ล . ทิ ง ส่ ว น ผ ส ม ที่ ได้ ไ ว้ น าน  1  ชม . ที่
อุณหภูมิห้อง จากนั นวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 765 นาโน
เมตร ค านวณปริมาณกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกโดย
เทียบกับสารฟีนอลิกมาตรฐานคือ กรดแกลลิก 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99


(gallic acid) หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อสารตัวอย่าง
หนัก 1 กรัม 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้วิธี
ทดสอบฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ (Scavenging activity 
of ABTS•+ radical cation) ตามวิธีการของ Re et 
al (1999) โดยมีขั นตอนสรุปดังนี  ผสมน  ายา ABTS 
ลงในหลอดที่มีสารทดสอบหรือน  าที่ปราศจากประจุ 
ผสมให้เข้ากัน ทิ งไว้ 6 นาที จากนั นวัดค่าดูดกลืน
แสงที่ 734 นาโนเมตรโดยใช้น  าเป็น blank ค านวณ
ฤทธิ์ก าจัดอนุมูล ABTS•+ เป็นร้อยละได้ดังนี   

ฤ ท ธิ์ ก า จั ด อ นุ มู ล  ABTS (%) = {1- (A734 
sample / A734 deionized water} x 100 

เ มื่ อ  A734 sample แ ล ะ  A734 deionized 
water เป็นค่าดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตรของสาร
ทดสอบและน  าที่ ป ราศจากประจุ  ตามล าดั บ 
เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารทดสอบกับความ
เข้มข้นของ Trolox ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามินอีที่
แ ส ด ง ฤ ท ธิ์ เ ท่ า กั น  ( Trolox equivalent 
antioxidant capacity, TEAC) 

4. การวิเคราะห์สารส าคัญด้วยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟี (HPLC)  โ ด ย น า ส า ร ส กั ด ม า ห า

องค์ประกอบของสารประกอบกลุ่มฟีนอลิกที่ส าคัญ 
ด้ วย เท ค นิ ค  LC-MS อ้ า งอิ งวิ ธี วิ เค ร าะห์ ขอ ง 
Penarrieta et al. ( 007) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
สารกลุ่มฟีโนลิก จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่

ได้รับจากภายนอก และพบมากในธรรมชาติ ได้แก่ 
พืชผัก ผลไม้ ชาเขียว ชาด า ช็อกโกแลต และไวน์แดง 
เป็นต้น สารประกอบฟีโนลิกในธรรมชาติ ได้แก่ 
กรดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และแทน
นิน เป็นต้น ปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกโดยเฉลี่ยที่คน
ได้รับต่อวันอยู่ในช่วง 20-1000 มิลลิกรัม สารฟีโนลิก
เป็นสารที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มฤีทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ (antioxidant) และสามารถละลายน  าได้ 
(โอภา, 2549) ดังนั นในการทดลองครั งนี จึงท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ชีวภาพใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีทั ง 3 ชนิด ได้แก่ ชาชงขิง
ผสมปลีกล้วย ชาปลีกล้วย และเครื่องดื่มแบบชงปลี
กล้วย โดยเปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกท่ีเป็น
สารส าคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มจาก
ปลี 3 ชนิด 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลี 3 ชนิด 

สารตัวอย่าง 
ปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิก  
(มก. Gallic acid/ซอง) 

1. ชาชงขิงผสมปลีกล้วย (plee and ginger) 40.88 ± 2.57 
 . ชาปลีกล้วย (plee) 48.38 ± 6.06 
3. เครื่องดื่มแบบชงปลีกล้วย (plee instant)) 52.64 ± 2.15 
หมายเหตุ : tea 1 ซอง = 1 กรัม,  instant 1 ซอง = 10 กรัม, n = 3 
ค่าที่แสดงคือ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณ
สารกลุ่มฟีโนลิกในเครื่องดื่ม 3 ชนิด ที่มีส่วนผสมที่
ส าคัญจากปลีกล้วย โดยผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 เป็นชา
ชงขิงผสมปลีกล้วย ผลิตภัณฑ์ชนิดชนิดที่ 2 เป็นชา
ชงจากปลีกล้วย 100% ทั งสองชนิดใช้วิธีการชงดื่มที่

เหมือนกัน พบว่ามีปริมาณของสารกลุ่มฟีโนลิกที่
ต่างกันเล็กน้อย โดยชาชงจากปลีกล้วย 100% มี
ปริมาณสารกลุ่มฟี โนลิกที่สูงกว่า (เปรียบเทียบ
ปริมาณสารที่เท่ากันต่อซอง หรือ 1 กรัมต่อซอง) 
ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 3 เป็นเครื่องดื่มแบบชงปลี
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กล้วย พบปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกสูงกว่าชาชงทั ง 2 
ชนิดแรก โดยพบปริมาณสารกลุ่มฟีโนลิกเท่ากับ 
52.64 มิลลิกรัมแกลลิกต่อน  าหนักเครื่องดื่ม 1 ซอง 
(10 กรัม) แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มฟีโน
ลิกที่พบในเครื่องดื่มทั ง 3 ชนิดต่อหน่วยน  าหนักที่

เท่ากันคือ 1 กรัม กลับพบว่าชาชงจากปลีกล้วย 
100% จะมีปริมาณสารฟีโนลิกสูงที่สุดต่อหน่วยกรัม
ของสาร ดังนั นหากผู้บริโภคต้องการฤทธิ์ชีวภาพ
สูงสุดในปริมาณ 1 กรัม แนะน าให้ดื่มผลิตภัณฑ์จาก
ชาปลีกล้วย 

 

 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบฤทธิ์ขจดัอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มจากปลี 3 ชนิด 

 

จากภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบฤทธิ์ขจัด
อนุ มู ลอิ ส ระโดยแสดงเป็ น ค่ าของ  TEAC ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลี 3 ชนิด พบว่า ชาชงปลีมี
ฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระที่สู งกว่าอีก   ผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากเครื่องดื่มปลีและชาชงขิงผสมปลีกล้วยมี
ส่วนผสมของสารอื่นๆ ผสมอยู่ด้วย เมื่อเทียบต่อ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ 1 กรัม จึงท าให้มีสารส าคัญที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชาชง 

จากรายงานการศึกษาของสมเดช และคณะ 
(2546) กล่าวถึงค่า TEAC ในสารสกัดชา (ความ
เข้มข้น 2 กรัมเปอร์เซ็นต์) ที่เตรียมได้ มีค่า 1.85 
mM TEAC ส่วนชาเขียวและชาด าที่ 1 กรัมต่อน  า 1
ลิตรมีค่า 3.78 และ 3.49 mM TEAC ตามล าดับ 
นอกจากนี ใน ไวน์แดงพบว่ามี  16.7 mM TEAC 
(โอภา, 2550) เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า TEAC ที่
วิเคราะห์ได้จากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลี 3 ชนิด 
จากการทดลองครั งนี  พบว่า เครื่องดื่มจากปลีทั ง  3 

ชนิด มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากหากเทียบกับชา
เขียวและขาด า อย่างไรก็ตามวิธีการทดลองมีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดบางขั นตอน หากต้องการ
เปรียบเทียบความแรงหรือประสิทธิภาพในการออก
ฤทธิ์ควรท าการทดลองเพิ่มเติมโดยน าชาเขียวและชา
ด ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับชาปลีเพิ่มเติมใน
วิธีการทดลองเดียวกัน 

ตารางที่   แสดงผลการวิเคราะห์สารกลุ่มฟีโน
ลิกที่ส าคัญ พบว่าในเครื่องดื่มจากปลีจะพบเพียง
สารฟีนอลิกชนิด isoquercetin และ catechin ใน
ปริมาณ 6.27 และ 7.48 มก/กก ตามล าดับ ส่วนใน
ชาชงปลีพบสารฟีนอลิกชนิด catechin ในปริมาณ
สูงถึง 149.69 มก/กก รองลงมา คือ isoquercetin 
นอกจากนี ยั งพบ  gallic acid, quercetin, rutin 
และ tannic acid อีกด้ วย  จากผลการทดลอง
ดั งกล่ าวทั งจากตารางที่  1  และ    สรุป ได้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์จากชาปลีกลว้ยมีสารส าคัญกลุ่มฟีนอลิกสูง
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กว่าเครื่องดื่มแบบชงส าเร็จ โดยมีฤทธิ์ชีวภาพในการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทุกผลิตภัณฑ์จากปลี (รูปท่ี 1) 
ทั งนี เนื่องจากในชาชงจากปลีเมื่อละลายในน  าร้อน
แล้วสารส าคัญสามารถละลายในน  าได้ดีและสามารถ

ออกฤทธ์ิชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์จากปลีอีก   ชนิด ที่มีส่วนผสมอื่นๆ ผสม
เพิ่มเติม ท าให้ลดการออกฤทธ์ิทางชีวภาพลงได้  

 

ตารางที่ 2 ชนิดสารประกอบฟีนอลิกด้วยเทคนิค LC-MS ของชาชงปลีและเครื่องดื่มปลี  

Polyphenolic compounds เคร่ืองด่ืมแบบชงปลีกล้วย (มก/กก) ชาปลีกล้วย (มก/กก) 

กรดแกลลิก (Gallic acid) ND 30.59 
ไอโซเคอซิทิน (Isoquercetin) 6.27 101.04 
เคอซิทิน (Quercetin) ND 19.09 
รูทิน (Rutin) ND 42.69 
แคทิชิน (Catechin) 7.48 149.69 
กรดแทนนิก (Tannic acid) ND 21.39 

ND = ไม่ปรากฏสาร 

สาร catechin เป็นสารกลุ่มฟีนอลิกที่มีฤทธ์
ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  ล ด ก า รอั ก เส บ  แ ล ะ เพิ่ ม
ความสามารถในการจดจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ที่มีอยู่มากใน
ชา โดย EGCG เป็นแคทิชินชนิดหนึ่ง มีงานวิจัยระบุ
ว่าสารแคททีชินที่พบได้มากในชาเขียวนั น มีฤทธิ์ช่วย
เพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมันจึงส่งผลต่อการ
ควบคุมน  าหนักของร่างกาย การดื่มชาเขียวยังช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลและระดับน  าตาลในเลือด และมี
งานวิจัยทางคลินิคพบว่าชาเขียวมีฤทธิ์ต่อต้านการ
เกิด โรคของหลอดเลื อดหั วใจ นอกจากนี ยั งมี
การศึกษาเกี่ยวกับการดื่มชาเขียวมีผลช่วยลดอัตรา
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่าง ๆ (http://www. 
pharmacy.mahidol.ac.th/) เมื่อเรียงล าดับฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันของสารกลุ่ม catechin จากมากไป
น้อย พบว่า EGCG> gallic acid > catechin (โอภา
, 2550) ส่วนสารเคอซิทิน (quercetin) และรูทิน 
(rutin) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิตสูง 
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ดังนั นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีโดยเฉพาะชาปลีที่มี
สารส าคัญกลุ่มฟีนอลิกดังที่กล่าวมาจึงน่าจะมีฤทธิ์

ชีวภาพอื่นๆ นอกจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย   
หากต้ อ งการให้ เค รื่ อ งดื่ ม ปลี ก ล้ วยมี ป ริม าณ
สารประกอบฟีโนลิกที่เพิ่มขึ น ในการผลิตต้องลด
อัตราส่วนผสมเติมเต็มอื่นๆ ลง และเพิ่มผงปลีกล้วยที่
ผ่านกรรมวิธีท าแห้งแบบเดียวกับที่ใช้ในชาปลีให้
สูงขึ น ผลจากการวิจัยในครั งนี เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาทางคลินิกในมารดาให้นมบุตรในการศึกษา
ครั งต่อไป 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทยจ านวน 23 พันธุ์เปรียบเทียบกับข้าวเหนียวพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ ในด้านขนาดเมล็ด ค่าอุณหภูมิแป้งสุก ค่าสี ปริมาณ
ความชื้น แอมิโลส โปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด และแอลฟ่าอะมิโนไนโตรเจนอิสระ (FAN) ผลการศึกษา พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเมล็ดสั้นปานกลาง โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับข้าวพันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์ กข 6 (ลักษณะ
เมล็ดยาว)  ส่วนค่าอุณหภูมิแป้งสุก พบว่าข้าวเหนียวพื้นเมืองที่มีสีเหลืองแดง และสีม่วงด า มีค่าในช่วง 74-75 oซ สูงกว่าข้าวเหนียว
พื้นเมืองกลุ่มสีขาวขุ่น พันธุ์ธัญสิริน และ กข 6 ด้านค่าสีพบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่ (16 พันธุ์) มีสีข้าวกล้องเป็นสีเหลืองแดง และมี
สีด าก่ า 2 พันธุ์ และที่เหลือ 7 พันธุ์ มีสีขาวขุ่น ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส   โปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด และ ค่า FAN พบว่า ข้าว
เหนียวพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่มีปริมาณสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) กับข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์ กข 6  

ค าหลัก: ค่าส,ี อุณหภูมิแป้งสุก, ปริมาณแอมิโลส, แอลฟ่าอะมโินไนโตรเจนอิสระ 
 

Abstract 
         The purpose of this research was comparative study on the physicochemical properties of 23 indigenous 
waxy rice varieties from the upper northern region of Thailand with 2 commercial varieties. The 25 waxy rice samples 
were analysed on grain size, gelatinized temperature, color value, moisture content, amylose, total soluble protein 
(TSP) and the free alpha-amino nitrogen (FAN). Analysis result found that most of  indigenous waxy rice were short 
and medium grain which was significantly (p <0.05) different from Tunyasirin and RD 6 varieties (long grain). The 
gelatinized temperature of the indigenous waxy rice with yellow, red, purple and black color were higher values 
(74-75 oC) than the white waxy rice, Tunyasirin and RD 6 varieties. Color value result revealed that 16 varieties of 
the waxy rice were yellow-brown, 2 varieties had red and black color and the other 7 varieties had white color. 
Analysis result on amylose, TSP and FAN content in 23 indigenous waxy rice were significant (p< 0.05) higher than 
Tunyasirin and RD 6 varieties. 
 

Keywords: Color value, Gelatinized temperature, Amylose content, Free alpha-amino nitrogen 
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บทน า 
ปัจจุบันข้าวเหนียวเป็นอาหารที่นิยมบริโภค

อย่าง กว้างขวางทุกภูมิภาคทั่วประเทศทั้งการบริโภค
โดยตรง และการน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร 
เช่น อาหารส าเร็จรูป การผลิตสุราพื้นเมือง ขนมขบ
เคี้ยว อาหารหมักดอง (อรอนงค์ นัยวิกุล, 2547) และ
ตลาดต่างประเทศเช่น ตลาด ญี่ปุ่น จีน มีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
ขนมโมจิ และข้าวปั้น (ส านักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว , 
2550)  ทั้งนี้เป็นผลจากแนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุใน
ญี่ปุ่น เพิ่มสูงขึ้น ท าให้ความต้องการอาหารที่มีความ
อ่อนนุ่ม พร้อมรับประทานและไม่ยุ่งยากในการเตรียม 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 
2549) ในส่วนของตลาดจีนเป็นอีกตลาดที่มีความ 
ต้องการบริโภคข้าวเหนียวเพิ่มสูงมากในช่วง 4-5 ปีที่ 
ผ่านมา ทั้งการบริโภคโดยตรงและในรูปของแป้งข้าว
เหนียว และยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตจะมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
เช่น ภาชนะย่อยสลายได้ อาหารเด็กอ่อน ไวน์ และ 
เครื่องส าอาง เป็นต้น จึงส่งผลให้ข้าวเหนียวมีราคา
สูงขึ้น  จาก 7,362 บาทต่อตัน ในปี 2549 เป็น 15,109 
บาท ในปี 2553  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว
ทั้งหมด 18.2 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ 
กข 6 ซึ่งเป็นข้าวนาปีถึง 15 ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ร้อยละ 83 ของพื้นที่ปลูกข้าว
เหนียวทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 26 ของพื้นที่ปลูก
ข้าวทั้ งหมดของประเทศ (ส านักงาน  เศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554) ส่วนพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกใน
ภาคเหนือ คือ พันธุ์สันป่าตอง และพันธุ์ กข 6  และ
ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ที่มแีหล่งปลูกระบบข้าวไร่บน
ที่สูงตามแหล่งที่อยู่ของชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งลักษณะ
ข้าวเหนียวที่พบส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันในด้าน
ลักษณะรูปร่าง ขนาด และสีเมล็ด ที่มีทั้ง สีขาวขุ่น  
น้ าตาลเหลือง สีม่วง สีแดง และสีม่วงด า  ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งในแง่นิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยา 

รวมทั้งมีคุณค่าทางด้านพันธุศาสตร์  พืชไร่  และ
โภชนาการที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ให้เกิดผลเชิงประจักษ์
กับผู้บริโภคก่อนที่พันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองจะสูญ
หายไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติทาง

เคมีและกายภาพเบื้องต้นของข้าวเหนียวพันธุ์เมืองจาก
แหล่งปลูกในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ พันธุ์ ธัญสิ
ริน เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากข้าวเหนียว
พันธุ์พื้นเมืองในทางการค้าและเป็นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่คุณภาพของข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองต่อไป 

 

วรรณกรรมหรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
 การตรวจสอบคุณสมบัติของข้าวทุกชนิดเพื่อการ
น าไปประโยชน์ในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ นั้น นิยม
ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ
โครงสร้างทางโมเลกุลของแป้งข้าว  คุณภาพทางเคมี
และโครงสร้างทางโมเลกุลที่ส าคัญของข้าว คือ 
ลักษณะโครงสร้างทางโมเลกุลและปริมาณของแอ
มิโลส แอมิโลเพคทิน ปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย 
และเถ้า เป็นต้น  ส่วนการตรวจสอบทางกายภาพที่
ส าคัญคือการตรวจสอบลักษณะเม็ดแป้ง พฤติกรรม
ด้านความหนืดของแป้ง รวมถึงอุณหภูมิการเจลาติไนซ์
เซชัน การพองตัวและการละลายของแป้ง ซึ่งแป้งข้าว
แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันตามสายพันธุ์ แหล่ง
ปลูก และการดูและรักษาในข้ันตอนการปลูก เก็บเกี่ยว 
และก่อนการแปรรูป (กล้าณรงค์ และ เกื้อกูล, 2542 
และ อรอนงค์, 2547)  แป้งเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสที่
มีขนาดโมเลกุลใหญ่มีสูตรทั่วไปคือ (C6H10O5)n แป้งมี
หน่วย พื้นฐานเป็น anhydroglucose unit เช่ือมต่อ

กันด้ วยพันธะ  -glycosidic linkage ที่ ค าร์ บอน
ต าแหน่งที่ 1 ของหน่วยกลูโคสกับคาร์บอนต าแหน่งที่ 
4 ของหน่วยกลูโคสที่อยู่ถัดไป ด้านปลายของโมเลกุล
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แป้งจะมี anomeric carbon (C1) ซึ่งว่างอยู่ไม่ได้จับ
กับโมเลกุลอื่นๆ ดังนั้นแต่ละโมเลกุลของแป้งจะมีด้าน
ปลาย ที่มีคุณสมบัติรีดิวซ์ ( reducing end) นั่นคือ 
แป้ งหนึ่ ง โม เลกุลจะมีต าแหน่ ง  reducing end 1 
ต าแหน่ง โมเลกุลแป้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ตาม
ขนาดโมเลกุลและลักษณะการจัดเรียงตัว คือ แอมิโล
สซึ่ง มีขนาดเล็กและมีกิ่งก้านสาขาเพียงเล็กน้อย และ
แอมิโลเพคตินซึ่งมีขนาดใหญ่และ มีกิ่ง ก้าน สาขา 
มาก มาย นอกจากน้ียังพบโมเลกุลแป้งอีกชนิดหนึ่ง ซึ่ง
มี ขนาดใหญ่ กว่าแอมิโลสแต่เล็กกว่าแอมิโลเพคติน 
เ รี ย ก ว่ า  “ intermediate material ” แ ต่ พบ ใน
ปริมาณน้อย แอมิโลสและแอมิโลเพคตินมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน (กล้าณรงค์ และ เกื้อกูล, 2542)  แอ
มิโลสสามารถรวมตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับ
ไอโอดีนและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ เช่น butanol, 
fatty acid, surfactant, phenol และ hydrocarbon  
สารประกอบเชิงซ้อนเหล่านี้ จะไม่ละลายในน้ า โดยแอ
มิโลสจะพันเป็นเกลียวล้อมรอบสารประกอบอินทรีย์  
แอมิโลสที่มีความยาวสายโซ่มากกว่า 45 หน่วยกลูโคส
เมื่อรวมตัวกับไอโอดีนจะให้สีน้ าเงินม่วง ซึ่งใช้เป็น
ลักษณะเฉพาะที่บ่ งบอกถึงแป้งที่มีแอมิโลสเป็น
องค์ประกอบ และใช้ในการตรวจสอบปริมาณแอมิโลส
ในแป้ง การตรวจสอบปริมาณแอมิโลสโดยการท าให้
เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอโอดีนและวัดสีที่เกิด ขึ้น 
เป็นวิ ธีการที่ ง่ ายและนิยมใ ช้กันมาก  แต่ อาจมี
ข้อผิดพลาดได้จากความไม่อยู่ตัวของสีที่เกิดขึ้น การ
รบกวน ผลการวัดจาก แอมิโลเพคตินโดยเฉพาะแอ
มิโลเพคตินที่มีความยาวสายโซ่กิ่งมากๆ ซึง่จะเกิดสาร
เชิงซ้อนกับ ไอโอดีนได้เช่นเดียวกันท าให้วิเคราะห์
ปริมาณแอมิโลสได้มากเกินจริง นอกจากนี้ไขมันท่ีเกิด
สารเชิงซ้อน กับ แอมิโลสอยู่เดิม จะท าให้โมเลกุลแอ
มิโลสนั้น จับกับไอโอดีน ไม่ได้ท าให้ค่าที่วิเคราะห์ได้ 
ต่ ากว่าความเป็นจริง ในกรณีนี้ต้องท าการสกัดไขมัน
ออกก่อน การวิเคราะห์ปริมาณ แอมิโลส     

 

วิธีการวิจัย 
วัตถุดิบท่ีใช้ในงานวิจัยคือข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองใน

เขตภาคเหนือตอนบนในเขตจังหวัด แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง และ น่าน จ านวน 23 พันธุ์ที่ปลูกในช่วง
ปีเพาะปลูก 2554/55 ทั้งในการปลูกระบบนาปี และ
ระบบข้าวไร่  แล้วน ามาลงรหัสใหม่ เพื่อให้สะดวกใน
การศึกษาเนื่องจากช่ือพันธุ์ข้าวเป็นภาษาของชนชาติพันธุ์  
ส่วนข้าวเหนียวทางการค้า จ านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ ธัญสิ
ริน และ พันธุ์ กข 6 ซื้อจากพื้นที่ปลูกในจังหวัดล าปาง  
ส่วนสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึง  สารมาตรฐานแอ

มิ โ ล ส  (Amylose standard, type III from potato: 

Sigma No. A-0512) และ สารมาตรฐานโปรตีน ที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นเกรดวิเคราะห์จากบริษัทเมิรค์ ตัวแทน
ประเทศไทย และบริษัท ซิกม่า ตัวแทนประเทศสิงค์โปร 
ด าเนินการเตรียมตัวอย่างเมล็ดข้าวและตรวจสอบสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพข้าวดังนี ้

1. การเตรียมตัวอย่างเมล็ดข้าว  
น าตัวอย่างข้าวเปลือกแต่ละพันธุ์ จ านวน 100 

กรัม จ านวน 3 ซ้ า มาผ่านกระบวนการสีกะเทาะ
เปลือก แยกแกลบ ขัดสีข้าวกล้อง  ข้าวสาร ปลายข้าว 
ร าหยาบ  และร าละเอียดโดยใช้เครื่องสีข้าวระดับ
ห้องปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วย เครื่องท าความสะอาด
ข้ า ว  (rice cleaning device) เ ค รื่ อ ง สี ข้ า ว  (rice 
sheller)  เครื่องขัดสีข้าว (rice miller)  และเครื่องคัด
ขนาดข้าว (rice grader) จากบริษัทไทวิเตอร์ จ ากัด 
ประเทศไทย  ท าการเก็บรักษาส่วนประกอบที่แยกได้
ในห้องเย็น และเตรียมตัวแป้งข้าวเหนียวด้วยวิธีการโม่
แห้ง ด้วยเครื่องโม่ตัวอย่างแป้ง Cycotex sample  
mill ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมช แล้วน ามา เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี 

2. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเมล็ดข้าว 
ด้านขนาดเมล็ดข้าว  ท าการวัดความยาว 

(length; mm) ความกว้าง (width; mm) ความหนา 
(thickness; mm) โดยการสุ่มเมล็ดข้าวจ านวน 10 
เมล็ดมาวัดโดยใช้เครื่องวัดเวอเนียร์แบบดิจิตอลรุ่น 
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VN01 (ประเทศเยอรมัน) แล้วค่าที่ได้มาประเมิน
ลักษณะรูปรางของเมล็ดข้าวเช่น ลักษณะป้อม/เรียว
ของเมล็ด   (grain shape) ตามวิธีการใน  Juliano 
and Duff (1991)    

ค่าระดับอุณหภูมิแป้งสุก โดยวิธีการอ่านค่า
คะแนนการสลายตัวของเมล็ดข้าวในด่างที่ปรากฏ 
(alkali spreading value (1.50 แ ล ะ  1.70% KOH) 
ตามวิธีการใน Juliano et al., (1990)  ท าการวาง
เมล็ดข้าว จ านวน 10 เมล็ด แล้วใส่สารละลายด่าง ให้
ท่วมเมล็ดข้าว ปิดฝา แล้วพักที่อุณหภูมิห้องนาน 23 
ช่ัวโมง ตรวจลักษณะการสลายตัวของเมล็ดข้าว โดย
ค่าระดับคะแนน 1 คือ เมล็ดข้าวไม่เปลี่ยนแปลง   
จนถึง คะแนน 7 เมล็ดข้าวสลายจนหมดได้เจลใส 
จากนั้นแปลงค่าคะแนนการสลายของเมล็ดข้าวในด่าง
เป็นค่าระดับอุณหภูมิแป้งสุก 3 ระดับคือ ค่าคะแนน 
6-7 4-5 และ 1-3  คือ ข้าวที่มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ า          
(< 65 oซ)  ปานกลาง (74-75 oซ)   และ สูง (< 65 o

ซ)  ตามล าดับ  
ค่าสีของแป้งข้าว ด้วยเครื่องวัดสีตามระบบคา่  

L* a*  b*  ด้วยเครื่องวัด สี รุ่น Colorimeter JS-
555  

3. การวิเคราะห์คุณภาพการหุงตม้และการแปรรูป  
      คุณภาพการหุงต้มและการแปรรูปท าการ
ตรวจสอบในด้านอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าว ค่า
ความคงตัวของแป้งสุก โดยดัดแปลงตามวิธีการใน 
Cagampang et al. (1996)  และ การขยายตัวและ
การดูดซึมน้ าระหว่างการหุงต้ม ดัดแปลงตามวิธีการ
ใน Juliano et al., (1990) และ ค่าความหอมของ
เมล็ดข้าว โดยแช่ข้าวในสารละลายน้ าเกลือเข้มข้น
ร้อยละ 10 แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 50ºซ นาน 2 ช่ัวโมง 
ตรวจสอบกลิ่น และให้คะแนนที่ระดับ 0 - 3 คะแนน   
โดย  0 = ไม่มีกลิ่นหอม,  1 = กลิ่นหอมเล็กน้อย, 2 
= กลิ่นหอมปานกลาง  และ  3=  กลิ่นหอมมาก 
(Nagaraju et al., 1975) 
 
 

 3. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี  
ท าการวิเคราะห์ ปริมาณความช้ืน โดยการอบ

ในตู้ อบลมร้ อน  ตามวิ ธี กา ร ใน  AOAC (2000)    
วิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสตามวิธีการใน Juliano, 
(1979) วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด 
(total soluble protein) โดยดัดแปลงตามวิธีการ
ใ น  Bollag et al., (1996) วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ
ไนโตรเจนของกรดอะมิ โนอิสระ (free alpha 
amino nitrogen: FAN)  โดยดัดแปลงตามวิธีการใน 
Wylie and Johnson (1961) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการน าข้อมูลผล
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ การหุงต้ม และ ทาง
เคมี จ านวน 3 ซ้ า  มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ  ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และ
เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า ง ของค่ า เ ฉลี่ ย ด้ ว ย 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 17 

 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางกายภาพของข้าวเหนยีว  

     ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ในด้าน
ขนาดรูปร่างลักษณะเมล็ด ค่าการสลายเมล็ดข้าวใน
ด่างและค่าสีของข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์
การค้าจ านวน 25 พันธุ์แสดงในตารางที่ 1 พบว่า ข้าว
เหนียวพันธุ์พื้นเมือง ส่วนใหญ่มีลักษณะเมล็ดสั้นปาน
กลาง โดยมีอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างในช่วง 
2.00–3.00 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กับข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน และ กข 6 
ที่มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวโดยมีความยาวเมล็ดเท่ากับ 
8.22 และ 7.20 มิลลิเมตรตามล าดับ และมีอัตราส่วน
ความยาวต่อความกว้าง มากกว่า 3.00 อย่างไรก็ตาม
ยังมขี้าวเหนียวพ้ืนเมืองพันธุ์ ATRI-8 ที่มีลักษณะเมล็ด
สั้นและเรียวยาว โดยมีอัตราส่วนความยาวต่อความ
กว้างมากกว่า 3 
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 ค่าคะแนนการสลายตัวของเมล็ดข้าวในด่างที่
ปรากฏในกลุ่มข้าวเหนียวทั้ง 25 พันธุ์พบในช่วง 
คะแนน 4–7 โดยข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์ ATRI -05, 
06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 และ 
24 ที่ มี สี ข้ า วกล้ อ ง เป็ น สี เ หลื อ งแดง เมื่ อแ ช่ ใน
สารละลาย KOH เข้มข้น 1.5 และ 1.7% นาน 23 
ช่ัวโมง มีลักษณะเมล็ดข้าวพองตัวมีแป้งกระจายออก
จากเมล็ดโดยรอบและกว้าง และบางเมล็ดเมล็ดแตก
ปริทางขวาหรือทางยาวมีแป้งกระจายออกโดยรอบ มี
ค่าคะแนนในช่วง 4–5  คะแนน จัดเป็นกลุ่มแป้งที่มีค่า
อุณหภูมิแป้งสุกระดับปานกลางในช่วงอุณหภูมิ 74-75 
oซ ส่วนข้าวเหนียวกลุ่มที่มีสีด า จ านวน 2 พันธุ์ คือ
พันธุ์ ATRI-1 และ ATRI -3 มีค่าคะแนนการสลายตัว
ของเมล็ดข้าวในด่างที่ระดับ 5 คะแนน  ส่วนข้าวพันธุ์
การค้า (พันธุ์ธัญสิริน และ กข 6)  ข้าวพื้นเมืองสาย
พันธุ ์ATRI -8 16 19 และ 21 มีค่าคะแนนการสลายตัว
ของเมล็ดข้าวในด่างที่ระดับ  6–7 คะแนน คือ มี
ลักษณะเมล็ดสลายรวมตัวกับแป้งที่กระจายออกมา
และข้าวบางเมล็ดสลายจนหมดได้ลักษณะเม็ดของ
เมล็ดข้าวเป็นเจลใสจัดเป็นข้าวประเภทที่มีอุณหภูมิ
แป้งสุกต่ ากว่า 74 oซ 

ลักษณะด้านค่าสีของข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 
23  พันธุ์ พบว่าส่วนใหญ่ (16 พันธุ์) มีสีข้าวกล้องเป็น
สีเหลืองแดงเมื่อผ่านการขัดสียังคงมีสีเหลืองแดง
ปรากฏอยู่ ซึ่งส่งผลให้ได้แป้งข้าวมีสีออกเหลืองแดง 
โดยมีค่าความสว่างของสี (L*) ค่าความเข้มของสีแดง 
(a*) และความเข้มของสีเหลือง (b*) ในช่วง 87.18-
90.76, 0.21-2.51 แ ล ะ  5.71-7.37 ต า ม ล า ดั บ 
นอกจากน้ันยังมีกลุ่มสีด าก่ าที่เรียกว่าข้าวก่ า จ านวน 2 
พันธุ์ โดยมีค่า  L* a* และ b* ในช่วง   74.6-78.67, 
3.18–3.54 และ 0.14–0.35 ตามล าดับ และที่เหลือ
จ านวน 7 พันธุ์ เป็นข้าวท่ีมีสีข้าวกล้องเป็นสีขาวโดยมี
ค่า L* a*  และ  b*  ในช่วง 91.42-94.16, 0.09–0.32 
และ 5.60-6.00  ตามล าดับ 

 
 

2. คุณภาพการหุงต้มและการแปรรูป  
คุณภาพการหุงต้ม (cooking quality) ในด้าน

ความยาวเมล็ดก่อน และหลังต้ม อัตราการยืดตัวของ
ข้าวสุกต่อข้าวดิบ และ กลิ่นหอมของข้าวเหนียวพันธุ์
พื้นเมืองและพันธุ์การค้า จ านวน 25 พันธุ์ได้ผลดังแสดง
ในตารางที่ 2 ในด้านอัตราการยืดตัวของข้าวสุก โดย
การวัดความยาวของเมล็ดข้าว พบว่าเมล็ดข้าวเหนียว
พันธุ์พื้นเมือง ก่อนต้มมีความยาวเฉลี่ย ในช่วง 3.80–
4.70 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) กับข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน และ กข 6 
ที่มีลักษณะเมล็ดเรียวยาวโดยมีความยาวเมล็ดเท่ากับ 
8.22 และ 7.20 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนความยาว
เมล็ดหลังต้ม พบในช่วง 7.20 –12.91 มิลลิเมตร โดย
ข้าวพันธุ์ กข 6 มีความยาวเมล็ดหลังต้มมากที่สุด เมื่อ
น ามาค านวณอัตราการยืดตัวของข้าวสุก พบในช่วง 
1.52–2.28 โดยข้าวเหนียวพันธุ์ ATRI -17 มีอัตราการ
ยืดตัวมากที่สุดรองลงมาคือพันธุ์ ATRI-02, 18, 10, 04, 
06 และ 07 ตามล าดับ ส่วนข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน มี
อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวต่ าสุด  

ด้านกลิ่นหอมของข้าวเหนียวทั้ง 25 พันธุ์ ใน
งานวิจัยนี้พบว่าส่วนใหญ่ (15 พันธุ)์ มีกลิ่นหอมในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอยู่ในกลุ่มข้าวท่ีมีอัตราการยึดตัวของเมล็ด
ข้าวสุกต่อข้าวดิบในระดับสูง ส่วนข้าวที่เหลือ จ านวน 7 
พันธุ์ พบว่า ไม่มีกลิ่นหอม และมีกลิ่นหอมเล็กน้อย 
จ านวน 4 พันธุ์    

คุณภาพในการแปรรูป (processing quality) นั้น
ท าการตรวจสอบสมบัติการเกิดรีโทรกราเดชันโดยวัด 
ผลการศึกษาค่าความคงตัวของแป้งสุกจากข้าวเหนียว
พื้นเมืองทั้ง 25 พันธุ์ พบว่ามีค่าความคงตัวของแป้งสุก
ในช่วง 63.50–100 มิลลิเมตร โดยจัดอยู่ในกลุ่มแป้ง
อ่อนที่มีระยะทางที่แป้งสุกเย็นไหลในช่วง 66–100 
มิลลิเมตร Juliano et al., (1990) โดยข้าวพันธุ์ ATRI-
23 มีระยะทางการไหลของแป้งสุกเย็น ต่ าสุด (63.50 
มิลลิเมตร) ส่วนข้าวพันธุ์ ATRI -01, 02, 05 12 และ 
พันธุ์ กข 6 มีระยะทางการไหลของแป้งสุกเย็นสูง ถึง 
100 มิลลิเมตร และพันธุ์ข้าวที่ เหลือส่วนใหญ่มีค่า
ระยะทางที่แป้งสุกเย็นไหลในช่วง 89–98 มิลลิเมตร 
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3. ผลการวเิคราะห์สมบัติทางเคม ี
ด้านปริมาณความช้ืน ปริมาณแอมิโลส ปริมาณ

โปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแอลฟ่าอะมิโน
ไนโตรเจนอิสระในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์
การค้าจ านวน 25 พันธุ์แสดงในตารางที่  3 พบว่า 
ตัวอย่างแป้งข้าวเหนียวทั้ง 25 พันธุ์มีปริมาณความช้ืน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) พบ
ในช่วง 10.28–13.03% โดยแป้งข้าวเหนียวพันธุ์การค้า
มีปริมาณความช้ืนสูงกว่าแป้งข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมือง  

ปริมาณแอมิ โลสที่จริง (absolute amylose) 
พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่มีปริมาณแอ
มิโลสที่จริงสูงกว่าแป้งข้าวเหนียวพันธุ์การค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) พบในช่วง 0.36-2.83% 
โดยข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองสายพันธ์ุ ATRI-1 และ 2 ที่
เป็นข้าวเหนียวที่มีสีด าม่วง มีปริมาณแอมิโลสต่ าสุด แต่
ไม่แตกต่างกับแป้งข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน คือในช่วง 
0.10% ส่วนแป้งข้าวพันธุ์ กข 6 พบปริมาณแอมิโล
สในระดับ 2.17%  

ปริมาณโปรตีนที่ ล ะลายได้ทั้ งหมด (total 
soluble protein) ในกลุ่มข้าวเหนียวทั้ง 25 พันธุ์ พบ
ในช่วง 4.69 - 21.88 มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอย่าง โดย
ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ ATRI-4 มีปริมาณ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ ATRI- 9, 22, 13, 12, 19, 10, 
23, 5 และ 7 ที่พบมากว่า  15 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตัวอย่าง  ส่วนพันธุ์ที่เหลือมีปริมาณโปรตีนที่ละลายได้
ทั้งหมดน้อยกว่า 15 มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอย่าง  

ปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ  (free 

α-amino nitrogen; FAN) ในกลุ่มข้าวเหนียวทั้ง 25 
พันธุ์ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) พบในช่วง 0.15–7.42 มิลลิกรัม/100 
กรัม โดยข้าวพื้นเมืองพันธุ์ ATRI-22 มีปริมาณ FAN 
สูงที่สุด รองลงมาคือ พันธุ์ ATRI-04 (6.05 มิลลิกรัม/
100 กรัมตัวอย่าง)  ส่วนตัวอย่างข้าวพันธุ์ กข 6 มี
ปริมาณ FAN น้อยที่สุด  และพันธุ์ข้าวที่เหลือจะมีค่า 
FAN ในช่วง 4 - 5 มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอย่าง  
 

อภิปรายผล 
1. ลักษณะทางกายภาพของข้าวเหนยีว 

  ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เมล็ดสั้นปานกลางโดยมีอัตราส่วนความยาวต่อความ
กว้างต่ ากว่าข้าวเหนียวพันธุ์การค้าทั้งนี้ เนื่องจาก
ลักษณะเมล็ดข้าวนั้นเป็นผลมาจากพันธุกรรมของแต่
ละเช่นข้าวในกลุ่มสายพันธุ์จาปอนิกา จะมีเมล็ดป้อม
สั้น ส่วนข้าวสายพันธุ์อินดิคา จะมีเมล็ดเรียวยาว (อร
องค์ นัยวิกุล,2542) ส่วนค่าคะแนนการสลายตัวของ
เมล็ดข้าวในด่างพบว่าข้าวเหนียวที่มีสีข้าวกล้องเป็นสี
เหลืองแดงและสีดเมื่อแช่ในสารละลาย KOH เข้มข้น 
1.5 และ 1.7% นาน 23 ช่ัวโมง มีลักษณะเมล็ดข้าว
พองตัวมีแป้งกระจายออกจากเมล็ดโดยรอบและกว้าง 
และบางเมล็ดเมล็ดแตกปริทางขวาหรือทางยาวมีแป้ง
กระจายออกโดยรอบ  มี ค่ าคะแนนในช่วง  4–
5  คะแนน จัดเป็นกลุ่มแป้งที่มีค่าอุณหภูมิแป้งสุก
ระดับปานกลาง ถึงสูง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเม็ดสีที่หุ้ม
อยู่ที่ส่งผลให้การสลายตัวด้วยสารละลายด่างต่ าลง 
กว่าในกลุ่มข้าวเหนียวพันธุ์การค้าที่มีสีขาวขุ่นที่มี
อุณหภูมิแป้งสุกต่ ากว่า 74 oซ ส่วนด้านค่าสีของข้าว
เหนียวพันข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 23  พันธุ์ พบว่า
ส่วนใหญ่ (16 พันธุ์) มีสีข้าวกล้องเป็นสีเหลืองแดง 
และสีม่วงด า เมื่อผ่านการขัดสียังคงมีสีเหลืองแดง
ปรากฏอยู่ ซึ่งส่งผลให้ได้แป้งข้าวมีสีเหลืองแดง 
 2. คุณภาพการหุงต้มและการแปรรูป 
     ด้านอัตราการยืดตัวของข้าวสุกต่อข้าวดิบ ที่
พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่ มีอัตราการยืด
ตัวมากกว่าข้าวเหนียวพันธุ์การค้า ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อ อัตราการยืดตัวของข้าวสุกต่อข้าวดิบนั้น มี
อิทธิพลมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมในการ
ปลูกโดยเฉพาะอุณหภูมิ Faruq et al. (2010) รายงาน
ว่าข้าวที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ 22–23°ซ 
ทั้งกลางวันและกลางคืนพบว่าเมล็ดข้าวมีอัตราการยืด
ตัวที่ระดับ 2.0 ในทุกลักษณะของยีนที่ควบคุมลักษณะ 
ส่วนข้าวท่ีปลูกในสภาพสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ 28–
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30°ซ.ทั้งกลางวันและกลางคืน พบว่าเมล็ดข้าวบาสมา
ติก มีอัตราการยืดตัว ที่ระดับ 1.05–1.1 ซึ่งตัวอย่าง
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ใช้ในการศึกษานี้ส่วนใหญ่ได้มาจาก
การปลูกในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มี
อากาศค่อนข้างเย็น ทั้งกลางวันและกลางคืน จึงมี
อัตราการยึดของข้าวสุกต่อข้าวดิบสูงกว่าข้าวเหนียว
พันธุ์ธัญสิริน และ พันธุ์  กข 6 ที่ปลูกในพื้นที่ราบ 
นอกจากนี้ Faruq et al. (2010) และ ยังพบว่าอัตรา
การยืดตัวของข้าวสุกต่อข้าวดิบมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับกลิ่นหอมในเมล็ดข้าว และ Dela et al. 
(1989) ร าย งานว่ าสภ าพแวดล้ อม ในการปลู ก
โดย เฉพาะ อุณหภูมิ ใน ช่วงข้ าวสุ ก เหลืองและ
พันธุกรรมระดับยีนของข้าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
เกิดกลิ่นหอมและอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก  
       ค่าความคงตัวของแป้งสุก (gel consistence) 
ในตัวอย่างแป้งข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองทั้ง 23 พันธุ์ มี
ความคงตัวของแป้งสุก สูงกว่า ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 
นั้นอาจเป็นผลมาจากสารสีและปริมาณโปรตีนที่มี
มากกว่าในข้าวเหนียวพันธุ์การค้า ซึ่งค่าความคงตัว
ของแป้งสุกนั้นจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
ความหนืดของแป้งข้าวที่บอกถึงค่าการคืนตัวหรือการ
เกิดรีโทรกราเดชันของเจลแป้งข้าวได้ และเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ที่รวดเร็ว จึงเหมาะส าหรับการวิเคราะห์เพื่อ
คั ด เ ลื อ ก ส า ย พั น ธุ์ ข้ า ว  ( Juliano et al., (1980) 
น อ ก จ า ก นั้ น ค่ า ค ว า ม ค ง ตั ว ข อ ง แ ป้ ง สุ ก ยั ง มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก โดย
ข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกอ่อนเมื่อหุงต้มข้าวสุกที่
ได้จะมีความนุ่มกว่าข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกแข็ง
ถ้าข้าวพันธุ ์นั้นมีปริมาณแอมิโลสใกล้เคียงกัน 

3. สมบัติทางเคมี   
  ในด้านปริมาณความ ช้ืน  ปริมาณแอมิ โลส 
ปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแอล
ฟ่าอะมิโนไนโตรเจนอิสระในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง
และพันธุ์การค้าจ านวน 25 พันธุ์ ที่มีความแตกต่างกัน 
โดยแป้งข้าวเหนียวพันธุ์การค้ามีปริมาณความช้ืนสูง
กว่าแป้งข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง นั้นอาจเป็นผลมา

จากสภาพพแวดล้อมการปลูก เนื่องจากข้าวเหนียว
พันธุ์พ้ืนเมืองส่วนใหญ่ปลูกในท่ีสูงตามไหล่เขาที่สภาพ
อากาศแห้งแล้งซึ่งตรงกันข้ามกับข้าวพันธุ์การค้าที่
ปลูกในที่ราบลุ่ม มีน้ าเพียงพอ ส่วนปริมาณแอมิโลสที่
พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่มีปริมาณแอ
มิ โลสที่ จริ งสู งกว่ าแป้ งข้ าว เหนียวพันธุ์ ก ารค้ า
โดยเฉพาะ ข้าวเหนียวก า นั้นอาจเป็นผลจากสีของ
แป้งข้าวที่มีผลต่อการวิเคราะห์  แต่อย่างไรก็ตาม
ปริมาณแอมิโลสในข้าวเหนียวที่วิเคราะห์ได้สอดคล้อง
กับรายงานของ Juliano (1980) และ รุ่งทิวา และ
คณะ (2548) ที่ ได้จัดกลุ่มข้าวเหนียวเป็นข้าวที่มี
ปริมาณแอมิโลสที่แท้จริง ในช่วง 0–2%   
 ด้านปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด จากผล
การวิเคราะห์เห็นได้ว่าข้าวพื้นเมืองในกลุ่มที่เนื้อเมล็ด
ด้านนอกมีสีเหลืองแดงจะพบสูงกว่าข้าวพื้นเมืองที่มี
เนื้อเมล็ดด้านนอกมีสีด าและสีขาวตามล าดับ ทั้งนี้
เนื่องจากโปรตีนอัลบูมินที่ละลายได้ในน้ าส่วนใหญ่จะ
อยู่ ในส่วนช้ันของอัลลูโลนหรือข้าวกล้อง และร า
ละเอียด  ซึ่งในเมล็ดข้าวท่ีผ่านการขัดสีโดยทั่วไป จะมี
โปรตีนอัลบูมิน (albumins) ที่ละลายน้ าได้ในช่วง 9-
11% ของปริมาณโปรตีนทั้งหมดที่พบในเมล็ดข้าว
ประมาณ 7-8% (dry basic) ส่วนโปรตีนหลักที่พบใน
เมล็ดข้าวคือ กลูเตลิน (glutelins) ที่ละลายในด่างที่มี
ถึงร้อยละ 80 นอกจากนั้นยังมี โปรตีน โกลบูลิน 
(globulins) ที่ละลายได้ในน้ าเกลือ (7-15%) และ
โปรตีนโพรลามิน (prolamins) ที่ละลายได้ในแอลกอ
ฮอล มีประมาณ 2-4% (Landers and Harmaker, 
1994) ซึ่งการวิเคราะห์โปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมดแบบ
โดยประมาณ   
      ส่วนปริมาณไนโตรเจนของกรดแอมิโนอิสระ (free 

α-amino nitrogen; FAN)  ซึ่ ง ป ริ ม า ณ  FAN ใ น
ตัวอย่างข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง นั้นจะมีปริมาณ สูง
กว่าข้าวเหนียวพันธุ์การค้า นั้นจะสอดคล้องกับ
ปริมาณโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมด ที่จะพบในปริมาณ
ที่สูงกว่าในข้าวเหนียวพันธุ์การค้า นอกจากนี้ยังมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณความช้ืน ซึ่งข้าวเหนียวที่มี
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ความช้ืนสูงส่งผลให้ปริมาณโปรตีนลดต่ าลงเช่นกัน  ซึง่
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Artit et al. 
(2012) ที่รายงานผลค่า FAN ในเมล็ดข้าวท่ีไม่ผ่านการ
งอกมีประมาณ 5.22 มิลลิกรัม/100 กรัมตัวอย่าง และ
ค่า FAN เพิ่มมากขึ้นถึง 20.60 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตัวอย่าง ในข้าวที่ท าการงอกนาน 5 วัน ร่วมกับการ
เติมเอนไซม์โปรตีเอส จ านวน 0.05 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ข้าวงอก   

 

 

 

สรุปผล  
      จากผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ  
คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพทางเคมี ของข้าว
เหนียวพันธุ์พื้นเมืองเปรียบเทียบกับข้าวเหนียวพันธุ์
การค้า เห็นว่ามีข้าวเหนียวพื้นเมืองหลายพันธุ์ที่มี
ศักยภาพในการน ามาพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อ
สุขภาพเนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูง และมีความนุ่ม 
และมีลักษณะรูปร่างเมล็ดเหมือนกับข้าวเหนียวพันธุ์
การค้า จึงควรศึกษาต่อเนื่องถึงศักยภาพการปลูกใน
เชิงการค้า โดยการส่งเสริมการปลูกและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 

ตารางที่ 1 ขนาดรูปร่างเมลด็ข้าว ค่าการสลายเมลด็ข้าวในด่าง และค่าสีของข้าวเหนียวพันธุพ์ื้นเมืองและพันธุ์การ 
              ค้าจ านวน 25 พันธุ์ 

No. Variety Grain size and shape Grain 
appearance 

1.7% 
KOH 

Color value (Rice flour) 

L* a* b* 

Size L/W ratio 
1 ATRI -1 

 
<6.2 
Short 

2.71 
Medium 

 

5.0c 
74.61g 

±0.11 
3.54a 

±0.13 
0.14f 

±0.15 

2 Tunya- 
sirin 

>7.0 
Extra long 

5.31 
Slender 

 

6.00 b 
79.52 a 

 ±0.03 
-2.25h 
±0.04 

6.19b 

±0.08 

3 ATR- 2 <6.2 Short 2.15 
Medium 

 
6.00c 

85.34c 

±0.06 
2.50b 
±0.08 

5.56de  

±0.06 

4 ATRI- 3 <6.2 Short 2.61 
Medium 

 

6.00 b 
78.67f 

±0.17 
3.18a 

±0.06 
0.35f 
±0.03 

5 ATRI- 4 <6.2 Short 2.20 
Medium 

 

5.00c 
88.93d 

±0.06 
1.90 cd 
±0.05 

6.82a 

±0.14 

6 ATRI-5 <6.2 Short 2.90 
Medium 

 

5.00d 
87.86df 

±0.05 
1.99 cd 
±0.06 

6.75a 

±0.00 

7 ATRI-6 <6.2 Short 2.60 
Medium 

 

5.00c 
89.12cd 

±0.09 
2.01bc 

±0.03 
7.37a 

±0.04 
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8 ATRI -7 <6.2 Short 2.71 
Medium 

 

6.00b 
91.50bc 
±0.03 

0.30gh 
±0.01 

5.60cd 
±0.20 

9 ATRI - 8 <6.2 Short 3.30 
Slender 

 

5.00c 
88.85cd 

±0.17 
1.88c 

±0.10 
6.63ab 

±0.14 

10 ATRI - 9 <6.2 Short 2.67 
Medium 

 
5.00c 

90.91ab 
±0.30 

0.80def 
±0.07 

6.16b 
±0.18 

11 ATRI- 10 <6.2 Short 2.29 
Medium 

 
6.00 b 

87.18cd 

±0.04 
2.51b 

±0.03 
7.64a 

±0.23 

12 ATRI- 11 <6.2 Short 2.60 
Medium 

 

5.00c 
89.42bc 

±0.06 
1.56cd 

±0.04 
6.09bc 
±0.03 

13 ATRI- 12 <6.2 Short 2.20 
Medium 

 

5.00 c 
89.42bc 

±0.06 
1.56cde 
±0.04 

6.09bc 
±0.03 

14 ATRI - 13 <6.2 Short 2.56 
Medium 

 

5.00c 
89.47bc 

±0.34 
1.68cd 
±0.05 

6.32 b 
±0.12 

15 ATRI - 14 <6.2 Short 2.69 
Medium 

 

5.00 c 
91.16b 

±0.11 
0.38gh 
±0.02 

5.97c 
±0.03 

16 ATRI - 15 <6.2 Short 3.03 
Slender 

 
5.00 c 

88.80 c 
±0.11 

1.30de 
±0.01 

4.91d 

±0.03 

17 ATRI - 16 <6.2 Short 3.14 
Slender 

 

5.00 c 
91.84b 

±0.12 
0.21ghj 

±0.04 
5.70cd 
±0.16 

18 ATRI - 17 <6.2 Short 2.54 
Medium 

 

5.00 c 
89.22bcd 
±0.04 

1.66 cd 
±0.02 

6.41bc 
±0.00 

19 ATRI - 18 <6.2 Short 2.60 
Medium 

 

6.00b 

90.76bc 

±0.01 
1.74 cd 
±0.04 

6.00cd 
±0.08 

20 ATRI - 19 <6.2 Short 2.93 
Medium 

 

6.00b 91.52b 

±0.07 
0.14hi 
±0.05 

5.40de 

±0.03 

21 ATRI - 20 <6.2 Short 3.07 
Slender 

 

6.00b 91.00b 

±0.05 
0.42fgh 
±0.04 

5.74cd 

±0.13 
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22 ATRI - 21 <6.2 Short 3.03 
Slender 

 

5.00 c 91.21b 

±0.11 
0.09j 

±0.00 
5.22de 

±0.12 

23 RD 6 6.6 -7.0 
Long 

4.22 
Slender 

 

 
7.00a 

75.83 a 
±0.01 

-2.65gh 
±0.02 

   5.95 de 
±0.01 

24 ATRI - 22 <6.2 Short 2.40 
Medium 

 

4.00d 91.00b 

±0.22 
0.34fgh 
±0.03 

6.88bc 

±0.06 

25 ATRI - 23 <6.2 Short 2.28 
Medium 

 

5.00c 90.00bc 
±0.14 

0.72efg 
±0.06 

6.58bc 

±0.10 

a, b, c…. หมายถึงตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางที่ 2  อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก กลิ่นหอม และค่าความคงตัวของแป้งสุกของเมล็ดข้าวเหนียวพันธุ ์    
พื้นเมืองและพันธุ์การคา้จ านวน 25 พันธุ์  

No. Variety Grain  
length (mm) 

Cooking length  
(mm) 

Grain elongation 
ratio 

Aroma 
** 

Gel consistence 
(mm) 

1 ATRI -01 4.60±0.49c* 8.90±0.74bc 1.96±0.25cde 2 99.00±2.83a 

2 Tunyasirin 8.22±0.32a 12.49±0.73a 1.52±0.14e 1 76.00±2.82fgh 
3 ATRI - 02       4.70±0.46c 9.50±0.53b 2.27±0.34a 2 100.00±0.00a 

4 ATRI - 03 4.44±0.49c 7.20±0.42d 1.54±0.16e 2 98.00±2.83ab 

5 ATRI - 04 4.45±0.47c 9.70±0.48b 2.22±0.22abc 2 70.50±3.54gh 
6 ATRI - 05 3.90±0.54cd 8.90±0.74bc 2.04±0.46abc 2 99.00±4.24a 

7 ATRI - 06 4.42±0.40c 8.90±0.74bc 2.16±0.35abc 2 89.00±1.41def 
8 ATRI - 07 4.90±0.30c 8.90±0.57bc 2.14±0.23abc 0 75.00±1.41fgh 
9 ATRI - 08 4.00±0.45c 9.30±0.67bc 1.90±0.18cd 2 96.00±1.4bc 

10 ATRI - 09 4.00±0.00c 8.10±0.32c 2.05±0.27bc 2 97.00±0.0bcd 

11 ATRI - 10 3.90±0.70cd 8.30±0.82c 2.22±0.30ab 0 98.00±2.12ab 

12 ATRI - 11 4.01±0.70c 8.10±0.57c 2.14±0.40ab 2 97.00±4.24bc 

13 ATRI - 12 3.80±0.40d 8.30±0.82c 2.03±0.21ab 1 98.50±1.209a 

14 ATRI - 13 4.70±0.78b 8.00±1.05c 2.12±0.33ab 2 83.00±4.24def 
15 ATRI - 14 4.60±0.92b 8.70±0.48bc 1.90±0.18bc 1 81.50±2.12efg 
16 ATRI - 15 3.90±0.70cd 8.50±0.97bc 1.89±0.41cd 1 77.50±3.54h 
17 ATRI - 16 3.90±0.70cd 8.50±0.53bc 1.92±0.27bc 2 97.00±7.07bc 
18 ATRI - 17 3.90±0.30cd 8.40±0.70bc 2.28±0.78a 2 94.50±9.19cde 
19 ATRI - 18 4.44±0.49b 8.40±0.70bc 2.17±0.25abc 0 83.50±6.36efg 
20 ATRI - 19 4.60±0.49b 7.50±1.08cd 1.72±0.29ef 0 95.00±0.00bcd 
21 ATRI - 20 4.44 ±0.49b 8.90±0.74bc 1.95±0.20bc 0 84.00±5.66defg 
22 ATRI - 21 4.50±0.45b 8.00±0.67bcd 1.83±0.16c 1 88.00±1.41def 
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23 RD 6 6.94±0.32b 12.91±1.31a 1.86±0.13cde 2 99.50±3.36a 

24 ATRI - 22 4.30±0.64bc 8.20±0.79bcd 1.89±0.32bc 0 84.00±1.41efg 
25 ATRI - 23 3.90±0.30cd 8.80±0.63bc 2.10±0.42bc 2 63.50±2.12i 

*a, b, c….หมายถึงตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
**  ค่าความหอมโดยวธิีการดมกลิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญและให้คะแนน :  0 = ไม่มีกลิ่นหอม, 1 = กลิ่นหอมเล็กน้อย,    
        2 = กลิ่นหอมปานกลาง และ 3 =  กลิ่นหอมมาก 
 

ตารางที่ 3  ปริมาณความช้ืน ปรมิาณแอมโิลส และโปรตีนที่ละลายได้ทั้งหมดของข้าวเหนียวพันธุพ์ื้นเมือง 
                และพันธุ์การค้า จ านวน 25 พันธุ ์

No. Varieties Moisture content 
(%) 

Amylose 
content (%) 

TSP* 
(mg/100 g) 

FAN** 
(mg/100 g) 

1 ATRI - 1 11.82±0.14b 0.10±0.12h 10.98 ±9.56fg 3.33±0.18f 
2 Tunyasrin 13.03±0.05 a 0.10±0.00h 4.82± 0.89h 2.55±0.22fg 

3 ATRI - 2 12.21±0.04ab 0.18±0.35gh 13.01±2.90ef 3.49±0.2f 
4 ATRI - 3 11.16±0.08bc 0.36±0.09gh 14.73±6.80de 3.99±0.01ef 
5 ATRI - 4 11.10±0.06bc 0.59±0.08g 21.88±2.06a 6.05±0.25b 
6 ATRI - 5 10.89±0.12 cd 0.67±0.2fg 15.37±3.66d 4.13±0.35ef 
7 ATRI - 6 11.07±0.42c 0.72±0.1fg 11.93±2.95ef 2.82±0.06g 
8 ATRI - 7 10.83±0.42cd 0.78±0.27fg 15.20±1.27d 3.68±0.32ef 
9 ATRI - 8 10.92±0.35bcd 0.80±0.32fg 14.20±3.62de 4.85±0.21cd 
10 ATRI - 9 10.78±0.23cd 0.93±0.09fg 20.28±1.53ab 5.26±0.45c 
11 ATRI - 10 11.39±0.53bc 0.93±0.04fg 17.72±0.79c 5.64±0.19cd 
12 ATRI - 11 10.28±0.10d 0.98±0.08f 15.32±1.61d 3.85±0.04ef 
13 ATRI - 12 11.11±0.16bc 1.04±0.32ef 18.98±1.08bc 4.20±0.03e 
14 ATRI - 13 11.26±0.05bc 1.06±0.00e 19.59±2.73b 4.46±0.18de 

15 ATRI - 14 11.21±0.20bc 1.14±0.04 de 5.42±0.78t 4.11±0.06de 
16 ATRI - 15 11.46±0.00bc 1.32±0.18cde 13.08±2.58ef 3.96±0.95e 
17 ATRI - 16 11.02±0.22cd 1.43±0.38cde 14.76±1.0de 4.14±0.11de 
18 ATRI - 17 11.04±0.38cd 1.45±0.00cde 13.76±12.20e 4.12±0.18de 
19 ATRI - 18 11.06±0.05cd 1.50±0.20 c 11.17±1.18f 3.89±0.18de 
20 ATRI - 19 11.43±0.07bc 1.74±0.20bc 17.74±1.34c 5.95±1.04b 
21 ATRI - 20 11.30±0.31cd 1.79±0.09bc 12.57±7.25ef 4.67±0.57c 
22 ATRI - 21 11.26±0.22bc 2.10±0.09ab 9.41±1.13g 3.58±0.09ef 
23 RD 6 11.59±0.33bc 2.13±0.03ab 3.75±0.24i 0.15±0.01h 

24 ATRI - 22 11.41±0.18bc 2.42±0.09a 20.79±4.62ab 7.42±1.17a 
25 ATRI - 23 11.55±0.30bc 2.83±0.25a 16.75±1.78cd 5.61±0.35bc 

a, b, c…. หมายถึงตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
*  TSP = Total Soluble Protein 
**  FAN = Free alpha Amino Nitrogen
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใช้ใบมะรุมในอาหารสุกรหลังหย่านมโดยพิจารณาจากสมรรถภาพ

การเจริญเติบโต และจ้านวนจุลินทรีย์ในมูลของสุกร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ใช้สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ 
(ลาร์ทไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร็อค)  อายุประมาณ 8 สัปดาห์ เพศผู้ตอน และเพศเมีย เพศละ15 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 ตัว (เพศผู้ 3 
ตัว เพศเมีย 3 ตัว)  เลี ยงสุกรแต่ละตัวในคอกขังเดี่ยว สุ่มสุกรให้ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร คืออาหารผสมใบมะรุมแห้งป่นที่ระดับ 0 
(กลุ่มควบคุม), 2, 4, 6 และ 8  เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ  เลี ยงสุกรโดยให้กินอาหารแบบเต็มที่ บันทึกน ้าหนักตัวสุกร ปริมาณอาหารที่กิน 
และให้คะแนนมูลสุกรทุกสัปดาห์ตั งแต่เริ่มทดลอง จนสิ นสุดการทดลองเมื่อเลี ยงสุกรนาน 4 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง
เก็บตัวอย่างมูลจากสุกรทุกตัว น้าไปท้าการเพาะเชื อและตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ ผลการทดลองปรากฏว่าสมรรถภาพการผลิตในด้าน
อัตราการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กินต่อวันอัตราการแลกเนื อ และต้นทุนอาหารกับน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ น 1 กิโลกรัมของสุกรที่
ได้รับอาหารทั ง 5 สูตรไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี  คะแนนมูลสุกรทุกสัปดาห์ จ้านวนจุลินทรีย์รวม  จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม 
ซัลโมเนลลา และแลกติกแอซิดแบคทีเรียในมูลของสุกรทั ง 5 กลุ่มก็ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าสุกรที่ได้รับ
อาหารผสมใบมะรุมท้าให้จุลินทรีย์ซัลโมเนลลาในมูลของสุกรลดลง และอัตราการแลกเนื อเลวลง    

ค าส าคัญ: ใบมะรุม, สุกรหลังหย่านม, สมรรถภาพการเจริญเติบโต,  จุลินทรีย์ในมูล   

 
Abstract 
         This research was to investigate the suitable percentage of moringa leaf meal in post-weaned 
pig diets. Growth performance and microorganism count in feces of pigs were determined. 
Randomized complete block design (RCBD) was used in this experiment. Thirty 8 weeks of age of 
cross bred pigs (Large white x Landrace x Duroc), castrated male and female pigs, were divided into 
5 groups of 6 pigs each. Each pig was randomly fed with experimental diet that contained 0 (control), 
2, 4, 6 and 8 percent of moringa leaf meal respectively. All pigs were placed in separate pens 
where feeds and water were provided ad libitum for 4 weeks. Body weight, feed intake and feces 
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score were recorded every week.  Final week of feeding trial, the feces of pigs were collected for 
dissection in order to determine microorganism count (total plate count, coliform, salmonella and 
lactic acid bacteria). Results showed that, there were no statistical difference among 5 groups on 
average daily gain (ADG), daily feed intake (DFI), feed  conversion ratio (FCR) and feed cost per 1 
kilogram weight gain (P>0.05). Additionally, in the case of gut health of pigs, there were no statistical 
differences among the 5 groups on feces score (every week) and number of microorganism in feces 
(total plate count, coliform, salmonella and lactic acid bacteria).  However, the number of 
salmonella in feces of pigs fed with dietary moringa leaf meal groups tended to be slightly lower 
than the control group, but these groups were poor of FCR.  
 
Keywords: Moringa Leaf Meal, Post-weaned Pigs, Growth Performance, Microorganism Counts in Feces  

บทน า 
ในการเลี ยงสุกร อาหารสุกรเป็นปัจจัยส้าคัญ

ที่จะท้าให้การเลี ยงประสบความส้าเร็จ ทั งในด้านการ
ลงทุนและผลตอบแทนท่ีได้รับโดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบ
การเลี ยงสุกรของประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้เลี ยงที่เป็น
ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการท้าธุรกิจแบบ
ครบวงจร ซึ่งมีทั งการผลิตลูกสุกรเอง และขุนสุกรเอง
ด้วย ฟาร์มเหล่านี ส่วนใหญ่มีการผลิตอาหารใช้เอง ซึ่ง
เป็นหัวใจส้าคัญในการลดต้นทุนการผลิตสุกรลงและ
สามารถควบคุมคุณภาพอาหารได้ตรงกับความ
ต้องการของสุกรในแต่ละระยะได้ อย่างไรก็ตามในการ
เลี ยงสุกรในช่วงหลังหย่านม ผู้เลี ยงมักประสบปัญหา 
ในเรื่องระบบการย่อยอาหารของลูกสุกรที่ยังไม่
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้สุกรเป็นโรคในระบบ
ทางเดินอาหารได้แก่ โรคท้องร่วง ได้ง่าย (วัลลภา , 
2541) อีกทั งต้นทุนค่าอาหารเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของ
การเลี ยงสุกร ดังนั นหากเกษตรกรสามารถเลือกใช้
วัตถุดิบที่ผลิตได้เองในฟาร์ม และเป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทางยาในการช่วยป้องกันโรค 
และส่งเสริมสุขภาพของสุกรโดยเฉพาะสุกรในระยะ
ดังกล่าว ก็จะส่งผลให้การผลิตสุกรประสบความส้าเร็จ
ได้มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจในปัจจุบันเพราะมี
สรรพคุณทางยาสูง ช่วยรักษาโรคต่างๆ ใบมะรุมมี
โปรตีนสูง ใบมะรุมมีโปรตีนสูง คือ 21.0–29.0 

เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง (สนามชัยและคณะ , 2555; 
ณิฐิมา และคณะ, 2557; ภุชงค์ และไพโชค, 2558; 
Foidl et al., 2001 ; Richter et al., 2003 ; Price, 
2007) มีสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสัตว์ในระดับต่้า  แต่
มีสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูง และใช้เป็นอาหาร
สัตว์ได้ นอกจากนี  ใบมะรุมยังมีสาร เบต้า-แคโรทีนซึ่ง
เป็นโปรวิตามินเอสูงอีกด้วย (สุธาทิพย์ , 2550) มี
รายงานว่า มะรุมทั งในเมล็ด และใบมีสารสารเบนซิล
ไทโอไซยาเนตโคไซด์ (benzyl thiocyanate)  และ
เบนซิลกลู โคซิ โนเลต (benzyl glucosinolate) ที่
สามารถออกฤทธิ์ต้านต้านจุลชีพได้ (Aires et al., 
2009; de Graaf et al, 2015) และมีรายงานว่า สาร
สกัดจากมะรุมเป็นสารจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่
สามารถทดแทนสารปฏิชีวนะได้ โดยไปกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน และช่วยพัฒนาระบบทางเดินอาหารของ
สัตว์ให้ดีขึ นซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ดี
ขึ นตามไปด้วย (Oliver et al., 2015) 
 จากการที่ ใบมะรุม เป็นอาหารที่มีโปรตีน และ
สารเบต้า-แคโรทีนซึ่งเป็นโปรวิตามินเอสูง ใบมะรุมจึง
น่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใหม่ที่มีศักยภาพทั ง
การเป็นแหล่งของโปรตีน และวิตามิน รวมทั ง สารต้าน
อนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ ทดแทนวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีน และสารเคมีเสริมอาหาร 
ซึ่งมีราคาแพง ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ  และมี
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ปัญหาเรื่องการตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งของการผลิตสุกรแบบปลอดภัย ส้าหรับ
เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ในอนาคต ทั งนี มีรายงานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่า การใช้ใบมะรุมในอาหารสุกรหลังหย่านม
สามารถใช้ได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณอาหารที่กินของสุกรแต่มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงขึ นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ น และ
ท้าให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัวลดลงด้วย 
(Oduro-Owusu et al., 2015 )   นอกจากนี ยั ง มี
รายงานว่าการใช้ใบมะรุมในอาหารสุกรขุนก่อนส่ง
ตลาด พบว่าสุกรที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 7.5 
เปอร์เซ็นต์การกินอาหารในปริมาณมากขึ น และท้าให้
มีอัตราการแลกเนื อด้อยลง (P<0.05) ส่วนอัตราการ
เจริญเติบโต ลักษณะซาก (ความหนาไขมันสันหลัง) 
และคุณภาพเนื อของสุกรไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบกับสุกรที่ได้รับอาหารที่ไม่มีการผสมใบมะรุม 
และที่ผสมใบมะรุมในระดับต่้ากว่า (Mukumbo et 
al., 2014) 
 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษา
ถึงผลการต้านจุลชีพของใบมะรุมในการใช้ใบมะรุม
ผสมในอาหารสุกร งานวิจัยครั งนี จึงมีการศึกษาถึง
ระดับที่เหมาะสมในการใช้ใบมะรุมในอาหารสุกรระยะ
หลังหย่านมที่มีผลต่อการต้านจุลชีพนอกเหนือจาก
ศึกษาในด้านสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะ
ดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค ์
เพื่อหาระดับท่ีเหมาะสมในการใช้ใบมะรุมในสตูร

อาหารสุกรหลังหย่านม โดยพิจารณาจากสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต และจ้านวนจุลินทรีย์ในมูลสุกร 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
มะรุมจัดเป็นพืชผักพื นบ้านของไทยซึ่งเป็นพืชผัก

สมุนไพรโดยมีต้นก้าเนิดในแถบทวีปเอเชีย เป็นไม้ยืน
ต้นที่โตเร็ว ปลูกง่ายในเขตร้อน และทนแล้ง การใช้

ประโยชน์จากมะรุม มะรุมสามารถน้ามาใช้เป็นอาหาร
ส้าหรับมนุษย์ได้ทั งในส่วนของฝัก ราก ล้าต้น เปลือก 
กิ่ง เมล็ด และใบ รวมทั งน ้ามันมะรุม นอกจากนี ยัง
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ท้ายา 
เครื่องส้าอาง  และใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ทั งนี ในการใช้
เป็นอาหารสัตว์ใช้ได้ทั งส่วนใบ และกากเมล็ดมะรุม
สกัดน ้ามัน  (Foidl et al., 2001) 
 ส้าหรับในด้านคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุม มี
รายงานถึงใบมะรุมแห้ง มีองค์ประกอบทางเคมี ทั งที่
แตกต่างกัน และใกล้เคียงกัน เช่น โปรตีนอยู่ในช่วง 
21.0–29.0 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.68-10.60 เปอร์เซ็นต์ 
เถ้า 8.40 -12.82 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 12.92 – 
19.84  เปอร์เซ็นต์  (สนามชัยและคณะ, 2555; ณิฐิมา 
และคณะ, 2557; ภุชงค์ และไพโชค, 2558; Foidl et 
al., 2 0 0 1 ; Richter et al., 2 0 0 3 ; Price, 2 0 0 7 ; 
Ayssiwede et al., 2011; Yameogo et al., 2011)  
ใบมะรุมมีธาตุแคลเซียมในระดับสูง สูงกว่าแร่ธาตุอื่นๆ 
(สนามชัยและคณะ, 2555; Freiberger et al., 1998; 
Yameogo et al., 2011) นอกจากนี  มะรุมยังอุดมไป
ด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมหลายชนิด โดยเฉพาะ
วิตามินเอ(ในรูป เบต้า แคโรทีน) วิตามินซี แคลเซียม 
โพแทสเซียม และธาตุเหล็กที่มีในปริมาณที่สูงมาก 
(Yang et al., 2006) มีรายงานผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของใบมะรุมพบว่าใบมะรุมมี
แคลเซียม 2.35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าใบกระถิน และมี
กรดอะมิโนท่ีจ้าเป็นในระดับท่ีสูงกว่าใบกระถินเช่นกัน 
ได้แก่ กรดอะมิโนไลซีน ฮิสทิดีน ลิวซีน   ฟีนิลอะ
ลานีน และทริปโตเฟน เป็นต้น โดยมีกรดอะมิโนไลซี
นสูงถึง 4.206 เปอร์เซ็นต์ (ณิฐิมา และคณะ, 2557)  

ในกรณีของการใช้ประโยชน์ของมะรุมในการ
ป้องกัน และรักษาโรค มีรายงานว่า มะรุมทั งในเมล็ด 
และใบมีสารสารเบนซิลไทโอไซยาเนตโคไซด์ (benzyl 
thiocyanate)  และเบนซิลกลูโคซิโนเลต (benzyl 
glucosinolate) ที่สามารถออกฤทธิ์ต้านต้านจุลชีพได้ 
(Aires et al., 2009; de Graaf et al, 2015) และมี
รายงานว่า สารสกัดจากมะรุมเป็นสารจากธรรมชาติ
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อีกชนิดหนึ่งที่สามารถทดแทนสารปฏิชีวนะได้ โดยไป
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยพัฒนาระบบทางเดิน
อาหารของสัตว์ให้ดีขึ นซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิต
ของสัตว์ดีขึ นตามไปด้วย (Oliver et al., 2015) 

มีรายงานการวิจัยที่ใช้ใบมะรุมเป็นอาหารสัตว์ 
หลายชนิด เช่น ในโคนมการใช้ใบมะรุมเสริมในอาหาร
โคนมที่เลี ยงในเขตร้อนจะช่วยท้าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตน ้านมของแม่ โคนเพิ่มขึ น  (Sanchez et al., 
2006)  ในไก่ไข่ Kakengi et al. (2007) ได้ทดลองใช้
ใบมะรุมทดแทนกากเมล็ดทานตะวันเสริมในอาหารไก่
ไข่ท่ีประเทศแทนซาเนียพบว่าสามารถใช้ใบมะรุมได้ถึง 
15 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ท้าให้เปอร์เซ็นต์ไข่  น ้าหนักไข่ 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ไม่แตกต่างทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับไก่ท่ีได้รับอาหารที่ไม่มีการเสริมใบ
มะรุม ในท้านอเดียวกัน ณิฐิมา และคณะ (2558ก)  
รายงานว่าการใช้ใบมะรุมผสมในอาหารไก่ไข่  8 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์ไข่ ปริมาณ
อาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 
กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  1 
กิโลกรัม รวมทั งคุณภาพไข่ในด้านน ้าหนักไข่ ความสูง
ไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่  แต่
ท้าให้มีค่าสีของไข่แดงสูงขึ น นอกจากนี  สมเพชร และ
คณะ (2556) ได้ศึกษาการใช้ใบมะรุมในอาหารไก่
กระทง พบว่าสามารถใช้ใบมะรุมผสมในอาหารไก่
กระทง ได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ส่งผลกระทบถึงอัตรา
การเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยน
อาหาร ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
คุณภาพซากและคุณภาพเนื อของไก่ แต่ท้าให้เนื อไก่มี
ค่าความเป็นสีเหลืองสูงขึ น ส้าหรับงานวิจัยในสุกร 
Oliver et al. (2015) ได้ศึกษาการใช้สารสกัดจากใบ
และก้านมะรุมในน ้าดื่มของลูกสุกรหย่านมใหม่ในช่วง
อายุ 21-28 วันพบว่าสารสกัดจากมะรุมสามารถช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตในลูกสุกรระยะนี ได้ และ 
Oduro-Owusu et al. (2015) ได้รายงานว่าการใช้ใบ
มะรุมในอาหารสุกรหลังหย่านม 5 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้
สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ น ประสิทธิภาพการใช้

อาหารดีขึ น และทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัว
ลดลง ส่วน Mukumbo et al. (2014) ได้ศึกษาการใช้
ใบมะรุมในอาหารสุกรขุนก่อนส่งตลาด พบว่าสุกรที่
ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 7.5 เปอร์เซ็นต์มีการกิน
อาหารในปริมาณขึ น และท้าให้มีอัตราการแลกเนื อ
ด้อยลง แต่ไม่มีผลกับอัตราการเจริญเติบโต และความ
หนาไขมันสันหลัง 

 
วิธีการวิจัย     

สุกรทดลอง 
ใช้สุกรลูกผสมสามสายพันธุ์ (ลาร์ทไวท์ x แลนด์

เรซ x ดูร็อค) เพศผู้ตอน และเพศเมีย อายุประมาณ 8 
สัปดาห์ จ้านวน 30 ตัว (เพศผู้ตอน และเพศเมียอย่าง
ละ 15 ตัว) สุกรทุกตัวถูกเลี ยงในคอกขังเดี่ยวภายใน
โรงเรือนแบบเปิด ท่ีมีพัดลมระบายอากาศ และที่ให้น ้า
อัตโนมัติ และสามารถป้องกันสัตว์รบกวนได้ 

อาหารทดลอง  
วัตถุดิบอาหารทดลอง ได้แก่ ใบมะรุมแห้งบด 

โดยเก็บใบมะรุมรวมก้านที่ปลูกไว้บริเวณสาขาวิชาสตัว
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
แล้วน้ามาตากแดดให้แห้ง ริดใบออก จากนั นน้าไปบด
เพื่อเตรียมผสมอาหารทดลอง  ส่วนวัตถุดิบอาหาร
อื่นๆ ได้แก่ ปลายข้าว ร้าละเอียด กากถั่วเหลือง ปลา
ป่น น ้ามันพืช ไดแคลเซียมฟอสเฟต เป็นต้น 

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน

บ ล็ อ ก  ( Randomized Complete Block Design, 
RCBD) ก้าหนดให้เพศของสุกรเป็นบล็อกประกอบด้วย 
2 บล็อก ได้แก่ สุกรเพศผู้ตอน และสุกรเพศเมีย โดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มทดลอง (treatment) ในแต่ละกลุ่ม
ทดลอง และแต่ละบล็อก ใช้สุกรเพศผู้ตอน  3 ตัว และ
สุกรเพศเมีย 3 ตัว รวม 30 ตัว สุ่มสุกรทดลองแต่ละ
ตัว เลี ยงในคอกทดลองแต่ละคอกจ้านวน 30 คอก สุ่ม
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สุกรในแต่ละคอกให้ได้รับ อาหารทดลองแต่ละสูตร
จาก 5 สูตร ดังนี  

สูตรที่ 1 อาหารสุกรผสมใบมะรุม 0 % (control) 
สูตรที่ 2 อาหารสุกรผสมใบมะรุม 2 %  
สูตรที่ 3 อาหารสุกรผสมใบมะรุม 4 %  
สูตรที่ 4 อาหารสุกรผสมใบมะรุม 6 %  
สูตรที่ 5 อาหารสุกรผสมใบมะรุม 8 %  
ทั งนี สุกรที่ได้รับอาหารทดลองทั ง 5 สูตร จะ

ได้รับโภชนะตรงตามความต้องการ ตามค้าแนะน้าของ 
NRC (1998) โดยสูตรอาหารทดลองแสดงในตาราง       
ที่ 1 

การเก็บข้อมูล 
ด้าเนินการโดยเลี ยงสุกรทดลองโดยให้ได้รับ

อาหารทดลองแบบเต็มที่ (ad libitum) และได้รับน ้า
อย่างเต็มที่ตลอดเวลา ท้าการช่ัง  บันทึกน ้าหนักตัว
สุกร และอาหาร และเก็บตัวอย่างมูลสุกรเพื่อให้
คะแนนลักษณะมูลของสุกรทุกตัว ทุกสัปดาห์ เป็น
เวลา 4 สัปดาห์  โดยเกณฑ์การให้คะแนนมูลสุกร
พิจารณาดังนี  

1 =  แข็งคงรูปได้ดีมาก    
2  =  คงรูปได้ดี          
3 = คงรูปปานกลางค่อนข้างอ่อนตัว       
4  =  คงรูปไม่ดีค่อนข้างเหลว    
5 = เหลวหรือเหลวเป็นน ้า (จารุวรรณ, 2547)   
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทดลองที่ผสมทุกสัปดาห์ 

เพื่อน้ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร 
ตามวิธีของ AOAC (2000)  ในสัปดาห์สุดท้าย เก็บมูล
ของสุกรแต่ละตัว (ท้าการเก็บมูลในช่วงเช้าก่อนให้
อาหาร โดยใช้ภาชนะรองรับมูลที่ผ่านการฆ่าเชื อด้วย
แอลกอฮอล์แล้วทันทีที่สุกรถ่ายอออกมา ) จากนั น

น้ามาท้าการเพาะเชื อ และตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ 
แต่ละกลุ่มได้แก่ จุลินทรีย์รวม (total plate count) 
จุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม  (coliform) หรือ อีโคไล (E. 
coli)  และซัลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งจุลินทรีย์ทั ง 
2 กลุ่มเป็นตัวแทนของจุลินทรีย์ก่อโรค ท่ีท้าให้เกิดโรค
ท้องร่วง และ จุลินทรีย์ในกลุ่มแลคติกแอซิกแบคทีเรีย 
(Lactic acid bacteria)  ซึ่งเป็นตัวแทนของจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ตาม
วิธีของ  Downes and  It O (2001)   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น้าข้อมูลที่เกบ็บันทึกในด้านสมรรถภาพการผลิต 

ได้แก่ น ้าหนักตัว และอาหารที่สุกรกิน แล้วน้ามา
ค้านวณหาน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ นแต่ละสัปดาห์ และ
ตลอดการทดลอง  อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการ
เปลี่ยนอาหาร  ปริมาณอาหารที่กินได้ต่อวัน และ
ต้นทุนค่าอาหารต่อน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ น 1 กิโลกรัม 
จากนั นน้าข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิตที่ค้านวณได้ 
คะแนนมูลสุกร มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance) ส้ าหรับ
จุลินทรีย์ ท้าการแปลงข้อมูลเป็นค่า  log  แล้วจึง
วิเคราะห์ความแปรปรวน เนื่องจากมีข้อมูลสูญหาย
จากการที่มีสุกรตายในระหว่างท้าการทดลองจึง
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ GLM Procedure 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยใช้ least 
squares means  ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SAS (SAS, 
1990) 

ระยะเวลาในการท้าการวิจัย 
ตั งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2559 
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ตารางที ่1 ส่วนประกอบของอาหารสุกรทดลอง (กิโลกรัม) 
วัตถุดิบอาหาร (กก.) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
ปลายข้าว 57.90 56.59 55.06 53.54 52.01 
ร้าละเอียด 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
กากถ่ัวเหลือง 21.30 20.48 19.70 18.92 18.14 
ปลาป่น 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
ใบมะรุมแห้งบด 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
ไลซีน 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
น ้ามันพืช 0.60 0.83 1.14 1.44 1.75 
เกลือ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
พรีมิกซ ์ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
รวม (กก.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
โภชนะทีไ่ด้จากการคา้นวณ 
โปรตีน (%) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
(Kcal/kg) 

3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

แคลเซียม (%) 0.84 0.88 0.93 0.97 1.01 
ฟอสฟอรัส (%) 0.62 0.63 0.63 0.63 0.64 
เยื่อใย (%) 3.92 4.09 4.26 4.43 4.60 
ไลซีน (%) 1.24 1.22 1.28 1.34 1.40 
เมทไธโอนีน (%) 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 
ทริปโตเฟน (%) 0.24 0.25 0.25 0.25 0.26 
ทรีโอนีน (%)  0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 
ราคา/กก. 17.20 16.93 16.74 16.56 16.38 

หมายเหตุ: ราคาใบมะรุมแห้ง 5 บาท/กก.   
ส่วนประกอบในพรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามิน A 10,000,000 IU วิตามิน D3 2,000,000 IU วิตามิน E 12,000 
วิตามิน K3 1.60 กรัม วิตามิน B1 1.28 กรัม วิตามิน B2 3.20 กรัม วิตามิน B6 2.00 กรัม วิตามิน B12 0.016 กรัม 
วิตามิน C  0.32 กรัม กรดโฟลกิ 0.40 กรัม ไนอะซิน 10.00 กรัม กรดแพนโททินิก 8.00 กรัม ไบโอติน 0.04 กรัม 
แมงกานีส 24.00 กรัม เหล็ก 76.80 กรัม สังกะสี 40.00 กรัม ทองแดง 72.00 กรัม ไอโอดีน 0.40 กรัม โคบอลต์ 0.32 กรัม 
ซิลิเนียม 0.10 กรัม สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว ์0.1868 กรัม และสื่อเติมใหค้รบ 1 กิโลกรัม 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการใช้ใบมะรุมในสูตร
อาหารสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิตและ
จ้านวนจุลินทรีย์ในมูล ปรากฏผลดังนี  

1. องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร

สุกรทดลองแสดงในตารางที่  2 พบว่าเปอร์เซ็นต์
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โปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารสุกร
ทดลองทุกกลุ่มมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากการค้านวณใน
ตารางที่ 1 เล็กน้อย ส่วนเปอร์เซ็นต์เยื่อใยของอาหาร

ทดลองที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าต่้ากว่าที่ได้จากการ
ค้านวณ   

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสุกรทดลอง 

องค์ประกอบทางเคม ี ระดับการผสมใบมะรุมในอาหารสกุรหลังหย่านม (%) 

0 2 4 6 8 
วัตถุแห้ง (%) 91.82±0.30 91.29±0.23 91.38±0.34 91.14±0.17 91.35±0.20 
โปรตีน(%) 20.68±0.70 21.28±0.63 21.14±0.44 21.95±0.38 21.12±0.96 
ไขมัน ( %) 2.80±0.40 2.83±0.15 3.23±0.28 3.59±0.28 4.50±0.32 
เถ้า (%) 6.01±0.17 6.19±0.23 6.47±0.06 6.50±0.14 6.72±1.58 
เยื่อใย (%) 2.79±0.33 2.96±0.74 2.99±0.34 3.35±0.45 3.24±0.37 
ไนโตรเจนฟรเีอ็กแทรกซ ์
(%) 

59.53±0.55 58.03±0.49 57.55±0.69 57.76±0.79 55.76±0.73 

แคลเซียม (%) 0.95±0.05 0.98±0.06 0.98±0.10 1.02±0.02 1.09±0.03 
ฟอสฟอรัส (%) 0.71±0.01 0.66±0.10 0.76±0.03 0.73±0.07 0.72±0.05 
พลังงานรวม (Kcal/kg) 3,928±26 3,927±9 3,938±10 3,958±13 3,930±60 

 
 2. สมรรถภาพการผลิต 

สมรรถภาพการผลิตเฉลี่ยของสุกรที่ได้รับอาหาร
ผสมใบมะรุมในระดับต่างกัน คือ 0,  2,  4,  6 และ 8 
เปอร์ เซ็นต์  แสดงในตารางที่  3 พบว่าอัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตราการแลก
เนื อ และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัมของสุกรทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05)  

3. สุขภาพในระบบทางเดินอาหารของสุกร 
สุขภาพในระบบทางเดินอาหารของสุกร 

พิจารณาจากคะแนนมูลสุกร และจ้านวนจุลินทรีย์ใน
ระบบทางเดินอาหาร ในการทดลองครั งนี  ศึกษาจาก
จุลินทรีย์ในมูลสุกร ปรากฏผลดังนี  

 3.1 คะแนนมูลของสุกร 
 คะแนนมูลสุกรหลังหย่านมที่ได้รับอาหารผสมใบ
มะรุมในระดับต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่าใน
สัปดาห์ที่ 0 (ก่อนให้อาหารทดลอง)  สัปดาห์ที่ 1, 2, 3 
และ 4  สุกรที่ได้รับอาหารทั ง 5 สูตร มีคะแนนมูลไม่
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  
 3.2 จ้านวนจุลินทรีย์ในมูลของสุกร 
 ผลการตรวจนับจุลินทรีย์ในมูลของสุกรหลังหย่า
นมที่ได้รับอาหารทั ง 5 สูตร แสดงในตารางที่ 5 พบว่า 
มูลสุกรที่ได้รับอาหารทดลองทั ง 5  สูตร มีจ้านวน
จุลินทรีย์รวม จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม ซัลโมเนลลา และ 
แลคติกแอซิกแบคทีเรีย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>
0.05)  
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ตารางที่ 3 สมรรถภาพการผลิตเฉลี่ย (lsmean ± SE) ของสุกรหลังหย่านมที่ได้รับอาหารผสมใบมะรมุในระดับต่างกัน 
 

รายการ 
ระดับใบมะรมุในอาหารสกุร (%) 

P-value 
0  2  4   6 8 

น ้าหนกัเริม่ต้น (กก.) 14.07± 1.07 16.23± 1.07 15.63± 1.07 14.33± 1.07 13.90± 1.07 0.462 
น ้าหนกัสุดท้าย (กก.) 34.28± 1.49 34.37± 1.49 32.45± 1.35 33.18± 1.35 31.24± 1.69 0.614 
อัตราการเจริญ เติบโต (กก./วัน) 0.723 ± 0.042 0.643 ± 0.038 0.638 ± 0.038 0.673 ± 0.038  0.565 ± 0.042 0.147 
ปริมาณอาหารทีก่ิน (กก./วัน) 1.23 ± 0.06  1.27 ± 0.05 1.15 ± 0.05 1.21 ± 0.05 1.140 ± 0.06 0.421 
อัตราการแลกเนื อ 1.76 ± 0.08 2.07 ± 0.07 1.89 ± 0.07 1.90 ± 0.07 2.06 ± 0.08 0.066 
ต้นทุนค่าอาหาร/นน.ตัวเพิ่มขึ น 1 กก. 30.38 ± 1.40  35.05 ± 1.27 31.74 ± 1.27 31.50 ± 1.27 33.82 ± 1.40 0.120 

 
ตารางที่ 4 คะแนนมูลเฉลี่ย (lsmean ± SE) ของสุกรหลังหย่านมทีไ่ด้รับอาหารผสมใบมะรมุในระดับต่างกันในแต่
ละสปัดาห ์
 

สัปดาห์ที่ทดลอง 
ระดับใบมะรมุในอาหารสกุร (%)  P-value 

0  2  4   6 8  

สัปดาห์ที่ 0 2.33 ± 0.22 2.25 ± 0.22 2.33 ± 0.22 1.83 ± 0.22 2.50 ± 0.22 0.323 
สัปดาห์ที่ 1 2.33 ± 0.41 2.83 ± 0.41 2.50 ± 0.41 2.33 ± 0.41 2.25 ± 0.41 0.860 
สัปดาห์ที่ 2 2.24 ± 0.23 2.04 ± 0.23 1.75 ± 0.21 2.00 ± 0.21 2.26± 0.26 0.486 
สัปดาห์ที่ 3 2.30 ± 0.28 2.17 ± 0.26 2.33 ± 0.26 2.08 ± 0.26 2.40 ± 0.28 0.917 
สัปดาห์ที่ 4 2.11 ± 0.19 2.25 ± 0.17 2.42 ± 0.17 2.08 ± 0.17 2.49 ± 0.19 0.432 

 
ตารางที่ 5  จ้านวนจุลินทรีย์ในมลูเฉลีย่ (lsmean ± SE) ของสุกรหลังหย่านมไดร้ับผสมใบมะรุมในระดับต่างกัน  

(log of cfu/g) 
จุลินทรีย์ ระดับใบมะรมุในอาหารสกุร (%) P-value 

0  2  4   6 8 
total plate count  11.62 ± 0.12 11.64 ± 0.11 11.96 ± 0.11  11.55 ± 0.11 11.59 ± 0.12 0.097 
coliform   6.51 ± 0.34 6.44± 0.31 6.56 ± 0.31 6.20 ± 0.31 6.30 ± 0.34 0.929 
salmonella                2.90 ± 0.31 2.24± 0.28  1.97 ± 0.28 2.62 ± 0.28  2.51 ± 0.31 0.099 
lactic acid bacteria  10.43 ± 0.33 10.45 ± 0.30 10.91 ± 0.30 9.79 ± 0.30 10.09 ± 0.33 0.146 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการใช้ใบมะรุมในอาหารสุกร
หลังหย่านม ปรากฏว่าสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน 
อัตราการแลกเนื อ และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น ้าหนักตัวของสุกรไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
แต่มีแนวโน้มว่าการผสมใบมะรุมในสูตรอาหารท้าให้
อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลดลง โดยเฉพาะเมื่อใช้
ที่ระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ ในท้านองเดียวกันกับอัตราการ
แลกเนื อ ที่มีแนวโน้มว่าสุกรที่ได้รับอาหารผสมใบ

มะรุม มีอัตราการแลกเนื อด้อยกว่าสุกรที่ได้รับอาหาร
ในกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการผสมใบมะรุมในสูตรอาหาร (P 
= 0.066) ทั งนี อาจเป็นเพราะการใช้ใบมะรุมในสูตร
อาหารจะส่งผลต่อการกินได้และ และการย่อยได้ของ
อาหาร เนื่องจากใบมะรุมมีกลิ่นเหม็นเขียว และมีสาร
ซาโปนิน (saponin) ถึง 80 กรัมต่อกิโลกรัม (Makkar 
and Becker, 1997) ซึ่งสารซาโปนินเป็นสารที่มีรสขม
ซึ่งท้าให้มีความน่ากินต่้า และเมื่อน้ามาผสมในอาหาร
ในระดับที่สูงขึ นก็ท้าให้มีเยื่อใยสูงขึ นตามไปด้วย ดังผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลองใน
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ตารางที่ 2  เนื่องจากใบมะรุมมีเยื่อใยค่อนข้างสูงคือ 
12.92 เปอร์เซ็นต์  (ณิฐิมา และคณะ, 2557) และ 
Oduro-Owusu et al. (2015) ก็ได้รายงานว่าใบมะรุม
มีเยื่อใยสูงถึง 14.63 เปอร์เซ็นต์ จึงท้าให้การย่อยได้
ของอาหารลดลงและส่งผลให้สุกรมีการเจริญเติบโตช้า
ลง และอัตราการแลกเนื อด้อยลง แม้ว่าปริมาณอาหาร
ที่กินของสุกรไม่ได้ลดลงตามการเพิ่มปริมาณของใบ
มะรุมในสูตรอาหารอย่างเด่นชัด  
 อย่างไรก็ตามผลการทดลองครั งนี สอดคล้องกับ
รายงานของ Acda et al. (2010) ที่ได้กล่าวว่าสามารถ
ใช้ใบมะรุมแห้งทดแทนอาหารสุกรหย่านมส้าเร็จรูป 
(commercial feeds) ได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิต ได้แก่ การเพิ่ม
น ้าหนักตัวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหาร
ที่กินต่อวัน และ อัตราการแลกเนื อ แต่ท้าให้ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมลดลง ใน
กรณีที่ผู้เลี ยงสุกรท้าการเลี ยงสุกรแบบหลังบ้านโดย
เก็บ และเตรียมใบมะรุมแห้งเอง ส่วน Oduro-Owusu 
et al. (2015) ก็ได้รายงานถึงการศึกษาผลการใช้ใบ
มะรุมในอาหารสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการ
เติบโต และลักษณะซาก ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
โดยใช้ที่ระดับ 0, 1, 2.5, 3.5 และ 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่า 
ปริมาณอาหารที่กินของสุกรไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) แต่สุกรที่ ได้รับอาหารผสมใบมะรุม  5 
เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าสุกรที่ได้รับ
อาหารผสมใบมะรุม  0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึ น และท้าให้
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัวลดลงเมื่อใช้ใบ
มะรุมเพิ่มขึ นในสูตรอาหารจาก 0 เปอร์เซ็นต์จนถึง 5 
เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม  
 นอกจากนี  สมเพชร และคณะ (2556) ได้ทดลอง
เลี ยงไก่กระทงด้วยอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับ 0, 2, 
4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถใช้ใบมะรุมผสม
ในอาหารไก่กระทง ได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ส่งผล
กระทบถึงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
 ส้าหรับสุขภาพในระบบทางเดินอาหารของสุกร 
เมื่อพิจารณาจากคะแนนมูลของสุกร พบว่าคะแนนมูล
ของสุกรในแต่ละสัปดาห์ ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) ซึ่งคะแนนมูลของสุกรทุกกลุ่มดังกล่าว
อยู่ในเกณฑ์ที่มูลมีลักษณะปกติ ไม่ท้องเสียนั่นคือ อยู่
ในช่วง 1.75 – 2.83 ซึ่งลักษณะของมูลแข็งคงรูปได้ดี
มาก คือ 1  ลักษณะมูลคงรูปได้ดี คือคะแนน 2 และ
ลักษณะมูลคงรูปปานกลางค่อนข้างอ่อนตัว คือคะแนน 
3 (จารุวรรณ, 2547)   

ส่วนจ้านวนจุลินทรีย์ในมูลของสุกรปรากฏว่า 
จ้านวนจุลินทรีย์รวม  โคลิฟอร์ม ซัลโมเนลลา และแล
คติกแอซิกแบคทีเรีย ในมูลของสุกรหลังหย่านมที่ได้รับ
อาหารทดลองทั ง 5 สูตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
(P>0.05) อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่า มูลของสุกรที่
ได้ รับอาหารผสมใบมะรุมในทุกระดับมีจ้ านวน
จุลินทรีย์ ซัลโมเนลลา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคน้อยกว่า
มูลของสุกรที่ได้รับอาหารในกลุ่มควบคุมคือสูตรที่ 1 
ซึ่งไม่มีการผสมใบมะรุมในสูตรอาหาร (P = 0.099) 
ส่วนจุลินทรีย์รวม พบว่า แม้ว่าสุกรที่ได้รับอาหารผสม
ใบมะรุม  4 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มท้าให้จุลินทรีย์รวม
ในมูลมีจ้านวนมากกว่ากลุ่มอื่น (11.96 log of cfu/g) 
แต่เมื่อพิจารณาจากจ้านวนจุลินทรีย์ก่อโรคในกลุ่มซัล
โมเนลลา ก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่ากลุ่มอื่น (1.97 log 
of cfu/g) แต่มีจ้านวนจุลินทรีย์ในกลุ่มแลคติกแอซิก
แบคที เรี ยมากกว่ากลุ่มอื่น  (10.91 log of cfu/g) 
อย่างไรก็ตามการใช้ใบมะรุมผสมในอาหารสุกรระยะนี 
ไม่ส่งผลท้าให้จ้านวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มในมูลของสุกร  
สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาการใช้ใบมะรุมใน
อาหารไก่ไข่ของณิฐิมาและคณะ (2558ก) ท่ีระบุว่า ไก่
ไ ข่ ที่ กิ นอาหารผสม ใบมะรุ ม  0, 2, 4, 6 และ  8 
เปอร์เซ็นต์มีจ้านวนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์ม และ ซัล
โมเนลลา ในมูลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่
ในมูลของไก่ที่กินอาหารผสมใบมะรุม 8 เปอร์เซ็นต์มี
จ้ านวนจุ ลิ นทรี ย์ ก รดแลคติ กมากกว่ ากลุ่ มอื่ น 
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นอกจากนี จากรายงานการศึกษาการใช้ใบมะรุมใน
อาหารนกกระทาไข่ของ ณิฐิมา และคณะ (2558ข) 
พบว่านกกระทาไข่ที่กินอาหารผสมใบมะรุม 8 
เปอร์เซ็นต์มีจ้านวนจุลินทรีย์ซัลโมเนลลาในมูลน้อย
กว่านกกระทาท่ีกินอาหารผสมใบมะรุมในระดับต่้ากว่า 
และนกกระทาที่กินอาหารผสมใบมะรุม 0 เปอร์เซ็นต์
มีจ้านวนจุลินทรีย์ ซัลโมเนลลาในมูลมากที่สุด ส่วน
จ้านวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มก็พบว่านกกระทาทั งที่ได้รับ
อ าห า ร ผส ม ใบม ะ รุ ม ที่ ร ะ ดั บ  0, 4, 8 แล ะ  12 
เปอร์เซ็นต์มีจ้านวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ทั งนี อาจเป็นเพราะใบมะรุมมีสารส้าคัญ
หลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพได้ ได้แก่ สารเบนซิลไท
โอไซยาเนตโคไซด์ และสารเบนซิลกลูโคซิโนเลต (สุธา
ทิ พ ย์ , 2550; Aires et al., 2009; de Graaf et al, 
2015)  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั งนี ขัดแย้งกับ
รายงานที่ผ่านมาซึ่งกล่าวว่าอาหารที่ผสมใบมะรุมท้า
ให้ภูมิคุ้มกันของสัตว์เพิ่มขึ น และลดจ้านวน E. coli 
รวมทั งเพิ่มจ้านวน Lactobacillus ในล้าไส้เล็กตอน
ปลายอีกด้ วย  (Yang et al., 2006)  นอกจากนี  
Rahman et al. (2010) ได้รายงานว่าสารสกัดจากใบ
มะรุมสามารถใช้ควบคุมเชื อแบคทีเรียในกลุ่มโคลิ
ฟอร์มได้ในระดับสูงใกล้เคียงกับยาปฏิ ชีวนะเตตร้า
ซัยคลิน ส่วนวรยุทธ และคณะ (2555) ได้รายงานว่า
สารสกัดจากเมล็ดมะรุมด้วยเอทานอล สามารถยับยั ง
เชื อจุลินทรีย์ก่อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus 
ได้  แต่ไม่มีผลต่อเชื อ E coli, Bacillus cereus และ
เชื ออื่นๆ  

 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการใช้ใบมะรุมในอาหาร
ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และจ้านวนจุลินทรีย์
ในมูลของสุกรหลังหย่านมสรุปได้ว่าสามารถใช้ใบมะรมุ
สูตรอาหารของสุกรหลังหย่านมได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์โดย
ไม่ท้าให้สมรรถภาพการเจริญเติบโต ได้แก่ อัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตราการแลก
เนื อ และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน ้าหนักตัว 1 
กิโลกรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
สุกรที่ได้รับอาหารที่ไม่มีการผสมใบมะรุมและที่ใช้ใน
ระดับต่้ ากว่า แต่ก็ไม่มีผลการลดอาการท้องร่วง 
(สังเกตจากลักษณะมูล) และไม่ท้าให้มูลของสุกรมี
จ้านวนจุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่ โคลิฟอร์ม และซัล
โมเนลลาลดลง และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบ
ทางเดินอาหารได้แก่ แลคติคแอซิกแบคทีเรียเพิ่มขึ น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่า
สุกรที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุมท้าให้จุลินทรีย์ซัล
โมเนลลาในมูลของสุกรลดลง และอัตราการแลกเนื อ
ด้อยลง   ดังนั นใบมะรุมจึงเป็นวัตถุดิบอาหารที่เป็น
แหล่งของโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการใช้เลี ยง
สุกรได้ ทั งนี เนื่องจากใบมะรุมมีสารพิษท่ีเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ในระดับต่้า แต่มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของสุกร และมะรุมเป็นพืชที่โตเร็ว และเกษตรกร
สามารถปลูกได้เองในท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ  
ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา ศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม  2557 แบ่งระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกเป็น 4 ระดับความ
เข้มข้น (0 25 50 100 มก/ล)  พบว่า หลังจากได้รับไนโตรเจนเป็นเวลา 120 วัน ต้นที่ได้รับไนโตรเจน 25 มก/ล มีจ านวนใบสูงที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 19.50 ใบต่อต้น ต้นที่ได้รับไนโตรเจน 50 มก/ล มีความกว้างใบมากที่สุดเฉลี่ย 9.13 เซนติเมตร ต้นที่ได้รับไนโตรเจน 100 มก/
ล มีปริมาณคลอโรฟิลล์บีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.81 มก/ก ต้นที่ได้รับไนโตรเจนทุกความเข้มข้น ท าให้ต้นมีความ เข้มสีใบและมี
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจน ต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจน ไม่มีการออกดอก ส่วนต้นที่ได้รับไนโตรเจนทุกกรรมวิธี ไม่
มีผลต่อคุณภาพดอกทางด้านความยาวก้านดอก  ความกว้างดอก และเส้นรอบวงก้านดอก 

ค าส าคัญ: เยอบีรา, ไนโตรเจน 

Abstract 
Effect of nitrogen on growth and flowering of Gerbera was studied at Agricultural Technology Research 

Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during June to December 2014. Treatments consisted of 4 
concentrations levels (0 25 50 100 mg/l) of nitrogen. The results showed that after 120 days nitrogen treatment, the 
plants treated with nitrogen at 25mg/l gave the highest number of leaves (19.50 leaves). The plants treated with 
nitrogen at 50 mg/l gave the highest leave width (9.13 cm). The plants treated with nitrogen at 100 mg/l gave the 
highest chlorophyll b (0.81 mg/g). All nitrogen treatment gave higher of greenness of leaf and chlorophyll a than non 
treated. The non treated plants were not flowered while, various nitrogen concentrations were not affect flower 
quality such as stalk length, circle of stalk or flower width.  

Keywords: Gerbera, nitrogen.  
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บทน า 
เยอบีร่า เป็นไม้ดอกที่มีลักษณะต้นเป็นกอเตีย้ๆ 

มีล าต้นใต้ดิน ใบและก้านจะงอกจากตาที่ติดอยู่กับล า 
ต้นใต้ดิน ใบมีสีเขียวแก่ปรกเป็นพุ่ม ขอบใบหยักเป็น
แฉกแต่ละแฉกหยักลึกไม่เท่ากัน แผ่นใบไม่คลี่กาง
เต็มที่ ขอบใบทั้งสองข้างมักจะหุบเข้าหาเส้นกลางใบ
เล็กน้อย ใต้ใบและก้านใบมีขนบางๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป 
ดอกเยอบีร่ามีลักษณะเป็นดอกรวมประกอบด้วยดอก
ย่อยเล็กๆเป็นจ านวนมากอันแน่นอยู่บนฐานรองดอก 
ดอกย่อยนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ดอกช้ันนอก 
เรียกว่า Ray florets เป็นดอกตัวเมียไม่มีเกสรตัวผู้
และดอกช้ันในเรียกว่า Disc florets เรียงอยู่ช้ันใน
รอบใจกลางดอก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและ การ
แยกกอ (เศรษฐมันตร์, 2550) 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการใน
ปริมาณมาก มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รากพืชดูดไนโตรเจนจากดนิมาใช้ในรูปของเกลือไนเต
รท (NO3

-) และเกลือแอมโมเนียม (NH4
+) (สมบุญ , 

2544) การได้รับไนโตรเจนในเวลาและปริมาณที่
ต่างกัน หากพืชได้รับไนโตรเจนปริมาณมากตั้งแต่
ระยะแรกนั้น ส่วนเหนือดินจะเจริญเร็วแต่รากจะ
เจริญช้า ท าให้รากดูดน้ าและธาตุอาหารได้น้อยลง 
ต้นพืชมีใบขนาดใหญ่แต่ความหนาของใบลดลง ท า
ให้ใบบนบดบังแสงใบล่าง และต้นมักยืดยาวมากจงึไม่
แข็งแรงและล้มง่าย ผลผลิตลดลง (Yoshida et al., 
1969) พืชมีความต้องการไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
ตามชนิดของพืช อวัยวะ และระยะการเจริญเติบโต 
แต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก
แห้งของพืช (ยงยุทธ, 2546) ซึ่งประมาณ 80 - 85 
เปอร์ เซ็ นต์ ขอ งไน โต ร เจนทั้ งห มด ในพื ช เป็ น
องค์ประกอบของโปรตีน ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก และอีก 5 
เปอร์เซ็นต์ เป็นของกรดอะมิโนที่ละลายได้ (soluble 
amino N) เมื่อรากพืชดูดไนโตรเจนขึ้นมา ไนโตรเจน
จะถูกส่งผ่านไปตามท่อล าเลียงน้ าไปสู่ส่วนบนของพืช 

โดยพืชช้ันสูงส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายไนโตรเจนในรูปของ
ไนเตรท และกรดอะมิโนพวกกลูตามีนและแอสพารา
จีน (โสระยา, 2544) การให้ไนโตรเจนควรค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน
วิทยา และความต้องการของไนโตรเจนที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพืชขาดไนโตรเจนจะแสดง
อาการชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และหาก
ขาดไนโตรเจนเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดสภาวะ
ก ารข าด ค ล อ โรฟิ ล ล์ ห รื อ อ าก า รค ล อ โรซิ ส 
(chlorosis) คือ ใบพืชมีสีเหลือง โดยเกิดจากใบแก่ที่
อยู่ส่วนล่างก่อน และค่อยๆลุกลามไปยังใบอ่อนที่อยู่
ด้านบน ท าให้ใบอ่อนมีสีเขียวซีดและเหลือง หลังจาก
นั้นการเจริญส่วนยอดจะหยุดชะงัก ล าต้นแคระ
แกร็น ร่วงก่อนก าหนด การแตกใบอ่อนและหน่อไม่ดี 
(นิตย์ , 2541) ส่วนในพืชที่ ได้รับไนโตรเจนที่มาก
เกินไป จะแสดงอาการเฝือใบ ใบมีสีเขียวเข้ม มีการ
ขยายขนาดและปริมาณของเซลล์เพิ่มขึ้น ท าให้ใบมี
ขนาดใหญ่ ปริมาณของใบมาก การออกดอกและผล
ช้าลง (สมบุญ, 2544) ล าต้นอวบน้ า มีการหักได้ง่าย
และมีการแตกกอมากเกินไป ในเยอบีราที่ปลูกใน
ประเทศไทย มักมีปัญหาในเรื่องของการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร ซึ่งเน้นการให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้นสูง 
ท าให้เกิดปัญหาการเฝือใบ ซึ่งงานวิจัยทางด้านนี้ยังมี
น้อย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของเยอบีรา 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ต้นพันธุ์เยอบีรา อายุ 45 วัน (จากเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ) จากนั้น น ามาปลูกในกระถางขนาด 10 นิ้ว 
โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย แกลบดิบ ทรายและ 
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 หลังจากนั้นน ามาเลี้ยง
สภาพความเข้มแสง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์    มีทั้งหมด  4 กรรมวิธี ๆ 
ละ  10 ซ้ า  โด ยมี  ระดั บ ความ เข้ ม ข้ นของปุ๋ ย
ไนโตรเจนมี 4 ระดับ คือ 0  25  50 และ 100 มก/ล 
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โดยให้ ฟอสฟอรัส 100 มก/ล และโพแทสเซียม 100 
มก/ล การโดยให้สารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละ 2 
ครั้งๆ ละ 300 มิลลิลิตร ทดลอง ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดล าปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง 
เดือนธันวาคม 2557 บันทึกการเจริญเติบโตทางต้น
และใบ ได้แก่ ความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม 
จ านวนใบ ความกว้างและความยาวใบ ความเขียว
ของใบ บันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ ความยาวก้านช่อ
ดอก เส้นรอบวงก้านช่อดอก ขนาดดอก  ปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บี ตามวิธี การของ 
Lichtenthaler and Buschmann (2001) 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 
จากการศึกษาผลของไน โตรเจนต่ อการ

เจริญเติบโตของเยอบีร่า ด้านความยาวก้านใบ พบว่า 
ต้นที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 25 มก/ล ท าให้ต้นมี
ความยาวก้านใบสูงที่สุด หลังจากได้รับปุ๋ย 30  60 
และ 90 วัน โดยมีค่าเฉลี่ย 8.30  10.82 และ 10.50 
เซนติเมตร ตามล าดับ แต่หลังจากได้รับปุ๋ยไนโตรเจน
เป็นเวลา 120 วัน พบว่า ความเข้มข้นของปุ๋ ย
ไนโตรเจนไม่มีผลต่อความยาวก้านใบ (ตารางที่ 1) 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ความยาวก้านใบของเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
ไนโตรเจน (มก/ล) 

ความยาวก้านใบ (เซนตเิมตร) / จ านวนวันหลังจากได้รับไนโตรเจน 
30 60 90 120 

0 6.90 ab 8.43  b 9.25  ab 10.27 
25 8.30 a 10.82 a 10.50 a 9.80 
50 5.42 b 6.08  c 6.97  b 8.30 
100 4.92 b 4.63  c 6.58  b 8.27 
F-test * * * ns 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 

จากการศึกษาผลของการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
การเจริญเติบโตของเยอบีร่า ด้านความกว้างใบ 
พบว่า ต้นที่ได้รับไนโตรเจน 25 มก/ล เป็นเวลา 90 
วัน ท าให้ต้นมีความกว้างใบมากที่สุดเฉลี่ย คือ 10.28 
เซนติเมตร หลังจากได้รับปุ๋ยไนโตรเจน 120 วัน ต้น
ที่ได้รับปุ๋ยในอัตรา 50 มก/ล มีความกว้างใบมาก
ที่สุดเฉลี่ย คือ 9.13 เซนติเมตร อาจเนื่องมาจาก
ไนโตรเจนมีหน้าที่ เป็นส่วนประกอบส าคัญของ
กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก คลอโรฟิลล์ 

เอนไซม์ โคเอนไซม์ และฮอร์โมนบางชนิด (โสระยา, 
2547) ซึ่งสารเหล่านี้มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตใน
ด้านการแบ่งเซล และขยายขนาดเซล เมื่อพืชที่ก าลัง
มีการเจริญเติบโต การได้รับในปริมาณที่เหมาะสมท า
ให้พืชมีใบขนาดใหญ่ขึ้น (สมบุญ, 2544) นอกจากนี้
ยังพบว่า ความเข้มข้นของปุ๋ยไนโตรเจนไม่มีผลต่อ
ความกว้างใบหลังจากได้รับปุ๋ย 30 และ 60 วัน โดย
มีค่าเฉลี่ย 6.58-7.80 และ 7.42-8.60 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ความกว้างใบของเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 
ความเข้มข้น

ไนโตรเจน (มก/ล) 
ความกว้างใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวันหลังจากไดร้ับไนโตรเจน 

30 60 90 120 
0 7.80 7.42 7.23  c 6.82 b 
25 7.65 8.60 10.28 a 8.08 ab 
50 6.58 8.45 9.32  ab 9.13 a 
100 7.38 8.20 7.97  bc 8.20 ab 
F-test ns ns     * * 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 

จากการศึกษาผลของอัตราการให้ปุ๋ยไนโตรเจน
ต่อการเจริญเติบโตของเยอบีร่า  ด้านความยาวใบ 
พบว่า ความเข้มข้นของไนโตรเจนไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านความยาวใบ  โดยหลังจากได้รับ
ปุ๋ย 30 วัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ช่วงระหว่าง 10.83 – 13.43 
เซนติเมตร  หลังจากได้รับปุ๋ย 60 วัน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ช่วงระหว่าง 13.57 – 16.07 เซนติเมตร  90 วัน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ช่วงระหว่าง 15.07 – 17.50 เซนติเมตร  
และหลังจากได้รับปุ๋ย 120 วัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ช่วง
ระหว่าง 14.42 – 19.35 เซนติเมตร  (ตารางที่ 3) 

 

 
ตารางที่ 3 ความยาวใบของเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
ไนโตรเจน (มก/ล) 

ความยาวใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวันหลังจากได้รับไนโตรเจน 
30 60 90 120 

0 13.43 15.27 15.07 14.42 
25 12.62 13.57 17.50 17.58 
50 10.83 13.87 16.70 19.35 
100 11.32 16.07 16.25 15.78 
F-test ns ns ns ns 

หมายเหตุ: ns   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

จากการศึกษาผลของอัตราการให้ปุ๋ยไนโตรเจน
ต่อการเจริญเติบโตของเยอบีร่า  ด้านจ านวนใบ 
พบว่า หลังจากได้รับปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 25 มก/ล 
เป็นเวลา 30  60  90 และ 120 วัน มีจ านวนใบสูง
ที่สุดมีค่าเฉลี่ย คือ 9.17  13.67  16.17 และ 19.50 
ใบ ตามล าดับ  (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Farag et al., (2013) ที่พบว่า ผักสลัดพันธุ์ 
Iceberg และ  Romaine เมื่อมีการให้ ไนโตรเจน
เพิ่มขึ้น ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตทางด้าน ความสูง 
จ านวนใบ และปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น  
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ตารางที ่4 จ านวนใบของเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 
ความเข้มข้น

ไนโตรเจน (มก/ล) 
จ านวนใบ (เซนติเมตร) / จ านวนวนัหลังจากได้รับไนโตรเจน 

30 60 90 120 
0 4.83c 6.17  c 6.67c 6.50c 
25 9.17a 13.67a 16.17a 19.50a 
50 7.50ab 9.83 b 12.17ab 12.67b 
100 6.33bc 9.17ab 10.33bc 9.33bc 
F-test * * * * 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05.  
 

จากการศึกษาผลของอัตราการให้ปุ๋ยไนโตรเจน
ต่อการเจริญเติบโตของเยอบีร่า  ด้านความเข้มสีใบ 
พบว่า หลังจากได้รับปุ๋ยไนโตรเจน  60 ถึง 120 วัน 
ต้นที่ได้รับไนโตรเจนทุกความเข้มข้น ท าให้ต้นมีความ
เขียวใบมากกว่าต้นท่ีไม่ได้รับไนโตรเจน  (ตารางที่ 5) 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของรุ่งนภา และสันติ, (2556) ที่

ทดลองในว่านมหาลาภ โดยใช้ไนโตรเจน 0, 100, 
200 และ 300 ส่วนในล้านส่วน พบว่าต้นได้รับ
ไนโตรเจน 300 ส่วนในล้านส่วน ให้จ านวนใบ และ
ค่าความเขียวใบ น้ าหนักหัวต่อกอ และน้ าหนักใบต่อ
กอมากสุด   
 

 
ตารางที ่5  ความเขียวใบของเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้น
ไนโตรเจน (มก/ล) 

ความเขียวใบ (SPAD unit) / จ านวนวันหลังจากไดร้ับไนโตรเจน 
30 60 90 120 

0 63.45   42.78b  40.15b  34.85b 
25 67.22   51.93a  48.90a  54.22a 
50 60.95   52.65a  52.35a  58.93a 
100 51.80   55.85a  51.37a  53.08a 
F-test ns * * * 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ต้นที่ได้รับไนโตรเจนทุกกรรมวิธี มีปริมาณ

คลอโรฟิลล์เอ มากกว่าต้นท่ีไม่ได้รับไนโตรเจน แต่ต้น
ที่ได้รับไนโตรเจน 100 มก/ล มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.81 มก/ก (ตารางที่ 6) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu and Rebeiz, (1985) 
ที่พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อ
ให้ ปุ๋ ยอินทรีย์คุณ ภาพสู งทั้ งสองชนิ ดในอัตรา
ไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกับผลของปริมาณ

ไนโตรเจนในต้นผักกาดหอมที่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อให้ปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงทั้งสองชนิดในอัตราไนโตรเจนที่
เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟิลล์จึงอาจ
เป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในต้น
ผักกาดหอม เนื่องจากในองค์ประกอบคลอโรฟิลล์มี
อะตอมของไน โต รเจนล้ อม รอบอะตอมของ
แมกนีเซียมที่อยู่ตรง จึงท าให้ปริมาณของคลอโรฟิลล์
แปรผันตามปริมาณไนโตรเจนท่ีให้กับต้นพืช  
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ตารางที่ 6  ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นเยอบีร่าที่ได้รับไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 120 วัน 

ความเข้มข้นไนโตรเจน (มก/ล) คลอโรฟลิล์ a (มก/ก) คลอโรฟลิล์ b (มก/ก) 
0 0.23 b 0.15 c 
25 0.44 a 0.38 b 
50 0.45 a 0.41 b 
100 0.45 a 0.81 a 
F-test * * 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05.  
 

จากการศึกษาผลของอัตราการให้ไนโตรเจนต่อ
คุณภาพดอกของเยอบีร่า พบว่า ต้นที่ ไม่ ได้รับ
ไนโตรเจน ไม่มีการออกดอก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุทธนา และคณะ, (2551) ที่พบว่า ล าไยที่ได้รับ
ไนโตรเจนสู งจะมี การออกดอกต่ ากว่าที่ ได้ รับ
ไนโตรเจนอัตราต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการให้ไนโตรเจน
ในระดับสูงจะท าให้ลิ้นจี่มีการเจริญทางกิ่งก้านมาก 

และจะมีการออกดอกลดลง (ยงยุทธ, 2546) ส่วนต้น
ที่ได้รับไนโตรเจนทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อคุณภาพดอก
ทางด้านความยาวก้านดอก ความกว้างดอก และ 
เส้นรอบวงของดอกเยอบีรา (ตารางที่ 7) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุ่งนภา และสันติ, (2556) ที่พบว่า 
ระดับไนโตรเจนไม่ส่งผลต่อคุณภาพของดอกว่าน 
มหาลาภ  

 

ตารางที ่7  คุณภาพดอกเยอบีร่าที่ได้รับในโตเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 
ความเข้มข้น

ไนโตรเจน (มก/ล) 
ความยาวก้านดอก 

(ซม.) 
เส้นรอบวงก้านดอก 

(ซม.) 
ความกว้างดอก 

(ซม.) 
25 21.00 2.00 8.00 
50 32.75 2.15 10.15 
100 31.50 2.10 9.60 
F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

สรุป 
หลังจากได้รับไนโตรเจนเป็นเวลา 120 วัน ต้น

ที่ได้รับไนโตรเจน 25 มก/ล มีจ านวนใบสูงที่สุด ต้นที่
ได้รับไนโตรเจน 50 มก/ล มีความกว้างใบมากที่สุด 
ต้ น ที่ ได้ รั บ ไน โต ร เจน  100  มก /ล  มี ป ริ ม าณ
คลอโรฟิลล์บีมากท่ีสุด ต้นท่ีได้รับไนโตรเจนทุกความ
เข้มข้น ท าให้ต้นมีความเข้มสี ใบและมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจน ต้นที่

ไม่ได้รับไนโตรเจน ไม่มีการออกดอก ส่วนต้นที่ได้รับ
ไนโตรเจนทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อคุณภาพดอก 

กิตติกรรมประกาศ  
"โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน ประจ าปี 2557" 
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ผลของ Benzyl Amino Purine (BAP) ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดลูกผสมที่
เลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ 

Effect of Benzyl Amino Purine (BAP) on Growth of Hybrid Pineapple in 
Vitro 

 
สันติ ช่างเจรจา1* และ รุ่งนภา ช่างเจรจา2  
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บทคัดย่อ  
ผลของ benzylaminopurine (BAP)  ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดลูกผสมในหลอดทดลอง ที่เล้ียงในสภาพปลอด

เช้ือ ศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม  2559 การ
เพาะเลี้ยงยอดบนอาหารสังเคราะห์สูตรของ Murashige and Skoog  ที่เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตได้แก่ BAP ตามกรรมวิธีที่ก าหนด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับความ
เข้มข้น (0.0 0.25 0.50 และ 1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร) แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้ า น าไปเล้ียงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 

ให้แสงสว่างความเข้มแสง 40 μmol.m-2.s-1 เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน พบว่า ต้นที่เลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.50 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวยอด ความยาวใบ จ านวนราก และ ความยาวรากมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร 3.83 เซนติเมตร 
3.77 ราก และ 3.60 เซนติเมตร ตามล าดับ  ขณะที่จ านวนยอด พบว่า ต้นที่เลี้ยงในอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีจ านวนยอดมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 ยอด 

ค าส าคัญ: สับปะรดลูกผสม, BAP (benzylaminopurine), สภาพปลอดเชื้อ 

Abstract 
         Effect of benzylaminopurine BAP () on growth of pineapple hybrid in vitro was studied at Agricultural 
Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during January – March 2016. The 
shoots were cultured on Murashige and Skoog  supplemented with 3% sucrose and plant growth regulator for 
BAP. The experimental design was a completely randomized design with 4 treatments (0.0  0.25 0.50 and 1.0 
mg/l) and each with 10 replications. The same parameters of other environmental conditions were set treatments, 
including set point at temperatures of 25±2๐C, 40 µmol/m2/s1 photosynthetic photon flux and 16 hours 
photoperiod. The the result showed that plantlets cultured on modified MS medium supplemented with 0.50 
mg/l BAP gave the highest shoot length, leaf length, number of roots and root length (i.e. 1.48 cm., 3.83 cm, 3.77 
roots and 3.60 cm., respectively) While, the plantlets cultured on MS medium supplemented with 0.25 mg/l BAP 
gave the highest number of shoot.  

Keywords: BAP (benzylaminopurine)  , in vitro, pineapple.  
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บทน า 
สับปะรด (Ananus comosus (L.) Merr. เป็น

ผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ 
ประเทศไทย สามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศปี

ละไม่ต่ ากว่า 20,000 ล้านบาท ผลสับปะรดมลีักษณะ
เป็นผลรวม  (multiple fruit) เกิดจากการเช่ือม
ติดกันของผนังรังไข่และ 

ส่วนประกอบของดอกย่อยซึ่งดอกและผลย่อย
เรียงตัวเป็นเกลียววนรอบแกนกลางของผล  ที่ส่วน
ยอดของผลเป็นกลุ่มของใบซึ่เจริญเติบโตไปพร้อมๆ
กับผลและพัฒนาไปเป็นจุก ผลสับปะรดมีขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ (จินดารัฐ, 
2541) คุณภาพผลของสับปะรดมักจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ คุณภาพส าหรับ
การบริโภคผลสดต้องการปรมิาณน้ าตาลสงู เนื้อฉ่ าน้ า 
กลิ่น หอม  ผลขนาดใหญ่  (ประธาน , 2544) ส่วน
สับปะรดกระป๋องควรมีผลเป็นรูปทรงกระบอก 
ปริมาณกรดสูง น้ าตาลน้อย เนื้อมีความพรุนน้อย สี
เหลืองถึงเหลืองทอง (เจริญศักดิ์และคณะ, 2537) 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมานาน การ
พัฒนาสายพันธุ์สับปะรดที่มีประสิทธิภาพให้ผลิต
เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่
ควรมีการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ใน
การพัฒนาพันธุ์การขยายปริมาณต้นเพื่อให้ได้จ านวน
มากและใช้เวลาสั้น เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากสับปะรด
เมื่อเพาะจากเมล็ด และการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
เกิดขึ้นช้ามาก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการน าเซล
หรือช้ินส่วนของเนื้อเยื่อพืช มาเลี้ยงในอาหารที่
เหมาะสม ในสภาพที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม 
(ประศาสตร์ เกื้อมณี, 2538) ใช้เวลาสั้น สามารถเพิ่ม
จานวนต้นพืชได้ประมาณ 5-10 เท่า ซึ่งพืชแต่ละชนิด
ต้องการอาหาร และความเข้มข้นของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่เติมในอาหารเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกัน 
(วารียินดีชาติ , 2542) โดยเฉพาะฮอร์โมนพืช  ซึ่ ง  
BAP (benzylaminopurine) เป็นสารควบคุมการ

เจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินที่มีคุณสมบัติในการ
กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มจ านวน
ยอด (Mc Graw, 1987)  มีงานวิจัยที่ศึกษาผลของ 
BAP ในหลายๆ พืช เช่น  ใบสีทองพบว่า อาหารสูตร 
MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ให้ความยาวยอดสูงสุด และอาหารสูตร MS ที่เติม 
BAP ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรให้จ านวนข้อ
สูงสุด (จันทร์วิภา บุญอินทร์ และคณะ, 2558) ในพืช
มันเสา พบว่า สูตรอาหารที่ชักน าให้เกิดจ านวนยอด
มากที่สุดคือ สูตร MS+ BAP 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่ง
ให้จ านวนยอดสูงสุด และเมื่อเพิ่มปริมาณ BAP เป็น 
1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรจ านวนยอดจะลดลงเป็น 1.85 
ยอด (อุบล สมทรง และคณะ, 2556) ส่วนในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา พบว่า การเลี้ยงส่วนของล า
ต้นใต้ดินของดาหลา บนอาหารสูตร MS เติม BAP 
พบว่า BAP ความเข้มข้นต ่า 13.32 ไมโครโมลาร์ ให้
ป ริม าณ ยอดสู งสุ ด  2.57 ยอด /ช้ิ น ส่ วนพื ช  ใน
สับปะรดลูกผสม การเพิ่มจ านวนยอดมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง การศึกษาความเข้มข้นของ BAP ที่เหมาะสม
จะสามารถชักน าให้มีการเพิ่มจ านวนต้นได้อย่างรวด 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์การศึกษาความ
เข้มข้นของ BAP ที่เหมาะสมจะสามารถชักน าให้มี
การเพิ่มจ านวนต้นสับปะรดลูกผสม 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การเพาะเลี้ยงยอดสับปะรดลูกผสม (ภูแลx

ปัตตาเวีย) ท่ีได้จากเมล็ด มาตัดยอดให้ได้ขนาด 0.5-
0.8 เซนติเมตร มาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตรของ 
Murashige and Skoog (MS, 1962) ดัดแปลง ที่
เติมน้ าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตได้แก่ BAP ความเข้มข้น 0.0  0.25 
0.50 และ 1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธีๆ
ละ 10 ซ้ า น าไปเลี้ยงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส ให้ แสงสว่างความ เข้มแสง 40 
µmol.m-2.s-1 เป็นเวลา 16 ช่ัวโมงต่อวัน โดยบันทึก
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ผลการทดลองทางด้านจ านวนยอด ความยาวใบ 
จ านวนใบ ความยาวใบ จ านวนราก และความยาว
ราก เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s multiple rang test (DMRT) 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 

จากการศึกษาผลของ BAP ต่อการเจริญเติบโต
ของต้นสับปะรดลูกผสมในหลอดทดลอง หลังวาง
เลี้ยงติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ต้นที่เลี้ยง
ใน อาห าร  MS ที่ เติ ม  BAP ค วาม เข้ ม ข้ น  0.50 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยความยาวยอด ความยาว
ใบ จ านวนราก และ ความยาวรากมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร 3.83 เซนติเมตร 3.77 ราก 
และ 3.60 ราก  (ตารางที่  1, ภาพที่  2-6) ส่ วน
ทางด้านค่าเฉลี่ยจ านวนยอด พบว่า ต้นที่ เลี้ยงใน
อาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีจ านวนยอดมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.00 
ยอด (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาร 
BAP เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนิน
ที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของ
เนื้อเยื่อพืชไปเป็นตาจ านวนมาก โดยการส่งเสริมการ
สังเคราะห์โปรตีน กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ส่งผลให ้เกิด
การเพิ่มจ านวนยอด (McGrew, (1987), Zaerr, J. B. 
and M. O. Mapes (1982) และ รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ, 
2541) แต่การใช้สารให้มีประสิทธิภาพ สารจะต้องมี
ความเข้มข้นที่เหมาะสม ซึ่งสามารถชักน าให้เกิดหน่อ
มากที่สุด แต่เมื่อได้รับสารที่มีปริมาณมากเกินไป อาจ
ท าให้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตจึงท าให้มีจ านวนยอด
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์เทิดบารมี, 
(2557) ที่ ศึ ก ษ าก าร เพ าะ เลี้ ย งยอด มะ เม่ าด ง 
(Antidesma bunius (L.) Spreng. var. bunius) 
ในสภาพปลอดเชื้อ บนสูตรอาหาร Murashige and 
Skoog (MS) และ Woody Plant Medium (WPM) 

ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ 6-เบนซิลอะมิ
โนพิ วรีน  (6 -BAP) ความเข้มข้น 0 1 3 และ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การเพาะเลี้ยงยอดมะเม่าดง
เป็นเวลา 8 สัปดาห์บนสูตรอาหาร MS ที่เติม 6-BAP 
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสามารถชักน า
ให้ เกิดจ านวนยอดและความยาวสูงสุด ส่วนการ
เพาะเลี้ยงยอดมะเม่าดงบนสูตรอาหาร WPM ที่เติม 
6-BAP ที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 
เช่นเดียวกับในหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดโลวิอาย 
(Nepenthes lowii Hook.f.) การน ายอดอ่อนปลอด
เช้ือขนาด 1 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้น
สูตร MS ที่มี  BAP เข้มข้น 0-5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่า อาหารวุ้นสูตร MS ที่ มี  BAP เข้มข้น  2 
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  ส าม ารถ ชั ก น า ให้ ต้ น อ่ อ น
หม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดโลวิอายเกิดยอดใหม่มาก
ที่สุด เฉลี่ย 34 ยอด/ช้ินพืช ภายใน 32 สัปดาห์ 
(อัจฉรา เมืองครุธ, 2558) ในกล้วยเล็บมือนาง การใช้
ช้ินส่วนปลายยอดของหน่อกล้วยเล็บมือนางวางเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่มีการเติม BAP 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรได้จ านวนยอดมากที่สุด ในขณะที่การเติม BAP 
ในปริมาณน้อยกว่า  5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.5-4 
มิลลิกรัมต่อลิตร) มีแนวโน้มกระตุ้นในด้านความยาว
ของยอดมากกว่าจ านวนยอด เมื่อพิจารณาจ านวน
ยอดร่วมกับความยาวยอด พบว่า การเติม BAP 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้จ านวนยอดและความยาว
ยอดอยู่ในระดับที่เหมาะสม (ศรานต์ ปองสุขเวสม์ 
และคณะ, 2551) และการศึกษาของ Cronauer, S. 
S. and A. D. Krikorian, (1984) รายงานว่า  BAP 
สามารถชักน าให้พืชเกิดรากได้ แต่ถ้ามีระดับความ
เข้มข้นสูงขึ้น จะส่งผลให้การเกิดรากลดลง 
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของสับปะรดลูกผสมที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS และเติม BAP ความเข้มข้นต่างกัน เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ 

ความเข้มข้นสารBAP 
(มก/ล) 

ความยาวยอด 
(ซม.) 

จ านวนยอด 
(ยอด/ต้น) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวนใบ 
(ใบ/ต้น) 

จ านวนราก 
(ราก/ต้น) 

ความยาวราก 
(ซม.) 

0  2.09b 1.40b 1.44b 5.80 2.25b 0.22b 
0.25  2.49b 3.00a 1.58b 5.40 1.00bc 0.16b 
0.5  4.18a 1.00b 3.83a 5.00 3.77a 3.60a 
1.0  2.67ab 1.40b 1.44b 4.20 0.00c 0.00c 
F-test ** ** ** ns ** ** 
ns=  non significant   
**    Values within the same columns followed by different letters were significantly difference at P≤0.01 

 
ภาพที่ 1 จ านวนยอดหลังไดร้ับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 
ภาพที่ 2 ความยาวยอดหลังได้รับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 
ภาพที่ 3 จ านวนใบหลังได้รับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
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ภาพที่ 4 ความยาวใบหลังไดร้ับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 
ภาพที่ 5 จ านวนราก หลังไดร้ับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 
ภาพที่ 6 ความยาวรากหลังได้รับ BAP เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

 
 

สรุป 
สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงต้น

สับปะรดลูกผสมคือ อาหาร MS ที่เติม BAP ความ
เข้มข้น 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งท าให้มีความยาว
ยอด ความยาวใบ จ านวนราก และ ความยาวราก
มากที่สุด สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงต้น
สับปะรดลูกผสมเพื่อขยายจ านวนต้นคือสูตรอาหาร 
MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใช้เมล็ดกระถินป่นปริมาณสูงในสูตรอาหารข้นเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่ น ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์(CRD) โดยสุ่มนกกระทาญี่ปุ่นอาย ุ7 วันจ านวน 180 ตัวออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 45 ตัว แต่ละกลุ่มมี 15 กรง(ซ้ า) มีนกอยู่กรงละ 3 
ตัว(ซ้ าละ3 ตัว) นกแต่ละกลุ่มได้รับอาหารที่แตกต่างกัน 4 สูตรคือ สูตรอาหารที่ 1 ไม่มีการเสริมเมล็ดกระถินป่น(สูตรควบคุม)  ส่วนสูตร
อาหารที ่2 , 3 และ 4 มีการเสริมเมล็ดกระถินป่นในปริมาณร้อยละ10, 20 และ30ตามล าดับ ให้นกคุ้นเคยกับอาหารทดลองก่อน 7 วัน
(preliminary) จนนกอายุได้ 15 วันจึงเริ่มเก็บข้อมูล  ระยะเวลาเก็บข้อมูลนาน 24 วัน(อายุเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 38 วัน)  พบว่านก
กระทาญี่ปุ่นกลุ่มที่ 1 มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย,อัตราการเจริญเติบโต(ADG),ปริมาณการกินได้ของอาหารเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว(FCR)ดีที่สุดส่วนกลุ่มที่ 4 ได้ค่าที่ไม่ดีมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของทุกค่าที่ท าการศึกษาในแต่ละกลุ่มเมื่อวิเคราะห์
ความแปรปรวนแล้วทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05)  โดยที่นกกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 มีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย
เท่ากับ 87.64, 57.04, 42.04 และ 26.06 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ  มีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยเท่ากับ 18.09, 14.69, 11.43 และ 
10.85 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ   มีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 3.74, 2.37, 1.75 และ 1.08 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ  มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวเท่ากับ 4.91, 6.34, 6.88 และ 10.82 ตามล าดับ  ในด้านต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม พบว่าทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05)  โดยที่นกกลุ่มที่ 1 มีต้นทุนต่ าที่สุดส่วนกลุ่มที่ 4 มีต้นทุน
สูงที่สุด( 90 เทียบกับ 140 บาทต่อน้ าหนักตัวเพิ่ม 1 กิโลกรัม) (P<0.05) ดังนั้นการเสริมเมล็ดกระถินป่นในปริมาณที่สูงตั้งแต่ 
ร้อยละ10ขึ้นไปในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นในการทดลองนี้ ไม่เกิดผลดีต่อทั้งสมรรถภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต 

ค าส าคัญ: เมล็ดกระถินป่น, นกกระทาญี่ปุ่น 
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Abstract 
The objective of this  research was investigated the high levels of leucaena seed mealin concentrates 

for the Japanese quail. The completely randomized design (CRD) was used for the experimental design by 
sampling the seven days age of 180 birds and separated into 4 groups. Each group had 15 cages (replications) with 
3 birds in each cage. Each group of birds got the 4 different concentrates formulation. First formula was no added 
with leucaena seed mealas control. The second, the third and the forth formula were added with leucaenaseed  
mealfor the percentage of 10  20 and 30, respectively. The preliminary feeding for 7 days was used in order to let 
the birds were familiar with their experimental food and the data was collected whenthe birds were 15 daysof 
age.The period for collecting data was 24 days. The result found that the first group of  birds had increasing 
average weight, average daily gain (ADG), feed intake and feed conversion ratio(FCR) which was the best condition 
for bird feeding whereas the forth group was the worst condition. The every average value in each group for this 
study, The ANOVA was investigated and every group had the statisticalsignificant difference (P<0.05).The first, the 
second, the third and the forthgroup of birds had the increasing average weightequal to 87.64, 57.04, 42.04and 
26.06g/bird/day, respectively.Feed Intake was 18.09, 14.69, 11.43 and 10.85g/bird/day, respectively.ADG was3.74, 
2.37, 1.75 and 1.08g/bird/day, respectively. FCR was 4.91, 6.34, 6.88 and 10.82 respectively. The feed cost /kg gain 
resulted that the first group of birds had the lowest cost whereas the forth group had the highest cost ( 90 baht 
comparison with 140 baht per 1 kg gain)(P<0.05). The result indicated that addingmore than the percentage of 10 
leucaenaseed  mealin feed for the Japanesequails was not suitable for the production performance and lower 
cost. 

Keywords: Leucaena seed meal, Japanese quails 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงสัตว์มี
มากอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคในประเทศไทย  
ปัจจัยด้านอาหารเลี้ยงสัตว์จะเป็นต้นทุนส าคัญ
ประมาณร้อยละ60 -70ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์
ทั้ งหมด (บุญเสริมและบุญล้อม , 2542)  
นอกเหนือจากต้นทุนค่าพันธุ์สัตว์ ค่าการจัดการ
ฟาร์มและค่าวัคซีนยาป้องกันรักษาโรค นับวันอาหาร
ข้นหรืออาหารส าเร็จจากบริษัทที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
มีราคาสูงเพิ่มขึ้นๆ มีผลกระทบท าให้ต้นทุนการเลี้ยง
สัตว์สูงขึ้นตามไปด้วย  นั้นก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงจะได้
ก าไรน้อยลงๆ   ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะเสาะหา
แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือผลพลอยได้จาก
การเกษตรอื่น มาทดแทนหรือลดการใช้วัตถุดิบแหล่ง
โปรตีนสูงในสูตรอาหาร เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่ว
ลิสง ปลาป่น เป็นต้นที่มีราคาแพงมาก   เมล็ด
กระถินแก่สามารถพบเห็นและหาได้ง่ายทั่วไปตาม

ธ ร ร ม ช า ติ  มี คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ชน ะ ต่ า ง ๆ อยู่ สู ง
พอประมาณและที่ส าคัญเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
ได้มาฟรีๆไม่ต้องเสียเงินซื้อ   แต่ถูกปล่อยทิ้งอย่างไร้
ค่าไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  ส่วนใหญ่จะเห็นแต่
ความส าคัญของใบกระถินมาใช้ในสูตรอาหารสัตว์
มากกว่า  ถ้าเอาเมล็ดกระถินแก่มาป่นแล้วผสมใน
สูตรอาหารสัตว์  จะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้
วัตถุดิบอาหารโปรตีนสูงราคาแพงเช่น กากถั่วเหลือง 
กากถั่วลิสง  ปลาป่นลดลงได้อย่างมาก เป็นการช่วย
ลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างมากนั้นก็คือต้นทุนในการ
ผลิตสัตว์ลดลงได้อย่างมากด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควร
ที่จะน าเมล็ดกระถินแก่มาวิเคราะห์ศึกษาหาคุณค่า
ทางโภชนะ และศึกษาถึงระดับการใช้ในปริมาณสูงใน
สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์  ว่ามีผลต่อสมรรถภาพการผลิต
หรือไม่เพียงไร และสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
ลงได้จริงหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มที่ไม่ได้
ใช้เมล็ดกระถินป่นในสูตรอาหารข้น เนื่องจากนก
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ระทาญี่ปุ่นมีขนาดตัวเล็กกินอาหารน้อยใช้พื้นที่ไม่
มากเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นได้เป็นจ านวนมาก ใช้เงิน
ลงทุนน้อย  มีความต้านทานโรคได้ดีกว่าไก่   นก
กระทาญี่ปุ่นเลี้ยงเพียงอายุประมาณ35วันก็จ าหน่าย
เป็นนกกระทาเนื้อได้ และสามารถออกไข่ได้ไวเมื่อ
อายุประมาณ42-45วันให้ไข่ได้นาน11เดือน สามารถ
คืนทุน ได้ เ ร็ วกว่ าการ เลี้ ย งสั ตว์ ชนิดอื่นๆมาก  
(ศิริพันธ์, 2543)  การทดลองใช้เมล็ดกระถินป่น
ปริมาณสูงในสูตรอาหารข้นนี้จึงเลือกท าการทดลอง
ในนกกระทาญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้ทราบผลการทดลองได้
รวดเร็ว ประหยัดทั้งงบการทดลองและพื้นที่การเลี้ยง
กว่าสัตว์อื่น 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเมล็ด
กระถินป่น 

2.  เพื่ อศึกษาการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตั ว  
ปริมาณการกินได้ของอาหารและสมรรถภาพการ
ผลิต คือ อัตราการเจริญเติบโต (Average Daily 
Gain ; ADG) และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ าหนักตัว (Feed Conversion Ratio ; FCR) 
ของนกกระทาญี่ปุ่นที่ช่วงอายุ15-38วัน โดยมีการใช้
เมล็ดกระถินป่นในปริมาณ 10, 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น  เปรียบเทียบกับสูตร
อาหารควบคุม  

3. ศึกษาต้นทุนค่าอาหารของนกกระทาญี่ปุ่น  
เมื่อมีการเสริมเมลด็กระถินป่นในสูตรอาหารใน
ปริมาณ10 , 20  และ  30  เปอร์เซ็นต์  เปรียบเทียบ
กับสูตรอาหาร 
ควบคุม 
 

 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 กระถินมีสารพิษชนิดหนึ่ งที่ ช่ือว่ามิ โมซิน 
(Mimosine) เป็นสารพิษพวกกรดอะมิโนที่อยู่เป็น
อิสระ สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนไลซีนมิโมซีนมีช่ือ
ท า ง เ ค มี คื อ  β-N-(3 hydroxy-4-pyridine)-α-
amino propionic acid และมีสูตรทางเคมีคือ
C2H10O4N2สลายตัวได้3,4-dihydroxypyridine หรือ 
DHP กับเซรีนหรือกรดไพรูวิค และแอมโมเนีย มิ
โมซีนจะถูกสลายได้ด้วยกรดเกลือเจือจาง พบในใบ
อ่อนและเมล็ดของกระถิน โดยจะพบในใบอ่อน
มากกว่าใบแก่  ความเป็นพิษของมิโมซีนจะมีผลทั้ง
สัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่น ไก่  สุกร  ม้า  กระต่าย  และ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค  กระบือ  ส าหรับสัตว์เคี้ยว
เอื้องภายในกระเพาะรูเมนมีแบคทีเรียที่สามารถ
เปลี่ยนมิโมซีนให้เป็น DHP ซึ่งเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสโลหิตจะมีผลต่อต่อมไทรอยด์ ท าให้การผลิต
ฮอร์โมนไทรอกซีนลดลง  เป็นผลให้ต่อมไทรอยด์
ขยายตั ว  ก่ อ ให้ เ กิ ด โ รคคอหอยพอกในที่ สุ ด 
นอกจากนี้มิโมซีนมีผลท าให้ประสิทธิภาพการย่อย
เยื่อใยของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยว
เอื้องลดลง(กฤษณาและศศิพร, 2538) 
 Devendra and Moleroy(1982) รายงานว่า 
แพะบางตัวเกิดอาการขนร่วงเมื่อได้รับกระถินเสริม
หญ้าสดในระดับสูงร้อยละ75ของวัตถุแห้งนอกจากนี้
ยังสังเกตพบว่าแพะสายพันธุ์ซาเนน(saanen) หลัง
หย่านมที่ได้รับใบกระถินสดในระดับสูงบางตัวมี
อาการขนร่วงซึ่งสังเกตเห็นได้ชัด ตามแนวสันหลัง
และสีข้างแต่อาการจะหายไปเมื่อหยุดให้กระถินและ
เมื่อให้กระถินในระยะต่อมาปรากฏว่าสัตว์ไม่แสดง
อาการทั้งนี้อาจจะเนื่องจากจุลินทรีย์สามารถปรับตัว
ได้กองอาหารสัตว์(2541)ได้รายงานเปรียบเทียบ
คุณค่าของใบและเมล็ดกระถินแสดงในตารางที่1
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนะของใบและเมล็ดกระถิน 
โภชนะที่พบ (ร้อยละ) เมล็ด ใบป่น ใบป่น (รวมกิ่งและก้าน) 

วัตถุแห้ง(DM) 89.7 90.09 91.17 

โปรตีน ( CP) 30.99 25.91 15.17 

ไขมัน ( EE) 7.87 6.51 1.56 

เยื่อใย ( CF ) 11.43 10.52 31.57 

เถ้า ( Ash ) 4.5 11.09 13.73 

แป้งและน้ าตาล ( NFE) 45.21 44.63 38.7 

แคลเซียม ( Ca) 0.43 2.29 1.17 

ฟอสฟอรัส ( P) 0.97 0.19 0.15 

โภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด ( TDN ) 80.34 76.05 45.28 

ที่มา: ดัดแปลงจากกองอาหารสตัว์(2541)

 จากตารางที่1 พบว่าเมล็ดกระถินมีคุณค่าทาง
อาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะโปรตีน ( CP)  ไขมัน 
(EE)  แป้งและน้ าตาล (NFE)  แคลเซียม (Ca) และ
ฟอสฟอรัส (P) มีปริมาณสูงกว่าใบกระถินป่นจึงเห็น
ว่าน่าจะน าเมล็ดกระถินมาทดลองเป็นอาหารสัตว์
เพื่อที่ว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้บ้าง คุณค่า
ทางโภชนะของเมล็ดกระถินแก่ในตารางที่1มีค่า
ใกล้เคียงกับรายงานของพรพิมลและคณะ(2557)ที่
รายงานว่าเมล็ดกระถินแก่มีคุณค่าทางโภชนะที่
ประกอบด้วยวัตถุแห้ง(DM)  โปรตีน(CP)  ไขมัน(EE)  
เยื่อใย(CF) เถ้า(Ash) และแป้งและน้ าตาล(NFE) 
เท่ากับร้อยละ81.31,30.09,4.43,14.12,3.89,และ
47.47 ตามล าดับ 
 การเลี้ยงนกกระทา นกกระทา (Quail) มีเลี้ยง
อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ประเทศใดเริ่มเลี้ยงนก
กระทาเป็นแห่งแรก แต่ส าหรับในแถบเอเชียแล้ว 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่น านกกระทามาเลี้ยง 
คื อ  น ก ก ร ะ ท า ญี่ ปุ่ น ( Japanese Quail; 
Coturnix  japonica) ซึ่งในระยะแรกของการเลี้ยง

นกกระทา ก็เพื่อไว้ฟังเสียงร้องเหมือนการเลี้ยง
นกเขาใน บ้านเรา ต่อมาได้ ได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุ์จนได้นกกระทาที่ ให้ ไข่ดก ส าหรับ
ประเทศไทยเรามีนกกระทาพันธุ์พื้นเมืองอยู่ไม่น้อย
กว่า 12 ชนิด แต่ให้ไข่และเนื้อน้อยกว่านกกระทา
ญี่ปุ่น จึงได้มีการน านกกระทาจากญี่ปุ่นมาเลี้ยงกัน
อย่างแพร่หลาย ถึงแม้จะไม่กว้างขวางมากมาย
เท่ากับการเลี้ยงไก่ หรือเป็ดก็ตาม แต่การเลี้ยงนก
กระทาก็เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ดี เพราะ
ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ในผลตอบแทนได้เร็วกว่า
สัตว์ชนิดอื่นๆ และใช้เงินลงทุนน้อย 
 ลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของนกกระทา 
 1. ประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างสูง เพราะ
นกกระทาสามารถให้ไข่ได้ร้อยละ7-8ของน้ าหนักตัว 
อั ต ร า ก า ร ใ ห้ ไ ข่ เ ฉ ลี่ ย  ร้ อ ย ล ะ  70ข อ ง ฝู ง 
 2. ให้ผลตอบแทนเร็ว เพราะนกกระทาเริ่มให้
ไข่เมื่ออายุ 42-45 วัน วัน ระยะเวลาในการให้ผล
ผลิตไข่นานประมาณ 11 เดือน 
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 3. ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย พื้นที่ประมาณ 3 
ตารางเมตร สามารถเลี้ยงนกกระทาได้กว่า 500 ตัว 
จึงใช้เงินในการลงทุนไม่มากนัก 
 4. วิธีการเลี้ยงดูนกกระทา ง่าย โตเร็ว สามารถ
ท าการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ 
 5. เนื้อนกกระทาสามารถน าปรุงอาหารได้
หลากหลายชนิด และเนื้อมีคุณภาพดี 
 การเลี้ยงดูลูกนกต้ังแต่แรกเกิด จนถึง 15 วัน 
 เมื่อลูกนกกระทาฟักออกจากไข่หมดแล้ว 
สังเกตดูเมื่อเห็นว่าขนแห้งดีแล้ว จึงค่อยน าออกมา
จากตู้เกิด น ามาเลี้ยงในกรงกกลูกนกกระทา พื้นกรง
คว รปู ร อ งด้ ว ยกร ะสอบ  ไ ม่ ค ว ร ใ ช้ ก ร ะด าษ
หนังสือพิมพ์ หรือกระดาษถุงอาหารปูรองเพราะจะ
ท าให้ลูกนกลื่นเกิดขาถ่างหรือขาพิการได้ โดยเฉลี่ย
แล้วน้ าหนักตังลูกนกกระทาเมื่ออายุ 1 วันจะหนัก 
ประมาณ 6.75 - 7.0 กรัมน าลูกนกกระทามาเลี้ยงใน
กรงกก เพื่อให้ความอบอุ่นจะใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 
60 วัตต์แขวนไว้ในกรงกก ให้สูงจากพื้นประมาณ 30 
ซม. แต่ถ้าสังเกตว่าลูกนกกระทาหนาวควรจะเปลี่ยน
หลอดไฟเป็นขนาด 100 วัตต์ หากใช้ตะเกียงก็ตั้งไว้
บนพื้นกรง ปกติแล้วจะกกลูกนกกระทาเพียงแค่ 1 - 
2 สัปดาห์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ให้สังเกตที่ตัวลูกนกกระทา
และอุณหภูมิภายนอกด้วยการให้อาหาร จะใช้อาหาร
ส าเร็จรูปเลี้ยงลูกนกกระทา หรือจะผสมอาหารเองก็
ได้ โดยให้มีโปรตีนประมาณร้อยละ24 -28 หรือจะใช้
อาหารไก่งวงก็ได้การให้น้ า ใช้น้ าสะอาดใส่ในที่ให้น้ า 
และใสกรวดเล็กๆ ลงในจานน้ าด้วย ในระยะ 3 - 7 
วันแรกควรละลายพวกปฏิชีวนะผสมน้ าให้ลูกนก
กระทากิน จะช่วยให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นและแข็งแรง 
ทั้งน้ าและอาหารจะต้องมีให้นกกระทากินตลอดเวลา
เมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 1 สัปดาห์ ควรเปลี่ยนเอา
กระสอบที่ปูรองพื้นกรงแล้ว เอากระสอบใหม่ปูรอง 
หรือจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษถุง
อาหารปูรองพื้นแทนก็ได้  เมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 
10 วัน หรือ15 วัน ควรย้ายไปกรงนกกระทารุ่นเพื่อ
ไม่ให้แน่นเกินไปหากอากาศไม่หนาวเย็น ควรกกให้

ไฟเฉพาะเวลากลางคืนเท่าน้ันและเมื่อถึงอายุ 30 -35 
วัน จึงย้ายเข้ากรงนกไข่ต่อไป ตามปกตินกจะมีขน
งอกเต็มตัวเมื่ออายุ 3 - 4 สัปดาห์ และจะเป็นหนุ่ม
สาวเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 
 การเลี้ยงนกกระทารุ่นต้ังแต่อายุ 15-35 วัน 
 การให้อาหารนกกระทา ใช้อาหารลูกนก
กระทาตามเดิม แต่อย่าใส่อาหารจนเต็มราง ใส่เพียง
ครึ่งรางเท่านั้น และควรใช้ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมวาง
วางบนรางอาหารเป็นการป้องกันมิให้นกกระทาคุ้ย 
เขี่ยอาหารหล่นออกมานอกราง  การให้น้ า ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการให้น้ าลูกนกกระทา ผิดกันแต่เพียงว่า
ไม่ต้องใส่ก้อนกรวดเล็กๆ ลงไปในจานน้ าอีกต่อไป
แล้วเมื่อลูกนกกระทาอายุได้ 3 สัปดาห์ หรือจะรอ
จนกว่าลูกนกกระทาอายุได้ 1 เดือนก็ได้จะต้องท า
การคัดเพศ แยกลูกนกกระทาตัวผู้และตัวเมียเลี้ยง
พวกละกรง ส าหรับตัวผู้หากประสงค์จะเลี้ยงไว้ท า
พันธุ์ก็คัดเลือกเอาตัวผู้ที่มีลักษณะดีไว้เท่านั้น พวกที่
เหลือก็น าไปเลี้ยงไว้ท าพันธุ์ก็คัดเลือกเอาตัวผู้ที่มี
ลักษณะดีไว้เท่านั้น พวกที่เหลือก็น าไปเลี้ยงขุนขาย
เป็นนกกระทาเนื้ อต่อไป ส่วนนกกระทาตัวเมีย
หลังจากคัดเลือกเฉพาะตัวที่มีลักษณะดีแล้วควรจะ
ท าการตัดปากนกกระทา เสียก่อนที่จะน าไปเลี้ยงใน
กรงต่อไป โดยใส่นกกระทาจ านวน 50 - 75 ตัวต่อ
กรง ตามปกติแล้ว เมื่อลูกนกกระทาอายุ 2 เดือน จะ
มี น้ าหนัก 60 - 65 กรัม 
 การเลี้ยงนกกระทาไข่ อายุ 35 วันขึ้นไป  
 เมื่อนกกระทาอายุ 35 วันแล้ว ควรเปลี่ยน
อาหารโดยให้อาหารที่มีโปรตีน ประมาณร้อยละ 24 
เพื่อนกกระทาจะได้เจริญเติบโตเตม็ที่มีขนเปน็มันเตม็
ตั ว ให้ นกกระทา ได้ กิ นอาหารและน้ าสะอาด
ตลอดเวลา ตามความต้องการ การให้อาหาร ควรใส่
อาหารเพียงครึ่งราง จะช่วยลดการสูญเสียอาหาร 
เนื่องจากถูกคุ้ยเขี่ยหล่นได้ หากนกกระทาได้กิน
อาหารที่จ านวนโปรตีนต่ ากว่าร้อยละ24 นกกระทา
จะจิกกันมากจะเห็นขนบนหลังนกเหลือประปราย 
โดยทั่วๆไปแล้ว หากนกกระทาได้กินอาหารที่มี
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จ านวนโปรตีนต่ ากว่า ร้อยละ24 นกกระทาจะเริ่มให้
ไข่เมื่ออายุประมาณ 42 - 45วัน และเมื่อเริ่มให้ไข่
ฟองแรกนกกระทาจะมีน้ าหนักตัวประมาณ 120 - 
140 กรัม ส่วนน้ าหนักฟองไข่ จะหนักประมาณ ฟอง
ละ 9.6 - 10.4 กรัม นกกระทาจะไข่ดกที่สุดระหว่าง
อายุ 60-150 วัน นกกระทาบางตัว ให้ไข่ดกถึง 300 
กว่าฟองต่อปี การเปลี่ยนอาหารส าหรับนกกระทา
ระยะให้ไข่ ไม่ควรเปลี่ยนกะทัน เพราะจะท าให้
กระทบกระเทือนต่อการให้ไข่ พึงระมัดระวังอย่าให้มี
ลมโกรกมากเกินไป ควรให้แสงสว่างในเวลากลางคืน
โดยมีแสงสว่าง ประมาณ 1 - 5 แรงเทียน ต่อตาราง
ฟุต และความยาวของช่วงแสงไม่น้อยกว่า 14 ช.ม./
วัน โดยแสงจะต้องกระจายทั่วไป อย่างสม่ าเสมอ 
อย่าให้มีเงามืดบังทับรางน้ ารางอาหาร (ศิริพันธ์ , 
2543) 
 

วิธีการวิจัย 
1. แผนการทดลอง  

 ใช้นกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 180 ตัว ซื้อจาก
ฟาร์มเกษตรในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ
อายุ 2วันให้กินอาหารสูตรไก่เล็กท่ีมีโปรตีนร้อยละ24
เมื่อนกอายุได้ 7 วันสุ่มนกให้กับทรีทเมนต์(อาหารที่
แตกต่างกัน 4 กลุ่มที่มีโปรตีนร้อยละ 24)ทรีทเมนต์
ละ 45 ตัว ให้อยู่ในกรง กรงละ 3 ตัว(ผลของค่าเฉลี่ย
ทั้ง 3 ตัว ในแต่ละกรงจัดเป็นหนึ่งหน่วยการทดลอง)
ให้นกคุ้นกับอาหารทดลองเป็นเวลานาน 7 วัน จึงเริ่ม
เก็บข้อมูลการทดลอง (อายุนกได้ 15 วัน) ทดลอง
นาน 24 วัน จนอายุนกได้ 38 วันจึงสิ้นสุดการ
ทดลองและจ าหน่ายเป็นนกกระทาเนื้อต่อไป 
 2. แนวทางการด าเนินงาน 
 2.1 ศึกษาหาคุณค่าทางโภชนะของเมล็ดกระ
ถิ่นป่นแห้งด าเนินการเก็บเมล็ดกระถินจากฝักที่แก่
เต็มที่แล้ว เก็บจากต้นที่อยู่ทั่วไปในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ได้เมล็ดกระถินสี
น้ าตาลเข้มจ านวน80กิโลกรัมน าไปป่นด้วยเครื่องบด
ผ่านตะแกรงที่รูขนาด 3 มิลลิเมตร และน าตัวอย่าง

เมล็ดกระถินป่นบางส่วนไปท าการวิเคราะห์หาคุณค่า
โภชนะโดยวิเคราะห์ปริมาณวัตถุแห้ง(dry matter ; 
DM ) โปรตีน(crude protein : CP) ไขมัน(ether 
extract ; EE) เยื่อใย(crude fiber ; CF) เถ้า(ash ) 
และ คาร์โบไฮเดรต ที่ย่อยง่าย(nitrogen free 
extract ; NFE) ตามวิธีการ proximate analysis 
(AOAC,1970 อ้างโดยบุญล้อมและบุญเสริม, 2555) 
 2.2 ท าการวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ คือ ข้าวโพดป่น กากถั่วเหลือง 
และร าละเอียดที่ซื้อมาจากร้านขายอาหารสัตว์  ตาม
วิธีการ proximate analysis (บุญล้อมและบุญเสริม
,2555 )  
 2.3 ท าการทดลองน าเมล็ดกระถินป่นไปใช้เป็น
ส่วนผสมในสูตรอาหารปริมาณสูงเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นโดยแบ่งอาหารทดลอง(ทรีทเมนต์)ออกเป็น 4 
สูตรที่แตกต่างกันเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 180 
ตัว ดังนี้ 
 สูตรอาหารที่ 1.เป็นสูตรอาหารควบคุมไม่มี
การใช้เมล็ดกระถินป่น เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจ านวน 
45 ตัว  

 สูตรอาหารที่ 2.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน

ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา

ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว 

 สูตรอาหารที่ 3.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน

ปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา

ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว  

 สูตรอาหารที่ 4.มีการใช้เมล็ดกระถินป่นใน

ปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา

ญี่ปุ่นจ านวน 45 ตัว 

 โดยที่สูตรอาหารทั้ง 4 สูตรมีปริมาณโปรตีน 
พลังงาน  Caและ P ใกล้เคียงกันตามค าแนะน าของ 
NRC ( 1994) ส า ห รั บ สั ต ว์ ปี ก ( National 
Rerarehcoulacil for poultry ;1994) ให้อาหารวัน
ละ1มื้อทุกเช้าตัวละ20กรัม จดปริมาณอาหารที่ให้
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และเหลือในแต่ละวัน มีน้ าในรางให้กินตลอดเวลา 
ท าการทดลองเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นนาน 24 วัน เก็บ
ข้อมูลดังต่อไปนี้คือ น้ าหนักเริ่มต้นทดลอง น้ าหนัก
สิ้นสุดทดลอง ปริมาณการกินอาหารในแต่ละวัน น า
ข้อมูลที่ได้มาค านวณหาสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
โดยเฉพาะค่าอัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการ
ใช้อาหาร(FCR) และต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่ม
น้ าหนักตัว 1กิโลกรัม วิเคราะห์ความแปรปรวนและ
หาความแตกต่างแต่ละกลุ่มตามวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติตามข้อที ่3 ต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ใ ช้ แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ 
(Completely Randomized Design;CRD)วิเคราะห์
ผลการทดลองโดยAnalysis of Variance (ANOVA) 
ด้วยโปรแกรม Excel (วริษา, 2558) และวิเคราะห์
ความแตกต่างโดย Duncan’s New Multiple 
Range Test (DNMRT) (สุรพล, 2537) 
 
 
 
 

 4. สถานที่ท าการทดลอง 
 ในการทดลองครั้งนี้เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่แผนกสัตว์ปีก และวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนะของอาหารสัตว์ที่ห้องปฏิบัติหารวิเคราะห์
อาหารสัตว์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
 

ผลการวิจัย  
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะของ
เมล็ดกระถินแก่ป่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ผสม
เป็นอาหารข้นโดยวิธี Proximate analysis จาก
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์พบว่าเมล็ด
กระถินป่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีคุณค่าทางโภชนะ
ดังแสดงในตารางที่ 2 

จากผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของ
วัตถุดิบอาหารทั้งหมดสามารถน ามาประกอบเป็น
สูตรอาหาร(ทรีตเมนต์) ทั้ง 4 สูตรส าหรับเลี้ยงนก
กระทาญี่ปุ่นตามตารางที่ 3 

ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์คุณคา่ทางโภชนาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการทดลองเลีย้งนกกระทาญี่ปุ่น 
รายการ ข้าวโพดป่น ร าละเอียด กากถ่ัวเหลือง เมล็ดกระถินป่น 

วัตถุแห้ง (%DM) 88.23 88.69 88.73 92.66 

โปรตีน (%CP) 7.9 13.25 46.33 30.18 

เยื่อใย (%CP) 2.35 7.19 4.19 12.46 
ไขมัน (%EE) 4.22 19.03 2.85 6.08 
เถ้า (%Ash) 1.3 9.58 6.42 3.99 
แป้งและน้ าตาล (%NFE) 72.46 39.64 28.94 39.95 

แคลเซียม (%Ca) 0.11 0.19 0.50 0.63 
ฟอสฟอรัส (%P) 0.17 1.57 0.52 0.26 
พลังงาน (Cal/g) 3,971 4,559 4,179 4,322 

หมายเหต:ุ เปอร์เซ็นต์ NFE = %DM-%Ash-%CP-%EE-%CF  
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ตารางที่ 3ส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหารสตัว์ในสูตรอาหารทั้งสี่สูตรส าหรับเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นระยะอาย ุ15-38 วัน 
รายการ สูตรอาหารที1่ 

(0%เมล็ดกระถินป่น) 

สูตรอาหารที่ 2 
(10%เมล็ดกระถินป่น) 

สูตรอาหารที่ 3(20%

เมล็ดกระถินป่น) 

สูตรอาหารที ่4 

(30%เมล็ดกระถินป่น) 

ข้าวโพดป่น 43 38.17 33.38 28.54 
กากถ่ัวเหลือง 41.3 35.6 29.87 24.12 
ร าละเอียด 12 12 12 12 

เมลด็กระถินป่น 0 10 20 30 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.64 0.58 0.55 0.44 
เปลือกหอยป่น 1.56 1.47 1.35 1.32 
พรีมิกซ ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 
ไขมัน 0.7 1.98 2.05 2.75 
เกลือแกง 0.3 0.3 0.3 0.3 

รวม 100 100 100 100 

โปรตีน (%)* 24.00 24.00 24.01 24.00 
พลังงาน(kcal/kg)* 2900.30 2900.03 2899.96 2900.24 

แคลเซียม(%Ca)* 0.86 0.862 0.861 0.864 
ฟอสฟอรัส(%P)* 0.3 0.296 0.301 0.296 

หมายเหตุ:*ตามค าแนะน าของ NRC(1994) 

 
 ผลการทดลองใช้เมล็ดกระถินป่นเลี้ยงนก
กระทาญี่ปุ่น 
 จากการทดลองใช้เมล็ดกระถินป่นปริมาณร้อย
ละ0, 10, 20 และ30ในสูตรอาหารเลี้ยงนกกระทา
ญี่ปุ่นตามตารางที่ 3เลี้ยงนกเป็นเวลานาน 24 วัน 

ได้ผลการทดลองคือการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว
,อัตราการเจริญเติบโต,ปริมาณการกินได้ และอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวของนกกระทาญี่ปุ่น
ทั้ง 4 กลุ่ม ปรากฏตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว,อัตราการเจริญเติบโต,ปริมาณการกินได้ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ าหนักตัวของนกกระทาญี่ปุ่นท้ัง 4 กลุ่ม 
รายการ กลุ่มที่ 1 

(0%เมล็ดกระถิน) 

กลุ่มที่ 2 
(10%เมล็ดกระถิน) 

กลุ่มที3่ 
(20%เมล็ดกระถิน) 

กลุ่มที4่ 
(30% เมล็ดกระถิน) 

น้ าหนักเริ่มต้น(กรัม/ตัว) 48.88 49.11 43.55 50.42 
น้ าหนักสิ้นสดุ(กรัม/ตัว) 136.56 106.15 85.60 76.29 
จ านวนนก(ตัว) 45 45 45 45 
ระยะทดลอง(วัน) 24 24 24 24 
น้ าหนักเพิ่ม(กรัม/ตัว) 

87.64ก 57.04ข 42.04ค 26.06ง 
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อัตราการเจรญิเติบโต 
(กรัม/ตัว/วัน) 

3.74ก 2.37ข 1.75ค 1.08ง 

ปริมาณการกินอาหาร 
(กรัม/ตัว/วัน) 18.09ก 14.69ข 11.43ค 10.85ค 

ปริมาณการกินอาหารคิด
เป็น%น้ าหนัก 19.51 11.40 7.38 6.87 

ปริมาณการกินเมลด็กระถิน
ป่น 0 1.47 2.29 3.25 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้ าหนักตัว(FCR) 

4.9ก 6.34ข 6.88ค 10.82ง 

ปริมาณโปรตีนที่กินได ้
(กรัม/ตัว/วัน) 

4.34 3.53 2.74 2.60 

เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่
กินได้ทั้งหมด 

23.99 24.00 23.99 23.99 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ก, ข, ค และ ง แสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 

(P<0.05) 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 จากตารางที่ 2 พบว่าคุณค่าทางอาหารของ
เมล็ดกระถินป่นที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียง
กับรายงานของกองอาหารสัตว์ (2541) และรายงาน
ของพรพิมลและคณะ (2557) จะเห็นได้ว่าเมล็ด
กระถินแก่ป่นมี โปรตีน  แป้งและน้ าตาล และ
แคลเซียม อยู่ ในปริมาณที่มากคือร้อยละ30.18,  
39.95 และ 0.63 9 ตามล าดับแต่มีค่าฟอสฟอรัสร้อย
ละ0.26ซึ่งต่ ากว่ารายงานของกองอาหารสัตว์ (2541) 
มาก  และมีค่าพลังงานสูงถึง 4,322 แคลอรี่ต่อกรัม 
 จากตารางที่ 4พบว่านกกระทาญี่ปุ่นกลุ่มที่ 1 มี
การเพิ่มน้ าหนักตัวเฉลี่ยตลอดการทดลองมากที่สุด
คือ 87.64 กรัมต่อตัว รองลงไปคือกลุ่มที่ 2 (57.04 
กรัมต่อตัว) กลุ่มที่ 3 (42.04 กรัมต่อตัว) และกลุ่มที่ 
4 (26.06 กรัมต่อตัว) โดยที่น้ าหนักเพิ่มทั้ง 4 กลุ่มมี
ค ว ามแตกต่ า งกั นอย่ า งมี นั ยส า คัญทา งสถิ ติ 
(P<0.05)เพราะว่าปริมาณการกินอาหารเฉลีย่กรัมต่อ

ตัวต่อวันของนกกลุ่มที่ 1 มีมากท่ีสุดรองลงไปเป็นนก
กลุ่มที่ 2,3 และ 4 คือกินอาหารได้ดังนี้ 18.09, 
14.69, 11.43 และ 10.85 กรัมต่อตัวต่อวัน
ตามล าดับ จึงท าให้ได้รับปริมาณโปรตีนและพลังงาน
ที่มากน้อยแตกต่างกันด้วยจึงส่งผลท าให้น้ าหนักเพิ่ม
และอัตราการเจริญเติบโต(ADG) ของกลุ่มที่ 1 ดีที่สุด 
โดยกลุ่มที่ 1, 2. 3 และ 4 มีค่าอัตราการเจริญเติบโต
เท่ากับ 3.74, 2.37, 1.75 และ 1.08 กรัมต่อตัวต่อ
วัน ตามล าดับ ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของทั้ง 4 
กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(P<0.05)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปริมาณความขมใน
เมล็ดกระถินมีผลท าให้สัตว์กินอาหารน้อยลง
ประกอบกับความเป็นพิษของมิโมซิน ท าให้สัตว์กลุ่ม
ที่ได้รับเมล็ดกระถินป่นปริมาณมากเจริญเติบโตได้ช้า
กว่าจากตารางผลการทดลองที่ 4 นกกระทากลุ่มที่ 
2,3 และ 4 มีปริมาณการกินได้ของเมล็ดกระถินป่น
เท่ากับ 1.47,  2.29และ 3.25 กรัมต่อตัวต่อวันอัตรา
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การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว(FCR)ของนกกระทา
กลุ่มที่ 1 มีค่าดีที่สุดคือ 4.9 รองลงไปเป็นกลุ่มที่ 
2(6.34),3(6.88)และ 4(10.82)โดยที่ค่า FCR ของทั้ง 
4 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 

 ต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด(บาทต่อตัวต่อวัน)และ
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนักตัว1กิโลกรัมของ
นกกระทาญี่ปุ่นแสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นทั้ง 4 กลุ่มที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน 

รายการ กลุ่มที1่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 
ต้นทุนค่าอาหาร
ทั้งหมด(บาท/ตัว/วัน) 

ต้นทุนค่าอาหาร 
(บาท/น้ าหนกัเพิ่ม 
1กิโลกรัม ) 

0.32 
 
 

90ก 

0.24 
 
 

100ข 

0.17 
 

 
100ข 

0.14 
 

 
140ค 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ก, ข, และ ค แสดงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 

 จากตารางที่ 5  พบว่านกกระทากลุ่มที่ 1 มี
ต้นทุนค่าอาหารในการท าให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นหนึ่ง
กิโลกรัมกรัมต่ าที่สุดเท่ากับ 90 บาทต่อน้ าหนักเพิ่ม1
กิโลกรัม  และมีแนวโน้มว่าต้นทุนจะสูงขึ้นตาม
ปริมาณเมล็ดกระถินท่ีสูงขึ้นในสูตรอาหาร โดยที่กลุ่ม
ที่ 4 มีต้นทุนสูงที่สุดคือ 140บาทต่อน้ าหนักเพิ่ม1
กิโลกรัม  

 

สรุป  
 สรุป เมล็ดกระถินป่นแม้ว่าจะมีคุณค่าทาง
โภชนะต่างๆอยู่มากพอสมควร แต่ยิ่งใช้ในปริมาณสูง
มากในสูตรอาหารข้น เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นจะยิ่งท า
ให้สมรรถภาพการผลิตต่างๆลดลง และยังท าให้
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม มี
ค่าสูงขึ้นดังนั้นจึงไม่แนะน าให้ใช้เมล็ดกระถินปริมาณ
สูงถึงร้อยละ 10 ในสูตรอาหารควรใช้ในประมาณ
เดียวกันกับตามค าแนะน าการใช้ใบกระถินของกอง
อาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ คือใช้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหาร(กฤษณาและศศิพร, 2538) 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของเนื้อในหมากดิบต่อการก าจัดไข่พยาธิในทางเดินอาหารของไก่พื้นเมือง 

ด้วยวิธีการตรวจหาไข่พยาธิภายในอุจจาระสัตว์โดยวิธีลอยตัว ( flotation technique) ร่วมกับการนับจ านวนไข่พยาธิด้วยวิธี 
McMaster โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งไก่พื้นเมืองออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 ตัว โดยใช้ระดับความเข้มข้นของเนื้อใน
หมากดิบขนาด 1 กรัม ถึง 5 กรัมแห้งในรูปของยาลูกกลอน เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล (ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อตัว) 
หลังจากถ่ายพยาธิ 1 วัน พบว่าจ านวนไข่พยาธิที่นับได้ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ไก่ที่ได้รับเนื้อใน
หมากความเข้มข้น 1 กรัมต่อตัว มีแนวโน้มก าจัดไข่พยาธิไส้เดือนจากระบบทางเดินอาหารไก่ได้ดีที่สุด (666 ฟองต่อกรัม) และหลังจาก
ถ่ายพยาธิ 7 วัน  พบว่าจ านวนไข่พยาธิที่นับได้ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) แต่ไก่ที่ได้รับเนื้อในหมาก
ความเข้มข้น 3 กรัมต่อตัว สามารถก าจัดพยาธิได้มากที่สุด (667 ฟองต่อกรัม) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นของเนื้อใน
หมากที่ระดับ 1 กรัมต่อตัว สามารถถ่ายพยาธิไก่ได้ภายในหนึ่งวัน บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการน าเนื้อในหมากมาใช้ในการถ่ายพยาธิ
ไก่พื้นเมือง ซ่ึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่ายาถ่ายพยาธิและลดความสูญเสียจากโรคพยาธิในทางเดินอาหาร และมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย 

ค าหลัก: หมากดิบ ถา่ยพยาธิ ไกพ่ื้นเมือง 
 

Abstract 
The objective of this study was to compare the effects of Areca catechu Linn. on eradication of gastric-

intestinal parasite in native chickens by flotation technique and McMaster technique. The experiments were 
performed using a Completely Randomized Design with 6 treatments and 3 replications employing one chick per 
experimental unit compared by level of Areca catechu Linn. 1-5 gram as a bolus form with a conventional 
anthelmintic drug such as mebendazole (100 mg each). The results showed that after 1 day of eradication the 
eggs per gran (EPG) were no difference significant (p>.05) but chicken received a bolus (1 gram/bird) that had 
highly Ascaridia spp’s eggs in feces (666 EPG). After 7 day had the effect on Ascaridia spp’s eggs (667 EPG) from 3 
gram/bird. The result shown that Thai herbs as Areca catechu Linn. to be used as alternative treatment of 
helminthiasis in native chickens. This information might be beneficial for farmers to improve their animal 
production with lower cost and decrease the lost from gastric-intestinal parasites. 

Keywords: Areca catechu Linn., Native chicken, Eradication, Herbs 
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บทน า 
ปัจจุบันไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริม

จากภาครัฐให้มีการขยายพันธุ์และอนุรักษ์เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกร เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความ
ทนทานต่อโรค และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต่ ากว่าการ
เลี้ยงในระบบฟาร์ม จึงเหมาะกับเกษตรกรไทยและเข้า
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย ปัญหาที่ส าคัญของการเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองคือโรคพยาธิ เนื่องจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จะอยู่บนพ้ืนดินที่สัตว์มีโอกาสสัมผัสโรคหรือมีช่องทาง
ที่พยาธิจะเข้าสู่สัตว์ได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในระบบฟาร์ม 
(พรรณี, 2536) การดูแลป้องกันโรคพยาธิท าได้โดย
การให้ยาถ่ายพยาธิเป็นประจ าทุก 3-6 เดือน ยาถ่าย
พยาธิในปัจจุบัน ได้แก่ ยาในกลุ่ม mebendazole ซึ่ง
มีตัวยาท่ีมีฤทธ์ิขับพยาธิในทางเดินอาหารได้หลายชนิด 
(วิจิตร และคณะ, 2527 ; สุวรรณี และคณะ, 2546) 
และจากการศึกษาพบว่าปิเปอราซิน ซิเตรต ซึ่งเป็นยา
ถ่ายพยาธิที่นิยมใช้ทั่วไป อาจมีอาการข้างเคียง คือ
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือท้องเดินได้ และห้ามใช้
ยาร่วมกับ pyrantel pamoate เนื่องจากมีฤทธิ์ต้าน
กัน ยานี้ ไม่ ได้ท า ให้พยาธิตายแต่มีผลต่อ trans 
membrane potential ท า ให้พยาธิ เ ป็นอั มพาต 
(flaccid paralysis) และถูกขับออกมาพร้อมกับการ
เคลื่อนไหวของล าไส้ 

 พ ย า ธิ ใ น ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร  ( intestinal 
helminthes) เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้สัตว์มี
สุขภาพอ่อนแอ ทรุดโทรม และน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ
อื่นๆ เช่น ติดเช้ือโรคอื่นๆ หรือแสดงอาการของโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้
การที่สัตว์ติดพยาธิจะท าให้ผลผลิตของสัตว์ลดลง 
เนื่องจากพยาธิจะแย่งใช้สารอาหารจากตัวสัตว์ เพื่อ
ความอยู่รอดและสืบพันธุ์ หนอนพยาธิที่พบในทางเดิน
อาหารของสัตว์ ได้แก่ พยาธิไส้เดือน (roundworm) 
พยาธิปากขอ (hookworm) พยาธิ เส้นด้าย 
(threadworm) พยาธิแส้ม้า (whipworm) พยาธิ
ตัวตืด (tapeworm) และพยาธิใบไม้ (fluke) พยาธิ

เหล่านี้จะใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งสัตว์ปีก เป็น
โฮสต์สุดท้ายเพื่อเจริญเปลี่ยนแปลงและแพร่พันธุ์ 
ดังนั้นการน าสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ถ่ายพยาธิ มา
ทดสอบ โดยเฉพาะเนื้อในหมากดิบ (areca palm) ที่
มีฤทธิ์ก าจัดพยาธิภายในได้ดี (รุ่งฟ้า, 2559) เพื่อที่จะ
หาระดับการใช้เนื้อในหมากดิบที่เหมาะสมต่อการ
ก าจัดพยาธิภายในไก่พื้นเมืองโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของไก ่

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อหาระดับความเข้มข้นของเนื้อในหมากดิบ 

(Areca catechu Linn.) ในการใช้เป็นยาถ่ายพยาธิใน
ไก่พื้นเมืองเปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล 
(mebendazole) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยการนับ
จ านวนไข่พยาธิ และจ าแนกชนิดของพยาธิในไก่พันธุ์
พื้นเมือง 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
หมาก 
กรมวิชาการเกษตร (2559) กล่าวว่าอนุกรมวิธาน

ของผลหมาก ได้แก่ ช่ือวิทยาศาสตร:์ Areca catechu 
Linn. ช่ือวงศ์: Palmae ช่ืออ่ืน: (ของพืชที่ให้เครื่องยา) 
หมากเมยี มะเคด็ สะลา พลา ปีแน สีซะ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ผลหมากมีรูปไข่ หรือ
รูปกระสวย กว้างประมาณ 5 เซนติ เมตร ยาว
ประมาณ 7 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดเดียว  หมากดิบ 
หรือหมากสด เปลือกผลมีสีเขียวเข้มและเมล็ดนิ่มถึง
ค่อนข้างแข็ง หมากแห้งอาจท าจากหมากดิบ หรือ
หมากแก่ก็ได้ หมากแก่เปลือกผลมีสีเขียวปนเหลือง
หรือเหลืองทั้งผล เนื้อภายในมีสีน้ าตาล 

สรรพคุณของผลหมาก ใช้เมล็ด มีรสฝาดสมานทั้ง
ภายใน และภายนอก สมานแผลท าให้เลือดหยุดไหล 
และแผลหายเร็ว ท าให้เหงือกและฟันแข็งแรง รักษา
อาการท้องเดิน ท้องเสีย ใช้เมล็ดยับยั้งการไหลของ
หนองเวลาเป็นแผล ทาแก้คัน แก้บิดปวดเบ่ง แก้ปวด
แน่นท้อง ถ่ายพยาธิในสัตว์ ฆ่าพยาธิ ขับปัสสาวะ ฝน
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ทาแผลเน่าเปื่อย แผลเป็น แก้ปากเปื่อย รักษาโรค  ใน
ปาก ขับเหง่ือ เป็นยาเบื่อพยาธิตัวตืด ฆ่าพยาธิ
บาดแผล ขจัดรอยแผลเป็น รักษาน้ ากัดเท้า หมากสง 
(รสฝาดจัด) หมากแก่ แก้เสมหะในล าไส้เป็นพิษ ปิด
ธาตุ สมานแผล 

ต ารายาพื้นบ้านล้านนาใช้เมล็ดผลหมากผสมกับ
สมุนไพรอื่นๆ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ เมล็ดแก่ใช้
ถ่ายพยาธิสุนัขและแกะ  

ต ารายาพื้นบ้านนครราชสีมา ใช้เนื้อในหมากถ่าย
พยาธิตัวตืดในคน โดยใช้เมล็ดแห้งต้มกับน้ าดื่มขับ
พยาธ ิ(กรมวิชาการเกษตร, 2559 

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นหมาก 
ส า ร ที่ พ บ มี ห ล า ย ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Arecoline, 

Arecaidine, Arecolidine, Guvacoline, Guvacine, 
Isoguvacine, Leucocyanidin, Alkaloid 0.3-0.7 
เปอร์เซ็นต์, Tanin 15 เปอร์เซ็นต์ และพบน้ ามัน
ระเหย 18 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

1) เมล็ดมีสาร procyanidins ที่ช่วยยับยั้งการ
เจริญของเ ช้ือที่ท าให้ เกิด โรคฟันผุ  เมล็ดมีสาร 
arecatannin B1 ซึ่งเป็นสารที่สามารถยับยัง้เอนไซมท์ี่
มีความจ าเป็นต่อเช้ือโรคเอดส ์ซึ่งควรท าการวิจัยต่อไป 
สารที่สกัดได้จากเนื้อผลของผลหมาก เมื่อน าไปให้
สัตว์ทดลองกิน พบว่ามีผลกระตุ้นให้กระเพาะและ
ล าไส้ที่หดเกร็งเคลื่อนไหวได้ และยังช่วยท าให้น้ าย่อย
ของกระเพาะและล าไส้เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย 

2) สาร arecoline มีคุณสมบัติกระตุ้นการท างาน
ของหัวใจ แรงดันโลหิต ปริมาณของน้ าตาลกลูโคสใน
สมอง 

3) เนื้อผลมีฤทธิ์ฆ่าพยาธิตัวกลมและพยาธิตัว
แบนได้ดี เพราะมีสาร arecoline ซึ่งมีฤทธ์ิท าให้พยาธิ
มึนชาได้ โดยเฉพาะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในหมูจะมี
ประสิทธิภาพดีมาก  

4) เมื่อน าเนื้อในผลมาต้มกับน้ าแล้วป้อนให้หนู
ทดลองกิน พบว่าภายใน 20 นาที สามารถฆ่าพยาธิใน
หนูทดลองได้ 

5) สารสกัดด้วยเอทานอลจากเนื้อของผลหมาก
สง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของคะน้าได้ 

6) หมากมีสารอัลคาลอยด์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเช้ือ
ราและฆ่าเช้ือไวรัส 

7) มีรายงานความเป็นพิษ พบว่าเมล็ดหมากมี
ส่วนท าให้เกิดการก่อกลายพันธ์ุ เนื้องอกและมะเร็ง ซึ่ง
คาดว่าเกิดจากสารแทนนิน โดยพบว่าคนที่กินหมาก
จะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในช่องปาก มีรายงานว่า
การเคี้ยวหมากอาจท าให้เกิดอาการลิ้นและเหงือกเป็น
ฝ้าขาว เกิดเส้นใยใต้เยื่อเมือกและการเกิดมะเร็งใน
ช่องปาก ซึ่งน่าจะมาจากสาร cytotoxic และสาร 
teratogenic N- nitrosamines (กรมวิชาการเกษตร, 
2559) 

ประโยชน์ของหมาก 
1) เมล็ดใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์ เช่น สุนัข ไก่

ชน และแกะ ด้วยการน าผลแก่มาบดให้สัตว์กิน 
2) ใช้ก าจัดหนอน ในเวลาที่วัวหรือควายเป็นแผล

มีหนอน จะท าให้หนอนตายหมด 
3) คุณค่าทางโภชนาการของผลหมากสุกที่ยังสด

ต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วยน้ า  21 -30 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัม ไขมัน 5-10 กรัม ใย
อาหาร 11-15 กรัม โพลีฟีนอล 11-18 กรัม มี
สารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ 

4) ในด้านการน ามาใช้ทางอุตสาหกรรม ผลหมาก
เมื่อน ามาสกัดจะได้ ไขมัน เมือก ยาง และสาร 
arecoline ซึ่งมีสารแทนนินสูง จึงสามารถน ามาใช้
ในทางอุตสาหกรรมได้หลายชนิด เช่น การใช้ท าสี
ต่างๆ ใช้ย้อมแห อวน ท าให้แหหรืออวนนิ่มอ่อนตัว 
เส้นด้ายไม่เปื่อยเร็ว ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
และยังใช้สกัดเป็นน้ ายาฟอกหนัง ท าให้หนังนิ่มมีสีสวย 
หรือใช้สกัดท าเป็นยารักษาโรค เช่น ยาขับพยาธิใน
สัตว์ ยาแก้ท้องเสีย ท้องเดิน ยาขับปัสสาวะ ยาสมาน
แผล ยาขับพิษ ยาทาแก้คัน น้ ามันนวด และยาแก้ปาก
เปื่อย เป็นต้น 
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โรคพยาธิภายในที่ส าคัญในสัตว์ปีก 
1) พยาธิไส้เดือน (Ascaridia galli)  
พยาธิไส้เดือนเป็นพยาธิที่พบบ่อยที่สุดในไก่ 

พยาธิจะอาศัยอยู่ภายในล าไส้เล็กส่วนกลาง มีขนาด
ยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร ล าตัวมีลักษณะกลม มีสี
ขาว หรือเหลืองอ่อน 
  ไก่ที่มีพยาธินี้จะแสดงอาการซึม ผอมแห้ง 
และท้องร่วง สัตว์อายุน้อยอาจจะตายเมื่อมีพยาธิเป็น
จ านวนมากอุดตันล าไส้ ในไก่ไข่การไข่จะลดลง เวลา
ผ่าซากจะเห็นพยาธินี้ง่ายในล าไส้เล็ก 
  การรักษาพยาธิไส้เดือน พบว่าใช้ยาถ่าย
พยาธิที่ให้ผลดีที่สุด คือปิปเปอร์ราซิน โดยผสมน้ าดื่ม
ในขนาด 500 มิลลิกรัมต่อไก่ใหญ่ การให้ยาถ่ายพยาธิ
ควรให้เมื่อไก่มีอายุ 6,     16 และ 26 สัปดาห์ (ศูนย์
เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ , 
2558) 

2) พยาธิตา  
พยาธิตาเป็นพยาธิตัวกลม พบใต้หนังตาของไก่

และสตัว์ปีกอ่ืนๆ มลีักษณะคล้ายเส้นด้ายยาวประมาณ 
8-20 มิลลิเมตร และพบบ่อยๆ ในไก่พ้ืนเมือง ไก่ตดิ
พยาธิน้ีโดยการกินแมลงสาบ ซึ่งเป็นตัวน าพยาธิชนิดนี ้

 อาการของการมีพยาธิในตา จะท าให้ระคายเคือง 
รบกวนการมองเห็นของไก่  ไก่จะกระพริบตาบ่อยๆ 
น้ าตาไหล น้ ามูกไหล ตาอักเสบ และไก่อาจจะเอาหัวถู
กับปีก 
  การรักษาท าได้โดยการยกหนังตาไก่ขึ้น เพื่อให้
เห็นตัวพยาธิ แล้วหยดคลีโซล 5 เปอร์เซ็นต์ หรือน้ า
มะเกลือดิบคั้น 1-2 หยด เพื่อฆ่าพยาธิ หลังจากนั้น
ล้างตาด้วยน้ าสะอาดเพื่อชะล้างพยาธิท่ีตาย และน้ ายา
คลีโซลหรือน้ ามะเกลือดิบท่ีเหลืออยู่ออกไป ภายใน 2-
3 วันตาจะค่อยๆ ดีขึ้น ถ้าหากว่าพยาธิไม่ท าลายตา
มากเกินไป 
  การควบคุม ต้องอาศัยหลักสุขศาสตร์สัตว์ และ
ก าจัดแมลงสาบซึ่งเป็นที่อาศัยกึ่งกลางของพยาธิชนิดนี้ 
(ทีมรักบ้านเกิด, 2552) 
 

3) พยาธิตัวแบน 
พยาธิตัวแบนมีสีขาว แบนคล้ายริบบิ้น และเป็น

ข้อๆ บางชนิดอาจยาวถึง 15-20 เซนติเมตร หัวของ
พยาธิจะติดอยู่กับผนังล าไส้ พยาธินี้มีแมลงปีกแข็ง มด 
หอย ไส้เดือนดินและหากบางชนิดเป็นที่เจริญของตัว
อ่อน ส่วนมากมักเป็นปัญหาในไก่ที่เลี้ยงโดยปล่อยให้
หากินเอง เช่น ไก่พ้ืนเมือง 
  อาการ ไก่อาจแสดงอาการอ่อนแอ ซึม และการ
เจริญเติบโตเลวลง อาจมีอาการท้องร่วง สามารถ
มองเห็นพยาธิได้ง่ายในล าไส้ พยาธิตัวแบนบางชนิดท า
ให้เกิดเม็ดตุ่มสีขาวตามผนังล าไส้ 
  การรักษา โดยถ่ายพยาธิมักจะไม่ได้ผล อาจใช้ยา
แมนโซนินขนาด 100 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัมผสมในน้ าดื่มหรืออาหารให้กินติดต่อกัน 4 วัน 
หรือให้มีเบนดาโซล 30 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม ผสมอาหารให้ไก่กินเพียงครั้งเดียว 
  การควบคุม โดยการก าจัดแมลงปีกแข็ง มด 
ไส้เดือนดิน หอย และทาก ซึ่งเป็นพาหะของพยาธินี้ให้
หมดไปจากบริเวณที่เลี้ยงไก่ รักษาความสะอาดคอก
หรือเล้าไก่อย่าให้เป็นท่ีอาศัยของพาหะเหล่านั้น (ศูนย์
เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ , 
2558) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สมนุไพรในการ
ถ่ายพยาธิ 

จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สมุนไพรในการถ่ายพยาธิให้แก่สัตว์ต่างๆ ดังนี้   

รุ่งฟ้า (2559) ท าการทดสอบประสิทธิภาพของ
เนื้อในเมล็ดหมากสด เมล็ดมะขาม มะขามเปียก 
บอระเพ็ด และมะระขี้นก ขนาด 1 กรัมแห้งในรูปแบบ
ของยาลูกกลอน เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดา
โซล (ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อตัว) หลังจากถ่ายพยาธิ
ด้วยสมุนไพรและยามีเบนดาโซล พบว่าเพศของไก่และ
จ านวนไข่พยาธิ ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติ
(P>0.05) และพบว่าเนื้อในเมล็ดหมากมีแนวโน้มก าจัด
ไข่พยาธิไส้เดือนจากระบบทางเดินอาหารไก่ได้ดีที่สุด 
(150.25 ฟองต่อกรัม) นอกจากนี้ยังพบว่ามะระขี้นก
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และมะขามเปียก มีผลต่อการก าจัดไข่พยาธิไส้เดือน
จากระบบทางเดินอาหารไก่ (116.9 และ 66.9 ฟอง
ต่อกรัมตามล าดับ) 

เทวีรัตน์ และคณะ (2548) ทดสอบประสิทธิภาพ
ของผลมะเกลือ เมล็ดสะแกนา และต้นหญ้ายางในรูป
ตากแห้ง เพื่อก าจัดตัวเต็มวัยของพยาธิไส้ เดือน 
(Ascaridia galli) ในไก่ไข่ โดยผสมสมุนไพรรูปเดี่ยวใน
อาหารไก่ไข่ในอัตราส่วน 1 กรัมต่อน้ าหนักไก่ 1 
กิโลกรัม ให้ไก่ได้รับอาหารที่มีสมุนไพรติดต่อกันเป็น
เวลา 5 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็นเวลา 23 วัน 
หลังไก่ไข่ได้รับอาหารทดลองที่มีสมุนไพร เมื่อตรวจไข่
พยาธิด้วยวิธีฟอร์มาลิน-เอทธิลอะซิเตท แล้วพบว่า
กลุ่มใช้ยา piperazine มีประสิทธิภาพในการก าจัด
พยาธิดีท่ีสุด เปรียบเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
กลุ่มที่ใช้สมุนไพรมะเกลือ ต้นหญ้ายาง และเมล็ด
สะแกนา ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88, 75 และ 
63 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (P<0.05) ในขณะที่กลุ่มแป้ง
มันส าปะหลังมีประสิทธิภาพเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ 

สมนึก และมงคล (2556) ศึกษาการก าจัดพยาธิ
ตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะนมลกูผสมโดย
ได้รับหมากสงสดต่างอายุกัน คือ หมากสงอ่อน หมาก
สงกึ่งแก่-กึ่งอ่อน หมากสงแก่ และหมากสงสุก ในการ
ถ่ายพยาธิ 1 กรัม ต่อน้ าหนักตัวแพะ 3 กิโลกรัม 
ผลการวิจัยก่อนถ่ายพยาธิมีไข่จ านวนพยาธิเฉลี่ย 
710.09 ฟอง พบว่ามีประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิ ใน
วันที่ 1, 3, 7 และ 14 หลังการถ่ายพยาธิ 4 กลุ่ม
ทดลองมีจ านวน ไข่พยาธิลดลง ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) ดังนั้นการใช้หมากสงสดสามารถถ่าย
พยาธิได้ โดยเฉพาะการใช้หมากสงแก่และหมากสงสุก 
พบว่ามีประสิทธิภาพในการก าจัดพยาธิแพะได้
ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ 

มงคล และสมนึก (2556) พบว่าจ านวนไข่พยาธิมี
ค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนไข่พยาธิเริ่มต้น แต่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) โดยค่าเฉลี่ยของ
จ านวนไข่พยาธิจากการใช้หมากสงร่วมกับลูกใต้ใบ
พบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันที่ 7 หลังการถ่าย

พยาธิ (+73.74 เปอร์เซ็นต์) การใช้หมากสงร่วมกับ
มะระขี้นกมีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันที่ 1 หลังการ
ถ่ายพยาธิ (+46.40 เปอร์เซ็นต์) การใช้หมากสง
ร่วมกับเมล็ดฟักทองมีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันที่ 3 
หลังการถ่ายพยาธิ (+44.68 เปอร์เซ็นต์) และการใช้
หมากสงร่วมกับเมล็ดมะขามมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในวันท่ี 3 หลังการถ่ายพยาธิ (+46.67 เปอร์เซ็นต์)  

 

วิธีการวิจัย  
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ 

(completely randomized design, CRD) จ านวน 
6 ทรีทเมนต์ 3 ซ้ า ซ้ าละ 1 ตัว โดยเลี้ยงไก่พื้นเมืองใน
กรงตับ กรงละ 1 ตัว รวมจ านวน 18 กรง สุ่มไก่
พื้นเมืองในแต่ละกรง ให้ได้รับสมุนไพรเนื้อในหมาก
ระดับต่างๆ และยาถ่ายพยาธิ ดังนี้  T1 กลุ่มที่ได้รับยา
ถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล 100 มิลลิกรัมต่อตัว T2 กลุ่มที่
ได้รับเนื้อในเมล็ดหมากบดในรูปของยาลูกกลอน 1 
กรัมต่อตัว T3 กลุ่มที่ได้รับเนื้อในเมล็ดหมากบดในรูป
ของยาลูกกลอน 2 กรัมต่อตัว T4 กลุ่มที่ได้รับเนื้อใน
เมล็ดหมากบดในรูปของยาลูกกลอน 3 กรัมต่อตัว T5 
กลุ่มที่ได้รับเนื้อในเมล็ดหมากบดในรูปของยาลูกกลอน 
4 กรัมต่อตัว T6 กลุ่มที่ได้รับเนื้อในเมล็ดหมากบดใน
รูปของยาลูกกลอน 5 กรัมต่อตัว 

ใช้ไก่พื้นเมืองคละเพศ น้ าหนักเฉลี่ย 1.5 
กิโลกรัม จ านวน 18 ตัว  ไก่พื้นเมืองแต่ละตัวจะอด
อาหารเป็นเวลา 12 ช่ัวโมงก่อนการให้ยาถ่ายพยาธิ
และสมุนไพร แต่จะให้น้ าสะอาดอย่างเต็มที่ หลังจาก
นั้นไก่พื้นเมืองจะรับสมุนไพรที่ใช้ในทดลองถ่ายพยาธิ 
และจะอดอาหารอีกเป็นเวลา 12 ช่ัวโมง หลังจากนั้น
จะท าการเก็บมูลไก่ โดยวิธี total collection เพื่อ
วิเคราะห์หาไข่พยาธิครั้งที่ 1 (หลังจากถ่ายพยาธิเป็น
เวลา 1 วัน) และจะท าการเก็บมูลไก่โดยวิธีเดียวกันอีก
ครั้งในวันที่ 7 หลังจากการถ่ายพยาธิ (ครั้งท่ี 2) 
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วิธีการเก็บและวิเคราะห์มูลไก่เพ่ือตรวจหาไข่
พยาธิ 

เก็บมูลไก่พื้นเมืองที่ได้รับยาถ่ายพยาธิและ
สมุนไพร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ครั้งที่ 1 เก็บมูลไก่
หลังจากถ่ายพยาธิด้วยยาและสมุนไพรเป็นเวลา 1 วัน 
และครั้งที่ 2 คือ เก็บมูลไก่หลังจากถ่ายพยาธิด้วยยา
และสมุนไพรเป็นเวลา 7 วัน โดยท าการนับพยาธิ 2 
วิธี ได้แก ่
  วิธีลอยตัวแบบง่าย (simple floatation 
method) มีขั้นตอนดังนี้ (มานวิกา, 2556) 
  1) ตักอุจจาระประมาณ 1-2 ช้อนชา ใส่ในบีก
เกอร์หรือถ้วยพลาสติก 
 2) เติมน้ าเกลืออ่ิมตัวประมาณ 20 มิลลลิิตร คน
ให้อุจจาระแตกตัวในน้ าเกลือ 
  3) กรองผ่านตะแกรงกรอง หรือผา้ก็อซลงในบีก
เกอร์ หรือถ้วยพลาสติกอีกใบหนึ่ง 
  4) เอาส่วนท่ีกรองได้ใส่ในหลอดทดลองจนเกือบ
เต็ม จากนั้นน าไปวางในตะแกรงใส่หลอดทดลอง 
 5) ใช้ pasteur pipette ดูดส่วนที่กรองได้เตมิ
จนเต็มปริ่มหลอดทดลอง 
 6) วางกระจกปิดสไลด์ทับบนปากหลอดทดลอง 
ตั้งท้ิงไว้ประมาณ 20-30 นาที 
 7) ยกกระจกปิดสไลด์ขึ้นมาตรงๆแล้วน าไปวาง
บนแผ่นสไลด์ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน ์
หมายเหตุ: วิธีการนี้เหมาะส าหรับไข่พยาธิที่มีความ
ถ่วงจ าเพาะต่ ากว่า 1.2 และไม่ค่อยมีเศษอุจจาระ
ปนเปื้อนท าให้ตรวจดูง่าย  ซึ่งมีข้อเสีย คือไม่เหมาะกับ
ไข่พยาธิท่ีมีความถ่วงจ าเพาะสูงกว่า 1.2 เช่น ไข่พยาธิ
ไส้เดือน หรือพยาธิหลอดอาหาร ต้องท าการตรวจ
ทันทีหลังครบก าหนดเวลา  เนื่องจากไข่พยาธิที่อยู่ใน
น้ าเกลือเข้มข้นจะเกิดการสูญเสียน้ าออกจากเซลล์ ท า
ให้เสียรูปร่างสารละลายเข้มข้นอื่นๆ ที่สามารถใช้แทน
น้ าเกลือ ได้แก่ MgSo4, ZnSO4 และน้ าตาล โดยค่า
ความถ่วงจ าเพาะของไข่พยาธิและโปรโตซัวในอุจจาระ
บางชนิด ได้แก่ Ascaris egg (fertiled) 1.090-1.700 
Ascaris egg (unfertiled) 1.160-1.250 pinworm 

1.100-1.180 hookworm 1.040-1.150 Entamoeba 
histolutica (cyst) 1.015-1.0701 Entamoeba coli 
(cyst) 1.070-1.075 Giardia lamblia 1.060 
Opisthorchis viverrini 1.200    
  วิธีนับจ านวนไข่พยาธิด้วยวิธี  McMaster 
Fecal Egg Count Technique (มานวิกา, 2556) 
  การนับจ านวนไข่พยาธิด้วยวิธี McMaster 
เป็นวิธีการนับที่มีมาตรฐานสูงและเช่ือถือได้มากที่สุด 
ส่วนประกอบของ McMaster slide ประกอบด้วย
สไลด์ที่ท าด้วยแก้ว หรือพลาสติกจ านวน 2 แผ่น
ประกบกัน ช่องว่างที่เกิดขึ้นตรงบริเวณสไลด์ทั้งสอง
แผ่นมีพื้นที่เท่ากับ 0.15 มิลลิลิตร (10x10x1.5 
มิลลิเมตร) ช่องว่างนี้จะถูกบรรจุด้วยตัวอย่างอุจจาระ
ที่ละลายในสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง (floatation 
solution) ไข่พยาธิตัวกลม (nematode) หรือ ตัว
แบน (trematode, cestode) ที่อยู่ในตัวอย่าง
อุจจาระจะลอยข้ึนมาติดกับส่วนล่างของสไลด์แผ่นบน 
ขณะที่ เศษวัชพืชอื่นๆ ที่อยู่ ในอุจจาระจะจมลงสู่
ด้านล่างของสไลด์แผ่นล่าง วิธีการมีขั้นตอน ได้แก่ 
 1)  ผสมอุจจาระน้ าหนัก 3 กรัมกับน้ าสะอาด
ปริมาตร 42 มิลลิลิตร ในภาชนะ 
 2)  ผสมอุจจาระให้เป็นเนื้อเดียวกับน้ าโดยการ
ใช้แท่งแก้วคนหรือเขย่าแรงๆ   โดยใช้ลูกแก้วจ านวน
หลายๆลูก 
 3)  ปรับปริมาตรสุดท้ายของตัวอย่างอุจจาระที่
ละลายในน้ าเป็น 45 มิลลิลิตร 
 4)  กรองสารละลายที่ได้โดยใช้ตระแกรงกรองที่
มีความถี่ของช่องเท่ากับ 
0.15-0.25 มิลลิเมตร 
 5)  น าสารละลายปริมาตร 15 มิลลิลิตร (ที่ได้
จากข้อ 4) ไปปั่นที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที นาน 
3 นาที 
 6)  เทหรือดูดส่วนใส (supernatant) ที่อยู่
ตอนบนทิ้ง แล้วใส่สารละลายที่มีความถ่วงจ าเพาะ
ประมาณ 1.20-1.30 (น้ าเกลืออิ่มตัว) ลงไปประมาณ 
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0.5 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าให้ตะกอนผสมกับ
สารละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
 7)  เติมสารละลาย (น้ าเกลืออิ่มตัว) จนถึงระดับ
ที่ 15 มิลลิลิตร แล้วเขย่าให้ตะกอนผสมกับสารละลาย
จนเป็นเนื้อเดียวกัน 
 8)  ใช้ pasteur pipette ดูดสารละลายและ
ปล่อยลงในช่องว่างของ McMaster slide ทั้ง 2 ข้าง 
จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีเพื่อให้ไข่พยาธิ
ลอยข้ึนมา 
 9)  ส่องดูไข่พยาธิโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และนับ
จ านวนไข่พยาธิแต่ละชนิดแยกจากกัน 
 10) ค านวณหาจ านวนไข่พยาธิต่อน้ าหนัก
อุจจาระ 1 กรัม (eggs per gram feces; epg) โดย 
 สมมุติว่านับไข่พยาธิจากสไลด์ทั้ง 2 ข้างได้ A ใบ 
 ปริมาตรของสารละลายในสไลด์ 1 ข้าง เท่ากับ 0.15 
มิลลิลิตร  ปริมาตรของสารละลายในสไลด์ 2 ข้าง 
เท่ากับ 2 x 0.15 เท่ากับ 0.30 มิลลิลิตร  ดังนั้น ใน
สารละลายปริมาตร 0.30 มิลลิลิตร มีไข่พยาธิ เท่ากับ 
A ใบ ในสารละลายปริมาตร 15 มิลลิลิตร มีไข่พยาธิ 
เท่ากับ (A x 15)/0.30 ใบ หากอุจจาระ (3 กรัม) และ
สารละลาย (45 มิลลิลิตร) ที่ใช้มีน้ าหนักและปริมาตร
เท่ากับตัวอย่าง และมีการนับไข่พยาธิจากสไลด์ทั้ง 2 
ข้าง วิธีหา epg ง่ายๆ คือ คูณจ านวนไข่พยาธิที่ได้ด้วย 
50 
  ข้อควรค านึงเกี่ยวกับวิธี McMaster Technique 
  1.  การนับจ านวนไข่พยาธิเป็นการค านวณเชิง
ปริมาณ (quantitative method) ซึ่งมีประโยชน์ใน
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิในแง่
ของการรักษา การดื้อยา การเฝ้าระวังภาวะการติด
พยาธิจากแปลงหญ้า รวมถึงการประเมินผลของ
โปรแกรมการควบคุมการติดพยาธิ 
  2.  ค่า epg ไม่สามารถน าไปใช้แปลผลกับ
อาการของสัตว์แต่ละตัวได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลาย
อย่างที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยไข่พยาธิออกมาจากตัว
สั ต ว์  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ส ภ า พ ข อ ง อุ จ จ า ร ะ 
(consistency) ทีม่ีลักษณะเหลวหรือแข็ง จ านวนของ

ไข่พยาธิท่ีออกมากับอุจจาระที่เหลวเป็นน้ าจะน้อยกว่า
ที่พบในอุจจาระที่มีสภาพแข็ง นอกจากนี้ epg ก็ไม่
สามารถน าไปแปลผลในแง่จ านวนของพยาธิและพยาธิ
สภาพที่ เกิดจากพยาธิได้  เช่น พยาธิตัวตืด 1 ตัว 
สามารถผลิตไข่ได้เป็นจ านวนมหาศาล 
  3. การแปลผลของระดับการติดพยาธิของสัตว์ใน
ฝูงมักใช้ค่าต่างๆ เช่น group mean epg, larvae 
per gram of feces (lpg) หรือจ านวนของพยาธิต่อ
หน่วยน้ าหนักอุจจาระเป็นตัวแทน อย่างไรก็ตาม
อุบัติการณ์การติดพยาธิและค่าเฉลี่ยของไข่พยาธิที่
แท้จริงขึ้นอยู่กับระดับของการกระจายตัวของพยาธิใน
กลุ่มสัตว์แต่ละกลุ่ม ซึ่งโดยปกติจะไม่เท่ากันในกรณี
ของการติดพยาธิจึงควรระวังในการแปลผล  ซึ่งวิธีการ
ทางสถิติที่น ามาใช้กับค่าที่ได้คือ การท า logarithm 
transformation ซึ่งจะช่วยลดการเบ้ (skewness) 
ของข้อมูล และการใช้ geometric mean จะมี
ประ โยชน์ และใ ช้ ในการวิ เ คร าะห์ ไ ด้ ดี ก ว่ าค่ า 
arithmetic mean 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ค านวณได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(analysis of variance) เปรียบ เทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยวิธี  duncan’s new multiple 
range test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS 

 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของเนื้อ

ในหมากดิบต่อการก าจัดพยาธิภายในไก่พื้นเมือง 
พบว่าไก่พื้นเมืองที่ได้รับระดับความเข้มข้นของเนื้อใน
หมากดิบขนาด 1 กรัม ถึง 5 กรัมแห้งในรูปของยา
ลูกกลอน เปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซล 
(ขนาด 100 มิลลิกรัมต่อตัว) หลังจากถ่ายพยาธิ 1 วัน 
พบว่าจ านวนไข่พยาธิที่นับได้ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ไก่ที่ได้รับเนื้อ
ในหมากความเข้มข้น 1 กรัมต่อตัว มีแนวโน้มก าจัดไข่
พยาธิไส้เดือนจากระบบทางเดินอาหารไก่ได้ดีที่สุด 
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(666 ฟองต่อกรัม) และหลังจากถ่ายพยาธิ 7 วัน 
พบว่าจ านวนไข่พยาธิที่นับได้ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) แต่ไก่ที่ได้รับเนื้อ

ในหมากความเข้มข้น 3 กรัมต่อตัว สามารถก าจัด
พยาธิได้มากที่สุด (667 ฟองต่อกรัม) ผลทดลองแสดง
ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  จ านวนไข่พยาธิไส้เดือนหลังถ่าย 1 วัน และหลังถ่าย 7 วัน  (ฟองต่อกรัม) 

สิ่งทดลอง หลังถ่ายพยาธิ 1 วัน หลังถ่ายพยาธิ 7 วัน 
T1  133 100 
T2 666 100 
T3 100 166 
T4 200 667 
T5 100 500 
T6 133 400 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
เนื้อในหมากดิบ มีตัวยาส าคัญคือ arecoline ซึ่ง

มีฤทธิ์ท าให้พยาธิมึนชาได้ โดยเฉพาะใช้เป็นยาถ่าย

พยาธิไส้เดือนได้ดี เช่นเดียวกับ ผลของการวิจัยของชัย

ยะ และคณะ (2549) พบว่าหมากดิบมีประสิทธิภาพ

ในการลดปริมาณไข่พยาธิ Capillaria spp. (ร้อยละ 

60) ในขณะที่มะระขี้นก มีประสิทธิภาพในการลด

จ านวนไข่พยาธิไส้เดือน เช่น Ascaridia spp. และ 

Heterakis spp. (ร้อยละ 65.9)  

จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของเนื้อ

ในหมากดิบต่อการก าจัดพยาธิภายในไก่พื้นเมือง 

แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของเนื้อในหมากที่ระดับ 1 

กรัมต่อตัวสามารถถ่ายพยาธิไก่ได้ภายในหนึ่งวัน บ่ง

บอกถึงความเป็นไปได้ในการน าเนื้อในหมากมาใช้ใน

การถ่ายพยาธิไก่พื้นเมือง ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนค่า

ยาถ่ายพยาธิและลดความสูญเสียจากโรคพยาธิใน

ทางเดินอาหาร 

 
 
 

สรุป 
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของเนื้อ

ในหมากดิบต่อการก าจัดพยาธิภายในไก่พื้นเมือง สรุป

ได้ว่าสามารถใช้สมุนไพรหมากดิบต่อการถ่ายพยาธิ

ภายในไก่พื้นเมืองได้ถึง 5 กรัม โดยไม่มีผลกระทบต่อ

สมรรถภาพการกินและการไข่ลดลง  ดังนั้นสมุนไพร

หมากดิบจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการใช้เป็น

วัตถุดิบซึ่งมีฤทธิ์ยาในการถ่ายพยาธิภายในไก่อีกชนิด

หนึ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และยังเป็นแนวทางที่ดี

ส าหรับเกษตรกรได้อีกหนึ่งทางด้วย 
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บทคัดย่อ  
 การพัฒนาผลิตภณัฑผ์ลไม้แผ่นผสมจากสับปะรดและมะม่วง มีอตัราส่วนท่ีเหมาะสมคือ 1 : 1  เมื่อศึกษา
อิทธิพลของสารป้องกันสีน้ าตาล (กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก โพแทสเซียมเมตาไบซลัไฟต์) และสารช่วยให้ความช้ืน  
(กลีเซอรอล ซอร์บิทอล) ต่อคณุภาพของผลิตภณัฑผ์ลไม้แผ่นจากสบัปะรดผสมมะม่วง จัดสิ่งทดลองแบบ Factorial 
in CRD  สิ่งทดลองที่ใช้กรดแอสคอร์บิก: กลีเซอรอล ร้อยละ 0.14: 0.063 (ของน้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด) ผลิตภณัฑ์
มีค่าสี L* a* b* ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี ปริมาณของแข็งที่ละลายไดท้ั้งหมด (TSS) ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกรดซิ
ตริก) และปริมาณความชื้นแตกตา่งจากสิ่งทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ (p<0.05) คะแนนความชอบเฉลี่ย
จากผู้ทดสอบจ านวน 30 คน ด้านลักษณะปรากฏ สีของผลิตภณัฑ์ กลิ่นมะม่วง ความกลมกล่อมของรสชาติ กลิ่นรส
สับปะรด กลิ่นรสมะม่วง ความเหนียวหนึบ และ ลักษณะเนื้อสมัผสั เท่ากับ 7.22, 7.23, 6.58, 6.62, 6.43, 6.70, 
6.82 และ 6.52 คะแนน ตามล าดับ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่บรรจใุนถุงพอลิเอธิลีนและถุงอลูมเินียมฟอยล์และเก็บ
รักษาเป็นเวลา 6 สัปดาห ์ที่อุณหภูมิตู้เย็นมีคณุภาพดีกว่าการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิห้อง คา่เฉลีย่ของความสว่างของส ี
(L*) ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง ค่า a* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ค่า b* มีแนวโน้มลดลง ความช้ืนและเนือ้สัมผสั (ความ
เหนียว) ของผลิตภัณฑเ์พิ่มสูงขึ้น ค่าวอเตอร์แอกทิวิตีและปริมาณกรดทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง คะแนนความชอบ
เฉลี่ยของผลิตภณัฑด์้านลักษณะปรากฏและสีของผลิตภัณฑ์ (สีเหลอืงทอง) อยู่ในระดับชอบปานกลางและมีแนวโนม้
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<0.05) ส่วนคณุลักษณะอื่นๆ ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถติิ (p>0.05) เมื่อท าการ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคดว้ยวิธี Central Location Test (CLT) (N = 250) ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ท่ี
พัฒนาได้ร้อยละ 100 และจะตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาเท่ากับตลาดทั่วไป (25 บาท / กล่อง) 

ค้าส้าคัญ:  สับปะรด มะม่วง ผลไม้แผ่น สารป้องกันการเกดิสีน้ าตาล สารฮิวเมกแตนท์ 
 
 

1425



 
 

Abstract 
 Appropriate ratio for development of mixed fruit leather from pineapple and mango was 
1:1. This research was study the influence of the anti-browning agent and humectant on the 
quality of mixed fruit leather from pineapple and mango.  Design treatment with Factorial in CRD 
experiment was applied. The result showed that sample containing ascorbic acid 0.14% and 
glycerol 0.063%  (weight of all ingredients) provided the color L * a * b * values, water activity 
value, TSS, total acidity (as citric acid) and moisture content significantly different (p<0.05) from 
other treatments. The average sensory preference scores from 30 panelists in appearance, color 
of the product, aroma of mango, taste balance, pineapple flavor, mango flavor, toughness and 
texture were 7.22 7.23 6.58 6.62, 6.43 , 6.70 , 6.82 and 6.52 points, respectively.  The quality of 
the products which packed in polyethylene bags and aluminum foil bags during storage at 
refrigerator temperature (4-6 °C) for six weeks had better quality than those kept at room 
temperature  (30-32 °C).  Average L* value was not change, a* values increased, but b* value 
decreased.  Moisture and texture (stickiness) of the product  increased, but water activity value as 
well as total acidity decreased.  The average sensory scores in appearance and color (golden 
yellow) of the products were moderately like with significantly different and had a tendency in 
less acceptance with longer storage time (p<0.05), but other characteristics had no significant 
difference (p>0.05). The consumer acceptance test with Central Location Test (CLT) method (N = 
250) was found that the developed mixed fruit leather product was accepted by all tested 
consumers. The consumer will buy the product if its price does not different from a similar 
product in the market (25 Baht / Pack) 

Keywords: Pineapple, Mango, Fruit leather, Anti-browning agent, Humectant 

บทน้า 
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 

ท าจากผลไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น มะม่วง มะละกอ 
ทุเรียน สตรอเบอรี่ เป็นต้น เมื่อผ่านการแปรรูปและ
เก็บรักษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดปัญหากับ
ผลิตภัณฑ์ที่พบบ่อยคือ สีของผลิตภัณฑ์มีสีคล้ า ไม่น่า
รับประทาน ผลิตภัณฑ์มีความช้ืนเพิ่มสูงขึ้น เกิด
ลักษณะเหนียวเหนอะและเยิ้ม ไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค จึงมีการศึกษาการใช้สารป้องกันการเกิดสี
น้ าตาล เช่น โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์กรดซิตริก 
กรดแอสคอร์บิก (รวิศร์ ค ารินทร์ และคณะ, 2545) 
รวมทั้งการใช้สารช่วยให้ความช้ืน (สารฮิวเมกแตนท์ ; 

humectants) เพื่ อ ช่วยลดปริมาณ ความ ช้ืนของ
ผลิตภัณฑ์  เช่น ซอร์บิทอล กลี เซอรอล เป็นต้น         
(ปัทมาภรณ์ และศิริพร, 2556) อายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการบ่งบอกถึงระยะเวลาที่
ผลิตภัณฑ์นั้นยังมีความปลอดภยัต่อการบริโภค รวมถึง
ยังมีลักษณะทางประสาทสัมผัส เคมี กายภาพ และ
ชีวภาพ เป็นที่ พึ งพอใจ และคงไว้ซึ่ งคุณ ค่ าทาง
โภชนาการตามที่ ได้ ระบุ ไว้ ในฉลากโภชนาการ 
(Kilcast, D., & Subramanian, P., 2000) ทั้ งนี้ต้อง
อยู่ภายใต้เง่ือนไขของการเก็บรักษาตามสภาวะที่
เหมาะสม และยังเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สารป้องกันสีน้ าตาลและสารช่วยให้ความช้ืนต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสม
มะม่วง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุในถุงพลาสติกพอลีเอธิลีนและถุงอลูมิ เนียม
ฟอยล์ในระหว่างการเก็บรักษา และการศึกษาการ
ยอมรับของผู้บริโภค  

 

วิธีด้าเนินการวิจัย  
1.  การศึกษาอิทธิพลของการใช้สารป้องกันสี

น้้าตาลและสารช่วยให้ความชื้น 
 ท าศึกษาอิทธิพลของการใช้สารป้องกันสีน้ าตาล
และสารช่วยให้ความช้ืน จัดสิ่ งทดลองแบบ 3×2 
Factorial in CRD ก าหนดปัจจัยคือ 1. สารป้องกันสี
น้ าตาล (กรดซิตริก, กรดแอสคอร์บิก และโพแทเซียม
เมตาไบซัลไฟต์ ; ปริมาณร้อยละ 0.035 , 0.14  และ 
0.07 ของปริมาณน้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด) 2. สาร
ช่วยให้ความช้ืน (กลีเซอรอล และ                   ซอร์
บิทอล ; ปริมาณเท่ากันคือร้อยละ 0.063 ของปริมาณ
น้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด)โดยท าการเตรียมผลิตภัณฑ์
ผลไม้แผ่นสูตรพื้นฐานจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 
และมะม่วงโชคอนันต์ โดยน าสับปะรด และมะม่วงมา
ท าความสะอาด ปอกเปลือก ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่อง
ปั่นผสม ผสมกันในอัตราส่วน 1:1 (ได้จากการคัดเลือก
สิ่งทดลองที่ เหมาะสม) กวนสับปะรดผสมมะม่วง 
น้ าตาล เกลือ ให้เข้ากัน (นาน 3-5 นาที) (ประมาณ 
60 องศาเซลเซียส) เติมสารป้องกันสีน้ าตาลและสาร
ช่วยให้ความช้ืน กวนให้เข้ากัน รอให้อุณหภูมิลดลง 
(อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส.) เกลี่ยเป็นแผ่นบางๆ บน
พลาสติกที่ปูบนถาด (น้ าหนัก 700 กรัม : ถาดขนาด 
กว้ างxยาวxลึก  ; 25x35x1.5 เซนติ เมตร ) น า ไป
อบ แห้ งด้ วยตู้ อบ ลมร้ อน  (อุณ หภู มิ  80 อ งศ า
เซลเซียส  ; 5 ช่ัวโมง และ 70 องศาเซลเซียส ; 5 
ช่ัวโมง) แล้วจึงน าผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรด

ผสมมะม่วงมาท าการวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีการ         
ข้อ 2  

2.  การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ประสาทสัม ผัสของผลิตภัณ ฑ์ ผลไม้แ ผ่นจาก
สับปะรดผสมมะม่วง 

2.1  การวัดค่าสี  (L* a* b*) (Hunter Lab รุ่น 
Color Quest XE)  ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี (Aw)  (Aqua 
Lab รุ่น LITE, Decagon Device, USA) ปริมาณกรด
ทั้งหมด (เทียบกับกรดซิตริก-ร้อยละ) โดยการไทเทรท 
(วันเพ็ญ  จิตรเจริญ , 2541)  และการวัดค่าความ
เห นี ย วขอ งเนื้ อ สั ม ผั ส ด้ วย เค รื่ อ งวั ด  Texture 
Analyzer โดยใช้หัวกดแบบ Plate โดยใช้ความเร็ว
ของหัววัด 50 มิลลิเมตร/ นาที และหยุดเมื่อตัดช้ิน
ตัวอย่างขาด และปริมาณความช้ืน  (AOAC , 2000)   

2.2  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น จัดสิ่ งทดลองแบบ 3*2 
Factorial in RCBD) ทดสอบความชอบด้วยสเกล
ความชอบ 9 ระดับ (ไพโรจน์ วิริยะจารี, 2533) โดยใช้
ผู้ทดสอบระดับห้องปฏิบัติการจ านวน 30 คน ท าการ
ทดสอบ 2 ซ้ า 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
ส ถิ ติ  (Analysis  of Variance; ANOVA) ที่ ร ะ ดั บ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู พร้อม
ทั้ งเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ 
DMNRT (Duncan’s new multiple range test) 
เพื่อคัดเลือกสิ่งทดลองที่เหมาะสมที่สุด  

 3.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใน
ระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 
 น าผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง
ที่บรรจุในถุงพลาสติกพอลีเอธิลีนและถุงอลูมิเนียม
ฟอยล์ น าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ
ตู้เย็น เป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์ทางด้าน
กายภาพ-เคมี และทางประสาทสัมผัสตามวิธีการใน 
ข้อ 2 
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4.  การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

ท าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากการศึกษาอิทธิพลของการใช้
สารป้องกันสีน้ าตาลและสารช่วยให้ความช้ืน โดย
วิธีการทดสอบผู้บริโภคแบบ Central Location Test 
(CLT) ในเขต อ. เมือง จ. ล าปางจากผู้บริโภคทั่วไป
จ านวน 250 คน  อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ท าการสุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience 
sampling) พร้อมทั้งทดสอบความชอบ ด้วยวิธี 9 
Hedonic scale test โดยทดสอบตัวอย่างแล้วให้
คะแนนความชอบตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ แล้ว
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหา
ความถี่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ท าการ
ส ารวจได้ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1.  คุณภาพทางเคมี-กายภาพ และประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสม
มะม่วง 
 การใช้สารป้องกันสีน้ าตาลและสารช่วยให้
ความช้ืนในผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสม
มะม่วง พบว่าสิ่งทดลองที่ใช้กรดซิตริก : กลีเซอรอล 
(ปริมาณร้อยละ 0.14 และ 0.063) มีค่าสี L* a* , b* 
ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกรดซิตริก) และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสิ่งทดลองอื่นๆ ทั้งนี้
ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี และปริมาณความช้ืน  ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางที่ 1) 
 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผลไม้
แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง สิ่งทดลองที่ใช้กรด
แอสคอร์บิก : กลีเซอรอล  มีคะแนนความชอบเฉลี่ย
ด้านลักษณะปรากฎ   สีของผลิตภัณฑ์  ความกลม
กล่อมของรสชาติ กลิ่นรสมะม่วง และความเหนียว
หนึบติ ดมื อสู งกว่ าสิ่ งทดลองอื่ น   ส่ วนคะแนน

ความชอบเฉลี่ยด้านกลิ่นมะม่วง กลิ่นรสสับปะรด 
ลักษณะเนื้อสัมผัส  อยู่ ในระดับชอบเล็กน้อย ซึ่ ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสิ่ง
ทดลองอื่น ยกเว้น ด้านกลิ่นสับปะรด  รสหวาน และ
ความชอบรวมที่ ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  (ดังตารางที่ 2) 
 ทั้งนี้คุณภาพทางกายภาพทางเคมีและทาง
ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม จึงได้คัดเลือกผลไม้แผ่น
จากสับปะรดผสมมะม่วงที่ใช้กรดแอสคอร์บิก : กลีเซ
อรอล ไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการ
เก็บรักษาต่อไป 

2.  การเป ลี่ ยน แป ล งคุณ ภ าพ ท างเคมี -
กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ระหว่าง
อายุการเก็บรักษา 
 ปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจาก
สับปะรดผสมมะม่วงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิแช่เย็น เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
ปริมาณความ ช้ืนจะเพิ่ มขึ้น  ซึ่ งการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องจะมีปริมาณความช้ืนสูงขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ 
4-6 ก าร เก็ บ รั กษ าที่ อุณ ห ภู มิ แ ช่ เย็ น จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงปริมาณความช้ืนน้อยกว่า โดยปริมาณ
ความช้ืนสูงสุดจะอยู่ ในช่วงสัปดาห์ที่  5 (ร้อยละ 
18.30)   
 ค่าวอเตอร์แอคทิวิตีของผลิตภัณฑ์สับปะรดแผ่น
ผสมมะม่วงบรรจุในถุงพลาสติกโพลีเอทธิลีนและถุง
อลูมิ เนียมฟอยด์ที่ เก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้องและ
อุณหภูมิแช่เย็นมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05)  

ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกรดซิตริก) ในช่วง
ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 สัปดาห์ พบว่าการเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นซึ่งมีแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.450 ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 
หลังจากนั้นมีค่าลดลงและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วง
สัปดาห์ที่ 3-6 ตามล าดับ  
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ค่ าค ว าม สว่ า งข อ งสี  (L*) เมื่ อ เก็ บ รั ก ษ า
ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น ค่าความ
สว่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงแสดงดังภาพที่ 1  โดยไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งค่าความ
สว่างของสี (L*) เริ่มต้น 37.89 และเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อยจนถึงสัปดาห์ที่ 6  

ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*) ของผลิตภัณฑ์จาก
การศึกษาเก็บรักษาทั้งอุณหภูมิในห้องและอุณหภูมิแช่
เย็น พบว่าค่า a* ของอุณหภูมิในแช่เย็น มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 
เมื่อระยะการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น (ภาพท่ี 2)  

ค่ าความ เป็ นสี เหลื อง -สีน้ า เงิน  (b*)  ของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น แต่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็นมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าอุณหภูมิห้อง เนื่องจาก
อุณหภูมิแช่เย็นมีส่วนช่วยชะลอการเกิดปฏิกิริยาสี
น้ าตาลระหว่างการเก็บรักษา (ภาพท่ี 3) 

ด้านเนื้อสัมผัส (ความเหนียว) ของผลิตภัณฑ์ 
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ลักษณะเนื้อสัมผัส 
(ความเหนียว)ของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงในช่วง
สัปดาห์ที่ 5  ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น เมื่อ
เก็บรักษาในถุงพลาสติกโพลีเอธิลีนมีแนวโน้มคงที่ 
และการเก็บรักษาในถุงอลูมิเนียมฟอยด์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 4 (ภาพที่ 4) 

คะแนนความชอบเฉลี่ยของคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลติภณัฑ์สับปะรดแผ่นผสมมะม่วง 
ด้านลักษณะปรากฏ และสีของผลิตภัณฑ์ (สีเหลือง
ทอง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.30 - 7.07 ตามล าดับ ส่วน
ด้านรสชาติ ความเหนียว กลิ่นสับปะรด กลิ่นมะม่วง 
และความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)  ตารางที ่3  

 

3.  การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ 

จากการส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 
250 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อย
ละ 50 และเพศหญิงร้อยละ 50  มีช่วงอายุระหว่าง 
21-30 ปี  และ อายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 38.8 
และ 11.60  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด (ร้อยละ 34.80) รองลงมาศึกษาอยู่ ในระดับ
อนุปริญญา/ปวส . คิดเป็นร้อยละ 27.60 อาชีพส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.20 
รองลงมาคือพนักงานบริษัท ร้อยละ 28.00  รายได้ต่อ
เดือนส่วนใหญ่ อยู่ ใน ช่วงรายได้ต่อเดือน 9,000-
12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมาคือช่วง
รายได้ต่อเดือนคือต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.60  

ผู้บริโภคร้อยละ 99.20 เคยรับประทานผลไม้
แผ่นโดยนิยมรับประทานมะม่วงแผ่นและสับปะรด
แผ่นมากที่สุด  (ร้อยละ 48.21) ทั้งนี้ความถี่ในการ
รับประทานผลไม้แผ่นมากที่สุดคือ ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 
42.80  สถานท่ีซื้อผลไม้แผ่นส่วนใหญ่คือศูนย์ของฝาก
ร้อยละ 96.00 และจะตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจาก
บรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 58.70 รองลงมาคือราคา 
ร้อยละ 10.21  

 คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจาก
สับปะรดผสมมะม่วงของผู้บริโภคอยู่ในระดับชอบมาก 
(7.12-7.96 จากคะแนน 9 คะแนน)  และคะแนน
เฉลี่ยของความชอบรวมเท่ากับ 8.12 คะแนน  (ตาราง
ที่ 4) 

ส าหรับการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ผลไม้แผ่นผสม คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางที่ 5) 
โดยเห็นว่าราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเช่น
เดียวท้องตลาดเช่น มะม่วงแผ่น สับปะรดกวน  (50 
กรัมในกล่องพลาสติกใส ราคา 25 บาท / กล่อง) 
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ตารางที่ 1  คุณภาพทางเคม-ีกายภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง 
 

ปัจจัย ความชื้น (%) ค่าวอเตอร ์
แอกทิวิต ี

ปริมาณกรดทั้งหมด
เทียบกรดซิตริก (%) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายได้ (oBrix) 

สารป้องกันสีน้ าตาล : สารช่วยให้ความชื้น (ns) (ns) (*) (*) 
กรดซิตริก : กลีเซอรอล 12.79+0.11 0.59+0.00 0.18+0.00a 19.00+0.00b 
กรดซิตริก : ซอร์บิทอล 14.38+0.87 0.55+0.07 0.14+0.00b 19.20+0.00b 
กรดแอสคอร์บิก : กลีเซอรอล 14.15+0.14 0.58+0.01 0.13+0.00b  21.00+0.00ab 
กรดแอสคอร์บิก : ซอร์บิทอล 14.78+2.13 0.55+0.00 0.09+0.00c  21.00+0.00ab 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ : กลีเซอรอล 12.98+0.05 0.58+0.02 0.05+0.00d 21.60+0.00a 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ : ซอร์บิทอล 12.23+1.37 0.54+0.00 0.05+0.01d 21.80+0.00a 
หมายเหตุ: a-c มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05),  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05),  +  =  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ตารางที ่2 คะแนนความชอบเฉลี่ยต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง

ที่ใช้สารป้องกันการเกิดสีน้ าตาลและสารช่วยให้ความช้ืนต่างกัน 

หมายเหตุ: a-c มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05),  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05),  +  =  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การเปลีย่นแปลงค่าความสว่างของสี (L*) ของผลิตภณัฑผ์ลไม้แผ่น 

จากสับปะรดผสมมะม่วงระหว่างการเก็บรักษา 6-8 สัปดาห ์

 
ปัจจัย 

ลักษณะ 
ปรากฏ 

สีของ 
ผลิตภัณฑ์ 
(สีเหลือง

ทอง) 

กลิ่น 
สับ 

ปะรด 

กลิ่น 
มะม่วง 

รสเปรี้ยว รสหวาน 

สารป้ อ งกั นสีน้ าตาล  : สารช่ วย ให้
ความชื้น 

(*) (*) (ns) (*) (ns) (ns) 

กรดซิตริก :กลีเซอรอล 6.33+1.25c 5.97+1.02c 6.75+0.94 6.72+0.85a 6.50+0.95 6.75+0.93 
กรดซิตริก : ซอร์บิทอล 6.53+1.34bc 6.60+1.27b 6.37+0.68 6.12+0.89bc 6.43+1.06 6.27+1.03 
กรดแอสคอร์บิก : กลีเซอรอล 7.22+0.78a 7.23+0.77a 6.50+0.78 6.58+0.80ab 6.52+0.98 6.58+0.78 
กรดแอสคอร์บิก : ซอร์บิทอล 6.80+0.96ab 6.37+0.99b 6.42+0.89 6.53+0.72ab 6.43+0.98 6.48+0.94 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ : กลีเซอรอล 6.83+0.82ab 7.17+0.83a 6.35+0.82 5.92+1.02c 6.20+0.88 6.03+1.07 
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ : ซอร์บิทอล 7.17+0.72a 7.10+0.88a 6.50+0.84 6.35+0.71ab 6.25+0.89 6.32+0.89 
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*)

ระยะเวลาการเก็บรกัษา (สัปดาห)์

อุณหภมูห้ิอง(ถุงพลาสตกิโพ
ลเีอทธลินิ)

อุณหภมูห้ิอง(ถุงอลมูเินียม
ฟอยด)์
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ภาพที ่2  การเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างเป็นสีแดง-เขียว (a*) ของผลิตภณัฑ์ผลไม้แผ่น 
จากสับปะรดผสมมะม่วงระหว่างการเก็บรักษา 6-8 สัปดาห ์

 

ภาพที ่3  การเปลี่ยนแปลงค่าสว่างเป็นสีเหลือง-สีน้ าเงิน (b*) ของผลิตภณัฑ์ผลไม้แผ่น 
จากสับปะรดผสมมะม่วงระหว่างการเก็บรักษา 6-8 สัปดาห ์

 

 
 

ภาพที ่4  การเปลี่ยนแปลงเนื้อสมัผัส (ความเหนียว) โดยวัดลักษณะของแรงกด อัตราการทดสอบ 20 mm./s. ของ
ผลิตภณัฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วงระหว่างการเก็บรักษา 6-8 สัปดาห ์

 

ตารางที่  3   คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลติภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วงทีเ่ก็บรักษาในช่วง              
6-8 สัปดาห ์

 

สัปดาห ์ ลักษณะ
ปรากฏ 

สีของ
ผลิตภัณฑ์(สี
เหลืองทอง) 

รสชาติ(NS) ความเหนียว
(NS) 

กลิ่นสับปะรด
(NS) 

กลิ่นมะม่วง
(NS) 

ความชอบ
รวม(NS) 

0 7.30a+0.53 7.40bc+0.43 7.30+0.49 7.10+0.43 7.10+0.54 7.10+0.38 7.00+0.66 
1 7.20a+0.62 7.40ab+0.43 7.10+054 7.00+0.29 7.30+0.49 7.10+0.51 7.10+0.50 
2 6.80b+0.45 7.40a+0.46 7.20+0.44 7.00+0.53 7.10+0.39 7.10+0.53 7.00+0.42 
3 7.30a+0.52 7.20abc+0.36 7.10+0.51 7.00+0.42 7.10+0.44 7.10+0.43 7.00+0.59 
4 7.15a+0.39 7.00c+0.35 7.20+0.52 7.00+0.22 7.30+0.50 7.10+0.49 7.10+0.49 
5 7.20a+0.44 7.20abc+0.69 7.00+0.41 6.70+0.25 7.00+0.51 7.00+0.17 7.10+0.53 
6 7.10ab+0.28 7.20abc+0.41 7.10+0.68 7.00+0.49 7.10+0.48 7.10+0.63 7.10+0.45 
7 7.00ab+0.53 7.10bc+0.25 8.00+0.61 7.10+0.53 7.00+0.48 7.10+0.59 7.00+0.17 

หมายเหตุ: a-c มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05), ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05),  +  =  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 4  คะแนนความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง 
 

คุณลักษณะ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ลักษณะปรากฏ 

สีของผลิตภณัฑ ์

กลิ่นรส 

รสชาต ิ

ความเหนียวหนึบ 

ความชอบรวม 

7.88±0.36 

7.96±0.22 

7.85±0.36 

7.94±0.34 

7.12±0.32 

8.12±0.55 
 

ตารางที่ 5  การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง 
 

ข้อมูล จ านวน (คน) ความถี่ (ร้อยละ) 

ท่านยอมรับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่           

                ยอมรับ 

                ไม่ยอมรับ 

                                  รวม  

 

                           250 

   0 

250 

 

100.00 

0.00 

100.00 

 

สรุปผล  
การใช้สารป้องกันสีน้ าตาลและสารช่วยให้

ความ ช้ืน  คือกรดแอสคอร์บิ ก  : กลี เซอรอล  ใน

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นผสมจากสับปะรดและเนื้อมะม่วง 

ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์สับปะรดแผ่นผสมเนื้อมะม่วงที่มี

คุณภาพที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพ เคมี มีคะแนน

ความชอบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบ

ปานกลาง  

เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกชนิดโพลี

เอธิลินและถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่อุณหภูมิแช่เย็น เมื่อ

ระยะ เวลาการเก็บรักษาเพิ่ ม ขึ้ น  คุณ ภาพของ

ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเก็บรักษา

ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ผู้บริโภคร้อยละ 100 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์

ผลไม้แผ่นจากสับปะรดผสมมะม่วง โดยราคาที่

เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ควรเท่ากับในตลาดทั่วไป เช่น 

มะม่วงแผ่น สับปะรดกวน (บรรจุ 50 กรัมในกล่อง

พลาสติกใส ราคา 25 บาทต่อกล่อง)   
คะแนนความชอบเฉลี่ยต่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่น

จากสับปะรดผสมมะม่วงของผู้บริโภคอยู่ในระดับชอบ

มาก และคะแนนความชอบรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.12 

คะแนน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณตาม

โครงการ “ยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ 

งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ ชุมชน”  

ประจ าปี 2558 
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ปริมาณที่เหมาะสมของสบัปะรดและมันฝรั่งที่มีผลต่อคุณภาพของขนมขบเค้ียว 
The Optimal Quantity of Pineapple and Potato Affecting  

on Snack Quality 
 

รุ่งทิวา กองเงิน1*, อุบลรัตน์ พรหมฟัง2, ธนพร วางที3 และ จิรภา พงษ์จันตา4  
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว จากการศึกษาร้อยละ

ปริมาณที่เหมาะสมของสับปะรดและมันฝรั่งที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว พบว่า การใช้ปริมาณสับปะรดและมันฝร่ังที่ปริมาณ

ร้อยละ 80 และ 20 จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนความชอบสูงสุดในด้านลักษณะปรากฏ(ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด รสชาติ 

ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 6.57-6.97 คะแนน  จากนั้นท าการศึกษาผลของอุณหภูมิ

และเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ พบว่า การใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่ 75 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง จะท าให้ได้

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางกายภาพด้านสี( L* a*  b*) และความแตกเปราะเท่ากับ 55.67  13.15  31.73 และ 3.54 นิวตัน ตามล าดับ

คุณภาพทางเคมีด้านปริมาณน้ าอิสระและร้อยละปริมาณความชื้น มีค่าเท่ากับ 0.35 และ 7.30  ตามล าดับ  ด้านคุณภาพทางประสาท

สัมผัส พบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะด้วยคะแนนที่ไม่ต่ ากว่า 7 จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน ในด้านลักษณะ

ปรากฏ(ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด กลิ่นรสสับปะรด ความกรอบ และความชอบรวม โดยมีคะแนนในช่วง 7.08-7.75 คะแนน เมื่อน า

ผลิตภัณฑ์มาท าการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากสับปะรดมีปริมาณจุลินทรีย์เท่ากับ 1 x 10 CFU/g

ซ่ึงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 1x 104 CFU/g (มอก.1534-2541)    เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบ

เค้ียวจากสับปะรด พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์และให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ(ความ

แห้ง) สี  กลิ่นสับปะรด รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 7.72-8.16 คะแนน

ภายใต้สเกลการให้คะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale ในระดับชอบปานกลางถึงมาก 

ค าส าคัญ : ขนมขบเค้ียว  สับปะรด  คุณภาพ 
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Abstract 
This research aimed to develop the utilization of pineapple as the main raw material for snack 

production. The study for the optimal percentage of pineapple and potato usage for snack production, it was 

found that the application of pineapple and potato at the percentage of 80 and 20 provided the product having 

the highest liking scores in appearance (dryness) color   pineapple odor taste textural characteristic and overall 

preference in the range of 6 .57-6.97 scores. After that the study would be evaluated for the levels of drying 

temperature and time. It was found that the usage of drying temperature at 75 OC for 6 hrs. affected the product 

had the physical properties in color (L* a* b*) and fracturable force at 5 5 .6 7   1 3 .1 5   3 1 .7 3  and 3 .5 4  N. 

respectively. The chemical properties in water activity and moisture content were 0 .3 5  and the percentage of 

7 . 3 0 , respectively. The sensory quality was found that the panelists rated the preference scores in all 

characteristics with the higher scores than 7 (from 9 scale) for appearance (dryness) color   pineapple odor 

pineapple taste crispiness and overall preference in the range of 7.08 -7.75  scores.  The microorganism analysis 

was reported that the amount of microorganism in pineapple snack was 1x10 CFU/g which was not greater than 

the standard regulation for 1 x 104 CFU/g (Thai Industrial Standards number of 1534-2541). The study of consumer 

acceptance on pineapple snack, it was found that all of consumers accepted the product and rated the scores 

for appearance (dryness) color   pineapple odor taste textural characteristic and overall preference in the range of 

7.72-8.16 scores under the 9-point hedonic scale at the level of like moderately to like very much.  

Keywords : Snack  Pineapple  Quality 

 

บทน า 
สืบเนื่องจากปัญหาของภาวะการณ์ล้นตลาดของ

สับปะรดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ท าให้ราคา
สับปะรดมีแนวโน้มตกต่ า  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,  2556)    
ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ สับปะรดมีราคาตกต่ า 
เกษตรกรจึงไม่สามารถจ าหน่ายสับปะรดในรูปของผล
สดให้ได้ราคาเช่นเดียวกันกับในช่วงที่สับปะรดราคาสูง
ได้ กลุ่มแม่บ้านภายในท้องถิ่นที่มีการรวมตัวกันเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดจึงได้น าสับปะรด
สดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
สับปะรดกวน แยมสับปะรด เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาด ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลายและไม่ดึงดูดใจ
ผู้ บ ริ โภค เท่ าที่ ควร  จากปัญ หาดั งกล่ าวจึ งได้ มี
แนวความคิดในการน าสับปะรดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวซึ่งคาดว่าจะท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
ได้ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดในรูปแบบใหม่
ที่ไม่เคยพบในท้องตลาดปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบสับปะรด   

วัตถุประสงค์ 
1 ศึกษาร้อยละปริมาณที่เหมาะสมของสับปะรด

และมันฝรั่งเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 
2. ศึ กษ าการยอมรับ ของผู้ บ ริ โภ คที่ มี ต่ อ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ขนมขบเคี้ยวจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม

จากกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยจัดเป็นอาหาร
ส าเร็จรูปประเภทอาหารว่าง สามารถบริโภคได้ทันที 
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หรือบริโภคระหว่างมื้ออาหาร และสามารถเก็บรักษา
ได้ น าน  6 สั ปดาห์  โดยไม่ ต้ อ งอาศั ยความ เย็ น  
(Blenford, 1982)  ขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่ท าจากมัน
ฝรั่ง ข้าว ข้าวโพด ถั่ว เนื้อ หรือปลา น ามาปรุงรสแล้ว
ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอบ ทอด แล้วน ามาฉีก
หรือรีดเป็นเส้นหรือแผ่นบาง  ลักษณะโดยทั่วไปของ
ขนมขบเคี้ยวนั้นควรมีลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็น
ช้ินส่วนที่มีขนาดเล็กได้  เพื่อความสะดวกในการ
บริโภค  มีรสชาติเป็นทีพ่ึงพอใจของผู้บริโภค มีน้ าหนัก
เบา หรือมีความแน่นเนื้อ  ซึ่งอาจใช้เป็นอาหารที่มี
คุณลักษณะเฉพาะ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ
อาหารว่างในงานสังสรรค์ (ชุลีพร และคณะ, 2535) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน า
สับปะรดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว  ซึ่งคาดว่าจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรดในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด

ปัจจุบัน  สามารถบริโภคได้ในกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุก
วัย  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
จากสับปะรดให้ เพิ่ มมากขึ้ นและเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบสับปะรดได้อีกประการหนึ่ง   

วิธีการวิจัย   

วัตถุดิบ เช่นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ระยะสุกจัด 
(ตาสับปะรดมีสี เหลืองทุกตา) ซื้อจากแปลงปลูก
เกษตรกรต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
มันฝรั่งซื้อจากห้างแมคโคร สาขาล าปาง  

1. ศึกษาร้อยละปริมาณส่วนผสมที่เหมาะสม
ของสับปะรดและมันฝรั่งในการผลิตขนมขบเคี้ยว 
 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
สับปะรดดังภาพที่ 1 โดยใช้ปริมาณสับปะรดและมัน
ฝรั่งท่ีร้อยละปริมาณต่าง ๆ  ดังตารางที่ 1 

 

 

สับปะรด                        มันฝร่ัง 
 

ปอกเปลือก ตัดแต่ง จนได้เน้ือสับปะรด                        ล้าง ปอกเปลือก 
 

ป่ันเน้ือสับปะรดด้วยเคร่ืองปัน่                             น่ึง 
 
 

ป่ันส่วนผสมรวมกันให้เข้ากัน 
 

เกลี่ยบนถุงพลาสตกิให้มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร 
 

อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 65Oซ นาน 8 ชั่วโมง 
 

ตัดเป็นแผ่นขนาด 3 x 4 เซนติเมตร 
 

ขนมขบเค้ียวจากสับปะรด 
 

ภาพท่ี  1 ขั้นตอนการผลิตขนมขบเค้ียวจากสับปะรดจากสูตรพื้นฐาน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Qiao F. และคณะ (2012) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตขนมขบเคี้ยว 
ส่วนผสม 
(ร้อยละ) 

สูตร1 สูตร2 สูตร3 สูตร4 สูตร5 สูตร6 

สับปะรด 100 90 80 70 60 50 
มันฝรั่ง - 10 20 30 40 50 

  

น าผลิตภัณฑ์ที่ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส  ดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ  ได้แก่   
-วัดค่าสี ระบบ L* a* และ b* โดยใช้เครื่องวัดสี 

(Colorimeter ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE) 

-วัดลักษณะค่าเนื้อสัมผัสด้วยเครื่องวัดลักษณะ
เนื้อสัมผัส (Texture analyzer, TA. XTPlus,UK.) ใช้หัววัด
แบบ p/0.5  Ball probe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 
mm. (pre-test speed: 1 mm/s; test speed: 1 
mm/s; post-test speed: 10 mm/s.) ก ด ล งบ น
ตัวอย่างเป็นระยะทาง 4 มิลลิเมตร 

1.2  ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  ได้แก่ 
-วัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) ด้วยเครื่อง  

 AquaLab LITE รุ่น Decagon Devices,Inc.    

-ปริมาณความช้ืน ตามวิธีการใน AOAC (2000) 

การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์(Completely 

Randomized Design; CRD) วิเคราะห์ผลการทดลองโดย  
Analysis  of  Variance  (ANOVA)  และวิเคราะห์ความ
แตกต่างโดย  Duncan’s  New  Multiple  Range  Test 

(DNMRT) 

1.3  ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

วางแผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD)  

โดยผู้ทดสอบชิมจ านวน  30  คน  ประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสโดยให้คะแนนความชอบแบบ 9-

point hedonic scale ในด้านลักษณะปรากฏ(ความ
แห้ง)  สี   กลิ่นสับปะรด  รสชาติ   เนื้อสัมผัส (ความ
กรอบ) และความชอบรวม  วิเคราะห์ผลการทดลอง

โดย  Analysis  of  Variance  (ANOVA)  และวิเคราะห์
ความแตกต่างโดย  Duncan’s  New  Multiple  Range  

Test (DNMRT) การคัด เลื อกสูตรที่ เหมาะสม   จะ
พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ  เคมี  และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส  เพื่อน าสูตรที่ได้รับการ
คัดเลือกด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

2.  ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลิต
ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด 

ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่ เหมาะสมโดยน า
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดสูตรที่ดีที่สุดจาก
การทดลองที่ 4.1  มาท าการศึกษาโดยวางแผนการ
ทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 3x3 ในแผนการทดลอง
แบบสุ่มโดยตลอด (factorial 3x3 in CRD) ปัจจัยที่
ศึกษามี   2 ปัจจัยคือ  อุณหภูมิในการอบแห้ง  3  
ระดับ ( 65, 70 และ 75 องศาเซลเซียส) และเวลาที่
ใช้ในการอบแห้ง  3  ระดับ ( 6, 7 และ 8 ช่ัวโมง)  ได้
สูตรที่ใช้ในการทดลองจ านวน  9  สูตร  จากนั้นน า
ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพด้านสี และ
เนื้อสัมผัส คุณภาพทางเคมีด้านค่าปริมาณน้ าอิสระ 
และปริมาณความช้ืนเช่นเดียวกับการทดลองในข้อ 4.1 

รวมทั้งคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบชิม ท า
การจัดจ านวนตัวอย่างให้กับผู้ทดสอบชิมตามแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อก ไม่ สมบู รณ์  (Balanced  
Incompletely  Block  Design ; BIB) ค่า t = 9, k = 3, r = 

4, b = 12 และ λ = 1 (สุรพล, 2526) ท าการทดลอง
ทั้งหมด 3 รอบ เพื่อให้มีจ านวนซ้ าในแต่ละสิ่งทดลอง
เท่ากับ 12  ซ้ า ใช้ผู้ทดสอบชิมทั้งหมด  36 คน โดย
วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9 -Point Hedonic 

Scale ซึ่งเป็นการให้คะแนนความชอบในตัวผลิตภัณฑ์
จากสเกล 1 (ไม่ชอบมากที่สุด ) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด) 
ท าการทดสอบคุณลักษณะในด้านลักษณะปรากฏ
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(ความแห้ง)  สี   กลิ่นสับปะรด  กลิ่นรสของสับปะรด  
ความกรอบและความชอบรวม  วิเคราะห์ผลการ
ทด ลอ งโดย   Analysis  of  Variance  (ANOVA)  
และวิเคราะห์ความแตกต่างโดย  Duncan’s  New  
Multiple  Range  Test (DNMRT)  การคัดเลือกสูตร
ที่เหมาะสม  จะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทาง
กายภาพ  เคมี  และคุณภาพทางประสาทสัมผัส  เพื่อ
น าสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 1 สูตรมาท าการ
วิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ โดยวิเคราะห์หา
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้ งหมดและปริมาณยีสต์และรา 

(AOAC, 2000) 
3. ศึ กษ าการยอมรับ ขอ งผู้ บ ริ โภ คที่ มี ต่ อ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

        ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด  โดยการทดสอบ
ผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 200 คน ซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใน
พื้นที่อ าเภอพิชัย (บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง) และอ าเภอวังเหนือ  จังหวัด
ล าปาง ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อท าการทดสอบ
ชิมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและกรอกแบบสอบถามชนิด 
Hedonic Scaling Test ก าหนดช่วงคะแนนความชอบ
ตั้งแต่  1-9 โดย 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด และ 1 

หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด โดยให้คะแนนความชอบใน
ด้านลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด 

รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม 
น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาจัดระเบียบและท า
คู่มือลงรหัสข้อมูล ท าการวิเคราะห์และประมวลผล
ทางสถิติในค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย 
1. ศึกษาร้อยละปริมาณส่วนผสมที่เหมาะสม

ระหว่างสับปะรดและมันฝรั่งต่อการผลิตขนมขบเคี้ยว 
ท าการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด

โดยศึกษาร้อยละปริมาณส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่าง
สับปะรดและมันฝรั่ง  โดยใช้ร้อยละปริมาณสับปะรด
และมันฝรั่งที่แตกต่างกันดังตารางที่ 1 ท าการอบแห้ง
ด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 65Oซ. เป็นเวลา 
8 ช่ัวโมง พบว่า คุณภาพทางกายภาพ ด้านค่าสีและค่า
ความแตกเปราะ (Fracturability) ได้ผลดังตารางที่  2 
คุณภาพทางเคมีด้านค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) และร้อย
ละปริมาณความช้ืน ได้ผลดังตารางที่  3 ผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ใน
ด้านลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด 
รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม 
ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่  2 ค่าสี และค่าความแตกเปราะ (Fracturability) ของผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ผลิตโดยใช้
สับปะรดและมันฝรั่งในปริมาณร้อยละที่แตกต่างกัน   

ร้อยละปริมาณ 
ส่วนผสม 

สับปะรด     มันฝรั่ง 

ค่าสี ค่าความ 
แตกเปราะ 
(นิวตัน) L* a* ns b* 

100           0 55.03±0.39 b 7.91±0.24 23.60±0.36 c 12.48±1.74 a 
90           10 58.85±0.56 b 7.35±2.17 25.11±0.67 c 7.01±1.81 bc 
80           20 57.49±3.12 b 8.17±1.03 28.70±1.99 b 4.90±1.25 bc 
70           30 66.69±5.14 a 6.60±2.33 32.26±2.10 a 4.23±1.90 cd 
60           40 65.90±4.58 a 7.86±1.68 33.12±0.77 a 4.72±1.57 cd 
50           50 65.28±3.31 a 8.63±2.01 32.91±2.18 a 3.34±1.08 d 

หมายเหตุ    a  b  c  d อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง  หมายถึง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95  (p<0.05) 
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ตารางที่  3 ค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) และร้อยละปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ผลิต
โดยใช้สับปะรดและมันฝรั่งในร้อยละปริมาณที่แตกต่างกัน  

ร้อยละปริมาณส่วนผสม 
สับปะรด      มันฝรั่ง 

ปริมาณน้ าอิสระ ร้อยละปริมาณความชื้น 

100              0 0.41 ± 0.03 a 8.19 ± 0.15 a 
90              10 0.39 ± 0.01 ab 7.90 ± 0.37 a 
80              20 0.38 ± 0.01  ab 7.82 ± 0.08 a 
70              30 0.35 ± 0.02 b 7.23 ± 0.13 b 
60              40 0.35 ± 0.01 b 7.36 ± 0.07 b 
50              50 0.38 ± 0.01 b 7.41  ± 0.18 b 

หมายเหตุ    a  b  อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง  หมายถึง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 (p<0.05) 

ตารางที่  4 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ได้จากการใช้สับปะรด
และมันฝรั่งในร้อยละปริมาณที่แตกต่างกัน  

ร้อยละปริมาณ
ส่วนผสม 

สับปะรด        มันฝรั่ง 

ลักษณะปรากฏ 
(ความแห้ง) 

สี กลิ่นสับปะรด รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความ
กรอบ) 

ความชอบรวม 

100                0 6.20±1.12  c 6.63±0.99 b 7.90±0.40 a 7.37±0.89 a 5.83±1.20 c 7.03±0.99 a 

90                 10 6.60±1.00 bc 6.83±1.05 ab 7.17±0.74 b 7.13±0.77 ab 6.40±0.96 b 7.10±0.66 a 
80                 20 6.90±0.66 ab 6.97±0.61 ab 6.57±0.72 c 6.67±0.66 b 6.57±0.97 ab 6.87±0.62 a 
70                 30 6.97±0.80 ab 6.83±0.83 ab 6.07±0.94 d 6.10±1.02 c 6.83±1.11 ab 6.70±0.83 b 
60                 40 7.13±1.07  a 7.20±0.71 a 5.40±1.16  e 5.50±1.35 d 6.73±1.41 ab 5.93±1.25 b 
50                 50 7.17±1.11 a 6.90±0.84ab 5.13±1.35 e 4.93±1.43 e 7.13±0.97 a 5.80±1.47 b 
หมายเหตุ    a  b  c  d  e  อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง  หมายถึง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น    
ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 

ตารางที ่5 ค่าสี และ ลักษณะเนื้อสัมผัส (Fracturability) ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสบัปะรดที่อบด้วยตูอ้บลม
ร้อนแบบถาดโดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกัน  

                                    ค่าสี  ค่าความแตกเปราะ 
       (นิวตัน)             L*           a*          b* 

ปัจจัย A (อุณหภูมิ) ns ns ns ns 

65 ºซ 61.78±1.59 11.70±1.60 35.45±1.96 5.10±1.88 
70 ºซ 59.18±1.40 11.85±2.02 32.84±4.56 5.79±1.68 
75 ºซ 58.14±1.49 12.21±2.23 31.61±4.66 3.35±1.18 
ปัจจัย B (เวลา) ns ns ns ns 

6 ชั่วโมง 59.55±1.73 11.84±1.69 33.41±1.62 5.23±1.97 
7 ชั่วโมง 59.28±1.75 12.32±0.97 34.09±1.72 4.77±1.00 
8 ชั่วโมง  60.26±1.03 11.60±2.77 31.61±1.66 4.24±1.07 
ปัจจัยร่วม(อุณหภูมิ x เวลา) ns ns ns ns 
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อุณหภูมิ 65 ºซ/6 ชม.    64.69±1.08 10.27±0.53 35.69±1.82 5.80±1.16 
อุณหภูมิ 65 ºซ/7 ชม.    60.08±1.75 12.73±1.57 36.38±1.43 4.60±1.03 
อุณหภูมิ 65 ºซ/8 ชม.    60.56±1.12 12.09±1.63 34.27±1.40 4.90±1.25 
อุณหภูมิ 70 ºซ /6 ชม.    58.30±1.56 12.09±1.50 32.80±1.89 6.35±1.58 
อุณหภูมิ 70 ºซ/7 ชม.    59.41±1.78 11.83±0.67 33.52±1.21 6.42±1.67 
อุณหภูมิ 70 ºซ/8 ชม.    59.83±1.08 11.63±3.67 32.20±1.42 4.59±1.23 
อุณหภูมิ 75 ºซ /6 ชม.    55.67±1.62 13.15±1.58 31.73±1.49 3.54±0.08 
อุณหภูมิ 75 ºซ /7 ชม.    58.36±1.27 12.40±0.48 32.36±1.78 3.54±0.08 
อุณหภูมิ 75 ºซ/8 ชม. 60.38±1.79 11.07±3.71 30.75±1.66 3.24±0.18 

หมายเหตุ:  ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

                   
ภาพที ่2 ลักษณะของผลติภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ผา่นการอบโดยใช้ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมแิละเวลาที่

แตกต่างกัน 
ก. อุณหภูมิ 65oซ เวลา 6 ชั่วโมง   ข. อุณหภูมิ 65 oซ  เวลา 7 ชั่วโมง   ค. อุณหภูมิ  65 oซ เวลา 8 ชั่วโมง 
ง. อุณหภูมิ 70 oซ เวลา 6 ชั่วโมง   จ. อุณหภูมิ 70 oซ  เวลา 7 ชั่วโมง   ฉ. อุณหภูมิ  70 oซ เวลา 8 ชั่วโมง     
ช. อุณหภูมิ 75 oซ เวลา 6 ชั่วโมง   ซ. อุณหภูมิ 75 oซ  เวลา 7 ชั่วโมง   ฌ. อุณหภูมิ 75 oซ เวลา 8 ชั่วโมง 

        
ตารางที่ 6 ค่าปริมาณน้ าอิสระ และร้อยละปริมาณความช้ืนของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

ปัจจัย ค่าปริมาณน้ าอิสระ ร้อยละปริมาณความชื้น 
ปัจจัย A  (อุณหภูมิ)  ns ns 

65 ºซ 0.35±0.04 9.14±1.91 
70 ºซ 0.35±0.01 8.04±1.30 
75 ºซ 0.34±0.01 7.26±0.97 
ปัจจัย B (เวลา) ns ns 

6 ชั่วโมง 0.35±0.03 8.25±1.98 
7 ชั่วโมง 0.35±0.03 8.09±1.50 
8 ชั่วโมง 0.35±0.02 8.11±1.44 
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ตารางที่ 7  คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ ผลิตโดยใช้อุณหภูมิและเวลาที่

แตกต่างกัน 
ปัจจัย ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น กลิ่นรส ความกรอบ ความชอบรวม 

ปัจจัย A (อุณหภูมิ) * ns ns ns * ns 

65 ºซ 6.89 b ±1.43 7.71±1.08 6.81±0.95 6.83±0.97 6.67 b ±1.93 7.11±1.06 

70 ºซ 7.44 a ±1.00 6.89±1.43 6.89±1.04 7.00±1.01 7.52 a ±0.74 7.14±0.90 

75 ºซ 7.64 a ±1.00 6.92±1.20 6.81±0.89 6.97±1.03 7.80 a ±0.92 7.42±0.87 

ปัจจัย B (เวลา) * * ns ns * * 

6 ชั่วโมง 6.86 b ±1.40 7.31 a ±1.09 6.97±0.88 6.58±1.08 6.50 b ±1.68 6.94 b ±0.95 

7 ชั่วโมง 7.39 a ±1.08 7.22 a ±1.02 6.81±0.92 7.14±1.02 7.61  a ±1.68 7.53 a ±0.88 

8 ชั่วโมง  7.72 a ±0.91 6.44 b ±1.42 6.81±0.89 6.78±0.93 7.88 a ±1.68 7.19 ab ±0.95 

ปัจจัยร่วม(อุณหภูมิ x เวลา) * ns ns ns * * 

อุณหภูมิ 65 ºซ/6 ชม.    5.58±1.44c 7.17±1.19 6.75±0.97 6.58±1.08 4.67±1.78c 6.25±0.75c 

อุณหภูมิ 65 ºซ/7 ชม.    7.58±1.00a 7.33±0.90 6.83±1.03 7.33±0.98 7.58±1.00a 7.83±0.94a 

อุณหภูมิ 65 ºซ/8 ชม.    7.50±0.80a 7.00±1.21 6.83±0.94 6.58±0.67 7.75±1.05a 7.25±0.87ab 

อุณหภูมิ 70 ºซ /6 ชม.    7.42±0.70ab 7.17±1.27 7.08±0.79 6.92±1.00 7.08±0.67b 7.00±0.74ab 

อุณหภูมิ 70 ºซ/7 ชม.    7.17±1.00b 7.17±1.11 6.92±0.79 7.08±1.00 7.75±0.45a 7.42±0.90a 

อุณหภูมิ 70 ºซ/8 ชม.    7.75±1.22a 6.33±1.78 6.67±1.44 7.00±1.13 7.75±0.87a 7.00±1.04ab 

อุณหภูมิ 75 ºซ /6 ชม.    7.58±1.00a 7.58±0.79 7.08±0.90 7.17±1.03 7.75±1.08a 7.58±0.90a 

อุณหภูมิ 75 ºซ /7 ชม.    7.42±1.24ab 7.17±1.11 6.67±0.98 7.00±1.13 7.75±0.58a 7.33±0.78a 

อุณหภูมิ 75 ºซ/8 ชม. 7.92±0.67a 6.00±1.13 6.67±0.78 6.75±0.97 8.16±0.92a 7.33±0.98a 

หมายเหตุ ns  หมายถึง  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p>0.05) 
 *  หมายถึง  มีความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 (p<0.05)    

 

ปัจจัยร่วม(อุณหภูมิ x เวลา) ns ns 

อุณหภูมิ 65 ºซ/6 ชม.    0.37±0.05 9.39±2.87 
อุณหภูมิ 65 ºซ/7 ชม.    0.35±0.05 9.04±1.93 
อุณหภูมิ 65 ºซ/8 ชม.    0.35±0.05 9.00±1.91 
อุณหภูมิ 70 ºซ /6 ชม.    0.35±0.01 8.04±1.85 
อุณหภูมิ 70 ºซ/7 ชม.    0.35±0.02 8.06±1.20 
อุณหภูมิ 70 ºซ/8 ชม.    0.34±0.02 8.03±1.37 
อุณหภูมิ 75 ºซ /6 ชม.    0.35±0.01 7.30±0.79 
อุณหภูมิ 75 ºซ /7 ชม.    0.34±0.01 7.18±1.13 
อุณหภูมิ 75 ºซ/8 ชม. 0.34±0.01 7.26±0.97 

หมายเหต:ุ  ns หมายถึงไม่มีความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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                      ภาพที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 
 
ตารางที่ 8 คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผสัของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบ 
ลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) 8.16 ± 0.36 
สี 7.98 ± 0.21 
กลิ่นสับปะรด 
รสชาติ 

7.72 ± 0.45 
8.01 ± 0.36 

เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) 8.02 ± 0.39 
ความชอบรวม 8.04 ± 0.18 

 
2.  ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลิต

ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด 
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตโดยใช้สับปะรด

และมันฝรั่งในปริมาณที่ เหมาะสมซึ่ งได้จากการ
คัดเลือกตามผลการทดลองในข้อ 5.1 จะถูกน ามา
ศึกษาเพื่อหาอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งด้วย
เครื่องอบลมร้อนแบบถาด โดยประเมินคุณภาพทาง
กายภาพด้านสีและเนื้อสัมผัส(ตารางที่ 5 และรูปที่ 2) 
คุณภาพทางเคมีด้านค่าปริมาณน้ าอิสระ และร้อยละ
ปริมาณความช้ืน (ตารางที่ 6) รวมทั้งท าการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่นสับปะรด กลิ่นรส ความกรอบและความชอบรวม 
(ตารางที่ 7) 

3. ศึ กษ าการยอมรับ ขอ งผู้ บ ริ โภ คที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

ท าการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด  ท าการ
ทดสอบผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 200 คน โดยผู้บริโภคที่
ท า ก า ร ท ด ส อ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ดังรูปที่ 3 และประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) สี 
กลิ่นสับปะรด รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และ
ความชอบรวม ดังตารางที่ 8 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ศึกษาร้อยละปริมาณส่วนผสมที่เหมาะสม

ระหว่างสับปะรดและมันฝรั่งต่อการผลิตขนมขบเคี้ยว 
จากผลดังตารางที่  2 ด้านค่าสี  L* (ค่าความ

สว่าง)  พบว่า  เมื่อท าการลดร้อยละปริมาณของ
สับปะรดและเพิ่มร้อยละปริมาณของมันฝรั่งมากข้ึนจะ
ท าให้ค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
สับปะรดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากมันฝรั่งนึ่งที่
ใช้ในการผลิตขนมขบเคี้ยวมีสีในโทนเหลืองที่มีความ
สว่างประกอบกับการลดร้อยละปริมาณของสับปะรด
ลงจะเป็นการลดโอกาสการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซึ่ง
เป็นปฏิกิริยาของน้ าตาลรีดิวส์ซิงรวมกับหมู่แอมิโนที่มี
อยู่ในส่วนผสมเกิดเป็นสารสีน้ าตาลที่เรียกว่า เมลาน
อยดิน   (นิ ธิยา,  2539)  ดั งนั้ นการเพิ่ มร้อยละ
ปริมาณของมันฝรั่ งและลดร้อยละปริมาณของ
สับปะรดจึงมีแนวโน้มของค่าความสว่างเพิ่มขึ้น 
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ค่าสี a*  (ค่าสีแดง)  พบว่า  ผลิตภัณฑ์ในทุก
ร้อยละปริมาณของการใช้สับปะรดและมันฝรั่งในการ
ผลติขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดมีค่าสี a*  ที่ไม่แตกต่าง
กัน (p>0.05)  โดยมีค่าอยู่ในช่วง 6.60 – 8.63 ซึ่งเป็น
ค่ าในโทนสีแดง ค่ าความ เป็นสีแดงที่ เกิดขึ้น ใน
ผลิตภัณฑ์อาจเป็นผลจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล 
(browning reaction) ชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ 
(non-enzymatic browning reaction) โ ด ย ก า ร
เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) ซึ่งเป็น
ปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นระหว่างน้ าตาลรีดิวส์ (reducing 
sugar) กับกรดแอมิโน โปรตีน หรือสารประกอบ
ไนโตรเจนอื่นๆ ที่มีอยู่ในวัตถุดิบท้ังในสับปะรดและมัน
ฝรั่ ง ซึ่ งปฏิ กิ ริยาดั งกล่ าวจะเป็นสาเหตุ ที่ ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มของค่า a* อยู่ในโทนของสีแดง 
(นิธิยา ,  2545)     ค่าสี  b*  (ค่าสี เหลือง) พบว่า  
ผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณของการใช้สับปะรด
และทุกร้อยละปริมาณของการใช้มันฝรั่งในการผลิต
ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดจะมีค่าสี b*  ที่มีความ
แตกต่างกัน  (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่มีค่า
ความเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสับปะรด
และมันฝรั่งต่างเป็นวัตถุดิบที่มีสีอยู่ในโทนสีเหลือง 

ในด้านลักษณะเนื้อสัมผัสจะเป็นการวัดค่าความ
แตกเปราะของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด  
ซึ่งค่าความแตกเปราะนี้จะเป็นการวัดค่าแรงที่จุดยอด
แรกที่ท าให้ตัวอย่างหรืออาหารแตกในช่วงการกดหรือ
การเคี้ยวครั้งที่ 1 มีหน่วยเป็น นิวตัน (พิมพ์เพ็ญ และ
นิธิยา, 2558) ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณ
ของการใช้สับปะรดและมันฝรั่งในการผลิตขนมขบ
เคี้ยวจากสับปะรดมีค่าความแตกเปราะที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ปริมาณสับปะรดในร้อยละปรมิาณท่ีมากกว่าจะมีผล
ท าให้ค่าแรง (N) ในรูปค่าความแตกเปราะมีค่าสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สับปะรดในร้อยละปริมาณที่น้อยกว่า 
ค่าความแตกเปราะที่มีค่าสูงจะแสดงให้เห็นว่าแรงที่ใช้
ในการท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกจะต้องใช้แรงที่
มากกว่าซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวมากกว่าซึ่งเป็นผลจากการใช้
สับปะรดในร้อยละปริมาณที่มากกว่าท าให้ผิวหน้าของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวเนื่องจากสับปะรดมีปริมาณ
ของน้ าตาลสูง (ศิริลักษณ์, 2525)  ท าให้เนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวจึงต้องใช้แรงในการท าให้แตก
มากกว่า 

ส าหรับค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) และร้อยละ
ปริมาณความช้ืน (ตารางที่ 3) พบว่า ให้ค่าที่มีความ
สอดคล้องกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สับปะรดในปริมาณที่
มากกว่าจะมีผลท าให้ค่าปริมาณน้ าอิสระและร้อยละ
ปริมาณความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากใน
สับปะรดมีน้ าตาลฟรักโทสซึ่งเป็นน้ าตาลที่พบมากใน
ผลไม้  ซึ่ งน้ าตาลฟรักโทสมีคุณสมบัติ ในการดูด
ความช้ืนได้ดี (นิธิยา,  2545) จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวที่มีการใช้สับปะรดในปริมาณมากขึ้นดูด
ความช้ืนกลับเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
การใช้สับปะรดในปริมาณที่น้อยกว่า ดังนั้นเมื่อเพิ่ม
ปริมาณการใช้สับปะรดในผลิตภัณฑ์จึงมีแนวโน้มท าให้
ผลิตภัณฑ์มีค่าปริมาณน้ าอิสระมากขึ้นเช่นเดียวกันกับ
ค่าร้อยละปริมาณความช้ืนท่ีมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน   

เมื่อน าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดมา
ท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้
ทดสอบชิมพบว่าได้ผลดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าการเพิ่ม
ปริมาณของสับปะรดในส่วนผสมให้มากขึ้นจะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์มีคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน
ลักษณะปรากฎ (ความแห้ง) สี และเนื้อสัมผัส (ความ
กรอบ) ลดลง โดยผลิตภัณ ฑ์จะมี สี เข้ม  ไม่แห้ ง
เท่าที่ควรและมีความกรอบน้อย ในขณะที่การลด
ปริมาณสับปะรดในส่วนผสมลงจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์มี
คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นสับปะรด 
รสชาติและความชอบรวมลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้
สับปะรดในปริมาณร้อยละ 80 ร่วมกับการใช้มันฝรั่งที่
ปริมาณร้อยละ 20 จะท าให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนใน
ด้านลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) สี  กลิ่นสับปะรด 
รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม 
โดยมีคะแนนระดับปานกลางในช่วง 6.57- 6.97 
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คะแนน แต่เมื่อพิจารณาเรื่องลักษณะเนื้อสัมผัส (ค่า
ความแตกเปราะ) พบว่า การใช้สับปะรดในปริมาณ
ร้อยละ 90 ข้ึนไป ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด
มีค่าความแตกเปราะที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สับปะรด
ในปริมาณร้อยละ 80 ซึ่งค่าความแตกเปราะที่มีค่าสูง
จะแสดงให้เห็นว่าแรงที่ใช้ในการท าให้ผลิตภัณฑ์เกิด
การแตกจะต้องใช้แรงที่มากแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความ
กรอบน้อยถึงแม้ว่าการใช้สับปะรดในปริมาณมากกว่า
ร้อยละ 90จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีค่าคะแนนด้านกลิ่น 
รสชาติและความชอบรวมมากกว่าก็ตาม  ดังนั้นจึง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ ใช้ปริมาณของ
สับปะรดในปริมาณร้อยละ 80 และมันฝรั่งที่ปริมาณ
ร้อยละ 20  ท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 

2.  ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลิต
ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด  

จากผลดังตารางที่ 5 ด้านค่าสีของผลิตภัณฑ์ที่
สภาวะการอบด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิใน
ก ารอบ แ ห้ ง  3 ร ะดั บ  ( 65, 70 แล ะ  75 อ งศ า
เซลเซียส ) และเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง  3  ระดับ ( 6, 
7 และ 8 ช่ัวโมง)  พบว่า  ทั้งอุณหภูมิและเวลาต่างไม่
มีอิทธิพลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
สับปะรด (p>0.05)   โดยค่าสี L* (ค่าความสว่าง) จะ
มีค่าอยู่ในช่วง  55.67- 64.69 ค่า a* (ค่าสีแดง)  มีค่า
อยู่ในช่วง  10.27-13.15  และค่า  b* (ค่าสีเหลือง)  มี
ค่าอยู่ในช่วง 30.75 36.38  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยร่วม
ระหว่างอุณหภูมิและเวลา จะเห็นได้ว่าในแต่ละสภาวะ
การทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ซึ่งสีของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
สับปะรดที่ได้ดังแสดงดังรูปที่ 2 ในด้านลักษณะเนื้อ
สัมผัส (ค่าความแตกเปราะ) จะเป็นการวัดค่าความ
แตกเปราะของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 
พบว่า อุณหภูมิและเวลาไม่มีอิทธิพลต่อค่าความแตก
เปราะของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 
(p>0.05) โดยมีค่าอยู่ ในช่วง  3.24 -6.42 ส าหรับ
คุณภาพทางเคมีด้านปริมาณน้ าอิสระ (aw) พบว่า การ
อบแห้งผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดในทุก

อุณหภูมิและเวลาไม่มีอิทธิพลต่อค่าปริมาณน้ าอิสระ 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>
0 .0 5 )  โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย อ ยู่ ใน ช่ ว ง  0.34 – 0.37  
เช่นเดียวกันกับร้อยละปริมาณความช้ืนซึ่งด้านร้อยละ
ปริมาณความชื้น พบว่า การอบแห้งผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวจากสับปะรดในทุกอุณหภูมิและเวลาไม่มีอิทธิพล
ต่อค่าปริมาณความช้ืน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
7.18 – 9.39 เมื่อน าผลิตภัณฑ์ทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส (ตารางที่ 7) โดยคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) 
สี กลิ่นสับปะรด กลิ่นรสสับปะรด เนื้อสัมผัส (ความ
กรอบ) และความชอบรวม จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณา
ในเรื่องของปัจจัยด้านอุณหภูมิ พบว่า อุณหภูมิการอบ
ที่ 70 องศาเซลเซียส และ 75 องศาเซลเซียส ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ใน
ด้านลักษณะปรากฏ (ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด 
กลิ่นรสสับปะรด เนื้ อสัมผัส (ความกรอบ) และ
ความชอบรวม ในเรื่องของปัจจัยด้านเวลา พบว่า การ
ใช้เวลาในการอบนาน 7 และ 8 ช่ัวโมง จะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในด้านลักษณะปรากฏ (ความ
แห้ง) สี กลิ่นสับปะรด กลิ่นรสสับปะรด เนื้อสัมผัส 
(ความกรอบ) และความชอบรวม ท่ีไม่แตกต่างกัน (p>
0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อท าการพิจารณาปัจจัยร่วมใน
แต่ละสภาวะการทดลอง พบว่า การใช้อุณหภูมิในการ
อบที่ 75 องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง จะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์มีค่าของคะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัส
ที่ระดับ 7 คะแนน ในทุกคุณลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฏ (ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด กลิ่นรสสับปะรด 
เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม (ตารางที่ 
7) นอกจากนี้ เมื่ อท าการวิ เคราะห์คุณภาพด้ าน
จุลินทรีย์พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตที่สภาวะ
ดังกล่าวมีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด≤1x10 CFU/g ซึ่ง
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่าเกณฑ์และไม่พบยีสต์ 
รา ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
ขนมอบกรอบจากธัญชาติ ที่ก าหนดโดยส านักงาน
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1534-2541) 
ก าหนดไว้ว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากธัญชาติจะมี
จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1x104 CFU/g จ านวน
ยีสต์และราน้อยกว่า 1x10 CFU/g ซึ่งท าให้ผู้บริโภค
เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดที่ได้
จากงานวิจัยมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด
โรค 

3. ศึ กษ าการยอมรับ ขอ งผู้ บ ริ โภ คที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคทั่วไป
ในจังหวัดล าปาง จ านวน 200 คน ท่ีทดสอบผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรดแสดงดังรูปที่  3 พบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 84  มีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปีร้อยละ 99 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 87.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 94.5 ซึ่งผู้บริโภคกลุ่ม
ดังกล่าวนี้จะมีความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ประเภทขนมขบเคี้ยว (ขวัญจิตต์, 2557) เมื่อทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบว่า 
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบทางด้านลักษณะปรากฏ 
(ความแห้ง)  สี  กลิ่นสับปะรด  รสชาติ  เนื้อสัมผัส
(ความกรอบ)  และความชอบรวมโดยมีค่าคะแนน
ในช่วง  7.72-8.16 ซึ่งอยู่ในระดับชอบปานกลางถึง
มาก  (ตารางที่ 8)   

สรุป 
การใช้สับปะรดและมันฝรั่งที่ปริมาณร้อยละ 80 

และ 20 จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนความชอบ
สูงสุดในด้านลักษณะปรากฏ(ความแห้ง) สี กลิ่น
สับปะรด รสชาติ ลักษณะ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) 
และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 6.57-
6.97 คะแนน  จากนั้นท าการศึกษาอุณหภูมิและเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการอบ พบว่า การใช้อุณหภูมิการ
อบที่ 75 องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง จะท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางกายภาพด้านสี( L* a* และ 
b*) เท่ากับ 55.67  13.15 และ 31.73 ตามล าดับ   

ค่าความแตกเปราะ มีค่า 3.54 นิวตัน คุณภาพทางเคมี
ด้านปริมาณน้ าอิสระและร้อยละปริมาณความช้ืนมีค่า
เท่ากับ 0.35 และ 7.30  ตามล าดับ ด้านคุณภาพทาง
ประสาทสัมผั ส  พบว่าผู้ ท ดสอบ ชิม ให้ คะแนน
ความชอบในทุกคุณลักษณะด้วยคะแนนที่ไม่ต่ ากว่า 7 
จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน ในด้านลักษณะปรากฏ
(ความแห้ง) สี กลิ่นสับปะรด กลิ่นรสสับปะรด ความ
กรอบ และความชอบรวม โดยมีคะแนนในช่วง 7.08-
7.75 คะแนน เมื่อน าผลิตภัณฑ์มาท าการวิเคราะห์
คุณภาพทางจุลินทรีย์พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
จากสับปะรดมีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด (มอก.1534-2541) เมื่อศึกษาการยอมรับ
ของผู้บริ โภคที่มีต่ อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจาก
สับปะรด พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์
และให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ(ความแห้ง) สี  กลิ่นสับปะรด รสชาติ 
ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบรวม 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 7.72-8.16 คะแนนในระดับ
ชอบปานกลางถึงมาก 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2557 ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ปลูกสับปะรด 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยซ่ึง เป็นวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และ กล้วยเล็บมือนาง โดยท้าการสกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.05 
โมลาร์ พบว่าได้เพค-ตินอยู่ระหว่างร้อยละ 2.60 - 8.81โดยกล้วยไข่ให้ปริมาณเพคตินมากที่สุด จากนั้นศึกษาคุณภาพของเพคตินที่สกัด
ได้โดยเปรียบเทียบร้อยละปริมาณความชื้น น้้าหนักสมมูล ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิก ปริมาณเมทอกซิล และระดับการเกิดเอสเทอร์ 
พบว่า เพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยน้้าว้ามีปริมาณความชื้นน้อยที่สุดคือร้อยละ 4.02 ± 0.16 เพคตินจากเปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิดมี
น้้าหนักสมมูลต่้าซ่ึงอยู่ระหว่าง 104.84 - 153.82 ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิคมีค่าระหว่างช่วงร้อยละ 20.03-36.19 เมื่อพิจารณา
ปริมาณเมทอกซิล และระดับการเกิดเอสเทอร์ซ่ึงเป็นค่าที่บ่งบอกประเภทของเพคตินพบว่ามีค่าอยู่ระหว่า งช่วงร้อยละ 1.81 – 3.44 
และ 49.79-53.99 ตามล้าดับ โดยเพคตินจากเปลือกกล้วยน้้าว้ามีค่าดังกล่าวสูงที่สุด  จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเพคตินที่สกัดได้
ทั้งหมดจากเปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิดจัดเป็นเพคตินกลุ่มที่มีเมธอกซิลต่้า  อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะน้ามาใช้เป็นสารเติมแต่งในอาหาร 

ค้าส้าคัญ: เพคติน, กลว้ย,  ปริมาณเมทอกซิล,  ระดับการเกิดเอสเทอร์,  เพคตินที่มีเมทอกซิลต่้า 

Abstract 
The objective of this study was to compare in term of yield and quality of pectin extracted from four 

types of bananas (Musa sp.) peels, including Kluai namva, Kluai khai, Kluai hom and Kluai lepmuenang, which are 
agricultural wastes. All types of banana peels were extracted w ith  0.05 M hydrochloric acid. The y ie ld  of all 
extracts were found in the range of 2.60-8.81. Among these extracts, pectin from Kluai khai peel contained the 
highest yield. In addition, moisture content, equivalent weight, methoxyl content and degree of esterification 
were investigated. The results revealed that pectin from Kluai namva peel had the lowest moisture content 4.02 
± 0.16 . The equivalent weights and anhydrouronic acid contents of all extracts were low in the range of 104.84-
153.82 and 20.03-36.19%, respectively. Moreover, methoxyl contents and degree of esterifications of all extracts 
were in the range of 1.81-3.44%  and 49.79-53.99%, respectively. Among these extracts, pectin from Kluai namva 
peel showed the highest methoxyl content and degree of esterifications. In this study, it can be concluded that 
all pectins from 4 types of bananas were classified as low methoxyl pectin and could be used as food additives. 

Keywords: pectin, banana, methoxyl content, degree of esterification, low methoxyl pectin  
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บทน้า 
เพคตินเป็นสารที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม

อาหาร ประเภทแยม เยลลี่ เบอร์เกอรรี่ เครื่องดื่ม 
และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความหนืด หรือมีลักษณะ
เนื้อคล้ายเยลลี่  ท้าหน้าท่ีหลายอย่างเช่น เป็นสารท้า
ให้ เกิดเจล (Gelling agent) สารที่ท้ าให้ข้นหนืด 
(Thickening agent) เป็น Stabilizer ป้องกันการ
ตกตะกอนของนม เปรี้ ย ว  เป็ นอิมั ลซิ ไฟ เออร์ 
(Emulsifier) ท้าให้อิมัลชันคงตัว เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ โดยใช้เพคตินเป็นสาร
รักษาแผล และเป็นสารที่ ช่วยลดน้้าตาลในเลือด 
(Rolin and De Vries, 1990) ทางอุตสาหกรรมจะ
สกัดเพคตินจากเปลือกด้านในของพืชตระกูลส้มซึ่งได้
เพคตินสูงถึง 25 % ของน้้าหนักแห้ง และกากแอป
เปิ้ลซึ่ งมีปริมาณเพคตินประมาณ 15-18% ของ
น้้าหนักแห้ง (Fishman and Chau, 2000; Zareey 
et al., 2002) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สกัดเพคติน
จากพืชหลายชนิดเช่น เปลือกมะละกอ (ขจรศักดิ์ , 
2541) เปลือกส้มโอ (ปาริษา , 2551) จาวตาล (สุ
ธิดา, 2555) ฝรั่ง(พัชรีย์, 2548)  ใบเครือหมาน้อย 
(Singthong, 2005) เปลื อกแก้ วมั งกร (Pek-Yee, 
2011) มะม่วง(Ermias , 2016) และ เปลือกกล้วย 
(ชินานาฏ, 2556 ) เป็นต้น  ในปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงมีการน้าเข้าเพคตินอยู่ ในปริมาณมาก ในปี 
2 5 5 9  มี ก า ร น้ า เ ข้ า  pectic substances, 
pectinates แ ล ะ pectates จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เท ศ
ประมาณหกร้อยล้านบาท (กรมส่งเสริมการส่งออก, 
2558) ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงมีแนวคิดที่จะน้าวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาสกัดเพคติน ได้แก่เปลือก

กล้วยน้้ าว้า   กล้ วยไข่  กล้ วยหอม และ กล้วย
เล็บมือนาง เพื่อน้าของเหลือท้ิงนี้มาเพิ่มมูลค่าและท้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เนื่องจากหากสามารถผลิตเพ
คตินได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยลดการ
น้าเข้าเพคตินจากต่างประเทศอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเพคตินที่สกัดจาก

เปลือกกล้วย 4 ชนิด ได้แก่  กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ 
กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเพคตินที่ได้
โดยหา ความช้ืน น้้าหนักสมมูล ปริมาณกรดแอน
ไฮโดรยูโรนิก ปริมาณเมทอกซิล และระดับการเกิด
เอสเทอร์  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
เพคตินเป็นสารพอลิเมอร์ตามธรรรมชาติ ซึ่งอยู่

ในผนังเซลล์พืช บริเวณ ช้ัน Middle lamella ท้า
หน้าที่ยึดเหยี่ยวเซลล์เข้าด้วยกัน พบมากในบริเวณที่
มีเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม เช่น ต้นอ่อน ใบ และผล เป็นต้น  
เพ ค ติ น จั ด เป็ น ส า รป ระ เภ ท  Heteropolysac 
charide ดังแสดงในภาพที่ 1 ส่วนใหญ่ประกอบไป
ด้วย กรดกาแลคทูโรนิก (Galacturonic acid) ที่

เช่ือมต่อกันด้วยพันธะ α  -1, 4 ซึ่งหมู่คาร์บอกซิ
ล ข อ งก รด ก าแ ล ค ทู โรนิ ก นั้ น   ส่ วน ให ญ่ จ ะ
เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับเมทิลแอลกอฮอล์ ได้
เป็นหมู่เมทิลเอสเทอร์  (Christensen, 1986) และ
อาจประกอบด้วยน้้าตาลหลายชนิดเช่น กาแลคโทส 
กลูโคส แรมโนส อะราบิโนส และไซโลส เป็นต้น  

 

 

ภาพที่  1 โครงสรา้งโพลีกาแลกทูโลนิกซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพคติน 
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ป ริ ม าณ ข อ งห มู่ เม ท อ ก ซิ ล  (Methoxyl 
content) และ ระดับการเกิดเอสเทอร์ (Degree of 
esterification) นี้ใช้ในการแบ่งชนิดของเพคติน ได้
เป็น 2 กลุ่มได้แก่ เพคตินกลุ่มที่มีเมทอกซิลสูง (High 
methoxyl pectin; HMP) ซึ่ ง เป็ น เพคติ นที่ มี ค่ า 
ระดับการเกิดเอสเทอร์ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 หรือมี
ปริมาณเมทอกซิลตั้งแต่ร้อยละ 8.16  ขึ้นไป  ในทาง
การค้าจะมีค่า ระดับการเกิดเอสเทอร์อยู่ในช่วง 55-
75 ก า ร เกิ ด เจ ล ข อ ง เพ ค ติ น ชนิ ด นี้ จ ะ ต้ อ งมี
องค์ประกอบที่เหมาะสมคือ มีปริมาณน้้าตาลร้อยละ 
55-65 ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 2.9-
3.1 ซึ่งเป็นสภาวะปกติที่ใช้ในแยมทั่วไปจึงเหมาะ
ส้าหรับท้าแยมและเยลลี่  (Rolin and De Vries., 
1990; Oakenfull, 1991) ส้าหรับประเภทที่สองคือ 
เพคติ นกลุ่ มที่ มี เมทอกซิลต่้ า  (low methoxyl 
pectin) เป็นสารเพคตินที่มีค่า ระดับการเกิดเอสเท
อรต่้ากว่าร้อยละ 50 หรือมีปริมาณเมทอกซิลต่้ากว่า
ร้อยละ 8.16 ส่วนใหญ่จะมีค่า ระดับการเกิดเอส
เทอร์ อยู่ในระหว่างช่วงร้อยละ 20-50 ในทางการค้า
จะมีค่า ระดับการเกิดเอสเทอร์ อยู่ในช่วงร้อยละ 20-
40  ส้าหรับ เพคตินชนิดนี้ สามารถเกิดเจลได้ที่
อุณหภูมิห้อง โดยต้องมีไอออนของโลหะบางชนิด
ช่วยในการเกิดเจล เช่น Ca2+และใช้ปริมาณน้้าตาล
เพี ย ง เล็ ก น้ อ ย  ห รื อ ไม่ ใ ช้ เล ย  (Axelos and 
Thibualt, 1991) โดยสามารถเกิดเจลได้ในช่วงความ
เป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 3.0-4.5 เพคตินชนิดนี้มีเนื้อ
สัมผัสที่ อ่อนนุ่มกว่า จึงสามารถท้าให้อาหารมี
ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นได้  โดยส่วนใหญ่ใช้เติมลง
ในโยเกิร์ต นม หรือน้้าผลไม้สังเคราะห์ที่ต้องการให้มี
ลักษณะเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับน้้าผลไม้ตามธรรมชาติ  
ส้าหรับเพคตินที่มีหมู่เมทอกซิลต่้าโดยทั่วไป โดยมาก
เกิดจากการดีเอสเทอริไฟด์โดยใช้เอธิล  หรือเมธิล 
แอลกอฮอล์หรือด่าง ท้าให้หมู่ไฮดรอกซีมาแทนที่หมู่
เมธอกซิล หรืออาจเกิดจากกรดกาแลคทูโรนิกเกิด
เอสเทอร์กับหมู่เอไมด์ ท้าให้หมู่เมธอกซิลในกรดกา
แลกทูโรนิกบางส่วน ถูกแทนที่ด้วยหมู่เอไมด์ ดังนั้น

ในการเลือกใช้ตัวท้าละลายในการสกัดเพคติน จึงมี
ผลกับท้ังปริมาณและคุณภาพของเพคตินด้วย   

กล้วย (Musa spp.) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จัด
อยู่ ในวงศ์  Musaceae มีถิ่นก้าเนิดในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมบริโภค
เป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย ส้าหรับประเทศไทย
นั้นกล้วยที่มีศักยภาพในการส่งออกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 ได้แก่ กล้วยไข่ และกล้วยหอมทอง (พานิชย์, 
2554)  นอกจากนี้ยังมีการน้ากล้วยไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลายชนิด เช่น กล้วยตาก กล้วย
กวน กล้วยอบกรอบ และผลิตภัณฑ์กลว้ยอื่น ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดเปลือกกล้วยเหลือท้ิง ตัวอย่างเช่นใน
อ้าเภอบางระก้า จังหวัดก้าแพงเพชร มีขยะจากการ
แปรรูปกล้วยประมาณ  3-5 ตันต่อวัน ท้าให้ เกิด
ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม โดยจากการศึกษางานวิจัย
หลายชิ้นพบว่าเปลือกกล้วยสามารถน้ามาผลิตเป็นเพ
คตินได้ เช่นงานวิจัยของอุไรวรรณ  สุขผล(2548) ที่
ท้าการการศึกษาสภาพท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคติน
จากเปลือกกล้วยน้้าว้า พบว่า การสกัดด้วยกรด
ไฮโดรคลอริก 0.2 M ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 60 นาที จะท้าให้ได้เพคตินปริมาณมาก
ที่สุด ซึ่งมีน้้าหนักสมมูลเท่ากับ 544.27 ปริมาณเมท
อกซิล เท่ากับ 5.66 %  ดีกรีการเกิดเอสเทอริไฟด์ 
เท่ากับ 34.70 %  เพคตินที่สกัดได้จัดว่าเป็นเพคติน
ที่มีอัตราการเกิดเจลต่้า เพราะว่ามีค่าเมทอกซิล ต่้า
กว่า 8.16 % และดีกรีการเกิดเอสเทอริไฟด์ต่้ากว่า 
50.00 %  อีกทั้งจากงานวิจัยของ Thomas และ
คณะ (2007) ได้ท้าการศึกษาลักษณะเฉพาะของเพ
คตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วย (Musa AAA) ในการ
สกัดเพคตินจากเปลือกกล้วย (Musa AAA) ที่ pH 
(1.5 แ ล ะ  2.0) อุ ณ ห ภู มิ  (80 แ ล ะ  90 อ งศ า
เซลเซียส) ที่เวลา (1 และ 4 ช่ัวโมง) ผลจากการสกัด
เพคติน พบว่า การสกัดโดยใช้ pH 1.5 เป็นเวลา 4 
ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จะให้เพคตินใน
ปริมาณที่มากที่สุด  นอกจากนี้จากงานวิจัยของ 
Castillo-Israel และคณะ (2015). ได้ท้าการสกัด
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และศึกษาสมบัติของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วย
หิน (Saba banana) พบว่าการใช้สารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกสกัดเปลือกกล้วยสุกเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
ที่อุณหภูมิ 90±5 องศาเซลเซียสได้เพคตินร้อยละ 
16.54 เมื่อเทียบกับน้้าหนักเปลือกกล้วยแห้ง เพคติน
ที่ได้มีน้้าหนักสมมูล 1503.16 มีความช้ืน ปริมาณเถ้า 
ปริมาณเมทอกซิล  ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิก 
และระดับการเกิดเอสเทอร์ร้อยละ 14.13 13.83 
5.25 39.68 และ 75.03 ตามล้าดับ เทียบกับเพคติน
ทางการค้าที่ได้จากเปลือกของพืชตระกูลส้ม ซึ่งมี
น้้าหนักสมมูล 893 ความช้ืน ปริมาณเถ้า ปริมาณ
เมทอกซิล  ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิก และระดับ
การเกิดเอสเทอร์ร้อยละ 12.03 1.76 9.09 74.29 
และ 69.48 ตามล้าดับ ซี่ งมีสมบัติหลายอย่าง
ใกล้ เคียงกัน จึงได้น้าเพคตินที่สกัดได้นี้ ไปใช้ใน
กระบวนการท้าแยมสตอเบอรี่ วัความพึงพอใจ ผลที่
ได้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะน้าเพคตินจากเปลือก
กล้วยหินนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้   จาก
การศึกษางานวิจัยในข้างต้นนี้  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
น้าเปลือกกล้วยเหลือทิ้งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
เลือกศึกษาการสกัดเพคตินจากกล้วยที่คนไทยนิยม
รับประทานและน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
กล้ วยน้้ าว้ า  กล้ วย ไข่  กล้ วยหอม แ ละ กล้ วย
เล็บมือนาง โดยน้ามาเปรียบเทียบปริมาณและ
คุณภาพของ เพคตินที่สกัดได้   

วิธีการวิจัย  
การเตรียมเปลือกกล้วย  
น้ากล้วยสุก 4 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ 

กล้วยหอม และ กล้วยเล็บมือนาง ที่ซื้อจากตลาดวง
เวียนใหญ่ มาแยกเปลือกกล้วยออก น้ามาล้างท้า
ความสะอาด สับให้เป็นช้ินเล็กๆ บดด้วยเครื่องบด 
แล้วน้าไปต้มในสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 
95 % ในอัตราส่วน 1:1 โดยมวลต่อปริมาตร  ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที น้า
เปลือกกล้วยที่ผ่านการอบได้ไปล้างน้้าโดยแช่เปลือก

กล้วยในน้้าประมาณ 1 นาที 2 ครั้ง และให้น้้าไหล
ผ่านเปลือกกล้วยประมาณ 5 นาทีอีก 1ครั้ง และอบ
ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 ช่ัวโมงจน
แห้ง เก็บท่ีอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส 

การสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริก  
วิธีการสกัดดัดแปลงมาจาก Castillo-Israel 

และคณะ(2015) ท้าโดยน้าเปลือกกล้วยบดแห้ง 40 
กรัม สกัดเพคตินด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้น 0.05 โมลาร์ 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิที่ 90 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ท้าการสกัด 2 รอบ 
น้าสารละลายที่ได้จากการกรองมาเติมเอทานอล
เข้มข้น 95 % ในอัตราส่วนสารละลายที่สกัดได้ต่อเอ
ทานอล 1:1 โดยปริมาตรต่อปริมาตร ตั้งทิ้ งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 15 ช่ัวโมง กรองแยกเพคตินที่ตะกอน
ออกมา ล้างตะกอนเพคตินที่ได้ด้วยเอทานอล 95 % 
3 ครั้ง แล้วอะซิโตน 50 % 3 ครั้ง จากนั้นน้าไปอบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง น้าสารที่ได้ไปบดให้เป็นผงละเอียดขนาดเล็ก
กว่า 80 เมช น้าผงเพคตินที่ ได้ ไป วิเคราะห์หา
ปริมาณเพคติน ความช้ืน ปริมาณเมธอกซิล และ
ระดับการเกิดเอสเทอร์ 

วิเคราะห์หาความชื น (AOAC, 1995)  
อบถ้วยกระเบื้องในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 15 - 20 นาทีท้ิงให้เย็นในเดซิกเค
เตอร์ ใส่ตัวอย่างเพคตินผงประมาณ 0.50 กรัม ลงใน
ถ้วยกระเบื้อง บันทึกน้้าหนักสารตัวอย่าง น้าไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ทิ้ง
ให้ เย็นในเดซิกเคเตอร์  และบันทึกน้้ าหนักสาร
ตัวอย่างหลังอบอีกครั้ง น้าน้้าหนักก่อนและหลังอบ
ไปค้านวณหาความชื้นดังสมการ 

ความชื้น(%) =
น้้าหนักก่อนอบ(g) - น้้าหนักหลังอบ(g)

น้้าหนักสารตัวอย่าง(g)
×100 

การวิเคราะห์หาน ้าหนักสมมูล (Equivalent 
weight) 

การหาปริมาณปริมาณเมธอกซิล ปริมาณกรด
แอน ไฮ โดรยู โรนิ ค  (AUA) และน้้ าห นั กสมมู ล 
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ด้าเนินการตามวิธีของ Owens และคณะ (1952)  
โดยค่าน้้าหนักสมมูลจะถูกน้ามาใช้ในการหาปริมาณ
กรดแอนไฮโดรยูโรนิค (AUA) และระดับของเอสเทอ
ริฟิเคชั่น   

การวิเคราะห์หาน้้าหนักสมมูลท้าโดยวิธีการ
ไทเทรตกรดเบส ที่ อาศัยปฏิ กิ ริยาสะเทินของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดกาแลกทูโลนิกในเพคติน 
โดยเริ่มต้นจากการช่ังเพคติน 0.25 กรัมใส่ขวดรูป
ชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมเอทานอล 5 มิลลิลิตร 
น้้าปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์ 100 มิลลิลิตร ใช้ฟี
นอล-เรดเป็นอินดิเคเตอร์จ้านวน 6 หยด  และเติม
โซเดียมคลอไรด ์1 กรัมเพื่อให้สังเกตการณ์เปลีย่นสทีี่
จุดยุติชัดเจนขึ้น  ผสมให้สารละลายจนหมดไม่มี
ตะกอนของเพคตินเหลืออยู่ แล้วน้าไปไทเทรตด้วย
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 
0.025 โมลาร์ ท้าการไทเทรตอย่างช้า ๆ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาดีเอสเทอริฟิเคชัน ที่จุดยุติ
อินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู (pH 7.5) สังเกตว่า
สี ค งเดิ ม เป็ น เวลาอย่ า งน้ อย  30 วิน าที  แล้ ว
ค้านวณหาโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่สมมูลกับ
กรดกาแลกทู โลนิกในเพค -ติน น้าค่าที่ ได้ ไปหา
น้้าหนักสมมูลตามสมการ  

น้้าหนักสมมูล =
น้้าหนักสารตัวอย่าง(g)

NaOH ที่สมมูลกับกรด (mol) 
 

 
การวิเคราะห์ปริมาณ เมธอกซิล (Methoxyl 

content) 
ปริมาณเมทอกซิล หมายถึง จ้านวนของหมู่เมท

อกซิลที่ถูกเอสเทอริไฟด์แทนที่หมู่คาร์บอกซิลใน
โมเลกุลของเพคติน ปริมาณเมทอกซิลนี้มีความหมาย
คล้ายกับระดับการเกิดเอสเทอร์  และเป็นตัวแปร
ส้าคัญในการควบคุมเวลาในการเกิดเจลของเพคติน
และความว่องไวในการตอบสนองต่อ polyvalent 
cation สามารถหาได้โดยอาศัยการท้าปฏิกิริยา 
สปอนนิฟิเคช่ัน (saponification) ของเพคตินด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยน้าสารละลายที่
ถูกท้าให้เป็นกลางจากการวิเคราะห์หาน้้าหนักสมมูล

มาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น  0.25 โมลาร์ 
ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร เขย่าให้สารละลายเป็นเนื้อ
เดียวกันตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที หมู่เม ทอกซิลใน
เพคตินจะเกิดปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน จากนั้นท้าการ
ไทเทรตแบบย้อนกลับเพื่อหาโมลของโซเดียมไฮดร
อกไซด์ที่สมมูลกับหมู่เมทอกซิลในเพคติน โดยเติม
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.25 โมลาร์ 
ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร เขย่าจนสีชมพูจางหายไป 
จากนั้นน้าสารละลายที่ได้ไปไทเทรตกับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.025 โมลาร์  เพื่ อ
ค้านวณหาโมลของโซเดียมไฮดรอกไซดท์ี่สมมลูกับหมู่
เมทอกซิลในเพคติน น้ามาค้านวณหาปริมาณเมทอก
ซิลดังสมการ 

ปริมาณเมทอกซิล(%) =
NaOH ที่สมมูลกับหมู่เมทอกซิล (mol) × 31

น้้าหนักสารตัวอย่าง(g)
×100 

 

เมื่อ 31 คือ มวลโมเลกุลของหมูเ่มทอกซิล 
การวิเคราะห์ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิค 

(Anhydrouronic acid) 
ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิคเป็นค่าที่บอก

ความบริสุทธิ์ของเพคติน สามารถค้านวณได้ตาม
สมการ โดยใช้น้้าหนักสมมูลและปริมาณเมทอกซิล 
ในการค้านวณ 

%AUA =
176×100

Z
 

เมื่อ 176 คือ มวลโมเลกุลของกรดแอนไฮโดรยโูรนิค 
และ 
 

Z = 
น้้าหนักสารตัวอย่าง (g)

 NaOH ที่สมมูลกับกรด (mol) + NaOH ที่สมมูลกับหมู่เมทอกซิล (mol) 
 

 
การวิเคราะห์หาระดับการเกิดเอสเทอร์ 

(Degree of esterification) 
ระดับการเกิดเอสเทอร์ของเพคตินค้านวณได้

จาก  

ระดับการเกดิเอสเทอร์=
176×(%MeO)×100

31×(%AUA)
 

เมื่อ MeO คือเปอร์เซ็นต์ของปรมิาณเมธอกซลิ 
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ผลการวิจัย  
จากการศึกษาปริมาณเพคตินที่สกัดได้จาก

เปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิด โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก 
(HCl) ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์  ที่ อุณหภูมิ  90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง พบว่าเพคตินที่
สกัดจากเปลือกกล้วยไข่มีปริมาณมากที่สุด คือ ร้อย
ละ 14.73 ± 0.43โดยเทียบกับน้้าหนักของเปลือก

กล้วยแห้ง และเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยน้้าว้ามี
ค วาม ช้ืน น้ อยที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ  4.019 ± 0.155 
ในขณะที่ เพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหอมมี
ปริมาณน้อยที่สุดคือ ร้อยละ2.60 ± 0.48 แต่มี
ปริมาณความช้ืนมากที่ สุดคือ ร้อยละ 6 .077 ± 
0.263 ดังแสดงในตารางที่ 1 

  

ตารางที่ 1 ปริมาณของเพคตินที่สกัดได้จากกล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง 
ชนิดกล้วย ร้อยละของเพคติน 

ที่สกัดได้เทยีบกบัน ้าหนักแห้ง 
ความชื น (%) 

กล้วยน้า้วา้ 11.22 ± 0.33b 4.02 ± 0.16b 
กล้วยไข ่ 14.73 ± 0.43a 4.43 ± 0.18b 
กล้วยเล็บมือนาง 8.81 ± 0.36c 4.14 ± 0.23b 
กล้วยหอม 2.60 ± 0.48d 6.08 ± 0.26a 

หมายเหตุ วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s   New  Multiple Range   Test ) ตัวอักษร a, b, c, d ที่ต่างกันในคอลัมน์
เดียวกันมีความเเตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

จากการศึกษาคุณภาพของเพคตินที่สกัดได้จาก
เปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิดพบว่า เพคตินที่สกัดจาก
เปลือกกล้ วยหอมมี น้้ าหนั กสมมู ลสู งที่ สุ ดคื อ 
153.82± 0.76  และเพคตินจากกล้วยน้้าว้ามีน้้าหนัก
สมมูลต่้าที่สุดคือ 104.84 ± 0.56  อีกทั้งเพคตินที่
สกัดได้จากเปลือกกล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง และ
กล้วยหอมจะมีสีน้้าตาล ในขณะที่เพคตินที่สกัดได้
จากเปลือกกล้วยน้้าว้าจะมีสีน้้ าตาลอ่อน และมี
ปริมาณกรดแอนไฮโดรยูโรนิค ปริมาณเมทอกซิล 
และระดับการเกิดเอสเทอร์สูงที่สุดคือร้อยละ36.19 
± 0.57, 3.44 ± 0.26 แ ล ะ  53.99 ± 1.62 
ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าเพคตินที่สกัดได้จาก
เปลือกกล้วยเล็บมือนางจะมีปริมาณกรดแอนไฮโดรยู
โรนิค และปริมาณเมทอกซิลต่้าที่สุด คือร้อยละ 
20.03 ± 0.93 และ1.8059 ± 0.3033 ตามล้าดับ เพ

คตินจากกล้วยหอมมีระดับการเกิดเอสเทอร์ต่้าที่สุด
คือร้อยละ 49.79 ± 1.1821 ดังแสดงในตารางที่ 2 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองการสกัดเพคตินจากเปลือก

กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง และกล้วย
หอม โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โมลาร์ ที่
อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
พบว่าปริมาณเพคตินที่สกัดได้อยู่ระหว่างช่วงร้อยละ 
2.60 - 14.73 โดยเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกกล้วยไข่มี
ปริมาณมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเพคตินใน
เนื้อเยื่อพืชชนิดอื่น(นิธิยา รัตนาปนนท์, 2545)ที่ไม่ได้
ใช้ในอุตสาหกรรม  เช่นมันฝรั่ง มะเขือเทศ แครอท 
เป็นต้น  ซึ่ งมี เพคตินร้อยละ 2.3 3.0 และ7 -10 
ตามล้าดับ โดยจะเห็นว่าเพคตินที่สกัดจากเปลือก
กล้วยไข่มีปริมาณมากกว่า แต่เมื่อเทียบกับปริมาณ 
เพคตินในเนื้อเยื่อพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมี 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยน้้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยเล็บมือนาง

หมายเหตุ วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s   New  Multiple Range   Test ) ตัวอักษร a, b, c, d ที่ต่างกันในแถว
เดียวกันมีความเเตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ปริมาณน้อยกว่าโดยกากแอปเปิ้ลที่เหลือจาก
การคั้นน้้ามีเพค ตินร้อยละ 15-18 และ เปลือกส้ม
จะมีเพคตินร้อยละ 30-40 และมีปริมาณใกล้เคียงกับ
เพคตินที่ ได้จากเปลือกกล้วยหิน(Saba banana)  
(Castillo-Israel, 2015) ซึ่งใช้วิธีการสกัดที่คล้ายกัน
โดยได้เพคตินร้อยละ 16.54  

เมื่อเปรียบเทียบความช้ืนของเพคตินที่สกัดได้
พบว่าอยู่ระหว่างร้อยละ 4.02 - 6.08 โดยเพคติน
จากเปลือกกล้วยไข่มีความช้ืนมากที่สุด แต่จะมี
ปริมาณความช้ืนที่ต่้ากว่าเพคตินที่มีจ้าหน่ายทาง
การค้า  (Castillo-Israel, 2015) ซึ่งมีความช้ืนร้อย
ละ 12.03 โดยปริมาณความช้ืนของเพคตินที่สกัดได้ 
มีผลต่อคุณภาพของเพคติน  กล่าวคือถ้ามีปริมาณ
ความช้ืนมากจะท้าให้เพคตินที่สกัดได้ มีคุณภาพ
ลดลงคือ มีลักษณะจับตัวเป็นก้อน และก่อให้เกิดเช้ือ
ราและเช้ือจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ได้  เมื่อพิจารณาสี
ของเพคตินถ้ามีสีที่เข้มเกินไปเมื่อน้าไปใช้อาจท้าให้สี
ของอาหารเปลี่ยนไป 

การศึกษาคุณภาพของเพคตินที่สกัดได้เทียบ
กั บ งาน วิ จั ย ข อ ง  Castillo-Israel, K.A.T., et al. 
(2015) ซึ่ งใช้วิธี เดียวกันในการทดสอบคุณภาพ  
พบว่า มีน้้าหนักสมมูลอยู่ระหว่างร้อยละ 104.84 - 
153.82 ซึ่ งต่้ ากว่าน้้ าหนักสมมูลของเพคตินที่มี
จ้าหน่ายทางการค้า (ร้อยละ893) และเพคตินจาก
เปลือกกล้วยหิน (ร้อยละ1503.16) แสดงว่าเพคตินที่
สกัดได้มีปริมาณโพลีกาแลกทูโรนิกน้อยกว่าเพคตินที่
มี จ้ า ห น่ า ย ท า งก าร ค้ า อ ยู่ ม า ก  ซึ่ ง ส่ งผ ล ต่ อ

ความสามารถในการก่อตัวเป็นเจล นอกจากนี้ค่าที่
บอกความบริสุทธิ์ของเพคตินอีกค่าหนึ่งคือ ปริมาณ
กรดแอนไฮโดรยูโรนิค พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง
ร้อยละ 20.03-36.19 โดยเพคตินจากเปลือกกล้วย
น้้าว้าให้ค่าสูงที่สุด แต่ก็ยังมีค่าต่้ากว่าเพคตินที่มี
จ้าหน่ายทางการค้า (ร้อยละ39.68 ) และเพคตินจาก
เปลือกกล้วยหิน (ร้อยละ 74.29)  

เมื่อพิจารณาปริมาณเมทอกซิล และระดับการ
เกิดเอสเทอร์ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพของเพคติ
นพบว่ามีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.81 – 3.44 และ 
49.79 - 53.99 ตามล้าดับ โดยเพคตินจากเปลือก
กล้วยน้้าว้ามีค่าดังกล่าวสูงที่สุด แต่ยังมีค่าต่้ากว่าเพ
คตินที่มีจ้าหน่ายทางการค้า (ร้อยละ9.09 และ 
69.48 ตามล้าดับ) และเพคตินจากเปลือกกล้วยหิน 
(ร้อยละ5.25 และ 75.03 ตามล้าดับ) หากพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่ใช้แยกประเภทของเพคติน(Rolin and 
De Vries, 1990; Oakenfull, 1991)โดยระดับการ
เกิดเอสเทอร์ร้อยละ 50 ขึ้นไป  หรือมีปริมาณเมทอก
ซิลตั้งแต่ร้อยละ 8.16 ขึ้นไปจัดเป็นเพคติน กลุ่มที่มี
เมธอกซิลสูง และถ้าต่้ากว่าค่าท่ีก้าหนด จะถูกจัดเป็น
เพคตินกลุ่มที่มีเมทอกซิลต่้าแล้วนั้น เพคตินที่ได้จาก
การสกัดของเปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิดจะมีระดับการ
เกิดเอสเทอร์ที่ใกล้เคียงกัน  และมีค่าประมาณร้อย
ละ 50 อีกทั้งยังมีปริมาณเมทอกซิลไม่เกินร้อยละ 
3.4413 จึงท้าให้เพคตินท่ีสกัดได้จากเปลือกกล้วยทั้ง 
4 ชนิดนี้  จัดเป็นเพคตินประเภทกลุ่มที่มีเมธอกซิล
ต่้า โดยเพคตินจากเปลือกกล้วยน้้าว้ามีระดับการเกิด

เพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยชนิดต่าง ๆ  กล้วยน้า้วา้ กล้วยไข ่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหอม 
น้้าหนักสมมูล 104.84 ± 0.56a 118.52 ± 0.70b 178.60 ± 0.84c 153.82 ± 0.76d 
ปริมาณเมธอกซิล % 3.44 ± 0.26a 2.77 ± 0.08b 1.81 ± 0.30c 2.03 ± 0.19c 
AUA % 36.19 ± 0.57a 31.01 ± 0.65b 20.03 ± 0.93d 23.14 ± 0.95c 
DE% 53.99 ± 1.62a 50.68 ± 0.49b 51.20 ± 1.85b 49.79 ± 1.18b 
สีของเพคติน สีน้้าตาลอ่อน สีน้้าตาล สีน้้าตาล สีน้้าตาล 
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เอสเทอร์สูงที่สุด โดยเพคตินที่มีหมู่เมทอกซิลต่้า
เกิดขึ้นจาก โครงสร้างของเพคตินมีหมู่น้้าตาลอื่นๆ 
เช่น กลูโคส อะราบิโนส ไซโลส  ผสมอยู่กับกรดกา
แลกทูโรนิก ปริมาณมาก หรือเกิดจากการที่หมู่เมธ
อกซิลในกรดกาแลกทูโรนิกบางส่วน ถูกแทนที่ด้วย
หมู่เอไมด์ หรือหมู่ไฮดรอกซิลมาแทนที่หมู่เมธอกซิล 
การที่จะทราบองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆ ในเพคตินนี้
ต้องอาศัยการวิเคราะห์ด้วยวิธีอื่นต่อไป  เพคตินที่มี
หมู่เมทอกซิลต่้านี้สามารถเกิดเจลได้ที่อุณหภูมิห้อง 
โดยต้องมีไอออนของโลหะบางชนิดช่วยในการเกิด
เจล เช่น Ca2+โดยใช้ปริมาณน้้าตาลเพียงเล็กน้อย 
หรือไม่ใช้เลย (Axelos and Thibualt, 1991) และ
สามารถเกิดเจลได้ในช่วงความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 
3.0-4.5 เพคตินชนิดนี้มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มกว่า จึง
สามารถท้าให้อาหารมีลักษณะเนื้อผิวที่ดีขึ้น ใช้เติม
ลงในโยเกิร์ต นม หรือน้้าผลไม้สังเคราะห์ที่ต้องการ
ให้มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับน้้าผลไม้ตามธรรมชาติ 

 

 สรุป  
จากการทดลองการสกัดเพคตินจากเปลือก

กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยหอม 
โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  0.05 โมลาร์  ที่
อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
พบว่าเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยไข่มีปริมาณมาก
ที่สุดร้อยละ 14.73 ± 0.43 เพคตินที่สกัดจากเปลือก
กล้วยน้้าว้ามีความช้ืนน้อยที่สุดคือร้อยละ 4.019 ± 
0.155 เพคตินจากเปลือกกล้วยทั้ง 4 ชนิดมีน้้าหนัก
สมมูลต่้าอยู่ระหว่าง 104.84 - 153.82 ปริมาณกรด
แอนไฮโดรยูโรนิคมีค่าระหว่างร้อยละ 20.03-36.19 
โดยเพคตินจากเปลือกกล้วยน้้าว้าให้ค่าสูงที่สุด เมื่อ
พิจารณาปริมาณเมทอกซิล และระดับการเกิดเอส
เทอร์ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกคุณภาพของเพคตินพบว่ามี
ค่าอยู่ระหว่าร้อยละ 1.8059 – 3.4413 และ 49.79 
- 53.99 ตามล้าดับโดยเพคตินจากเปลือกกล้วยน้้าว้า
มีค่าดังกล่าวสูงที่สุด เพคตินที่สกัดได้ทั้งหมดจัดเป็น
เพคตินกลุ่มที่มีเมธอกซิลต่้า 
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บทคัดย่อ 
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง โดยท าการศึกษา ณ แผนก

สัตว์ทดลอง สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา           

เขตพื้นที่ล าปาง เร่ิมท าการศึกษาวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 31 วัน โดยการน าใบยาสูบแห้งมา

แช่ลงในน้ าเปล่าเพื่อควบคุมไรในไก่พื้นเมือง โดยมีการศึกษา   2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 น าไรไก่จ านวน 80 ตัว มาบรรจุในเพลททดลอง 

จ านวน 4 เพลท เพลทล่ะ 20 ตัว จากนั้นน าใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ 7.5 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น าสารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ ามาฉีดพ่นลงในเพลททดลอง พบว่า สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ความ

เข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีการก าจัดไรไก่ได้ดีกว่า ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ วิธีที่ 2 

ท าการศึกษาโดยใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าในการควบคุมไรบนตัวไก่พื้นเมือง โดยใช้ไก่พื้นเมือง เพศเมีย จ านวน 20 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

และปล่อยให้มีการติดไรตามธรรมชาติและมีการศึกษาโดยใช้สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันใน 4 ระดับ 

คือ  0, 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไก่จะได้รับการจุ่มลงในสารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้นต่างระดับกัน 

พบว่า สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ า ที่มีความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีการออกฤทธิ์ในการควบคุมไรในไก่พื้นเมืองได้ดีกว่า ที่ระดับ

ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และการ

คืนกลับมาของไร พบว่า สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีการคืนกลับมาของไรได้ช้ากว่า ใบยาสูบแห้ง

ผสมน้ าที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 2.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และที่ระดับของความเข้มข้น 0 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อการก าจัดไรดังนั้น

สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้นมากจะสามารถควบคุมไรได้ดี และจะท าให้การกลับคืนมาของไรช้าลง 
 

ค าส าคัญ:  ไร, ใบยาสูบ 
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Abstract 
The objective of this study was for used of dry tobacco leaves for control mites in Native Fowls. The 

study worked at division of experimental farm. Department of animal science and fisheries Facultry of science and 
agricultural technology Rajamangala university of technology lanna lampang. The study periods was at              1 
march 2015 to 31 march 2015.The total was 31 days of experimental .The objective of this study were 2 type of 
experimental. Experimental 1 was used solvent of dry tobacco leaves in water at concentration 4 level ,0, 2.5, 5, 
7.5 percentage respectively for control mites in glass plates. The result was found at 7.5 percentage can control 
mites in glass plates than 5, 2.5, 0 respectively. Experimental 2 was used solvent of dry tobacco leaves in water 
at concentration 4 level ,0, 2.5, 5, 7.5 percentage respectively for control mites on body of native fowls. The 
result was found at 7.5 percentage can control mites on the body of native fowls  than 5, 2.5, 0 respectively. 
About data of mites were returned on body of native fowls was found at concentration 7.5 percentage can 
control mites return on body of native fowls than 5, 2.5, 0 respectively. 

Keywords: Mites,Tobacco Leave

บทน า  
 ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองมักจะ

มีปัญหา เกี่ ย วกับ โรคพยาธิภายนอก ( External 

parasites)  เช่น ไร เห็บ หมัด เรือด เป็นต้น ซึ่งมีผล

ท าให้ไก่พื้นเมืองนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ได้

ผลผลิตน้อยลง เป็นเหตุให้ก่อความเสียหายต่อ

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึง

จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงวิธีที่เหมาะสมในการก าจัด

พยาธิภายนอก ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การก าจัดโดยวิธีการ

คือการจับออกแล้วฆ่าให้ตาย และวิธีการให้สารเคมี 

โดยการฉีดพ่นบนตัวสัตว์ เป็นต้น ส าหรับการฉีดพ่นน้ัน

จะมีผลเสียท าให้มีสารพิษตกค้างบนตัวสัตว์ และเป็น

อันตรายถึงผู้บริ โภค ดังนั้น จึงน่าจะมีตัวยาหรือ

สมุนไพรบางชนิด ที่สามารถใช้แล้วไม่มีสารพิษตกค้าง

ในผลิตภัณฑ์ หรือตามบริเวณล าตัวของไก่พ้ืนเมืองและ

สภาพแวดล้อม จึงได้มีการทดลองเกี่ยวกับพืช คือ การ

ใช้ใบยาสูบแห้งซึ่งมีสรรพคุณที่จะสามารถไล่ และฆ่า

แมลงได้เป็นอย่างดี (เต็ม, 2549) ซึ่งเป็นแนวทางที่จะ

ลดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่ง และเป็น

ผลดีกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และยังสามารถ

ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่ายา และสารเคมีได้อีกด้วย

(พรรณี, 2537) 

สุรัตน์วดี (2554) รายงานว่า พยาธิภายนอกของ

ไก่พ้ืนเมืองถือเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งในระบบการ

ผลิตไก่พื้นเมือง พยาธิภายนอกที่พบเป็นส่วนมากคือ 

เหา หมัด และไร เป็นต้น เหาไก่ท่ีพบมีหลายชนิด ชนิด

ของเหาที่พบมากที่สุดคือ เหาที่อยู่บนตัวไก่และมักพบ

อยู่รอบๆ ทวารไก่ หางไก่ ใต้ปีกและบนหลัง เป็นต้น 

ถ้ามี เหามากๆ จะท าให้ผิวหนังไก่อักเสบ ขนร่วง 

สุขภาพเสื่อมลง การเจริญเติบโตและการไข่ชะงักลง ใน

ส่วนของหมัดนั้นหมัดจะเกาะดูดเลือดไก่กินเป็นอาหาร 

มักเกาะอยู่ตรงบริเวณหัว และคอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ

เห็นชัดบริเวณขอบตา ที่หงอน และคาง ถ้าไก่อายุ 2 

เดือนแล้วจะไม่ตาย แต่อัตราการเจริญเติบโตช้า 

ส าหรับลูกไก่ที่อายุต่ ากว่า 2 เดือนมักจะตายเกิน 50 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือรอดจะไม่สมบูรณ์ และการ

เจริญเติบโตช้ามาก และพยาธิภายนอกชนิดสุดท้ายที่

พบในไก่พื้นเมือง คือ ไรไก่   ไรที่พบบ่อยและท า

อันตรายแก่ไก่ คือ ไรแดง โดยจะดูดเลือดไก่ในเวลา

กลางคืน ท าให้ไก่ระคายเคืองที่ผิวหนัง การไข่จะลดลง
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ถ้ามีมากจะท าให้เกิดอาการโลหิตจางและอาจตาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่อายุน้อย ซึ่งการป้องกันหรือ

ก าจัดพยาธิภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะใช้จ าพวกสารเคมี 

เช่น พ่นด้วยน้ ายาดีลดริน 0.5 - 4 เปอร์เซ็นต์ หรือ

มาลาไธออน 0.5 เปอร์เซ็นต์  ฉีดไปที่บริเวณใต้ปีก ก้น 

หาง และตามคอก หรือใช้ส าลีชุบน้ ายาดีลดรินลูบทวน

ขนไก่ให้ทั่วตัว การใช้สารเคมีในการก าจัดพยาธิ

ภายนอกถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองและเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของสัตว์เลี้ยงโดยปัจจุบันได้มีผู้ให้ความสนใจใน

การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อเป็นการรักษาและก าจัดพยาธิ

ภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายและเป็น

อันตรายต่ อสั ตว์ เ ลี้ ย งน้ อยกว่ าการ ใ ช้สาร เคมี

ตัวอย่างเช่นตะไคร้ ตะไคร้หอม  น้อยหน่า ยาสูบ 

สะเดา ฯลฯ สมุนไพรเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการ

ก าจัดแมลงได้ 

การศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งในการควบคุมไรใน

ไก่พ้ืนเมืองในครั้งนี้ เพื่อท่ีจะทราบปริมาณความเข้มข้น

ของใบยาสูบแห้งผสมน้ าในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง

ที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพของใบยาสูบ

แห้งในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง เพื่อที่จะช่วยลด

ต้นทุนในการผลิต รวมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และเป็น

การน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ผู้ที่สนใจท่ีจะน าไปปรับใช้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเข้มข้นที่

เหมาะสมของการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าต่อการออก
ฤทธิ์ในการควบคุมไรในไก่พ้ืนเมืองได้ด ี
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
 พยาธิภายนอก  (Ectoparasites)  
 พยาธิภายนอกมีหลากหลายชนิด สามารถตรวจ
พบได้ในไก่ที่เลี้ยงในประเทศ พยาธิภายนอกเหล่านี้ 
ประกอบด้วย แมลง เห็บ และไร แมลงที่พบในไก่จะ
ประกอบด้วยแมลงที่มีปีก (Fly) และแมลงที่ไม่มีปีก 
เหาและหมัด (อาคม, 2540)  
 เห็บ (Ticks)  
 จะดูดเลือดจากตัวไก่ตอนกลางคืน ส่วนตอน
กลางวันจะซ่อนตัวตามรอยแตกของโรงเรือน มีผลท า
ให้เกิดภาวะโลหิตจางและผลผลิตลดลง  
 หมัด (Fleas)  
      สามารถพบได้ทั้งในสัตว์ปีกและสตัว์ชนิดอื่นๆ ตัว
เต็มวัยมีสีน้ าตาลแก่เกาะติดแน่นอยู่ที่ผิวหนังและหัว 
ก่อให้เกิดแผลต่าง ๆ บนตัวไก่และหมัดอาจจะเป็น
ตัวน าโรคต่าง ๆ ในไก่ด้วย หมัดที่มีความส าคัญที่พบได้
ในการเลี้ยงไก่ทั่วไปได้แก่หมัดหน้าไก่ (Sticktight 
Flea) หมัดชนิดนี้พบได้บริเวณผิวหนัง ใบหน้า เหนียง
หงอน และรอบ ๆเบ้าตาของไก ่หมัดมีขนาดเล็กตัวเต็ม
วัยยาวราว 1 ถึง 2 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 0.7 
ถึง 0.8 มิลลิเมตร ตัวผู้มีขนาดคงที่กว่าตัวเมีย แล้วยัง
จะมีขนาดโตขึ้นหลังจากดูดเลือด และมีไข่เจริญอยู่
ภายในท้อง ตัวเต็มวัยเพศเมียของหมัดชนิดนี้ยาว
ประมาณ 1.0 – 1.4 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 0.7 
ถึง 0.8 มิลลิเมตร (สัมฤทธ์ิ, 2535; อาคม, 2540) 
 สุชาติ (2526) กล่าวว่า ไรอยู่ในใน Order 
Mallophaga มีขนาดเล็กไม่มีปีกอาศัยอยู่นอกร่างกาย
ของสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่ และมีชีวิตอยู่ไกลจากโฮสต์
ได้ไม่นาน 
   สุธรรม (2508) กล่าวว่า ไรไก่ไม่ดูดเลือดสัตว์แต่
จะกัดหรือแทะเล็มตามผิวหนัง ขน หรือ ตุ่มหนัง ท าให้
สัตว์ปีกร าคาญ ไม่สามารถหลับนอนได้ตามปกติ ท าให้
ซูบผอม อ่อนแอ ต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
 
 

1460



 ไร (Mites)  
       ไรที่พบในไก่เลี้ยงในประเทศไทย พบว่ามีจ านวน 
5 ชนิดได้แก่ Dermanyssusgallinae, Ornithonyssus 
bursa, MegriniaCubitalis, Pterolichusobtusus, 
Knemidocoptermutans ไรเป็นพยาธิภายนอกของ
สัตว์ปีกแทบทุกชนิดพบมากบริเวณแข้งและล าตัวไก่ ไร
เป็นตัวการส าคัญที่ท าความระคายเคืองต่อผิวหนังของ
ไก่ และท าให้เกิดการลดลงของไข่ ถ้ามีมากก็จะท าให้
เกิดภาวะโลหิตจางและอาจตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในไก่ที่มีอายุน้อย นอกจากนี้ยังเป็นตัวพาหนะในการ
แพร่เช้ือโรคอหิวาต์ไก่ โรคสไปโรคีโตซีสและโรคฝีดาษ 
(สัมฤทธิ์, 2535; อาคม, 2540; เชิดชัย และคณะ, 
2540) 
     พรรณี (2528) ไรเป็นพยาธิภายนอกของสัตว์ปีก
ที่พบได้เสมอ ซึ่งจะดูดกินเลือดเป็นอาหารหากมีการ
รบกวนและระบาดของไรอย่างหนักในสัตว์ปีก จะท าให้
สัตว์ปีกเกิดสุขภาพอ่อนแอ การเจริญเติบโตและการให้
ผลิตลดลงและถึงแก่ความตายได้ ไรเป็นพยาธิภายนอก
ของสัตว์ปีก เช่น ไก่ และนกป่าชนิดอื่น ๆและอาจดูด
เลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย เช่น หนู กระต่าย และ
มนุษย์ เป็นครั้ งคราว ไรชอบออกหาอาหารตอน
กลางคืน ช่วงเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวในโรงเรือน 
โดยเฉพาะรอยแตก และรอยแยกรอบ ๆ ส่วนที่เป็นไม้ 

ใต้ก้อนสิ่งสกปรกต่างๆ หรือใต้มูลสัตว์ หรือรังไข่ จะมีสี
แดง (หลังจากกินเลือด) จนถึงสีด า มักพบเป็นกลุ่มใน
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวสัตว์ปีก ดังนั้นหากต้องการดูตัว
ไรที่ผิวหนังสัตว์ปีกต้องดูตอนกลางคืน เพราะช่วง
กลางวันพวกนี้จะหลบซ่อนตัว มักไม่ค่อยพบในไก่ที่
เลี้ยงในกรง แต่มักจะมีปัญหาในไก่พ่อแม่พันธุ์หรือสัตว์
ปีกท่ีเลี้ยงบนพื้นแกลบ หรือมีกล่องไข่ และมักสัมพันธ์
กับจ านวนนกป่ารวมทั้งสัตว์ปีกที่เลี้ยงด้วย ไรพบได้
ทั่วไปในไก่ไข่ และเป็นพยาธิภายนอกที่ส าคัญในไก่ที่
เลี้ยงในกรงจะมีการสูญเสียอย่างมาก ถ้าหากมีการ
ระบาดอย่างหนัก ไรที่พบในไก่เลี้ยงในประเทศไทย
พบว่ามีจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Dermanyssusgallinae, 
Ornithonyssus  bursa,  Megr in iaCubital is ,  
Pterolichusobtusus, Knemidocoptermutans ซึ่งไร
ยังจัดอยู่ใน Family Dermanyssidae ถือเป็นพยาธิ
ภายนอกของสัตว์ปีกแทบทุกชนิด พบมาบริเวณแข้ง
และล าตัวของสัตว์ปีก ไรเป็นตัวการส าคัญที่ก่อความ
ระคายเคืองต่อผิวหนังของไก่ และการให้เกิดการลดลง
ของไข่ ถ้ามีจ านวนมากก็จะท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง 
และอาจตายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่ที่มีอายุน้อย 
นอกจากน้ียังเป็นตัวแพร่เช้ือโรคอหิวาต์ไก่ โรคสไปโรคี
โตซีส โรคฝีดาษ เป็นต้น 
 

 
ลักษณะภายนอกที่ส าคัญของไร ( External Morphology of Mites )  

 
ภาพที่ 1  ตัวไร 
ที่มา : พรรณ ี(2528)  

 

     อาคม (2538) ชีพจักรของไรจะเป็นแบบง่ายๆ มี
เมตามอร์ โพซิสแบบไม่สมบูรณ์  ซึ่ งมี ระยะการ
เจริญเติบโตในไข่อยู่ในช่วง 5 ถึง 9 วัน หลังจากนั้นจะ
ฟักออกมาเป็นตัวกลางวัยระยะแรกซึ่งจะมีโครงสร้าง

และรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย ในระยะชองตัวกลางวัยจะ
กินอาหารและเจริญเติมโตแล้วมีการลอกคราบ
กลายเป็นตัวเต็มวัยระยะที่ 2 ซึ่งต่อมาจะลอกคราบ
ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการลอกคราบครั้งสุดท้าย และจะเป็น
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ตัวเต็มวัยที่โตเต็มที่ ดังนั้นการลอกคราบทั้งหมดในชีพ
จักรของไรจะมี 3 ครั้ง ไรส่วนมากจะมีชีพจักรสมบูรณ์
ภายในประมาณ 3 สัปดาห์ และจะอาศัยบนตัวโฮสต์

ทุกระยะของชีพจักรของไร และไรไม่สามารถอาศัย
นอกร่างกายของโฮสต์ได้เป็นเวลานาน  
 

 
ชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการก าจัดพยาธิภายนอก 
ยาสูบ  

 

 ภาพที่ 3  ต้นยาสูบ             ภาพที่ 4  ใบยาสูบแห้ง  
ที่มา : ภาควิชาโรคพืช (2553) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nicotiana tabacum  Linn. 
ชื่อสามัญ:  Tobacco 
วงศ:์  Solanaceae 
ชื่ออื่น:  จะวั้ว (เขมร – สุรินทร์) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ยาสูบเป็นพืชในวงศ์โซลานาซีอี เช่นเดียวกับ 

มะเขือเทศ พริก มันฝรั่ง ฯลฯ โดยอยู่ในสกุล นิโคเทีย
น่า  ชนิดยาสูบท่ีปลูกกันท่ัวไปมีมากกว่า 60 พันธุ์ หรือ 
60 ชนิด ยาสูบเป็นไม้ล้มลุก ล าต้นตรง ไม่แตกกิ่งก้าน 
ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงตัวสลับเวียนรอบล าต้น 
รูปร่างเป็นวงรี หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ เนื้อบางนุ่ม 
ผิวมีขน มีช่อดอกแบบพานิเคิล กลีบเลี้ยงสีขาว กลีบ
ดอกสีชมพูอ่อน รูปกรวยมี 5 แฉก ในพันธุ์ที่ปลูกเป็น
การค้าเกือบท้ังหมดเป็นพันธุ์ทาบาคัม มีบางส่วนท่ีปลูก
พันธุ์รัสติกา ทางแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียไม
เนอร์  สูง 0.6-2 เมตร ตามล าต้น และยอดมีขนอ่อน
ปกคลุม ทุกส่วนของต้นมีต่อมน้ ายางเหนียว ใบ เป็นใบ
เดี่ยวออกเรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 10 ถึง 
20 เซนติเมตร ยาว 30 ถึง 60เซนติเมตร ปลายใบมน 
โคนใบเรียวสอบ ท้องใบ และหลังใบมีขนปกคลุม ขอบ
ใบเรียบ และเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก เป็นดอกช่อออกที่

ปลายยอด มีกลีบดอก สีชมพูปนขาว 5 กลีบ ส่วนโคน
เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแหลม มีขนขาวปก
คลุม กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็น
แฉกแหลม ผล เป็นผลแห้ง รูปขอบขนาน ผลอ่อนสี
เขียว เมื่อแก่สีน้ าตาล แตกออกได้ ด้านในมีเมล็ดสี
น้ าตาลจ านวนมาก  
 ใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่
เรียกว่า "แอลคาลอยด์" ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่ 
นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว
ของยาสูบ ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไป
เก็บไว้ที่ใบ ใบยาสูบเมื่อเกิดการเผาไหม้ จะท าให้เกิด
สารประกอบต่าง ๆ อีกจ านวนมาก ท าให้เกิดกลิ่น สี 
และรสต่าง ๆ ความหอม และความฉุน แตกต่างกันไป
ตามชนิดของยาสูบ นอกจากนี้ระดับความอ่อนแก่ของ
ใบ และต าแหน่งของใบ มีผลท าให้องค์ประกอบทาง
เคมี และคุณสมบัติอื่น ๆ แตกต่างกัน 
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ส่วนที่ใช้เป็นยา  
ใบที่แก่มีลักษณะเป็นสีเหลือง มีสารนิโคติน

และอัลคาลอยด์อื่น ๆวัตถุเหล่านี้ท าให้เกิดเป็นพิษขึ้น
เมื่อสัมผัส ท าให้เจ็บคอ และไอ เนื่องจากล าคอและ
หลอดลม อักเสบบวม ถ้าอาการแรงหน่อยจะท าให้
หัวใจอ่อน และเต้นไม่สม่ าเสมอ และผ่อนสภาพ
ประสาทส่วนกลาง ความจ าไม่ดี  มือสั่น หายใจอ่อน
ความดันโลหิตลดลงต่ า เหงื่อออกมาก 

นิโคตินเป็นแอลคาลอยด์ชนิดน้ ามีอยู่ในใบของ
ยาสูบประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ สามารถละลายง่ายในน้ า 
แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ใช้มากในทางเกษตรกรรมปรุง
เป็นยาฉีดแมลงและเพลี้ยต่าง ๆ ได้ผลดีการผสมใช้
นิโคติน 1 ส่วนสบู่อ่อน 20 ส่วนในน้ า 2,000 ส่วน ยานี้
มีพิษแรงใช้ระวังถูกผิวหนังจะซึมเข้าไปเป็นพิษมาก 

ประโยชน์ 
สรรพคุณ : รักษาเหา หิด เป็นยาถอนพิษ รักษา

แผลน้ าร้อนลวก รักษาโรคผิวหนัง แก้หวัด คัดจมูก ฉีด
พ่นฆ่าแมลงและเพลี้ยต่าง ๆ ได้ผลดี 

รักษาเหา - ใช้ยาฉุนหรือยาตั้ง (ใบยาสูบแก่ตาก
แห้ง) 1 หยิบมือ ผสมกับน้ ามันก๊าดประมาณ 3 ถึง 4 
ช้อนแกง ชะโลมทั้งน้ าและยาเส้นลงบนผมทิ้งไว้ 1 
ช่ัวโมง แล้วสระให้สะอาด ท าติดต่อกัน 3 ถึง 4 วัน 

เป็นยาถอนพิษ รักษาแผลน้ าร้อนลวก - ใช้ยา
เส้นหรือยาตั้ง 1 หยิบมือ คลุกกับน้ ามันมะพร้าวปิด
บริเวณที่ถูกน้ าร้อนลวก จะช่วยถอนพิษ 

แก้หวัดคัดจมูก – ใช้ใบยาอย่างฉุนจัด ๆ ผสมกับ
ปูนแดงและใบเนียม กวนเป็นยานัตถุ์ 

แก้หิดและโรคผิวหนัง – ใช้ยางสีด า ๆ ในกล้อง
สูบยาของจีนใส่แต้มแผล แก้หิดได้ดีมาก ใช้เคี่ยวกับ
น้ ามันทารักษาโรคผิวหนังต่างๆ ได้ด้วย  

ภาควิชาโรคพืช (2553) ยาสูบมีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ย
ไฟ  ข้อดีของการใช้สารสกัดยาสูบ คือ มีราคาถูก 
ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้มากกว่าการใช้สารเคมี ไม่มี
สารพิษตกค้างในผลผลิตจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อ
ท าการเก็บเกี่ยวตามค าแนะน า  ไม่ตกค้างในดินและ
สภาพแวดล้อม 

วิธีการใช้  น าสารสกัดยาสูบ 500 มิลลิลิตร ผสม 
น้ าสะอาด 20 ลิตร น าไปใช้ในการฉีดพ่นป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช โดยไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีแดดจัด 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสารสกัดระหว่างการ
เตรียม และฉีดพ่น เนื่องจากสารนิโคตินเป็นสารที่มีพิษ
ต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยทางการกินและ
สัมผัสทางผิวหนัง แต่สามารถสลายตวัได้ง่าย ซึ่งควรท า
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากฉีดพ่นสารสกัดยาสูบไป
แล้วอย่างน้อย 4 วัน 

 

 
ภาพที่ 5  ยาเส้น 
ที่มา : ภาควิชาโรคพืช (2553) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการใช้สมุนไพรก าจัด
พยาธิภายนอก 
     พรรณี (2537) การใช้ใบสดของ กระเพรา 
ตะไคร้ และน้อยหน่า ควบคุมพยาธิภายนอกของไก่ไข่ 
โดยน าไก่ไข่ใส่ถุงพลาสติกที่มีสมุนไพรแต่ละชนิดอยู่ 
ปริมาณที่ใช้ 200 กรัมต่อตัว ทิ้งไว้นาน 20 นาที 
หลังจากนั้นย้ายไก่ออกมาใส่ถุงพลาสติกใหม่ที่มีส าลีชุบ
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ปริมาณ 20 มิลลิลิตร นาน 20 
นาที จากนั้นน าพยาธิภายนอกท่ีตกอยู่ก้นถุงมานับและ
แยกชนิด ผลการทดลอง 3 วันหลังใช้สมุนไพร พบว่า 
ไก่ ไข่ที่ ใ ช้สมุนไพรมีจ านวนพยาธิน้อยกว่ ากลุ่ ม
เปรียบเทียบ โดยพบว่าใบกระเพรามีแนวโน้มออกฤทธิ์
ต่อเหา ส่วนใบตะไคร้สดไม่มีผลต่อเหา แต่มีแนวโน้ม
ออกฤทธิ์ต่อไร ใบน้อยหน่ามีแนวโน้มออกฤทธิ์ต่อเหา
และไร  
 เชิดชัย และคณะ (2540) รายงานว่า การใช้
เมล็ดน้อยหน่า Annona squamosa  Linn. เมล็ด
สะเดา Azadirachta indica, A.Juss และรากหางไหล 
Derris elliptica Benth สกัดด้วยเมทานอล 40 
เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ในการฆ่าไรและเหาไก่นอกตัวไก่ 
(invitro) โดยใช้ระดับความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่าสารสกัดเมล็ดน้อยหน่ามีประสิทธิภาพในการฆ่า
ไรไก่ได้ดีที่สุด (90.75เปอร์เซ็นต์) ตามด้วยสารสกัด
เมล็ดสะเดา (45.37 เปอร์เซ็นต์) และสารสกัดรากหาง
ไหล (32.82 เปอร์เซ็นต์) เปรียบเทียบกับ 0 เปอร์เซ็นต์ 
ในกลุ่มควบคุม (เมทานอล 40 เปอร์เซ็นต์) สารสกัด
เมล็ดน้อยหน่า สารสกัดเมล็ดสะเดา และสารสกัดราก
หางไหลมีประสิทธิภาพในการฆ่าเหาไก่ ค่อนข้างดีและ
ใกล้เคียงกัน (87.14, 97.28 และ 90.19 เปอร์เซ็นต์) 
เปรียบเทียบกับ 0 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มควบคุม(เม
ทานอล 40 เปอร์เซ็นต์) 
 มยุรา (2539) รายงานว่า เบื้องต้นในการใช้
สมุนไพร 5 ชนิด คือ น้อยหน่า Annona squamosa 
Linn. มะกรูด Citrus hystrix DC. ยาสูบ Nicotiana 
tabacum Linn. ยูคาลิปตัส Eucalyptus glopulus 
Labill และละหุ่ง Ricinus Communis Linn และ

น้ ามันพืช 3 ชนิด คือ น้ ามันร า น้ ามันมะกอก และ
น้ ามันละหุ่ง  ในการป้องกันก าจัดเหา (Pediculus 
capitis) ที่โรงเรียนวัดห้วยม่วงอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พบว่ายาสูบมีผลท าให้เหาตายได้ดี
ที่สุด รองลงมา คือน้ ามันละหุ่ง น้อยหน่า น้ ามัน
มะกอก ละหุ่ง น้ ามันร า และยูคาลิปตัส  ส่วนน้ ามัน
ละหุ่ง น้ ามันร า และน้ ามันมะกอกให้ผลในการลด
ปริมาณเหาได้ดีกว่า น้อยหน่า มะกรูด และยูคาลิปตัส 
 ณรงค์ และสุรัตน์วดี (ม.ป.ป.) รายงานว่า การ
ทดสอบฤทธิ์ฆ่าเห็บตัวอ่อนและตัวแก่ด้วยน้ ามันตะไคร้
หอมที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ซึ่ งเจือจางด้วย 
แอลกอฮอล์  95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าน้ ามันตะไคร้มีฤทธิ์
ฆ่าเห็บอ่อนตายได้สูง (เห็บตัวอ่อนตาย 92 เปอร์เซ็นต์) 
ที่ความเข้มข้น 1 ต่อ 16 และ 1 ต่อ 12 โดยปริมาตร
ตามล าดับ ส่วนฤทธ์ิฆ่าเห็บตัวแก่น้ัน น้ ามันตะไคร้หอม
มีฤทธิ์ฆ่าเห็บตัวแก่ตายได้สูง (98 เปอร์เซ็นต์ และ 86 
เปอร์เซ็นต์ หลังจุ่ม 5 วันตามล าดับ) ที่ความเข้มข้น 1 
ต่อ 3 โดยปริมาตรส าหรับน้ ามันตะไคร้หอมที่สกัดจาก
ใบแห้งจะมีฤทธิ์อ่อนกว่าน้ ามันที่สกัดจากใบสด 
การศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าน้ ามันตะไคร้และตะไคร้
หอมมีฤทธิ์ฆ่าเห็บโคได้ ซึ่งในทางปฏิบัติน่าจะกลั่นสกัด
มาฉีดพ่นก าจัดเห็บโคได้ 
 ณรงค์ และคณะ (2539) การใช้สารละลายเมล็ด
สะเดาควบคุมเห็บในแม่โครีดนม 28 ตัว แบ่งเป็น 4 
กลุ่ม กลุ่มละ 7 ตัว วางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
โดยใช้สายละลายเมล็ดสะเดาความเข้มข้น 0, 5, 10 
และ 15 เปอร์เซ็นต์ ท าการพ่นน้ าสะเดาทุก ๆ 3 
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี จนสิ้นสุดการทดลอง ผล
การทดลองปรากฏว่า สารละลายเมล็ดสะเดาที่รับ
ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพภายในการ
ควบคุมเห็บได้ดีที่สุด แตกต่างจากความเข้มข้นที่ 0, 5 
และ 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ในระหว่างกลุ่มทดลองประสิทธิภาพในการ
ควบคุมก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในระดับความเข้มข้น
ที่สูงจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมเห็บได้ดีขึ้น 
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อรวรรณ และคณะ (2545) ศึกษาการใช้สารสกัด
จากใบยาสูบในการควบคุมพยาธิภายนอกในไก่
พื้นเมืองโดยสุ่มสารสกัดจากยาสูบที่ระดับต่างกัน 3 
ระดับคือ 3, 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยท า
การทดลองระดับละ 3 ซ้ า  ในแต่ละซ้ ามีไก่ 2 ตัว   
ท าการศึกษาถึงระดับความเข้มข้นของสมุนไพรชนิดที่ดี
ที่สุดในการใช้ก าจัดพยาธิภายนอกของไก่พื้นเมือง ไก่
จะได้รับการจุ่มด้วยสารสกัดจากยาสูบที่ความเข้มข้น
ต่างระดับกัน ก่อนท าการจุ่มตัวไก่ในสารสกัดจากยาสบู
ที่ความเข้มข้น 3,  4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ท าการตรวจ
นับชนิดและจ านวนของพยาธิภายนอกโดยพยาธิ
ภายนอกท่ีพบ เป็น เหาต่อไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้  
100 ต่อ 50 และเมื่อตรวจนับผลช่ัวโมงที่ 36 พบว่าที่
ความเข้มข้น 3 และ 4 เปอร์เซ็นต์ มีการคืนกลับของ
พยาธิภายนอกที่ตรวจพบ คือ เหา และที่ความเข้มข้น 
5 เปอร์เซ็นต์ตรวจไม่พบชนิดของพยาธิภายนอก เมื่อ
ศึกษาถึงจ านวนของพยาธิภายนอกก่อนและหลังได้รับ
สารสกัดจากยาสูบที่มีความเข้มข้นเหมาะสมในการ
น ามาใช้ 
            

วิธีการวิจัย  
แผนการทดลอง    

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) 
โดยใช้หน่วยทดลอง คือ ไก่พื้นเมืองเพศเมีย จ านวน 
20 ตัว ซึ่งหน่วยทดลองมีความสม่ าเสมอกัน คือ เพศ
เดียวกัน อายุ 4  เดือนเท่ากัน และ น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
เท่ากัน การทดลองมีจ านวนทรีตเมนท์ทั้งหมด 4 ทรีต
เมนท์  มีหน่วยทดลองทั้งหมด 20  หน่วย            
 แนวทางการด าเนินงาน 
        1. การเตรยีมใบยาสูบแห้งพันธุ์เตอร์กิช หรือยา
ฉุนท่ีผ่านการบ่มแล้ว โดยน าเอาใบยาสูบแห้งมา 
จ านวน 500 1,000 และ1,500 กรัม ตามล าดบั แล้ว
น าใบยาสูบแห้งมาขยี้ใหล้ะเอียด  

 2. การน าไปใช้ น าใบยาสูบแห้ง จ านวน 500 
1,000 และ1,500 กรัม ตามล าดับ น ามาแช่กับน้ าเปล่า
ด้วยอัตราส่วน ใบยาสูบแห้ง 500 1,000 และ1,500 
กรัม ตามล าดับ ต่อน้ า 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ในถังเป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง คิดเป็นความเข้มข้น 2.5, 5 และ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ(อรวรรณ และคณะ 2545) 

3.  ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ 
3.1 ท าการศึกษาในเพลทแก้วจ านวน 4 เพลท 

โดยใช้ส าลีจับตัวไร ให้ไรไต่ขึ้นมาบนส าลี แล้วน าไปใส่
ไว้ในภาชนะก่อนน าไปแยกใส่ในเพลทแก้วทดลอง
จ านวน 4 เพลท จ านวนไรเพลทละ 20 ตัว  เมื่อน าไร
ใส่เพลททดลองแล้ว ใช้สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ า
ที่มีความเข้มข้น คิดเป็น 0, 2.5, 5 และ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ฉีดพ่นลงในเพลทแก้วทดลอง 
แล้วสังเกตผลของการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ า ใช้เวลา
ในการก าจัดไรในเพลทแก้วทดลอง และท าการบันทึก
ผลด้วยอุปกรณ์จดบันทึกหลังจากท าการทดลอง โดย
จากการตรวจดูว่า เริ่มตายประมาณกี่นาที จ านวนตัวที่
ตายในแต่ละนาที และจ านวนรวมที่ไรตายทั้งหมด             
กี่นาที 

3.2. ท าการศึกษาโดยน าสารละลายใบยาสูบแห้ง
ผสมน้ าที่มีความเข้มข้น คิดเป็น 2.5, 5 และ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ใส่ถังแล้วจับไก่พ้ืนเมืองที่มีตัวไร
เกาะอยู่จุ่มลงไป ซึ่งไก่ได้ถูกแบ่งแยกเป็นกลุ่มโดยใส่สุ่ม
ไก่ไว้ จากนั้นสังเกตผลของการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ า 
ใช้เวลาในการควบคุมไรในไก่พื้นเมืองตายทั้งหมดกี่
นาที และบันทึกผลการทดลอง ตรวจดูว่าพบไรหรือไม่ 
ที่เวลากี่นาที 

4. ท าการบันทึกระยะเวลาการกลับของไรภายใน
ระยะเวลากี่วัน 

5. ไก่พ้ืนเมืองคละเพศจ านวน 20 ตัว จะถูกเลี้ยง
ไว้ในสุ่ม สุ่มละ 5 ตัว จนสิ้นสุดเวลาการทดลอง
ระยะเวลา 31 วัน 

6. ในระหว่างการทดลองให้น้ าให้อาหาร ไก่
ตลอดเวลาการทดลองโดยใช้ภาชนะรางน้ า ให้น้ า 12 
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ลิตรต่อวัน และรางอาหาร ให้อาหาร 2 กิโลกรัมต่อวัน 
ใส่ให้ตามปกติ       

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูแบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)  โดย
การศึกษาครั้งน้ีใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely  Randomized  Design ,CRD)  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  Excel 

สถานที่ท าการทดลอง 
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษา ณ. แผนก

สัตว์ทดลอง สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

 ระยะเวลาท าการทดลอง 

เริ่มท าการศึกษาวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 31 
มีนาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 31 วัน 

 

ผลการวิจัย และอภิปราย 

ผลการวิจัย (Discussion)  
การทดลองที่ 1 
จากการศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าในการ

ควบคุมไรในไก่พื้นเมือง ท าการค านวณหาเปอร์เซ็นต์
ความเข้มข้นของใบยาสูบแห้งผสมน้ า ได้ค่าความ
เข้มข้น ดังนี้ ใบยาสูบแห้ง จ านวน 500 กรัม ผสมน้ า 
20 ลิตร เท่ากับ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ใบยาสูบแห้ง จ านวน 
1,000 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ใบ
ยาสูบแห้ง จ านวน 1,500 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร 
เท่ ากับ 7.5 เปอร์ เซ็นต์  จากนั้นท าการทดลอง
ประสิทธิภาพในเพลทแก้วทดลอง โดยน าสารละลายใบ
ยาสูบแห้งผสมน้ าที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ 
คือ 0, 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ท าการศึกษาถึงระดับความเข้มข้นของการใช้ใบยาสูบ
แห้งผสมน้ าในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง ได้ผลการ
ทดลองดังแสดงไว้ในตารางที่ 1  

    

ตารางที ่1  การทดลองการใช้ใบยาสูบแห้งในการควบคุมไรในเพลทแก้วทดลอง  

ลักษณะ 
ความเข้มข้น (เปอรเ์ซ็นต์) 

0 2.5 5 7.5 
ระยะเวลาทีไ่รตาย

ทั้งหมด (นาที) 
- 52.00 42.20 34.50 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าสารละลายใบยาสูบแห้ง
ผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาใน
การก าจัดไรในเพลทแก้วทดลองตายทั้งหมด 52.00 
นาที สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาในการก าจัดไรในเพลทแก้ว
ทดลองตายทั้งหมด 42.20 นาที และสารละลายใบ
ยาสูบแห้งผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ โดย
ใช้เวลาในการก าจัดไรในเพลทแก้วทดลองตายทั้งหมด 
34.50 นาที  และการทดลองที่ คว าม เข้ มข้ น  0 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการก าจัดไรในเพลทแก้วทดลองดังนั้น 
สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ความเข้มข้น 7.5 
เปอร์เซ็นต์ มีการก าจัดไรไก่ได้ดีกว่าสารละลายใบ
ยาสูบแห้งผสมน้ าที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่
ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ สารละลายใบยาสูบแห้ง

ผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ จึงเหมาะต่อ
การใช้ก าจัดไรในไก่พื้นเมืองได้ดีที่สุด 

 

การทดลองที่ 2 
การใช้ใบยาสูบแห้งในการควบคุมไรในไก่

พื้นเมืองโดยท าการศึกษาบนตัวไก่พื้นเมืองจ านวน 20 
ตัว ใช้สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ระดับความ
เข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ 7.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไก่จะได้รับการจุ่มด้วย
สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้นต่าง
ระดับกัน ก่อนท าการจุ่มตัวไก่ในสารละลายใบยาสูบ
แห้งผสมน้ า ท าการตรวจดูจ านวนของไรที่อยู่บนตัวไก่
พื้นเมืองก่อนท าการศึกษา และได้ผลการทดลองดัง
แสดงไว้ในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการควบคุมไรในไก่ของการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ  

ลักษณะ 
ความเข้มข้น (เปอรเ์ซ็นต์) 

0 2.5 5 7.5 
ระยะเวลาใน 

การก าจัดไรในไก่
ทั้งหมด (นาที) 

0ง 68.440ก 62.232ข 56.228ค 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า สารละลายใบยาสูบแห้ง
ผสมน้ า ที่ใช้ควบคุมไรในตัวไก่พื้นเมือง ที่ความเข้มข้น 
2.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการก าจัดไรทั้งหมด 68.44 
นาที สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการก าจัดไรทั้งหมด 62.232 
นาที และสารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ า  ที่ความ
เข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการก าจัดไรทั้งหมด 
56.228 นาท ีและการทดลองในน้ าเปล่าไม่มีการก าจัด
ไรในไก่พื้นเมือง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มี
ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มในการออก
ฤทธิ์ต่อไรได้ดีกว่าสารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่
ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่ความเข้มข้น 

2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งงานทดลองนี้สอดคล้องกับ อรวรรณ 
และคณะ (2545) ได้รายงานว่า ยาสูบมีผลในการก าจดั
พยาธิภายนอกโดยเฉพาะไรได้ดีที่สุด จึงเหมาะต่อการ
ใช้ก าจัดไรในไก่พื้นเมือง   

เมื่อทราบถึงระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของ
การใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ า ในการก าจัดไรในไก่
พื้นเมืองแล้ว ก็ท าการศึกษาดูการคืนกลับมาของไรใน
ไก่พ้ืนเมืองโดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองในตารางที่ 2 แล้ว
น าไก่พื้นเมืองไปเลี้ยงรวมกันในสุ่ม สุ่มละ 5 ตัวจ านวน 
4 สุ่ม ท าการให้น้ าและอาหารเต็มที่ จากนั้นท าการ
ตรวจนับผลทุก ๆ 7 วัน เป็นเวลา 21 วัน ดูว่ามีการคืน
กลับของไรหรือไม่  ได้ผลการทดลองดังแสดงไว้ใน
ตารางที ่3  

ตารางที่ 3  ระยะเวลาที่ไรคืนกลับมาในตัวไก่พื้นเมืองหลังจากท่ีได้รับใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ 

ลักษณะ 
ความเข้มข้น (เปอรเ์ซ็นต์) 

0 2.5 5 7.5 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ไ ร
คืนกลับมา (วัน) 

- 7 14 21 

     
  จากตารา งที่  3  เ มื่ อท าการศึ กษาถึ งการ
คืนกลับมาของไรในไก่พื้นเมือง พบว่าไก่พื้นเมืองที่
ได้รับใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีระดับความเข้มข้น 2.5, 5 
และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความ
เข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มการคืนกลับมาของไร
ได้ช้ากว่า ใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นใบยาสูบแห้ง
ผสมน้ าที่มีความเข้มข้นมากจะท าให้การกลับคืนมาของ
ไรช้าลง 

สรุป  
จากการศึกษาการใช้ใบยาสูบแห้งผสมน้ าในการ

ควบคุมไรในไก่พื้นเมืองในเพลททดลองนั้นพบว่า 
สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 7.5 
เปอร์เซ็นต์ มีการก าจัดไรไก่ได้ดีกว่าสารละลายใบ
ยาสูบแห้งผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่
ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าใบยาสูบแห้งผสม
น้ า ที่มีความเข้มข้น 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ มา
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ทดลองใช้กับตัวไก่พื้นเมือง พบว่าสารละลายใบยาสูบ
แห้งผสมน้ า ที่ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้ม
ในการออกฤทธิ์ต่อไรในไก่พื้นเมืองได้ดีกว่าสารละลาย
ใบยาสูบที่ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ และที่
ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ไก่
พื้นเมืองที่ได้รับสารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มี
ระดับความเข้มข้น 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ 
สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้น 7.5 
เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มการคืนกลับมาของไรได้ช้ากว่า 
สารละลายใบยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นใบ
ยาสูบแห้งผสมน้ าที่มีความเข้มข้นมากจะท าให้การ
กลับคืนมาของไรช้าลง ดังนั้นสารละลายใบยาสูบแห้ง
ผสมน้ าที่ความเข้มข้น 7.5 เปอร์เซ็นต์ จึงเหมาะสมต่อ
การใช้ก าจัดไรในไก่พื้นเมืองและสามารถป้องกันการ
กลับคืนมาของไรบนตัวไก่ได้นานที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทดสอบในใบยาสูบที่มีความฉุนมากและ

ฉุนน้อยเพื่อให้ทราบถึงระดับของความเข้มข้นที่แท้จริง
ของใบยาสูบแต่ละขนาด และปริมาณสารนิโคติน 

2. ในการจับไรมาทดสอบควรจับด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อมิให้ตัวไรได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดเพราะ
จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของใบยาสูบที่น ามา
ทดสอบในการควบคุมไรอย่างแม่นย าท่ีสุด 

3. ในการทดลองครั้งต่อไป ควรใช้ตัวควบคุมที่
เป็นสารเคมีที่ใช้ในการก าจัดไร  แทนน้ าเปล่า เพื่อจะ
ได้ทราบผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการใช้ใบ
ยาสูบหรือสารเคมี ท่ีมีการก าจัดไรได้ผลดีมากกว่ากัน 

4. ควรแยกใช้สารละลายใบยาสูบที่มีความ
เข้มข้นเท่ากันในการควบคุมไรในไก่พื้นเมือง 1 ตัว ต่อ 
1 ถัง เพราะเมื่อน าไก่พื้นเมืองมาจุ่มลงในใบยาสูบผสม
น้ าถังเดียวกันทั้งหมด 1 ทรีตเมนท์ จะท าให้ความ
เข้มข้นของใบยาสูบลดลง ท าให้มีผลต่อค่าเฉลี่ยของผล
การทดลองได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอน

แมลงวันในแผลสัตว์ โดยท าการศึกษา ณ แผนกสัตว์ทดลอง สาขา สัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มท าการศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วัน โดยท าการศึกษา 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 น า

หนอนแมลงวันบรรจุลงในเพลทแก้วทดลอง จ านวน 12 เพลท แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 3 เพลท เพลทละ 20 ตัว จากนั้นน ารากต้นหนอน

ตายหยากมาทุบแล้วน ามาแช่กับแอลกอฮอล์95 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และมีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 

0, 0.5, 2.5 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น ามาฉีดพ่นลงในเพลทแก้วทดลอง พบว่า สารสกัดที่ความเข้มข้น  5 เปอร์เซ็นต์ มีการออก

ฤทธิ์ในการควบคุมหนอนแมลงวันได้ดีกว่า ที่ความเข้มข้น 2.5, 0.5 และ 0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ วิธีที่ 2 ท าการศึกษาโดยใช้ไก่พันธุ์

พื้นเมือง จ านวน 40 ตัว โดยทุกตัวได้รับการกรีดเพื่อท าบาดแผลที่บริเวณด้านหลังยาวขนาด 1 นิ้วและท าการเพาะหนอนแมลงวันลงใน

บาดแผล จ านวนตัวละ 5 ตัว จากนั้นท าการสุ่มเพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 10 ตัว จ านวน 4 กลุ่ม   และใช้สารสกัดจากต้นหนอนต าย 

หยากที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.5, 2.5 และ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยการฉีดพ่นลงบนบาดแผลที่มีหนอนแมลงวันในไก่

พื้นเมือง พบว่า สารสกัดที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีการออกฤทธิ์ในการควบคุมหนอนแมลงวันได้ดีกว่า ที่ระดับความเข้มข้น  2.5 

และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และจะตายขึ้นเรื่อยๆ หลังได้รับสาร 1 - 2 วัน และ

หนอนแมลงวันมีการตายสูงหลังทดสอบแล้ว 3 วัน และการอักเสบของบาดแผลเนื่องจากการชอนไชของหนอนแมลงวันกลับมาหายเป็น

ปกติได้ภายในเวลา 7 วัน   

ค าส าคัญ:  หนอนแมลงวัน  , หนอนตายหยาก 
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Abstract 
The objective of this study was effect of stemona collinsae extract for control of fly larva population in 

animals wound. The study worked at division of experimental farm. Department of animal science and fisheries 
Falcultry of science and agricultural technology Rajamangala university of technology lanna lampang. The study 
periods was 1 August 2015 to 30 October 2015.That was 90 days experimental.The study were 2 type of 
experimental. Experimental 1 use solvent of stemona collinsae extract in 95 percentage of ethanal at 
concentration 4 level 0, 0.5, 2.5, 5 percentage respectively for control fly larva in glass plates. The result at 5 
percentage can control fly larva  in glass plates than  2.5, 0.5, 0 percentage respectively. Experimental 2 use 
solvent of stemona collinsae extract in 95 percentage of ethanal at concentration 4 level 0, 0.5, 2.5, 5 percentage 
respectively for control fly larva in wound on body of native fowls. Result at 5 percentage can control fly larva in 
wound on the body of native fowls than 2.5, 0.5, 0 percentage respectively. About wound healing was found at 5 
percentage the wound can healing very fast than 2.5, 0.5, 0 percentage   respective    

Keywords:  Fly Larvae , Stemona 
 

บทน า  
ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจถือเป็นอาชีพ

หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ค่อนข้างดี 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนั้นจะมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิดและกระบวนการเลี้ยงดู และ
ปัญหาที่มักจะพบในการเลี้ยงสัตว์ก็คือ สัตว์ที่เลี้ยง
มักจะเกิดบาดแผลต่าง ๆ เช่น บาดแผลสด หรือ
บาดแผลที่เน่าเหม็นและบาดแผลเรื้อรัง  เป็นต้น ซึ่ง
บาดแผลเหล่านี้อาจจะเกิดมาจากการถูกกระแทกกับ
สิ่งของ หรือการต่อสู้กัน หากบาดแผลเหล่านี้ไม่ได้รับ
การรักษาก็อาจเกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมามาก 
เนื่องจากบาดแผลติดเช้ือและท าให้สัตว์ตายหรืออาจ
ท าให้หนอนแมลงวันเกิดขึ้นในแผลสัตว์ได้ ส่งผลเสีย
ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงหรือท าธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ได้ไม่มากก็น้อย  การใช้ยาปฏิชีวนะกันมากอาจ
ท าให้มีสารเคมีตกค้างในตัวสัตว์ และตัวยาบางตัวที่ใช้
นั้นอาจมีราคาแพงขึ้น จึงท าให้ต้นทุนในการผลิต
สงูขึ้น อีกท้ังปัจจุบันที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมากก็
ก่อให้เกิดสารตกค้างซึ่งจะส่งผลไปกระทบต่อผู้บริโภค
ได้ ดังนั้นการใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปัญหาทั้งสารตกค้างและ
ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตขึ้นอีกด้วย 

 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากต้นหนอน
ตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอนแมลงวันใน
แผลสัตว์ ในการศึกษาน้ี เพื่อที่จะประยุกต์ใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการรักษาบาดแผลเหล่านั้น เพื่อที่จะเป็น
การลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการน าภูมิปัญญาที่มี
มาแต่สมัยเก่าแก่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับผู้สนใจที่จะน าไปปรับในในภายภาคหน้าได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพจากสารสกัดต้น

หนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอน
แมลงวันในแผลสัตว์ 

2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาร
สกัดต้นหนอนตายหยากในการควบคุมหนอนแมลงวัน
ได้ดี 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  
ต้นหนอนตายหยาก 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Stemona spp. 
ชื่อวงค์: STEMONACEAE. 
ชื่อทั่วไป:  หนอนตายอยากเล็ก กะเพียดหนู           

โป่งมดง่าม สลอดเชียง 
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หนอนตายหยาก (Stemoma SP.) อยู่ใน วงค์ 
Stemonaceae สามารถพบได้ในป่าทั่วๆ ไปใน 
เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ประเทศไทย
พบได้ทุกภาค มีอยู่ประมาณ 8 ชนิด มี ช่ือเรียก
แตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น ชาวบ้านน ามาใช้
ประโยชน์หลายด้านมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งในทาง
การแพทย์ ปศุสัตว์ และใช้ในการป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูพืช นอกจากนี้มีการค้นพบสารส าคัญอีกหลาย
ชนิดในหนอนตายหยากหลากหลายพันธุ์ เช่น สาร
ออกฤทธิ์ที่ตรวจพบใน S.Callinsae ได้แก่ 
stemonaCraib 16, 17 - didehydro – 16 (E) - 
stemofoline สารนี้ตรวจพบในหนอนตายหยากชนิด 
Stemona collinsae Craib. เป็นต้น  
  

 

 
ภาพที่ 1 รากของหนอนตายหยาก 
ที่มา : เต็ม (2544) 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไม้เถารอเลื้อย อายยุาวหลายปี ล าต้นอาจยาวได้
ถึง 10 เมตร ล าต้นมีผิวเกลี้ยง มีรากโตคล้ายพืชหัว มี
สีขาวอมเหลืองถึงสีเหลืองหรือด า ยาวประมาณ             
15 - 20 เซนติเมตร ลักษณะหัวออกเป็นกระจุก  

ผล จะเป็นฝักเล็กขนาดกว้างประมาณ 1.5 - 
3.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 - 7 เซนติเมตร เมื่อ
แห้งแล้วจะแตกได้เป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ด 10 - 20 
เมล็ด เมล็ดยาว 1.0 - 1.7 เซนติเมตร มีปลายเรียว
แหลมยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีก้านเมล็ดยาว
ประมาณ  8 มิลลิเมตร มีเยื่อหุ้มที่โคนเมล็ด 

ใบ เรียงแบบเวียนสลับบริเวณใกล้โคนต้น และ
เรียงเป็นคู่ตรงกันข้ามตามบริเวณกลางต้นหรือส่วน
ยอด ก้านใบยาว 1.5 - 7.0 เซนติเมตร ไม่มีหูใบและ
กาบใบ แผ่นใบมีลักษณะรูปไข่ถึงรูปไข่กว้าง ขนาด

กว้ า ง  3  - 14  เซนติ เ มตร  ขนาดยาว 9  - 20 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบโค้งมนและเว้า
แบบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบเนื้อใบย่น เส้นใบเรียง
ขนานออกจากโคนใบไปทางปลายใบ 9 - 13 เส้น 
ดอกที่สมบูรณ์เพศจะออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ จ านวน
ดอกย่อย 2 – 6 ดอก 

ดอก ก้านช่อดอกยาว 2 - 8 เซนติเมตร มีใบ
ประดับยาว 0.5 - 1.5 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.5 - 
3.0 เซนติเมตร กลีบรวม 4 กลีบ เรียงตัวเป็น 2 ช้ัน 
ช้ันละ 2 กลีบ แต่ละกลีบเป็นรูปแถบยาวปลายแหลม 
ขนาดกว้าง 0.4 - 1.0 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 4.0 
เซนติเมตร กลีบช้ันนอกสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง มี
ลายเส้นสีเขียวแก่หรือม่วงเป็นลายประ ช้ันในสีน้ าตาล
มีลายเส้นประสีแดง เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 2.5 - 4.0 
เซนติเมตร ก้านเกสรสั้น อับเรณูสีม่วงยาว 0.8 - 1.5 
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เซนติเมตร ปลายมีจะงอยยาว 5 - 12 มิลลิเมตร รังไข่
นูนเหนือฐานวงกลีบรวมไม่มีก้านเกสร 

สรรพคุณทางยาและส่วนที่น ามาใช้เป็นยา 
 ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ คือ ราก มีรสเมาเบื่อ
เมา ใช้ปรุงยารับประทานแก้โรคผิวหนัง น้ าเหลืองเสีย 
ผื่นคันตามร่างกาย ฆ่าเช้ือโรค พยาธิภายใน ต าผสม
น้ าเอาน้ าพอกทาฆ่าหิด เหา แมลง หนอนศัตรูพืช เป็น
ต้น รากต้มกับยาสูบรมหัวริดสีดวงให้ฝ่อแห้งไป ราก
สกัดเป็นสารออกฤทธ์ิในกลุ่ม อัลคาลอยด์ สารเหล่านี้
มีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและเช้ือ
สาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนประเภทกัดกิน
ใบพืช เพลี้ยอ่อน  และเช้ือแบคทีเรีย อีกทั้งยังก าจัด
หนอนแมลงวันและลูกน้ ายุงได้ (เต็ม,  2544)  
 
หนอนแมลงวัน (Fly larva) 
อนุกรมวิธานของแมลงวัน 
Phyum   Arthopoda 
Cass   lnsecta 
Order   Diptera 
Suporder  Cyclorrhapha 
Family   Muscidae 
Genus   Musca 
Species   Muscadomestica 
 
สัณฐานวิทยาภายนอก 
ลักษณะโดยท่ัวไป 
 แมลงวันชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือคอกสัตว์
มากกว่าในบ้านเรือนบางครั้งจึงเรียกว่า “แมลงวัน
ปากค า” พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนสามารถ
พบได้ประมาณ 17 ชนิด ส าหรับประเทศไทยมีการ
ส ารวจพบแมลงวันคอกสัตว์จ านวน 5 ชนิดได้แก่ 
Stomoxy scalcitrans, Stomoxy sitiens, Stomoxy 
spulla, Stomoxy sindicus และ Stomoxy surema 
ชนิดที่พบมากและกระจายกว้างขวางได้แก่ Stomoxy 
scalcitrans โดยพบในเขตท าปศุสัตว์ เช่นโค กระบือ 
และม้า เป็นต้น เนื่องจากแมลงวันชนิดนี้มีปีกแข็งแรง

สามารถบินได้ไกล จึงมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง จัดเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญในโคและ
กระบือ ในประเทศไทยพบว่าแมลงวันเป็นศัตรูที่
ส าคัญของโคนมและส่งผลกระทบต่อการผลิตนมใน
ประเทศไทย 

ลักษณะแมลงวันบ้าน 
 แมลงวันบ้านตัวเต็มวัยมีขนาดล าตัวยาว 7 - 9 
มิลลิเมตร สีเทาด า ไม่สะท้อนแสง ตาเป็นลักษณะตา
ประกอบ ส่วนปากดัดแปลงเป็นปากส าหรับการดูด
อาหารที่เป็นของเหลวหรือกึ่งของเหลว ในขณะทีย่ังไม่
กินอาหารปากจะหดเข้าไปอยู่ในส่วนหัว แต่ขณะกิน
อาหารปากจะยืดยาวออกมา ส่วนนอกด้านหลังมีแถบ
ด า 4 เส้น ขามี 3 คู่ โดยปกติตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่ม
ประมาณ 120 ฟอง ในสภาพธรรมชาติจะสามารถ
วางไข่ ได้ถึ ง 1 - 2 ครั้ ง  แมลงวันบ้านมีอายุขัย
ประมาณ 14 - 70 วัน  

ลักษณะแมลงวันหัวเขียว 
 แมลงวันหัวเขียวมีรูปร่างคล้ายแมลงวันบ้านแต่
มีล าตัวขนาดใหญ่กว่าแมลงวันบ้าน โดยมีความยาว
ตั้งแต่ส่วนหัวถึงถึงปลายส่วนท้องประมาณ 8 – 11 
มิลลิเมตร ลักษณะเด่นคือล าตัวส่วนอกและท้องมี
ความมันวาวสะท้อนแสงสีเขียว ท าให้เรียกแมลงวัน
ชนิดนี้ว่าแมลงวันหัวเขียวทั้ง ๆ ที่ส่วนเขียวเป็นส่วน
ของอกและท้อง อย่างไรก็ตามสีของแมลงวันหัวเขียวมี
ความแตกต่างกันไปในแมลงวันหัวเขียวแต่ละชนิด 
ได้แก่ สีเขียว น้ าเงิน ม่วง ทองแดง แมลงวันหัวเขียว
ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ 250 ฟอง จ านวนไข่
มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและความช้ืน แมลงวัน
หัวเขียวพบมากที่สุดในประเทศไทย 

ลักษณะแมลงวันคอกสัตว ์
 แมลงวันคอกสัตว์มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวัน
บ้าน มีล าตัวสีเทาอมน้ าตาล มีเส้นสีด าพาดตามยาว
ตรงส่วนอก ส่วนท้องมีลายลักษณะเหมือนตาหมากรุก 
มีจุดสีเข้ม 3 จุด บนท้องปล้องที่ 2 และ 3 เพศผู้มีตา
รวมและความห่างน้อยกว่าเพศเมีย มีขนตั้งอยู่บน
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หนวดปล้องที่ 3 มีลักษณะเหมือนหวี มีซี่หวีเป็นแถว
ด้านเดียว ปากแบบเจาะดูด (piercing sucking) ส่วน 
proboscis ยาวเรียวและยาวเป็นสองเท่าของส่วนหัว 
ปีกมี  1 คู่  ติดอยู่ที่อกตรงปล้องกลางและมีปุ่ ม 
(halteres) ติ ดอยู่ ที่ อกปล้อ งสุ ดท้ าย ในจ านวน
แมลงวันคอกสัตว์หลายชนิด แมลงวัน Stomoxy 
scalcitrans มีความส าคัญมากที่สุด แมลงวันชนิดนี้มี
รูปร่ างคล้ายคลึงกับแมลงวันบ้านมาก บางครั้ ง
ชาวบ้านเรียกว่า “Biting house fly” ส่วนที่แตกต่าง
จากแมลงวันบ้านคือ ส่วนปากจะเป็นปากแบบเจาะ
ดดู และยื่นตรงไปข้างหน้า ส่วนลักษณะตัวจะมีรูปร่าง
ยาวเรียวเล็กกว่าแมลงวันบ้านเล็กน้อย  

ลักษณะภายนอก 
 แมลงวันคอกสัตว์จะมีปีกเพียง 1 คู่ จะพบตา
เดี่ยว 3 ตา หนวดและปากมีวิวัฒนาการแตกต่างกัน 

ส่วนอกสามารถมองเห็นได้ชัด ส่วนท้องมี 4 - 9 ปล้อง 
เป็นพาหนะน าเช้ือโรคสู่มนุษย์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
อาศัยและเพาะขยายพันธุ์ตามสิ่งสกปรกเน่าเหม็น 
(อาคม,  2538) 

วงจรชีวิต 
 แมลงวันเพศเมียวางไข่ในบริเวณที่ช้ืนแฉะ และ
มีการสะสมของเศษพืชหรือเศษฟางต่างๆ โดยวางไข่
ประมาณ 25 - 50 ใบต่อครั้ง ตัวอ่อนออกจากไข่
ภายในเวลา     3 วัน และกินอาหารจากเศษฟางที่
เน่าเปื่อยในบริเวณใกล้เคียง หลังจากนั้นเข้าระยะ
ดักแด้ในเศษฟางหรือหญ้าแห้งภายใน 2 - 3 สัปดาห์ 
และออกจากดักแด้ภายใน 7 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุยาว
ประมาณ 7 เดือน หรือมากกว่าและมีความสามารถใน
การบินหาอาหารที่ไกลจากแหล่งเพาะขยายพันธ์ุ 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรชีวิตของแมลงวัน 
ที่มา: จาณียา (2544) 

 
 วงจรชีวิตของแมลงวันมี 4 ระยะ คือ ไข่ ตัว
หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย  ระยะเวลาของการ
พัฒนาแต่ละระยะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ความช้ืนและ
อาหาร หากอุณหภูมิสูงแมลงวันบ้านจะพัฒนาการ          
ได้เร็ว 
 

ระยะไข่ 
 แมลงวันบ้านจะมีรูปร่างยาวรี  มีขนาดเล็ก
ประมาณ 1มิลลิเมตร สีขาวขุ่นหรือสีครีม ระยะไข่
ต้องการความช้ืนสูงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อฟัก
ตัว ซึ่งระยะเวลาฟักตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ในการเลี้ยง
ในห้องปฏิบัติการ ไข่จะฟักภายใน 6 - 12 ช่ัวโมง การ
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วางไข่ครั้งแรกจะเร็วหรือช้าขึ้นกับอุณหภูมิ  ซึ่งอยู่
ในช่วง 2 - 9 วัน จากการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 
สภาพอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าแมลงวันบ้าน
จะวางไข่ได้ดี หลังจากเป็นตัวเต็มวัยไม่น้อยกว่า 6 วัน 
ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส แมลงวันจะไม่
วางไข่ และแมลงวันตัวเมียจะวางไข่ในแหล่งเพาะพันธุ์
โดยอาศัยกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และ
กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นตัวกระตุ้นแมลงวัน
มาวางไข่เป็นกลุ่มโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ฟอง ต่อตัว

เมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ถึง 10 ครั้ง หรือมากกว่า 
บางตัวอาจน้อยกว่านี้ ดังนั้นแมลงวันตัวเมีย 1 ตัว 
สามารถวางไข่ได้ตลอดอายุขัยประมาณ 200 ชุด 
 ตัวเมียจะวางไข่ตามพื้น ไข่มีลักษณะสีขาว 
รูปร่างคล้ายกล้วยมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร 
ใช้เวลาในการพัฒนาต่ าสุด 6 - 8 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียส ตัวหนอนมี 3 ระยะ หนอนจะมี
อวัยวะคล้ายตะขอบริเวณปาก 
 

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของไข่แมลงวันและขณะที่แมลงวันก าลังวางไข่ 
ที่มา: จาณียา (2544) 
 

ระยะตัวอ่อน 
 ตัวหนอนมีขนาดโตเต็มที่มีความยาว 12 - 13 
มิลลิเมตร หนอนแมลงวันเรียกว่า maggot ไม่มีขา ตัว
หนอนในระยะที่ 3 รูปร่างคล้ายกล้วย รูหายใจของ
แมลงวันจะอยู่บริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของล าตัว 

ระยะดักแด้ 
 เมื่อเข้าระยะดักแด้ใหม่ๆ จะมีสีขาวหรือสีแดง 
ระยะดักแด้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยใช้เวลาใน
ระยะนี้ประมาณ 3 – 4 วัน สามารถทนทานต่อ

ความช้ืนได้ดีกว่าระยะตัวหนอน ทนทานต่ออุณหภูมิ
สูงสุดที่ 45 องศาเซลเซียล 
 เมื่อระยะดักแด้ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยใหม่ๆ 
จะมีล าตัวอ่อนนุ่ม บินไม่ได้ หลังออกจากดักแด้ได้ 2 - 
3 วัน  จึ งพร้อมผสมพันธุ์  ในแต่ละปีอาจมีการ
เจริญเติบโตได้ถึง 30 รุ่น จะสามารถพบแมลงวันได้
มากในช่วงฤดูร้อน 
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ภาพที่ 4 ตัวเต็มวัยของแมลงวัน 
ที่มา : จาณียา (2544) 
 

แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน 
 แมลงวันบ้านชอบวางไข่ตามอุจจาระของคน
หรือที่ที่มีความช้ืน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส าคัญ 
รวมทั้งมูลสัตว์ต่าง ๆ เช่น มูลวัว มูลสุกร มูลไก่ มูล
แพะมูลแกะ และมูลสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย หรือเศษ
อาหารและสิ่งปฏิกูล เช่น เปลือกผลไม้บางชนิด เศษ
พืชบางชนิด  นอกจากนี้ยั งมีดินที่ เปียกช้ืนด้ วย
ของเหลวที่ไหลจากเศษอาหาร ก็สามารถเป็นแหล่ง
เพาะขยายพันธุ์ของแมลงวันได้อีกด้วย อินทรียวัตถุอ่ืน 
นอกจากมูลสัตว์ ได้แก่ ปลาป่น กระดูกป่น จากการ
สกัดน้ ามัน เป็นต้น 

การหากิน 
 แมลงวันตัวผู้และตัวเมียสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
โดยได้รับน้ าหรือน้ าตาล หรือคาร์โบไฮเดรต แต่ตัวเมีย
ต้องการโปรตีน ในช่วงที่มีการพัฒนาไข่ให้เจริญ 
แมลงวันสามารถกินอาหารของคนได้เกือบทุกชนิด
ตลอดจนอุจจาระของมนุษย์และมูลสัตว์ด้วยแมลงวัน
จะเข้าหาอาหารโดยการบินสุมสิงที่กระตุ้นคือการ
มองเห็นและการได้รับกลิ่น การรับรู้ของแมลงวันจะใช้
ส่วนปากและส่วนขา ซึ่งจะตอบสนองต่อกลิ่นได้ดี 
หากรสชาติของอาหารเป็นท่ีต้องการของแมลงวันก็จะ
เริ่มหยุดและเริ่มดูดกินอาหาร หากเป็นของแข็งก็จะ
ปล่อยน้ าออกมาท าให้อาหารเปียกและนิ่มก่อนค่อยดดู
กิน 

การกระจายตัวและการเกาะพัก 
 แมลงวันเป็นแมลงที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วในที่ที่
มีแสง แต่ในที่มืดแมลงวันบ้านจะเกาะพักหรือเดินไต่
ตามแหล่ง เกาะพักอย่างช้า ๆ ซึ่งมักจะขึ้นกับอุณหภูมิ 
ความช้ืน กระแสลม แสง สี รวมกระทั่งของพื้นผิว 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แมลงวันเคลื่อนไหวรวมตัวกัน 
หรือเกาะพัก โดยทั่วไปการเกาะพักในช่วงเวลา
กลางวันมักจะอยู่ใกล้แหล่งอาหาร เช่น บริเวณก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แมลงวันจะเกาะตาม
วัสดุที่มีร่มเงา เช่น เข่ง กล่อง หรือภาชนะด้านที่ไม่
สัมผัสกับแสง แมลงวัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
มนุษย์ มักพบตาม ท่อระบายน้ าเสีย สิ่งปฏิกูล และ
กองขยะทั่วไป ขยะติดเช้ือที่เป็นซากช้ินส่วนร่างกาย
มนุษย์ โดยเฉพาะหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หากมี
การจัดการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ มีแหล่งอาหาร 
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันแล้ว จะท าให้มีแมลงวัน
ชุกชุม อันจะท าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือโรค ซึ่ง
เป็นสาเหตุการเกิดโรคระบาดได้ (อาคม,  2538) 

แหล่งเพาะพันธุ์ 
 แมลงวันสามารถวางไข่ขยายพันธุ์ ในแหล่ง
เพาะพันธุ์ได้หลายชนิด ซึ่งรวมทั้งกองขยะ กองสิ่ง
ปฏิกูล แหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่ส าคัญของแมลงวันมี 
ดังนี้  
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 1. มูลสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส าคัญของ
แมลงวันบ้าน มูลสัตว์เหล่านี้จะมีความช้ืนและความ
นุ่มเหมาะสมต่อการวางไข่แพร่พันธุ์ของแมลงวัน
เหล่านี้ มูลสัตว์พวกวัว ควาย ไก่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ที่ดีกับแมลงวัน 
 2. กองสิ่งปฏิกูลและของเสียจากโรงงานผลิต
อาหาร  เศษขยะ สิ่งปฏิกูลและของเสียที่เหลอืท้ิงไมไ่ด้
ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์อย่างดีของแมลงวัน 
เช่น เปลือกผลไม้  เศษพืชผักผลไม้ต่าง ๆ 
 3. เศษของเน่าเสียซึ่งมีสารอินทรีย์ ได้แก่ เศษ
อาหาร กองขยะจากตลาด จากอาคารบ้านเรือน เป็น
แหล่งเพาะพันธ์ุที่ดีของแมลงวัน 

ประโยชน์ของแมลงวัน 
 แมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน แม้จะ
น้อยกว่าโทษของแมลงวัน ในบางท้องที่พบว่าแมลงวัน
สามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้ แพทย์บางแห่งใช้หนอน
แมลงวันช่วยในการรักษาแผลเน่าเปื่อยในมนุษย์ โดย
ให้หนอนแมลงวันขนาดเล็กกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว 
ช่วยท าให้แผลหายเร็วขึ้น นอกจากนี้การพบตัวอ่อน
ของหนอนแมลงวันในศพสามารถช่วยในการชันสูตร
ศพ ไม่ว่าการช่วยประมาณระยะเวลาตายหรือการหา
สาเหตุของการตายในบางกรณีได้ 

ความส าคัญทางด้านสาธารณสุข 
บทบาทและความเป็นไปได้ในการเป็นพาหะน า

โรคติดต่อ แมลงวันบ้านสามารถน าโรคติดต่อมาสู่
มนุษย์ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร 

1) โรคเกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ อหิวาตกโรค 
เป็นต้น 

2) โรคเกิดจากโปรโตซัว - บิดมีตัว แมลงวันอาจ
น าซิสต์ของอะมีบาได้ 

3) หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถน าหรือพาไข่
หรือซิสต์ของพยาธิได้หลายชนิด เช่น พยาธิเส้นด้าย 
พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ ฯลฯ เป็นต้น 

 4) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แมลงวันส่วนใหญ่
ชอบบินมาเกาะแผลสดหรือแผลเรื้อรัง สามารถน าเชื้อ
มาติดได้ เช่น คุดทะราด โรคเรื้อน เป็นต้น 

การควบคุมแมลงวัน 
 1.การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เป็นการควบคุมแมลงวันที่ให้ผลถาวร โดยการ
ท าลายแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวันให้หมดไป หรือ ลด
น้อยลงให้มากท่ีสุด โดยมีมาตรการดังนี้ 
 1.1. จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
ต้องบ ารุงรักษาห้องน้ า ห้องส้วมให้มีความสะอาดอยู่
เสมอท่อระบายอากาศของส้วมต้องมีตะแกรงป้องกัน
ไม่ให้แมลงเข้าไปได้ 
 1.2. การเก็บมูลฝอยเปียกหรือมูลฝอยที่เป็น
สารอินทรีย์อื่น ๆ ไว้ต้องเก็บกักในภาชนะที่เหมาะสม
ไม่ รั่ วซึ มและมี ฝาปิดมิ ด ชิด  โดยการ เก็บไว้ ใน
ถุงพลาสติกซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังโลหะหรือพลาสติกที่
มีฝาปิดมิดชิด และน ามูลฝอยเปียกไปก าจัดให้
เหมาะสม โดยการน าไปเผา ฝัง ถม ปรับที่ หรือน าไป
ต้มเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
 1.3. มีการจัดการมูลฝอยภายในชุมชนที่
ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีการเก็บขนและการ
ก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดีไม่ก่อให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ุแมลงวัน ได้แก่ให้มีการเก็บกวาด ถนนไม่ให้
เกิดมูลฝอยตกค้าง เกลื่อนกลาดตามถนนหรือที่
สาธารณะต่าง ๆ 
 1.4 ก าจัดมูลสัตว์ ไม่ให้เหลือตกค้าง หมั่น
เก็บกวาด รวบรวมมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นทุกวันไปก าจัด โดย 
การน าไปตากแดดให้แห้ง เผาฝัง หรือหมักท าปุ๋ย 
 1.5 ควรมีตู้เก็บอาหาร และภาชนะ ท่ีปกปิด
อาหารมิให้แมลงวันตอม 
 1.6 ร้านอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร 
ห้องครัว ควรรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อ
มิให้ แมลงวันเข้าไปรบกวน และตอมอาหาร 
2. การควบคุมโดยใช้สารเคมี 
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 การท าลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน ใช้
สารเคมีท าลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน โดย
การพ่นลงบนแหล่งเพาะพันธุ์ตามกองขยะ มูลสัตว์ 
ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ท าลายตัวอ่อนและตัวแก่ของ
แมลงวัน ได้แก่ กลุ่มไพรีทรอยด์ ใช้สารเคมี 150 - 
200 มิลลิลิตรต่อน้ า 10 ลิตร ฉีดพ่นด้วยตัวถังอัดลม 1 
ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร 

อันตรายจากแผลหนอนแมลงวัน 
 โรคแผลหนอนแมลงวัน คือ แผลเปิดที่มีหนอน
แมลงวันระยะตัวอ่อนอยู่ภายในบาดแผล มีสาเหตุจาก
แมลงวันช่ือ คริสซอมเมีย เบซเซียนา (Chrysommia 
bezziana) ซึ่งเป็นแมลงวันมีลักษณะที่คล้ายกับ
แมลงวันหัวเขียวที่พบได้ทั่วไปมาก แต่เป็นคนละชนิด
กันมาวางไข่ท่ีแผล ไข่จะฟักเป็นหนอนแมลงวัน ระยะ
ที่ 1 ในระยะเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง หนอนแมลงวัน
ระยะที่  1จะไชเข้าสู่แผล และจะกินเนื้อเยื่อเป็น
อาหาร ท าให้เกิดแผลลึกลงไปและจะลอกคราบเป็น
หนอนระยะที่ 2 และ หนอนระยะที่ 3 ระยะเวลาที่
หนอนแมลงวันจะอยู่ในเนื้อเยื่อประมาณ     6 - 7 วัน 
จากนั้นหนอนแมลงวันระยะที่ 3 ก็จะออกจากแผลตก
ลงบนดิน ฝังตัวในดินกลายเป็นระยะดักแด้ และเจริญ
เป็นแมลงวันตัวเต็มวัยต่อไป 
 โรคนี้สามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัข 
สุกร แกะ แพะ โค กระบือ และ ม้า สัตว์เกิดโรคแผล
หนอนแมลงวันได้โดยทั่วไปแล้วสัตว์จะต้องมีบาดแผล 
หรือจุดเลือดออกบนผิวหนังก่อน เช่น ท่ีสายสะดือของ
ลูกสัตว์เกิดใหม่บาดแผลที่อวัยวะเพศของแม่สตัว์ที่เกดิ
จากการคลอดลูก แผลที่เกิดจากการต่อสู้กัน หรือ
เกิดขึ้นเอง เช่น ไม้ต า ลวดหนามเกี่ยว หรือแผลจาก
เห็บดูดเลือด หรือรอยเลือดออกท่ีเกิดจากการดดูเลอืด
ของเหลือบ ก็จะโน้มน าให้แมลงวันมาวางไข่ได้ 
 โรคแผลหนอนแมลงวันมีผลต่อสตัว์ผลจากการที่
สัตว์มีแผลและมีหนอนแมลงวันอยู่ภายใน หนอนจะ
กินเนื้อเยื่อและเคลื่อนที่ท าให้เกิดอาการระคายเคือง 
โดยทั่วไปแล้วจะมีการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อนร่วม

ด้วย จะท าให้เกิดการอักเสบ ความรุนแรงจะขึ้นอยู่
ปัจจัยหลายประการ เช่น ถ้าเป็นในลูกสัตว์เกิดใหม่มี
แผลที่สะดือ ถึงแม้ว่าหนอนแมลงวันจะออกจากแผล
หมดแล้วแต่การติดเช้ือแบคทีเรียจะท าให้เกิดการ
อักเสบเป็นน้ าหนอง กรณีที่เป็นแผลปิดก็จะเกิดการ
อักเสบหรือเป็นฝีเรื้อรังต่อไปได้อีกนาน ถ้าเป็นในโค
นมก็จะมีผลท าให้น้ านมลด หรือสัตว์จะร าคาญจนท า
ให้กินอาหารได้น้อยลง จนอาจจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโต (อาคม,  2538) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่
ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้ผสม ปรุง หรือแปร
สภาพสมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยาแล้ว ยังใ ช้
ประโยชน์เป็นอาหารเครื่องดื่ม อาหารเสริม เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องส าอาง ใช้แต่งกลิ่น แต่งสี
อาหารและยาตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลง ในทาง
ตรงกันข้าม มีสมุนไพรจ านวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่
ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาดจะมีพิษซึ่งอาจทาให้เสียชีวิตได้ 
ดังนั้นการใช้สมุนไพรจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
และใช้อย่างถูกวิธี 
 ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนาสมุนไพรมาใช้
พัฒนาประเทศมากขึ้นดังจะเห็นได้จากสมุนไพรเป็น
ส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการสมุนไพรกับ
สาธารณสุขมูลฐานโดยเน้นการน าสมุนไพรมาใช้
บ าบัดรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้มาก
ขึ้น และส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากขึ้นที่เป็น
วิธีหนึ่งที่ช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการ
สั่งซื้อยาส าเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละจ านวนมาก 
 ปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้ า เพื่ อพัฒนายา
สมุนไพรให้สามารถนามาใช้ในรูปแบบที่สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึน เช่น น ามาบดเป็นผงบรรจุแคปซูล ตอกเป็นเม็ด
ยา เตรียมเป็นครีมหรือยาขี้ผึ้ง เพื่อใช้ทาภายนอก 
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เป็นต้น ตัวอย่างสมุนไพรไทยที่ได้มีการพัฒนารูปแบบ
เพื่อให้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นและมีการผลิตออกมาจา
หน่ายบ้างแล้ว ได้แก่ ยาชง และยาเม็ดมะขามแขก ซึ่ง
ใช้เป็นยาระบาย ครีมทาแก้ปวดบวมไพลจีซาลจาก
น้ ามันไพล กระเทียมเม็ดและกระเทียมแคปซูล เพื่อใช้
เป็นอาหารเสริม ยาลูกกลอนประสมมะแว้ง ใช้แก้ไอ 
ขับเสมหะ ครีมบัวบก แก้ฟกซ้ า ยาเม็ดและยาแคปซูล 
ฟ้าทะลายโจร แก้เจ็บคอ และครีมผักบุ้งทะเลใช้แก้
พิษแมงกะพรุน เป็นต้น 
 ในการศึกษาวิจัยเพื่อน ามาสมุนไพรมาใช้เป็นยา
แผนปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง
โดยพยายามสกัดสารส าคัญจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สาร
ที่บริสุทธ์ิ ศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมี ฟิสิกส์ของสาร
เพื่อให้ทราบว่าเป็นสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธิ์ด้าน
เภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง เพื่อดูว่าให้ผลดีในการรักษา
โ รคหรื อ ไม่ อย่ า ง ไ ร  ศึ กษาความ เป็ นพิษและ
ผลข้างเคียง เมื่อพบว่าสารชนิดใดให้ผลในการรักษาที่
ดีโดยไม่มีพิษหรือผลข้างเคียงน้อย จึงจะน ามาเตรียม
เป็นยาในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อทดลองใช้กับมนุษย์
ต่อไป ขั้นตอนการวิจัยดังกล่าวใช้เวลานานและเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง  บางครั้งที่ วิจัยแล้วพบว่าสารสกัดที่ได้มี
พิษข้างเคียงมาก ไม่สามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรค
ได้ ซึ่งกว่าท่ีจะได้ยาใหม่ ๆ แต่ละชนิดจะเสียเวลาและ
เสียค่าใช้จ่ายไปมาก (อาทร, 2533) 
  นิ ต ย า  แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2554)  ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบทองพันช่ัง และราก
หนอนตายหยาก ที่มีฤทธิ์ในการก าจัดเห็บสุนัข ท าการ
ทดลองสกัดสารออกจากใบทองพันช่ังและรากหนอน
ตายหยาก ด้ วยวิ ธีการหมักด้ วยเอทานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ น ามาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใน
การก าจัดเห็บสุนัขโดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้นสาร
สกัดพืชแต่ละชนิดเท่ากับ 15, 25, 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต์และหาอัตราการตายของเห็บสุนัขที่เวลา 3 
ช่ัวโมง พบว่าสารสกัดจากรากหนอนตายหยากมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดเห็บสุนัขเท่ากับ 26.7, 
33.3, 76.8 และ 83.0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และสาร

สกัดจากใบทองพันช่ังมีประสิทธิภาพในการก าจัดเห็บ
สุนัขเท่ากับ 20.0, 23.3, 40.0 และ 46.7 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ จึงเลือกสารสกัดจากรากหนอนตายหยากที่
มีประสิทธิภาพการก าจัดเห็บสุนัขได้มากที่สุดน ามา
แยกกลุ่มสารประกอบด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทก
ราฟีและทดสอบด้วยปฏิกริิยาเคมีพบว่าเป็นสารอัลคา
ลอยด์ และน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัด
เห็บสุนัขพบว่าสารกลุ่มที่  6 ที่ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถก าจัดเห็บสุนัขได้ 81.5 
เปอร์เซ็นต์และเมื่อน าไปทดลองหาค่า LC50 ภายใน
เวลา 3 ช่ัวโมง ได้ค่า เท่ากับ 37.78 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ทดลองน าสารอัลคาลอยด์กลุ่มที่  6  มาท าเป็น 
สารละลายที่ความเข้มข้น 80.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ฉีด
พ่นเห็บสุนัขพบว่าเห็บสุนัขมีอัตราการตายสูงถึง 96.7 
เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง 
 นาตยา และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ผลของสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยาก 
(Stemona curtisii  Hook. f.) ต่อการยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเช้ือราโรคพืช 3 ชนิด คือ Pythium 
deliense, Phytophthora parasitica, และ 
Fusarium oxysporum บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Potato 
Dextrose Agar (PDA) ที่ระดับความเข้มข้น 0, 100, 
200, 400, และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า อาหาร
ที่ผสมสารสกัดจากหนอนตายหยากทุกระดับความ
เข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราทั้ง 3 
ชนิด โดยที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ขึ้นไปสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย  Phy. 
parasitica ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลา 4 วัน 
ระดับความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเส้นใย P. deliense และ F. 
oxysporum ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลา 1 และ 
5 วันตามล าดับ 
 คณิต และจารุยา (2557) ผลของสารสกัดจาก
สภาพแห้งของเมล็ดสะเดา เมล็ดน้อยหน่า รากหนอน
ตายหยาก และรากหางไหล ต่ออัตราการตายของ
หนอนแมลงวัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
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ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดสะเดา เมล็ด
น้อยหน่า รากหนอนตายหยาก และรากหางไหลใน
สภาพแห้งต่ออัตราการตายของแมลงวัน ยุง และเห็บ
โค ท าการทดลองทั้งหมด 5 การทดลอง คือผลต่อ 
อัตราการตายของหนอนแมลงวัน แมลงวัน ลูกน้ ายุง 
ยุง และเห็บโค ทุกการทดลองใช้ความเข้มข้นเท่ากัน
คือ 50 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ท าการสกัดสารโดยการอบ
วัตถุดิบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 48 ช่ัวโมง แล้วบดให้เป็นผง น าไปแช่ในน้ าที่มี
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 95) 1 ใน10 ส่วนเป็นเวลา  24 
ช่ัวโมง แล้วน ามากรองเอาแต่น้ า พ่นลงบนแมลงที่
ทดลองทุกการทดลองยกเว้นลูกน้ าใช้วิธีแช่ ผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดสามารถฆ่า
แมลงได้แตกต่างกัน สารสกัดเมล็ดน้อยหน่าฆ่าหนอน
แมลงวันและเห็บโคได้ดีที่สุด ท าให้หนอนแมลงวัน
และเห็บโคตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 
102 และ 48 ช่ัวโมงตามล าดับ สารสกัดเมล็ดสะเดา
ฆ่าหนอนแมลงวันและลูกน้ ายุงได้ดีที่สุด ท าให้หนอน
แมลงวันและลูกน้ ายุงตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน
เวลา 12 ช่ัวโมงเท่ากัน สารสกัดรากหนอนตายหยาก
สามารถฆ่ายุงได้ดีที่สุด ท าให้ยุงตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
ภายในเวลา 4 ช่ัวโมง การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าสารสกัด
จากพืชแต่ละชนิดสามารถฆ่าแมลงแต่ละชนิดได้
แตกต่างกัน และเมื่อถูกสารสกัด แมลงที่อยู่ในระยะ
ตัวเต็มวัยจะตายเร็วกว่าแมลงท่ีอยู่ในระยะตัวอ่อน 
 ณัฐกานต์ และคณะ (2532) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการแยกสารสกัดบางส่วนจากหนอนตายหยาก
และผลของสารสกัดต่อหนอนกระทู สารสกัดจากพืช
ในการป้องกันก าจัดศัตรูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ภายใต้ระบบการเกษตร แบบผสมผสาน 
หนอนตายหยากเป็นพืชชนิดหนึ่งพบทั่วไปในประเทศ
ไทย มีศักยภาพสูงในการใช้ป้องกันก าจัด ศัตรูพืช 
งานวิจัยนีมุ้่งเน้นเพื่อหาสารออกฤทธิ์จากหนอนตายห
ยากสายพันธุ์  Stemona burkillii ในการควบคุม
หนอนกระทู้หอม ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดด้วยได
คลอโรมีเทนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมหนอน

ในระยะวัยที่ 2 โดยวิธี leaf dipping method ค่า 
LC50 ที่ 24 ช่ัวโมง ของสารสกัดไดคลอโรมีเทน เม
ทานอล และเฮกเซน เท่ ากับ 7,897.50 12,958.00 
15,913.15 ตามล าดับการแยกส่วนของสารสกัดได
คลอโรมีเทนด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี่ ได้ส่วนสาร
สกัดจ านวน 8  Fraction โดยให้ปริมาณสารสกัด
สูงสุด 21.88 เปอร์เซ็นต์ และให้เปอร์เซ็นต์การตาย
สูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีการน าสาร Fraction 
ดังกล่าวไปหาความบริสุทธ์ิเพื่อระบุสารออกฤทธ์ิต่อไป 
 จาณียา (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องผลของสาร
สกัดสมุนไพรพื้นบ้านในการก าจัดหนอนแมลงวันใน
มูลไก่สด การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช
สมุนไพร 4 ชนิด คือ ยาสูบ, หางไหล, หนอนตาย
อยาก , และสะเดา ในการออกฤทธิ์ก าจัดหนอน
แมลงวันของสารสกัดจากสมุนไพรเมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานไทโรมาซีน พบว่าที่ความเข้มข้น 25,000, 
50,000 , 75,000 และ 100,000 สารสกัดจากยาสูบ
ออกฤทธิ์ก าจัดหนอนแมลงวันได้ดีที่สุดแม้ใช้ความ
เข้มข้นต่ าสุด ส่วนสารสกัดเอทานอลของสมุนไพร 
พบว่าสารสกัดเอทานอลของยาสูบออกฤทธิ์ในการ
ก าจัดหนอนแมลงวันได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐาน ส่วนสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่นก าจัด
หนอนแมลงวันได้ดีเทียบเท่าสารมาตรฐานที่ใช้ในการ
ก าจัดหนอน แมลงวัน 
 

วิธีการวิจัย  
แผนการทดลอง    
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, 
CRD) โดยใช้หน่วยทดลอง คือ ไก่พื้นเมืองแบบคละ
เพศ น้ าหนัก 1 กิโลกรัม อายุ 4 เดือน จ านวน 40 ตัว 
ซึ่งหน่วยทดลองมีความสม่ าเสมอใน  น้ าหนัก 1 
กิโลกรัมเท่ากัน จ านวนอายุเท่ากัน การทดลองในครั้ง
นี้มีจ านวนทรีตเมนท์ทั้งหมด 4 ทรีตเมนท์  มีหน่วย
ทดลองทั้งหมด 40 หน่วย      
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แนวทางการด าเนินงาน        
1. การเตรียมสารสกัดต้นหนอนตายหยาก 

สามารถท าได้โดยการน าเอารากสดของต้นหนอน
ตายหยากมา จ านวน 250, 1250, และ 2,500 กรัม 
ตามล าดับ แล้วน ามาทุบให้ละเอียด 

2. น าเอารากสดของต้นหนอนตายหยากที่ทุบ
ละเอียดแล้วมา จ านวน 250, 1250, และ 2,500 กรัม 
ตามล าดับ น ามาแช่กับแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ 
ด้วยอัตราส่วน ต้นหนอนตายหยาก 250, 1250, และ 
2,500 กรัม ตามล าดับต่อปริมาตรของผสม 500 
มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ในโหลเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงและเก็บ
ไว้ในที่มืดห้ามโดนแสง สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความเข้มข้นที ่0.5, 2.5, 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

3. ท าการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง 
ดังนี ้
 3.1 ท าการทดลองในเพลทแก้วทดลอง โดย
น าหนอนแมลงวันมาบรรจุลงในเพลทแก้วทดลอง 
จ านวน 12  เพลท เพลทละ 20 ตัว และท าซ้ าจ านวน 
3 เพลท ในทุกการทดลองใน 4 การทดลอง จากนั้น
น าสารสกัดจากต้นหนอนตายหยากที่มีระดับความ
เข้มข้น คิดเป็น 4 ระดับ คือ 0, 0.5, 2.5 และ 5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น ามาฉีดพ่นลงในเพลทแก้ว
ทดลอง แล้วสังเกตผลของสารสกัดหนอนตายหยากที่
ใช้เวลาในการก ากัดหนอนแมลงวันในเพลทแก้ว
ทดลองและท าการบันทึกผลด้วยอุปกรณ์จดบันทึก
หลังจากท าการทดลอง โดยจากการตรวจดูว่า เริ่มตาย
ประมาณกี่ช่ัวโมงและตายหมดกี่ช่ัวโมง 

 
ตารางแสดงการทดลองในเพลทแก้วทดลอง 

ความเข้มข้นของสารสกัดจากต้นหนอนตายหยาก 
กลุ่มทดลอง ควบคุม 0.5 เปอร์เซ็นต ์ 2.5 เปอร์เซ็นต ์ 5 เปอร์เซ็นต ์

เพลทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จ านวนหนอน

แมลงวัน 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  
3.2 ท าการทดลองลงบนตัวสัตว์โดยใช้ไก่

พันธุ์พ้ืนเมืองแบบคละเพศ จ านวน 40 ตัว น้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัม มีช่วงอายุ 4 เดือน โดยทุกตัวได้รับการ
กรีดเพื่อท าบาดแผลที่บริเวณด้านหลังยาวขนาด 1 นิ้ว 
และท าการเพาะหนอนแมลงวันจ านวน 5 ตัวลงบน
บาดแผลของหน่วยทดลองทุกตัว จากนั้นท าการสุ่ม
เพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 10 ตัว จ านวน 4 กลุ่ม โดยที่
ทุกกลุ่มได้รับน้ าและอาหารแบบเดียวกันแต่จะได้รับ
การรักษาแผลด้วยสารสกัดหนอนตายหยากที่ความ
เข้มข้นท่ีแตกต่างกันดังต่อไปนี้  

- กลุ่มที่ 1 ไก่พื้นเมืองคละเพศจ านวน 10 
ตัว ได้รับการรักษาแผลตัวเองด้วย การปล่อยทิ้งไว้
ตามธรรมชาติ  

- กลุ่มที่ 2 ไก่พื้นเมืองคละเพศจ านวน 10 
ตัว ได้รับการรักษาแผลด้วยสารสกัดหนอนตายหยาก
ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์  

- กลุ่มที่ 3 ไก่พื้นเมืองคละเพศจ านวน 10 
ตัว ได้รับการรักษาแผลด้วยสารสกัดหนอนตายหยาก
ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์  

- กลุ่มที่ 4 ไก่พื้นเมืองคละเพศจ านวน 10 
ตัว ได้รับการรักษาแผลด้วยสารสกัดหนอนตายหยาก
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์  

4. ท าการบันทึกข้อมูลระยะเวลาการตายของ
หนอนแมลงวันในระยะเวลากี่ช่ัวโมง 
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 5. ไก่พื้นเมืองแบบคละเพศจ านวน 40 ตัว จะ
ถูกเลี้ยงไว้ในสุ่ม สุ่มละ 5 ตัว จนสิ้นสุดเวลาการ
ทดลอง  
 6. ในระหว่างการทดลองให้น้ าให้อาหารแก่ไก่
ตลอดเวลาการทดลองโดยใช้ภาชนะรางน้ า ให้น้ า 12 
ลิตรต่อวัน และรางอาหาร ให้อาหาร 2 กิโลกรัมต่อวัน 
ใส่ให้ตามปกติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูแบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)  โดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely  
Randomized  Design ,CRD)  ด้วยโปรแกรม  
Excel           

สถานที่ท าการทดลอง 
การทดลองในครั้งนี้ได้ท าการทดลอง ณ แผนก

สัตว์ทดลอง สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

  ระยะเวลาท าการทดลอง 

เริ่มท าการศึกษา วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 
ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิน้ 90 วัน 

 

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย  
 การทดลองที่ 1 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้น
หนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอน
แมลงวันในเพลทแก้วทดลอง โดยน ารากต้นหนอน
ตายหยากมาแช่กับแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ และ
ค านวณระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน  4  ระดับ 
คือ 0, 0.5, 2.5 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับและ
น ามาพ่นลงบนตัวหนอนแมลงวันในเพลทแก้วทดลอง 
จ านวน  12 เพลทและจับระยะเวลาที่หนอนแมลงวัน
ตายและจ านวนหนอนแมลงวันตายทั้งหมด ได้ผลการ
ทดลองดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์จ านวนหนอนแมลงวันตายสะสมเฉลี่ยในเพลทแก้วทดลอง 

           กลุ่มทดลอง      ช่ัวโมงท่ีหนอนแมลงวันตาย  
      6  12  18  24 

ควบคุม         -       -       -       - 
    

ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์   30.0 1   52.0 1   70.0 1   82.0 
1 

ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์    34.0 1   64.0 1   78.0 1   86.0 
1 

ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์   40.0  1  74.0 1   84.0 1   90.0 
1 

  

หมายเหตุ ตัวเลขท่ีมีตัวยก 1 หมายถึงจ านวนเปอร์เซ็นต์หนอนแมลงวันท่ีตายเฉลี่ยสะสม 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า สารสกัดหนอนตายหยาก
ที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย

สามารถก าจัดหนอนแมลงวันได้ 40.0, 74.0, 84.0, 
และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สารสกัดหนอนตายห
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ยากที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ก าจัดหนอน
แมลงวันได้ต่ ากว่าคือ 34.0, 64.0, 78.0, และ 86.0 
เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดหนอนตายหยากที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก าจัดหนอนแมลงต่ าที่สุด
คือ 30.0, 52.0, 70.0, และ 82.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ช่ัวโมง 
6, 12, 18, และ 24 ตามล าดับ และค่อย ๆ ออกฤทธิ์
ต่อหนอนแมลงวันและให้ผลดีใกล้เคียงกันที่ช่ังโมงที่ 
24 และการทดลองที่ความเข้มข้น  0 เปอร์เซ็นต์ ไม่มี

การก าจัดหนอนแมลงวันในเพลทแก้วทดลอง ดังนั้นที่
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีการก าจัดหนอนแมลงวัน
ได้ดีกว่าที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นตห์นอนแมลงวันตายสะสมเฉลี่ยที่เวลา
ต่างกันของกลุ่มที่สัมผัสกับสารสกัดหนอนตายหยาก 
0.5 ,2.5, 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแผนภูมิดังนี้ 

 
เปอร์เซนต์การตาย 

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยที่หนอนแมลงวันตายในเพลทแก้วทดลอง (ช่ัวโมง)   
 

 การทดลองที่ 2 
 การศึกษาการประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้น
หนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอน
แมลงวันในแผลสัตว์ โดยใช้ไก่พื้นเมืองแบบคละเพศ 
จ านวน 40 ตัว ที่น้ าหนัก 1 กิโลกรัมเท่ากัน แบ่งเป็น 
4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยทุกตัวได้รับการกรดีเพื่อท า
บาดแผลที่บริ เวณด้านหลังยาวขนาด 1 นิ้วและ

เหนี่ยวน าให้เกิดหนอนแมลงวันในแผล จากนั้นท าการ
สุ่มเพื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 10 ตัว จ านวน 4 กลุ่ม 
และน าเอาสารสกัดต้นหนอนตายหยากความเข้มข้น 
0.5, 2.5, 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเอาฉีดพ่นบน
แผลไก่พื้นเมือง ได้ผลการทดลองดังแสดงไว้ในตาราง
ที ่2 
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์หนอนแมลงวันตายสะสมเฉลี่ยบนตัวไก่พื้นเมือง 

ช่ัวโมงท่ีหนอนแมลงวันตาย 
      กลุ่มที ่   6  12   18    24 

ควบคุม        -       -       -       -     

ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์   22.0   48.0   64.0    80.0 

ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์   30.0   60.0   76.0    86.0 

ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์   38.0   70.0   80.0    88.0 
  

หมายเหตุ ตัวเลขท่ีมีตัวยก 1 หมายถึงจ านวนเปอร์เซนต์หนอนแมลงวันท่ีตายเฉลี่ยสะสม 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่
ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
สามารถก าจัดหนอนแมลงวันได้ 38.0, 70.0, 80.0, 
และ 88.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สารสกัดหนอนตายห
ยากที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ก าจัดหนอน
แมลงวันได้ต่ ากว่าคือ 30.0, 60.0, 76.0, และ 86.0 
เปอร์เซ็นต์ และสารสกัดหนอนตายหยากที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก าจัดหนอนแมลงต่ าที่สุด
คือ 22.0, 48.0, 64.0, และ 80.0 เปอร์เซ็นต์ ที่ช่ัวโมง 
6, 12, 18, และ 24 ตามล าดับ และการทดลองที่
ความเข้มข้น 0 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการก าจัดหนอน

แมลงวันบนตัวไก่พ้ืนเมือง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นสารสกัดต้น
หนอนตายหยากที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ มี
แนวโน้มในการออกฤทธิ์ต่อหนอนแมลงวันในแผลได้
ดีกว่าที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นต์หนอนแมลงวันตายสะสมเฉลี่ยที่
ระยะเวลาต่างกันของกลุ่มที่สัมผัสกับสารสกัดจากต้น
หนอนตายหยาก ที่ความเข้มข้น 0.5 ,2.5,5 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

 

เปอร์เซนต์การตาย 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงค่าเฉลีย่ที่หนอนแมลงวันตายบนไก่พ้ืนเมือง (ช่ัวโมง) 
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สรุป  
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากต้น

หนอนตายหยากต่อการควบคุมประชากรหนอน
แมลงวันในแผลสัตว์ สารสกัดที่ได้จากต้นหนอนตาย
หยาก คือ สารอัลคาลอยต์ ซึ่งมีฤทธิ์ไปท าลายระบบ
ประสาทส่วนกลางของหนอนแมลงวันท าให้เกิดการ
เป็นอัมพาต จึงสามารถน ามาใช้เป็นสารก าจัดแมลงที่
เป็นศัตรูต่อพืชและสัตว์ จากการศึกษาพบว่าสารสกัด
จากต้นหนอนตายหยากที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ 
มีประสิทธิภาพในการก าจัดหนอนแมลงวันสูงกว่า สาร
สกัดหนอนตายหยากที่ความเข้มข้น 2.5 และ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) การหายของแผลหนอน
แมลงวันในไก่พื้นเมือง ด้วยต้นหนอนตายหยากโดย
ไม่ได้มีการใช้ยาชนิดอื่นควบคู่ไปด้วยก็สามารถท าให้
บาดแผลหายได้ภายในเวลา 7 วัน ทั้ งนี้ขึ้นกับ
ภาวะการณ์แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับบาดแผล ซึ่งการ
รักษาบาดแผลในช่วงแรกๆ จะท าให้การหายของแผล
ที่เกิดจากการชอนไชของหนอนแมลงวันเร็วกว่า
บาดแผลเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือ
แบคทีเรียด้วย การใช้สารสกัดหนอนตายหยากร่วมกับ
ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพ
สูงสุด ในการรักษาจึ ง เป็นสิ่ งที่น่ าสนใจส าหรับ
ท าการศึกษาต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการจับหนอนแมลงวันมาทดสอบควรจับ
ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้ตัวหนอนได้รับบาดเจ็บ
น้อยที่สุดเพราะจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของหนอน
ตายหยากที่น ามาทดสอบในการก าจัดหนอนอย่าง
แม่นย าที่สุด 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรลองทดสอบกับ
หนอนแมลงวันท่ีมีขนาดและอายุเท่า ๆ กัน เพื่อจะได้
รู้ว่ามีผลกระทบกับตัวไก่พื้นเมืองที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้สารเคมีหรือยา
ที่ใช้ควบคุมหนอนแมลงวันเป็นหน่วยควบคุมหรือ

เปรียบเทียบเพื่อท่ีจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพจริงของ
สารสกัดจากต้นหนอนตายหยาก 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาผลของสารไอบีเอต่อการเกิดรากของผักเชียงดาในระบบไฮโดรโปรนิกส์ท าการทดลองที่  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบุรณ์ (CRD) จ านวน 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า โดย 
กรรมวิธีที่ 1. สาร IBA 50 มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ 2. สาร IBA 100 มิลลิกรัมต่อลิตร กรรมวิธีที่ 3. สาร NAA 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 4. สาร NAA 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยการปักช าในน้ าเปล่า จากการทดลองพบว่า การใช้สาร NAA ในปริมาณความเข้มข้น 
50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย การแตกยอดและการแตกราก มากกว่า IBA ความเข้มข้น 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ส่วน NAA ในปริมาณความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรมีความยาวรากมากที่สุด และการใช้สาร NAA ในปริมาณ 50 และ100 
มิลลิกรัมต่อลิตรมีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการแตกยอด  ความยาวยอด ความกว้างใบ และความยาวใบหลังการย้ายปลูกสูงที่สุด 
ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางยอดไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: ไฮโดรโปรนิกส,์ การปักช า, ผักเชียงดา 

 

Abstract 
 The study on effect of IBA on root formation of Gymnema was investigated.  The experiment was 
conducted at Institute of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna and experimental 
design Completely Randomized Design (CRD) consisted of 4 treatements and 4 repication i.e. 1. IBA at 50 mg/L 2. 
IBA at 100 mg/L 3. NAA at 50 mg/L and 4. NAA at 100 mg/L. All treatments were cutting in water culture and 
putted oxygen by pump. The results showed that the NAA at 50 and 100 mg/L treatments had higher percentage 
of survival, leaf flushing and root formation rate than IBA at 50 and 100 mg/L treatments. However, the IBA at 50 
was the longest of root length. Moreover, the NAA at 50 and 100 mg/L treatments gave the greatest on leaf 
flushing, shoot length, leaf width and leaf length at 14 days after transplant. The diameter of shoot was similar. 

Keywords: Hydroponics, Cutting, Gymnema  
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บทน า 
ผักเชียงดา (Gumnema inodorum Decne)  

เป็นไม้เถาเลื้อยข้ามปีและมีประโยชน์ทางยามากมาย 
ซึ่งได้รายงานไว้ในต ารายาไทยพบมากในทางภาคเหนอื 
เช่น บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง พะเยา   
แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันบริษัทยาของประ
ทศญี่ปุ่นผลิตพืชชนิดนี้เป็นยาชงสมุนไพร เพราะ มี
สรรพคุณลดน้ าตาลในเลือด  และมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานดังนั้น  ชาวญี่ปุ่นจึง
สนใจผักเชียงดาของไทย  เพื่อน าไปวิเคราะห์และสร้าง
สายพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้น  การขยายพันธุ์ผักเชียงดานิยม
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดท าให้เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งวิธีการ
ปักช าเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถท าได้แต่ต้องใช้วัสดุปัก
ช าได้แก่ แกลบด า และในปัจจุบันการใช้แกลบด านั้น
หายากและต้นทุนสูง ดังนั้นการปักช าในน้ าน่าจะเป็น
ทางเลือกในการปักช าผักเชียงดา  ชาวไทยควรอนุรักษ์
และปกป้องพันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทยเพื่อรักษาไว้ในต่อไป 

ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ ผั ก เ ชียงดามีการ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด วิธีการเพาะเมล็ดส่งผลให้เกิดการ
กลายพันธุ์ และวิธีการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์คง
เดิมอีกวิธีการคือการปักช า  ความส าเร็จในการ
ขยายพันธุ์โดยการปักช ากิ่งอ่อนขึ้นอยู่กับอาหารและ
ฮอร์โมนของพืช  กล่าวคือ อาหาร (Food supply) ที่
มีอยู่ในกิ่งอ่อนหรือยอดของพืชไม่ใช่ปัจจัยอันส าคัญ 
เพราะอาหารในส่วนของพืชดังกล่าวมีไม่มากพอ ดังนั้น
อาหารที่จะน ามาสร้างรากจะต้องได้จากการสงัเคราะห์
แสง ด้วยเหตุนี้การปักช ากิ่ งอ่อนจะต้องมีใบติด 
นอกจากนั้นปัจจัยอื่น ๆ คือ อุณหภูมิ ความช้ืน และ
แสง ที่พอเหมาะก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ (ชิติ , 
2547; สนั่น, 2541) การปักช าในน้ าก็น่าจะเป็น
แนวทางในการปักช าหรือการกระตุ้นให้เกิดรากได้ง่าย 
เช่นเดียวกับการปลูกพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน (ชิติ, 2556)  

 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลของสาร IBA และNAA ต่อรอดตาย 

การเกิดรากและการเจริญเติบโตของผักเชียงดาใน
สภาพปลูกแบบไม่ใช้ดิน 

 

วิธีการวิจัย  

ทด ล อ งที่ ส ถ า บั น วิ จั ย เ ทค โ น โ ล ยี เ ก ษต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา จังหวัด
ล าปาง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือน ธันวาคม 
2557 การเตรียมกิ่งพันธุ์ผักเชียงดาโดยนับจากข้อท่ี 3-
6 นับจากปลายยอด ตัดใบให้เหลือ 1 คู่ และตัดให้
เหลือ ½ ของใบ เพื่อลดการคายน้ า น ามาแช่สารก าจัด
แมลงเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งและสารก าจัดเช้ือรา 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 4 
กรรมวิธี 4 ซ้ า ดังนี้ 
กรรมวิธีท่ี 1.  IBA ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 2.  IBA ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 3.  NAA  ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีท่ี 4.  NAA ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 ท าการปักช ากิ่งในตะกล้างพลาสติกทึบขนาด 
8×15 นิ้ว ความจุปริมาตรน้ า 5 ลิตร โดยใช้โฟมเป็น
ชุดปักช า และน ากิ่งใส่ฟองน้ าจุ่มลงในสารละลายที่ใส่
สารกันเช้ือรา (เบนโนมิล) และใส่ปั้มออกซิเจนส าหรับ
การเติมอากาศ หลังการปักช า 49 วัน ท าการย้ายปลูก
ลงในถุงด าขนาด 4.5 X 9 นิ้ว  

การบันทึกข้อมูล ในด้านการรอดตาย การเกิด
ยอด การเกิดราก และการเจริญเติบโตของยอดหลัง
การย้ายปลูก 14 วันในด้านการแตกใหม่ ความยาว
ยอด ความกว้างใบ ความยาวใบ ศูนย์กลางยอดและ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิธี Analysis of 
Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี 
Duncan Multiple Rang Test  
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ผลการวิจัย 
การปักช าผักเชียงดาระบบไฮโดรโปรนิกส์ โดยท า

การปักช าในน้ าที่มีสารละลาย IBA และ สาร NAA ใน
ปริมาณที่แตกต่างปรากฎว่า 

หลังการทดลองหลังปักช า 21 วันพบว่ากรรมวิธี 
NAA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. มีอัตราการ
รอดตาย การแตกยอดและการเกิดรากสูงกว่าการใช้ 
IBA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. (ตารางที่ 1) 

ผลการทดลองหลังการปักช า 35 วันพบว่า
กรรมวิธี NAA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. มี
อัตราการรอดตาย การแตกยอดและการเกิดรากสูง
กว่าการใช้ IBA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล.  
ในขณะที่การให้สาร NAA  ความเข้มข้น 50 มก./ล.มี
ความยาวรากสูงที่สุด ในขณะที่ IBA  ความเข้มข้น 50  
และ 100 มก./ล. มีความยาวรากต่ าที่สุด  (ตารางที่ 2) 

ผลการทดลองหลังการปักช า  49 วันพบว่า
กรรมวิธี NAA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. มี
อัตราการรอดตาย การแตกยอดและการเกิดรากสูง
กว่าการใช้ IBA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. 
นอกจากน้ีการให้สาร NAA  ความเข้มข้น 50 มก./ล.มี
ความยาวรากสูงที่สุด และการใช้ IBA  ความเข้มข้น 
50  และ 100 มก./ล. มีความยาวรากน้อยที่สุด 
(ตารางที่ 3) 

ผลการทดลองหลังปลูกลงดิน 14 วัน พบว่า การ
แตกใหม่ ความยาวยอด ความกว้างใบ ความยาวใบ 
การให้ NAA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. มีค่า
มากกว่า  ใช้ IBA  ความเข้มข้น 50  และ 100 มก./ล. 
ส่วนในด้านเส้นผ่าศูยน์กลางยอดและเส้นผ่าศูยน์กลาง
ยอดพบว่าไม่ต่างกัน (ตารางที่ 4) 

 
 

ตารางที่ 1 ผลของ IBA และ NAA ต่อการรอดตาย การแตกยอดและการเกดิรากของผักเชียงดาหลังการปักช า 21 วัน 

หมายเหตุ   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)     
  * มคีวามแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)            
  NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ตารางที่ 2 ผลของ IBAและNAA ต่อการรอดตาย การแตกยอด การเกดิราก และความยาวรากของผกัเชียงดาหลังการปักช า 35 
วัน 

กรรมวิธี อัตราการรอดตาย (%) อัตราการแตกยอด(%) การเกิดราก (%) ความยาวราก (มม.) 
IBA 50 มก./ล. 
IBA 100 มก./ล. 
NAA 50 มก./ล. 
NAA 100 มก./ล. 

16.25 b 
11.25 b 
72.50 a 
46.25 ab 

 

9.16 c 
0.00 d 
51.32 a 
25.00 b 

13.25 b 
10.83 b 
50.00 a 
35.00 a 

5.60c 
4.05c 

130.70a 
50.52b 

F-test * * * ** 
หมายเหตุ   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)     
    * มคีวามแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)            
  NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

กรรมวิธี อัตราการรอดตาย (%) อัตราการแตกยอด (%) 
การเกิดราก 

(%) 
IBA 50 มก./ล. 
IBA 100 มก./ล. 
NAA 50 มก./ล. 
NAA 100 มก./ล. 

20.00 b 
21.25 b 
76.25 a 
47.50 ab  

15.00ab 
0.00b 
73.80a 
40.00a 

0.00b 
0.00b 
25.00a 
32.50a 

F-test  * * 
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ตารางที่ 3 ผลของ IBAและNAA ต่อการรอดตาย การแตกยอด การเกิดรากและความยาวรากของผักเชียงดา     
หลังการปักช า 49 วัน 

กรรมวิธ ี อัตราการรอดตาย  
(%) 

อัตราการแตกยอด 
(%) 

การเกิดราก 
(%) 

ความยาวราก 
(มม.) 

IBA 50 มก./ล. 
IBA 100 มก./ล. 
NAA 50 มก./ล. 
NAA 100 มก./ล. 

15.00 c 
10.00 c 
71.25 a 
43.75 b 

 

13.78bc 
8.33c 

51.32 a 
63.23a 

31.25 b 
20.83 b 
56.66 a 
40.00 a 

12.57c 
6.17c 

169.12a 
56.67b 

F-test * ** NS ** 
หมายเหตุ   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)                                   

* มคีวามแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)                      

NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
 

ตารางที่ 4 ผลของ IBAและNAA ต่อการแตกใหม ่ความยาวยอด ความกว้างใบ ความยาวใบ และเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของผักเชียงดาหลังการปลูกลงดิน 14 วัน 

กรรมวิธ ี อัตราการแตกยอด 
(%) 

ความยาวยอด 
(มม.) 

ความกว้างใบ  
(มม.) 

ความยาวใบ 
(มม.) 

เส้นผา่ศูนย์กลาง
ยอด (มม.) 

IBA 50 มก./ล. 
IBA 100 มก./ล. 
NAA 50 มก./ล. 
NAA 100 มก./ล. 

52.97 b 
58.73 ab 
62.99 a 
70.83 a 

13.33 b 
16.00 ab 
26.82 a 
30.38 a 

24.40ab 
24.40ab 
29.09a 
36.28a 

25.14b 
18.35b 
51.14a 
48.79a 

14.34 
16.65 
16.77 
17.58 

F-test ** * * ** NS 
หมายเหตุ   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)      
       * มคีวามแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)             
                 NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลอง ผลของสาร IBA และ NAA 
พบว่าการใช้สาร NAA มีผลท าให้การรอดตาย การ
แตกยอด และการแตกรากมากว่าการใช้สาร IBA และ
ผลหลังจากการย้ายปลูกเช่นเดียวกันการใช้สาร NAA 
มีผลท าให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการใช้สาร IBA 
โดยที่สารทั้งสองเป็นสารกลุ่มออกซินเช่นกัน แต่จาก
การทดลองของ เจนจิรา และคณะ (2557) รายงานว่า
ผลของออกซินต่อการเจริญเติบของยอดกิ่งปักช านั้น

พบว่า การแตกยอดของหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไม่มี
ความแตกต่างกัน ส่วนความยาวรากนั้นพบว่าการปัก
ช าที่ 35 วัน และ 49 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยพบว่า การใช้สาร NAA ที่ 50 มิลลิกรรมต่อลิตรมี่
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และสอดคล้องกับ ปิยะณัฏฐ์และคณะ 
(2555) พบว่า การปักช ากิ่งร่วมกับการใช้สาร NAA 
ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เฉลี่ยจ านวน
ความยาวรากสูงที่สุดกว่าการใช้สาร IBA เพราะฤทธิ์
ของสาร NAA มีฤทธิ์ของออกซินสูง เคลื่อนย้ายในกิ่ง
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พืชได้ดี และสลายตัวได้ช้าจึงกระตุ้นให้กิ่งปักช าได้
ดีกว่า (Adriance and Brison ,1995) เมื่อเทียบกับ 
IBA ที่มีฤทธิ์เป็นออกซินต่ า เคลื่อนย้ายได้ช้ากว่า (พีร
เดช,2529) จากดารทดลองแสดงให้เห็นว่า NAA 
เหมาะสมต่อการปักช าผักชียงดาในระบบไฮโดรโปร
นิกส์มากที่สุด 
 

สรุป 
 จากการศึกษาผลของการใช้สาร IBAและ NAA 
ต่อการเกิดรากของผักเชียงดาระบบไฮรโดรโปรนิกส์  
การใช้สาร NAA ในปริมาณความเข้มข้น 50 และ 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการรอดตาย การแตกยอด
และการแตกราก มากกว่า IBA ความเข้มข้น 50 และ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร  ส่วน NAA ในปริมาณความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรมีความยาวรากมากที่สุด 
และการใช้สาร NAA ในปริมาณ 50 และ100 
มิลลิกรัมต่อลิตรมีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการ
แตกยอด  ความยาวยอด ความกว้างใบ และความยาว
ใบหลังการย้ายปลูกสูงที่สุด ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลาง
ยอดไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดกึ่งส าเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดสามชนิด  คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู มี
รูปแบบการบริโภคแบบผลิตภัณฑ์ชา  การศึกษาครั้งนี้ท าการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน พร้อมทั้งหา
ความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดกึ่งส าเร็จรูปผสมสมุนไพร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
อยู่ระหว่าง 20-25 ปี ระดับการศึกษาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี อาชีพนิสิตนักศึกษา มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีรสชาติดี มี
คุณค่าทางโภชนาการ และมีราคาถูก ตามล าดับ สมุนไพรที่เหมาะสมและน่าสนใจที่จะน ามาใช้ในการผลิต คือ ใบเตย มะตูมแห้ง และ 
ใบย่านาง ตามล าดับ ส่วนเห็ดที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ เห็ดนางรม เห็ดหอม และเห็ดหูหนู ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดกึ่งส าเร็จรูปผสมสมุนไพร พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้าน
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม แต่ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับการรู้จัก และเคยดื่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
ปัจจัยด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการรู้จัก และความคุ้นเคยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการด่ืมเครื่องดื่มสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05)    
 

ค าส าคัญ :  เครื่องดื่ม, กึ่งส าเร็จรูป, เห็ด,  ผู้บริโภค, การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

Abstract  
 Product development of instant mushroom mixed herbal beverage made from 3 mushroom (Oyster, 
Pleurotus, and jew's ear mushroom). Its consumption were as tea products. This research surveyed attitudes of 
consumers 200 samples and relation for development instant mushroom mixed herbal beverage. The result of 
the study showed that the most of respondents were female, age between 20-25 years old, secondary school 
and bachelor education level, were students and earned a monthly income 5,000-10,000 Baht. Consumer 
behavior of healthy beverage found that the most respondents buy its cause good taste, nutrition and cheap, 
respectively. The optimum herbal for mixed with instant mushroom beverage were pandan, dried bael and Bai-
Yanang, respectively. And interesting mushroom were Pleurotus, Shiitake and jew's ear mushroom respectively. 
The relationship between personal factors and consumer behavior for development instant mushroom mixed 
herbal beverage has been shown gender and occupation factors not related the beverage consumption behavior. 
However age factor were related recognized and been drinking of beverage. Education factor were related 
recognized and familiarity of beverage. Earned a monthly income factor were related frequency of instant 
mushroom beverage (p<0.05). 

Keywords : beverage, instant, mushroom, consumer, product development      
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บทน า 
 เห็ดมีหลากหลายชนิดทั้งที่บริโภคได้ และเห็ดที่
ไม่สามารถน ามาบริโภคได้ หรือเห็ดมีพิษ ประเทศ
ไทยมีเห็ดที่บริโภคได้หลายชนิด แต่ที่รู้จักกันดี และ
สามารถน ามาผลิตในเชิงการค้ามีไม่กี่ชนิด เช่น เห็ด
ฟาง เห็ดนางฟ้า  เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดเป๋าฮื้อ 
เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู เป็นต้น เห็ดแต่ละชนิดมี
คุณค่าทางโภชนาการที่ดี ซึ่งจัดเป็นแหล่งของโปรตีน 
ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ปัจจุบัน
สินค้าประเภทเครื่องดื่มมีมากมายหลายชนิด ซึ่งต่าง
ก็แข่งขันกัน เพื่อให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และจาก
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้บริโภคไม่มีเวลาดูแล
สุขภาพร่างกายจึงต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ช่วยบ ารุงสมอง และเพื่อบ ารุงร่างกายให้
แข็งแรงสุขภาพดี (ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, 2523) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจาก
เห็ด โดยใช้เห็ดสามอย่าง คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 
และเห็ดหูหนู ซึ่งเห็ดที่ใช้จะเป็นวัตถุดิบจากฟาร์ม
เห็ดที่ผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงดอกเห็ดที่ปลอด
สารเคมี สามารถน ามาท าการผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพจากเห็ดกึ่งส าเร็จรูป การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดให้มีกลิ่นรสที่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค
มากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่
เหมาะสม ที่สามารถน ามาใช้ เป็นส่ วนผสมใน
เครื่องดื่มเพือ่สุขภาพดังกล่าวได้   
 การอบแห้ง คือกระบวนการลดความช้ืนใน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการถ่ายเทความร้อน
ไปยังผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลดความช้ืน โดยวิธีใดวิธี
หนึ่ง เช่น การน าความร้อน การพาความร้อนและ
การแผ่รังสีความร้อน หรือทั้งสามวิธีผสมกัน เพื่อให้
น้ าหรือความช้ืนท่ีมี อยู่ในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมาอยู่
ในรูปของไอ โดยความร้อนที่ผลิตภัณฑ์ได้รับ คือ
ความร้อนแฝง การระเหยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างภายในมีลักษณะเป็นรูพรุน   
ในขณะที่ท าการอบแห้ง  อากาศร้อนที่ ใ ช้ เป็น

ตัวกลางในการน า และพาความร้อนจะถูกใช้ไปใน
การระเหยน้ าที่บริเวณผิววัสดุ ในขณะเดียวกันไอน้ า
จะเคลื่อนที่จากผิววัสดุมายังกระแสอากาศ  (สมบัติ  
ขอทวีวัฒนา, 2535) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการเตรียมผลิต
เห็ดต้นแบบในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด 
กึ่ งส า เร็จรูป พร้อมทั้ งการส ารวจทัศนคติและ
พฤติกรรมของผุ้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  พร้อมทั้ งหาแนวทางการใ ช้
ประโยชน์จากสมุนไพรที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ ม เห็ดผสมสมุนไพรกึ่ งส า เร็ จรูป และ
การศึกษาหาอัตราส่วนที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต้นแบบ 
 ท าการ เตรียมเห็ดที่ จะใ ช้ เป็นต้นแบบใน
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย น าเห็ดทั้งสาม
ชนิด ได้แก่  เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 
มาคัดแยก และ ตัดแต่งแยก ก้านเห็ดที่สกปรกออก  
น าไปล้างท าความสะอาด สะเด็ดน้ า โดยการผึ่งพอ
หมาดหรือใช้เครื่องสลัดน้ าช่วยในการท าให้เห็ด มีน้ า
คงค้างน้อยลง  ฉีกเห็ด เป็นช้ินเล็กๆ ตามแนวยาว
ของเห็ด  แล้วจึงน าไป เข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 ช่ัวโมง  แล้วจึงน าออกจาก
ตู้อบ ผึ่งให้เย็น แล้วจึงน าไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่อง
ปั่นผสมอาหาร โดยลดขนาดอนุภาคลง ให้สามารถ
ร่อนผ่านตะแกรงร่อนแป้งได้ แล้วจึงน าตัวอย่างที่
เตรียมได้ ไปวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐาน ที่ส าคัญ
หลังการอบแห้ง ดังนี้  
 - ปริมาณความช้ืน (AOAC, 2000) 
 - วัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) โดยใช้เครื่องวัด aw 
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 - วัดค่าสี ในระบบ Hue Value Chroma โดย
ใช้ Munsell Book  

2. การส า ร วจทั ศนคติ ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร 

 ท าการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภค โดยใช้การ
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธี Central 
Location Test (CLT) โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคบริโภค 
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ โดยน าข้อมูลมาท า
การอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเครื่องดื่มเห็ดของกลุ่มผู้บริ โภคและหา

แนวทางต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร 
 ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เห็ดผสมสมุนไพร โดยน าข้อมูลที่ ได้มาท าการ
อภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการทดสอบหาปริ ม าณความ ช้ืน ใน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเห็ดผง  พบว่า เห็ดนางรมฮังการี 
เห็ดหูหนู และเห็ดนางฟ้ามีปริมาณค่าความช้ืนอยู่
ในช่วงที่สูงกว่ามาตรฐานเห็ดแห้ง (ร้อยละ 7) เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ประกาศโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2551) ส าหรับปริมาณน้ าอิสระ 
พบว่า เห็ดนางรมฮังการี มีปริมาณน้ าอิสระตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเห็ดหูหนู และเห็ดนางฟ้าพบว่า
มีปริมาณน้ าอิสระเกินมาตรฐานเล็กน้อย  
 

ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน และปริมาณน้ าอิสระ ในเห็ดอบแห้งทั้งสามชนิด 
 

ตัวอย่าง ปริมาณความชื้น (ร้อย
ละ) 

ปริมาณน้ าอิสระ 

1.เห็ดนางรมฮังการี 8.91±0.16b 0.569±0.009a 
2. เห็ดหูหนู 10.26±0.07a 0.601±0.012b 
3.เห็ดนางฟ้า 7.31±0.22c 0.644±0.003c 

หมายเหตุ : a-c หมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
ตารางที่ 2  ค่าสีของเห็ดผงต้นแบบ โดยใช้การวัดค่าสี ด้วย Munsell Color Book  
 

ตัวอย่าง Hue Value Chroma 
1. เห็ดนางรมฮังการี 2.5Y 8 4 
2. เห็ดหูหนู 10YR 4 2 
3. เห็ดนางฟ้า 2.5Y 8.5 4 
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 ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่อเคร่ืองด่ืมเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่ง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คนในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 
45.5 และเพศหญิง ร้อยละ 54.5 โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.0 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.0 
อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 16.0 อายุระหว่าง 
26-30 ปี ร้อยละ 15.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อย
ละ 13.0 และอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ตามล าดับ การศึกษาส่วนใหญ่คือ เทียบเท่า/ต่ ากว่า
มัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ ระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 31.5 ระดับอนุปริญญา/ปวส . 
ร้อยละ 18.5 ระดับมัธยมปลาย/ปวช ร้อยละ 12.5 
ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
ร้อยละ 27.0 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 
23.5 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.0  และ
พ่อบ้านแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 
รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ช่วง 5,000-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ช่วง 10,001-15,000 
บาท ร้อยละ 27.0 ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 24.0 
ช่วง 15,000-20,000 บาทร้อยละ 12.0 และรายได้
ต่อเดือนที่มากกว่า 25,000 บาทร้อยละ 4.5 และ
ช่วง 20,001-25,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดับ  

 

 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูล ลักษณะข้อมูลทั่วไป ความถี่ (จ านวนคน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 91 45.5 

หญิง 109 54.5 
 รวม 200 100.0 
อาย ุ 20-25 ปี 58 29.0 

26 – 30 ปี                30 15.0 

31 -40 ป ี 26 13.0 

41 – 50 ป ี 43 21.0 

51 – 60 ป ี 33 16.0 

60 ปีขึ้นไป  10 5.0 
 รวม 200 100.0 
ระดับ
การศึกษา 

เทียบเท่า/ต่ ากว่ามธัยมต้น     69 34.5 

มัธยมปลาย/ปวช 25 12.5 
อนุปริญญา/ปวส 37 18.5 

ปริญญาตรี    63 31.5 
ปริญญาโท 5 2.5 

ปริญญาเอก 1 0.5 
 รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูล ลักษณะข้อมูลทั่วไป ความถี่ (จ านวนคน) ร้อยละ 
อาชีพ 
 
 

นักเรียนนักศึกษา 56 28.0 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 24 12.0 

ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 47 23.5 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 54 27.0 

พ่อบ้านแมบ่้าน 19 9.5 

อื่นๆ 0 0.0 

 รวม 200 100.0 
รายได้ต่อ

เดือน 
ต่ ากวา่ 5,000 บาท 48 24.0 
5,000-10,000 บาท 60 30.0 
10,001-15,000 บาท 
15,000-20,000บาท 
20,001-25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

54 
24 
5 
9 

27.0 
12.0 
2.5 
4.5 

 รวม 200 100.0 
 

  ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่ง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเครื่องดื่ม
สมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป ถึงร้อยละ 87.0 และไม่รู้จัก อยู่
ถึงร้อยละ 13.0  

 
ตารางที่ 4  ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้จักเครื่องดื่มสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป 
   

ท่านรู้จักเคร่ืองด่ืมสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูปหรือไม่ ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 
                   รู้จัก 174 87.0 

           ไม่รู้จัก 26 13.0 
            รวม 200 100.0 
 

 ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่ง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่ม

สมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป ร้อยละ 54.0 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ ไม่ เคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร กึ่ ง
ส าเร็จรูป ร้อยละ 46.0 ดังนั้นข้อมูลในการศึกษาต่อไป
จึงมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 108 คน 
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ตารางที่  5  แสดงข้อมูลทีผู่้ตอบแบบสอบถามเคยดื่ม เครื่องดื่มสมนุไพร กึ่งส าเร็จรูป        
 

ท่านเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูปบ้างหรือไม่            ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 
เคย 108 54.0 
ไม่เคย 92 46.0 
รวม 200 100.0 

  

  ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร 
กึ่งส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัด
ล าปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า
สมุนไพรที่ เหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมใน
เครื่องดื่มเห็ดผสม สมุนไพร กึ่งส าเร็จรูปคือ ใบเตย 
ถึงร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ มะตูมแห้ง ร้อยละ 
16.5 ใบย่านาง ร้อยละ 10.5 ใบมะรุม ร้อยละ 9.5 
ชะเอม ร้อยละ 9.0 อบเชย ร้อยละ 8.5 และใบ
หม่อน ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่
มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร
กึ่งส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัด

ล าปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักเห็ด
นางฟ้า ถึงร้อยละ 16.4 รองลงมาคือ เห็ดหูหนู ร้อย
ละ 16.1 เห็ดฟาง ร้อยละ 15.9 เห็ดเข็มทอง ร้อยละ 
14.6 เห็ดหอม ร้อยละ 14.4 เห็ดนางรม ร้อยละ 
13.3 และเห็ดเป๋าฮื้อ ร้อยละ 9.3 ตามล าดับ 

ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร 
กึ่งส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัด
ล าปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจ
ร้อยละละ 70.5 รองลงมาคิดว่าเฉยๆ ร้อยละ 20.0 
และคิดว่าไม่น่าสนใจ ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ  

 
 

 
ตารางที่ 6 ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสมุนไพรที่ เหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม เห็ดผสม

สมุนไพร ก่ึงส าเร็จรูป 

ท่านคิดว่าสมุนไพรพ้ืนบ้านชนิดใดเหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสม
ในเคร่ืองด่ืมเห็ดผสม สมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป 

ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 

ใบเตย 78 39.0 

มะตูมแห้ง 33 16.5 

ใบย่านาง 21 10.5 

ใบมะรุม 19 9.5 

ชะเอม 18 9.0 

อบเชย 17 8.5 

ใบหม่อน      14 7.0 

อื่นๆ 0 0.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 7  แสดงข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักเห็ดที่ขายตามท้องตลาด 
ท่านรู้จักเห็ดชนิดใดบ้างท่ีขายตามท้องตลาด ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 

เห็ดนางฟ้า 194 16.4 

เห็ดหูหน ู 190 16.1 

เห็ดฟาง 188 15.9 

เห็ดเข็มทอง              172 14.6 

เห็ดหอม 170 14.4 

เห็ดนางรม 157 13.3 

เห็ดเป๋าฮื้อ      109 9.3 

อื่นๆ 0 0.0 

รวม 1,180 100.0 

 
ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มี

ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร ก่ึง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจร้อยละละ 
70.5 รองลงมาคิดว่าเฉยๆ ร้อยละ 20.0 และคิดว่าไม่
น่าสนใจ ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลตามความน่าสนใจในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร ก่ึงส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากต้องการผลิตเคร่ืองด่ืมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป 
ที่มีส่วนผสมของเห็ดสามชนิด ท่านคิดว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หรือไม่ 

ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 

น่าสนใจ 141 70.5 

เฉยๆ 40 20.0 

ไม่น่าสนใจ 19 9.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 9  แสดงข้อมูลตามความต้องการและความน่าสนใจของเห็ดที่อาจน ามาผลิตเป็นเครื่องดื่มเห็ดผสม 
               สมุนไพร ก่ึงส าเร็จรูป 

เห็ด  (5) (4) (3) (2) ค่าเฉลี่ย 

เห็ดนางรม 
(ร้อยละ) 

74 
(37.0) 

47 
 (23.5) 

40 
(20.0) 

39 
(19.5) 

2.22 

เห็ดหูหน ู
(ร้อยละ) 

50 
(25.7) 

57 
(28.5) 

46 
(23.0) 

47 
(23.5) 

2.45 

เห็ดหอม 
(ร้อยละ)  

58 
(29.0) 

58 
(29.0) 

62 
(31.0) 

22 
(11.0) 

2.24 

เห็ดนางนวล 
(ร้อยละ) 

18 
(9.0) 

38  
(19.0) 

52  
(26.0) 

92 
(46.0) 

3.09 

 
 ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่ง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการซื้อ
เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป ถึงร้อยละ 
77.0 และ ไม่ ต้ อ งการซื้ อ  ร้ อยละ  23.0 

 
ตารางที่ 10  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการซื้อเครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูปในอนาคต 

 

ถ้าในอนาคตมีเคร่ืองด่ืมเห็ดผสมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูปวาง
จ าหน่ายท่านจะซื้อหรือไม่   

ความถี่ (จ านวนคน) ค่าร้อยละ 

ซื้อ 154 77.0 

ไม่ซื้อ 46 23.0 

รวม 200 100.0 

 
 ผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่ง
ส าเร็จรูป จ านวน 200 คนในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง 
พบว่าปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้านอาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
เห็ดผสมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป  แต่ปัจจัยด้านอายุมี
ความสัมพันธ์กับการรู้จัก และการเคยดื่มผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป ปัจจัยด้านระดับ

การศึกษามีความสัมพันธ์กับการรู้จัก และการเคยดื่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ก่ึงส าเร็จรูป การเคยดื่ม
เครื่องดื่มสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเห็ด 
และสมุนไพรพื้นบ้านที่ เหมาะสมในการใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป 
ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป 
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 . 0 5
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ตารางที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป   

หมายเหตุ : *sig < 0.05 

 
สรุปผล 
 คุณภาพของเห็ดต้นแบบที่ท าการจัดเตรียม มี
คุณภาพ ด้านปริมาณความช้ืนและค่าปริมาณน้ าอิสระ 
แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามประกาศมาตรฐานสินค้า
เกษตร (เห็ดหูหนูแห้ง) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2551)  ที่เกี่ยวข้อง 
 ทัศนคติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ด
ผสมสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป จากการส ารวจผู้บริโภค 
พบว่า ความน่าสนใจและความเป็นไปได้ของสมุนไพร

ที่ควรน ามาใช้ในการศึกษาคือ ใบเตย มะตูมอบแห้ง 
และ ใบย่านาง   
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจในการบริโภคที่เกี่ยวข้องกันอย่างมี
นัยส าคัญได้แก่  ระดับการศึกษา อายุและ ระดับ
รายได้ ตามล าดับ  

   
 
 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคล 
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

1. ท่านรู้จกัผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมนุไพร กึ่งส าเร็จรูป 
หรือไม่      

- * * - - 

2. ท่านเคยดื่มเครื่องดืม่สมนุไพร กึ่งส าเร็จรปูบ้าง
หรือไม่            

- * * - - 

3.ท่านเคยซ้ือเครือ่งดื่มสมุนไพร กึ่งส าเรจ็รปูใดบ้าง - - - - - 
4.ท่านดืม่เครือ่งดื่มสมุนไพร กึ่งส าเรจ็รูปกี่ครั้ง/
สัปดาห์ 

- * - - * 

5.เหตุผลทีท่่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เครือ่งดื่มสมุนไพร 
กึ่งส าเร็จรูป 

- - - - - 

6. ท่านเคยดื่มเครื่องดืม่สมนุไพร กึ่งส าเร็จรปูที่มี
ส่วนผสมของเห็ดหรอืไม่  

- - * - - 

7.ท่านดืม่เครือ่งดื่มสมุนไพร กึ่งส าเรจ็รูปที่มสี่วนผสม
ของเห็ดบ่อยแค่ไหนต่อสัปดาห์ 

- - - - - 

8. ปกติท่านซ้ือเครือ่งดื่มสมนุไพร กึ่งส าเร็จรูปที่มี
ส่วนผสมของเห็ดมาจากไหน 

- - - - - 

9.ท่านคิดวา่สมุนไพรพื้นบ้านชนิดใดเหมาะสมในการ
ใช้เป็นส่วนผสมในเครือ่งดื่มเห็ดผสม สมุนไพรกึ่ง
ส าเร็จรูป 

- - * - - 

10.ท่านรูจ้ักเห็ดชนดิใดบ้างที่ขายตามทอ้งตลาด - - - - - 
11.หากต้องการผลิตเครือ่งดื่มสมุนไพร กึ่งส าเร็จรูป 
ที่มีส่วนผสมของเห็ดสามชนิด ท่านคิดว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หรือไม ่

- - - - - 

12.ถ้าในอนาคตมีเครื่องดื่มเห็ดผสมสมนุไพร กึ่ง
ส าเร็จรูปวางจ าหน่ายท่านจะซ้ือหรือไม่   

- - - - - 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  (GMP) ในการควบคุมคุณภาพ

กระบวนการพาสเจอไรซ์นมแพะ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อจุลิ นทรีย์จาก
ภายนอก และเพิ่มระยะเวลา การเก็บรักษา ด้วยการจ าลองกระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอ
ไรซ์ แล้วท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากคุณภาพด้านเช้ือจุลินทรีย์และคุณภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์ จากการด าเนินงานพบว่า 
กระบวนการผลิตนมแพะพาสเจอไรซ์แบบเดิมมีบางขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP ส่งผลให้จ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด
ในน้ านมดิบเป็นน้ านมพาสเจอไรซ์เพิ่มขึ้นจาก 4.27×102 CFU/ml เป็น 7.48 ×102 CFU/ml จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มเพิ่มขึ้น
จาก 3.0 MPN/g เป็น 6.1 MPN/g และคุณสมบัติทางกายภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้หลังการพาสเจอร์ไรซ์แล้วพบว่าจ านวน
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดกลับเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากเกิดการปนเปื้อนซ้ าในกระบวนการผลิต  สภาพแวดล้อมอาคาร และสุขอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปรับปรุงให้เป็นกระบวนการ  และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเดิมและที่ปรับปรุงพบว่าจ านวน
เช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงจาก 0.21×102 CFU/ml เป็น 0.2 CFU/ml จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มลดลงจาก 3.6 MPN/g จนไม่พบ
เลย ความถ่วงจ าเพาะของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ คือ 1.032 และ 1.035 ตามล าดับ ค่าความเป็นกรดด่างของนมแพะดิบ
และนมแพะพาสเจอร์ไรซ์คือ 6.46 และ 6.48 การตรวจวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากันที่ 10°Brix และการวิเคราะห์
ลักษณะปรากฏมีลักษณะเหมือนกันคือมีสีขาว มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ ตัวอย่างนมแพะจากการจ าลองกระบวนการผลิตพบว่ามีจ านวน
เช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงจากเดิมประมาณ 2 log CFU/ml ดังนั้นกระบวนการผลิตที่ได้ทดสอบขึ้นนี้สามารถน าไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ 

ค้าส้าคัญ: นมแพะ, การพาสเจอร์ไรซ์, หลักเกณฑ์และวธิีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

 
Abstract 

This research aimed to apply Good manufacturing practices (GMP) system for process quality control in 
pasteurized goat milk at Mae Ta Nuea Royal Project Foundation. The objectives are to minimize the risk of 
microbial contamination from external factors and prolong the shelf life of the final product. Simulation of the 
suitable production processes for pasteurizing goat milk was conducted and the microbial quality and general 
quality of the product was later compared with the traditional process. The result showed that some traditional 
procedures for pasteurizing goat milk does not meet the GMP standard. As a result, the total number of bacteria 
from raw milk to pasteurized milk was increased from 4.27×102 CFU/ml to 7.48×102 CFU/ml, and the total 
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coliform bacteria was increased from 3.0 MPN/g to 6.1 MPN/g. The contamination could be possibly resulted from 
inappropriate production process for instance the duplicate processes, building environment and personal 
hygiene. By simulating the suitable production processes for goat milk pasteurization showed that the number of 
microorganisms decreased from 21.06 CFU/ml to 0.2 CFU/ml. The number of total coliform bacteria decreased 
from 3.6 MPN/g to not found. Moreover, the results showed that the physical and chemical properties of raw milk 
and pasteurized milk were relatively close together. The specific gravity of raw and pasteurized milks were 1.032 
and 1.035 and the pH were 6.46 and 6.48 respectively. The total soluble solid was equal to 10° Brix. The overall 
appearances in both were similar with white color and natural milk flavor. The result indicated that the total 
number of bacteria decreased approximately 2 log CFU/ml after the simulation. In conclusion, this simulation 
production process can possibly deployed in this study area.  

Keywords: Goat milk, Pasteurization, Good Manufacturing Practice 

 

บทน้า 
จากพฤติกรรมของการบริโภคนมของคนไทยที่

ผ่านมามีการบริโภคนมกันในปริมาณน้อยรัฐบาลจึง
รณรงค์อยา่งต่อเนื่องท าให้คนไทยหันมาบริโภคนมเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากข้ึน แต่ก็ยังมีผู้บริโภคอีกจ านวนหนึ่งที่
ไม่สามารถบริโภคน้ านมโคได้ เนื่องจากมีอาการ
ท้องเสียหลังจากดื่มน้ านมโค หรืออาการแพ้นม ดังนั้น
ผู้บริโภคจึงมองหาทางเลือกการบริโภคนมจากสัตว์อื่น
ที่ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการและ คุณประโยชน์เทียบเท่า
กับน้ านมโค (อรสา และคณะ, 2551) คุณสมบัติของ
นมแพะมีขอ้ดีกว่านมโคอยูห่ลายประการ กล่าวคือ นม
แพะย่อยง่ายและดูดซึมได้ดีกว่านมโคสารแคโรทีนใน
นมแพะสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ทั้งหมดจึงท า
ให้นมแพะมีสีค่อนข้างขาวกว่านมโค (อุไรพร, 2547) 
ดังนั้นนมแพะจึงเพิ่มความต้านทานโรคระบบทางเดิน
อาหารมากกว่าการดื่มนมโค ทั้งยังปลอดภัยจากการ
เป็นวัณโรคมากกว่านมโคอีกด้วย เนื่องจากแพะเป็น
สัตว์ที่มีความต้านทานต่อเช้ือวัณโรค Mycobacterium 
tuberculosis แพะจึงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เหมาะสม
ส าหรับส่งเสริมให้ เกษตรกรเลี้ยงไว้ เพื่อแก้ปัญหา
โภชนาการ (ถวัลย์, 2542) ดังนั้นผลิตภัณฑ์นมแพะจึง
ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯที่มีผลผลิตทาง

การเกษตรของโครงการหลวงมากมายทั้งด้านการ
กสิกรรมและปศุสัตว์ ผลผลิตหลักของทางศูนย์ฯเป็น
พืชไร่ได้แก่ เสาวรส แตงกวาญี่ปุุน ถั่วเข็ม ข้าวโพดฝัก
อ่อน เป็นต้น (ข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทา
เหนือ, 2552) และเพราะเป็นพื้นที่ท่ีมีการปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อนอยู่เยอะจึงเป็นแหล่งอาหารช้ันดีให้กับการปศุ
สัตว์ จึงได้มีการน าควายนมสายพันธุ์เมซานีและแพะ
นมสายพันธุ์ซาเนนเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ศูนย์ฯ ก่อน
ขยายสู่เกษตรกรผู้มีความพร้อมและสนใจ ผลผลิตหลัก
ด้านการปศุสัตว์ของทางศูนย์ฯ คือ เฟต้าชีสนมควาย
และนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งยังมีกระบวนการผลิตที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ท าให้มีความเสี่ยงอย่างมากที่
ผลิตภัณฑ์จะปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์จากภายนอกจน
เกิดการเน่าเสียเสียหายกับตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงท าให้
ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้นลง  

อรสา และคณะ (2551) ระบุไว้ว่าข้อบังคับทาง
กฎหมายในการควบคุมและก ากับดูแลคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นมแพะพาสเจอร์ไรซ์นั้น 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่ม
ในภาชนะบรรจุ ปิ ดสนิท  ซึ่ ง ในความ เป็ นจริ ง
ส่วนประกอบทางเคมีในธรรมชาติของนมแพะมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับนมโค แต่ในเกณฑ์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดั งกล่าวไม่มีการก าหนด 
มาตรฐานคุณภาพด้านคุณค้าโภชนาการส าหรับ
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ผลิตภัณฑ์นมแพะ ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 265) พ.ศ. 2545 เรื่อง นมโค นั้นครอบคลุม
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ านมวัวเท่านั้น ดังนั้นการ
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ ไรซ์ เป็น
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนั้นจึงอาจไม่มคีวาม
เหมาะสมในการบังคับใช้ทางกฎหมาย 

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)                       
พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่าน กรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอร์ไรซ์หรือ GMP นมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้กับผู้ผลิต ทุกรายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 
เป็นต้นไป โดยประกาศฉบับนี้มีผลครอบคลุมถึงการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นม จากสัตว์อื่นที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ดังนั้นในปัจจุบัน
สถานที่ผลิตนมแพะพาสเจอร์ ไรซ์จึงต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP นมพาสเจอร์ไรซ์ดว้ย 

วั ตถุ ประสงค์ หลั กที่ ส า คัญ ในกา รแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีการต่างๆ ก็เพื่อถนอมอาหารให้มี
การเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมมากคือ การ
พาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความร้อนแก่
วัตถุดิบหรืออาหาร เพื่อท าลายสปอร์และเซลล์ของ
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ การพาสเจอร์ไรซ์สามารถ
ยืดระยะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 7 วันและ
ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิส าหรับการแช่เย็นเท่านั้น 
นอกจากน้ีการพาสเจอร์ไรซ์ยังมีข้อดคีือวิธีนี้เป็นการให้
ความร้อนแก่อาหารที่อุณหภูมิไม่ถึงจุดเดือดท าให้
สารอาหารในนมยังคงอยู่เกือบครบถ้วน (สมโภช, 
2540) ทั้งนี้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ทั้งหมดจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) เพื่อให้ผู้ผลิตปฎิบัติตามและท าให้สามารถผลิต
อาหารได้อย่างปลอดภัย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้ง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต กระบวนการ
ผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษาท าความสะอาด 
และสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ผลิต (ส านักอาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555) การ

ปนเปื้อนทั้งหลายนั้นสามารถเกิดได้ในหลายขั้นตอน
การผลิต ทั้งในวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การเก็บ
รักษา การจ าหน่าย และบริโภค (เวณิกา และคณะ, 
2549) ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคได้ 

ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการศึกษาสถานการณ์การผลิต
และคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรซ์
ของทาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ เพื่อน า
ข้อมูลจากการศึกษามา เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดการความปลอดภัยของการผลิตนมแพะพาสเจอร์
ไรซ์ และสามารถหาแนวทาง การจ าลองกระบวนการ
ผลิตส าหรับชุมชนพื้นที่สูง ในการพัฒนาและควบคุม
ก ากับให้สถานที่ผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมแพะ
พาสเจอร์ไรซ์ได้อยา่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกระบวนการพาสเจอร์
ไรซ์ที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ านม
แพะ 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สุปราณี (2545) ได้ศึกษาแนวทางการควบคุม

น้ านมแพะ พบว่าผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย และมี
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ในกระบวนการ
ผลิต จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาได้สรุป
แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตนมแพะว่าควรมีการ 
จัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานเฉพาะส าหรับนมแพะ จัดท าแนวทาง 
การศึกษาวิจัย ประเมินศักยภาพความพร้อมของ
สถานที่ ผลิต  เพื่ อน าข้ อมูล ไปพัฒนาและจัดหา
เทคโนโลยี การผลิตที่เหมาะสม จัดให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพื่อใช้
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เป็น ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ประกอบการ ทราบถึงกระบวนการตรวจสอบดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

อรสา และคณะ (2551) ศึกษาสถานการณ์การ
ผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์
ไรซ์ โดยส ารวจสถานที่ผลิต 15 แห่ง ทั่วประเทศ โดย
ใช้แบบประเมิน GMP นมพาสเจอร์ไรซ์ และเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และ Swab 
อุปกรณ์การผลิต พบว่าสถานที่ผลิตส่วนใหญ่มีขนาด
เล็กเทคโนโลยีที่ใช้ไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิต
ให้ปลอดภัยได้ สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
แ ล ะสุ ข ลั กษณะกา รผ ลิ ต  ที่ พบกา รปน เปื้ อ น
เช้ือจุลินทรีย์ดัชนีดังนั้น จึงควรศึกษาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการผลิต รวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องและ
ควรทบทวน ประกาศฯ ด้าน GMP และมาตรการทาง
กฎหมายที่ใช้ควบคุมสุขลักษณะการผลิต ให้เหมาะสม
กับขนาด และประเภทสถานที่ผลิต สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และเกิดความปลอดภัย 

Sinn (1996) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการการผลิต
นมแพะในประเทศจีน กล่าวคือเมื่อรีดนมจาก แม่แพะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าน้ านมมากรองด้วยผ้ากรอง
หรือผ้าสะอาดใส่ในภาชนะท่ีสะอาด แล้วพาสเจอร์ไรซ์
น้ านม โดยการวางภาชนะที่ใส่นมต้มจนกระทั่งมี
อุณ หภู มิ เ กื อ บ เ ดื อ ดห รื อ ถึ ง จุ ด เ ดื อด  ค ว ร ใ ช้
เทอร์โมมิเตอร์ใส่ในภาชนะที่ต้มนม คืออุณหภูมิ 63°C 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาทีหรือที่อุณหภูมิ 72°C 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วินาที หลังจากนั้นบรรจุ
น้ านมในภาชนะที่สะอาด หากมีภาชนะที่มีฝาปิด 
หลังจากปิดฝาแล้วน าไปวางในอ่างน้ าเย็น เพื่อท าให้
นมเย็นลง น้ านมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์แล้วสามารถ
เก็บไวใ้นตู้เย็นนานกว่า 1 สัปดาห์ 

Desenclose et al. (1996) ศึกษาการระบาด
ของ Salmonella enterica serotype paratyphi B 
ในคนไข้ที่รับประทานที่ ชีสที่ผลิตจากนมแพะใน

ฝรั่งเศส เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุพาหะน าโรค และ
แหล่งที่มาของการปนเปื้อน พบว่ามีการปนเปื้อนของ
เชื้อระหว่างกระบวนการผลิตชีส ซึ่งไม่มีการพาสเจอร์
ไรซ์และไม่มีการทวนสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ภายหลังการผลิต 

 

วิธีการวิจัย 
1. ผู้วิจัยเข้าพื้นที่รวบรวมข้อมูลของนมแพะของ

ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงแม่ ทา เหนื อ  ตั้ งแต่
กระบวนการรับวัตถุดิบกระบวนการผลิต จนกระทั่ง
กลายเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ เปรียบเทียบตาม
เกณฑ์ของมาตรฐาน GMP ส าหรับวางแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 

2. วางแผนจ าลองกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
ภายใต้เกณฑ์ของมาตรฐาน GMP ส าหรับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ส าหรับชุมชนพื้นที่สูง 

3. ท าการทดลองตามกระบวนการผลิตเหมาะสม
ส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ ไรซ์
ส าหรับชุมชนพื้นที่สูงที่จ าลองขึ้น 

4. ตรวจวัดคุณภาพทั่วไปและคุณภาพด้าน
เช้ือจุลินทรีย์ของนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ก่อนและหลัง
การจ าลองกระบวนการผลิต 

5. เปรียบเทียบผลการการตรวจวัดคุณภาพ
เบื้องต้น และคุณภาพด้านเช้ือจุลินทรีย์ของนมแพะ
พาสเจอร์ไรซ์ก่อนและหลังการจ าลองกระบวนการ
ผลิต 
 

ผลการวิจัย 

จากการเข้าพื้นที่รวบรวมข้อมูลของนมแพะจาก
ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงแม่ ทา เหนื อ  ตั้ งแต่
กระบวนการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่ง
กลายเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ พบว่าทางศูนย์ฯ
จะด าเนินการรับนมดิบจากฟาร์มเกษตรกรลูกไร่โดยใช้
ถังพลาสติกสีขาวบรรจุนมแพะดิบจากฟาร์มที่ถูกรีด
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และเก็บใส่ถุงพลาสติกใสมัดปากสนิทด้วยหนังยางเก็บ รอไว้ด้วยการแช่แข็งไว้ในตู้แช่แข็ง 

 
 

นมแพะดิบ 

 
พาสเจอรไ์รซ์ในหม้อ 2 ช้ัน 

72 °C 30 วินาที 
 

คูลดาวน์ในหม้อ 2 ช้ัน 
ให้อุณหภูมติ่ ากว่า 8 °C 

 
ใส่ถังคูลเลอร์สแตนเลส 

 
บรรจุ + ปิดฝา 

 
จัดเก็บในตู้แช่เย็น 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรซ์เดิมของพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ 
 

จากนั้นนมแพะดิบจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่นมเพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ 
จากการส ารวจพบว่าการผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรซ์
ของทางศูนย์ฯ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP อยู่หลาย
จุด เช่น สิ่งแวดล้อมท่ีตั้งใกล้กับแหล่งน้ า อาคารมีผนัง
แตกร้าว ไม่มีม่านกันแมลง ประตู หน้าต่างท าจากวัสดุ
ไม้ วัสดุที่ใช้ปูฝูาเพดานและปูพื้นกระเบื้องไม่ถูกต้อง มี
พื้นที่การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์ท า
ความสะอาด และพื้นที่ด าเนินการผลิตที่ใกล้กันเกินไป 

บางขั้นตอนการผลิตอยู่สูงกว่าพื้นไม่ถึง 60 เซนติเมตร 
ไม่มีเอกสารบันทึกผลการผลิต เอกสารบันทึกการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน ไม่มีการสวมใส่ชุดกันเปื้อน ถุงมือ และผ้าปิด
ปาก 

จากการน าตัวอย่างนมแพะดิบและนมแพะพาส
เจอร์ไรซ์ที่ผลิตจากทางศูนย์ไปตรวจสอบคุณภาพด้าน
เช้ือจุลินทรีย์และคุณภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์หลังแช่
เย็น 2 ช่ัวโมง ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นของตัวอย่างนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ 

การทดลอง 
ตัวอย่าง 

นมแพะดิบ นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ 
จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/ml) 4.27 × 102 7.48 × 102 
จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (MPN/g) 3.0 6.1 
ค่าความถ่วงจ าเพาะ (g/m3) 1.076 1.074 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.50 6.44 
ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (°Brix) 10.0 10.0 

ลักษณะปรากฏ มีสีขาว มีกลิ่นรสธรรมชาต ิ มีสีขาว มีกลิ่นรสธรรมชาต ิ
 

จากตารางที่ 1 พบว่าจ านวนเช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจาก 4.27 × 102 CFU/ml เป็น 7.48 × 102 

CFU/ml จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มเพิ่มขึ้นจาก 
3.0 MPN/g เป็น 6.1 MPN/g ความถ่วงจ าเพาะของ
นมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์คือ 1.076 และ 
1.074 ตามล าดับ ค่าความเป็นกรดด่างของนมแพะดิบ
และนมแพะพาสเจอร์ไรซ์คือ 6.50 และ 6.44 การ
ตรวจวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากันที่ 
10 °Brix และการวิเคราะห์ลักษณะปรากฏมีลักษณะ
เหมือนกันคือมีสีขาว มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ 

น าข้อมูลและผลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนการ
จ าลองกระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรซ์ส าหรับชุมชนพื้นที่สูง 
โดยมีการปรับปรุงให้เป็นกระบวนการผลิตที่เข้ากับ
พื้นที่และเป็นไปตามมาตรฐานให้ได้มากที่สุด โดยได้
ออกแบบการจ าลองกระบวนการผลิต โดยท าการ
ทดสอบ ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 (โรงต้นแบบ
ผลิตน้ าผลไม้แบบพาสเจอร์ไรซ์) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ดังรูปที่ 2 

 

นมแพะดิบ 

 
พาสเจอรไ์รซ์ในหม้อ 2 ช้ัน 

72 °C 15 นาที 
 

คูลดาวน์ในหม้อ 2 ช้ัน 
ให้อุณหภูมิประมาณ 50 °C 

 
ใส่ถังคูลเลอร์สแตนเลส 

 
บรรจุ + ปิดฝา 

 
จัดเก็บในตู้แช่เย็นทันท ี

ภาพที่ 2 แบบการจ าลองกระบวนการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปผลิตภณัฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรซ ์
ส าหรับชุมชนพื้นที่สูง 
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จากรูปที่ 2 ทางคณะรับตัวอย่างนมแพะดิบมา
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือโดยแช่เย็น
ในถังบรรจุน้ าแข็งมาที่อาคารโรงต้นแบบผลิตน้ าผลไม้

แบบพาสเจอร์ไรซ์ดังรูปที่ 3 โดยก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตจะต้องสวมใส่เครื่องแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 

 

ภาพที่ 3 โรงต้นแบบผลติน้ าผลไมแ้บบพาสเจอรไ์รซ ์
 

เริ่มกระบวนการผลิตจากการจัดเตรียมพื้นที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ผ่านการฆ่าเชื้อโดยการแช่สาร
คลอรีนและลวกฆ่าเช้ืออุปกรณ์ในน้ าร้อน ใส่น้ าสะอาด
ในหม้อสแตนเลสช้ันนอกและให้ความร้อนจากเตาแก๊ส 
เทนมแพะดิบจากถุงลงในหม้อสแตนเลสช้ันในเพื่อให้
ความร้ อนจากน้ า เปล่ าถ่ าย เทสู่ นมแพะดิ บ ใ ช้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเรื่อยๆ จนถึง 72 องศา
เซลเซียส แล้วเริ่มจับเวลา 15 นาที แล้วท าการลด
อุณหภูมิลงโดยการวางหม้อสแตนเลสช้ันในที่บรรจุนม
อยู่ลงในหม้อสแตนเลสช้ันนอกท่ีบรรจุน้ าเย็น ให้ความ

ร้อนจากนมถ่ายเทสู่น้ าเย็นจนอุณหภูมินมลดลงเหลือ
ประมาณ 50 องศาเซลเซียส แล้วใส่นมลงในถัง
คูลเลอร์สแตนเลสที่ผ่านการฆ่าเ ช้ือแล้ว น าขวด
พลาสติกและฝาลวกฆ่าเช้ือในน้ าร้อนบรรจุนมลงใน
ขวดพลาสติกปิดฝาและเก็บแช่ไว้ในตู้แช่เย็นทันที น า
ตัวอย่างนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ที่ท าการ
ทดสอบการผลิตจากแบบจ าลองกระบวนการผลิตมา
ตรวจสอบคุณภาพด้านเช้ือจุลินทรีย์และคุณภาพทั่วไป
ของผลิตภัณฑ์ หลังแช่เย็น 2 ช่ัวโมง ได้ผลการทดสอบ
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเบื้องต้นของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ที่ท าการทดสอบการผลิต
จากแบบจ าลองกระบวนการผลิต 

การทดลอง 
ตัวอย่าง 

นมแพะดิบ 
นมแพะ 

พาสเจอร์ไรซ์ 
จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (CFU/ml) 0.21 ×102 0.2 
จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (MPN/g) 3.6 0 
ค่าความถ่วงจ าเพาะ (g/m3) 1.032 1.035 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.46 6.48 
ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (°Brix) 10.0 10.0 

ลกัษณะปรากฏ มีสีขาว มีกลิ่นรสธรรมชาต ิ มีสีขาว มีกลิ่นรสธรรมชาต ิ
 

1508



 
 

จากตารางที ่2 พบว่าจ านวนเช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมด
ลดลงจาก 0.21 ×102 CFU/ml เป็น 0.2 CFU/ml 
จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มลดลงจาก 3.6 MPN/g 
จนไม่พบเลย ความถ่วงจ าเพาะของนมแพะดิบและนม
แพะพาสเจอร์ไรซ์คือ 1.032 และ 1.035 ตามล าดับ 

ค่าความเป็นกรดด่างของนมแพะดิบและนมแพะพาส
เจอร์ไรซ์คือ 6.46 และ 6.48 การตรวจวัดค่าของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากันที่ 10 °Brix และการ
วิเคราะห์ลักษณะปรากฏมีลักษณะเหมือนกันคือมีสี
ขาว มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ 

 

 

ภาพที่ 4 ผลิตภณัฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรซ ์
 

จากรูปที่ 4 น้ านมแพะหลังการพาสเจอร์ไรซ์จะ
ถูกบรรจุลงขวดพลาสติกและปิดฝา หลังจากนั้นน าไป
แช่เย็นท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 4 องศาเซลเซียส 

 

อธิปรายผลการทดลอง 
ผลการวิจัยเรื่องการจ าลองกระบวนการผลิต

น้ านมแพะพาสเจอร์ ไรซ์  ส าหรับชุมชนพื้นที่สู ง 
กรณีศึกษา ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ เป็น
การวิ จั ยที่ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อออกแบบจ าลอง
กระบวนการผลิตน้ านมแพะพาสเจอไรซ์   ส าหรับ
ชุมชนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม
แพะพาสเจอร์ไรซ์ของทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ทาเหนือใช้เป็นต้นแบบแนวทางในการผลิต 

จากผลการทดลองจะเห็นว่าผลการทดสอบเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด มีผล
ออกมาที่ตรงข้ามกัน ตัวอย่างนมแพะของพื้นที่ศูนย์ฯ 
พบว่าหลังการให้ความร้อนด้วยการพาสเจอร์ไรซ์
จ านวน เ ช้ือจุ ลิ นทรี ย์ ทั้ งหมดกลั บ เพิ่ ม ขึ้ นอาจ
เนื่องมาจากเกิดการปนเปื้อนซ้ าในกระบวนการผลิตใน
หลายๆ ขั้นตอน รวมถึงสภาพแวดล้อมอาคาร และ

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน (เวณิกา และคณะ, 2549) 
ส่วนตัวอย่างนมแพะจากการจ าลองกระบวนการผลิต
พบว่ามีจ านวนเช่ือจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงจากเดิม
ประมาณ 2 log CFU/ml จนเช้ือจุลินทรีย์แทบจะไม่
เหลืออยู่เลย ดังนั้นการพาสเจอร์ไรซ์ตามแบบจ าลอง
กระบวนการผลิ ต  ส า หรั บ ชุมชนพื้ นที่ สู ง  ที่ มี
กระบวนการท างานที่ถูกต้อง มีสิ่งแวดล้อมอาคารที่
สะอาด มีผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะ ก็จะ
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซ้ าในผลิตภัณฑ์
ลดลง (ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2545) 

จากผลการทดลองจะเห็นว่าผลการทดสอบเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม มีผล
ออกมาในลักษณะไม่ต่างจากจ านวนเช้ือจุลินทรีย์
ทั้งหมด พบว่าตัวอย่างนมแพะดิบทั้ง 2 ตัวอย่าง มา
จากพ้ืนท่ีศูนย์ฯ ตรวจพบจ านวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่
ใกล้เคียงกัน อาจเนื่องจากว่าเกิดการปนเปื้อนมาจาก
ฟาร์มของเกษตรกร เพราะแบคทีเรียชนิดโคลฟิอร์มมกั
พบในล าไส้ของสัตว์เลือดอุ่นและบางชนิดพบในดิน 
(พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, มปป.) แต่ตัวอย่างนมแพะของ
พื้นที่ศูนย์หลังการพาสเจอร์ไรซ์พบว่าจ านวนแบคทีเรีย
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โคลิฟอร์มนั้นเพิ่มขึ้นอีกอาจเนื่องมาจากสาเหตุว่า
ปนเปื้อนเพิ่มมาจากน้ าที่ไม่มีความสะอาดจากพื้นที่
ผลิตหรือปนเปื้อนมาจากน้ าแข็งในขั้นตอนการลด
อุณหภูมินม (เนตรนภา, 2556) ส่วนตัวอย่างนมแพะ
จากการจ าลองกระบวนการผลิตนั้นไม่พบแบคทีเรีย
ชนิดโคลิฟอร์มหลังจากการพาสเจอร์ไรซ์  เนื่องจาก
กระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกต้องตามมาตรฐาน 
(ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
2545) 

และจากผลการทดลองเรื่องคุณภาพทั่วไป พบว่า
คุณภาพเบื้องต้นของน้ านมแพะดิบในด้านความ
ถ่วงจ าเพาะ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าของแข็งที่ละลาย
ได้ทั้งหมดและลักษณะปรากฏนั้น มีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ พ.ศ.2551 เรื่องน้ านมแพะดิบ ส่วนน้ านม
แพะพาสเจอร์ไรซ์นั้นไม่มีมาตรฐานใดครอบคลุมถึง 
(อรสา และคณะ, 2551) แต่เมื่อเทียบกับนมโคที่มี
ส่วนประกอบทางเคมีใกล้ เคียงกันตามเกณฑ์ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ. 
2545 เรื่อง นมโค นั้นก็ถือว่าคุณภาพในด้านความ
ถ่วงจ าเพาะ ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าของแข็งที่ละลาย
ได้ทั้งหมด และลักษณะปรากฏนั้นยังคงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
สรุป 

เมื่อเปรียบเทียบผลของการทดสอบคุณภาพ
กระบวนการพาสเจอร์ ไ รซ์น้ านมแพะระหว่า ง
กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ดั้งเดิมของทางศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ทาเหนือ และกระบวนการพาสเจอร์
ไรซ์ที่จ าลองขึ้นโดยอิงตามมาตรฐาน พบว่าคุณภาพ
ด้านเช้ือจุลินทรีย์  ทั้งจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและ
จ านวนแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม กระบวนการพาส
เจอร์ ไ รซ์ที่ จ าลองนั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่ า
เ ช้ื อจุ ลิ นทรี ย์ ที่ ดี ก ว่ าม าก  สามารถลดจ านวน
เชื้อจุลินทรีย์ลงได้เกือบท้ังหมด ในขณะที่กระบวนการ
พาส เ จอร์ ไ ร ซ์ ดั้ ง เ ดิ ม ขอ งทา งศู นย์ ฯ  จ า น วน
เช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมดและจ านวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

กลับเพิ่มขึ้นภายหลังการพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งมาจากการ
ปนเปื้อนซ้ าในขั้นตอนกระบวนการผลิต ส่วนคุณภาพ
เบื้องต้นด้านความถ่วงจ าเพาะ ค่าความเป็นกรดด่าง 
ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและลักษณะปรากฏนั้น 
ทั้งกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ดั้งเดิมของทางศูนย์ฯ 
และกระบวนการพาสเจอร์ ไรซ์ที่จ าลองขึ้นมีค่า
ใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบเคียง
กับเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขของนมโค 

สรุปน้ านมแพะจากกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ที่
จ าลองขึ้ นนั้ นมีคุณภาพที่ ดี กว่ าน้ านมแพะจาก
กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ดั้งเดิมของศูนย์มาก โดย
หลังจากนี้จะต้องน ากระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ที่
จ าลองขึ้น น าไปเผยแพร่ อบรม แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการผลิตของทางศูนย์ฯ ส าหรับน าไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ น้ า นมแพะพาส เจอร์ ไ รซ์ ที่ มี
คุณภาพสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการทดสอบหาจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและ
จ านวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม เป็นเพียงการวัดจ านวน
ของเช้ือจุลินทรีย์เพื่อเปรียบเทียบอัตราการลดลงของ
เช้ือจุลินทรีย์หลังการพาสเจอร์ไรซ์นมแพะ ยังไม่ได้
ทดสอบหาว่ า เป็นเ ช้ือจุลินทรีย์ชนิดใดหรือเป็น
แบคทีเรียโคลิฟอร์มชนิดใด และจะด าเนินการทดสอบ
ต่อยอดต่อไปในภายหน้า 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงแม่ทาเหนือ                            
และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการที่สนับสนุน
สถานที่ และบุ คลากร ในการด า เนิ น งาน  และ
ขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และมจธ. 
เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ ที่ให้
งบประมาณและข้อมูลในการเขียนบทความ รวมถึง
ส่วนสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงของ 
มทร.ล้านนา ที่สนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาต้นทุนการขุนและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ปลดระวาง โดยเล้ียงไก่ด้วยอาหารไก่ไข่, อาหาร

ไก่เนื้อระยะขุน, ข้าวโพดบด, อาหารไก่ไข่ผสมข้าวโพดบด อัตราส่วน 1:1 และอาหารไก่เนื้อระยะขุนผสมข้าวโพดบดอัตราส่วน 1:1 ผล
ปรากฏว่า เปอร์เซ็นต์ซาก, อาหารที่กินเฉลี่ย, ความสูงของไข่ขาวและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ไม่พบความแตก ต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ที่พบความแตกต่างกันทางสถิติคือ กลุ่มที่กินอาหารไก่เนื้อผสมข้าวโพดในอัตราส่วน 1:1 มีน้้าหนักตัวที่เพิ่มมากที่สุด(p<0.05) 
คือเท่ากับ30.36กรัมต่อตัวต่อวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวก็ดีที่สุด(p<0.05) คือเท่ากับ5.16  ขณะที่ต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้้าหนักตัวที่เพิ่ม ต่้าที่สุด คือ67.08 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารไก่ไข่เท่ากับ87.62 ซ่ึงดีที่สุด(p<0.05) ส่วน
กลูโคสในเลือดของกลุ่มที่กินอาหารไก่เนื้อผสมข้าวโพดในอัตราส่วน 1:1  เท่ากับ236.75 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร สูงกว่ากลุ่มอื่น(p<0.01) 
กรณีคุณภาพไข่ พบว่ากลุ่มที่กินอาหารไก่เนื้อมีน้้าหนักไข่ดีที่สุด(p<0.05) คือเท่ากับ67.81กรัมต่อฟอง สีไข่แดงของกลุ่มที่กินอาหารไก่
ไข่เข้มที่สุด(p<0.05) คืออยู่ที่ระดับ12.00 คะแนน ความหนาของเปลือกไข่ของกลุ่มที่กินอาหารไก่ไข่หนากว่ากลุ่มอื่นๆ(p<0.01) คือ
เท่ากับ 0.57 มิลลิเมตร และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ของกลุ่มที่กินอาหารไก่ไข่ผสมข้าวโพดในอัตราส่วน 1:1 ต่้าที่สุด คือ 38 บาท 
ต่อกิโลกรัม สรุปแล้วการขุนไก่ไข่ปลดระวางด้วยอาหารไก่เนื้อระยะขุนผสมข้าวโพดบดในอัตราส่วน 1:1 โดยภาพรวมแล้วให้ผลดีที่สุด   

ค าส าคัญ: ไก่ไข่ปลดระวาง, อาหารไก่ไข่, อาหารไก่ขุน, ต้นทุนการผลิต 
 

Abstract 
This experiment aimed to find the cost of finishing and production efficiency of spent. Hen. The spent 

hen were well fed by layer feed, finisher (broiler) feed, ground maize, 1:1 ratio of mixed layer feed and ground 
maize, and 1:1 ratio of mixed finisher feed and ground maize respectively. The result showed no significant 
difference (p>0.05) in carcass percentage, average feed intake, high albumen, and feed to egg ratio. The 
experiment found chicken fed 1:1 ratio of mixed finisher feed and ground maize  had showing that difference in 
most increasing weight at 30.36 gram/bird/ day (p<0.05), best of feed conversion ratio at 5.16(p<0.05), highest of 
blood glucose level at 236.75 milligram/ deciliter (p<0.01). In term of egg quality; weigh of egg of chicken which 
fed by broiler feed was the heaviest (p<0.05) at 67.81 gram, group of chicken which fed by layer feed got the 
highest of yolk color score at 12(p<0.01) and was also the thickest one (p<0.01) with 0.57 millimeter. In terms of 
production cost, the feed per increasing weight of chicken fed with 1:1 ratio of mixed finisher feed and ground 
maize was the lowest, 67.08 baht/kilogram; the cost of feed in the egg production of chicken fed with 1:1 ratio of 
mixed layer feed and ground maize was the lowest, 38.00 baht/kilogram. The experiment found that raising the 
spent hens using mixing of finisher feed and ground maize with 1:1 ratio (T5) relatively indicates the best overall 
outcome. 

Keywords: Spent Hen, Layer feed, Finishing feed, Production cost
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บทน า 
ไก่ไข่พันธุ์การค้าเมื่อให้ผลผลิตไข่เป็นเวลาประ 

มาณ 50 สัปดาห์ ผลผลิตไข่จะเริ่มไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับต้นทุนการผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จึงพิจารณาใน
การปลดไก่ไข่ขายออกเป็นไก่เนื้อ(ไก่แก่) แต่ไก่ไข่ที่
เลี้ยงเพื่อให้ไข่ถูกเลี้ยงแบบจ้ากัดอาหาร เนื่องจากผู้
เลี้ยงค้านึงถึงปริมาณอาหารต่้าสุดที่จะมีผลต่อผลผลิต
สูงสุด ไม่ได้ให้ไก่ไข่กินอา หารเต็มที่ตามความสามารถ
ของไก่ ดังนั้นไก่ไข่ในระยะปลดระวางจึงมีน้้าหนัก
น้อย-ค่อนข้างผอม ซึ่งไม่เป็นที่ต้อง การของผู้ซื้อ ผู้
เลี้ยงไก่ไข่จึงต้องขุนไก่ไข่ปลดระวางอยู่ช่วง เวลาหนึ่ง
(ประมาณ 1 เดือน) การขุนต้องให้ไก่กินอาหารเต็ม ที่
และเพิ่มน้้าหนักให้ไวที่สุด เพื่อใช้ต้นทุนและเวลาให้
น้อยที่สุด อาจใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งในธรรมชาติ
เป็นฮอร์ โมนที่สร้างจากรังไข่ของตัวเมียในระยะที่จะ
เริ่มต้นไข่ เอส โตรเจนช่วยให้มีไขมันสะสมอยู่ตาม
กล้ามเนื้อ ตามใต้ผิว หนัง ช่องท้อง และหน้าท้อง ท้า
ให้ไก่ มีอาการสงบ, อ้วน, มีน้้าหนักมากขึ้น หรือใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน เรียก
ยาตอนไก่เช่นฮอร์โมน Diethylstilbestrol ฉีดฝังใน
ตัวไก่  หรือDinestroldiacetate ผสมในอาหารไก่  
เพื่อช่วยให้กินเก่งขึ้นไก่มีน้้าหนักมากขึ้น (เบญจมาศ
,ม.ป.ป.) แต่ยาตอนไก่เป็นสารมีที่มีฤทธิ์อันตรายต่อ
ผู้บริ โภค จัด เป็นสารเคมีควบคุม โดยกระทรวง
สาธารณสุข (กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ส้านักงาน
กระทรวงการอา หารและยากระทรวงสาธารณสุข, 
2546) ดังนั้นเกษตรกรจึงขุนไก่ด้วยอาหารอย่างเดียว 

วิธีขุนด้วยอาหารโดยไม่ใช้สารเคมีใดช่วย อาหาร
ที่ใช้ในการขุนไก่ไข่ปลดระวางมักเป็นอาหารกลุ่มให้
พลัง งานสูง เพื่ อให้ เพิ่ มน้้ าหนักไว -มากที่สุด แต่
บางครั้งการขุนอาจไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจมี
หลายสาเหตุ เช่นการไม่ยอมรับอาหารสูตรใหม่ของไก่ 
เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เอง ต้องการลดต้นทุนโดย
การใช้วัตถุดิบอาหารพลังงานสูงแต่ราคาไม่แพง เช่น
ปลายข้าว ข้าวโพดบด มันเส้น หรืออาหารที่ใช้ในการ

ขุนไก่โดยเฉพาะ เป็นต้น โดยการผสมวัตถุดิบเหล่านั้น
ลงไปในอาหารไก่ไข่ที่ เคยได้รับขณะเลี้ยงเพื่อหวัง
ผลผลิตไข่อย่างเดียว หรือแม้กระทั่งใช้อาหารใหม่
ทดแทนอาหารไก่ไข่เลยทั้งหมด ซึ่งแต่ละคนมีสูตร
เฉพาะในการผสมอาหารขุนไก่ปลดระวางต่างกันไป  
การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการยอมรับของไก่ไข่ปลด
ระวาง ต่ออาหารที่ใช้ขุนไก่ ระหว่างการใช้อาหารไก่ไข่
ที่เคยได้รับประจ้า,ข้าว โพดบดที่ราคาต่้าพลังงานสูง
และอาหารไก่เนื้อที่สร้างเนื้อไก่ได้ดีที่สุด  ชนิดใดที่
ได้ผลดีที่สุดและต้นทุนต่้าที่สุด 

ในปัจจุบัน ประเทศในทวีปเอเชียผลิตไข่ไก่มาก
ที่สุดในโลก คือเอเชียมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 62.1 
ของโลก (พรศรี,2555) ส่วนผลผลิตของอาเซียนคิด
เป็นประมาณ 5% ของผลผลิตรวมของโลก ข้อมูล
ล่าสุดในปี2554 มี7หมื่น ล้านฟองหรือ 3.5 ล้านตัน มี
อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตได้33%ส่วนไทย
ผลิตได้17 %และประชากรไทยบริโภคไข่ 159 ฟอง/
คน/ปี   ซึ่ งเป็นอัตราที่ ต่้ า ดั งนั้ นคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลติภณัฑ ์จึงได้จัดท้าร่างยุทธ 
ศาสตร์ไก่ ไข่  (พ .ศ .2557-2561) ภายใต้ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ 3 ข้อ คือข้อที่  1 ส่งเสริมการ
บริโภคไข่ไก่สดจาก 210 ฟอง/คน/ปี เพิ่มเป็น 270 
ฟอง/คน/ปี ในปี 2560 (พรศรี , 2557) มีรายงาน
จ้านวนไก่ไข่จากข้อมูลจ้านวนปศุสัตว์ในประเทศไทยปี
2558 เฉพาะไก่ไข่ พบว่า  
-ไก่ ไ ข่ ปู่ ย่ า -พ่ อ แ ม่ พั น ธุ์ ไ ก่ ไ ข่  มี 7,292,800 ตั ว 
เกษตรกรผู้เลี้ยงมี 8,325 ครัวเรือน 
-ไก่ ไข่พันธุ์  57 ,035,056 ตั ว เกษตรกรผู้ เลี้ ยงมี 
57,286 ครัว เรือน โดยเลี้ยงมากที่ เขตปศุสัตว์ที่ 2 
จ้านวน 21,240,175 ตัว 

ส่วนจังหวัดที่เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ มากที่สุด 5 จังหวัด
แรกในประเทศไทยคือ 

1. ฉะเชิงเทรา 7,134,791 ตัว 
2. นครนายก 6,340,551 ตัว 
3. ชลบุรี 4,763,534 ตัว 
4. นครปฐม 4,648,219 ตัว 
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5. เชียงใหม่ 2,967,290 ตัว (กฤษติกา, 2558) 
กิจการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทยมีหลายกลุ่ม 

ทั้งในรูปสถาบันและองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่
ไก ่เช่น 

1. สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่างๆ 
ก)  สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข)  สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แห่งประเทศไทย 
ค)  สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ 

2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่างๆ 
ก)  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ้ากัด 
ข)  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จ้ากัด 
ค)  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่  - ล้าพูน 

จ้ากัด 
ง)  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้้าน้อย จ้ากัด 

(จังหวัดอ่างทอง) 
จ) สหกรณ์ผู้ผลิตและส่งเสริมการผลิตไข่

และผลิตภัณฑ์ จ้ากัด 
ฉ)  ส ห ก ร ณ์ ผู้ เลี้ ย ง ไ ก่ ไ ข่ แ ล ะ โค น ม

ฉะเชิงเทรา จ้ากัด 
3. กลุ่ม/ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 

ก)  ก ลุ่ ม เก ษ ต ร ก ร ผู้ เลี้ ย ง ไ ก่ ไ ข่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข)  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ 
ค)  ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ล้าพูน 
ง)  ชมรมผู้ค้าส่งไก่ไข่กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย เป็นการ
เลี้ยงเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลัก แต่มีการ 
พัฒนาให้มีความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงขึ้น  โดยการใช้พันธุ์ ไก่ไข่ที่ ให้ผลผลิตสูง  ให้ ไข่
ป ร ะ ม าณ  3 00  ฟ อ ง /ปี  มี ก า ร ให้ อ า ห า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงครบตามความต้องการของไก่ไข่ การ
เลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ท้าให้ไก่ไข่อยู่
อย่างสบาย  และให้ผลผลิตสูงตามศักยภาพของ
พันธุกรรม และมีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จนในปัจจุบันถือว่าประเทศไทยมีความ 

ก้าวหน้า มีมาตรฐานการเลี้ยงในการเลี้ยงไก่ไข่เทียบ
การเลี้ยงไก่ไข่ในอารยประเทศ  
 สายพันธุ์ไก่ไข่ 

คนไทยนิยมบริโภคไข่ไก่ที่มี เปลือกสีน้้าตาล 
ดังนั้นสายพันธุ์ ไก่ ไข่ที่ เลี้ ยงในประเทศไทย  จึงมี
ลักษณะล้า ตัวสีน้้าตาล เปลือกสีน้าตาลด้วย โดยทั่วไป
พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงเป็นพันธุ์ไก่ลูกผสมเชิงการค้า ที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง
ในประเทศไทย ได้แก่ 

- พันธุ์อีซา บราวน์ (Isa Brown) ผลิตโดยบริษัท 
Hendrix Genetics ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- พันธุ์ซี.พี.บราวน์ (CP Brown) ผลิตโดยบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จ้ากัด ประเทศไทย 

- พันธุ์ไฮเซก บราวน์ (Hisex Brown) ผลิตโดย
บริษัท Hendrix Genetics ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- พั นธุ์ โลมั นห์  บราวน์  (Lohmann Brown) 
ผลิตโดยบริษัท  Lohmann GB Limited ประเทศ
อังกฤษ 

โดยทุกสายพันธุ์จะมีประสิทธิภาพการผลิตที่
ใกล้เคียงกัน คือให้ไข่รวมทั้งหมดประมาณ 320ฟอง 
ภ า ย ใน ร ะ ย ะ เว ล า ให้ ไ ข่  60 สั ป ด า ห์  แ ล ะ มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเลีย้งในประเทศ
ไทยได้ด ี

ประเภทของฟาร์มไก่ไข่ในไทย 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายอิสระ ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรที่เลี้ยงไก่มาแต่ดั้งเดิม โดยเลี้ยงเป็นอาชีพ
หลักหรืออาชีพเสริม การเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระหมายถึง 
การเลี้ยงไก่ไข่ที่ไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับผู้ใดผู้หนึ่งหรือ
กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เกษตรกรซื้อพันธุ์ไก่เอง ซื้อ
อาหารไก่เอง หรือผสมอา หารเอง และขายไข่เอง หรือ
ขายให้กับผู้รวบรวมไข่ ซึ่งเกษตรกรรายอิสระนั้นมีทุก
ขนาดฟาร์ม ทั้งขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มาก แต่เกษตรกรขนาดย่อย 
ขนาดเล็ก และขนาดกลางของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี อ่างทอง เชียงใหม่และลาพูนจ้านวนหนึ่งได้มี
การรวม ตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ขึ้นในแต่
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ละจังหวัดรวม๔แห่ง  เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกันใน
การท้าธุรกิจการผลิตไข่ไก่ 

2. ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร ส่วนใหญ่
เป็นบริษัทที่ทาธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์เอง 
แต่ปัจจุบันมีผู้ประ กอบการเลี้ยงไก่ไข่ที่พัฒนาและ
เจริญเติบโตมาจากผู้เลี้ยงไก่ไข่อิสระ  หรือฟาร์มใน
เครือบริษัท มาเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ หรือเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีการน้าเข้า
พันธุ์ไก่พ่อ-แม่พันธุ์ และ/หรือปู่-ย่าพันธุ์ มาผลิตไก่ไข่
ยืนกรง โดยมีโรงงานผลิตอาหารเลี้ยงไก่ไข่เองทั้งหมด 
มีการรวบรวมผลผลิตไข่ การจัดจ้าหน่าย การแปรรูป
ไข่ไก่และตัวไก่หลังจากการปลดไปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง ฯลฯ 

3. ผู้ เลี้ ย งไก่ ไข่ ที่ มี พั น ธะสัญ ญ า (Contract 
farming) กับผู้ประ กอบการเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร 
ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ท่ีมีสัญญาข้อตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  กับผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจรทัง้
แบบ 

-ประกันราคา โดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ระยะ
ออกไข่ 

-ประกันตลาด โดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ระยะ
ออกไข่ 

-รับจ้างเลี้ยง โดยทั่วไปเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ระยะ
ไก่สาว (อายุแรกเกิด - 18 สัปดาห์)ซึ่งต้องระบุเงื่อนไข
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดไว้กับผู้ประกอบการไก่
ไข่ครบวงจร ท้ังที่เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ บริษัทที่
เลี้ยงไก่ไข่รายขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก  โดยเกษตรกร
ต้องซื้อพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ ยาและเวชภัณฑ์จาก
ผู้ประกอบการไก่ไข่คู่สัญญา รวมทั้งต้องขายไข่ไก่กลับ
ให้ผู้ประกอบการคู่สัญญาด้วย  

ผลจากการส้ารวจพบว่า ปัจจุบันมีเกษตรกร
เลี้ยงไก่ไข่ที่เป็นรายอิสระอยู่ร้อยละ 41.42 ในจ้านวน
นี้เป็นสมา ชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่ ร้อยละ 11 ของผู้
เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศ ส่วนผู้ประกอบการครบวงจร

และผู้เลี้ยงไก่ที่มีพันธะผูกพันคิดเป็นร้อยละ 58.58
ของผู้เลี้ยงไก่ไข่ท้ังประเทศ 

ในการเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไปของไทย มีระยะเวลาวงจร
การผลิตไข่ไก่เพื่อการบริโภคโดยประมาณดังนี้ 

-ฟักไข่,คัดเลือกลูกไก่ไข่แรกเกิดและขนส่งถึง
คอกอนุบาลใช้ เวลา 23 วัน 

-เลี้ยงลูกไก่ไข่แรกเกิดจนเป็นไก่สาว (Pullet) 18 
สัปดาห์                           

-เลี้ยงไก่สาว จนเป็นแม่ไก่ไข่ยืนกรง(Layer) 2
สัปดาห์                       

-เลี้ยงแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ไข่  จนเป็นแม่ไก่ไข่
ปลดระวาง(Spent hen) 60 สัปดาห์ (สมาคมผู้ผลิต
ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ของไทย, ม.ป.ป.) 
 ระยะการให้ผลผลิตของไก่ไข่ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดังนี ้

ระยะที่ 1 ผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึง
สูงสุด หลังจากฝูงไก่เริ่มไข่ได้ 5% ผลผลิตไข่จะเพิ่มขึ้น
สูงสุด (Peak) เมื่อไข่ได้ 2-3 เดือน เพิ่มทั้งขนาดไข่ 
และน้้าหนักตัว 

ระยะที่  2 ช่วงผลผลิตไข่ลดลงเป็นเส้นตรง 
หลังจากผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นสูงสุด ตามปกติผลผลิตจะ
ลดลงใน  % ที่ เท่ ากั นทุ กสั ป ดาห์  ซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ
พันธุกรรม การจัดการที่ดี แต่ถ้าไก่เครียด อากาศร้อน 
อัตราการ ลดลงจะมากกว่ามาตรฐาน ขนาดไข่ใหญ่ขึ้น 
น้้าหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการสะสมไขมันในช่องท้อง 

ระยะที่ 3 ระยะก่อนที่ไก่จะหยุดไข่และผลัดขน 
ผลผลิตไข่จะลดลงอย่างมากจนหยุดไข่ ไก่จะเริ่มผลัด
ขน ขนาดไข่ไม่ลดลง แต่ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารจะเลวลง (นิรนาม2. ม.ป.ป.)  

ดังนั้นจะเห็นว่าช่วงท้ายของการเลี้ยงไก่ไข่จะได้
แม่ไก่ที่ปลดระวาง(เรียกสั้นๆว่าไก่ปลด) ซึ่งคือไก่ไข่ที่
ให้ผลผลิตไข่ตกต่้าหรือไม่ไข่แล้ว ปกติฟาร์มทั่วไป
ก้าหนดให้ปลดไก่ขายเพื่อน้าเงินเข้ากองทุนเลี้ยงรุ่น
ต่อไป อาจมีการทยอยปลดโดยคัดตัวที่ไม่ให้ไข่ออก 
จนปลดหมดทั้งรุ่น โดย ทั่วไปจะปลดไก่ท่ีอายุไข่ 52 – 
56 สัปดาห์ ซึ่งถ้าเกษตรกรเลี้ยงต่อไก่ยังคงให้ไข่ แต่
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จะไม่คุ้มค่าอาหาร,การจัดการเป็นต้น จึงต้องท้าการ
ปลดออกขาย(นิรนาม5, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ที่ส้าคัญในการตัดสินใจปลดไก่ไข่ คือราคาจ้า หน่ายไข่
ไก่ เมื่อใดก็ตามที่ราคาไข่ตกต่้า ฟาร์มจะท้าการปลดไก่
ทันที นอกจากเป็นการพยุงราคาไข่ไม่ให้ตกต่้ากว่าที่
เป็นแล้ว ไก่ที่ปลดยังมี่สภาพดีขายได้ราคาสูง ท่ีผ่านมา
ไก่ปลดราคาเฉลี่ยอยู่ที่50-60 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่
ประเทศเวียต นามจะได้ราคาสูงถึงประมาณ80-90 
บาทต่อกิโลกรัม(พรศรี,  2557) 

ข้าวโพด 
ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีหลาย

พันธุ์ ที่นิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่พันธุ์กัวเตมาลา 
พียี  12 (Rep.1) กัวเตมาลา พีบี  12(Rep.2) พีบี  5 
ข้าวโพดเหนียว และโอเปค-2 มีเมล็ดตั้งแต่สีขาว สี
เหลืองไปจนถึงสีแดง ขนาดของเมล็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ 
โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่าศูนย์ กลางอยู่ในช่วง 0.5-0.8 ซม. 
ก่อนน้ามาเลี้ยงสัตว์จึงต้องบดก่อนเพื่อช่วยให้การย่อย
และการผสมได้ผลดีขึ้น ที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ 
1-8 มม. ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์เป็ข้าวโพด  ไร่(Field 
Corn) มีทั้งข้าวโพดหัวบุ๋ม(Dent Corn) และข้าว โพด
หัวแข็ง (Fint Corn) ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะ
เมล็ด ข้าวโพดหัวบุ๋มหรือหัวบุบ เมื่อเมล็ดแห้งแล้วตรง
ส่วนหัวบน สุดจะมีรอยบุ๋มลงไป ซึ่งเป็นส่วนของแป้งสี
ขาว สีของเมล็ดมีตั้งแต่ขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมี
หลายสายพันธุมีโปร ตีนน้อยกว่าพวกข้าวโพดหัวแข็ง 
ส่วนข้าวโพดหัวแข็ง ส่วนขนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลือง
จัดและเมื่อแห้งจะแข็งมาก ภายในเมล็ดมีสารที่ท้าให้
ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีที่ช่ือ คริปโตแซนทีน 
(Cruptoxanthin) สารนี้เมื่อสัตว์ได้รับร่างกายสัตว์จะ
เปลี่ยนสารนี้ให้เป็นไวตามินเอนอกจากนี้สาร นี้ยังช่วย
ให้ไข่แดงมีสีแดงเข้ม ช่วยให้ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ 
และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น  

ข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญในอาหารไก่
และสุกร โดยเฉพาะในอาหารไก่จะนิยมใช้มากเพราะ
นอกจากจะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในข้าวโพดเมล็ด
สีเหลืองยังมีแคโรทีน ซึ่งช่วยท้าให้สีของเนื้อไก่ และไข่
แดงเข้มขึ้นตามความนิยมของผู้บริโภคอีกด้วย  ซึ่ง
คุณสมบัติของข้าวโพดคือ 

-ให้พลังงานสูง มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกร
และสัตว์ปีเท่ากับ3,168 และ3,370 กิโลแคลอรี่ต่อ
กิโลกรัมของอาหาร 

-มีโปรตีนต่้าประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ และมี
กรดอะมิโนไลซีน ทริฟโตเฟนและเมทไธไอนีนต่้า 

-มีระดับแคลเซียมต่้าแต่ฟอสฟอรัสสูง 
-มีไวตามินบี 1 (ไทอามิน) และไนอะซินสูงแต่

ไนอะซินอยู่ในรูปที่สัตว์น้าไปใช้ได้ 
-ข้าวโพดเมล็ดสีขาวกับสีเหลืองมีคุณค่าและ

ปริมาณสาร อาหารเหมือนกันต่างกันท่ีข้าวโพดเมล็ดสี
เหลืองมี ปริมาณแคโรทีนหรือไวตามินเอสูงกว่า 

-ข้าวโพดที่มีความช้ืนสูงจะขึ้นราง่าย ที่ส้าคัญ 
Aspergillus flavus. เป็ น เ ช้ื อ ร าที่ ส ร้ า งส า ร พิ ษ  
Aflatoxin ซึ่งจะท้าให้สุกรมีอัตราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง สุกรอาจแท้งลูก 
เกษตรกรควรจะระวังอย่างยิ่งในการน้ามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
 การใช้ข้าวโพดควรเลือกใช้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี 
ไม่มีราขึ้น โดยเฉพาะการน้าไปใช้เป็นอาหารเป็ด 
เพราะเป็ดมีความทนทานต่อสารพิษอะฟลาท็อกซินได้
ค่อนข้างต่้า  ควรบดเมล็ดข้าวโพดให้ละเอียดก่อน
น้าไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสัตว์ไม่สามารถย่อย
เมล็ดข้าวโพดทั้งเมล็ดได้ เลือกใช้ข้าวโพดที่ไม่มีสิ่งอื่น
ปลอมปน เช่น ซังข้าวโพด ซื้อข้าวโพดมาบดเองดีกว่า
ซื้อข้าวโพดที่พ่อค้าบดแล้วเนื่องจากข้าวโพดบดมักจะ 
พบสิ่งปลอมปนสูง เช่น แกลบ หินฝุ่นฯลฯ นอกจากนี้
ยังไม่สามารถสังเกตได้ว่า มีการปนเปื้อนของเช้ือรา 
หรือไม่ โดยทั่วไปสามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสุกร หรือ
สัตว์ปีกโดยไม่มีข้อจ้ากัด แต่การใช้ข้าวโพดเลี้ยงสุกร
ขุนในระดับสูงอาจท้าให้สุกรมีลักษณะมันเหลว ซึ่งไม่
เป็นที่ต้องการของตลาด (อุทัย,2559) 
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 การจัดการให้อาหารไก่เนื้อ 
ไก่ เนื้อ (Meat type chickens) หมายถึงไก่ที่

เลี้ยงขุนเพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลัก ไก่เนื้อเป็นค้าที่เรียก
รวมๆ ซึ่งจะประกอบด้วยไก่กระทง ไก่ไข่ตัวผู้ขุนและ
ไก่พื้นเมืองขุนฯลฯ ส่วนไก่กระทง (Broilers) หมายถึง 
ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักและมีอายุการ
เลี้ยงสั้น ปัจจุบันไก่กระทงได้ถูกปรับปรุงพันธุ์ให้มีการ
เจริญเติบโตเร็วให้เนื้อมาก อายุการเลี้ยงสั้นลง คือ 
ส ามารถน้ าม าบ ริ โภ ค ได้ ตั้ งแต่ อ ายุ  28-60 วั น
(ประภากร, 2553)  

ดังนั้นไก่กระทง (broiler) จึงจัดเป็นไก่เนื้อชนิด
หนึ่ง เป็นไก่ลูกผสมที่เจริญเติบโตเร็ว ส่วนใหญ่จะมีขน
สีเทา, ขาว ใช้เวลาเลี้ยง 45 วัน ได้น้้าหนักตัว 1.8 ถึง 
2.0 กิโลกรัม โดยทั่วไปการให้อาหารไก่เนื้อจะให้แบบ
เต็มที่ให้ไก่กินอาหารได้ 24 ช่ัวโมง โดยเปิดไฟให้ไก่ใน
ช่วงเวลากลางคืน อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหาร เม็ด
ผสมเสร็จ เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารระยะต้นจะสูง
กว่าในระยะต่อ ๆ มา ระยะแรกอา หารควรมีเยื่อใย
น้อยแต่เมื่อโตมากขึ้นปริมาณเยื่อใยสามารถมีมากขึ้น
ได้ แต่ไม่ควรเกิน 6 เปอร์เซ็นต์ 

การจัดการให้อาหารไก่เนื้อ มีดังต่อไปนี ้
1. อาหารไก่เนื้อระยะแรก (starter feed) เป็น

อาหารส้าหรับเลี้ยงลูกไก่ อายุ 1 – 21 วัน อาหาร
ระยะนี้จะเป็นอาหารเม็ดขบแตกที่มีโปรตีน 22–23 
เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานใช้ประ โยชน์ได้ประมาณ 3,200 
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมอาหาร อาหารระยะแรกจะใช้
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอาหารที่ไก่กิน
ทั้งหมดตลอดช่วงอายุ 

2. อาหารไก่ เนื้อระยะที่สอง (grower feed) 
เป็นอาหารส้าหรับเลี้ยงไก่รุ่น อายุ 22–35 วัน โดยเป็น
อาหารอัดเม็ด มีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และ
มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 3,200 กิโลแคลอรี
ต่ อกิ โลกรัม  อาหารระยะนี้ จะ ใช้ป ระมาณ  50 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณอาหารที่ไก่กินท้ังหมด 

3. อาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย (finisher feed) 
เป็นอาหารส้าหรับเลี้ยงไก่เนื้อระยะสุดท้ายก่อนจับ
ขาย อายุ 35–45 วัน อาหารระยะนี้เป็นอาหารอัดเม็ด
ที่มีโปรตีนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงาน
ประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม อาหารไก่เนื้อ
ระยะสุดท้ายจะต้องไม่มีสารเร่งการเจริญเติบโต สาร
ปฏิชีวนะและยากันบิด เพื่อป้องกันสารตก ค้างในเนื้อ
ไก่ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารระยะนี้จะใช้
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณอาหารที่ไก่กิน
ทั้งหมด 

4. ก่อนจับไก่ขาย12–24 ช่ัวโมง ต้องอดอาหาร
ไก่เพื่อท้าให้กระเพาะและล้าไส้ยุบตัว ป้องกันอันตราย
ขณะจับไก่ 

5. ในช่วงอากาศร้อนต้องงดให้อาหารช่วงเวลา 
9.00–17.00 น โดยการยกอุปกรณ์การให้อาหาร หรือ
รางอาหารให้สูงเกินระดับที่ไก่จะจิกอาหารกินได้ หาก
ให้ไก่กินอาหารตลอด เวลาอาจจะช็อกตายได้ (สมชาย, 
2549) 

ประภากร(2553)ได้เพิ่มอาหารไก่เนื้ออีกหนึ่ง
ระยะคือ อาหารก่อนส่งตลาด (Withdrawal diet) ใช้
เลี้ยงไก่ในช่วงระยะ 5 ก่อนจับส่งโรงช้าแหละ หรือ
ก่อนจับขาย เนื่องจากในการเลี้ยงไก่กระทงนั้นมักจะมี
การเสริมยาปฏิชีวนะหรือยาป้องกันโรคบิดลงไปใน
อาหารเพื่อควบคุมโรคติดต่อ และยาในกลุ่มนี้บางชนิด
อาจจะมีผลตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ได้ อย่างไรก็ตามยา
ปฏิชีวนะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงนั้นจะ
สามารถขับออกจากร่างกายได้หมดภายในระยะเวลา 
3-5 วัน ดังนั้น ก่อนที่จะจับไก่ส่งโรงช้าแหละหรือจับ
ขายจึงจ้า เป็นจะต้องให้อาหารที่ปราศจากยาปฏชีิวนะ
ให้ไก่กระทงกิน บางครั้งนักโภชนศาสตร์จะปรับลด
โภชนะหรือวัตถุดิบบาง อย่างที่ไม่ค่อยจ้าเป็นออกจาก
สูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าอา หาร เช่น ลดปริมาณ
ของวิตามินลง แต่อาจจะเพิ่มกรดอะมิโนและแร่ธาตุ
บางชนิดเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้สร้างกล้ามเนื้อมากขึ้น 
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ตารางที่ 1 ความต้องการโภชนะในสูตรอาหารของไก่เนื้อ 
ความต้องการโภชนะ 0-3สัปดาห์ 3-6สัปดาห์ 6 สัปดาห์ขึ้นไป 

โปรตีน (%) 23.00 20.00 18.00 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม) 3180 3180 3200 
แคลเซี่ยม (%) 1.00 0.90 0.80 
ฟอสฟอรัสท่ีใช้ได้(%) 0.45 0.40 0.35 
ไลซีน (%) 1.20 1.00 0.85 
เมทไธโอนีน+ซีสทีน (%) 0.93 0.72 0.60 

ที่มา: (อุทัย,2559) 
 
ตารางที่ 2 ความต้องการโภชนะในสูตรอาหารของไกไ่ข่ 

 

ความต้องการโภชนะ 
 

ไก่สาว ไก่ไข่ 
(กิน90-100กรัมต่อวัน) 

ไก่ไข่ 
(กิน100-110กรัมต่อวัน) 

โปรตีน (%) 14.50 17.70 16.00 
พลังงาน (กิโแคลอ รี่ต่อกโิลกรัม) 2800 2900 2900 
แคลเซี่ยม (%) 1.05 4.15 3.75 
ฟอสฟอรัสี่ใช้ได้ (%) 0.50 0.39 0.35 
ไลซีน (%) 0.80 0.79 0.71 
เมทไธโอนีน+ซสีทีน (%) 0.56 0.67 0.61 

ที่มา: (อุทัย,2559) 
 

ไก่ตอน 
ไก่ตอน(Capon)หมายถึงไก่เพศผู้ที่ถูกท้าให้หมด 

สภาพความเป็นเพศผู้ซึ่งอาจจะท้าได้โดยการศัลยกรร
มผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออกหรือการฉีดฮอร์โมนหรือสาร
ประกอบที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเพศเมียโดยการ
น้าเม็ดยาฮอร์โมนที่เรยีกว่าไดเอททิลสติลเบสโตรลซึ่งเ
ป็นสารสังเคราะห์คล้าย 

ฮอร์โมนเพศเมียฝังไว้ใต้ผิวหนังบริเวนหัวไก่ใต้ห
งอนลงมา ไก่ที่ตอนแล้วจะมีเนื้อนุ่มขึ้น  (Tender) 
มี ค วาม ชุ่ ม  (Juicier) แ ล ะมี ร ส ช าติ  (Flavorful) 
ดีน่ ารับประทานมากขึ้น  การตอนแบบการฉีด 
ฮอร์โมนสามารถท้ากับไก่ เพศเมียได้ โดยมีฟาร์ม 
ไก่ไข่หลายฟาร์มใช้วิธีนี้เมื่อถึงเวลาปลดไก่หรือเมื่อ 
ไก่ ไข่ มี อ ายุ ก าร ไข่ ม าน าน  อ ย าก ได้ ไก่ ป ลด ที่ 
น้้ า ห นั ก ม า ก ขึ้ น  เนื้ อ นุ่ ม  จ ะ ใ ช้ ฮ อ ร์ โม น ฝั ง 

ก่อนส่งตลาดประมาณ 1 เดือนเศษ ก็จะ ได้ไก่แก่ที่มี 
เนื้อนุ่มได้เช่นกัน (เบญจมาศ, ม.ป.ป.) 

การตอนไก่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไก่ตอนมีน้าหนัก
ตัวมากขึ้นท้ากับไก่ตัวผู้ที่โตช้าและยังสามารถท้ากับ 
ไก่ตัวเมียได้ไก่ตอนท่ีมีอัตราการเจรญิเติบโตเร็วในช่วงแ
รกมักจะมีคุณภาพซากต่้าเนื่องจากมีไขมันในซากมากเ
กินไปในต่างประเทศไก่ตอนจะถูกจับขายเมื่ออายุ 
ประมาณ17-20 สัปดาห์  ในช่วงแรกของการเลี้ยง 
จะมีวิธีการเลี้ยงการจัดการและการให้อาหารเหมือนกั
บการเลี้ยงไก่เนื้อ จนกระทั่งอายุ 4-5 สัปดาห์จาก 
นั้นจึงให้อาหารที่มีเยื่อใยสูงเพื่อไม่ได้ไก่มีการสะสมไขมั
นในร่างกายมากเกินไปจนกระทั่งอายุประมาณ 12-13 
สัปดาห์  หรือจนกระทั่ งไก่หนักตัวประมาณ  3.6 
กิ โลกรัม  การให้ อาห ารที่ มี เยื่ อ ใยสู งยั ง ช่วยลด 
ปัญหาการเกิดถุงน้าใต้ผิวหนังที่บริเวณหน้าอกอันมี 
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สาเหตุมาจากไก่น้้าหนักตัวมากเกินไป แต่เมื่อถึงเวลา 
ใกล้จับขายหรือในระยะขุนจะให้อา หารที่มีพลังงาน 
สูงโดยปกติไก่ตอนจะจับขายเมื่อมีน้้าหนักประมาณ 
4.5 กิโลกรัม (ประภากร,2553) 

สารและยาท่ีตกค้างในสัตว ์
เอสโตรเจนในธรรมชาติเป็นฮอร์โมนที่สร้างจาก

รังไข่ของตัวเมียในระยะที่จะเริ่มต้นไข่ เอสโตรเจนช่วย
ให้มีไขมันสะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อ ตามใต้ผิวหนัง ช่อง
ท้อง และหน้าท้อง ท้าให้ไก่ มีอาการสงบ อ้วน มีน้้า
หนักมากขึ้น ท้าให้แม่ไก่เลิกนิสัยอยากฟัก พ่อไก่ได้รับ
ยานี้จะมีอาการคล้ายตัวเมีย ไก่กระทงตัวผู้ที่ได้รับ
ฮอร์โมนเหล่านี้อายุ 8-10 อา ทิตย์ จะมีหงอนเล็ก มี
อาการ คล้ายตัวเมีย เช่นเดียวกันเอสโตรเจนชนิด
สังเคราะห์ใช้ขุนไก่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ใช้ช่วยให้ไก่มีน้้า
หนักขึ้น และ ลดจ้านวนขนอ่อน (pin feather) บน
ซากไก่ ฮอร์โมนไม่ได้ช่วยให้ไก่กระทงเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อได้มากขึ้น แต่มีประโยชน์เล็กน้อยทางความ
เจริญ เติบโต สมัยนี้อาหารไก่กระทงมีประสิทธิภาพสูง 
และหลายประเทศมีกฎหมายห้ามใช้ฮอร์โมนชนิดนี้ 

การใช้ยาตอนไก่หรือไดเอททิลสติลเบสโตรล 
(Diethylstilbestrol) ใช้ฉีดหรือฝังใต้ผิวที่ท้ายทอย 
ในอัตรา 15 มิลลิกรัมหรือหนึ่ งเม็ดเมื่ออายุ  4-5 
อาทิตย์ ท้าให้อ้วนดี แต่จะไม่ให้ผลดีถ้าใช้ผสมอาหาร 
กฎหมายในแคนาดา สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ 
ห้ามใช้ ยาตอนไก่อีกอย่างช่ือ ไดเนสโตรลไดอะซิเดท 
ที่มีช่ือทางการค้าว่า Lipamone ยังใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารไก่กระทงโดยใช้ผสมอาหารขุนระยะสุดท้าย 
50-100 มิลลิกรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลกรัม เพียงช่ัว
ระยะ 2 อาทิตย์ (นิรนาม1, 2555) 

กระทรวงพาณิชย์มีการควบคุมสารและยาที่ 
ตกค้างในสัตว์โดยได้ออกประกาศห้ามการน้าเข้า 
จ้านวน16รายการ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็น 
หนังสือจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เสียก่อนได้แก่ยารวมถึง เกลือ ของยาเหล่านี้ 

1. อริสโตโลเซีย )Aristolochia spp.) 
2.  คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) 
3.  คลอโรฟอรม์)Chloroform) 

4.  คลอโปรมาซีน)Chlorpromazine) 
5.  คอลชิซิน )Colchicin) 
6. เดปโซน)Dapsone) 
7.  ไนโตรฟูแรนส์)Nitrofurans) 
8.  ไดเอทิลสติเบสโทรล)Diethylstibestrol) 
9. ซัลโฟนาไมด์ )Sulfonamides) 
10.  ฟลูโอโรควโินโลน )Fluoroquinolones) 
11. ไกลโคเปปไตต์)Glycopeptides) 
12. ไดเมทไตรดาโซล)Dimetridazole) 
13.  เมโทรนิดาโซล)Metronidazole) 
14. โรนิดาโซล)Ronidazole) 
15.  อิโพรนิดาโซล)Ipronidazole,) 
16. ไนโตรอิมิดาโซล)Nitroimidazoles)  
เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้แล้วจะต้องท้าบัญ ชี

ปริมาณสารที่อยู่ในครอบครองให้ส้านักงานคณะกรรม 
การอาหาร และยาทราบด้วย (กองพัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริ โภคส้านักงานกระทรวงการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

วัสดุ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1.ไก่ไข่ปลดระวาง, อายุการไข่ 48 สัปดาห์ 200 ตัว 
2.อาหารไก่ไข่ระยะให้ไข่เบทาโกร F 916 M 

ของบริษัทเบทาโกร จ้ากัด (มหาชน) เป็นอาหารใช้
ส้าหรับเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์การค้าอายุ 16 สัปดาห์เป็นต้น
ไป ซึ่งมีโปรตีน ไม่น้อยกว่า18% ไขมันไม่น้อยกว่า3 
%เถ้าไม่น้อยกว่า 6 %ความ ช้ืนไม่มากกว่า 13 %
ราคาอาหารไก่ไข่เบทาโกร F 916 M กิโลกรัมละ15
บาท 

3.อาหารไก่เนื้อระยะที่ 2 แอ็คโค่ฟีด 22 ของ
บริษัทคาร์กิลล์สยาม จ้ากัด เป็นอาหารใช้ส้าหรับ
เลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์   การค้าอายุ 3-6 สัปดาห์ ซึ่งมี
โปรตีนไม่น้อยกว่า19 %ไขมันไม่มากกว่า3 %เถ้าไม่
มากกว่า 5 %ความช้ืน ไม่มากกว่า 13 % ราคา
อาหารไก่เนื้อแอ็คโค่ฟีด 22 กิโลกรัมละ 16.00บาท 

4.ข้าวโพดบด ราคากิโลกรัมละ 10.00 บาท 
5 .อ าห าร ไก่ ไข่ เบ ท าโก ร  F 916 M ผส ม

ข้าวโพดบดอัตรา ส่วน 1:1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
12.50 บาท 
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6. อาหารไก่เนื้อแอ็คโค่ฟีด 22 ผสมข้าวโพด
บด อัตราส่วน 1:1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.00 
บาท 

7. โรงเรือนเลี้ยงไก่ ไข่ระบบอีแวป. ซึ่ งใช้
อุณหภูมิ 280C  ให้แสง 24 ช่ัวโมงต่อวัน  

 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยการขุนไก่ไข่ปลดระวางด้วยข้าวโพด ,  
อา หารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ ท้าการทดลองในไก่ไข่
พันธุ์การค้า(พันธุ์ Isa-Brown) วางแผนการทดลอง
แ บ บ Completely Randomized Design (CRD) 
แบ่งเป็น 5 กลุ่มทดลอง 4 ซ้้า ใช้ไก่ไข่ปลดระวางซ้้า
ละ10 ตัว ท้าการถ่ายพยาธิไก่ หลังจากนั้นเลี้ยงและ
เก็บข้อมูลเป็นเวลา 21 วัน ทุกกลุ่มได้รับการดูแล
เหมือนการเลี้ ยงไก่ เนื้ อระยะขุนคือได้กิน เต็มที่
ตลอดเวลา ยกเว้นอาหารที่กินคือ 
กลุ่มทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ที่เคยกิน 
กลุ่มทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อระยะขุน 
กลุ่มทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยข้าวโพดบด 
กลุ่มทดลองที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ผสมข้าวโพดบด      
                    อัตราส่วน 1:1 
กลุ่มทดลองที่ 5 เลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อระยะขุนผสม 
                    ข้าวโพดบด อัตราส่วน 1:1 
    ท้าการบันทึกข้อมูลวันแรกของการทดลองและ
บันทึกซ้้าทุกๆสัปดาห์ โดยข้อมูลที่บันทึกมี น้้าหนักตัว
ไก่, น้้าหนักอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อจ้านวนไก่ที่เหลือ, เปอร์เซ็นต์ซาก,เปอร์เซ็นต์ไข่, 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่, ต้นทุนการผลิตเนื้อ
และไข่,คุณภาพไข่ และกลูโคสในเลือดไก่ น้าข้อมูลดิบ
ที่ ได้ ไป วิ เค ราะห์ ค วามแป รป รวน (analysis of 
variance) โ ด ย วิ ธี  Completely Randomized 
Design, CRDและเปรียบเทียบความแตกต่างโดย
โปรแกรมส้าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
 1.น้้าหนักตัวที่เพิ่มไก่ทุกกลุ่มทดลองมีน้้าหนักตัว
ที่เพ่ิม(กรัมต่อตัว) แตกต่างกันทางสถิติ(p<0.05) ในทุก

ช่วงอายุของไก่ดังแสดงไว้ในตารางที่1 และเมื่อดู
น้้าหนักตัวที่เพิ่มเฉลี่ยตลอดการทดลอง(กรัมต่อตัวต่อ
วัน) พบว่าไก่กลุ่มทดลองที่ 3 มีน้้า หนักตัวที่เพิ่มเฉลี่ย
น้อยกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ กลุ่มทดลองที่ 5 มีน้้าหนักตัว
ที่เพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนกลุ่มทดลองที่ 4 มีน้้าหนักตัวที่
เพิ่มมากกว่ากลุ่มทดลองที่ 3 แต่ไม่ต่างกับกลุ่มทดลอง
ที่ 5และกลุ่มที่ 1 
 2.เปอร์เซ็นตซ์ากไม่พบความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) 
 3.ปริมาณอาหารที่กิน สัปดาห์ที่ 1 พบว่าไก่กลุ่ม
ทดลองที่ 3 มี ปริมาณอาหารที่กินน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
ที่1, 2, 4 และ 5 อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
ส่วนสัปดาห์ที่ 2, 3 และเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า
ทุกกลุ่มไม่ต่างกัน (p>0.01) 
 4.อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักตัวไก่กลุ่ม
ทดลองที่ 1, 4 และ 5 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
น้้าหนักตัวไม่ต่างกันทางสถิติ แต่อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้้าหนักตัวเหล่านี้ดีกว่า (p<0.05) กลุ่มทดลองที่ 2 
และ 3  
 5.ต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักตัวที่เพิ่ม (บาทต่อ
กิโลกรัม) พบว่าไก่กลุ่มทดลองที่ 2 มีต้นทุนสูงที่สุด และ
กลุ่มทดลองที่ 5 มีต้นทุนต่้าที่สุด  
 6.ผลผลิตไข่(เปอร์เซ็นต์)สัปดาห์ที่ 1-3 ไก่ทุกกลุ่ม
ทดลองให้ไข่ต่างกันทางสถิติ และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ผลผลิตไข่เฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่  1 สูงกว่า
(p<0.01) กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 5 ส่วน
กลุ่มทดลองที่ 3 และ 4 ไม่ต่างกันทางสถิติและไม่ต่าง
(p>0.01)กับกลุ่มทดลอง ที่1 และ2 แต่สูงกว่า(p<0.01) 
กลุ่มทดลองที่ 5 
 7.คุณภาพไข่จากผลการทดลอง(ตารางที่ 5) พบว่า
ความสูง ของไข่ขาวทุกกลุ่มไม่ต่างกันทางสถิติ แต่
น้้าหนักไข่ และ Haugh Unit ต่างกัน (p<0.05) คือกลุ่ม
ทดลองที่ 2 มี น้้าหนักไข่สูงที่สุด และกลุ่มทดลองที่ 3 
ต่้าที่สุด ส่วน Haugh Unit ของกลุ่มทดลองที่ 3 ดีที่สุด
และกลุ่มทดลองที่ 1 แย่ที่สุด คะแนนสีของไข่แดงกลุ่ม
ทดลองที่ 1 สูงที่สุดสูงกว่า (p<0.01) กลุ่มทดลองที่ 5
และที่ 2 ซึ่งต่้าที่สุด แต่กลุ่มทดลองที่ 3 และ 4 ซึ่งมี
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คะแนนสีของไข่แดงไม่ต่างกันทางสถิติ  (p>0.01) กับ
กลุ่มทดลองที่ 1 เช่นเดียวกับกลุ่ม ทดลองที่ 2 และ 5 
ความหนาของเปลือกไข่ของกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 5 
แตกต่ างกัน (p>0.01) แต่ กลุ่ มทดลองที่  3  ไม่ ต่ าง    
(p>0.01) กับกลุ่มทดลองที่ 5 เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง 
ที ่4 และกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 

 8. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ พบว่ากลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ดีที่สุด ส่วน
กลุ่มทดลองที่ 5 แย่ที่สุด 
 9. ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ พบว่ากลุ่ม
ทดลองที่ 4 มีต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ต่้าที่สุด 
ส่วนกลุ่มทดลองที่ 5 สูงท่ีสุด 
 10. กลูโคสในเลือด (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) กลุ่ม
ทดลองที่ 5 มีปริมาณกลูโคสในเลือดสูงสุด  

 

ตารางที่ 3 น้้าหนักตัวและเปอรเ์ซน็ต์ซากของไก่ไข่ปลดระวางท่ีขุนดว้ยอาหารต่างกัน  
 

น้้าหนักตัว 
กลุ่มทดลอง CV

เปอร์เซ็นต ์1 2 3 4 5 
1.น้้าหนักตัวท่ีเพิ่ม(กรัมต่อตัว)       
   สัปดาห์ที่ 0-1 318.75a 212.50ab 170.00b 325.50 a 337.50a 29.29 
   สัปดาห์ที่ 0-2 406.25 ab 313.50ab 250.00b 460.00ab 537.50a 35.63 
   สัปดาห์ที่ 0-3 586.25ab 462.50ab 407.50b 520.00ab 637.50a 22.53 
   เฉลี่ยตลอดการทดลอง 
   (กรัมต่อตัวต่อวัน) 

27.92 ab 22.02b 19.40c 24.76b 30.36a  1.42 

2.เปอร์เซ็นตซ์าก 83.18 84.43 84.88 83.45 83.57 0.61 
หมายเหต:ุ ab ตัวอักษรก้ากบัค่าเฉลี่ยต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงวา่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณอาหารที่กิน, ตน้ทุนค่าอาหารและอัตราแลกเนื้อของไก่ไข่ปลดระวางที่ขุนด้วยอาหารต่างกัน  
 

ค่าที่วัด 
กลุ่มทดลอง CV

เปอร์เซ็นต ์1 2 3 4 5 
1.อาหารที่กิน(กรัมต่อตัวต่อวัน)       
   สัปดาห์ที่ 1 133.06ก 141.97ก 106.25ข 141.97ก 137.50ก 9.39 
   สัปดาห์ที่ 2 162.50 157.14 165.18 130.36 176.60 20.29 
   สัปดาห์ที่ 3 173.14 177.14 141.07 157.14 155.58 16.03 
   เฉลี่ยตลอดการทดลอง 156.23 158.75 137.50 143.16 156.56 9.69 
2.อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น   
   น้้าหนักตัว 

5.60b 7.20 a 7.09a 5.78b 5.16b 3.57 

3.ต้นทุนค่าอาหารต่อน้้าหนักตัว 
   ที่เพ่ิม(บาทต่อกิโลกรัม)* 

84.50 115.20 70.90 72.25 67.08 - 

หมายเหต:ุ ab ตัวอักษรก้ากบัค่าเฉลี่ยต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงวา่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
                     กข ตัวอักษรก้ากบัค่าเฉลี่ยตา่งกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 

   *   ไม่วิเคราะห์ทางสถิติ  

1521



 
 

ตารางที่ 5 ผลผลติไข่,คณุภาพไขแ่ละกลโูคสในเลือดของไกไ่ข่ปลดระวางท่ีขุนด้วยอาหารตา่งกัน  
ค่าที่วัด กลุ่มทดลอง CV

เปอร์เซ็นต ์1 2 3 4 5 
1. ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)       
   สัปดาห์ที่ 1 90.35a 83.22a 66.73ab 74.93b 64.07b 13.87 
   สัปดาห์ที่ 2 78.57a 61.03b 61.73a 76.80a 58.03b 14.59 
   สัปดาห์ที่ 3 93.93ก 71.22 ขค 55.48คง 76.81กข 51.58ง 16.95 
   เฉลี่ยตลอดการทดลอง 87.62ก 71.83ขค 61.31กข 76.18กข 57.89ค 12.73 
2. คุณภาพไข ่       
   น้้าหนักไข่(กรัมต่อฟอง) 65.87ab 67.81a 57.35b 61.80ab 60.37ab 9.69 
   ความสูงของไข่ขาว (มิลลิเมตร) 6.23 7.28 9.63 8.03 8.27 26.13 
   สีไข่แดง(คะแนน) 12.00ก 9.00ค 11.75กข 11.75กข 10.00ขค 10.98 
   Haugh Unit 75.28b 80.60ab 96.20a 88.20ab 91.08 ab 12.03 
   ความหนาของเปลือกไข ่
   (มิลลิเมตร) 

0.57ก 0.47ข 0.43คง 0.48กข 0.33ค 14.78 

3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่* 2.71 3.26 3.91 3.04 4.48 - 
4. ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่   
(บาทต่อกิโลกรมั)* 

40.65 52.16 39.10 38.00 58.24 - 

5. กลูโคสในเลือด 
   (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) 

184.00
ขค 

181.25ขค 210.00
กข 

163.00ค 236.75ก 9.60 

หมายเหต:ุ abc ตัวอักษรกา้กับคา่เฉลี่ยตา่งกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
                   กขคง ตัวอักษรก้ากับค่าเฉลี่ยตา่งกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันยิ่งทางสถิติ  

  *   ไม่วิเคราะห์ทางสถิต ิ
 

จากผลการทดลองพบว่าการขุนไก่ไข่ปลดระวาง
ด้วยอาหารไก่เนื้อระยะที่ 2ผสมกับข้าวโพดบดในอัตรา 
1: 1(กลุ่มทดลองที่ 5)  ให้ผลดีที่สุด  คือสามารถเพิ่ม
น้้าหนักตัวของไก่ได้ 30.36 กรัมต่อตัวต่อวัน ใกล้เคียง
กับการขุนด้วยอาหารไก่ไข่ (27.92กรัมต่อตัวต่อวัน)และ
อาหารไก่เนื้อระยะที่  2(24.76กรัมต่อตัวต่อวัน) แต่
ต้นทุนค่าอาหารของ 2 กลุ่มหลังนี้(84.50และ72.25บาท
ต่อกิโลกรัม) สูงกว่าไก่ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อระ ยะที่ 2
ผสมกับข้าวโพดบดในอัตรา 1:1ซึ่งเท่ากับ 67.08 บาท
ต่อกิโลกรัม ที่เป็นเช่นนี้เพราะไก่กลุ่มนี้ใช้อาหารไก่เนื้อ
ระยะที่2 ซึ่งเป็นอาหารส้าหรับเพิ่มน้้าหนักไก่โดยเฉพาะ
สอดคล้องกับอาวุธ(2538)ที่รายงานว่าการเลี้ยงไก่เนื้อ
ระยะ 3-6สัปดาห์อากชหารที่ใช้เป็นอาหารที่มีพลังงาน

สูง3,200กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม มีโปรตีน20 เปอร์เซ็นต์  
เมื่อใช้ผสมกับข้าวโพดบดซึ่ งเป็นวัตถุดิบอาหารให้
พลังงานสูงเหมือนกัน คือมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ใน
สุกรและสัตว์ปีกเท่ากับ 3,168 และ 3,370 กิโลแคลอรี่
ต่อกิโลกรัมของอาหาร (อุทัย,2559) จึงท้าให้ไก่กลุ่ม
ทดลองนี้น้้าหนักเพิ่มดีกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ 

 

สรุปผล 
การขุนไก่ไข่ปลดระวางด้วยข้าวโพด , อาหารไก่

เนื้อและอาหารไก่ไข่ พบว่าการใช้อาหารไก่เนื้อระยะที่ 
2ผสมกับข้ าวโพดบดในอัตรา1 :1 ให้ ผลดีที่ สุ ด 
รองลงมาคือขุนด้วยอาหารไก่ไข่ที่ไก่ได้รับอยู่แล้วซึ่ง
กลุ่มที่ขุนด้วยอาหารไก่ไข่อย่างเดียวมีต้นทุนในการขุน
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สูงกว่า, การเพิ่มน้้าหนักตัวระหว่างขุนต่้ากว่ากลุ่มที่
ได้รับอาหารไก่เนื้อระยะที่ 2ผสมกับข้าวโพดบดใน
อัตรา1:1 ถึงแม้ว่าจะมีผลผลิตไข่สูงกว่าแต่คุณภาพไข่
ต่้ากว่ามาก 

ดังนั้นผู้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงแนะน้า
ให้ขุนไก่ปลดด้วยการใช้อาหารไก่เนื้อระยะที่ 2 ผสม
กับข้าวโพดบดในอัตรา1:1 เพราะต้นทุนต่้าและให้
น้้าหนักดีกว่าสูตรอื่นๆ อีกทั้งเป็นวิธีการปลอดภัยไม่
ต้องกังวลต่อพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีหรือยาตอน
ไก ่(ฮอร์โมนไดเอททิลสติลเบสโตรล)  

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยเรื่องการขุนไก่ไข่ปลดระวางด้วย
ข้าวโพดอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจาก งบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัย ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่
ชุมชน ประจ้าปี 2558”  
 
 

 

 

  
                  
   ภาพที่ 1 อาหารไก่เนื้อท่ีใช้ในการวิจัย                             ภาพที่ 2 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
                 
                 ภาพที่ 3  กรงทดลอง                                                       ภาพที ่4 ไก่ทดลอง         
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ภาพที ่5-6 หาเปอร์เซ็นต์ซากไก ่
  

 
 

ภาพที่7-8 วัดคุณภาพไข ่
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ผลของเจลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว 
Effect of Gelatin and Citric Acid on The Qualities of Rice Tea Flavor 

Gummy Jelly Product  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเจลาตินและกรดซิตริกต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว  โดยศึกษาปริมาณเจ
ลาตินและความเข้มข้นของกรดซิตริก วางแผนการทดลองแบบ 32 Factorial in CRD ศึกษาปริมาณเจลาติน(ร้อยละ 6, 7 และ8 ของ
น้ าหนักส่วนผสมทั้งหมด) ความเข้มข้นของกรดซิตริกที่ระดับแตกต่างกัน (ร้อยละ 30, 40 และ 50 ) พบว่า เมื่อปริมาณเจลาตินเพิ่มขึ้น
จะมีผลให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความแข็ง ค่าความยืดหยุ่น ค่าความยากง่ายในการเค้ียว ค่า
ความสามารถในการเกาะรวมตัว ค่าความหนืด และปริมาณแทนนินเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณโพลีฟีนอล และความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระมีแนวโน้มลดลง เมื่อระดับความเข้มข้นของกรดซิตริกเพิ่มขึ้นจะมีผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง ค่าความแข็ง ค่าความหนืด 
ปริมาณโพลีพีนอล ปริมาณแทนนิน เพิ่มขึ้น เมื่อท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการวางแผนการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแบบ Balance Incomplete Block Design (BIB) ผู้ทดสอบชิมทั้งหมด 72 คน และให้คะแนนความชอบแบบ 9 Point 
Hedonic Scale พบว่า กัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่ปริมาณเจลาตินร้อยละ 8 และความเข้มข้นของกรดซิตริกร้อยละ 40 มีค่าคะแนน
ความชอบด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น ความยากง่ายในการเค้ียวและคะแนนความชอบรวม เท่ากับ 6.1-6.8 (อยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย)  

ค าหลัก : กัมมี่เยลลี ่เจลาติน กรดซิตริก ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ  

 
ABSTARCT 

The objective of  this research was to studied the effect of gelatin(6, 7 and 8%) and citric acid levels(30, 
40 and 50% solution). Experiment design was 32 Factorial in Completely Randomized Design (CRD). The results 
showed that total soluble solid, pH, hardness, springiness, chewiness, cohesiveness, viscosity and tannin content 
of the product increased as the gelatin content increased whereas polyphenol content and antioxidant activities 
decreased. The increase in citric acid levels resulted in decrease pH of the product whereas hardness, viscosity, 
polyphenol and tannin content increased. Preference test was tested with 72 panels (Incomplete Block Design 
(BIB)). Liking score was measured using 9-point hedonic scale. The highest liking score was obtained in rice tea 
flavor gummy jelly product consisting 8% gelatin and 40% solution citric acid. Preference test showed that 
hardness, springiness, chewiness and overall liking were between 6.1-6.8 (like slightly) 

Keyword : gummy jelly, citric acid, gelatin, antioxidant activities 
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บทน า 
ชาข้าวประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่

ช่วยในการต้านทานโรคต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีส่วนผสมของชาข้าว
เพือ่ให้เด็กและวัยรุ่นที่ช่ืนชอบการรับประทานอาหาร
ที่สีสันสดใสน่ารับรับประทาน โดยผลิตภัณฑ์กัมมี่เยล
ลี่เป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากว่า ผู้บริโภคจะ
ได้รับความเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเคี้ยว
ได้ มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและ มีความยืดหยุ่น โดย
ส่วนประกอบส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยน้ าผลไม้ 
น้ าตาลกรด และสารที่ท าให้เกิดเจล (วิลาสินี, 2551) 
ชาที่น ามาผลิตกัมมี่เยลลีไ่ด้มาจากน้ าชาข้าว (ต้นอ่อน
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 อายุ 14 วัน) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาหาปริมาณเจลาตินและความเข้มข้นของกรดซิ
ตริกท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกัมมี่เยลลี่รสชา
ข้าวและศึกษา กลิ่น รส เนื้อสัมผัส เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาปริมาณเจลาตินและความเข้มข้น

ของกรดซิตริกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่
รสชาข้าว 

2.  เพื่อศึกษาหาคุณลักษณะของกัมมี่เยลลี่รส
ชาข้าว 

 

วิธีการ 
ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี

ของใบชาข้าว 

 ฐิตินันท์ และปิยภัทร์ (2555) น าใบชาอบแห้ง
มาปั่นกับน้ าโดยมีอัตราส่วนระหว่างใบชาแห้งต่อน้ าท่ี
ใช้ในการปั่นคือ 1.2 กรัม ต่อน้ า 100 มิลลิลิตร 
จากนั้นกรองแยกกาก ผ่านกระดาษกรอง what 
man เบอร์ 4 น าตัวตัวอย่างที่ได้น ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.1  การวิเคราะห์หาความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระ โดยวิธี β-carotene bleaching  (วุฒิ
ชัย และอรพรรณ, 2549)   
 1.2  การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบของ
โพลิฟีนอลโดยรวม (วุฒิชัย และอรพรรณ, 2549) 
 1.3  การวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน (วุฒิชัย 
และอรพรรณ, 2549)   

ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
ของน้ าชาข้าว 

ฐิตินันท์ และปิยภัทร์ (2555) น าใบชาที่ผ่าน
การอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 2 
ช่ัวโมง มาชงกับน้ าร้อนโดยมีอัตราส่วนระหว่างใบชา
ต่อน้ าที่ ใ ช้ ในการชงคือ 1 .2  กรัม  ต่อน้ า  100 
มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลา 3 
นาที จากนั้นกรองแยกกากชา ผ่านกระดาษกรอง 
what man เบอร์ 4 ตัวอย่างน้ าชาที่ได้น ามา
วิเคราะห์ดังนี้  

2.1  การวิเคราะห์หาความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระ โดยวิธี β-carotene bleaching  (วุฒิ
ชัย และอรพรรณ, 2549)   

2.2  การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบของ
โพลิฟีนอลโดยรวม (วุฒิชัย และอรพรรณ, 2549) 

2.3  การวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน (วุฒิชัย 
และอรพรรณ, 2549) 

   
 
 
 
 
 

1527



ต้นอ่อนข้าวอายุ 14 วัน 

 

ล้างให้สะอาด หั่นเป็นท่อน 1 เซนติเมตร 

 

อบแห้ง 80 oC  เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

ใบชาข้าว 1.2 กรัม ชงในน้ าร้อน 100 oC เวลา 3 นาท ี

  

น้ าชาข้าว 

ภาพที่1 : วิธีการผลิตน้ าชาจากตน้อ่อนข้าว 
ที่มา : ฐิตินันท์ และปิยภัทร์ (2555) 

 
 ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณเจลาตินและความ
เข้มข้นของกรดซิตริก ต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชา
ข้าว 
 การวางแผนการทดลอง 
 จัดแผนการทดลองแบบ 32 Factorial in 

CRD โดยปัจจัยที่จะท าการศึกษา คือ ปริมาณเจ
ลาติน ร้อยละ 6, 7 และ 8 โดยน้ าหนัก ความเข้มข้น

ของกรดซิตริก เท่ากับร้อยละ 30 , 40 และ 50 
ปริมาณที่ใช้ร้อยละ 3.5 โดยน้ าหนัก ได้สิ่งทดลอง
ทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง ในการผลิตกัมมี่เยลลี่จะปรับ
ปริมาณน้ าชาข้าวในส่วนท่ีใช้ละลายน้ าตาลซูโครสกับ
กลูโคสไซรัปเพื่อให้ปริมาณส่วนผสมในสูตรครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Garcia (2000) 
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กัมมี่ เยลลี่รสชาข้าวสูตรดัดแปลงจากสูตร
มาตรฐาน มีส่วนประกอบคือ เจลาติน 240 Bloom, 

สารละลายกรดซิตริก น้ าตาลทราย กลูโคสไซรัป 42 
DE และ น้ าชาข้าว ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิต ดังนี้ 
 

 
เจลาติน   ซูโครส+ กลูโคสไซรัป + น้ าชาข้าว 

 
ละลายในน้ าชาข้าว 70 oC        ความร้อน 116 oC 

 
สารละลายใส  ผสมใหเ้ข้ากัน 

 
   เติมสารละลายกรดซิตริก 

 
หยอดลงในแม่พิมพแ์ป้ง 

 
   ทิ้งไว้ให้เย็น 

ภาพที ่2 : วิธีการผลติกัมมีเ่ยลลี่รสชาข้าว 
ที่มา : ดัดแปลงเฉลิมพล ก (2552) 

 
3.1 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของกัมมี่

เยลลี่ 
3.1.1 วัดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 

น าผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ในขณะที่เป็นของเหลว คือ 
ก่อนหยอดลงพิมพ์แป้ง มาวัดเครื่อง  Hand 
refractometer 

3.1.2 วัดค่า pH น าผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ใน
ขณะที่เป็นของเหลวมาวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วย 
pH meter 

3.1.3 วัดค่าเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Texture 
analyzer ค่าที่ต้องการหาจากเนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์คือ Hardness, Springiness, Chewiness 
และCohsiveness ด้วยวิธี  Texture Profile 
Analyzer (TPA) 

3.1.4 วัดค่าความหนืด น าผลิตภัณฑ์หยอดลง
แม่พิมพ์โดยให้มีอุณหภูมิ ค่าเท่ากับ 70±2 องศา
เซลเซียส ปริมาณ 500 มิลลิลิตร 

 3.2 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกัมมี่เยลลี่ 
จารุวรรณ และพรพรรณ (2553) ช่ังน้ าหนัก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ประมาณ 6 กรัม ใช้
กรรไกรตัดเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงไปในบีกเกอร์ขนาด 
100 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตร น าไปให้
ความร้อนบน hot plate (ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 
40 องศาเซลเซียส) คนจนกระทั่งผลิตภัณฑก์ัมมี่เยลลี่
ละลายจนหมด น าตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์ดังนี้ 

3.2.1 การวิเคราะห์หาความสามารถในการ

ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี β-carotene bleaching  
(วุฒิชัย และอรพรรณ, 2549)   

3.2.2 การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ
ของโพลิฟีนอลโดยรวม (วุฒิชัย และอรพรรณ, 2549) 

3.2.3 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน (วุฒิชัย 
และอรพรรณ, 2549)  

3.3 วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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จัดการทดสอบชิมแบบสุ่มในบล๊อคไม่สมบูรณ์
แบบสมดุล (Balance Incomplete Block Design 
: BIB) , t = จ านวนสิ่งทดลอง, k = จ านวนสิ่งทดลอง
ต่อบล็อค , r = จ านวนซ้ า , b = จ านวนบล็อค , λ = 
จ านวนครั้งที่สิ่งทดลองแต่ละคู่ปรากฏร่วมกันใน
บล็อค (สุรพล, 2537)  โดยใช้ค่า t=9, k=4, r=8, 
b=18 และ λ=3 ใช้ผู้ทดสอบทั้งหมด 72 คน โดยผู้
ทดสอบชิมแต่ละคนได้ชิมตัวอย่างคนละ 4 ตัวอย่าง 
ให้คะแนนความชอบโดยใช้ 9-point hedonic 
scale (เฉลิมพล ข, 2552) ในคุณลักษณะของกลิ่น 

รสชาติ ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความเหนียวความ
ยากง่ายในการเคี้ยว และ ความชอบโดยรวม 

 

ผลการทดลอง 
 ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
ของใบชาข้าว 
 ท าการทดลองโดยการน าใบชาข้าวปริมาณ 1.2 
กรัม น ามาผสมน้ า 100 มิลลิลิตร ปั่นผสมรวมกัน
แล้วน ามากรองแยกกากกับน้ าด้วยกระดาษ what 
man เบอร์ 4 แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของใบชาข้าว 

องค์ประกอบทางเคม ี  
ปริมาณโพลีฟีนอลโดยรวม (µg/ml) 0.48±0.17 
ปริมาณแทนนิน (µg/ml) 4.68±1.53 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%) 83.3±0.60 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  
 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของ
ใบชาข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 อายุ 14 วัน พบว่ามี
สารประกอบโพลิฟีนอลโดยรวม เท่ากับ 0.48 
มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ปริมาณแทนนินในใบชาข้าว
พบ ว่ า  เ ท่ า กั บ  4. 68 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของใบชาข้าว 
เท่ากับ 83.3 เปอร์เซ็นต์ 
 ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
ของน้ าชาข้าว 
 จากผลการวิ เ คราะห์ ตาร างที่  3  พบว่ า 
องค์ประกอบทางเคมีของน้ าชาข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
อายุ 14 วัน พบว่ามีสารประกอบโพลิฟีนอลโดยรวม 
เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณสารแทน

นิน เท่ ากับ 2 .57 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 39.4 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าขององค์ประกอบทางเคมีของน้ าชา
ข้าวที่ได้มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ความร้อนมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีของพืช 
เช่น ปริมาณโพลีฟีนอล ปริมาณแทนนิน และสาร
ต้านอนุมูลอิสระ และความร้อนเป็นตัวเร่งการ
เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์โพลีฟีนอ
ลออกซิเดส (PPO)  และ การให้ความร้อนอุณหภูมิที่
สูงขึ้นจะท าให้กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระลดลง
(อริสรา และคณะ, 2555) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของน้ าชาข้าว 
องค์ประกอบทางเคม ี  

ปริมาณโพลีฟีนอลโดยรวม (µg/ml) 0.32±0.17 
ปริมาณแทนนิน (µg/ml) 2.57±0.24 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (%) 39.4±0.60 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณเจลาตินและความเข้มข้นของกรดซิตริก ต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว 
3.1 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของกัมมี่เยลลี่ 
ตารางที่ 4 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง ของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่เจลาตินและ
ความเข้มข้นของกรดซิตริกระดับต่างๆ 

เจลาติน  
(%) 

กรดซิตริก(%) TSS  
(brix) 

pH 

 
6 

30 71.0±1.7bc 3.4±0.1b 

40 71.5±0.5bc 3.3±0.1b 

50 70.0±0.1c 3.0±0.1c 

 
7 

30 71.4±1.1bc 3.3±0.1b 

40 74.6±1.1a 3.2±0.1b 

50 71.8±0.7bc 3.0±0.1c 

 
8 

30 72.8±1.0ab 3.6±0.1a 

40 71.4±1.3bc 3.5±0.1a 

50 72.5±1.3b 3.3±0.1b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่แสดงแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่าง ของกัมมี่เยลลี่รส
ชาข้าวที่ปริมาณเจลาตินร้อยละ 6, 7 และ 8 และ
ความเข้มข้นของกรดซิตริกร้อยละ 30, 40 และ 50 
ในตารางที่ 4 พบว่า กัมมี่เยลลี่รสชาข้าวมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด อยู่ระหว่าง 70.0-74.6 
องศาบริกซ์ และความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 

3.0-3.6 ซึ่งค่าทีได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดย Jackson (2000) พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาดจะต้องมีปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 จะสามารถ
ป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้  และจุฑามาศ 
(2559) พบว่า กัมมี่เยลลี่จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่
ที่ 2.8-3.5 โดยค่าที่เหมาะสมที่สุดคือ 3.2  
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ตารางที่ 5 ค่าเนื้อสัมผัสของกัมมี่เยลลี่ทีเ่จลาติน และความเข้มข้นของกรดซิตริกที่ระดับต่างๆ 

 
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5 พบว่า กัมมี่มีเยลลี่
รสชาข้าวที่ปริมาณเจลาตินร้อยละ 6 7 และ 8 ความ
เข้มข้นของกรดซิตริกที่ร้อยละ 30 40 และ 50 มีค่า
ความแข็งอยู่ระหว่าง 2422.1-6309.2 นิวตัน  มีค่า
ความยืดหยุ่นอยู่ระหว่าง 0.3-0.8 มิลลิเมตร มีค่า
ความยากง่ายในการเคี้ยวอยู่ระหว่าง 682.7-2643.1 
นิวตันมิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการเกาะ
รวมตัวอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 และมีค่าความหนืดอยู่
หว่าง 137.3-698.0 เซนติพอยต์ โดยผลการทดลองมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิมาภรณ์ (2546) ที่
พบว่า ปริมาณเจลาตินและความเข้มข้นของกรดซิ
ตริกส่งผลต่อค่าเนื้อสัมผัสของกัมมี่เยลลี่ โดยเมื่อ
ปริมาณเจลาตินเพิ่มขึ้นท าให้ค่าความหนืด ค่าความ
แข็ง ค่าความยืดหยุ่น ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว 
และความสามารถในการเกาะรวมตัวเพิ่มขึ้น และ
เมื่อความเข้มข้นของกรดซิตริกเพิ่มขึ้นท าให้ค่าความ
หนืด ค่าความแข็ง ค่าความยืดหยุ่น ค่าความยากง่าย

ในการเคี้ยว และความสามารถในการเกาะรวมตัว
ลดลง โดยปริมาณเจลาตินจะมีอิทธิพลมากกว่าความ
เข้มข้นของกรดซิตริก   
 จากการวิเคราะห์คุณภาพทางเนื้อสัมผสัของกัม
มี่เยลลี่ตามท้องตลาด (โยโย่) พบว่า มีค่าความแข็ง 
เท่ากับ 3744 นิวตัน ค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.3 
มิลลิเมตร ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว เท่ากับ 
1244.6 นิวตันมิลลิเมตร และความสามารถในการ
เกาะรวมตัว เท่ากับ 0.9  
 เมื่อท าการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของกัมมี่ เยลลี่รสชาข้าวกับกัมมี่ เยลลี่ตาม
ท้องตลาด พบว่า กัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่มีปริมาณเจ
ลาตินที่ 7 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นของกรดซิ
ตริก 30 เปอร์เซ็นต์ (สิ่งทดลองที่ 4) มีค่าใกล้เคียง
กับกัมมี่เยลลี่ตามท้องตลาดมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น าตัวอย่างทั้งสองมาวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง
ได้ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่มีปริมาณเจลาตินที่ 7 % และความ
เข้มข้นของกรดซิตริก 30 % กับกัมมี่เยลลี่ตามท้องตลาด(โยโย่) 

คุณลักษณะ กัมมี่เยลลี ่
รสชาข้าว 

กัมมี่เยลลี ่
(โยโย่) 

ความแข็ง (N) 3744.6±280ns 3743.1±0.9ns 
ความยืดหยุ่น (mm) 0.5±0.1a 0.3±0.0b 
ความยากง่ายในการเคี้ยว (Nmm) 830.2±90.9b 1246±7.2a 
ความสามารถในการเกาะรวมตัว 0.9±0.2b 1.0±0.0 

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
จากตารางที่  6 พบว่า กัมมี่ เยลลี่รสชาข้าว 

และกัมมี่เยลลี่ตามท้องตลาด มีค่าความแข็ง เท่ากับ 
3743.1 และ 3744.6 นิวตัน ค่าที่ได้ คือไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05)  ค่า
ความยืดหยุ่นของกมัมี่เยลลี่รสชาข้าวมีค่ามากกว่ากัม
มี่เยลลี่ตามท้องตลาด คือ 0.5 และ 0.3 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ค่ าที่ ได้มีความแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ความยากง่ายในการ

เคี้ยวของกัมมี่เยลลี่ตามท้องตลาดมีค่ามากกว่ากัมมี่
เยลลี่รสชาข้าว คือ 1246 และ 830.2 นิว ตัน
มิลลิเมตร ตามล าดับ ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ความสามารถในการ
เกาะรวมตัวของของกัมมี่เยลลี่ตามท้องตลาดมีค่า
มากกว่ากัมมี่ เยลลี่รสชาข้าว คือ 1.0 และ 0.9 
ตามล าดับ ค่ าที่ ได้มีความแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  

 
3.2 องค์ประกอบทางเคมีของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว 
ตารางที ่7  องค์ประกอบทางเคมีบางประการของกัมมี่เยลลี่รสขาข้าวทีป่ริมาณเจลาติน และความเข้มข้นของกรดซิ
ตริกระดับต่างๆ 

 
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมคีวามแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกัม
มี่เยลลี่รสชาข้าวทีป่ริมาณเจลาตินร้อยละ 6, 7  และ
8 และความเข้มข้นของกรดซิตริกร้อยละ 30, 40 
และ 50 ในตารางที่ 7 พบว่ากัมมี่เยลลี่รสชาข้าวมี
ป ริ ม า ณ โ พ ลี ฟี น อ ล  ป ริ ม า ณ แ ท น นิ น  แ ล ะ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ อยู่ระหว่าง 
0.15-0.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร , 0.04-0.24 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.004-0.017 โดยกัมมี่
เยลลี่รสชาข้าวที่ปริมาณเจลาตินร้อยละ 7 และความ
เข้มข้นของกรดซิตริกร้อยละ 50 พบปริมาณโพลีฟี
นอล เท่ากับ 0.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณ
แทนนิน เท่ากับ 0.24 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และมี

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับร้อยละ 
0.10   
 3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

เมื่อท าการทดสอบชิมแบบสุ่มในบล๊อคไม่
สมบูรณ์แบบสมดุล (Balance Incomplete Block 
Design : BIB) ใช้ผู้ทดสอบทั้งหมด 72 คน ผู้ทดสอบ
ชิมแต่ละคนได้ชิมตัวอย่างคนละ 4 ตัวอย่าง ให้
คะแนนความชอบโดยใช้ 9-point hedonic scale 
ในคุณลักษณะของกลิ่น รสชาติ ความแข็ง ความ
ยืดหยุ่น ความเหนียว ความยากง่ายในการเคี้ยว และ 
ความชอบโดยรวม ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 8 
 

 
ตารางที่ 8  คะแนนความชอบของกัมมี่เยลลี่รสขาข้าวทีป่ริมาณเจลาติน และความเข้มข้นของกรดซิตริกระดับต่างๆ 

 
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

คะแนนความชอบของกัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่
ปริมาณเจลาตินร้อยละ 6, 7 และ 8 ความเข้มข้น
ของกรดซิตริกร้อยละ 30 40 และ 50 (ตารางที่ 8)  
พบว่า คะแนนความชอบในด้าน กลิ่น, รสชาติ, ความ
แข็ง, ความยืดหยุ่น, ความเหนียว, ความยากง่ายใน
การเคี้ยว และความชอบรวม อยู่ในช่วงคะแนน 4.2-

6.1, 4.7-6.3, 4.2-6.2, 4.6-6.5, 4.5-6.8, 4.9-6.8 
และ4.6-6.5 ตามล าดับ จากคะแนนความชอบที่ได้
พิจารณาเลือก กัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่ปริมาณเจลาติน
ร้อยละ 8 ความเข้มข้นของกรดซิตริก ร้อยละ 40 
เนื่องจากคะแนนความชอบด้านต่างๆมีแนวโน้มสูง
ที่สุด โดยด้านกลิ่น, รสชาติ, ความแข็ง, ความ
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ยืดหยุ่น, ความเหนียว, ความยากง่ายในการเคี้ยว 
และความชอบรวม เท่ากับ 6.1, 6.3, 6.2, 6.3, 6.8, 
6.7 และ 6.5 ตามล าดับ (อยู่ในเกณฑ์ชอบเล็กน้อย) 

 
สรุปผลการทดลอง 

คุณภาพของกัมมี่เยลลี่ที่ปริมาณเจลาตินและ
ความเข้มข้นของกรดซิตริกท่ีแตกต่างกัน  พบว่า เมื่อ
ปริมาณเจลาตินเพิ่มขึ้นจะมีผลให้ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความแข็ง 
ค่าความยืดหยุ่น ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว ค่า
ความสามารถในการเกาะรวมตัว ค่าความหนืด และ
ปริมาณแทนนินเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณโพลีฟีนอล และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มลดลง 
เมื่อระดับความเข้มข้นของกรดซิตริกเพิ่มขึ้นจะมีผล
ให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง ค่าความแข็ง ค่าความ
หนืด ปริมาณโพลีพีนอล ปริมาณแทนนิน เพิ่มขึ้น 
โดยกัมมี่เยลลี่รสชาข้าวที่ปริมาณเจลาตินร้อยละ 7 
ความเข้มข้นของกรดซิตริกร้อยละ 30 เป็นกัมมี่เยลลี่
รสชาข้าวสูตรที่มีความใกล้เคียงกับกัมมี่เยลลี่ตาม
ท้องตลาด ยี่ห้อโยโย่ มากท่ีสุด โดยมีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ 71.4 องศาบริกซ์ ความ
เป็นกรดด่างเท่ากับ 3.3 ค่าความแข็ง เท่ากับ 
3744.6 นิวตัน ค่ าความยืดหยุ่น  เท่ ากับ 0 .5 
มิลลิเมตร ค่าความยากง่ายในการเคี้ยว เท่ากับ 
830.2 นิวตันมิลลิเมตร ความสามารถในการเกาะ
รวมตัว เท่ากับ 0.9 ค่าความหนืดเท่ากับ 395.3 เซน
ติพอยต์  มี ป ริ ม าณ โพลีฟี นอล  เท่ ากั บ  0 . 39 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณแทนนิน เท่ากับ 0.21 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 0.017  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่รสชาข้าวได้
สุตรที่เหมาะสมส าหรับการผลิตกัมมี่เยลลี่รสชาข้าว 
คือ เจลาตินร้อยละ 7 ความเข้มข้นของกรดซิตริ
กร้อยละ 30 ปริมาณร้อยละ 3.5 น้ าตาลร้อยละ 40 
กลูโคสไซรัปร้อยละ 20 และน้ าชาข้าวร้อยละ 28.5 
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ผลของ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านมหาลาภ 
Effect of NAA on Growth and Flowering of Eucrosia Bicolor 
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บทคัดย่อ  
ผลของสาร NAA ต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกของว่านมหาลาภเริ่มด าเนินการทดลองตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน

กันยายน 2557 ณ. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(CRD) มี 4 กรรมวิธีคือ แช่หัวว่านมหาลาภในสาร NAA ที่มีความเข้มข้น 0, 25, 50 และ  100 มก/ล 24 ชั่วโมง ก่อนปลูก โดยมี
กรรมวิธีละ 10 ซ้ า พบว่า ต้นที่ได้รับสาร NAA ทุกความเข้มข้นท าให้ต้นมีความยาวก้านช่อดอกยาวกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร ต้นที่ได้รับสาร
ความเข้มข้น 100 มก/ล  มีจ านวนดอกต่อช่อ มีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างในใบ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 8.50 เซนติเมตร 
และ 64.66 มก/กรัม น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ แต่มีจ านวนวันตั้งแต่ปลูกจนออกดอกและ น้ าหนักสดใบ น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
78.60 วัน และ 10.85 กรัม ตามล าดับ ต้นที่ได้รับ NAA 50 และ 100 มก/ล  มีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างในหัวและ น้ าตาล
รีดิวซ์ ในใบมากที่สุดคือ 72.90 และ 73.05 มก/กรัม น้ าหนักแห้ง  และ 23.43 และ 23.61 มก/กรัม น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ต้นที่ไม่ได้
รับสารมีจ านวนวันที่ดอกแรกบานถึงวันที่ดอกสุดท้ายบาน ความยาวใบ จ านวนใบ และน้ าหนักแห้งหัวมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 18.00 
วัน  24.12 เซนติเมตร 2.80 ใบ และ 4.40 กรัม ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ความเข้มข้นของสารไม่มีผลต่อความกว้างก้านช่อดอก 
ความเขียวของใบ (SPAD) น้ าหนักสดหัวและราก น้ าหนักแห้งของใบและราก 

ค าส าคัญ: ว่านมหาลาภ, NAA, การออกดอก 

Abstract 
Effect of NAA on growth and carbohydrate content of Eucrosia   bicolor   was studied at Agricultural 

Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during March to September 2014. The 
experimental design was completely randomized design with 4 treatments (The bulb were soaking 24 hrs at 0 25 50 
and 100 mg/l) and 10 replications per treatment.   The result showed that the plants treated with NAA all 
concentrations gave the stalk length higher than the non treated plants. The plants treated with  100 mg/l gave the 
highest of number of florets per inflorescence, total non structural carbohydrate (TNC) in leaves (8.50 cm. and 64.66 
mg D-glucose/g dry weight, respectively), while gave the least of days of flowering and fresh weight of leave 
(78.60 days and 10.85 g, respectively). The plants treated with 50 and 100 mg/l gave the highest of TNC in bulb 
and reducing sugar in leaves (72.90, 73.05,  23.43 and 23.61 mg D-glucose/g dry weight, respectively). The non 
treated  gave the highest of first floret to last floret bloom, leaf length, number of leaves and dry weight of bulb 
(18.0 days, 24.12 leaves and 4.4 g, respecetively). The NAA concentrations not affect stalk width, greenness of leaf 
(SPAD) fresh weight of bulb and roots and dry weight of leaves and roots as well.  

Keywords: NAA, Eucrosia   bicolor, flowering.  
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บทน า 
ว่านมหาลาภเป็นไม้ดอกประเภทหัว ใบเลี้ยง

เดี่ยว อยู่ในตระกูล Amarydaceae เป็นพืชพื้นเมือง
ของประเทศเอกวาดอร์และเปรู เป็นพืชหัวมีลักษณะ
ทรงพุ่มเตี้ยคลุมดินแต่ให้ดอกสีสด ก้านช่อดอกยาว มี
แนวโน้มที่จะใช้เป็นไม้ตัดดอกได้ดี (เรวดี วุฒิจ านงค์, 
2533) ออกซินเป็นฮอร์โมนที่พืชสามารถสร้างขึ้นได้
เองตามธรรมชาติ แต่ที่มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย
เป็นออกซินสังเคราะห์  เช่น NAA (1- naphtha 
leneacetic acid) มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืช ชักน าให้เกิดการยืดตัวของเซล ในส่วนที่อยู่
เหนือดินของพืช มีผลต่อรูปร่างลักษณะของพืชและ
สามารถชักน าการสร้างเอนไซมท์ี่เกี่ยวข้องกับการสรา้ง
คาร์ โบ ไฮ เดรตในพื ช  (จินดา  ศรศรีวิ ชัย , 2524) 
นอกจากนี้ ยั งพบว่า NAA (1-naphthaleneacetic 
acid) เป็นสารที่ใช้กันค่อนข้างกว้างขวางในประเทศ
ไทย เช่นใช้เร่งการเกิดราก กระตุ้นการเจริญเติบโตดี 
ป้องกันการร่วงของไม้ผลในหลายชนิด เปลี่ยนเพศ
ดอกเงาะ ใช้ทารอยแผลหลังตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันการ
แตกหน่อ NAA เป็นสารที่มีราคาค่อนข้างต่ า ถ้าเป็น
ส ารบ ริ สุ ท ธิ์ จ ะ เป็ น ผ ลึ ก สี ข าว  ล ะล าย ได้ ดี ใน
แอลกอฮอล์ แต่ละลายได้น้อยมากในน้ า สาร NAA ที่
น ามาใช้มากในทางการเกษตร มักจะอยู่ในรูปเกลือ
โซเดียม  (sodium naphthylacetate) ซึ่ งสามารถ
ละลายน้ าได้ดี การใช้สาร NAA แก่พืชส่วนใหญ่มักใช้
วิธีฉีดพ่นให้ทางใบ  หรือให้สัมผัสกับดอกและผล
โดยตรง NAA สามารถซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อ ใบ 
ดอกและผลได้ดี และสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปภายใน
ท่ออาหาร ซึ่งจะมีการเคลื่อนท่ีผ่านไปยังส่วนต่างๆ ได้
พร้อมกับอาหารที่พืชสร้างขึ้นในสภาพที่มีอากาศช้ืน
และอุณหภูมิสูงจะช่วยส่งเสริมการดูดซึมและการ
เคลื่อนย้ายภายในพืช  (พีรเดช ทองอ าไพ , 2537) 
การศึกษาการใช้ NAA ในพืช เช่น การใช้จิบเบอ
เรลลินและ NAA ในหัวของต้น saffron crocus อัตรา 
100 µg/corm พบว่า สามารถกระตุ้นการย่อยแป้ง
แ ล ะ เกิ ด ก ารส ะ ส ม  so lu b le  su ga rs  ใน หั ว  
(Chrungoo, N.K. Farooq, S, 1989) การใช้ NAA ใน

ความเข้มข้นท่ีสูง  ในต้น Bougainvillea spectabilis 
‘Killie Campbell’ สามารถลดการร่วงของกลีบดอก 
แ ล ะ เพิ่ ม ป ริ ม า ณ  s o lu b le  a n d  t o t a l 
carbohydrates ในกลีบดอก (Custódia and 
Monteiro, 2011) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของสาร NAA ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของว่านมหาลาภ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ทดลอง ณ  สถาบันวิจัย เทคโนโลยี เกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง
เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2557 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มมีทั้งหมด  4 กรรมวิธี คือ สาร NAA 
ความเข้มข้น 0  25  50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้ า โดยคัดเลือกหัวพันธุ์ว่านมหา
ลาภน้ าหนัก 100-120 กรัม แช่ในสารละลาย NAA 
ความเข้มข้นตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยแช่เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง น ามาปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้ว โดยใช้
วัสดุปลูกประกอบด้วย  แกลบดิบ ทรายและ  ขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 1:1:1 น ามาเลี้ยงในสภาพการ
พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ บันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ 
คุณภาพดอก การเจริญเติบโตทางใบและ คุณภาพของ
หัว วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ ไม่อยู่ ในรูป
โครงสร้าง (ดัดแปลงตามวิธีการของ Smith et al., 
1964) ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ โดยวิธี DNS Method 
(Miller, 1959) ของใบและหัว 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 
คุณภาพของดอกว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร 

NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่า ต้นที่ได้รับสาร 
NAA ทุกความเข้มข้นท าให้ต้นมีความยาวก้านช่อดอก
ยาวกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร โดยเมื่อต้นได้รับสารความ
เข้มข้น 25 50  และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความ
ย า ว ก้ า น ช่ อ ด อ ก  51.82  50.34 แ ล ะ  52.89 
เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนดอกต่อช่อ ต้นที่ได้รับ
สารความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจ านวนดอก
ต่อ ช่อมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย  8.50 เซนติ เมตร 
สอดคล้องกับงานวิจัย Zia Ullah, S. et al., (2013) 
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ที่พบว่า ต้นดาวเรืองที่ ได้ รับสาร NAA มีจ านวน
มากกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร เช่นเดียวกับ  Sato K., et 
al., (2007) ที่ พบว่า ต้น  Satsuma Mandarin  ที่
ได้รับสาร NAA มีคุณภาพดอกดีกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร 
จ านวนวันตั้งแต่ปลูกจนออกดอก ต้นที่ได้รับสาร NAA 
ที่ระดับความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจ านวน
วันตั้งแต่ปลูกจนออกดอกน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 78.60 วัน ส่วน จ านวนวันที่ดอกแรกบานถึง
วันท่ีดอกสุดท้ายบาน พบว่า ต้นที่ไม่ได้รับสารมีจ านวน
วันที่ดอกแรกบานถึงวันที่ดอกสุดท้ายบานมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 18.00 วัน นอกจากนี้ยังพบว่า ความ
เข้มข้นของสารไม่มีผลต่อความกว้างก้านช่อดอก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.74-0.77 เซนติเมตร (ตาราง    
ที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 คุณภาพดอกของว่านมหาลาภที่ได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ความเข้มข้นNAA 

(มก/ล) 
ความยาวกา้นช่อ

ดอก (ซม) 
ความกว้างก้านช่อ

ดอก (ซม) 
จ านวนดอกต่อ

ช่อ 
จ านวนวันตั้งแต่
ปลูกจนออกดอก 

จ านวนวันที่ดอกแรกบาน
ถึงวันที่ดอกสุดท้ายบาน 

0 46.20 b 0.77 7.10 b 88.60 a 18.00 a 
25 51.82 a 0.77 7.20 b 86.30 a 15.10 b 
50 50.34 a 0.74 7.90 ab 86.10 a 14.60 b 
100 52.89 a 0.75 8.50 a 78.60 b 15.30 b 

F-test ** ns ** ** ** 
CV(%) 6.72 9.03 12.64 5.43 15.17 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.01.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ต้นที่ไม่ได้รับ  NAA มีความยาวใบ และจ านวนใบ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.12 เซนติเมตร และ 
2.80 ใบ ตามล าดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เจนจิรา 
ชุมภูค าและคณะ , (2557) ที่พบว่า กิ่งหม่อนพันธุ์
เชีย งใหม่  60 ที่ ได้ รับ  NAA ความ เข้มข้น  3,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวใบและจ านวนใบน้อยทีส่ดุ 
เมื่อเทียบกับต้นที่ได้รับสารน้อยกว่า  ต่างจากงานวิจัย

ของ Zia Ullah et al., (2013) ที่พบว่า ต้นดาวเรืองที่
ได้รับ NAA มีขนาดใบ และจ านวนใบเพิม่ขึ้น เมื่อได้รบั
สารสูงขึ้น ทางด้านค่าความเขียวของใบ (SPAD) และ
ความกว้างใบ พบว่าในการใช้สาร NAA ทั้ง 4 กรรมวิธี
ไม่มีความแตกต่างกัน คือ ค่าความเขียวของใบอยู่
ในช่วง  28.42-34.95  SPAD   ความกว้างของใบ อยู่
ในช่วง 4.62-6.10  เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ความเข้มข้น NAA 

(มก/ล) 
ค่าความเขยีวของใบ 

(SPAD) 
ความกว้างใบ 
(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ 
(เซนติเมตร) 

จ านวนใบ  (ใบ) 

0 34.95 5.75 24.12 a 2.80 a 
25 28.42 6.10 21.25 b 2.10 b 
50 34.62 5.17 23.25 ab 2.30 ab 
100 34.05 4.62 18.50 c 2.10 b 

F-test ns ns ** ** 
CV(%) 19.62 15.68 6.03 24.31 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.01.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
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น้ าหนักสดของใบว่านมหาลาภ พบว่า ต้นท่ีได้รับ  
NAA 100 มก/ล ให้น้ าหนักสดใบน้อยที่ สุด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.85 
กรัม ส่วนน้ าหนักหัวสดและรากของว่านมหาลาภ  

พบว่าในการใช้สาร NAA ทั้ง 4 กรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างกัน คือ น้ าหนักหัวสดอยู่ในช่วง 19.02-27.28 
กรัม น้ าหนักสดของรากอยู่ในช่วง  9.92-13.03 กรัม  
(ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 น้ าหนักสดส่วนต่างๆ ของต้นว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ความเข้มข้นNAA (มก/ล) น้ าหนักสดหวั (กรัม) น้ าหนักสดใบ(กรัม) น้ าหนักสดราก(กรัม) 

0 27.29 10.85 a 13.03 
25 20.27 9.64 a 9.92 
50 20.94 10.01 a 11.37 
100 19.02 7.39 b 11.51 

F-test ns ** ns 
CV(%) 21.94 11.03 15.18 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนยัส าคัญ 0.01. 
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 
น้ าหนักแห้งหัวโดยต้นที่ไม่ได้รับ NAA พบว่าให้

น้ าหนกัแห้งของหัวมหาลาภมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 กรัม ส่วนทาน
ด้านของน้ าหนักแห้งของใบและราก ว่านมหาลาภไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
0.55-0.69 และ 0.55-0.73 กรัม ตามล าดับ (ตาราง  
ที่ 4) 

 
ตารางที่ 4 น้ าหนักแห้งส่วนต่างๆ ของต้นว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 

ความเข้มข้นNAA (มก/ล) น้ าหนักแห้งหัว (กรัม) น้ าหนักแห้งใบ (กรัม) น้ าหนักแห้งราก (กรัม) 
0 4.40 a 0.69 0.73 
25 2.84 b 0.55 0.61 
50 3.06 ab 0.63 0.61 
100 2.38 b 0.58 0.55 

F-test ** ns ns 
CV(%) 28.40 15.23 18.73 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.01.  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ต้นที่ได้รับ NAA 100 มก/ล มีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่

อยู่ในรูปโครงสร้างในใบว่านมหาลาภ มากที่สุดคือ 
64.66 มก/กรัม  น้ าหนักแห้ ง  ส่วนทางด้ านของ
คาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างในหัวว่านมหา
ลาภ พบว่า ต้นที่ได้รับ NAA 50 และ 100 มก/ล  มี
คาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้างในหัวมากที่สุด

คื อ  72.90 แ ล ะ  73.05 ม ก /ก รั ม  น้ าห นั ก แ ห้ ง  
ตามล าดับ   เช่นเดียวกับงานวิจัยของ    Sato et al,, 
(2007) ที่พบว่า ต้น Satsuma Mandarin  ที่ได้รับ
สาร NAA มีปริมาณแป้งในยอดและใบมากกว่าต้นที่
ไม่ได้รับสาร (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  คาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรปูโครงสร้าง ของว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ความเข้มข้น NAA    (มก/ล) คาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรปูโครงสร้าง (mg D-glucose/g dry weight) 

ใบ หัว 
0 21.08 b 54.01b 
25 24.78 b 60.80 ab 
50 25.00 b 72.90 a 
100 64.66 a 73.05 a 

F-test ** ** 
CV (%) 19.84 12.75 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.01.  
 

ต้นที่ได้รับ NAA 50 และ 100 มก/ล มีน้ าตาล
รีดิวซ์ ในใบว่านมหาลาภ มากที่สุดคือ 23.43 และ 
23.61 มก/กรัม น้ าหนักแห้ง  ส่วนทางด้านน้ าตาล
รีดิวซ์ ในหัวว่านมหาลาภ พบว่า ต้นที่ได้รับ NAA 50 
และ 100 มก/ล  มีน้ าตาลรีดิวซ์ ในหัวมากที่สุดคือ 
64.13 และ 69.58 มก/กรัม น้ าหนักแห้ง  ตามล าดับ      

(ต า ร า งที่  6) ซึ่ ง  Chrungoo, N.K. Farooq, S. , 
(1989) พบว่า ต้น Crocus sativus L ที่ได้รับ NAA 
จะมีการสะสมน้ าตาลรดีิวซ์ในสว่นของหัวมากกว่าต้นที่
ไม่ได้รับสาร 

 

ตารางที่ 6  ค่าน้ าตาลรีดิวซ์ของว่านมหาลาภหลังจากได้รับสาร NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน 
ความเข้มข้น NAA    (มก/ล) น้ าตาลรดีิวซ์ (mg D-glucose/g dry weight) 

ใบ หัว 
0 17.92 b 38.73 c 
25 18.46 b 52.48 b 
50 22.43 a 64.13 a 
100 23.61 a 69.58 a 

F-test ** ** 
CV (%) 10.05 12.66 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.01.  

 
สรุป 

ต้นที่ได้รับสาร NAA ท าให้ต้นว่านมหาลาภมี
คุณภาพดอก มีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง
ในหัวและ น้ าตาลรีดิวซ์ ในใบดีกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร 
ส่วนต้นว่านมหาลาภที่ไม่ได้รับสารมีการเจริญเติบโต
ทางใบดีกว่า 
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ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการเจริญเติบโตของชมจันทร์ (Ipomoea alba.) 

Effects of Foliar Urea Application on Growth of Moon Flower. (Ipomoea Alba.) 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาผลปุ๋ยยูเรีย (Biuret) ทางใบต่อการเจริญเติบโตของชมจันทร์ (Ipomoea alba.) ท าการศึกษา ณ สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 – มีนาคม 2558 โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  Randomized  Design : CRD) จ านวน 10 ซ  าๆ ละ 1 ต้น ก าหนดอัตราความเข้มข้น
ของปุ๋ยยูเรีย 4 ระดับคือ 0 0.50 1.00 และ 2.00 กรัมต่อลิตร โดยพ่นทางใบทุก 15 วัน ท าการบันทึกผลต่อเนื่องหลังพ่น 120 วัน 
พบว่า การพ่นปุ๋ยยูเรียอัตรา 2.00 กรัมต่อลิตร ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.99 เซนติเมตร และมีปริมาณคลอโล
ฟิลล์ a และ b ในใบมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.47 และ 0.87 มิลลิกรัมต่อกรัม มีความแตกต่างทางสถิติกับชมจันทร์ที่ไม่พ่นปุ๋ยยูเรียมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางล าต้นน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.87 เซนติเมตร และมีปริมาณคลอโลฟิลล์ a และ b ในใบน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.19 และ 
0.41 มิลลิกรัมต่อกรัม การพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบทุกระดับความเข้มข้นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านขนาดใบ ความเข้มสีใบ ขนาด
ดอกและน  าหนักแห้งของดอกชมจันทร์ 

ค าส าคัญ: ชมจันทร์, ยูเรีย, การเจริญเติบโต  

Abstract 
The effects of urea (biuret) on growth and development of moonflower (Ipomoea alba.) were studied at 

Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang province, during 
August 2514 to March 2015. The experimental design was completely randomized design (CRD) with 4  urea 
concentration treatments (0 , 0.50, 1.00 and 2.00 g/l)  and replications 10 times treatment, Urea was spay onto 
leaves every 15 days until 120 days after planting. The result showed that plants treated with 2  g/l urea 
succeeded the highest stem diameter (0.99 cm.) and chlorophyll a and (0 .47 and 0 .8 7 mg/g) in leaves and 
showed significant difference from the control which obtained stem diameter of 0.87 cm and chlorophyll a and b. 
in leave of 0 .19 and 0 .91 mg/g respectively. All treated urea treatment did not significantly affect growth and 
development of size, leaf greenness, size and dry weigh of flower.    

Keywords: Moon flower (Ipomoea alba.), Urea, Growth and development. 
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บทน า 

ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยได้รับความสนใจมาก
ขึ นโดยล าดับเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจาก
มลภาวะเป็นพิษ ความต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคโดยหันมาสนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่ม
สูง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีสารต้านอนุมูล
อิสระ (พัชรี และคณะ, 2556) ดอกชมจันทร์หรือ
ดอกพระจันทร์ (Moonflower) เป็นดอกไม้ของไม้
เลื อ ยที่ ถู กจั ด ไว้ ในวงศ์  Convolvulaceae สกุ ล 
Ipomoea มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea alba L.
ถิ่นก าเนิดของ “ชมจันทร์” อยู่ในทวีปอเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ มีการปลูกแพร่หลายทั งพื นท่ีเขตร้อน
และเขตอบอุ่นของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
เอเชีย ต้นชมจันทร์เป็นไม้ เลื อยที่มีอายุหลายปี 
ลักษณะต้นและใบคล้ายกันกับต้นมอร์นิ่งกลอรี คือมี
ใบเป็นรูปหัวใจสีเขียวเข้ม ชมจันทร์ออกดอกบริเวณ
ซอกก้านใบ ความยาวของดอกตูมประมาณ 10 - 15 
เซนติเมตร ดอกมีสีขาวและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีการ
ใช้ประโยชน์ของชมจันทร์ในประกอบอาหาร เช่น ต้ม 
ผัด หรือ ลวกเป็นเครื่องเคียงกับนาพริก ซึ่งดอกชม
จันทร์มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเป็นผักที่มีไขมันต่ า
และมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน  ๆ มีธาตุเหล็ก 
ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ วิตามินบี ซึ่งมีประโยชน์
ต่ อ ร่ างกาย  (พั ชรินทร์  และคณ ะ , 2555) จาก
การศึกษาของสายันต์ (2554) รายงานผลการส่ง
ตั วอย่ างดอกชมจันทร์ ไปวิ เคราะห์คุณ ค่ าทาง
โภชนาการมีคุณค่าทางโภชนาการที่มีองค์ประกอบ
คาร์โบไฮเดรตอยู่ ในช่วง 3.84 – 5.53 % โปรตีน 
1.87 – 2.47 % มีปริมาณไขมันต่ า 0.14 – 0.60 % 
นอกจากนี ได้วิเคราะห์ความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ พบว่าน  าที่คั นได้จากดอกชมจันทร์มี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง 
โดยสามารถท าปฏิกิริยายับยั งอนุมูล DPPH (1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl) และอนุมูลไฮดรอก
ซิล (hydroxyl radical) มีปริมาณฟีโนลิกทั งหมด 

และปริมาณวิตามินซีของดอกชมจันทร์ ซึ่ งมีค่า
เท่ากับ0.32 มิลลิกรัม Gallic acid equivalent/100 
กรัม และ 0.98 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามล าดับ  

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ
และ เป็ น ธาตุ อ าห ารที่ มี ค วาม ส าคั ญ ต่ อ ก าร
เจริญเติบโตของพืช รากพืชดูดไนโตรเจนจากดินมา
ใช้ ใน รูป ขอ งเกลื อ ไน เต รท  (NO3 -) แ ล ะ เกลื อ
แอมโมเนียม (NH4+) (สมบุญ , 2538) พืชมีความ
ต้องการไนโตรเจนที่แตกต่างกันตามชนิดของพืช 
อวัยวะ และระยะการเจริญเติบโต แต่โดยทั่วไปอยู่
ระหว่าง 2-5 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนักแห้งของพืช (ยง
ยุทธ, 2546) ซึ่งประมาณ 80 - 85 เปอร์เซ็นต์ของ
ไนโตรเจนทั งหมดในพืชเป็นองค์ประกอบของโปรตีน 
ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นองค์ประกอบของกรด
นิวคลีอิก และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นของกรดอะมิโน
ที่ละลายได้ (soluble amino N) (โสระยา, 2544) 
การให้ไนโตรเจนควรค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงทางสัณ ฐานวิทยา และความ
ต้องการของไนโตรเจนที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(King et al., 1995) พืชขาดไนโตรเจนจะแสดง
อาการชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และหาก
ขาดไนโตรเจนเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดสภาวะ
ก ารข าด ค ล อ โรฟิ ล ล์ ห รื อ อ าก า รค ล อ โรซิ ส 
(chlorosis) คือ ใบพืชมีสีเหลือง โดยเกิดจากใบแก่ที่
อยู่ส่วนล่างก่อน และค่อยๆลุกลามไปยังใบอ่อนที่อยู่
ด้านบน ท าให้ใบอ่อนมีสีเขียวซีดและเหลือง หลังจาก
นั นการเจริญส่วนยอดจะหยุดชะงัก ล าต้นแคระ
แกร็น ร่วงก่อนก าหนด การแตกใบอ่อนและหน่อไม่ดี 
(นิตย์ , 2541) ส่วนในพืชที่ ได้รับไนโตรเจนที่มาก
เกินไปจะท าให้มีการขยายขนาดและปริมาณของ
เซลล์เพิ่มขึ น ล าต้นอวบน  ามีการหักได้ง่าย จะแสดง
อาการเฝือใบ ใบมีสีเขียวเข้มมีขนาดใหญ่ และมีการ
แตกกอมากเกินไป การออกดอกและผลช้าลง (สม
บุญ , 2544) ปุ๋ยยูเรีย คือสารอินทรีย์สังเคราะห์มี
ไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูง
มากถึงร้อยละ 46 โดยน  าหนัก ปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยเคมี
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มาตรฐาน ที่ส าคัญที่สุดใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุ
อาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการ
เพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่าง
รวดเร็ว ท าให้พืชมีล าต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสี
เขียวเข้ม น  าหนักดีมีปริมาณไบยูเร็ตต่ ากว่าร้อยละ 1 
ข อ ง น  า ห นั ก  ซึ่ ง  BIURET (ไ บ ยู เ ร็ ต )  ห รื อ 
CARBAMYLUREA (ค า ร์ บ า มิ ล ยู เ รี ย )  เ ป็ น
สารประกอบที่เกิดขึ นจากการรวมตัวของยูเรีย 2 
โมเลกุล และปลดปล่อยแอมโมเนียออกมา 1 โมเลกุล 
เกิดขึ นเมื่อยูเรียได้รับความร้อนจัดระหว่างขั นตอน
การผลิตสารนี เป็นพิษต่อพืชบางชนิดท าให้เกิดอาการ
ใบไหม้ จึงต้องควบคุมกระบวนการผลิตให้เหมาะสม
น้อยกว่า 0.25 % (ยงยุทธ, 2552) ในการฉีดพ่นปุ๋ย
ทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหาร
ได้มากขึ นและเร็วขึ นต้นพืชมีการตอบสนองและมี
การเจริญเติบโตที่ดขีึ น มีการศึกษาการให้ยูเรียทางใบ
ในหลายชนิดพืช ได้แก่ ข้าว (จินตนา และคณะ, 
2535) หม่อน (กุศล, 2558) มะกอกโอลีฟ (บุญร่วม, 
2555) โดยมีอัตราการใช้ในช่วง 1 – 10 กรัมต่อลิตร
ขึ นพืชแต่ละชนิด 

ชมจันทร์เป็นพืชสวนชนิดที่น่าสนใจสามารถ
ปลูกเพื่อการพัฒนาเชิงการค้าในรูปแบบไม้ดอกไม้
ประดับหรือน ามาบริโภคเป็นผักปลอดสารพิษ การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการผลิตชมจันทร์ยังขาด
ข้อมูลจึงท าให้เกิดการศึกษาในครั งนี เพื่อขยายผลการ
ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ์  (Completely  Randomized  Desing : 
CRD) จ านวน 10 ซ  าๆละ 1 ต้น ก าหนดความเข้มข้น
ของปุ๋ยยูเรีย 4 ระดับ คือ 0 (control)  0.5  1.00 
และ 2.00 กรัม/ลิตร โดยใช้ต้นกล้าชมจันทร์จากการ
เพาะเมล็ด ต้นกล้าอายุ 1 เดือน ท าการย้ายปลูกใน
กระถางพลาสติกขนาด 15 นิ ว ใช้ดินผสม(ดินร่วน

ผสมเปลือกข้าว อัตรา 1:1) เริ่มทดลองพ่นปุ๋ยยูเรีย
ชนิดเกร็ด (biuret)ระดับความเข้มข้นต่างๆทางใบ
เมื่อต้นมีอายุ 2 เดือนหลังปลูกพ่นต่อเนื่องทุก 15 วัน 
ท าการบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นและการ
พัฒนาของดอกหลังพ่นปุ๋ยยูเรียต่อเนื่อง 120 วัน 
ได้แก่ ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
ความยาวปล้อง จ านวนใบ ขนาดใบ ความเข้มสีใบ 
คลอโรฟิลล์ในใบ ขนาดดอก และน  าหนักแห้งดอก   

ผลและวิจารณ์การทดลอง 

จากการศึกษาผลของปุ๋ยยูเรียทางใบใน
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต
ของชมจันทร์เป็นเวลา 120 วัน การเจริญทางด้าน
ความกว้างทรงพุ่มของต้นชมจันทร์ พบว่า ปุ๋ยยูเรีย
ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อความกว้างทรงพุ่ม โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 52.90 - 59.80 เซนติเมตร (ตารางที่ 
1) การเจริญทางล าต้นด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น
และความยาวปล้อง พบว่าการให้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 2.00 
กรัมต่อต้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นมากที่สุด 
คือ 0.99 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ยิ่งทางสถิติกับปุ๋ยยูเรียอัตรา 0.50 และ 1.00 กรัมต่อ
ต้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นรองลงมา คือ 
0.93 และ 0.94 เซนติเมตร และไม่พ่นปุ๋ยยูเรียมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นน้อยที่สุด คือ 0.87 
เซนติเมตร นอกจากนี ด้านความยาวปล้อง พบว่า ต้น
ที่ได้รับปุ๋ยยูเรียทุกอัตรามีความยาวปล้องมากที่สุด 
คือ 15.93 16.00 และ 16.68 เซนติเมตร ตามล าดับ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกว่า
ต้นที่ ไม่ ได้รับปุ๋ยมีความยาวปล้องน้อยที่สุด  คือ 
12.73 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) การเจริญของใบใน
ด้านจ านวนใบและความเข้มสีใบของต้นชมจันทร์ที่
ได้รับปุ๋ยยูเรีย พบว่าปุ๋ยยูเรียทุกอัตราไม่มีผลต่อ
จ านวนใบและความเข้มสีใบ โดยมีจ านวนใบอยู่
ระหว่าง 119.60 - 139.40 ใบต่อต้น และ ความเข้ม
สีใบอยู่ระหว่าง 35.02 - 39.52 Spad unit (ตารางที่ 
2) นอกจากนี การพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบในทุกอัตราไม่มี
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ต่อขนาดความกว้างและความยาวของใบมีความกว้าง
ใบอยู่ระหว่าง 10.26 – 10.80 เซนติเมตร และความ
ยาวใบ อยู่ระหว่าง 8.87 - 10.02 เซนติเมตร (ตาราง
ที่ 3) ด้านคลอโรฟิลล์ในใบ พบว่าการพ่นปุ๋ยยูเรียทาง
ใบ อัตรา 2.00 กรัมต่อต้น มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 
มากที่สุด คือ 0.47 มิลลิกรัมต่อกรัม  มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆมีปริมาณ
คลอโรฟิ ลล์ เอน้ อยที่ สุ ด  ระหว่ าง 0.19 - 0.45 
มิลลิกรัมต่อกรัม ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์บี พบว่าต้น
ที่ได้รับปุ๋ยยูเรีย อัตรา 0.50 และ 2.00 กรัมต่อต้น มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์บีมากที่สุด คือ 0.83 และ 0.87 
มิลลิกรัมต่อกรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับปุ๋ยยูเรียอัตรา 1.00 กรัมต่อต้นและไม่พ่น
ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์บีน้อยที่สุด คือ 0.41 และ 
0.44 มิลลิกรัมต่อกรัม (ตารางที่ 4) ด้านการพัฒนา
ของดอกชมจันทร์ด้านขนาดความกว้างและความยาว
ของดอกและน  าหนักแห้งดอก พบว่าต้นชมจันทร์ที่
ได้รับการพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบทุกอัตรามีการพัฒนาของ
ดอกไม่แตกต่างกันมีขนาดความกว้าง อยู่ระหว่าง 
1.88 - 1.98  เซนติ เมตรและความยาวดอกอยู่
ระหว่าง 11.10 - 12.47 เซนติเมตร และน  าหนักแห้ง
ดอกอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.24 กรัม ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 5) จากผลการศึกษาผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการ
เจริญเติบโตของชมจันทร์โดยระดับความเข้มข้น
แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญและการพัฒนาทางด้าน
การพัฒนาทางล าต้นและองค์ประกอบภายในใบของ
ต้นชมจันทร์ ปุ๋ ยยูเรียจัดได้ว่าเป็นปุ๋ยทางใบที่ใช้
ได้ผลดี และสามารถใช้ได้ในระดับความเข้มข้นที่สูง
กว่าปุ๋ยเคมีชนิดอื่นๆ โดยปกติธาตุอาหารพืชในรูป

สารอินทรีย์ เช่น ในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน (NH2-
N) ที่มีในปุ๋ยยูเรียสามารถใช้ระดับความเข้มข้นที่สูง
กว่าธาตุอาหารพืชใน รูปอนินทรีย์ ไอออน โดย
ธรรมชาติปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยประเภทไม่มีประจุ (Non 
polar) และไม่ แตกตั วในสารละลาย ดั งนั นจึ ง
สามารถซึมซาบผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย จึงสามารถให้
สารละลายปุ๋ยยูเรียทางใบได้ในระดับความเข้มข้นสูง
กว่าปุ๋ยเคมี ชนิดอื่นๆ (EI-Fouly et. al., 1995) ซึ่ง
สมเกียรติ (2548) รายงานการทดลองว่าใช้ปุ๋ยทางใบ
ไม่ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยของกะหล่ าปลีเพิ่มขึ นแตกต่าง
กันแต่การใช้ปุ๋ยทางใบกับผักกาดหัวมีผลท าให้ 
ผลผลิตเฉลี่ยของผักกาดหัวแตกต่างกันอย่างมีนับ
ส าคัญทางสถิติ การใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 250 กรัม/น  า 
20 ลิตร พ่นทางใบให้ผลผลิตผักกาดหัวสูงกว่าการใช้
ปุ๋ยเกล็ดละลายน  าพ่นทางใบทุกอัตรา. และจากการ
ทดลองพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบเสริมการจัดการในแปลงถ่ัว
เหลืองมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีอัตราการเสื่อม
สูงขึ น เพราะอัตราปุ๋ ยที่ ไม่ เหมาะสมมีผลท าให้
องค์ประกอบภายในของเมล็ดแตกต่างกัน เช่น 
ปริมาณโปรตีน แป้ง และไขมัน ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ (จารุวรรณ, 
2548) ซึ่งอัตรา และระยะเวลาการใช้ปุ๋ยทางใบเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพหลังการให้ปุ๋ย
ทางใบนอกจากนี ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิด
ปุ๋ย ชนิดพืช อายุพืช ระดับความรุนแรงในการขาด
อาหารของพืช สภาพดิน ราคาปุ๋ย และประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยทางใบต่อการเพิ่มผลผลิตและหรือคุณภาพพืช 
(Bukovac et. al., 2002)  
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ตารางท่ี 1 ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และความยาวปล้องของต้นชมจันทร์หลังได้รับการพ่นปุ๋ยยูเรีย
ทางใบในอัตราความเข้มข้นที่แตกต่างกัน  

ความเข้มข้นของยูเรีย 
(กรัม/ลิตร) 

การเจริญเติบโต (เซนติเมตร) 
ความกวา้งทรงพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ความยาวปล้อง 

0 52.90 0.87 c 12.73b 
0.50 55.40 0.94 b 15.93a 
1.00 59.80 0.93 b 16.68a 
2.00 56.80 0.99 a 16.00a 

F-test Ns ** ** 
c.v.% 9.59 3.18 7.08 

ตารางที ่2 จ านวนใบและความเข้มของสีใบของต้นชมจันทร์หลังได้รับการพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบในอัตราความเข้มข้นที่
แตกตา่งกัน 

ความเข้มข้นของยูเรีย 
(กรัม/ลิตร) 

จ านวนใบต่อต้น ความเข้มสีใบ 
(Spad unit) 

0 119.60 37.80 
0.50 121.60 35.02 
1.00 139.40 38.02 
2.00 122.20 39.52 

F-test ns ns 
c.v.% 11.20 6.97 

ตารางที่ 3 แสดงค่าความกว้างใบและความยาวใบของต้นชมจันทร์หลงัได้รับการพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบในอัตราความเข้มข้น
ที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้นของยูเรีย 
(กรัม/ลิตร) 

ขนาดใบ (เซนติเมตร) 
กว้าง ยาว 

0 10.26 8.87 
0.50 10.80 9.44 
1.00 11.76 10.02 
2.00 10.94 9.79 

F-test ns Ns 
c.v.% 7.80 10.12 
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ตารางที่ 4 ค่าคลอโรฟิลล์ a และ b ในใบชมจันทร์หลังได้รับการพ่นปุ๋ยยูเรียทางใบในอัตราความเข้มข้นทีแ่ตกตา่งกัน 

ความเข้มข้นของยูเรีย 
(กรัม/ลิตร) 

คลอโรฟิลล์ (มิลลิกรัมต่อกรัม) 
a B 

0 0.19 b 0.41b 
0.50 0.45b 0.83a 
1.00 0.24b 0.44b 
2.00 0.47a 0.87a 

F-test ** ** 
c.v.% 9.37 14.06 

ตารางที่ 5 ขนาดดอกและน  าหนักแห้งดอกชมจันทร์ หลังได้รับการพน่ปุ๋ยยูเรียทางใบในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้นของยูเรีย 
(กรัม/ลิตร) 

ขนาดดอก (เซนติเมตร) น  าหนักแห้งดอก 
(กรัม) กว้าง ยาว 

0 1.96 12.47 0.22 
0.50 1.88 11.87 0.24 
1.00 1.98 11.67 0.21 
2.00 1.94 11.10 0.23 

F-test ns ns ns 
C.V. % 6.72 13.89 14.54 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิง่ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P≥0.01) 
 

สรุป 
อัตราปุ๋ยยูเรีย (biuret) ที่ใช้พ่นทางใบในระดับ

ความเข้มข้น 2.00 กรัมต่อลิตร มีผลต่อการเจริญของ
ต้นชมจันทร์ทางด้ านเส้นผ่ านศูนย์กลางล าต้น 
ปริมาณคลอโรฟิลล์ a และคลอโรฟิลล์ b ในใบมาก
ที่สุด อัตราปุ๋ยยูเรียทางใบทั ง 3 อัตราความเข้มข้นไม่
มีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของดอกชม
จันทร์ 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบติดตามและประเมินการใช้
งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ จ านวน 14 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้บริหาร ฃ (2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ  (3) กลุ่มกองคลัง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบรายบุคคล แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาค าสัมภาษณ์ และได้ใช้กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานที่เป็นล าดับขั้นที่ชัดเจนตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development life Cycle: SDLC)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบและพัฒนาระบบ ส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูลเข้าระบบข้อมูลในสิทธิของ Admin 
และมีเครื่องมือในการจัดการระบบ ส่วนของผู้บริหารสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ 3 รายการ คือ การติดตามงบประมาณเงินแผ่นดิน การ
ติดตามงบประมาณเงินรายได้ และการดูสถิติงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 - 2558 โดยสามารถเลือกดูเฉพาะ
เขตพื้นที่ได้ ดาวน์โหลด และเขียนบันทึกที่หน้าจอที่แสดงกราฟได้ (2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านเทคนิค การทดสอบของ
ทุกกระบวนทั้ง 4 ด้าน สามารถท างานได้ตามปกติไม่พบปัญหาใด ด้านกระบวนการท างานสามารถช่วยลดขั้นตอนการท างาน (3)  การ
ประเมินประสิทธิภาพของการใช้ระบบจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าระบบเก่า และก่อให้เกิด
นวัตกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านได้ ซ่ึงควรมีการพัฒนาให้
สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนต่อองค์กร 

ค าส าคัญ: ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณ, อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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Abstract 
The objectives of the research are 1) developing mobile tracking and evaluating of Rajamangala 

University of Technology Lanna budget system 2) evaluating an implementation of the of Rajamangala University 
of Technology Lanna budget through portable device system. 

The samples of this research are 14 representatives from Rajamangala University of Technology, 
consisted of 3 groups of, which are executive, operations and budget department. This is a qualitative research 
that uses in-depth interviews for analyzing within the concept of System Development life Cycle for a project 
management. 

The results of the research are 1) For the system design and development, operators can use system 
management tools and upload information as an admin of the system, while executive directors can see three 
types of information, which are tracking budget, tracking income, statistic information of previous budget within 
three years (2013-2015) filtering by areas. The information is downloadable and can be taken notes from the 
result page 2) the evaluation an implementation of the system, especially four technical systems is working well 
and can help reduce procedures of work 3) the evaluation an implementation of the system from sample 
populations shows that to develop mobile tracking and evaluating is much more efficiency than the previous 
system. It develops innovations of evaluation an implementation of the Rajamangala University of Technology 
Lanna budget system to the university. In the future, it could be developed for university’s officer to use as the 
utilities and sustainability of the organization. 

Keywords: Tracking and evaluation of the budget through mobile devices, mobile devices 

บทน า 
สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ประกาศยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง     ท าให้
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับต่ ากว่าปริญญา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตพื้นที่
ทั้ งหมด 6 เขตพื้นที่ ได้แก่  เชียงราย ตาก น่ าน 
พิษณุโลก เชียงใหม่ และล าปาง 

การด าเนินงานที่ ผ่านมาจึงท าให้ เห็นภาพ
ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตภาคพายัพเป็นมาหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่ง
ได้รับงบประมาณแผ่นดินมาด าเนินการกิจการภายใน
มหาวิทยาลั ย  การด า เนิ นการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

การงบประมาณจะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
ติดตามงบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน และ
งบประมาณ การด าเนินการที่ผ่านมา ฝ่ายฝ่าย
ติดตามงบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน พบ
กับปัญหาด้านการติดตามการด าเนินการใช้จ่ายตาม
งบประมาณและไม่สามารถปรับตัวได้ทันก่อนจะถึง
ช่วงปิดงบประมาณ ท าให้การบริหารงบประมาณไม่
สามารถท าได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจเนื่องจาก 
มหาวิทยาลัย มีวิทยาเขตในความรับผิดชอบอีก
จ านวน 6 แห่งซึ่งตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ท าให้
การส่งรายงานและการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่า
การเบิกจ่ายด าเนินไปแล้วเท่าใดไม่ทันกับก าหนด
ก่อนปิดงบประมาณ เมื่อไม่สามารถมีข้อมูลสรุปผล
การด าเนินการตามงบประมาณว่าได้ด าเนินการต่างๆ 
ตามงบประมาณก้าวหน้าไปเท่าใด ก็ท าให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจด าเนินการเพื่อปรับตัวหรือปรับเนื้องานให้
ตรงงบประมาณเป็นไปได้ยาก อีกทั้งก่อนหน้านี้
เครื่องมือทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังมีน้อยและ
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ราคาสูง จึงไม่ได้มีเครื่องใดๆ เข้ามาเสริมการท างาน
ให้รวดเร็วรัดกุมได้  

ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ฯ ตระหนัก
ถึงปัญหาการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
หมวดงบประมาณต่าง  จึงต้องการให้มีการติดตาม
การด าเนินการตามงบประมาณที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท าให้คณะผู้บริหารตัดสินใจ
ด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึง
มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ๆ คือ
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลงบประมาณโดย
ใช้อุปกรณ์พกพาที่จะเข้ามาช่วยแจ้งเตือนผู้บริหารใน
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่างๆ ที่จะท าให้
การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปได้ตรงตามแผน
งบประมาณ ทั้งนี้ผู้บริหารได้มอบหมายให้ฝ่าย
ติดตามงบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน
ศึกษาหาแนวทางในการสร้างระบบติดตามและ
ประ เมิ นผล โครงการ โดย เฉพาะการติ ดตาม
งบประมาณหรือการใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับมาป้อนแก่ผู้บริหาร ท่ีได้จะน าไปใช้ใน
การตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินการ

ใช้งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณ
ประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหาร

จัดการ 
วิโรจน์  สารรัตนะ (2545:3-4)  กล่าวว่า  การ

บริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ “ศาสตร์” 
เพราะคือองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น  รวบรวม 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล พร้อมตั้งสมมุติฐาน
และทดสอบสมมุติฐาน “ศิลป์” เพราะบุคคลต้องใช้
ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการพัฒนา
มาเป็นอย่างดี จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่น
เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

Litchfield (1956: 3–29) ไ ด้ ใ ห้ แ น ว คิ ด
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ว่าเป็นวงจรใหญ่ทั้ง
องค์การโดยภายในมีวงจรย่อยๆ ที่เป็นการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ประกอบด้วย การตัดสินใจ การจัด
โปรแกรม การติดต่อ การควบคุม และการประเมิน
ค่า หรือเรียกว่าเป็นวัฏจักรการบริหาร (Cyclical  
Nature) 

Simon (1957: 9) ได้ขยายแนวคิดการบริหาร
โดยเน้นหน้าที่ของผู้บริหารในเรื่องของการตัดสินใจ 
(Decision – making) ที่ จ ะมี ผ ล เกื้ อ กู ล ต่ อก าร
ป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งค น ใน อ งค์ ก าร เพื่ อ บ รรลุ ผ ล
ความส าเร็จ คือ 

1)  การระบุหน้าท่ีของบุคคลให้ชัดเจน 
2)  การแบ่งอ านาจ  
3)  การวางขอบเขตจ ากัดให้บุคลากรเพื่อให้มี

การประสานงานด้านกิจกรรมของบุคคลในองค์การ
หรือหน่วยงาน   

แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
ส านักนโยบาย ส านักงบประมาณได้อธิบาย

เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินไว้ว่า คือ กระบวนการ
งบประมาณแผ่นดิน  (Budget  Process)  หรือ
วิ ธี ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ   (Budget  Procedure)  
หมายถึง  กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอนเกี่ยวกับ
การก าหนดแผนความต้องการในการจัดท างบประ
มารรายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1 ) การจั ด เต รี ยม งบ ป ระมาณ   (Budget  
Preparation) 

2 ) ก า ร อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ  (Budget  
Adoption) 
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3) ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  (Budget 
Execution) 

4 ) การติ ด ต ามป ระ เมิ นผล งบ ป ระมาณ    
(Budget  Monitoring  and  Evaluation) 

แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 
สมพิศ สุขแสน (2547 : 2) ได้กล่าวถึงการ

ติดตามและประเมินผลโครงการ ว่าคือขั้นตอนเพื่อให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จที่เกิดขึ้น
จากการน าโครงการไปปฏิบัติ 

William A. Shrode and Dan Voich, Jr. 
(1974) การติดตามและประเมินผล คือ กระบวนการ
ส าหรับการประสานงานและการบูรณาการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรบุคคล 

ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle: SDLC) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554) ได้ให้
ความหมายของค าว่าวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) เ ป็ น วิ ธี
แก้ปัญหาที่เป็นระบบ มีการจัดล าดับกระบวนการให้
เป็นช่วงระยะเวลา และแบ่งงานย่อยเพื่อที่จะสร้าง
ห รื อ พั ฒ น าส า รส น เท ศ ขึ้ น ม า  โด ย เริ่ ม จ าก
กระบวนการวางแผนจนน าไปสู่การนาไปใช้และการ
บ ารุงรักษา 

เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส าเร็จตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่ก าหนด จึงควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นล าดับขั้นที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุด 
เรี ย ก ว่ า  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  (System 
Development life Cycle : SDLC) ที่ แ ส ด ง ถึ ง
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังน้ี 

1)  การก าหนดความต้องการ (Requirement 
Definition) 

2)  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
3)  การออกแบบระบบ (System Design) 

4 )   ก ารพั ฒ น า ระ บ บ  (System Develop 
ment) 

5)  การทดสอบระบบ (System Testing) 
6)  การติดตั้งระบบ (System Implement) 
ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ  ( System 

Maintenance) 
HTML 5 
HTML5  (Hyper Text Markup Language, 

version 5) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจาก
ภาษา HTML โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อน
หน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการ
จัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสาหรับ
เวิลด์ไวด์เว็บ 

โดย HTML5 นั้นได้มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะ
ใหม่ๆ เข้ามา มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1)  Semantic Markup Page Layout : เป็น
กลุ่ มแท็กที่ ใช้ ในการจัด โครงร่างของเพจที่ สื่ อ
ความหมายของส่วนต่างๆ โดยตรง เพิ่ม Element ที่
อ่านง่ายมากขึ้น เช่น <header>,  <section> และ 
<footer> 

2)  Form Enhancements คือ ความสามารถ
ของ Form ต่ างๆ เพื่ อ เข้ามาเพื่ อรองรับข้อมู ล
รูป แบ บนั้ น โดยต รงไม่ ว่ าจะ เป็ น  Input type, 
Attribute หรือ แม้แต่ Element 

3)   Audio/Video สามารถรองรับมัลติมีเดีย
อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเพิ่มแท็กสาหรับการแสดง
ภาพและเสียงโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องใช้ Embed 
Code ของ Third Party 

4)  Canvas ที่ ส าม ารถท า ให้ วาดกราฟิ ก
รูปแบบต่ างๆ บนเว็บ เพจได้ โดยจ าเป็นต้องใช้ 
JavaScript  

5)  Drag and Drop สามารถรองรับการ Drag 
& Drop ออบ เจ็ ก ต์ บ น ห น้ า เพ จ เพื่ อ เพิ่ ม ก าร 
ตอบสนองระหว่างระบบกับผู้ใช้ 
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6)  Persistent Data Storage มีกลไกในการ
การจัดเก็บข้อมูลทางฝั่งเบราเซอร์ (เครื่องของผู้ใช้) 
ซึ่งท าให้จัดเก็บข้อมูลแบบซับซ้อนได้ดีกว่าเดิม 

7)  Geolocation การหาค่ าลองจิจูดและ
ละติจูดเพื่อระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

แนวความคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
วรฤทธิ์ วงรุจินันท์ (2551: ออนไลน์) อุปกรณ์

เคลื่อนที่ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถน าติดตัวได้
โดย ง่าย มี ขนาดเล็กกระทั ดรัด  หรือ  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาท ิสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 

พ.ท.รศ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2550 : 
ออนไลน์ )  อุปกรณ์ เคลื่อนที่  หรือ Mobile เป็น
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการพกพาท างานได้เหมือนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ คือ เล็ก, เบา, ใช้พลังงาน
น้อย, ท าหน้าที่ได้หลายอย่าง, แลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับคอมพิวเตอร์ และเพิ่มหน้าที่การท างานได้โดย
อาศัย 

แนวคิดเกี่ยวกับ User Interface 
User Interface หรือ  สื่ อป ระสานกับผู้ ใ ช้ 

หมายถึง ส่วนที่จะท าให้ผู้ใช้และระบบงานสามารถ
ติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ ซึ่งมีสิ่งที่ผู้ออกแบบควร
ค านึงถึงในการออกแบบสื่อประสานกับผู้ใช้ 

สิ่งที่ควรค านึงถึงของการออกแบบยูสเซอร์
อินเตอร์เฟส คือ (Ben and Catherine, 2005) 

1) ทักษะผู้ใช้งาน เพราะผู้ใช้งานมีหลากหลาย 
สาม ารถแบ่ งได้  3 ส่ วน  คื อ  ผู้ ใ ช้ มื อ ให ม่  ผู้ ใ ช้
ระดับกลาง และผู้เชี่ยวชาญ  

2) แจกแจงงาน คือ การแบ่งหน้าที่และวาน
ของระบบให้ละเอียด แล้วเรียงล าดับความส าคัญของ
งาน 

3) เลือกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ที่ควรเลือกให้
เหมาะสม 

3.1) การจับสัมผัสโดยตรง 
3.2) การเลือกเมนู 
3.3) การเติมค าลงในฟอร์ม 
3.4) ภาษาในการสั่งการ 
3.5) ภาษาพูด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปรารถนา  ดีประเสริฐกุล และคณะ ได้ศึกษา

เรื่อง (2550) การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ
เรียลทาม พบว่ามีการประยุกต์ใช้กับระบบงานเพื่อ
จัดการข้อมูล และน าข้อมูลดังกล่าวมาช่วย วิเคราะห์
และแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การลดมลพิษที่เกิดจากปริมาณ
ขยะ ฯลฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
ข้อมูลจึงได้มีการพัฒนาการใช้งานร่วมกันของระบบ
จัดการข้อมู ล  MIS และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ GIS แบบเรียลไทม์ขึ้น โดยในส่วนของ 
MIS จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่ ง่ายและเป็นข้อมูล
ปัจจุบันที่สุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกจัดเก็บ ได้
ตลอดเวลาผ่านเว็ปไซต์ และในส่วนของ GIS จะมี
การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ใน
รูปลักษณะต่างๆ เช่น แสดงต าแหน่งสถานที่ส าคัญ 
หรือ การแสดงค่าเชิงปริมาณในรูปของช่วงสี เพื่อให้
เห็นความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ 

ยมุนา อารมณ์  (2558) ได้ศึกษาเรื่องระบบ
สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการในภารกิจของ
สานั กกิ จการอวกาศแห่ งชาติ  ซึ่ ง เป็ นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานทางด้าน
การบริหารจัดการเอกสารเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อสนับสนุนการจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ โดยผลที่ ได้รับจากการ
พัฒนาระบบคือ สามารถให้บริการได้ รวดเร็ว 
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย รองรับการท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ และมีข้อมูลครบถ้วนและ
พร้อมใช้งาน ซึ่ งสามารถได้ตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างระบบสนับสนุนการจัด
ประชุมคณะกรรมการเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
บริการข้อมูล และมีศูนย์กลางการจัดเก็บเอกสาร
แบบไฟล์ดิ จิทั ลที่ พร้อมใช้งาน และมีคุณ ภาพ 
ปลอดภัย 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถกลา่ว
ได้ว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมี
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ความจ าเป็นและส าคัญ เนื่องจากสารสนเทศนั้น
สามารถมาช่วยจัดการการบริหารได้ โดยเฉพาะ
สารสนเทศหรือข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ที่จะช่วย
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที
และตรงกับความต้องการ อีกท้ังยังช่วยลดความเสี่ยง
หรือข้อผิดพลาดในการบริหารงานได้อีกด้วย และยัง
สามารถช่วยท าให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานให้
สะดวกและรวดเร็วข้ึน เพราะสามารถลดขั้นตอนการ

ท างาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะต้อง
มาจากความต้องการของผู้ใช้งานหรือความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ อาทิ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบ

แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษาแสดงดังภาพ 
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วิธีการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะ

เน้นในเรื่องของการศึกษาการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลการใช้งบประมาณของกลุ่มผู้บริหาร 

โดยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การพัฒนาระบบ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
เชียงใหม่ จ านวน 14 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 

1.1 กลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน
จ านวน 3 คน 

1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วย  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนสังกัดหน่วยติดตามประเมินผล
โครงการจ านวน 6 คน 

1.3 กลุ่มกองคลัง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
กองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชีจ านวน 5 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
CPU : i5-4440 
MAINBOARD : AsRock H97 Pro4 
GRAPHIC CARD : ASUS STRIX GTX750 Ti OC 
RAM : KINGSTON HYPER-X SAVAGE 4GB 
HARDDISK : WD 10 EZEX 1 TB BLUE 
PSU : AEROCOOL KCAS 500W 

2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
- Wordpress 
- Adobe Photoshop 

- Adobe Dreamweaver 
- Notepad 
- FileZilla 

2.2 เครื่องมือในการประเมินระบบ 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้ศึกษาใช้พื้นที่กรณีศึกษา (Case study) 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากรณีที่เลือก
พื้นที่เจาะจงเกี่ยวกับการศึกษาระบบติดตามและ
ประเมินการใช้งบประมาณผ่านอุปกรณ์พกพาของ
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินระบบก็คือ แบบสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณผ่าน
อุปกณ์พกพาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา   

3. การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาการพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินการใช้งบประมาณผ่านอุปกรณ์พกพาของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development life Cycle: SDLC) เป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

3 .1  ก า ร ก า ห น ด ค ว าม ต้ อ งก า ร ศึ ก ษ า  
(Requirement Definition) 

การรวบรวมข้อมูลความต้องการที่ใช้ส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 

1)  การสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์ เก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น 

2)  เก็บรวบรวมจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาพัฒนาและต่อยอดการพัฒนา 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 

1. ศึกษาความเป็นไปได ้ 1 เดือน 
2. เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1  เดือน 
3. ออกแบบและพัฒนา  (รวม 6  เดือน) 

3.1 ระบบติดตามงบประมาณแผน่ดิน 
3.2 ระบบติดตามงบประมาณเงินรายได้ 
3.3 ระบบรายงานสถิติย้อนหลัง 3 ป ี

 
2 เดือน 
2 เดือน 
2 เดือน 

4. ทดลองและปรับปรุง 1 เดือน 
 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
1)  ระบบงานปัจจุบัน 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลการใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ต้องมีการ
จัดท าบันทึกข้อความเพื่อสั่งการให้กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขตจัดท ารายงานผลการ
ใช้งบประมาณ  โดยการจั ดท ารายงานการใช้
งบประมาณ จะแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม
ที่ส่งจากส่วนกลาง ซึ่งเมื่อท าแล้วเสร็จจะต้องส่ง
ข้อมูลกลับไปทางอีเมล์ และต้องจัดท ารายงานตาม
ความต้องการของผู้บริหารในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าในทุกๆ เดือน   

2)  การพัฒนาระบบใหม ่

ระบบการท างานจะเริ่มตั้งแต่รับข้อมูลจาก
ระบบ ERP (ข้อมู ลตั้ งต้ นงบประมาณ )โดยกอง
นโยบายและแผนจะเป็นผู้ตั้งงบประมาณที่ผ่านการ
จัดสรรมาเรียบร้อยใส่ในโปรแกรม ERP  และระบบ
การติ ด ต าม งบ ป ระมาณ จะท าการรับ ข้ อมู ล
งบประมาณ อัตราการเบิ กจ่ ายจากระบบ ERP 

หลังจากนั้นจะมีการประมวลผลแสดงในรูปแบบ
กราฟและท าการแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ซึ่ งมีการพัฒนาเป็น Web Application โดยใช้การ
พัฒนาด้วยภาษาที่หลากหลาย คือ HTML5, CSS3, JS, 

jQuery, requireJS, Framework7, Wordpress 

3.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
1)  แผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ ( 

Use Case Diagram ) ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1  แสดง USE CASE ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจ าปผี่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
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2) งาน ฐาน ข้ อ มู ล  เพื่ อ แ สด งโค ร งส ร้ า ง
ฐาน ข้ อมู ล  โด ย  ER-DIAGRAM (ดั งรู ป ที่  2 ) แล ะ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่ งจะแสดง

รายละเอียดตารางข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล ท าให้
สามารถค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพที่ 2 แสดง ER-DIAGRAM ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณเ์คลื่อนท่ีของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

3)  การแสดงผล 

(1)  ขนาดของหน้าจอการแสดงผล มีการ
ออกแบบโปรแกรมแสดงผลให้รองรับบนอุปกรณ์ทุก
แพลตฟอร์ม แต่ผู้พัฒนาจะเน้นการออกแบบให้
เหมาะส าหรับอุปกรณ์พกพาคือสมาร์ทโฟนที่ขนาด 
6-7 นิ้ว เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นจ านวน
มาก 

(2)  สี เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานคือผู้บริหารซึ่งต้อง
มีการใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจดังนั้นค่าเฉลี่ยใน
การดูข้อมูลมากกว่า 5 นาที จึงควรให้ความส าคัญใน
การเลือกสีที่ดูดูแล้วสบายตาและสามารถดูได้เป็น
เวลานาน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ร่วมกับทีมงาน
สารสนเทศส านักงานอธิการบดีม หาวิทยาลั ย
เทคโน โลยี ราชมงคลล้ านนา นั่ นก็คื อสีน้ าเงิน
เนื่องจากเป็นสีโทนเย็นที่ดูแล้วสบายตาและสามารถ

ท าให้กราฟดูได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงความหมาย
ของสีน้ าเงินนั่นก็เป็นสีของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลป์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงได้ เลือกสีน้ าเงินมาเป็ นหลักในการ
ออกแบบนั่นเอง 

(3) การแสดงข้อมูล ขนาดตัวอักษร ขนาดกราฟ 
ในการเลือกขนาดตัวอักษรค านึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลัก
คือผู้บริหารซึ่งมีอายุเฉลี่ย 55 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงได้
เลือกขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนและขนาดใหญ่ที่ 18 

พอร์ต เพื่อตอบรับกับการแสดงผลตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้ 

3.4 การพัฒนาระบบ  
1)  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการท างานของภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
รายการ การใช้งาน 
HTML5 

 
เป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่จาก HTMLแต่สิ่งที่เพ่ิมมาคือ มี Tag 
ใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมากยิ่งข้ึน ร่วมกับ  CSS3 

CSS3 
 

เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรปูแบบการแสดงผลของ HTML โดยที่ CSS ก าหนด
กฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ “Style”) ของเนื้อหาในเอกสารให้ดูเป็น
ระเบียบและสวยงามมากขึ้น  

JavaScript เป็นภาษาทีม่ี Script ที่ฝั่งในเว็บไซต์ ใช่งานกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

JQuery เป็นการรวม function ของ JavaScript ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns 
Framework ที่ให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน 

RequireJS เป็น Library ที่ใช้ส าหรับโหลดไฟล ์ท าให้การโหลดเว็บนั้นรวดเร็วข้ึนหลายเท่า
โดยไม่ต้องรอโหลดทีละ module จนเสร็จ 

Framework7 เป็นโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม มีรูปแบบแผน และลักษณะการเขียน 
เป็นมาตรฐาน 

 

2)  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของแต่ละชนิดของซอฟแวร์ 
รายการ คุณสมบัติ 

Word press เป็นโปรแกรมส าเรจ็ภาพท่ีมีหน้าทีส่ร้างและจัดการเนื้อหา 
Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการออกแบบหน้าจอและกราฟฟิคต่างๆ 

Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาตา่งๆ ในการ
พัฒนา 

Notepad ใช้ในการแก้ไข source code ในทุกกรณ ี
FileZilla ใช้ส าหรับการอัพโหลดข้อมูลเข้าสูร่ะบบโฮสติ่ง 

 
3.5 การทดสอบระบบ  
ผู้พัฒนาได้ท าการจ าลองพื้นท่ีและฐานข้อมูลใน

การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ ที่ Server ของ
หน่วยงาน โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) โปรแกรม FileZilla ในการอัพโหลดข้อมูล
เข้าสู่ FTP  

2) MySQL เพื่อจ าลองฐานข้อมูลส าหรับการ
พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 

3.6 การติดตั้งระบบ  
ในการติดตั้งระบบ Server ของมหาวิทยาลัย

หรือระบบจริงนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยคล้ายกับ
การทดสอบระบบ 

1)  ข้อมูลที่จะท าการอัพโหลด 
(1.1)  ด้าน File จะมีการติดตั้ งผ่านระบบ 

FileZilla ที่  IP Address www.hosting.rmutl. 
ac.th ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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(1.2) ด้านฐานข้อมูล MySQL ที่ Address ของ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2)  การติดตั้งโปรแกรม Word Press เพื่อใช้ใน
การจัดการเนื้อหาท าการใส่ File Word Press ลงใน 
Server 

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ  
1) ทางหน่วยงานจะท าการเก็บชุดค าสั่งของ

โปรแกรมต้นฉบับ นอกจากนี้ต้องมีการส าเนา
โปรแกรมต้นฉบับเอาไว้ อย่างน้อย 1 ชุด แล้วน าชุด
ที่ส าเนาไปใช้ หากเกิดปัญหากับโปรแกรมที่ใช้งาน
จริง 

2) ออกค าสั่งให้นักพัฒนาภายในหน่วยงานห้าม
ไม่ให้ใช้ชุดค าสั่งของโปรแกรมต้นฉบับในการแก้ไข
เนื่องจากหากเกิดข้อผิดพลาดก็ยังสามารถในการ
แก้ไขได้ 

 
 

ผลการวิจัย  
สามารถแยกกล่าวเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
1.  ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาระบบ 
2.  ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ 
3.  ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของ

การใช้ระบบจากกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนาระบบ 

1.1 การแสดงผลและการท างานของโปรแกรม 
1)  เจ้าหน้าท่ี 
(1) หน้าจอของการเข้าสู่ระบบ โดยในหน้านี้

ส่วนของเจ้าหน้าที่จะประกอบไปด้วยการอัพโหลด
ข้อมูลเพื่อส าหรับการประมวลผลกราฟส าหรับระบบ
โดยการที่ได้ข้อมูลนั้นจะต้องมีการน าเข้าข้อมูลโดย 
กรอก Username , Password ในสิทธิของ Admin 
ซึ่งจะมีหน้าที่และเครื่องมือในการจัดการระบบจะ
ต่างกับผู้ใช้ระบบโดยผู้ใช้ระบบจะต้อง Login ในอีก
ช่องทางหนึ่งดังตัวอย่างภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ 
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(2) หน้าจอส าหรับจัดการข้อมลูดังภาพที ่4 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างการแก้ไขข้อมูล 
 

2)  ผู้บริหาร 
(1) หน้าจอของการเข้าสู่ระบบดังภาพที่  5 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างเข้าสูร่ะบบส าหรับผู้บรหิาร 
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(2) เมนูการใช้งาน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านมี 6 เขตพื้นที่ท าให้มีการ

ออกแบบเมนูไว้ส าหรับผู้บริหารเพื่อให้เลือกดูเฉพาะ
เขตพื้นท่ีได้ดังภาพที่  6 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงเมนเูพื่อเรียกดูข้อมูลในแตล่ะเขตพื้นท่ี 
 

(2) ระบบรายงานงบประมาณเงินแผ่นดิน ดังภาพที่ 7  
 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอท่ีแสดงกราฟงบประมาณเงินแผ่นดิน 
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การออกแบบกราฟเงินงบประมาณแผ่นดิน
เลือกรูปแบบที่โค้งเพื่อให้เห็นลายเส้นการจัดสรรและ
ใช้จริงรวมถึงรายละเอียดที่บ่งบอกตัวเลขจ านวน
งบประมาณให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 

ไตรมาส คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริหารงบประมาณ
ประจ าปี 

(3) ระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ ดัง
ภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอกราฟงบประมาณเงินรายได ้
 

การออกแบบกราฟเงินงบประมาณเงินรายได้มี
การออกแบบเป็นกราฟแท่งที่แสดงเป็นแต่ละหมวด
งบประมาณย่อยเพื่อให้เห็นว่างบประมาณรายได้ที่
เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยนั้นหมวดไหนมีจ านวน
มากที่สุด และสามารถแสดงตัวเลขงบประมาณเมื่อ
โดยการน านิ้วไปสัมผัสบริเวณแท่งสี ซึ่งท าให้เกิด
ความเข้าใจมากข้ึน 

โดยหมวดงบประมาณย่อยที่ อยู่ ในหมวด
งบประมาณเงินรายได้นั้นมาจากการอ้างอิงจาก
หมวดงบของกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ 1) เงินราชพัสดุ 2) 
เบี้ยปรับ 3) เงินที่มีผู้มอบให้ 4) เงินบ ารุงการศึกษา 
5) เงินรายได้อื่นๆ 

(4) ระบบรายงานงบประมาณเงินรายได้ ดัง
ภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอกราฟรายงานสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 
 

การออกแบบกราฟงบประมาณสถิติย้อนหลังมี
การใช้กราฟแท่งคู่เพื่อท าให้เห็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างเงินราย ได้ ของมหาวิทยาลั ยและ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน และแสดงรายรับหรือรายจ่าย
ของแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่ง โดยได้จัดท าข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี คือ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 

1.2 งานฐานข้อมูล 
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการรายงานในระบบ

ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณ

ประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้นจะต้องมีการดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลของ ERP หรือ System Enterprise 
Resource Planning เพื่ อ คั ด ลอกข้ อมู ล ไป ไว้ ที่
ฐานข้อมูลของตัวระบบ หลังจากนั้นจึงจะสามารถ
ประมวลผลออกรายงานที่ผ่านการออกแบบไว้
ทั้งหมด 3 รูปแบบเพื่อส่งต่อข้อมูลถึงผู้ใช้งานหรือ
ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ต่อไป ซึ่งรูปแบบการท างาน การส่งและรับข้อมูลจะ
ปรากฏดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงการท างานของระบบ 
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2. ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ 

2.1 ด้านเทคนิค 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบอย่าง

ต่อเนื่องจะท าให้ทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วรวมถึงการพัฒนาต่อยอดของระบบนี้ ใน
อนาคตอีกด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

1)  ความเสถียรของข้อมูลในการน าเข้า   
2)  การแสดงผลของกราฟ 
3)  การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 
4)  การจับเวลาในการเช่ือมต่อ 

ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบนั้นได้มีการจัดท าแบบฟอร์มเพื่อรองรับการ
ประเมินทางด้านเทคนิคในทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยเริ่ม
ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบตั้งแต่ วันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559  จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการทดสอบว่าระบบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีปัญหาหรือไม่หากมีปัญหาจะมีการแก้ไข
โดยทันที  ดังนั้นมีการประเมินประสิทธิภาพที่มี
ทั้งหมด 4 จึงสามารถท าให้เช่ือมั่นในระดับหนึ่งว่า
การท างานของระบบจะมีความเสถียรและยั่งยืน ดัง
ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
รายการ จ านวนครั้งที่ทดสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความเสถียรของข้อมูลในการน าเข้า  
   - Data Import 
   - Export Data Import 

 
6 คร้ัง 
6 คร้ัง 

 
- 
- 

2. การแสดงผลของกราฟ 
   - กราฟแสดงผลตาม Data 
   - สีของกราฟไม่เปลี่ยน 
   - กล่องข้อความตรงกับกราฟที่แสดง 

 
6 คร้ัง 
6 คร้ัง 
6 คร้ัง 

 
- 
- 
- 

3. การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 
   - ผู้ใช้งานระดับ Admin สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
   - ผู้ใช้งานระดับ User สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
   - สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได ้

 
6 คร้ัง 
6 ครั้ง 
6 คร้ัง 

 
- 
- 
- 

4. การจับเวลาในการเชื่อมต่อ 
   - สามารถเช่ือต่อระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด (2 ถึง 3 วินาที) 

 
6 คร้ัง 

 
- 

รวม 54 ครั้ง - 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบติดตามและ
ประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา งานสารสนเทศ สังกัด ส านักงานอธิการบดี 
โดยแบ่งประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน คือ ความ
เสถียรของข้อมูลในการน าเข้า การแสดงผลของกราฟ 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และการจับเวลาในการ
เช่ือมต่อ โดยในการทดสอบของทุกกระบวนทั้ง 4 
ด้านยังสามารถท างานได้ตามปกติไม่พบปัญหาใด ซึ่ง

สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบประสิทธิภาพใน
ภาพรวมได้ว่าระบบสามารถท างานได้ปกติ 54 ครั้ง 
จาก 54 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2 ด้านกระบวนการท างาน 
ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณ

ประจ าปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานสารสนเทศ สังกัด 
ส านักงานอธิการบดี สามารถช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานได้ถึง 11 ขั้นตอน ดังภาพที่ 11-12 
 

1565



 
 

 

ภาพที่ 11 แสดงการท างานของระบบกระบวนการท างานประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานสารสนเทศสังกัดส านักงานอธิการบดี 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงกระบวนการท างานของระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจ าปีผา่นอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานสารสนเทศ สังกัดส านักงานอธิการบดี 

 
3. ผลลัพธ์ของการประเมินประสิทธิภาพของ

การใช้ระบบจากกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 ประสิทธิภาพหลังจากการพัฒนาระบบ

ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณผ่าน
อุปกรณ์พกพา  

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่
ใช้ระบบดังกล่าวมองว่า ด้านประสิทธิภาพระบบ
ท างานค่อนข้างที่จะเสถียรแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของ
การน าเข้าข้อมูลในส่วนของข้อมูลในระบบ ERP 
เนื่องจากปัจจุบันระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยยังอยู่
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ในช่วงการพัฒนาท าให้ระบบรายงานผลการติดตาม
ยังขาดประสิทธิภาพในด้านของข้อมูลที่จะน าไป
แสดงผลบางส่วนแต่เมื่อ ERP ของ มหาวิทยาลัย 
ท างานอย่างเต็มรูปแบบระบบการรายงานผลน่าจะ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากระบบนี้
เป็นเครื่องมือการแสดงผลนั้นเองและมีการรองรับ
การแสดงข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
ท าให้เมื่อแหล่งข้อมูลสมบูรณ์ระบบก็จะท างานได้ดี
ตามไปด้วยรวมถึงผู้พัฒนาเป็นบุคลากรภายในซึ่งท า
ให้ประหยัดด้านงบประมาณและรวมถึงการรวมองค์
ความรู้ระหว่างผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติอีกด้วย 

3.2 ประสิทธิผลหลังจากการพัฒนาระบบ
ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณผ่าน
อุปกรณ์พกพา 

ผลการศึกษาที่ ได้ จากจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบดังกล่าวมอว่า 
ด้านประสิทธิผลนั้นพบว่า  การแสดงผลที่ได้จาก
ระบบท างานได้อย่างเต็มรูปแบบและตอบโจทย์ใน
ฝ่ายของการติดตามและประเมินผลโครงการเป็น
อย่างมากเพราะช่วยในการรายงานผลได้ตลอดเวลา
ท าให้ช่วยในการบริหารจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับ
การติดตามจากเดิมท าให้น าข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็น
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีมาก 

ประการส าคัญพบว่า ประสิทธิผลจากระบบที่
พัฒนาดังกล่าว เมื่อเทียบกับระบบเก่าจึงเห็นได้ว่า
การพัฒนาของระบบสามารถลดการใช้กระดาษ 
ประหยัดกระดาษได้ดี มีการประมวลผลและรายงาน
ผลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ทราบถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้ สามารรถน าไปวางแผนแก้ปัญหา
ได้ง่าย และที่ส าคัญข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้อย่าง
สะดวก ลดพื้นที่การท างานได้ ลดภาระงานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้มากเชน่เดียวกัน 

3.3 ปัญหา อุปสรรคในการใช้งานของระบบ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารที่ใช้งานระบบ

มองว่า การใช้อุปกรณ์พกพาส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้นมี

ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจาก เวลาที่
ผู้บริหารต้องการข้อมูลใดๆ สามารถใช้อุปกณ์พกพา
ได้ง่ายกว่าระบบเก่า แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเอง
เห็นควรน่าจะมีการแสดงผลให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ท าให้เกิดการท างานและตอบโจทย์ผู้บริหารมากขึ้น
เช่น รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก 3 ปี 
น่าจะย้อนหลัง ประมาณ 5 ปี และเห็นควรจะให้มี
การพัฒนาต่อในรูปแบบเป็น Application อย่างเต็ม
รูปแบบและให้สามารถรองรับในระบบ ISO เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้กับผู้บริหารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS 
และอยากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเรื่อง
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานระบบที่ผ่านมา ที่
เห็นได้ ชัดเจนคือการใช้งานระบบจะError บ่อย 
เนื่องจากระบบ อินเตอร์เน็ตมีปัญหา และแอปพลิเค
ชันท่ีใช้จะต้องมีการอัพเดทอยู่สม่ าเสมอเพื่อให้การใช้
งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ดั งนั้ น  จ ากการจั ด เวที สนทนากลุ่ ม เพื่ อ
ประเมินผลการท างานของระบบจึงสามารถสรุปได้ว่า 
ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต่างให้ความเห็น
ตรงกันว่า ระบบดังกล่าวมีผลดีมากกว่าผลเสียถ้า
พัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงจะเกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อองค์กร 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
ในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินการใช้

งบประมาณประจ าปีผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตั้ งไว้ เพราะ
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่ก าหนด ท าให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งได้มีการปฏิบัติงานที่เป็นล าดับขั้นที่
ชั ด เจน ต าม วงจ รก ารพั ฒ น าระบ บ  (System 
Development life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 
7 กิจกรรม คือ 1) การก าหนดความต้องการ 2) การ
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วิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนา
ระบบ 5) การทดสอบระบบ 6) การติดตั้งระบบ 7) 
การบ ารุงรักษาระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาระบบ
จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการจึงท าให้เกิดมาตรฐาน
ในการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณ
ประจ าปีผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่าระบบติดตามผล
การใช้ งบประมาณ ในรูปแบบ เก่ านั้ นมี ห ลาย
กระบวนการและขั้นตอนท าให้การได้ข้อมูลการใช้
งบประมาณผู้อ านวยการนั้นมีความล่าช้า เพราะต้อง
มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาแจ้งใน
บันทึกข้อความ อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้องสั่งการ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้อ านวยการทุกเขต
พื้นที่รับทราบและมีการจัดประชุมเพื่อการสรุปผล
การใช้งบประมาณ โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และผู้บริหารจะเป็นผู้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดท า
รายงานเป็นรูปแบบ Excel พร้อมรายงานกราฟ
เพื่อให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณา และเข้า
สู่การพิจารณาการใช้งบประมาณ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้เห็นว่าการได้มา
ซึ่งข้อมูลงบประมาณนั้นใช้เวลาด าเนินการค่อนข้าง
ช้า เพราะผ่านหลายขั้นตอนและหลายกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นในการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินการใช้งบประมาณโดยใช้เว็บแอปพลิเค
ชันเป็นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาสามารถท าให้ผู้บริหารสามารถติดตาม
การใช้งบประมาณในรูปแบบเป็นปัจจุบันหรือเรียล
ทามผ่านอุปกรณ์พกพาทุกแพลตฟอร์มได้ทุกที่และ
ทุกเวลา สามารถลดขั้นตอน เวลา ทรัพยากรต่างๆ 
ในการด าเนินการได้ โดยจากการศึกษาด้านการ
ประเมินผลการท างานของระบบติดตามและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จาก

การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  ผู้ อ านวยการและเจ้าหน้ าที่ วิ เคราะห์
นโยบายและแผนไม่ต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุป
ข้อมูลในรูปแบบ Excel เหมือนรูปแบบเก่า   

2)  นั ก วิ เค ร าะ ห์ น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น กั บ
ผู้อ านวยการไม่ต้องท ารายงานการใช้งบประมาณเป็น
กราฟ แต่สามารถใช้รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น เรียกดู
ข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาได้เลย 

3)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและผู้อ านวยการ
สามรถตอบปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณง่าย
และรวดเร็วข้ึน 

4)  ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถท างานบนมือถือ
หรืออุปกณ์พกพาได้ แต่ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบ
ติดตามการใช้งบประมาณจากอุปกรณ์พกพา โดย
พัฒนาแอฟพลิ เคชันขึ้นมานั้น จ าเป็นต้องมีการ
อัพเดทข้อมูลสม่ าเสมอเพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาระบบจ าเป็นต้องวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ระบบและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ด้วยเช่นเดียวกัน 

5)  ลดการใช้กระดาษ 
6)  ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
7)   มีการประมวลผลและรายงานผลเชิงพื้นที่

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
8)   ทราบถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการได้  
9)   สามารถน าไปวางแผนแก้ปัญหาได้  
10) ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว  
11)  ลดพื้นท่ีการท างานได้ 
ในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบติ ดตามและประเมินการใช้

งบประมาณผ่านอุปกรณ์พกพาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในภาพรวมได้ว่าระบบ

สามารถท างานได้ปกติ 54 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยแบ่งประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน คือ ความ
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เสถียรของข้อมูลในการน าเข้า การแสดงผลของกราฟ 

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และการจับเวลาในการ

เช่ือมต่อสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการพัฒนาระบบ

ติดตามและประเมินการใช้งบประมาณผ่านอุปกรณ์

พกพาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าระบบเก่า 

และยังก่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาระบบติดตาม

และประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านได้ อีกทั้งยังสามารถน าไป

ต่อยอดใช้งานกับองค์กรภาครัฐต่างๆ มหาวิทยาลัย 

ฯลฯ ได้อีกด้วย ซึ่งกระบวนการพัฒนาจึงเป็นไปตาม

กรอบการศึกษาที่ก าหนดไว้ขั้นต้น กล่าวคือ เพื่อให้

ระบบติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณผ่าน

อุปกรณ์พกพาท่ีมีความยั่งยืนนั่นเอง 

 

สรุป  
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ใน ก ารศึ ก ษ าค รั้ งต่ อ ไป ค วร ให้ มี ก า ร

พัฒนาการน าเสนอข้อมูลในเรื่องอื่นๆ อาทิ บุคลากร 

ตัวช้ีวัด เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

2)  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนารุ่นของ

โปรแกรมให้ทันสมัยต่อระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

พกพาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3)  ควรมีการพัฒนาระบบที่สามารถแบ่งช้ัน

ข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งระดับ เช่น ระดับผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน ฯลฯ เพื่อเป็นการประหยัดช่วงเวลาใน

การตัดสินใจหรือกระบวนการท างานและตอบโจทย์

ผู้บริหารทุกระดับ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

ควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อยอดระบบ

ติดตามการประเมินผลการใช้งบประมาณผ่าน

อุปกรณ์พกพาให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อ

น า ไป สู่ ก ารก าห น ดน โยบ ายการ พั ฒ น าขอ ง

มหาวิทยาลัยเพื่อการน าไปใช้จริงเพื่อสนับสนุนการ

ท างานขององค์กร และสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก  ส าหรับ

โครงงานวิจัยนี้ผู้พัฒนาใช้ภาษา PHP ในเฟรมเวิร์กของ Ajax, jQuery และ HTML ในการเขียนโปรแกรม ใช ้MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส่วนการตกแต่งหน้าจอใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ส าหรับส่วนการออกแบบหน้าจอ ให้ง่ายต่อการใช้งาน ใช้ 
CSS โดยระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลจุดผ่านรถ ข้อมูลเส้นทางเดินรถ ข้อมูลสายการเดินรถและ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลรถรอบเมืองพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อผู้ให้บริการได้เป็น
อย่างดี และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครอบคลุมกับความต้องการ มีความถูกต้อง ชัดเจนน่าเชื่อถือ ง่ายต่อ
การค้นหา รูปแบบระบบมีความสวยงาม ผลลัพธ์ที่ได้มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามต้องการและผลลัพธ์
ของการสืบค้นสัมพันธ์กับค าที่สืบค้น 

ค าส าคัญ: รถยนต์โดยสาร, เมืองพิษณุโลก, เว็บไซต์, การให้บริการ, การพัฒนา   
 

Abstract 
This study aimed to develop web site of public transportation in mueang phitsanulok district. The 

researcher used PHP language in frameworks of Ajax, jQuery, and HTML for program coding and used MySQL as 
database management system. In addition to decorating and editing the screen, Adobe Photoshop CS6 program 
and CSS software were used respectively. After developing, users of this system can add, edit, search, and save 
data about bus stops, routes, admin and lines of Muang Phitsanulok city loop bus. The findings showed that this 
developed system can highly satisfy users because it matches their needs, works accurately, reliable, easy-to-use, 
and has a beautiful system design. Moreover, data can be accessed rapidly, be searched as their needs and 
search result is always related to keyword.  

Keywords: public transportation,  mueang phitsanulok district, Web site, Service, Development  
 
 
 
 
 

 

1571



 
 

บทน า  
จังหวัดพิษณุโลกอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทาง

ทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร 
เนื่องจากมีความเจริญในหลายๆ ด้าน และจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ท าให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น
ศูนย์กลางในด้านการคมนาคมของภูมิภาคนี้ โดยเป็น
จุดเช่ือมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ รวมทั้ง
ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็น "เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน" 
ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจั งหวัด
พิษณุโลกได้ทั้งทางรถยนต์ รถประจ าทาง รถไฟ และ
เครื่องบิน 

เนื่องจากปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชนใน
เขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก หันมาใช้บริการรถยนต์
โดยสารสาธารณะมากขึ้นเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน  ลดมลภาวะและการจราจรที่คับคั่ง ท าให้มี
รถยนต์โดยสารที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารรอบเมือง
พิษณุโลกมากขึ้น แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักจะพบ
ปัญหาว่า ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของ
รถยนต์โดยสารรอบเมืองได้ เพราะปัจจุบันมีการให้
ข้อมูลรถยนต์โดยสารเฉพาะจุดไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการ
ข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก
ขึ้น โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูล
จุด ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลการเดินรถ ข้อมูลผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาเส้นทางการเดินรถ
จากจุดต้นทาง ไปยั งจุ ดปลายทาง ได้  เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลรถยนต์โดยสาร
สาธารณะรอบเมืองพิษณุโลกได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการ

ข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดรถโดยสารสาธารณะ 
ณรงค์และคณะ(2555) กล่าวว่า รถโดยสาร

สาธารณะ หมายถึง รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินทาง
ตามทางที่ก าหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นราย
คนตามอัตราที่ใช้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง โดยได้
สรุปประเภทของรถสาธารณะไว้ ดังนี้ 

-  รถยนต์รับจ้างระหว่ างจั งหวัด  ได้แก่ 
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ด คนที่ใช้
รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้
เฉพาะที่นายทะเบียนก าหนด  

- รถยนต์รับจ้าง ได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุก
คนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์ สาธารณะอื่น 
นอกจากรถยนต์โดยสารประจ้าทาง  

- รถยนต์บริการ หมายความว่า รถยนต์บรรทุก
คนโดยสารหรือให้เช่า ซึ่งบรรทุกคน โดยสารไม่เกิน
เจ็ดคน ดังต่อไปนี้ 

-  รถยนต์บริการธุรกิจ ได้แก่ รถยนต์ที่ใช้
บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดิน
ทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พัก
อาศัย ที่ท าการของผู้โดยสาร หรือที่ท าการของผู้
บริการธุรกิจนั้น   

-  รถยนต์บริการทัศนาจร ได้แก่ รถยนต์ที่ผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ใช้รับส่งคน
โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว   

-  รถยนต์บริการให้เช่า ได้แก่ รถยนต์ที่จัดไว้
ให้เช่า ซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อน้าไป รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารหรือสิ่งของ   

-  รถยนต์โดยสารบริการ เป็นรถโดยสารที่ให้
เช่าเป็นครั้งคราว โดยมีการตกลงก่อนท าการขนส่ง 
ได้แก่ รถยนต์เช่า (Car rent) และรถยนต์บริการ
ทัศนาจร หรือรถโดยสารน าเที่ยว (Coach) รถยนต์
โดยสารประเภทน้ี  จะมีบทบาทในการท่องเที่ยวแบบ
เป็นหมู่คณะ (Group tour) 
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-  รถโค้ช (Coach) มี 2 แบบ คือ รถโค้ชช้ัน
เดียว และ 2 ช้ัน ซึ่ งต่างกันที่จ านวนที่นั่ งของ 
ผู้โดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวก บางรุ่นจัดท า
เป็นที่น่ังแบบโซฟาช้ันล่างด้านหลังรถ เหมาะกับการ
เดินทางระยะไกล ที่น่ังสามารถปรับเอนนอนได้ และ
มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในรถ เช่น มีมินิบาร์ วีดีทัศน์ 
คาราโอเกะ และห้องน้ า เป็นต้น  

- รถโดยสารประจ าทาง คือ รถยนต์โดยสารที่
ให้บริการประจ าทาง ทั้งในเขตตัวเมือง และส่วน
ภูมิภาค เช่น รถเมล์ธรรมดา รถเมล์ปรับอากาศ 
รถเมล์ทางด่วน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะมาตรฐาน รถหลาย
มาตรฐาน เช่น รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสาร
ปรับอากาศสองช้ัน รถโดยสารธรรมดา รถโดยสาร
สองแถว  

- รถยนต์โดยสารไม่ประจ าทาง คือ รถยนต์
โดยสารที่ ให้บริการทั่วไป ไม่ประจ าเส้นทางใด 

เส้นทางหนึ่ง เช่น รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถยนต์
ทัศนาจร ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะมาตรฐานรถเช่นเดียวกับ 
รถโดยสารประจ าทาง   

ข้อมูลการให้บริการรถโดยสารรอบเมือง
พิษณุโลก 

เมื่อปลายปี 2557 ที่ผ่านมา “รถเมล์บ้านเรา” 
ผู้ให้บริการรถรอบเมืองพิษณุโลก และรถเข้าม.
นเรศวร ได้หยุดให้บริการเดินรถ  ซึ่ งท าให้ชาว
พิษณุโลกใจหาย เพราะใช้โดยสารกันมานาน แต่
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาแทนที่รถเมล์ที่
ปลดประจ าการไป เป็นรถเมล์ Mini Bus และรถสอง
แถวสีม่วง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะคุ้นตา หรือเคยใช้
บริการกันบ้ างแล้ว  แต่ส าหรับผู้ที่ เ ดินทางมา
พิษณุโลกครั้งแรกนั้น อาจจะยังมาไม่ถูก ซึ่งทาง
บริษัทผู้ประกอบการรายใหม่มีเส้นทางจุดผ่านรถรอบ
เมืองพิษณุโลกดังรูปที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างเส้นทางจดุผ่านรถรอบเมืองพิษณโุลก 
 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและการแพร่กระจาย
เทคโนโลย ี

1. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model - TAM)  

Davis (1989) กล่าวว่า ทฤษฏีการยอมรับ
เทคโนโลยี                            
           (Theory of Reasoned Action) ของ 
Ajzen แ   Fishbein เป็นแบบ    อง   อ      
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             อ                   ของผู้ใช้งานโดย
เสนอว่า เมื่อผู้ใช้งานได้รับการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใช้งานและระยะเวลาของการใช้งานหรือการยอ
รับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี ้

- การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived 
Usefulness) ถูกจ ากัดความโดย Fred Davisว่า 
ระดับความเช่ือของบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ 
ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของตนได้ 

- ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม ง่ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น 
(Perceived Ease of Use) Davis ได้ให้ค าจ ากัด
ความไว้ว่า ระดับความเช่ือว่าการใช้งานนั้นไม่
ต้องการความพยายามในการใช้งาน นั่นคือ ใช้งาน
ง่ายนั่นเอง 

ปัจจุบันนี้การน าเอาแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model 
:TAM) เข้ามาใช้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างแพร่หลาย เ ช่น เกี่ยวกับเกม
ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ และการ
แบ่งปันข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น แสดงให้
เห็นว่า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็น
แนวคิดหนึ่ งที่ ได้รับความนิยมจากนักวิจัยด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญ น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้
งานและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่อไปโดยสิงหะและ
สุนันทา (2555) กล่าวว่า หลักการของ TAM จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (External 
Variables)  ก าร รั บรู้ ถึ งประ โยชน์ที่ ไ ด้ รั บจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness 
หรือ PU) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease of Use หรือ PEOU) และ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ในแต่ละ

บุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
การใช้ด้วย ซึ่ง Davis และ Arbor (1989) อธิบายถึง
การรับรู้ถึงประโยชนที่ได้รับ คือ ระดับความเช่ือ
เฉพาะบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของตนได้ ซึ่งคนที่จะ
ใช้หรือไม่ใช้นั้นอยู่ที่ว่า สิ่งนั้นจะช่วยให้การท างาน
ของเขาดีขึ้นหรือไม่ และยังรวมไปถึงความรวดเร็ว
และความถูกต้ องที่ ท า ให้ งานมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังต้องดูถึงการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานของแต่ละบุคคล ถ้าหากเทคโนโลยีที่มีการใช้งาน
ที่ยากเกินไปก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประโยชน์
ต่องานไปด้วย 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ 
ปัจจัยที่ก าหนดในแง่ปริมาณหรือความส าเร็จที่ได้รับ
ว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะ
ที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพล
จาก ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึง
ความจาเป็นที่ต้องเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ในแบบจ าลอง 
TAM เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบาย
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของ
บุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
สารสนเทศ 
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2. การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion 
of Innovation - DOI) 

เป็นกระบวนการในการถ่ายเทความคิด การ
ปฏิบัติข่าวสารหรือพฤติกรรมไปสู่ที่ต่างๆ จากบุคคล
หรือกลุ่มบุคลไปสู่กลุ่มบุคคลอื่นโดยกว้างขวางจน
เป็นผลให้เกิดการยอมรับความคิดและการปฏิบัติ
เหล่านั้นอันมีผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในท่ีสุด  

Rogers (1983) ได้อธิบายว่าคาดว่าการ
แพร่กระจาย หรือ "Diffusion" ดังต่อไปนี้ การ
แพร่กระจาย คือ กระบวนการซึ่งนวัตกรรมถูกสื่อสาร
ผ่านช่องทางในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างสมาชิกต่างๆที่
อยู่ในระบบสังคม (Diffusion is the process by 
which an innovation is communicated 
through certain channels overtime among 
the members of a social systems) ตาม
ความหมายข้างต้น Rogers ได้อธิบายส่วนประกอบ
ของการแพร่กระจายนวัตกรรมไว้ 4 ประการคือ  

- มีนวัตกรรมเกิดขึ้น  
- ใช้สื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนวัตกรรมนั้น  
- ช่วงระยะเวลาที่เกิดแพร่กระจาย  
- ผ่านไปยังสมาชิกในระบบสังคมหนึ่ง 
จากนั้น Everette M. Rogersได้เสนอทฤษฏี 

การเผยแพร่เทคโนโลยีในองค์กร (Diffusion of 
Innovation - DOI) โดยมีองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการ
กระจายนวัตกรรมดังนี้ คือ  

- ประโยชน์ (Relative Advantage) 
หมายความว่านวัตกรรมนั้นดู เหมือนจะดีกว่ า
เทคโนโลยีอื่น ๆ  

- ความเข้ากันได้ (Compatible) หมายความ
ว่านวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับค่านิยม ประสบการณ์
ในอดีต และความจ าเป็นในอนาคตหรือไม่  

- ความซับซ้อน (Complexity) หมายความว่า
นวัตกรรมนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจหรือนาไปใช้
หรือไม่  

- การทดลองใช้ (Trial ability) หมายความว่า
หน่วยงานจะทดลองนานวัตกรรมนั้นมาใช้ได้หรือไม่  

- การสังเกตเห็นได้  (Absorbability) 
หมายความว่าผลลัพธ์ของการใช้วัตกรรมนั้นจะมีผู้
สังเกตเห็นหรือไม่ 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
อรุณรัตน์(2553) ให้ความเห็นว่า ทฤษฎีการใช้

ประโยชน์และความพึงพอใจอยู่ภายใต้กรอบทฤษฎีที่
นักการสื่อสารมวลชนเรียกว่า ทฤษฎีเชิงหน้าที่ 
(Functional Perspective) การวิเคราะห์ในเชิง
หน้าที่ของสื่อมวลชนนี้ตั้ งอยู่บนความเ ช่ือที่ ว่ า 
พฤติกรรมและปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์ต่างก็
เกี่ยวข้องในเชิงหน้าที่ต่อกัน กล่าวคือ มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งแบบลูกโซ่และแบบ
วงจร ดังนั้น พฤติกรรมของมนุษย์จึงอาจจะอธิบายได้
ว่า เกิดขึ้นจากความต้องการ ซึ่งความต้องการแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน
ของบุคคลเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการอันเกิดจาก
พื้นฐานด้านจิตใจของบุคคลนั้นๆ และประสบการณ์
ที่บุคคลนั้นได้รับจากสถานการณ์ทางสังคม 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็น
ทฤษฎีที่มีความเช่ือว่า ผู้รับสารเป็นผู้ก าหนดความ
ต้องการของตนเองและประเภทของสื่อที่เลือกใช้ 
รวมถึงลักษณะของเนื้อหาสารที่เปิดรับ ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนให้มากที่สุด โดยเน้น
ถึงความส าคัญของผู้รับสารว่าเป็นตัวจักรส าคัญที่
สามารถตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการเป็น
หลัก  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
โ อภาส  (2551)  ไ ด้ ใ ห้ ค านิ ย ามว่ า ร ะบบ

ฐานข้อมูล (Database Systems) คือ ศูนย์ของ
ข้อมูลต่างมีความสัมพันธ์กัน (Relationship)โดยจะ
มีกระบวนการจัดหมวดหมู่  ข้อมูลอย่างมีระเบียบ
แบบแผน ก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของ
ข้อมูลจากแผนกต่างๆ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้อย่างมีระบบ
ภายในฐานข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งานแต่ละแผนก
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สามา รถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อมู ล ส่ วนกล า งนี้ เ พื่ อ น า ไ ป
ประมวลผลรวมกันได้ และการที่มีศูนย์กลางข้อมูล
เพียงแหล่งเดียว รวมถึงความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้งานร่วมกันได้จะช่วยแก้ปัญหาความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล และที่ส าคัญ ข้อมูลในฐานข้อมูล
จะไม่ผูกติดกับโปรแกรม กล่าวคือ จะมีความอิสระใน
ข้อมูล (Program-Data Independence) และด้วย
แนวคิดของฐานข้อมูลนี้เอง จึงท าให้แก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูล
ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูลนี้ผู้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการ
จัดการและการพึ่ งพาผู้ เ ช่ี ยวชาญ หรื อผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โอภาส (2549) กล่าวว่า การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบ
สารสนเทศขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับแก้ปัญหาหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและด้วยระบบสารสนเทศในยุค
ปัจจุบัน นับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีขนาด
ใหญ่ ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงเป็น
ต้องได้รับการวางแผนที่ดีและหากเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่า
ทีมงานจะเป็นท่ีมีประสบการณ์ก็ตาม 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติแล้วจะประกอบ
ไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การ
วิเคราะห์ (Analysis), การออกแบบ (Design), และ
การน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสาม
นี้สามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก 
ในการที่โครงการของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มัก
จ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
แนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม 

ความรู้เกี่ยวกับ PHP 
อนรรฆนงค์ (2554) ได้ให้ค านิยามว่าภาษา 

PHP นั้นถูกสร้างขึ้นประมาณกลางปี ค.ศ.1994 โดย 
Rasmus Lerdorf ชาวเดนมาร์กเป็นผู้เริ่มต้นพัฒนา 
ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นก็มาจากความต้องการที่จะบันทึก

ข้อมูลผู้ที่เยี่ยมชมโฮมเพจส่วนตัวของเขา โดยแนวคิด
ก็คือ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C แต่ต้องการ
แยกส่วนที่เป็น HTML ออกจากภาษา C และนั้นท า
ให้เขาได้สร้างโค้ด HTML ขึ้นมาใหม่ และตั้งช่ือว่า 
Personal Home Page Tools (PHP-Tools) 

หลังจากสร้าง PHP ขึ้นมาแล้วเขาได้เริ่ม
แจกจ่ายโค้ดฟรีออกไป แต่ในช่วงแรก PHP ยังไม่มี
ความสามารถอะไรมากนัก 

ในช่วงกลางปี  ค .ศ .1995 เขาได้ เพิ่ มขีด
ความสามารถให้ PHP สามารถรับข้อมูลที่ส่งจาก
ฟอร์มของ HTML รวมทั้งสามารถติดต่อกับ
ฐานข้อมูล MySQL ได้ 

ในปี ค.ศ. 1997 ได้ เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม
พัฒนาจึงมีผู้ร่วมพัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski 
และAndi Gutmans ได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนา
โค้ดขึ้นมาใหม่ ให้ดีขึ้นในหลายๆด้าน ทั้ งแก้ ไข
ข้อบกพร่อง, เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มเครื่องมือ
ต่างๆ มากขึ้น เช่น เปลี่ยนแปลงไปสู่การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้กับ 
Web Server ได้หลากหลายแพลตฟอร์มจนเป็นที่
นิยมในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน PHP ได้ผ่านการพัฒนามาหลาย
เวอร์ ชันมี เว็บไซต์ทางการของ PHP คือ 
http://php.net. ซึ่งสามารถเข้าไปอัพเดตเวอร์ชัน
ล่าสุด รวมทั้งหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
เว็บด้วย PHP ได้ ส าหรับเมืองไทยนั้น PHP ได้รับ
ความนิยมในการพัฒนาเว็บไซต์สูงสุด เป็นภาษา
เขียนเว็บที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีเว็บช่ือดังหลายๆ 
แห่ งที่ พัฒนาด้ วย  PHP ตั ว อย่ า ง เ ช่ น 
www.pantip .com เป็นเว็บไซต์ที่โด่งดังที่นิยมของ
คนไทยก็สร้างด้วยภาษา PHP เป็นหลัก 

- กลไกการท างานของเว็บเพจและไฟล์ PH
ด้วยความพิเศษของ PHP ท าให้เพิ่มความสามารถให้
เก็บเว็บเพจทั่วไป ดังนั้นจึงเปรียบเทียบการท างานใน
รูปแบบทั่วไปกับรูปแบบใหม่ที่ใช้ PHP 
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- รูปแบบทั่วไป กลไกการท างานของเว็บเพจ
ทั่วๆไปที่ภาษา HTML นั้น เมื่อปิดเว็บบราวเซอร์
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งไฟล์เว็บเพจ HTML กับมา
แสดงผลบนหน้าเว็บบราวเซอร์ 

- รูปแบบที่ใช้ PHP ส าหรับเว็บเพจที่มีภาษา 
PHP รวมอยู่ด้วยกันนั้น เมื่อปิดเว็บบราวเซอร์
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยัง
เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ 
PHP และ ติดต่อกับฐานข้อมูล แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้
จากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา HTML 
ทั้งหมด กลับไปยังเว็บบราวเซอร์ให้ผู้ใช้ได้น าไปใช้
งานต่อไป ส าหรับภาษาในกลุ่ม Server-Side Script 
อื่นๆ เช่น ภาษา CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JPS ก็
จะท างานด้วยกลไกการท างานคล้ายๆ กันต่างกัน
เพียงแค่ตัวภาษาเท่าน้ัน 

- ความสามารถของ PHP เนื่องจาก PHP มี
ความสามารถมากมาย ดังนั้น ผู้เขียนจึงจัดหมวดหมู่
ของความสามารถที่ PHP สามารถท าได้ออกเป็น 3 
หมวดหมู่ ดังนี ้

- ความสามารถพื้นฐาน เป็นความสามารถขั้น
พื้นฐานท่ีภาษาสคริปต์ทั่วๆ ไปต้องท าได้ ได้แก่ 

- สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกับผู้
ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น PHP นั้นช่วยให้เราสร้างฟอร์ม
เพื่อรับข้อมูลกับผู้ใช้งาน, ใช้งาน Cookies เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

- แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา 
HTML ได้ทันที ท าได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์แทรก
เครื่องหมายพิเศษเข้าไประหว่างส่วนที่เป็นภาษา 
HTML ก็จะท าให้สามารถเพิ่มขึ้นทันที 

- ฟังก์ชันสนับสนุนการท างาน PHP มีฟังก์ชัน
มากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความอักขระ 
และ Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) 
และสนับสนุนตัวแปร Scalar. Array, Associative, 
Array นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดโครงสร้างข้อมูล

รูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได้ (เช่นเดียวกับภาษา C 
หรือ Java) 

- ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล
การสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการรับส่งข้อมูลกับ
ผู้ใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก , 
การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ , การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนต้องมีใช้งานฐานข้อมูลเพี่อ
ท า ใ ห้ ข้ อ มู ล ถู ก จั ด ก า ร อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บและแสดงผลทางเว็บ
เพจได้อย่างถูกต้องสวยงาม ซึ่งภาษา PHP มีข้อดีกว่า
ภาษาอื่นที่สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้
มากมาย ส าหรับฐานข้อมูลที่ PHP สามารถเช่ือมต่อ
ได้ ได้แก่ Access, dBase, Empress lnformix, 
lnterBase Solid, PostgreSQL, My SQL, Oracle, 
SQLServer, Unix dbm, Velocis  

- ความสามารถขั้ นสู ง  นอก เหนื อจาก
ความสามารถท่ีกล่าวไปแล้ว PHP ยังมีความสามารถ
ในด้านอ่ืนๆ อีกโดยสรุปได้ดังนี้ 

- สนับสนุนการติด ต่อกับโปรโตคอลไ ด้
หลากหลาย PHP สามารถเช่ือมต่อกับโปรโตคอล
อื่นๆเช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ HTTP 
และสามารถปิดพอร์ตการเช่ือมโยง (Socket) หรือ
สื่ อสาร โต้ ตอบแบบอินเตอร์แอ็คทีฟโดยผ่ าน
โปรโตคอลอื่นๆได้ด้วย 

- สามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ
เนื่องจาก PHP จะถูกประมวลผลและท างานอยู่บน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น โปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มี
ขนาดใหญ่  และซับซ้อนเพียง ใดก็จะสามารถ
ประมวลผลได้ โดยไม่จ า เป็นต้ องใ ช้กับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น ฮาร์ดแวร์ใน
ระดับใดก็สามารถใช้ได้ 

- องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP ซึ่ง
ในการเขียน PHP นั้นสิ่งที่ต้องมีเพื่อใช้ในการเขียน
คือ 

- เซิร์ฟเวอร์ ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่
ก าลังเขียนหน้าท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ หากเป็นเว็บไซต์
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ที่ท างานจริงจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดี
เยี่ยมแยกต่างหาก 

- ไคลเอนท์ ส าหรับไคลเอนท์ก็คือ เครื่องของ
ผู้ใช้งาน ในการศึกษาด้วยตนเอง อาจจะให้ไคลเอนท์
กับเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องหมายเดียวกันไปเลย 

- โปรแกรม Web Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ท า
ให้เซิร์ฟเวอร์กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ พร้อมรองรับ
การใช้งานจากไคลเอนท์หลายๆ ตัวพร้อมกัน ส าหรับ
โปรแกรม Wep Server ที่นิยมกันก็คือ Apache 
PWS (Personal Wep Server) และ IIS (Microsoft 
internet information Server) 

- โปรแกรม Text Editor เป็นซอฟต์แวร์ที่เรา
ใช้พิมพ์และแก้ไขสคริปต์ในภาษา PHP ซึ่งมีให้เลือก
หลายโปรแกรม เช่น Notepad, FrontPage, 
Dreamweaver และ Edit Plus เป็นต้น 

- PHP Script Language คือค าสั่งภาษา 
PHP ที่จะเขียนนั้นเอง 

- โปรแกรม Database Server เป็นซอฟต์ 
แวร์ที่ท างานบนเซิร์ฟเวอร์ ท าให้เซิร์ฟเวอร์ให้บริการ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ ส าหรับโปรแกรม Database 
Server ที่นิยมกันก็คือ MySQL, Postgre SQL, SQL 
Server 

- โปรแกรม Database Manager เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้โปรแกรม Database Server 
บางตัว เช่น MySQL ไม่ได้สร้างส่วนที่จัดการ, สร้าง, 
แก้ไข Database เหมือน Microsoft Access ท าให้
จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยที่คอยจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ซึ่งก็คือ PHPMyAdmin พัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP 
เพื่อใช้ในการจัดการ MySQL โดยเฉพาะ 

เนื่องจาก PHP เป็นภาษา Script Language 
ดังนั้น ค าสั่งต่างๆ จึงเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ 
(Script)  โ ดนภาษาจัดอยู่ ในกลุ่ ม  Server-Side 
Script นั่นคือ ภาษานั้นจะถูกประมวลผลบนเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกับ CGI, ASP, ASP.NET. PHP, 
JSP เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมในกลุ่มนี้ต้องอาศัย

ตัวแปลชุดค าสั่ง ซึ่งจะเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อแปล
ค าสั่งส่งกลับไปยังเครื่องไคลเอนท์ในรูปไฟล์ HTML 

 

วิธีการวิจัย  
- ศึกษาหลักการ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

เว็บไซต์ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
- น าผลจาการศึกษา มาประมวลแล้วก าหนด

กรอบความคิดส าหรับวิจัย 
- ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา 
- สร้างเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ความ

ต้องการและแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบเว็บไซต์
การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบ
เมืองพิษณุโลก 

- ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ท าการสุ่มตัวอย่างไว้ 

- วิเคราะห์แปลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม 

- น าต้นร่างของแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงในด้าน
เนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม (index of congruence) ด้านความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) คือการหาความ
สอดคล้องกันระหว่า งข้ อค าถามแต่ ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of Item - Objective 
Congruence หรือ IOC) สุรวาท (ไม่ระบุปี) 

โดยใช้สูตร    
N

ER
IOC                        

เมื่อ ER แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ 
             N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป 
แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์นั้น แสดง
ว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ 

ผลของการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ค่า 
IOC ไม่ต่ ากว่า 0.80 เกือบทุกข้อ มีบางข้อที่ต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข  โดยภาพรวมแบบสอบถามมี
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ความสอดคล้อง ภาษาที่ใช้เหมาะสม เข้าใจง่าย ข้อ
ค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดี 

- พิจารณาปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมอีก
ครั้ง จนได้เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ แล้วน าออกไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง  

- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการ
ข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก 
ด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล  

- ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงระบบ รวมทั้งใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ ใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของ
บุญชม (2547) 5 ระดับท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ และ
จัดท าเอกสารรายงานการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชากรที่ ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่
แท้จริงของผู้ใช้บริการ 

ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตาม
ความเหมาะสมคือจ านวน 400 คนโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling)
โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มที่เคยใช้หรือใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ  

2.  เคร่ืองมือในการวิจัย 
- แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบของ

เว็บไซต์การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะ
รอบเมืองพิษณุโลกเชิงลึก และน าผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถาม 

- แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบเว็บไซต์การ
ให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมือง
พิษณุโลกโดยก าหนดค าถามที่ผู้วิจัยต้องการทราบใน
เรื่ อ ง รู ปแบบและ เนื้ อหาของ เว็ บ ไซต์ ฯ  ตาม
วัตถุประสงค์ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบ

เมืองพิษณุโลก โดยเป็นแบบสอบถามเพื่อท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ มีรูปแบบของ
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้เว็บไซต์การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
รอบเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท าการสร้าง
แบบสอบถามโดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง 
ไม่เป็นทางการ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย 

คณะผู้ วิ จั ย ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาท าการแปลงค าตอบในแต่ละข้อลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 11.5 
เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 
ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม
(2547)มาใช้ในการแปลความหมายดังนี้ 

- ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึงผู้ที่ต้องมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

- ค่าเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึงผู้ที่ต้องมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

- ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึงผู้ที่ต้องมีความ
พึง 

พอใจในระดับปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึงผู้ที่ต้องมีความ

พึงพอใจในระดับน้อย 
- ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึงผู้ที่ต้องมีความ

พึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห ์
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ความต้องการรูปแบบของเว็บไซต์ฯ สามารถสรุปผล
การสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

- ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบในปัจจุบันของผู้
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะคือ การให้บริการ
ข้อมูลการเดินรถกับผู้ใช้บริการไม่ทั่วถึงและยังไม่มี
เว็บไซต์ส าหรับการให้บริการด้านข้อมูล 

- ประเด็นที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ
โดยการสอบถามกับพนักงานขับรถ ผู้ใช้บริการที่อยู่
แถวนั้นหรือสังเกตจากป้ายหน้ารถ ซึ่งท าให้การ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการเกิดความล่าช้า 

- ประเด็นที่ 3 ข้อมูลที่จ าเป็นในการน ามา
จัดท าเว็บไซต์ ได้แก่ข้อมูลจุดผ่านรถ ข้อมูลสายการ
เดินรถ ข้อมูลเส้นทางเดินรถ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท าให้

ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อมูลเส้นทางที่ต้องการ ด้วยการ
ค้นหาจากจุดต้นทาง และปลายทาง  

2. ผลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบเว็บไซต์ฯ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงสรุป
พบว่า ด้านข้อมูลและเนื้อหา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความต้องการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ส่วน
ด้านรูปแบบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการโดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

3. จากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้เว็บไซต์การให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก  จ านวน 3 ด้าน โดย
ข้อมูลเชิงสรุปพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน มีระดับคะแนน 4.39 อยู่ในระดับมาก ดัง
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์ฯ 
ด้านที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านเนื้อหา 4.32 1.240 มาก 
ด้านง่ายต่อการเข้าใช้งาน 4.46 0.997 มาก 

ด้านการรบับริการ 4.40 1.028 มาก 
ภาพรวมท้ัง 3 ด้าน 4.39 1.088 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก 

- ข้อมูลจุดผ่านรถโดยสาร
- ข้อมูลเส้นทางเดินรถ
- ข้อมูลสายการเดินรถ
- ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

การพัฒนาเว็บไซต์การ
ให้บริการข้อมูลรถยนต์

โดยสารสาธารณะรอบเมือง
พิษณุโลก 

ผู้ดูแลระบบ

- ข้อมูลจุดผ่านรถโดยสาร
- ข้อมูลเส้นทางเดินรถ
- ข้อมูลสายการเดินรถ
- ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

0

ผู้ใช้ท่ัวไป

- ได้ค าค้นหาเส้นทางการรถ
จากจุดต้นทางไปยังจุด
ปลายทาง

- ค้นหาเส้นทางการรถจากจุด
ต้นทางไปยังจุดปลายทาง

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพโครงสร้างบริบท (Context Diagram) 
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Tb_locate

l_id  (PK)PK

l_name

Tb_route

r_id  (PK)PK

l_name

r_time

l_id(FK)

Tb_busline

b_id  (PK)PK

b_name

b_detail

r_id(FK)

Tb_admin

a_username  (PK)PK

a_password

a_namel

a_tell

a_email
 

ภาพที่ 3 แสดง ER-Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าตาของเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก 
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ภาพที่ 5 แสดงผลลัพธ์จากการการค้นหาข้อมลูของผู้ใช้เว็บไซตฯ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการ

ข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมืองพิษณุโลก 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รูปแบบระบบและระบบฐานข้อมูลฯช่วยท าให้
ระบบง่ายต่อการเข้าใช้งานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกวินและบุญรัตน์(2555) ได้ศึกษาเรื่องระบบน า
ทางส าหรับรถประจ าทางบนโทรศัพท์มื อถื อ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยระบบมีส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ สามารถก าหนดต าแหน่ง สามารถค้นหาข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า น่าเช่ือถือ ช่วยให้ผู้โดยสารรถ
ประจ าทางสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล ตรงกับด้านการรับบริการ การง่ายต่อ
เข้าใช้งานและเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิ
ศักดิ์(2543) ได้ศึกษาเรื่องระบบตรวจสอบเส้นทาง
เดินรถประจ าทางบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ WAP โดย

ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรถประจ าทาง 
ข้อมูลเส้นทางเดินรถประจ าทาง สามารถค้นหาข้อมูล
รถประจ าทาง จากสถานที่หลักๆ ที่ต้องการไปและ
ค้นหาจากสถานที่ต้นทางกับปลายทางที่ต้องการไป
ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพในการค้นหาและแสดง
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรถประจ าทางแก่ผู้ใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
สรุป  

จากการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์การ
ให้บริการข้อมูลรถยนต์โดยสารสาธารณะรอบเมือง
พิษณุโลก โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

-  ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและ
ค้นหาข้อมูลจุดผ่านรถ ข้อมูลเส้นทางเดินรถ ข้อมูล
สายการเดินรถและข้อมูลผู้ดูแลระบบ  
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-  ผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาเส้นทางการรถจาก
จุดต้นทางไปยังจุดปลายทางได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลรถยนต์โดยสารสารธารณะ
รอบเมืองพิษณุโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก โดยทั้ง 3 ด้านคือด้านเนื้อหา ด้านง่ายต่อ
การเข้าใช้งานและด้านการรับบริการ มีความพึง
พอใจในระดับมากในเรื่องข้อมูลหลากหลาย มีความ
ทันสมัย มีความถูกต้อง ชัดเจนน่าเช่ือถือ ครอบคลุม
กับความต้องการ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ง่ายต่อการค้นหา 
รูปแบบระบบมีความสวยงาม  สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้ตามต้องการ ผลลัพธ์ของการสืบค้นสัมพันธ์กับค า
ที่สืบค้น และความเร็วในการเรียกใช้บริการ   

ข้อเสนอแนะ 
-  ควรเพิ่มเง่ือนไขการค้นหาในรูปแบบการต่อ

สายเดินรถ ในกรณีที่เส้นทางที่ผู้ใช้เลือกไม่มีสายการ
เดินรถผ่านใน 1 สาย 

-  ควรเพิ่มการน าเสนอเส้นทางที่ผู้ใช้เลือก ใน
รูปแบบแผนที ่
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการดูดซับไอออนของเหล็ก  (III) ในสารละลายด้วยเพคตินจากเปลือกมะนาว

โดยท าการทดลองแบบแบตซ์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ ได้แก่ ปริมาณเพคติน (0.1-0.5 กรัม) เวลาในการดูดซับ (10-300 นาที) 
และความเข้มข้นเร่ิมต้นของไอออนเหล็ก (III) (2-5 มิลลิโมลาร์) ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเพคตินที่เหมาะสมในการดูดซับไอออนของ
เหล็ก (III) เท่ากับ 0.5 กรัม การดูดซับเริ่มเข้าสู่สมดุลที่เวลา 40 นาที โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับประมาณร้อยละ 81.05 และการ
เพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเหล็ก (III) มีผลท าให้ความสามารถในการดูดซับเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.164 ถึง 0.335 มิลลิโมลต่อกรัม 
นอกจากนี้ยังท าการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับโดยศึกษาจากไอโซเทอมของแลงเมียร์และไอโซเทอมของฟรุนดลิช พบว่าไอโซเทอม
ของการดูดซับไอออนของเหล็ก (III) นี้สอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.9106 และมี
ค่าความสามารถในการดูดซับแบบชั้นเดียวสูงสุด (qm) เท่ากับ 0.484 มิลลิโมลต่อกรัม 

 
ค าส าคัญ: เพคติน เปลือกมะนาว ไอออนเหล็ก (III) การดูดซับ ไอโซเทอม 

 

Abstract 
This research aimed to study the adsorption of Fe (III) ion in aqueous solution by pectin from lime peel 

using batch experiment. The effects of amount of pectin (0.1-0.5 g), contact time (10-300 min) and initial 
concentration of Fe (III) ion (2-5 mM) on the adsorption were investigated. The results revealed that the 
appropriate amount of pectin for adsorption of Fe (III) ion was 0.5 g. The adsorption reached equilibrium at 40 
min with the efficiency of adsorption about 81.05%. Also, an increasing initial concentration of Fe (III) ion 
increased adsorption capacity from 0.164 to 0.335 mmol/g. Furthermore, the Langmuir and Freundlich isotherms 
were applied to describe the adsorption equilibrium data. It was found that the adsorption isotherm of Fe (III) ion 
fitted to the Langmuir isotherm (R2 = 0.9106). The maximum monolayer adsorption capacity (qm) was 0.484 
mmol/g.  

 
Keywords: Pectin, Lime peel, Iron (III) ion, Adsorption, Isotherm 
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บทน า 
น้ าถือ เป็ นสิ่ งจ า เป็ นต่อการด ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มี
ความต้องการใช้น้ าเพื่อประโยชน์ในด้านการอุปโภค
และบริโภค การคมนาคม การเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม จึงส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ ามีสิ่งปนเปื้อน
เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากแร่ธาตุที่มีในธรรมชาติและจาก
ส าร เค มี ที่ ถู ก ใ ช้ ใน ภ าค อุ ต ส าห ก รรม แ ล ะ ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ โดยแหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน 
และน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล ในปัจจุบันแหล่งน้ า
บาดาลถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอย่างมาก (พัชรินทร์, 2549) แต่เนื่องจากน้ า
บาดาลไหลผ่านช้ันดินช้ันหินใต้ดิน จึงอาจละลายเอา
แร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส เป็นต้น เข้ามาเจือ
ปนกับน้ า ท าให้น้ าบาดาลมีคุณภาพต่ าลงและไม่
ปลอดภั ยต่อการน ามาใช้อุป โภคและบริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน ในกรณีที่น้ าบาดาลมีเหล็กปนเปื้อนอยู่
ในปริมาณมากจะท าให้น้ ามีสีน้ าตาลแดงหรือแดง มี
กลิ่นสนิมเหล็ก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดคราบเกาะตาม
เสื้อผ้า และยังส่งผลท าให้ท่อน้ าอุดตันเนื่องจากเกิด
สนิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการ
อุปโภคและบริโภคน้ าบาดาลจึงจ าเป็นต้องก าจัดเหล็ก
และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากน้ าเสียก่อน (รัตนา และ
คณะ, 2551) 

วิธีการก าจัดโลหะในน้ ามีอยู่มากมาย เช่น การ
ตกตะกอนด้วยสารเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การ
แลกเปลี่ยนไอออนด้วยเรซิน (Kyzas, 2012) การกรอง 
การสกัด และการดูดซับ (พอตา, 2547) เป็นต้น การ
ดูดซับเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจและถูกน ามาใช้
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นวิธีท่ีท าได้ง่าย ต้นทุนใน
การด าเนินการต่ า ใช้เวลาไม่นาน และใช้สถานที่ไม่
มาก (Sukpreabprom et al., 2014) ส าหรับตัวดูด
ซับที่นิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายคือ ถ่านกัมมันต์ แต่
ถ่านกัมมันต์มีราคาแพง ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมน าวัสดุ
ชีวภาพหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาพัฒนาเป็น
ตัวดูดซับ เช่น แกลบ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย กากกาแฟ 

กากถั่ว เปลือกของพืช เปลือกหรือกระดองสัตว์ และ
ผักตบชวา เป็นต้น (รวินทร์ และโกวิทย์, 2554)  

เพคตินจัดเป็นสารประกอบโพลีแซคคาไรด์ที่พบ
ตามธรรมชาติซึ่งท าหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ 
และเป็นสารส าคัญที่พบบริเวณมิดเดิลลาเมลลา 
(middle lamella) ที่ยึดเหนี่ยวเซลล์เข้าด้วยกัน โดย
จับกับเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และไกลโคโปรตีนของ
ผ นั ง เซ ล ล์ พื ช  (ชิ น าน าฏ  แ ล ะ ส มั ช ญ์ , 2556) 
สารประกอบเพคตินเป็นโพลีเมอร์สายยาวของกรดกา
แลคทูโลนิก (D-galacturonic acid) เช่ือมต่อกันด้วย
พันธะแอลฟา 1,4 ไกโคลซิดิก (α -1,4 glycosidic) 
(องอาจ, 2553) เพคตินเป็นสารที่สกัดได้จากเปลือก
ผักและผลไม้หลายชนิด เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง พืชตระกูล
ส้ม  และมะนาว เป็นต้น  จากข้อมูลข้ างต้นทาง
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเพคตนิทีส่กัดจากเปลอืก
มะนาวมาปรับใช้เป็นตัวดูดซับไอออนของเหลก็ (III) ซึ่ง
ถือเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาท าให้เกิด
ประโยชน์ โดยน ามาใช้เป็นตัวดูดซับที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  
วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการน า
เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกมะนาวมาใช้เป็นตัวดูดซับ
เพื่อดูดซับไอออนของเหล็ก (III) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการดูดซับ ได้แก่ ปริมาณเพคติน เวลาในการดูดซับ 
และความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเหล็ก (III) รวมทั้ง
ศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมส าหรับการดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ได้ดี
ที่สุด  

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในปัจจุบันได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการ

น าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น เปลือกพืช เปลือก
สัตว์ แกลบ ฟางข้าว และกะลามะพร้าว เป็นต้น 
(ไกรศรี, 2551) มาผลิตเป็นตัวดูดซับเพื่อใช้ในการ
ก าจัดโลหะหนักออกจากน้ าเสีย ตัวอย่างงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ดั งนี้  สั มพั นธ์  และคณ ะ (2556) ได้
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ท าการศึกษาการดูดซับโลหะหนักด้วยสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอ พบว่าเพคตินท่ีสกัดจากเปลือกส้มโอและ
ต ก ต ะ ก อ น ด้ ว ย เอ ท าน อ ล เข้ ม ข้ น  75%v/v มี
ความสามารถในการดูดซับ Pb2+ และ Cr6+ ได้ดีที่สุดที่
เพคตินปริมาณ 2.5 และ 0.5 กรัม ตามล าดับ รัตนา 
และคณะ (2551) ได้ใช้ไคโตซานเมมเบรนมาก าจัด
เหล็กในน้ าบาดาลสังเคราะห์ ผลการทดลองพบว่าไค
โตซานเมมเบรนมีประสิทธิภาพในการดูดซับเหล็กสูง 
Sirichote et al. (2002) ท าการศึกษาการดู ดซับ
ไอออนเหล็ก (Fe3+) บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากชาน
อ้อย เปลือกลูกยาง และกะลามะพร้าว พบว่าปริมาณ
ไอออนเหล็กที่ถูกดูดซับสูงสุดบนถ่านกัมมันต์จากชาน
อ้อย เปลือกลูกยาง และกะลามะพร้าวมีค่าเท่ากับ 
0.66, 0.41, 0.18 มิ ล ลิ โม ล ต่ อ ก รั ม  ต าม ล า ดั บ 
นอกจากนี้  Annadurai et al. (2003) ได้ใช้เปลือก
กล้วยและเปลือกส้มมาดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ Cu2+, 
Co2+, Ni2+, Zn2+ และ Pb2+ พบว่าทั้งเปลือกกล้วย
และเปลือกส้มมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก
ลดลงตามล าดับดังนี้ Pb2+ > Ni2+ > Zn2+ > Cu2+ > 
Co2+ จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า 
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสามารถน ามาประยุกต์ใช้
เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในน้ าเสีย ซึ่งสามารถช่วยลด
ปัญหามลพิษในแหล่งน้ าได้ และถือเป็นการช่วยก าจัด
ของเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการน ามาสร้างคุณค่า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

วิธีการวิจัย  
การเตรียมตัวดูดซับ 
น าเปลือกมะนาวที่เหลือจากการคั้นน้ ามาล้างท า

ความสะอาดด้วยน้ า แล้วน ามาบดให้มีขนาดเล็กลง
ด้ วย เครื่ อ งบ ด  น า ไปต้ ม ใน เอท านอล 95% ใน
อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที กรองโดยใช้ผ้าขาว
บาง น าไปล้างด้วยน้ าแล้วบีบเอาน้ าออก ท าซ้ าเช่นนี้
อีก 3 ครั้ ง น าไปอบให้ แห้ งที่ อุณหภูมิ  65 องศา

เซลเซียส แล้วน าไปช่ังน้ าหนัก จากนั้นน าเปลือก
มะนาวบดแห้งที่เตรียมได้มาท าการสกัดเพคตินต่อไป  

การสกัดเพคติน เริ่มต้นจากน าเปลือกมะนาวบด
แห้งใส่บีกเกอร์ เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.05 โม
ลาร์ ในอัตราส่วน 1:12 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร น าไป
สกัดในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 60 นาที กรองผ่านผ้าขาวบาง แล้วน าเปลือก
มะนาวที่กรองได้มาสกัดซ้ าอีกครั้งท าเช่นเดียวกับครั้ง
แรก จากนั้นน าสารละลายที่กรองได้ทั้ง 2 ครั้งมา
รวมกัน ท าการตกตะกอนเพคตินโดยเติมเอทานอล 
95% ใน อั ต ร าส่ วน  1:1 โด ยป ริ ม าต ร  เก็ บ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 ช่ัวโมง ท าการกรองแยกเอา
ตะกอนเพคตินด้วยผ้าขาวบางและล้างตะกอนด้วยเอ
ทานอล 95% จ านวน 3 ครั้ง ตามด้วยอะซิโตนเข้มข้น 
50% จ านวน 3 ครั้ง น าเพคตินมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส (ธานุวัฒน์ และคณะ, 2556) บดให้
เป็นผงแล้วน าไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 mesh 
จากนั้นน าเพคตินที่สกัดได้ไปศึกษาการดูดซับต่อไป  

การเตรียมสารละลายไอออนของเหล็ก (III)  
สารละลายไอออนของเหล็ก (III) เข้มข้น 5 มิลลิ

โมลาร์เตรียมจาก FeCl3.6H2O 0.6758 กรัม ละลาย
ในน้ ากลั่นจากนั้นปรับปริมาตรด้วยการเติมน้ ากลั่นลง
ในขวดวัดปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร 

การดูดซับสารละลายไอออนของเหล็ก (III) 
การทดลองแบบแบตซ์ถูกน ามาใช้ศึกษาการดูด

ซับไอออนของเหล็ก (III) ในสารละลายด้วยเพคตินจาก
เปลือกมะนาว (Sukpreabprom et al., 2014) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ และไอโซเทอมของ
การดูดซับ  

การศึกษาผลของปริมาณเพคตินที่มีต่อการดูด
ซับ ท าโดยช่ังเพคตินปริมาณ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 
0.5 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร เติม
สารละลายไอออนของเหล็ก (III) ความเข้มข้น 5 มิลลิ
โมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตรจากนั้นน ามาเขย่าด้วย
เครื่องเขย่า (Stuart รุ่น SSL1) ด้วยความเร็ว 150 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้องกรอง
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เพคตินออกด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 วิเคราะห์หา
ความเข้มข้นของสารละลายไอออนเหล็ก (III) ที่เหลือ
จากการดูดซับโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
มิ เตอร์ (Shanghai Metash รุ่น UV-5100) ที่ความ
ยาวคลื่น 525 นาโนเมตร และน าค่าที่ได้มาค านวณหา
ร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับ ตามสมการที่ (1)  

%Adsorption = 100
C

CC
0

e0 















               (1) 

เมื่อ  C0 คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย
ไอออนเหล็ก(III) (มิลลิโมลาร์) 

       Ce คือ ความเข้มข้นของสารละลายไอออน
เหล็ก (III) ทีส่ภาวะสมดุล (มิลลิโมลาร์) 

การศึกษาผลของเวลาที่มีต่อการดูดซับ ท าโดย
ใช้ปริมาณเพคตินที่ เหมาะสมตามผลที่ได้จากการ
ทดลองข้างต้น เติมสารละลายไอออนของเหล็ก (III) 
ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
จากนั้นน ามาเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240 และ 
300 นาท ีที่อุณหภูมิห้อง กรองเพคติน ออก วิเคราะห์
หาความเข้มข้นของสารละลายไอออนเหล็ก (III) ที่
เหลือจากการดูดซับ แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณหาร้อย
ละประสิทธิภาพการดูดซับ ตามสมการที่ (1)  

การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออน
เหล็ก(III) ที่มีต่อการดูดซับ ท าการทดลองที่ความ
เข้มข้น  2, 3, 4 และ 5 มิลลิ โมลาร์  โดยเลือกใช้
ปริมาณเพคตินที่เหมาะสมและเวลาในการดูดซับจาก
ผลการทดลองข้างต้น น ามาเขย่าด้วยความเร็ว 150 
รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง วิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของสารละลายไอออนเหล็ก (III) ที่เหลือจากการดูดซับ 

แล้วน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าความสามารถในการดูด
ซับ ตามสมการที่ (2)  

eq =   V
W

CC e0 









                           (2) 

เมื่อ qe  คือ ความสามารถในการดูดซับไอออน
เหล็ก (III) ของเพคตินจากเปลือกมะนาวที่สภาวะ
สมดุล (มิลลิโมลต่อกรัม) 

      V  คือ ปริมาตรของสารละลายไอออนเหลก็ 
(III) (ลิตร) 

     W คือ น้ าหนักของเพคติน (กรัม)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลของปริมาณเพคติน 
จากการศึกษาผลของปริมาณเพคตินที่มีต่อการ

ดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ความเข้มข้น 5 มิลลิโม
ลาร์ เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณเพคติน 0.1, 0.2, 0.3, 
0.4 และ 0.5 กรัม พบว่าปริมาณเพคตินมีร้อยละ
ประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 71.30, 74.13, 77.45, 
80.09 และ 80.38 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 การ
เพิ่มปริมาณของเพคตินมีผลท าให้ร้อยละประสิทธิภาพ
การดูดซับ ไอออนของเหล็ก (III) เพิ่ มสู งขึ้นทั้ งนี้
เนื่องจากมีพื้นที่ผิวในการดูดซับเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการ
เพิ่มปริมาณเพคตินมากขึ้น ในการทดลองจะเห็นได้ว่า       
เพคตินปริมาณ 0.5 กรัม มีร้อยละประสิทธิภาพการ
ดูดซับไอออนของเหล็ก (III) สูงที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้
เพคตินปริมาณ 0.5 กรัม ท าการศึกษาผลของเวลาใน
การดูดซับและความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเหล็ก 
(III) ต่อไป 
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ภาพที่ 1 ผลของปรมิาณเพคตินตอ่ร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของเหล็ก (III) 

 

ภาพที่ 2 ผลของเวลาในการดดูซบัต่อร้อยละประสิทธิภาพการดดูซบัไอออนของเหล็ก (III) 

ผลของเวลาในการดูดซับ 
จากการศึกษาผลของเวลาที่มีต่อการดูดซับ

ไอออนของเหล็ก (III) โดยท าการศึกษาเวลาในการดูด
ซับที่  10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 240 และ 
300 นาที พบว่าในช่วงเริ่มต้นเมื่อเพิ่มเวลาในการดูด
ซับจะท าให้ค่าประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของ
เหล็ก (III) สูงขึ้น และการดูดซับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากในช่วงแรกมีพื้นที่บริเวณผิวของตัวดูดซับ
จ านวนมากที่สามารถดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ได้ 
จึงสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นเมื่อเวลา
เพิ่มขึ้น ค่าประสิทธิภาพในการดูดซับจะเริ่มคงที่ ซึ่ง
หมายความว่าการดูดซับเข้าสูส่ภาวะสมดุล ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ในการทดลองนี้ท่ีเวลา 40 นาที เป็นเวลาที่การ

ดูดซับเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล มีค่าร้อยละประสิทธิภาพ
การดูดซับไอออนของเหล็ก (III) เท่ากับ 81.05 ดังนั้น
เวลาที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับไอออนของเหล็ก 
(III) ด้วยเพคตินจากเปลือกมะนาว คือ 40 นาที 

ผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของไอออนเหล็ก 
(III) 

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ
ไอออนเหล็ก (III) ที่มีต่อการดูดซับ เมื่อเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนเหล็ก (III) เป็น 2, 3, 4 
และ 5 มิลลิโมลาร์ พบว่าเพคตินมีความสามารถใน
การดูดซับไอออนของเหล็ก (III) เท่ากับ 0.164, 0.251, 
0.309 และ 0.335 มิลลิโมลต่อกรัม ตามล าดับ ดัง
แสดงในรูปที่  3 การเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของ
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ไอออนเหล็ก (III) มีผลท าให้ความสามารถในการดูดซับ
ไอออนของเหล็ก (III) เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อความ
เข้มข้นของไอออนเหล็ก (III) เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ความ
แตกต่างระหว่างความเข้มข้นในสารละลายกับความ
เข้มข้นที่ผิวหน้าของตัวดูดซับเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิด
แรงผลักดันที่มากขึ้น (พิชญ์นิภา และวลัยรัตน์, 2556) 
ดังนั้นความสามารถในการดูดซับไอออนของเหล็ก (III) 
จึงเพ่ิมสูงขึ้น 

ผลการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ 
ในการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับไอออน

ของเหล็ก (III) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณของไอออนเหล็ก (III) ที่ถูกดูดซับต่อหน่วย
น้ าหนักของเพคตินจากเปลือกมะนาวกับความเข้มข้น
ของไอออนเหล็ก (III) ที่ เหลืออยู่ ในสารละลาย ที่
สภาวะสมดุล ณ อุณหภูมิคงที่ และสามารถใช้อธิบาย
ลักษณะการดูดซับได้ ซึ่งไอโซเทอมการดูดซับที่ถูก

เลือกน ามาใช้ในการทดลองนี้คือ ไอโซเทอมของแลง
เมียร์ (Langmuir isotherm) และไอโซเทอมของฟรุน 
ดลิช (Freundlich isotherm) (พิชญ์นิภา และวลัย
รัตน,์ 2556) 

ไอโซเทอมของแลงเมียร์มีสมมติฐานว่า การดูด
ซับเกิดแบบช้ันเดียว และพื้นผิวของตัวดูดซับมีลักษณะ
เป็นเนื้อเดียวกัน สมการเส้นตรงของไอโซเทอมของ
แลงเมียร์เขียนได้ดังสมการที่ (3) 

eq
1  = 

mq
1 + 

mLqK
1

eC
1                        (3) 

เมื่อ qm  คือ   ความสามารถในการดูดซับแบบ
ช้ันเดียวสูงสุด(มิลลิโมลต่อกรัม) 

       KL  คือ  ค่าคงที่แลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิ
โมล) 

 

 

ภาพที่ 3 ผลของความเข้มข้นเริม่ต้นของไอออนเหล็ก (III) ต่อความสามารถในการดดูซับไอออนของเหล็ก (III) 

ไอโซเทอมของฟรุนดลิชมีสมมติฐานว่า พื้นผิว
ของตัวดูดซับมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน การดูดซับ
เกิดแบบหลายชั้น สมการเส้นตรงของไอโซเทอมของฟ
รุนดลิช (สุดารัตน์ และคณะ, 2558) เขียนได้ดังสมการ
ที่ (4) 

elogq = FlogK + 
n
1

elogC                       (4) 

เมื่อ  KF  คือ ค่าคงท่ีฟรุนดลิช (มิลลิโมลต่อกรัม) 
      1/n คือ ปัจจัยที่แสดงความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น น าข้อมูลสมการไอโซเทอม
ของแลงเมียร์และไอโซเทอมของฟรุนดลิชมาเขียน
กราฟเส้นตรง ดั งแสดงในรูปที่  4 (ก) และ 4 (ข) 
ตามล าดับ ในขณะที่ตารางที่  1 แสดงค่าคงที่ไอโซ
เทอมของแลงเมียร์และฟรุนดลิชที่ค านวณได้จากความ
ชันและจุดตัดแกนในแนวตั้ง ความสอดคล้องของ
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ข้อมูลส าหรับไอโซเทอมการดูดซับไอออนของเหล็ก 
(III) ด้วยเพคตินจากเปลือกมะนาว พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) ผลการทดลองพบว่า
ข้อมูลสอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์มากกว่าไอ
โซเทอมของฟรุนดลิช เนื่ องจากค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธ์ของไอโซ เทอมของแลงเมี ยร์  (R2 = 
0.9106) สูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไอโซ

เทอมของฟรุนดลิช (R2 = 0.8654)ดังนั้นอธิบายได้ว่า
การดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ด้วย    เพคตินจาก
เปลือกมะนาวเป็นการดูดซับแบบช้ันเดียว ซึ่งมีค่า
ความสามารถในการดูดซับแบบช้ันเดียวสูงสุด (qm) 
และค่าคงที่แลงเมียร์ (KL) เท่ากับ 0.484 มิลลิโมลต่อ
ก รั ม  แ ล ะ 1.503 ลิ ต รต่ อ มิ ล ลิ โม ล  ต าม ล าดั บ

ตารางที ่1 ค่าคงท่ีไอโซเทอมของแลงเมียร์และฟรุนดลิชของการดูดซับไอออนเหล็ก (III)  
Langmuir isotherm Freundlich isotherm 

qm (mmol/g) KL (L/mmol) R2 1/n KF (mmol/g) R2 
0.484 1.503 0.9106 0.405 0.276 0.8654 

 

ภาพที่ 4 ไอโซเทอมการดดูซับไอออนของเหล็ก (III) (ก) ไอโซเทอมของแลงเมียร์ (ข) ไอโซเทอมของฟรุนดลิช 

สรุป 
การศึกษาการดูดซับไอออนของเหล็ก (III) ด้วย

เพคตินจากเปลือกมะนาว พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การดูดซับคือปริมาณเพคติน 0.5 กรัม เวลาในการดูด
ซับ 40 นาที และเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออน
เหล็ก (III) เพิ่มมากขึ้นมีผลท าให้ความสามารถในการ
ดูดซับ ไอออนของเหล็ก (III) เพิ่ มสู งขึ้น  ส าหรับ
การศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับ พบว่าการดูดซับ
สอดคล้องกับไอโซเทอมของแลงเมียร์มากกว่าไอโซ
เทอมของฟรุนดลิช ดังนั้นการดูดซับไอออนของเหล็ก 
(III) ด้วยเพคตินจากเปลือกมะนาวจึงเป็นการดูดซับ
แบบช้ันเดียว จากผลการทดลองสรุปได้ว่าเพคตินจาก

เปลือกมะนาวสามารถน ามาใช้เป็นตัวดูดซับไอออน
ของเหล็ก (III) ได้ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเชียงตุง รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษา

พระพุทธศาสนาในเชียงตุง และสภาพปัญหาตลอดจนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง  โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์ การศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
สอบถาม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเวทีเรียนรู้ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ไทขึน เมืองเชียงตุง ตั้งแต่อดีตเป็น
การศึกษาแบบดั่งเดิม คือ ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทขึน ต่อมาท่องจ าบทสวดมนต์แล้วเร่ิมเข้าสู่การศึกษาพระปริยัติธรรมแบบเก่า คือ การ
อ่านพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ใบลานให้คล่อง เทคนิคและวิธีการเทศน์ตามแบบโบราณที่สืบทอดกันมา   ในปัจจุบัน
การศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงมีอยู่  2 ลักษณะคือ การเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลพม่า และการเรียนในวัด เป็นการเรียนการสอน
ระดับชั้นนักธรรม 7 ชั้น คือ  1) ชั้นมูล เป็นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนอักขระไทขึน 2) ชั้นปฐมะ เป็นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนบทสวด
มนต์  3) ธรรมศึกษาชั้นต้น หรือนักธรรมชั้นตรี  4) ธรรมศึกษาชั้นกลาง หรือนักธรรมชั้นโท 5) ธรรมศึกษาชั้นปลาย หรือนักธรรมชั้น
เอก 6) หลักสูตรเปรียญธรรมประโยค 1-2, 3 และ 4  และ  7) หลักสูตรวิชาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงและการแปลภาษาบาลีหรือเปรียญ
ธรรมประโยค 5 -6 เทียบได้กับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของการศึกษาในประเทศไทย สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง 
พบว่า มีปัญหาเร่ืองงบประมาณ ปัญหาเรื่องขาดครูสอน รัฐบาลพม่าไม่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา ปัญหาเร่ืองการจัดการศึกษา 
ขาดการวางแผนและการจัดระบบการศึกษา และมีความต้องการนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้มาช่วยจัดระบบการศึกษา  และแนวทางใน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง คือ  1) คณะสงฆ์เมืองเชียงตุงต้องการจัดระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแบบ
แผนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  และ 2) ควรให้มีการศึกษาต่อ การได้งานท า การสนับสนุนจากรัฐบาลพม่า 

ค าส าคัญ:  การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชียงตุง 

Abstract 
The research aims to study the history of Buddhism in Keng Tung, the pattern and the characteristics of 

Buddhist educational management in Keng Tung, and the guidelines for developing the ecclesiastical education of 
Keng Tung. The data collection methods include a variety of documents, observations, field studies, interviews, 
focus groups, workshops inquiry, and learning stage. The results were as follows:  Regarding to the ecclesiastical 
education of Tai Khun in Keng Tung in the past, it was found that Buddhist monks and novices studied Tai Khun 
language and memorized the Buddhist Sutta after that started to the traditional Buddhist scriptures. They must 
fluently read the teachings of the Buddha in the palm leaf and practiced the old traditional Dhamma preaching. 
At present, it is found that the ecclesiastical education of Keng Tung is divided into 2 aspects as: 1) the education 
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that is provided by the Myanmar government and 2) the ecclesiastical study. The Keng Tung ecclesiastical study is 
divided into 7 classes as follows:    1) The Elementary level: the curriculum of Tai Khun Language  2) The First 
Level: the curriculum of a study on Chanting the Sutta  3) Dhamma Scholar, Elementary Level  4) Dhamma 
Scholar, Intermediate Level  5) Dhamma Scholar, Advanced Level  6) The Curriculum of Pali Studies: Pali Scholar, 
1-2, 3 and 4 Level  and 7) The curriculum of Advance Pali Grammar and Pali translation or Pali Scholar, Level 5 – 
6 and it is equaled to the High School Education level 6 in Thailand educational system.  The state of problems 
in the ecclesiastical education management of Keng Tung can be found as follows: lack of budget, lack of 
teachers, and no educational financial-support from the Myanmar government, the lack of educational strategy 
and planning, and the academicians and scholars being needed.      Last, the guidelines for developing the 
ecclesiastical education of Keng Tung can be classified into 2 aspects as: 1) The educational system and strategic 
plan for developing are needed to systematically manage for the Keng Tung Sangha Council and 2)  further study, 
getting the job  and adequate financial support by the Government of Myanmar are also need. 

Keyword: Buddhist Educational Management in Keng Tung 

บทน า 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 เชียงตุงได้รับอิทธิพล

พุทธศาสนาจากเชียงใหม่ 2 นิกายเข้าไปเผยแพร่
ศาสนายังเมืองเชียงตุงคือ นิกายลังกาวงศ์เก่า (สวน
ดอก) ราวปี พ.ศ.1912 (ค.ศ. 1369) และนิกายลังกา
วงศ์ใหม่ (ป่าแดงหลวง) ปี พ.ศ. 1973 (ค.ศ.1430) 
โดยก่อนหน้านั้นเมืองเชียงตุงได้รับพุทธศาสนานิกาย
มอญหริภุญไชยเป็นนิกายเดิมอยู่แล้ว (ประเสริฐ ณ 
นคร , 2537: 65) ต่อมามี การขยายอ านาจการ
ปกครองของพม่าช่วงพระเจ้าบุเรงนองแพร่อ านาจ
ครองเชียงใหม่ได้ในปี พ.ศ. 2101 หลังจากพระยา
แก้วรัตน์ภู มิ นทร์  (พ .ศ .2079-2139) (ค .ศ .1536-
1596) ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์พม่าที่เมืองเชียงแสนและ
ยอมสวามิภักดิ์ต่ออ านาจ ส่งผลให้ฐานะของเมือง
เชียงตุงกลายเป็นประเทศราชของพม่า  (รัตนาพร 
เศรษฐกุล, 2537: 35) และต้องส่งต้นไม้เงิน ไม้ทอง 
และเครื่องบรรณาการต่าง ๆ ให้กับพม่า ตามธรรม
เนียมเมืองขึ้น (ปราณี ศิริธร, 2522: 5) 

เชียงตุงเป็นเมืองที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของ
แม่น้ าสาละวิน และตั้งอยู่บนท่ีราบสูงเชียงตุง ซึ่งเป็น
หนึ่งในที่ราบสูงหนึ่งขนาดใหญ่สามแห่งของรัฐฉาน มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วย
เทือกเขาเมืองเชียงตุง โดยมีแม่น้ าสายส าคัญสองสาย
ไหลขนานกันอยู่ระหว่างทิศตะวันตกแม่น้ าสาละวิน

และทิศตะวันออกคือ แม่น้ าโขง ส่วนอาณาบริเวณ
ทางด้านทิศเหนือติดกับแคว้นสิบสองปันนาของจีน 
และทิศใต้ติดกับล้านนา ท าให้เมืองเชียงตุงตั้งอยู่บน
ยุทธศาสตร์และเส้นทางการค้าที่ส าคัญ  เชียงตุงมี
ประวัติการสร้างบ้านแปลงเมือง เริ่มตั้งแต่ยุคของ
ต านานได้กล่าวถึงว่าเป็นชุมชนโบราณของลัวะที่มี
มาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 (คริสต์ศตวรรษที่12) 
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่  18 (คริสต์ศตวรรษที่ 13) 
พญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา (พ.ศ. 1804-
1854, ค.ศ. 1261-1311)ได้ส่งกองทัพไปตีเมืองเชียง
ตุงแล้วให้มังคุ่มกินเมืองเชียงตุงและในช่วงตอนต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 (คริสต์ศตวรรษที่14) เป็นต้นมา 
เมืองเชียงตุงมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่  ซึ่ง
กษัตริย์เชียงใหม่จะส่งขุนนางไปปกครองเมือง ต่อมา
เชียงตุงเป็นเมืองร้างซึ่งเช่ือว่าถูกเสนียดจัญไร จึงท า
ให้พญาผายู (พ .ศ . 1877-1879, ค .ศ. 1334-1336) 
กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นต้องถวายเมืองให้แก่
พระสงฆ์วัดลีเชียงพระ (วัดพระสิงห์) แล้วจึงถวายเงิน
ทองไถ่เมืองคืนพร้อมกับส่งเจ้าพันตูราชโอรสไปครอง
เมืองเชียงตุงในปี พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1350) และได้
ส ร้ า งบ้ า น แ ป ล ง เมื อ งขึ้ น ให ม่  แ ล ะ น า เอ า
พระพุทธศาสนาจากเชียงใหม่ไปเผยแพร่ยังเมืองเชียง
ตุง พร้อมกับสร้างวัดขึ้นจ านวน 12 วัด (ทวี สว่าง
ปัญญากูร, 2539: 36) 
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นับเนื่องจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันบทบาท
ของเชียงใหม่ในฐานะของการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ที่มีพระพุทธศาสนา
เป็นรากฐานได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และได้
มีการเผยแผ่เช่ือมประสานไปยังดินแดนข้างเคียง ท้ัง
ในเขตประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ประกอบ
กับรัฐบาลได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานยทุธศาสตร์ 5 
เชียงขึ้น  ด้วยมุ่งหวังว่า จะส่งเสริมให้มีการเช่ือม
สัมพันธ์ทางการค้า ทางสังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรมในกลุ่ม 5 เชียง อันประกอบด้วย เชียงใหม่  
เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้งและเชียงทอง  ส าหรับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาของสงฆ์ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ เป็น ศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ พม่า เช่นเดียวกับความคาดหวังของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ การเผยแผ่เช่ือมสัมพันธ์
ไมตรีทางพุทธศาสนากับประเทศใกล้เคียง จึงได้
ตระหนักถึ ง ความจ าเป็นอย่างยิ่ งในการเช่ือม
สัมพันธไมตรีทางวัฒนธรรมที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐาน ด้วยเช่ือว่า  วิถีทางดังกล่าวจะเป็นแนวทาง
ส าคัญในการผูกร้อยความรู้สึกของการเป็นญาติมิตร
ที่ดีภายใต้วัฒนธรรมเดียวกัน และจะเป็นกระแสพลัง
ส าคัญในการต่อต้านอ านาจแห่งโลกาภิวัฒน์ในเชิง
ครอบง าที่น ามาซึ่งความรู้สึกแข่งขันแบ่งแยก อันจะ
ส่ งผลกระทบต่อการอยู่ ร่ วมกันอย่ างเอื้ อ เฟื้ อ
สมานฉันท์  

ภาพเหตุการณ์ในอดีตหลายเหตุการณ์ เป็นตัว
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของผู้คน/ประชาชนสังคม
เมืองทั้งสองประเทศ  ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวยังมี
ปรากฏให้เห็นด้วยความสัมพันธ์ด้านการค้าขาย และ
การคมนาคมจากการย้ายถิ่นของเหล่าบรรดาผู้ขาย
แรงงาน (แรงงานข้ามชาติ) และพระภิกษุสงฆ์ชาวไท
ใหญ่ ไทลื้อ ไทขึน และประเทศพม่า โดยเฉพาะกลุ่ม
พระภิกษุสงฆ์ที่มีการย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่จะมี
วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่นเพื่อมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยน

สถานะและเพื่อการศึกษาของตนเป็นหลัก อันมีผล
มาจากความล้าหลังในด้านการศึกษาของพระสงฆ์ไม่
ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบพระปริยัติธรรมที่เกิดขึ้น
ภายในวัด หรือระบบโรงเรียนท่ีเป็นการจัดการศึกษา
ของทางภาครัฐ (ประเทศพม่า) ก็ตาม ด้วยมีเหตุผลที่
ทราบกันดีอยู่แล้วถึงสถานะทางการเมืองในประเทศ
พม่า หนทางเดียวท่ีคนยากจนหรือลูกหลานผูม้ีรายได้
น้อยจะได้รับการศึกษาได้ในเชียงตุง คือ การบวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ระบบการศึกษาจะยัง
ผ่านวัดที่ยังดูล้าหลังอยู่บ้ าง แต่พัฒนาการของ
การศึกษาระบบพระปริยัติธรรม ได้มีการเคลื่อนไหว
เพื่อปรับเพิ่มคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ด้วยความร่วมมือ
จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย  เป็นต้น 
นอกจากนี้ความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดการย้ายถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือคุณภาพ
ความเป็นอยู่ของตนเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุ
สงฆ์ในนครเชียงตุง เมื่อดูหลักฐานจากสถิติการเข้ามา
ศึกษาต่อของพระภิกษุสงฆ์ – สามเณรต่างประเทศ
ในจังหวัดเชียงใหม่ สภาพปัญหาความไม่สงบใน
บ้ าน เมื อ งถื อ เป็ น ปั จ จั ยห นึ่ งที่ ท า ให้ เกิ ด ก าร
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานของพระสงฆ์ในเมืองเชียงตุงเสมอ
มา 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในบทบาทการ
ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุงกับเชียงใหม่
ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร มี
โอกาสในการพัฒนาอย่างไร เพื่อจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและสาเหตุปัจจัย ซึ่งจะเป็น
การน าเสนอแนวทางในการเช่ือมความสัมพันธ์กันใน
ด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน

เชียงตุง 
2. เพื่ อศึกษารูปแบบและลักษณะการจัด

การศึกษาพระพุทธศาสนาในเชียงตุง  
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3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
สาเหตุที่เป็นอิทธิพลปัจจัยท าให้เกิดพฤติกรรม

การย้ายถิ่นของพระสงฆ์ เมืองเชียงตุง  เกิดจาก
อิทธิพลปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด 4 ประการ
ด้วยกัน กล่าวคือ ประการที่ 1 อิทธิพลปัจจัยจาก
สถานการณ์ทางสังคมเมืองเชียงตุง ภายใต้การเมือง
การปกครองระบอบรัฐบาลทหารแห่งสหภาพเมียน
มาร์ (ประเทศพม่า) ประการที่ 2 จุดอ่อนทางด้าน
การศึกษาพระสงฆ์เมืองเชียงตุง คือ ความด้อยโอกาส
และพื้นที่ทางการศึกษา และการศึกษาในปัจจุบันมี
ลักษณะของการปิดกั้นโอกาสทางศึกษา ประกอบกับ
หลักสูตรการศึกษาทั้งที่เป็นหลักสูตรการศึกษาจาก
รัฐบาลพม่า และหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม
ในพระพุทธศาสนา หรือองค์กรคณะสงฆ์เมืองเชียงตุง
ไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน  อีกทั้งไม่ เป็นที่
ยอมรับในคุณภาพทางการศึกษา  ประการที่  3 
ปรากฏมีสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ
ทางการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ
ไทย เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ต่างชาติ 
และมีการรองรับการเข้ามาศึกษาของพระสงฆ์เมือง
เชียงตุง จากความร่วมมือของโครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ป ระการที่  4  ภ ายห ลั งส า เร็ จ การศึ กษ าจ าก
ต่างประเทศของพระสงฆ์เมืองเชียงตุงแล้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับ
ในคุณภาพหรือวุฒิ ทางการศึกษาได้รับมาจาก
การศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทย จากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์ทางสังคม การเมือง และการ
ปกครองเมืองเชียงตุงภายใต้ระบอบการปกครอง
รัฐบาลทหารพม่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะวิถีชีวิตจากการอยู่อย่างสงบ
เรียบง่าย จนกระทั่งกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่ต้องดิ้นรน

เพื่ อสถานะและความอยู่รอดในสังคม  ปัจจุบัน
ลักษณะการปิดกั้นความเจริญในสังคมกลุ่มชาวไทขึน 
เมืองเชียงตุงนั้น มีปรากฏภาพท่ีออกสู่สายตาชาวโลก 
คือ ความเจริญบนพื้นฐานการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของ
ประชาชน แต่ในความเป็นจริงแล้ว  สิ่งที่ปรากฏ
ออกมาสู่สายตาสังคมชาวโลกดังกล่าว  คือ ความ
เจริญที่ถูกจ ากัดระดับความพอดี จากอ านาจของ
รัฐบาลทหารพม่าที่คอยบีบบังคับให้ชาวไทขึนเมือง
เชียงตุงจ าต้องถือปฏิบัติตาม  หนทางเดียวที่จะ
สามารถช่วยให้หลุดพ้นสถานะดังกล่าวนี้ได้วิธีหนึ่ง 
คือ  การยกระดับสถานะของตนเองด้ วยระบบ
การศึกษา ซึ่งในการศึกษานี้เองจะเป็นช่องทางที่ท า
ให้ชาวเมืองเชียงตุงพบกับโอกาสที่ดีต่าง ๆ อันจะ
น าไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริงได้ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้
อ านาจการปกครองรัฐบาลทหารพม่าก็ตาม 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนา
การศึกษา 

ความหมายของการบริหาร  การบริหาร มี
ค ว าม ห ม า ย ต ร งกั บ ค า ใน ภ าษ าอั งก ฤ ษ ว่ า 
Administration  ค วามห ม ายของการบ ริ ห าร
การศึกษา โดยสรุป หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคล
ที่ด าเนินการด้ วยศาสตร์  และศิลป์ เพื่ อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังที่  ธีรวุฒิ ประทุม
นพรัตน์ (2530 : 4) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหาร
การศึ กษาหมายถึ ง กิ จกรรมต่ าง ๆ  ที่ บุ คคล
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันกระท าเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน หรือเยาวชนให้เจริญเติมโตทั้งทางด้าน
ร่างกาย  สติ ปั ญ ญ า อารมณ์  และสั งคม  การ
ด าเนินงานจะต้องมีการใช้ทรัพยากร คือ คน เงิน 
และวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การ
บริหาร คือ การน าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นโดยการน า
ศิลปะของการเป็นผู้น ามาใช้ในการบริหาร โดย
ผู้บริหารไม่ ใช่ผู้ ปฏิบั ติ แต่ เป็นผู้ ใช้ศิลปะท าให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ท า งาน ให้ เกิ ด ผลส า เร็ จ ต ร งกั บ
จุดมุ่งหมายขององค์การ และเน้นที่การสร้างมนุษย
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สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน โดยมีผู้บริหารในฐานะผู้น า
องค์การย่อมมีบทบาทและภารกิจ มีความส าคัญใน
การท าให้งานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ซึ่งเปรียบได้กับกัปตันเรือ กับตันเรือมีความส าคัญกับ
เรือฉันใด ผู้บริหารสถานศึกษาก็มีความส าคัญกับ
สถานศึกษาฉันนั้น นอกจากจะน าองค์การไปสู่
จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้ว ยังต้องน าพา
คน เหล่ านั้ น ให้ มี ความสุข ในการเดินทางด้ วย 
ความส าเร็จในการบริหารงานและการจัดการนั้นมิใช่
จะใช้เฉพาะความรู้ความสามารถของผู้บริหารเท่านั้น 
แต่ยั งมีองค์ประกอบอื่น  ๆ อีกหลายประการ
โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  ด้านมนุษย
สัมพันธ์  ด้านความเป็นผู้น า และด้านคุณธรรม
จริยธรรม จะต้องควบคู่ไปกับการบริหารและการ
จัดการอย่างกลมกลืนกัน  ผู้บริหารจึงถือได้ว่าเป็น
กุญแจส าคัญที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (บุศรา เข็มทอง. 2542 : 19)  

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการบริหารการศึกษา 
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาโรงเรียน

ประการหนึ่งก็คือการบริหารการศึกษาเพราะการ
บริหารการศึกษาหมายถึงการน าเอาทั้งศาสตร์และ
ศิลป์มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการด าเนินการในทุกๆ 
ด้าน เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเรียนการสอน 
ด้ า น ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก า รจั ด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อให้การ
พัฒ นาโรงเรี ย นด า เนิ น ไป สู่ ค วามส า เร็ จต าม
จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้
เป็นกรอบในการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษ ฎี ก ารบ ริ ห าร เชิ งวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
( Scientific Management Theory) ของ ลูเธอร์ กู
ลิ ค  (Luther Gulick) ซึ่ ง ใ ช้ ตั ว อั ก ษ ร ย่ อ ว่ า 
“POSDCORB” เป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ที่ มี
องค์ประกอบส าคัญ  7 ประการ ได้แก่  1 ) การ
วางแผน คือ การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไรใน
อนาคต ซึ่งแผนงานที่จะท าในอนาคตก็คือ กลุ่ม

กิจกรรมที่ ถูกจัดไว้แล้วอย่างเป็นระบบนั้ น เอง 
ประเภทของแผนอาจจัดแบ่งเป็นแผนระยะยาว 10 
ปีขึ้นไป เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนระยะกลาง  
5-10 ปี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนระยะสั้นต่ ากว่า 5 ปี เช่น แผนประจ าปี 
หรือแผนปฏิบัติการ เป็นต้น 1) การจัดองค์การ คือ 
เป็ น การจั ด โครงส ร้ า งขอ งอ าน าจหน้ าที่ ก าร
บริหารงาน เช่น อาจจัดเป็นแผนก ภาควิชา  ฝ่าย 
หมวด เป็นต้น 3) การบริหารงานบุคคล คือ การ
จัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน เช่น การ
วางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง การก าหนด
เงินเดือน การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การ
จัดท าทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบ การ
ด าเนินการทางวินัย สวัสดิการ เป็นต้น 4) การ
อ านวยการ การวินิจฉัยสั่งการ คือ  การออกค าสั่ง 
การนิ เทศงาน  และ การควบคุ ม งาน  5 ) การ
ประสานงาน คือ ประสานความร่วมมือของบุคลากร
ในองค์การให้ท างานประสานเชื่อมโยงถึงกันและกัน
อ ย่ า งก ล ม ก ลื น เพื่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ งงา น  
6 ) การรายงาน  คื อ  การรายงานผลของการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ เช่น เสนอ
เป็นบันทึกรายงาน การวิจัย การตรวจตรา เป็นต้น 
และการประชาสัมพันธ์ผลงาน 7) การงบประมาณ 
คือ งานวางแผนงานงบประมาณประจ าปี เช่น จัดท า
งบประมาณประจ าปี จัดท าบัญชีการเงิน และการ
ควบคุมรายรับรายจ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น 
องค์ประกอบส าคัญ 7 ประการนี้สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การให้ด าเนินไปสู่
ความส าเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

วิธีการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมี การเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลากหลายวิธี ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบวิธีการจัด
กระบวนการวิจัยตามหลักการของการวิจัยแบบมี
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ส่วนร่วม โดยแบ่งเป็นระยะของการวิจัย (Research 
Phase) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1) การศึกษาเอกสารและการพัฒนาเครื่องมือ 
การศึกษาเอกสารวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่ การศึกษา
เอกสาร การสังเกตการณ์  การศึกษาภาคสนาม  การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม  การสอบถาม  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการจัดเวทีเรียนรู้  

2) การด าเนินการวิจัย ก าหนดระยะของการ
วิจัย (Research Phase) ดังนี ้

ก. ระยะก่อนท าการวิจัย (Pre – Research 
Phase) เป็นการเตรียมพื้นที่ศึกษาให้มีความพร้อมใน
การวิจัย ประกอบด้วย การส ารวจชุมชนด้านสภาพ
พื้นที่ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เพื่อการ
ศึกษาวิจัย 

ข. ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) 
เป็นการร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ประกอบด้วย 
การจัดเวทีสัมมนาเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาล้านนาและ
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

3) ระยะการก าหนดแผนงาน เป็นการประชุม
น าเสนอทางเลือก และสร้างแผนปฏิบัติ งานใน
การศึกษาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในเมือง
เชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ 

4) ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ ( Implemen 
tation Phase) เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แผนงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้
ในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมเช่ือมสายสัมพันธ์ใน
พื้นที ่ 

5) ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Monitoring and Evaluation Phase) โดยการจัด
เวที เรี ยนรู้  น า เสนอผลการวิจั ย ได้ ตรวจสอบ 
ป ระกอบ ด้ วย  ก ารจั ด เวที ส รุ ป บ ท เรี ย น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “พระพุทธศาสนากับ
การศึกษาในเมืองเชียงตุง”  โดยวิทยากร คือ พระ
มหาวชิระ วชิรญาโณ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ 

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 53 รูป/คน เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ. 2555 ณ อาคาร มจร 1 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าวิจัย 
เชียงใหม่ - เมืองเชียงตุง ประกอบด้วยส านัก

เรียนในจังหวัดเชียงใหม่  5  แห่ง ส านักเรียนวัดบุพ
พาราม  ส านักเรียนวัดสวนดอก  ส านักเรียนวัดเจ็ด
ยอด  ส านักเรียนพระธาตุดอยสุเทพ  ส านักเรียนวัด
พระสิงห์และในเชียงตุง  5 แห่ง  ประกอบด้วย  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดราชฐานหลวงหัวข่วง  วัด
ป่าแดง วัดหนองทอง วัดสามัคคี  วัดยางเกียง  และ
วัดหนองนวน  

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายจังหวัด
เชียงใหม่ – เชียงตุง  ได้แก่ พระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ที่มี
หน้ าที่ ในการดูแลการศึกษาโรงเรียนละ 1 รูป  
ผู้บริหารโรงเรียนละ 1  คน    อาจารย์ครูผู้สอน 5 
โรงเรียนละ 2 คน  และนักเรียนโรงเรียนละ 2 คน  
รวมกลุ่มกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นเป็น  22  คน    

การเก็บรวมรวมข้อมูล  
1. การเดินทางเก็บข้อมูลในพื้นที่ สถานที่

ด าเนินการ ได้แก่ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียน
มาร์ 

2 . เค รื่ อ งมื อ แ ล ะ ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้น าทางศาสนา
และวัฒนธรรม   นักวิชาการพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือการวิจัยได้แก่  แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ ประเด็นการสนทนา
กลุ่ม  การจัดเวทีเรียนรู้   สมุดบันทึกภาคสนาม  
อุปกรณ์บันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ
กล้องถ่ายรูป 
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3. การจัดเวทีสรุปบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาใน
เมืองเชียงตุง”   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณ ะผู้ วิ จั ยจะน าข้อมู ลที่ ได้ จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบกับค าถาม 
วัตถุประสงค์และกรอบคิดการวิจัย  จากนั้นจึงจะ

จัดท าหมวดหมู่ของข้อมูล  พร้อมทั้งน าเสนอใน
ลักษณะของการอธิบายเชิงพรรณนา  และจัดท า
รายงานการวิจัย โดยการน าเสนอแก่กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย เพื่อร่วมอภิปรายเติมเต็มจนกระทั่งได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์จึงจะจัดท าเอกสารรายงานเพื่อ
เผยแพร่ 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

 
 

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษา เรื่อง เกลียวไหมสายสัมพันธ์

พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน: การ
จัดการศึ กษาพระพุ ท ธศาสนาใน เชีย งตุ ง  ผล
การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

1.  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเชียงตุง 
การ เข้ าม าของศ าสนาพุ ท ธนั บ เป็ น การ

เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของเชียงตุ ง  ปรากฏใน
รูปแบบของต านานเมืองเชียงตุง เพราะต านานเชียง
ตุงใช้วิธีการบันทึกหรือบอกเล่าตามจารีตการบันทึก
ประวัติศาสตร์ของรัฐไทโดยทั่วไป  โดยผู้บันทึก
ต านานส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ 

พระพุทธศาสนาในเชียงตุงที่สืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบันนั้น ในอดีตฝ่ายเมือง (ไทขึน) ได้รับอิทธิพล
จากเชียงใหม่ที่แผ่ขยายไปสู่เชียงตุงถึง 3 ครั้ง คือครั้ง
แรกในปี พ.ศ.1882 สมัยพญาผายูในพื้นเมืองเชียงตุง
ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาจากเชียงใหม่สู่เชียงตุง 
โดยพญาผายูได้ส่งเจ้าเจ็ดพันตูพร้อมกับด้วยเหล่า
บริวารได้ 30,000 คน ภายในหมายมีเถรหงเจ้าเป็น
ประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์ 4 รูป คือ พระมหาหง

สาวดี พระทสปัญโญ พระธัมมลังกา และพระธัมม
ไตรโลก พร้อมด้ วยลูกศิษย์อีก  8  รูปไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เชียงตุง (สังฆะ  วรรณชัย, 2522 : 
48) ต านานมูลศาสนาฝ่ายยางกวง เชียงตุง ก็กล่าวถึง
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปเชียงตุงเป็นครั้งแรกในสมัย
เจ้าผายูเช่นเดียวกัน  

พระพุทธศาสนาเข้าสู่เชียงตุงในครั้งที่สอง พระ
มหาสามีเจ้าสุชาโตอยู่เมืองเชลียงไปศึกษาที่เมือง
มลาน (พม่า) ได้พาเจ้าอินประยา (อินทปัญญา) หรือ
อินทมุลีไปเผยแผ่ศาสนาท่ีเมืองเชียงตุง ปี พ.ศ. 1917 
ตามต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดป่าแดง พระสงฆ์นิกายนี้
ประกอบศาสนกิจร่วมกับฝ่ายสวนดอกได้ ยืนยันจาก
หลักฐานต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดสวนดอกยางกวง 
เมืองเชียงตุง  

ในครั้งที่สาม ตามพื้นวัดป่าแดงฉบับภาษา
ไทขึนก็ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เชียงตุง 
โดยการน าของพระญาณคัมภีร์เถระ นิกายลังกาวงศ์
ใหม่  หรือนิกายวัดป่าแดงไปสู่ เชียงตุง ซึ่ งได้รับ
อาราธนาจากพญาศรีสัทธัมมจุฬามณี เจ้าผู้ครอง
เมืองเชียงตุงได้แต่งตั้งพญาหลวงช่ือสิริวังสะ พร้อม
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ด้วยบริวารมาอาราธนา พระญาณคัมภีร์เถระก็รับ
อาราธนาน าพุทธศาสนานิกายป่าแดงไปเผยแผ่ที่เชียง
ตุง 

ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในเมืองเชียงตุงเป็น
ชาวไทขึน ไทใหญ่และพม่า ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา 
ดังนั้นในตัวเมืองเชียงตุงที่ตั้งของแต่ละวัดจะไม่อยู่
ห่างไกลกัน จ านวนวัดในเมืองเชียงตุงทั้งวัดฝ่ายเมือง 
(ไทขึน) มี 33 วัด ฝ่ายไต  (ไทใหญ่) มี 8 วัด และฝ่าย
ม่าน (พม่า) มี 3 วัด รวมแล้ว  44  วัด  สถิติจ านวน
วัดในปัจจุบันของเมืองเชียงตุงมีจ านวน 313 วัด มี
พระภิกษุทั้งสิ้น จ านวน 693 รูป สามเณร จ านวน 
3,017 รูป แม่ชี จ านวน 45 คน (พระมหาแสง  สุม
โน, 2555)  

ในเชียงตุง โดยปกติหมู่บ้านหนึ่งต้องมีวัดพุทธ
ตั้งประจ าอยู่หนึ่งวัด อย่างไรก็ตาม ในเมืองเชียงตุง
เองก็มีการนับถือศาสนาหลายศาสนา ดังนั้นจะพบ
เห็นโบสถ์คริสต์ทั้งนิกายคาทอลิก และนิกายโปแตส
แตนส์ตั้งอยู่ในเมือง ศาสนิกส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่
และชาวเขา และยังมีมัสยิดและสุเหร่าของศาสนา
อิสลาม  นอกจากนี้ยังมีเทวสถานของศาสนาฮินดู
จากอินเดียอีกด้วย 

2 . รู ป แ บ บ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาในเชียงตุง 

ในอดีตการศึกษาของคณะสงฆ์ไทขึน เมืองเชียง
ตุง ตั้งแต่อดีตเป็นการศึกษาแบบดั่งเดิมคือจะต้อง
ศึกษาเล่าเรียนลักษณะภาษาไทขึนก่อน เมื่อศึกษา
ภาษาไทขึนจนอ่านออกเขียนได้แล้ว ต่อมาจะต้อง
ท่องจ าบทสวดมนต์ เมื่อท่องจ าบทสวดมนต์ได้จน
คล่องทุกบทแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแบบเก่า ก็คือการอ่านพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าจากคัมภี ร์ใบลานให้คล่อง รวมถึง
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเทศน์ ตามแบบเบ้า
โบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  เมื่อรู้วิธีและ
ท านองการเทศนาแล้ว ก็จะเป็นการเทศน์โปรดญาติ
โยม ในเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลเข้าพรรษา ออก
พรรษา งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานท าบุญอุทิศไปหา

คนตาย การเทศนาธรรมเพื่อคนป่วย การเทศนา
ธรรมในพิธีกรรมเฉลิมฉลองศาสนวัตถุของวัดใน
เทศกาลต่างๆ ตลอดถึงพิธีกรรมและกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเป็น
พระเป็นสามเณรในเมืองเชียงตุงจะต้องศึกษาหา
ความรู้ดังที่กล่าวมานั้นเป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อที่จะ
รักษาองค์ความรู้แบบดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลา
ช้านาน นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้าสู่เชียงตุง  เมื่อ
พระเณรได้ศึกษาความรู้แบบเบ้าโบราณได้แล้ว ก็จะ
เริ่มศึกษาความรู้ที่สูงขึ้นที่มีอยู่ในพุทธศาสนา ซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวกับการเรียนของพระสงฆ์ล้านนาใน
อดีตประมาณ 50-60 ปี เป็นการเรียนพระธรรมวินัย
แบบอาศัยการท่องจ า  พระภิกษุและสามเณรใหม่ที่
ผ่านการบวชในพุทธศาสนาเมืองเชียงตุงแล้ว จะต้อง
เริ่มเข้ารับการศึกษาซึ่งมีทั้งระบบการศึกษาที่เป็น
แบบ “พระปริยัติ” คือ การศึกษาในหลักสูตร
การศึกษาคณะสงฆ์เชียงตุง และ “ปฏิบัติ” คือ การ
ถือปฏิบัติด้วยวินัยของสงฆ์   และพระภิกษุสงฆ์
สามเณรเชียงตุงทุกรูปที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ช้ันต้น ช้ันกลาง ช้ัน
ปลาย สามเณรหรือภิกษุนั้นจะต้องสอบผ่านหลักสูตร
ที่เรียกว่า ช้ันมูล – ปฐมะ อันเป็นขั้นพ้ืนฐานของการ
เรียนพระปริยัติธรรมมาก่อน โดยการเรียนช้ันมูล
เหล่านี้ พระภิกษุสงฆ์สามเณรเชียงตุง สามารถเรียน
จากเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุที่วัดของตนเองได้ และ
เมื่อสามารถท่องจ าได้หมดแล้วก็จะมีการสอบจบ ซึ่ง
เป็นลักษณะการสอบแบบปริยัติธรรมของประเทศ
ไทยสมัยก่อน คือ การสอบปากเปล่า สถานที่สอบจะ
อยู่ที่วัดของตนหรือวัดในตัวเมืองเชียงตุงก็คือ วัดราช
ฐานหลวงหัวข่วง ซึ่งมี พระอัคคสัทธัมมโชติกะ หรือ
ครูบาสาม โชติโก เป็นเจ้าส านักและแม่กองธรรมบาลี
สนามหลวง เมื่อสามเณรสามารถสอบผ่านช้ันมูล-ปฐ
มะได้แล้ว ก็จะเริ่มเรียนในโรงเรียนพระปรยิัตธิรรมใน
ช้ันปฐมะ ช้ันทุติ ยะ และ ช้ันตติยะ ตามล าดับ 
หลังจากนั้นเมื่อเรียนจบช้ันนักธรรมทั้งหมดแล้วบาง
ส านักเรียนก็จะมีการก าหนดเรียนวิชาโหราศาสตร์ 

1599



 
 

ซึ่งการเรียนวิชาโหราศาสตร์นั้นบางส านักจะอนุญาต
ให้เรียนตามความสมัครใจของผู้เรียนเอง 

ปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์เมืองเชียงตุง
เริ่มต้นจากการเรียนการสอนที่มีอยู่สองลักษณะคือ 
การเรียนในระดับโรงเรียนที่รัฐบาลพม่าจัดให้ คือ 
“ระบบต่าน” หรือช้ันการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ ๑-๑๐ 
เป็นลักษณะการศึกษาภาคบังคับของรัฐบาล แต่ไม่
บังคับประชาชนให้เรียนด้วยประกอบกับคนกลุ่มไท
ไม่นิยมเรียนเพราะการเรียนในระบบการศึกษา
ดังกล่าวใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอน ซึ่งใน
โรงเรียนดังกล่าวมีการสอนวิชาภาพม่าซึ่งมีหลักสูตร
มาจากส่วนการศึกษากลางของพม่า แต่การเรียนใน
ลักษณะดังกล่าว สถานะความเป็นพระสงฆ์สามารถ
เรียนได้ถึงแค่ต่าน 5 เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของระบบการศึกษาในประเทศไทย ในลักษณะที่สอง
เป็นการเรียนการสอนระดับช้ันนักธรรมนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2491 เป็นต้นมา โดยมีส านักเรียนใหญ่อยู่ที่วัด
ราชฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียงตุง แบ่งเป็นล าดับช้ัน
การเรียนการสอนอยู่ 7 ช้ัน คือ 

1. ช้ันมูล เป็นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนอักขระ
ไทขึน โดยวัดผลจากการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน 
การเรียนในช้ันนี้จะเรียนที่วัดของตนโดยมีเจ้าอาวาส
เป็นครูผู้สอน การเรียนช้ันนี้เดิมไม่มีการสอบ แต่
ปัจจุบันก าหนดให้มีการสอบเช่นเดียวกับช้ันปฐมะ 

2. ช้ันปฐมะ เป็นหลักสูตรว่าด้วยการเรียนบท
สวดมนต์ โดยใช้วิธีการท่องจ าทั้งหมด การเรียนช้ัน
ดังกล่าวจะเรียนที่วัดของตนเอง แต่เมื่อถึงเวลาสอบ
จะต้องไปสอบที่ส านักเรียนใหญ่ คือ วัดราชสัณฐาน
หลวงหัวข่วง ด้วยวิธีการสอบแบบปากเปล่า เมื่อสอบ
ผ่านจึงเลื่อนช้ันเข้าไปเรียนในระดับพระปริยัติธรรม 

3. ธรรมศึกษาช้ันต้น หรือนักธรรมชั้นตรี 
4. ธรรมศึกษาช้ันกลาง หรือนักธรรมชั้นโท 
5. ธรรมศึกษาช้ันปลาย หรือนักธรรมชั้นเอก 
6. หลักสูตรวิชาบาลีไวยากรณ์เบื้องต้นและการ

แปลภาษาบาลีหรือเปรียญธรรมประโยค 1-2 

7. หลักสูตรวิชาบาลีไวยากรณ์ช้ันสูงและการ
แปลภาษาบาลีหรือเปรียญธรรมประโยค 5-6 ถือเป็น
ระดับช้ันที่ เทียบได้กับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
การศึกษาในประเทศไทยที่เดิมสมัยก่อน 

3. สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง 

3.1 สภาพปัญหาและสาเหตุและปัจจัยในการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง  

1. ปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุงมี
ปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะน ามาจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ปัญหาเรื่องขาดครูสอน ต้องการครูสอนที่มี
ความรู้ตรงกับวิชาที่สอนเป็นจ านวนมาก 

3. รัฐบาลพม่ายังให้การสนับสนุน ในด้าน
การศึกษาแก่ชาติพันธ์ุน้อยมาก 

4. ปัญหาเรื่องการจัดการศึกษา ขาดการ
วางแผนและการจัดระบบการศึกษาที่ มี ความ
สอดคล้องกับชาติพันธ์ุ 

5. ปัญหาขาดนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้มา
ช่วยจัดระบบการศึกษาให้กับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุง 

6. ปัญหาขาดการวางระบบการศึกษาของคณะ
สงฆ์เชียงตุงให้เป็นระบบแบบเมืองไทยและเป็นการ
จัดระบบที่ยั่งยืน 

3.2 แน วทางใน การพัฒ นาระบ บการจั ด
การศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง มีดังน้ี 

1. คณะสงฆ์เมืองเชียงตุงต้องการจัดระบบ
การศึ ก ษ าอย่ า ง เป็ น ระบ บ  มี แบ บ แผ น แล ะ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เช่น ครูผู้สอน บุคลากรที่มี
ค วามรู้  ผู้ เรี ยน  โรงเรี ยน  อุ ป กรณ์ การศึ กษ า 
งบประมาณ ทุนการศึกษา กองทุนเพื่ อพัฒนา
ก ารศึ ก ษ า  เพื่ อ น า ม าพั ฒ น าค ณ ะ ส งฆ์ แ ล ะ
พุทธศาสนิกชนในเชียงตุงให้มีความรู้ความเข้าใจใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาต่อ การได้งานท า การสนับสนุน
จากรัฐบาลพม่า องค์กรทั้งในและต่างประเทศ มี
ความต้องการอย่างมาก ต้องการอย่างมากเกี่ยวกับ
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การสนับสนุน เช่นความร่วมมือกับองกรพุทธศาสนิก
สัมพันธ์แห่งโลก หน่วยงาน กองทุน มูลนิธิต่างๆที่
เป็นหน่วยงานของชาวพุทธ ที่ต้องการมากที่สุด
โดยเฉพาะความร่วมมือทุกด้านจากรัฐบาลพม่าและ
รัฐบาลต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาให้ความ
ช่วยเหลือ ขับเคลื่อน จัดระบบสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใน
เรื่องพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบ 

3 . แนวทางพัฒนาความร่ วมมื อ เกี่ ย วกับ
พระพุทธศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภ าคอาเซียน  การที่ กลุ่ มประเทศใน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่ากลุ่มอาเซียน จะมี
ข้อตกลงร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ภาษา ศิลปะและศาสนาร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2558 ใน
ความเห็นส่วนตัวมีความเห็นว่านับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่
กลุ่มประเทศในอาเซียนท าความร่วมมือ ในด้านต่างๆ 
ร่วมกันจะท าให้ระบบแนวทางพัฒนาและความ
ร่วมมือต่างๆ ในเมืองเชียงตุงและประเทศม่าน (พม่า) 
พัฒ นาการไป ในทิ ศทางที่ ดี ก ว่ าที่ เป็ นอยู่ เ ช่ น 
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ถนนหนทาง การขนส่ง
คมนาคม การเมืองการปกครอง การเคารพใน
กฎหมาย และเคารพในสิทธิมนุษยธรรม ในพม่าจะ
เป็นการเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเทคโนโลยี และสาระสนเทศน์จากภายนอกมาก
ขึ้น ทั้งยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลพม่ามี
เหตุผลและระมัดระวังในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้คนในชาติด้วย โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยให้มากยิ่งขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และอีกประเด็นหนึ่งถ้าเรา
มองมองคนเชียงตุงในฐานะที่เป็นชาวพุทธให้ลึกลงไป 
เราจะเห็นว่ามีเพชรเม็ดงามที่อยู่ภายในจิตใจของเข้า
อีกอย่างหนึ่ง คือ “จิตส านึกกับความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษในชาติของตนเอง” มากอีกประการหนึ่งถ้า
รัฐบาลพม่าไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนากับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในข้อตกลง ในความร่วมมือระหว่าง
กันก็จะท าให้ขัดต่อความชอบธรรม ในสายตาของ
สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อที่จะให้เกิดการ

พัฒนาในทุกด้านจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลพม่าน่าจะ
หันมาปรองดองและพัฒนาความร่วมมือกับชนกลุ่ม
น้อยในชาติ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับรัฐบาลพม่า ในการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกลุ่มประเทศอาเซียนและต่อ
ประเทศต่างๆทั่วโลก 

อภิปรายผลการวิจัย 
พระพุทธศาสนาในเชียงตุงที่สืบต่อมาจนถึง

ปัจจุบันนั้น ในอดีตฝ่ายเมือง (ไทขึน) ได้รับอิทธิพล
จากเชียงใหม่ท่ีแผ่ขยายไปสู่เชียงตุง 

1.  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเชียงตุง 
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเชียงตุงนับว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอย่างยิ่ง ปรากฏใน
รูปแบบของต านานเมืองเชียงตุงว่าได้รับอิทธิพลจาก
เชียงใหม่ที่แผ่ขยายไปสู่เชียงตุงถึง 3 ครั้ง คือครั้งแรก
ในปี พ.ศ.1882 สมัยพญาผายูในพื้นเมืองเชียงตุงได้
กล่าวถึงพระพุทธศาสนาจากเชียงใหม่สู่เชียงตุง ครั้ง
ที่สอง พระมหาสามีเจ้าสุชาโตอยู่เมอืงเชลียงไปศึกษา
ที่ เมืองมลาน (พม่า) ได้พาเจ้าอินประยา (อินท
ปัญญา) หรืออินทมุลีไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองเชียงตุง 
ปี พ.ศ. 1917 ในครั้งที่สาม ตามพื้นวัดป่าแดงฉบับ
ภาษาไทขึนก็ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่
เชียงตุง โดยการน าของพระญาณคัมภีร์เถระ นิกาย
ลังกาวงศ์ใหม่  หรือนิกายวัดป่าแดงไปสู่ เชียงตุง 
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องความเป็นมาของการ
ประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติพม่าใน 
ค.ศ. 1961 พบว่า ปัจจัยที่รัฐบาลพม่าประกาศให้
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เพราะ การที่
พระพุทธศาสนาที่ยังคงมีการสืบเนื่องจากสังคมจารีต 
จนถึงยุคอาณานิคม มีการน าปรัชญาทางศาสนาพุทธ
มาตีความใหม่โดย นักชาตินิยม เพื่อให้สัมพันธ์กันกับ
แนวทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแผนใหม่ จน
มาถึงยุคหลังรับ เอกราชนักชาตินิยมกลายเป็น
นักการเมืองและยังคงน าแนวคิดทางศาสนามาใช้กับ
การเมืองอย่างต่อเนื่อง เช่น สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ 
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และมาร์กซ์พร้อมกับบทบาทของผู้น าอย่างอูนุถือ
เคร่งตามหลักศาสนาและหวังว่าพุทธศาสนาจะเป็น
สิ่งที่เช่ือมประชาชนในชาติเกิดความสงบสุขและเป็น
การแก้ปัญหาการกบฏของชนกลุ่มน้อย  (ตรี จตุ
รานน.บทคัดย่อ : 2548) 

2. รูปแบบและลั กษณ ะการศึ กษ าของ
พระพุทธศาสนาในเชียงตุง 

การจัดการศึกษาเมืองเชียงตุง ตั้งแต่อดีตเป็น
การศึกษาแบบดั้งเดิม คือ จะต้องศึกษาเล่าเรียน
ลักษณะภาษาไทขึนก่อน  จนอ่านออกเขียนได้แล้ว 
ท่องจ าบทสวดมนต์ เริ่มเข้าสู่การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแบบเก่า ในปัจจุบันว่า “โรงเรียนพระปริยัติ” 
ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดราชสัณฐานหลวงหัวข่วง เมืองเชียง
ตุงปัจจุบันถือเป็นลักษณะระบบการศึกษาที่เกิดขึ้น
ภายในวัด ค่านิยมของชาวเมืองเชียงตุงในการให้บุตร
หลานที่เป็นเพศชายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา 
ในปัจจุบันมีการเข้ามาศึกษาในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการย้ายถิ่น
เพื่อการศึกษา และการเปลี่ยนสถานะทางสังคม : 
กรณีศึกษาพระเชียงตุงที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สาเหตุที่เป็นอิทธิพล
ปัจจัยท าให้เกิดพฤติกรรมการย้ายถิ่นของพระสงฆ์
เมืองเชียงตุง เกิดจากอิทธิพลปัจจัยผลักดันและ
ปัจจัยดึงดูด 4 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการที่ 
1 อิทธิพลปัจจัยจากสถานการณ์ทางสังคมเมืองเชียง
ตุง ภายใต้การเมืองการปกครองระบอบรัฐบาลทหาร
แห่งสหภาพเมียนมาร์(ประเทศพม่า) ประการที่ 2 
จุดอ่อนทางด้านการศึกษาพระสงฆ์เมืองเชียงตุง คือ 
ความด้อยโอกาสและพื้นที่ทางการศึกษา  และ
การศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะของการปิดกั้นโอกาส
ทางศึกษา ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาทั้งที่เป็น
หลักสูตรการศึกษาจากรัฐบาลพม่า และหลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา หรือ
องค์กรคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงไม่มีระเบียบแบบแผนที่
แน่นอน  อีกทั้ งไม่ เป็นที่ ยอมรับในคุณภาพทาง
การศึกษา ประการที่ 3 ปรากฏมีสถานศึกษาที่ได้รับ

การยอมรับในคุณภาพทางการศึกษาในประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศไทย เปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่พระสงฆ์ต่างชาติ และมีการรองรับการเข้ามา
ศึกษาของพระสงฆ์เมืองเชียงตุง จากความร่วมมือ
ของโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศ
เพื่อนบ้าน  มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ์ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประการที่ 4 ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศของพระสงฆ์เมือง
เชียงตุงแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมที่ดี
ขึ้น เกิดการยอมรับในคุณภาพหรือวุฒิทางการศึกษา
ได้รับมาจากการศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทย จาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางสังคม การเมือง 
และการปกครองเมืองเชียงตุงภายใต้ระบอบการ
ปกครองรัฐบาลทหารพม่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะวิถีชีวิตจากการอยู่อย่างสงบ
เรียบง่าย จนกระทั่งกลายมาเป็นวิถีชีวิตที่ต้องดิ้นรน
เพื่ อสถานะและความอยู่รอดในสังคม  ปัจจุบัน
ลักษณะการปิดกั้นความเจริญในสังคมกลุ่มชาวไทขึน 
เมืองเชียงตุงนั้น มีปรากฏภาพท่ีออกสู่สายตาชาวโลก 
คือ ความเจริญบนพื้นฐานการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของ
ประชาชน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ปรากฏ
ออกมาสู่สายตาสังคมชาวโลกดังกล่าว  คือ ความ
เจริญที่ถูกจ ากัดระดับความพอดี จากอ านาจของ
รัฐบาลทหารพม่าที่คอยบีบบังคับให้ชาวไทขึน เมือง
เชียงตุงจ าต้องถือปฏิบัติตาม  หนทางเดียวที่จะ
สามารถช่วยให้หลุดพ้นสถานะดังกล่าวนี้ได้วิธีหนึ่ง 
คือ  การยกระดับสถานะของตนเองด้ วยระบบ
การศึกษา และการศึกษานี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้
ชาวเมืองเชียงตุงพบกับโอกาสที่ดีต่างๆ อันจะน าไปสู่
ความเจริญอย่างแท้จริงต่อไปได้ ประเด็น คือ ขาด
สิทธิ์ความเท่าเทียม แต่จิตส านึกในชาติพันธ์ของชาว
เชียงตุงได้แสดงออกต่อความเป็นผู้รักชาติและมี
ความกตัญญูต่อชาติตนเองเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้จะอยู่
ภายใต้อ านาจการปกครองรัฐบาลทหารพม่าก็ตาม 
(อนุสรณ์ บุญเรือง. บทคัด : 2551). 
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3. สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา
ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง  

ปัญหาการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง มีปัญหา
เรื่องงบประมาณ  ขาดครูสอน  ขาดการวางแผนและ
การจัดระบบการศึกษา โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เชียงตุง คือ    
การจัดระบบการศึกษาอย่างให้ชัดเจน  มีแบบแผน
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การศึกษาต่อ การได้
งานท า การสนับสนุนจากรัฐบาลพม่า องค์กรทั้งใน 
ต่างประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน สอดคล้อง
กับการศึกษา เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในฐานะผู้เชื่อม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบนของ
ไทยกับรัฐฉานของพม่า”  ซึ่งศึกษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
สั งค ม ล้ าน น า  – รั ฐ ฉ าน  แ ล ะศึ ก ษ าทิ ศ ท าง
ความสัมพันธ์ที่ใช้พระพุทธศาสนาในฐานะทางเลือกที่
เหมาะสมด าเนินความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับประเทศ
พม่า พบว่าบทบาทของพระสงฆ์ 3 รูป ที่ส าคัญ คือ 
ครูบาบุญ ชุ่ม  ญาณส วโร วัดดอนเรือง เมืองพง 
ประเทศพม่า พระอธิการอานนท์ อาทิตฺตธมฺโม วัดท่า
กระดาษ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพระครู
วันพิทักษ์ (เขื่อนค า อตฺตสนฺโต) วัดพระพุทธบาทตาก
ผ้า อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน อาศัยกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  และ
ประเพณี  เป็นปัจจัยในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างล้านนา - รัฐฉาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนทั้งสองดินแดน (อุดม ธีรพัฒนานนทกุล. 
บทคัดย่อ : 2545). 

สรุป 
พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเชียงตุงนับว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอย่างยิ่ง ปรากฏใน
รูปแบบของต านานเมืองเชียงตุงว่าได้รับอิทธิพลจาก
เชียงใหม่ที่แผ่ขยายไปสู่เชียงตุงถึง 3 ครั้ง การศึกษา
ของคณะสงฆ์ไทขึน เมืองเชียงตุง ตั้งแต่อดีตเป็น
การศึกษาแบบดั่งเดิมคือ ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทขึน 

ต่ อมาท่ องจ าบทสวดมนต์ แล้ ว  ก็ จะ เริ่ ม เข้ าสู่
การศึกษาพระปริยัติธรรมแบบเก่า เป็นการเรียนการ
สอนระดับช้ันนักธรรม แบ่งเป็น 7 ช้ัน  ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์ เชียงตุง ปัญหาด้านงบประมาณ  ขาด
บุคลากรในการสอน ส่วนแนวทางการพัฒนาต้องวาง
ระบบการศึกษาอย่างเป็นให้ชัดเจน มีแบบแผนและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา มุ่ง การศึกษาต่อ การได้
งานท า การสนับสนุนจากรัฐบาลพม่า สรุปแล้วระบบ
ปกครองยั งต้ องปรับปรุ งและพั ฒ นาอีก เยอะ
พอสมควรเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนด

แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยน
ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์เชียงตุง โดยมี
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐระหว่าง
ประเทศเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของเมืองเชียงตุง
เพื่อรองรับต่อการเข้าสู่ความเป็นอาเซียนร่วมกันของ
ภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดถึงการศึกษาการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อ
น ามาใช้เป็นฐานแนวคิดในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน
อย่างยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้เกลียว

ไหมสายสัมพันธ์พุทธศาสนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน 
เป็นทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการของฝ่าย
วิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2555  

คณะผู้วิจัยขอนมัสการขอบคุณผู้บริหารและ
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ที่ได้พิจารณาให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะสงฆ์และ
ประชาชนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียน์มาร์ ที่ได้
อนุเคราะห์การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลและให้
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สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ เป็นอย่างดี ตลอดถึงนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาวิชาภาษาพระพุทธศาสนา
แล ะป ระช าชน ที่ ส น ใจที่ ให้ ค ว าม ร่ วม มื อ ใน 
การเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้ เมตตานุเคราะห์เสนอ
ข้อคิดเห็นและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเป็นอย่าง
ดียิ่ง คณะผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะอันจะ
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษางานวิจัย
ทางด้านพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “ความเชื่อเรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง” เพื่อศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องการ
เข้าทรงในบริบททั่วไป  ความเชื่อการเข้าทรงตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และวิเคราะห์ความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงของชาว
พุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ  ศึกษา
ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก และข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) โดย
ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ อรรถกถา ฎีกา  ต าราเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล แบ่ง
ประเภทผู้ที่เป็นร่างทรงที่มีต าหนักทรงอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง และผู้ที่เคยใช้บริการการเข้าทรงในเขตเทศบาลนครล าปาง จ านวน 
9 คน จากนั้นรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย ความเชื่อของมนุษย์เกิดมาจากความกลัว เมื่อกลัวจึง
ต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่รอบๆ ตัวที่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นศักดิ์สิทธิ์วิเศษกว่าตน  ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุเว้นขาดมิให้
กระท าเป็นร่างทรงหรือคนทรงเจ้าเนื่องจากเป็นการเล้ียงชีพโดยทางผิดเพราะเป็นเดรัจฉานวิชา ซ่ึงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการบรรลุ
มรรคผลนิพพาน  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงของชาวพุทธ พบว่า หลักศรัทธา 4 การเช่ือเร่ือง
กฎแห่งกรรม เชื่อผลของกรรม เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนและเช่ือว่าพระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมา หลักโยนิ (ก าเนิด) 4 
เป็นการจ าแนกสัตว์ตามลักษณะการเกิด 4 ประเภท ภูมิ 4 คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิภูมิ เป็นสถานที่ซ่ึง
สรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องไปตามบุญกรรม และชาวพุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง มีความเช่ือเร่ืองการเข้าทรงว่า ร่างทรง คือ ตัวแทน
ของผู้เทพผู้มีอ านาจมีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบนัดาลสิ่งต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ บันดาลโชคลาภ และเช่ือว่าเจ้าทรงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆให้หายได้ คุณค่าของการเข้าทรงมีคุณค่าด้วยกัน 4 ด้านคือ ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การเมือง 

ค าส าคัญ :ความเชื่อของชาวพุทธ, การเข้าทรง 

Abstract 
The research “The Belief on the Buddhists’ Spiritual Mediums in Lampang Municipality” was to study 

the general conceptions of spiritual mediums or Séances, the concept of spiritual mediums in the Buddhist 
scriptures, and to analyze the Séances in Lampang Municipality. This is a qualitative research. The research 
methods are: searching informations from primary sources of Tipitaka, and secondary sources of Commentaries 
and Sub-commentaries, academic Textbooks and related researches. The depth interviews are also functioned.  
There are nine interviewees divided into 2 groups: who are spiritual mediums located in Lampang Municipality 
and who use the services of Séances in that area. All data sources have been collected, analyzed, summarized 
and presented respectively. Human beliefs were caused of fear. When the fear occurred, one finds something 
around that is miracle-working for oneself. In the Buddha’s lifetime, He taught to refrain to be as a spiritual 
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medium because of wrong livelihood. This is not the way to attain Nibbāna(the summum bonum).  The Buddha-
dhammas related to the  spiritual mediums of Buddhists are : 1) Saddhā (belief); belief in Kamma, belief in the 
consequences of actions, belief in the individual ownership of action and confidence in  the Enlightenment of the 
Buddha, and 2) Yoni (ways of birth) linking with  Bhūmi (degrees of spiritual development); Kāmāvacara-bhūmi 
(sensuous plane), Rūpāvacara-bhūmi (form-plane), Arūpāvacara-bhūmi (formless-plane) and Lokuttara-bhūmi 
(supramandane-plane). All living creatures are living in these planes by its actions. The belief on the spiritual 
mediums of Buddhists in Lampang Municipality is that the spiritual mediums are representing gods who have so 
much power and can inspire a fortune as well as remedy illness. Last, the benefits of Séances can be divided into 
4 aspects: the tradition and culture, the social, the economic and the political one. 

Keywords: The Belief on the Buddhists, Spiritual Mediums 

บทน า 
ความเช่ือและพิ ธีกรรมเป็นส่ วนหนึ่ งของ

วัฒนธรรมที่มีการถ่ายทอด ซึ่งความเชื่อนั้นเป็นเรื่อง
นามธรรมที่เช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนและ
ระหว่างกลุ่มชนกับสภาพแวดล้อมแม้ว่าบุคคลแต่ละ
บุคคลจะมีความเช่ือเป็นของตนเอง แต่ระบบความ
เช่ือของบุคคลก็เป็นพื้นฐานในการรองรับการอยู่
ร่วมกันของกลุ่ม แต่ระบบความเช่ือของบุคคลก็เป็น
พื้นฐานในการรองรับการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม เพราะ
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มชนเดียวกันจะผ่านสถาบันแห่งการ
เรียนรู้ทางสังคมมาคล้ายคลึงกัน และสื่อที่จะให้การ
เรียนรู้ทางสังคมก็จะน าจริยธรรมของศาสนาในสังคม
นั้นๆ มาให้การกล่อมเกลาสมาชิกของกลุ่มชนเพื่อให้
มีความเช่ือที่คล้ายคลึงกันในทางวัฒนธรรม ส าหรับ
ในส่วนของพิธีกรรมนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ตอกย้ าคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออก โดยการกระท าและ
ถ้อยค าซึ่งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียม
ประเพณีของกลุ่มชน พิธีกรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดเห็นความรู้สึกของ
สมาชิกในชุมชนนั้นด้วย การประกอบพิธีกรรมช่วยให้
เข้ า ใจ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ท า งสั งค ม ใน เรื่ อ งข อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและมนุษย์กับสิ่ งที่อยู่ เหนือธรรมชาติ 
(สมบูรณ์  สุขส าราญ. 2533 : 45) 

ความเชื่อในชุมชนนั้นเป็นความเช่ือเฉพาะกลุ่ม
คน เป็นความเชื่อที่สร้างแนวทางการปฏิบัติตนให้อยู่

ร่วมกันในสังคมเดียวกันอย่างมีความสุข ถึงแม้ความ
เช่ืออาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอื่น ความ
เชื่อในส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่า
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นทางที่จะพึงท าได้
ด้วยความสามารถของตนพระพุทธองค์ทรงสอนให้
มนุษย์ใช้ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
ก ากับในเรื่องความเชื่อโดยยึดหลักกาลามสูตรทรงให้
ใช้เหตุผลพิจารณาในสิ่งต่างๆว่าสมควรเพียงใดที่จะ
เช่ือได้และให้เช่ือเรื่องกรรมเป็นส าคัญและพึ่งพระ
รัตนตรัยดีที่สุดในขณะที่สมบูรณ์สุขส าราญ (2530 : 
21)ได้จัดให้ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในสังคมแบบชาวบ้านเป็นความเช่ือในหลัก
ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลัทธิ
พราหมณ์และความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร์หรือผีสาง
เทวดา (วิญญาณนิยม) การทรงเจ้าเข้าผีจึงเป็นการ
เชื่อมต่อระหว่างความเช่ือทางพระพุทธศาสนาแบบ
ดั้งเดิมกับสมัยใหม่แต่ก่อนเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเป็นช่ือ
เฉพาะท้องถิ่นแต่ในช่วง 10–20 ปีที่ผ่านมามีความ
เชื่อท่ีหลากหลายขึ้นมีการพัฒนามากข้ึนลัทธิทรงเจ้า
เข้าผี  จึงเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของความเช่ือและ
พิธีกรรมทางศาสนา (พระมหาทวีศักดิ์  ใครบุตร . 
2544) ส่วน ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์ (2543: 105-
115) กล่าวว่า  การเข้าทรงในทางพระพุทธศาสนา
จัดว่าเป็นไสยศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาที่
พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้ภิกษุกระท า ถึงแม้ว่า
ในทางพุทธศาสนาจะถือว่าการเข้าทรงหรือการทรง
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เจ้าเป็นเดรัจฉานวิชา แต่กระนั้นความเช่ือเรื่องการ
เข้าทรงยังคงมีอยู ่ 

ในสภาพของสังคมในปัจจุบันที่เป็นสังคมแห่ง
การแข่งขัน เป็นสังคมแห่งการแย่งชิง แบบมือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา ความเจริญในด้านวัตถุ  ความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิต เป็ นสั งคมแห่ ง
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ท าให้
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของการด ารงชีวิตระหว่าง
สังคมชนบทและสังคมเมือง ผู้คนในสังคมเริ่มเคยชิน
กับการอยู่คนเดียวหรือเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
เวลามีปัญหาต่างๆ ในชีวิตก็จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
หรือการที่หันไปพึ่งสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นที่ปรึกษาที่
รอบรู้  และสามารถแก้ ไขปัญหาของตนเองได้ 
อย่างเช่น การไปหา “ร่างทรง” เพื่อขอให้ประกอบ
พิธีกรรมการ “เข้าทรง” เพื่อต้องการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องเงิน เรื่องเกี่ยวกับ
ชีวิตครอบครัว หรือ เรื่องที่ เกี่ยวกับสุขภาพของ
ตนเองที่ก าลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน อย่างเช่น
บางคนเป็นโรคชนิดหนึ่งที่แพทย์ไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า
เป็นโรคอะไร หรือยังไม่มีวิธีการรักษา การเกิดภัย
พิบัติที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถหาค าตอบได้  สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้คนหันหน้าไปพึ่ง การ
เข้าทรงมากข้ึน จะเห็นได้จาก ต าหนักของร่างทรงที่มี
จ านวนมาก ไม่ว่าต าหนักทรงเจ้าเสด็จพ่อ ร. ๕ 
ต าหนักทรงเจ้าพระแม่อุมา  ต าหนักทรงกุมารทอง 
เป็นต้น กระจายไปในตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในเขต 
ชนบท หรือในเมืองใหญ่ แสดงให้เห็นถึงสภาวะการ
อ่อนแอทางจิต ความต้องการหาที่พักพิงผู้ที่ ให้
ค าปรึกษาในด้านต่างๆเพราะมีความเชื่อว่า เทพที่มา
เข้าทรง โดยผ่านร่างทรง เป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์
ต้องการมาช่วยเหลือมนุษย์ยามที่เดือดร้อน เป็นผู้ที่มี
อิทธิฤทธิ์สามารถดลปันดาลให้สิ่งที่ตนขอ หรือร้อง
ขอได้  และเป็นผู้ที่ ให้ค าตอบทุกปัญหาโดยผ่าน 
กระบวนการ “เข้าทรง” 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดความเช่ือเกี่ยวกับ

การเข้าทรงของชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ซึ่งถือว่าเป็นเขตเมืองที่มี
ความเจริญทางด้านวัตถุ และความสะดวกสบาย ว่า
ในปัจจุบันน้ียังมีความเช่ือเกี่ยวกับการเข้าทรงยังมีอยู่
หรือไม่และความเชื่อเรื่องความเข้าทรงกับการนับถือ
ศาสนา ของชาวพุทธ มีความเชื่อมโยงกันหรือมีความ
ขัดแย้งกันในด้านใดบ้างเพื่อจะน าผลการวิจัยนี้  มา
เป็นข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มความเช่ือเรื่องการทรง
เจ้ากับการด ารงอยู่ในสังคมชาวพุทธต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาแนวคิดความเช่ือเรื่องการเข้าทรง 
2. เพื่อศึกษาแนวคิดความเช่ือเรื่องการเข้าทรง

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
3.  เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องการเข้าทรงของ

ชาวพุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดและความเชื่อของการเข้าทรง 
ความเช่ือของมนุษย์เกิดมาจากความกลัวจึง

ต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่รอบๆ ตัวที่เช่ือว่าสิ่งที่เห็น
นั้นศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์วิเศษกว่าตนเอง มีอ านาจท าให้
เกิดได้ตายได้  ให้ช่ัวได้ให้ดีได้ ควรแก่การเคารพบูชา
และควรมอบให้ซึ่งเครื่องเซ่นสังเวย นอกจากนี้ยังเชื่อ
อีกว่า มนุษย์เกิดมาต้องใช้กรรม ในขณะที่มนุษย์ใช้
กรรมนั้นก็มีการสร้างกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลามีทั้ง
กรรมดีและกรรมช่ัว การใช้กรรมจึงไม่มีวันหมดสิ้น
มนุษย์จึงต้องใช้ต้องเวียนว่าย เกิดแล้วตาย ตายแล้ว
เกิด วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร (บุญเลิศ  เจริญผล. 
2553 : 126-140) ซึ่งความเช่ือเหล่านี้ก่อให้เกิด
พิธีกรรมต่างๆ ขึ้นตามความเชื่อของตนหรือของกลุ่ม
ของตน  การเข้าทรง การทรงเจ้าหรือการเข้าผี เป็น
ส่วนหนึ่งของความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาของ
ชาวบ้านในเมืองทั่วไป เป็นการเช่ือมต่อระหว่างความ
เชื่อแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานระหว่างลัทธิผี พราหมณ์
กับพระพุทธศาสนา กับความเช่ือสมัยใหม่ที่เป็นวัตถุ
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นิยม (พุทธพาณิชย์) แต่ก่อนเรื่องทรงเจ้าเข้าผีจะเป็น
ช่ือเฉพาะท้องถิ่น เช่น ผีฟ้อน ผีฟ้า แต่ละถิ่นจะเรียก
แตกต่างกันออกไป แต่ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา มี
ความเช่ือที่หลากหลายขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น ลัทธิ
ทรงเจ้าเข้าผีเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของความเช่ือ
และพิธีกรรมทางศาสนา ความเช่ือเรื่องผี  จึงเป็น
องค์ประกอบย่อยของศาสนา  และอาจกล่าวได้ว่า
การเข้าทรงเป็นเรื่องของความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณ
ของมนุษย์  (พัฒนา กิติอาษา . 2543 : 1-2 ) ใน
ความ เห็ นของอี .บี . ไท เลอร์  (Edward Burnett 
Taylor. 1871) ร่างทรง และการทรงเจ้าจัดเป็น
ความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่ง (วิญญาณนิยม) ความ
เชื่อและพิธีกรรมของร่างทรงจึงเป็นปรากฏการณ์ทาง
ศาสนาด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสนองความ
ต้องการทางอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ในขณะที่ตก
อยู่ภายใต้ภาวะแห่งความเครียดและวิกฤตการณ์
ทั้งหลาย (จ านง  อติวัฒนสิทธิแ์ละคณะ, 2540 : 32)  

การเข้าทรง หมายถึง การที่สิ่ งนอกเหนือ
ธรรมชาติซึ่งได้แก ่ผีสางเทวดาหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า
เจ้าหรือเทพ ทั้งที่เป็นชายหรือหญิง เด็กและผู้ใหญ่มา
สิงสู่หรือเข้าร่างของผู้ที่เรียกว่า ร่างทรง เพื่อติดต่อ
กับมนุษย์ รวมตลอดไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้วย
พิธีกรรมต่างๆ  โดยผ่านร่างทรง และร่างทรง คนทรง 
หมอทรง หรือ สื่อ มีความหมายเหมือนกันคือ มนุษย์
ทุกเพศวัยที่เป็นสื่อหรือตัวกลางเพื่อให้สิ่งภายนอกที่
มีอยู่ เหนือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั่วไปของ
มนุษย์และเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับนับถือร่วมกันเรียก
รวมๆ ว่า “องค์” หรือ “วิญญาณ” ไม่ว่าจะเป็นผี/
เทพเข้ามาสิงสู่เพื่อติดต่อกับมนุษย์ในโลกได้ไม่ว่าเขา
จะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม และการติดต่อนั้นเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่างที่จะมีคุณและโทษต่อมนุษย์ได้ 
เช่น ท านายโชคชะตาให้ค าแนะน าในทุกเรื่องทางไสย
ศาสตร์ บอกหวย รักษาโรคร้าย แสดงธรรมสร้างกุศล
บารมี ขอส่วนบุญเจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น (อุทัย  
หิรัญโต. 2526 : 197) ลักษณะการเข้าทรงในชุมชน
ชนบทเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนยังมีความเช่ือใน

อ านาจเหนือธรรมชาติได้แก่ผีบรรพบุรุษผีอารักษ์ 
และผีเจ้านายที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความเชื่อที่
ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการใช้บริการในเรื่อง
การรักษาโรคบรรเทาอาการเจ็บป่วยบันดาลโชคลาภ
หรือการให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจหรือโดยมีการสื่อสาร 
และความช่วยเหลือผ่านร่างทรงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด ารงอยู่ของร่างทรงปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของ
การเข้าทรงในชุมชนชนบทมีหลายประการได้แก่
ความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติที่คนในชุมชนยัง
เห็นคุณค่า และเห็นประโยชน์ที่คนในชนบทยึดถือมา
นานโดยผ่านการเข้าทรงการปรับตัวของร่างทรงที่มี
ต่อการเข้าทรงที่สอดคล้องกับหน้าที่  และความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการการถ่ายทอดความเช่ือ
โดยเฉพาะความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติมัก
ถ่ายทอดผ่านพิ ธีทรงเจ้า  และการจัดงาน  เซ่น 
บวงสรวงบู ชาครูประจ าปี เครือข่ ายร่ างทรงมี
ความส าคัญที่ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องการ
เข้าทรง (นุชฎาภรณ์  แก้วรักษา. 2547 : บทคัดย่อ ) 

ประเภทของการเข้าทรงแบ่ งออกเป็ น  3 
ประเภท  คือ  การเข้าทรง การทรงเจ้า การเข้าผี 
การเข้าทรง โดยจ าแนกจากการประทับร่างทรง
ตามล าดับ ได้แก่  ล าดับชั้นของเทพ เทวดา หรือผีชั้น
ต่ า ซึ่งการเข้าทรงการประทับร่างทรงของแต่องค์ก็ไม่
เหมือนกัน และจุดมุ่ งหมายในการมาเข้าทรงก็
แตกต่างกัน และพิธีกรรมของการเข้าทรง ซึ่งเป็นที่
แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของค่านิยม หรือความเช่ือ 
ลักษณะส าคัญของพิธีกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเช่ือเรื่องผี  พิธีกรรมก็
แบ่งออกเป็น 2 พิธีกรรม คือ พิธีกรรมที่เป็นส่วนของ
ร่างทรงที่ต้องกระท า และ  พิธีกรรมที่ในส่วนของ
การให้บริการ พิธีกรรมในการเข้าทรงมีด้วยกัน
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ พิธีครอบครูเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญ 
ส าหรับผู้ที่เป็นร่างทรงใหม่พิธีตั้งหิ้งเจ้า พิธีไหว้ครู
ประจ าปี ส่วนพิธีกรรมที่ในส่วนของการให้บริการ 
เช่น รักษาโรคภัยไข้เจ็บ การพยากรณ์ดวงชะตา การ
สะเดาะเคราะห ์การตั้งช่ือและหาฤกษ์ยาม การให้ศีล
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ให้พรให้บารมี และการให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่อง
ต่างๆ สาเหตุที่มีผู้มารับบริการมีหลายสาเหตุดังนี้ 
ความล้มเหลวของการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 
ผู้รับบริการยังมีพื้นฐานคงวามเชื่อและศรัทธาในเรื่อง
การเข้าทรงและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน การ
ถูกชักชวน  มีความทุกข์ ไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์
ใจ ความอยากรู้  อยากเห็น หรือต้องการมาดู  มา
ทดลอง และพิสูจน์ มีค าถามหรือปัญหาบางอย่างท่ีไม่
สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

การเข้าทรงตามความเชื่อท้องถิ่นมีอยู่ด้วยกัน 2 
แบบ คือ การทรงเจ้าเข้าผีแบบประเพณีดั้งเดิม เป็น
การทรงเจ้าเข้าผีในชุมชนชนบท และ การเข้าทรง
ผสมกับความเชื่อท้องถิ่นเป็นการเข้าทรง ในชุมชนกึ่ง
เมือง เขตชานเมืองและหัวเมืองต่างๆ เน้นเรื่องของ
ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีที่
ส าคัญในระดับเหนือชุมชนเฉพาะท้องถิ่น และการ
ทรงเจ้าเข้าผีในกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑล และ
ตัวเมืองใหญ่ ลักษณะพิเศษของพิธีทรงเจ้าเข้าผีใน
กลุ่มนี้ได้แก่ การเข้ามาขององค์เทพจากความเช่ือ
และพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ เช่น ที่มาจากอินเดีย  
จีน  ไต้หวันและญี่ปุ่น ผสมผสานกับความแพร่หลาย
ขององค์เทพที่เป็นวิญญาณของพระมหากษัตริย์ไทย
ในอดีต  ที่มีบทบาทส าคัญส าคัญทั้งในประวัติศาสตร์
ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

แนวคิดความเชื่อเร่ืองการเข้าทรงในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 

พุทธศาสนาได้กล่าวถึงศรัทธา คือ ความเช่ือ 
เกิดขึ้นจากเหตุใดเหตุหนึ่งด้านความกลัว และมูลเหตุ
ของความเช่ือมักจะถูกสร้างมาจากความไม่รู้  หรือ
ความกลัวเป็นประการส าคัญ ในทัศนะการเข้าทรงใน
มุมมองพุทธศาสนา ร่างทรงหรือคนทรงเจ้าเป็นหนึ่ง
ในข้อห้ามอันเป็นมหาศีลของพระภิกษุที่พระพุทธ
องค์ทรงให้ภิกษุเว้นขาดมิให้กระท าเนื่องจากเป็นการ
เลี้ยงชีพโดยทางผิดเพราะเป็นเดรัจฉานวิชาดั ง
ปรากฏในพระไตรปิฎกในเล่มที่  9 (สมบูรณ์   สุข
ส าราญ. 2530 : บทคัดย่อ ) 

สังคมไทยในภาคเหนือมีความเช่ือดั้งเดิม คือ 
ความเช่ือเรื่องอ านาจผี วิญญาณของศรรพสิ่งต่างๆ 
ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่ เข้ามาในดินแดน
ภาคเหนือผ่านทางอ านาจส่วนกลางสิ่งที่จะท าให้
ความศรัทธาดั้งเดิมคงอยู่  และสามารถรับศาสนา
ความเช่ือของศาสนาต่างๆ เข้าด้วยกันส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้คน บทบาทพุทธศาสนากลับมิได้ท า
ให้ ค ว าม เ ช่ื อ เรื่ อ งผี ที มี อ ยู่ แ ต่ เดิ ม เสื่ อ ม ห าย 
ขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีและหลักเกณฑ์ทางพุทธ
ศาสนากลับกลายเป็นสิ่งที่ด าเนินควบคู่กัน  (ฉลาด
ชาย  รมิตานนท์, 2527 : 70)  ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ที่ว่าด้วยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรม และการเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ  ของหมู่สัตว์ทั้ งหลาย 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่ใช้อธิบาย
กระบวนการและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการเกิดทุกข์และการดับ
ทุกข์แต่ส่วนที่จะเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องร่างทรงนั้น
น่าจะเป็นเรื่องวิญญาณ พระพุทธองค์ทรงใช้ปุพเพนิ
วา  สานุสสติญาณ  และจตูปปาตญาณ  ท าให้
พระองค์ทรงทราบชัดว่าคนและสัตว์ตายแล้วเกิดอีก
เพราะวิญญาณยังไม่ดับลงอย่างเด็ดขาด  (บรรจบ 
บรรณรุจิ.  2537 : 27-33) 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทรง
เจ้าในทัศนะทางพระพุทธศาสนาร่างทรงและการทรง
เจ้าจัดอยู่ในกลุ่มอุปาทาน 4 ชนิด อัตตวาทุปาทาน
และสีลัพพตุปาทานและเป็นเดรัจฉานวิชาแต่มี
หลักธรรมหลายหมวดที่น่าจะส่งผลต่อแนวคิดเรื่อง
ร่างทรง(วิญญาณนิยม) คือเรื่องโอปปาติกะ(ในโยนิ 
4),เรื่องเทพ/เทวดา(ในเทพ 3,ภูมิ 4, คติ 5) ,เรื่อง
สัตว์โลก (ในโลก 3) , เรื่องสังขารและวิญญาณ (ใน
ขันธ์ 5) และเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่ (สังสารวัฏ)                      
ที่ยืนยันถึงการมีอยู่จริงของปรโลกและสวรรค์อันเป็น
สาระหลักของความเช่ือเรื่องเทพเจ้าและพิธีทรงเจ้า
เข้าผีส่วนหลักธรรมที่ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรม
นั้นประกอบด้วยหลักศรัทธาเป็นความเช่ือในระบบ
ความคิดอย่างหนึ่งโดยไม่มีการพิสูจน์ไม่ต้องการ
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เหตุผลภาพความเช่ือของร่างทรงจะปรากฏอยู่ใน
พิธีกรรมที่ร่างทรงได้ก าหนดขึ้นหลักกรรมในบริบท
กรรมตามนัยทางพระพุทธศาสนาแต่มิใช่ทฤษฎีกรรม
ที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนา เช่น การท าสิ่งดีเพื่อที่จะ
ได้สิ่งตอบแทนที่เป็นความดีงามทั้งในส่วนของวัตถุ
และความพึงใจที่เป็นนามธรรมการบ าเพ็ญบารมีท า
ให้เกิดระบบของการเสียสละในรูปแบบต่างๆ ของผู้
ปฏิบัติตามค าแนะน าของร่างทรง (พระเฑียรวิทย์ 
อตฺตสนฺโต (โอชาวัฒน)์. 2548 : บทคัดย่อ ) 

จากข้างต้นพอจะแบ่งได้ว่าการก าเนิดของสัตว์
โลกตามลักษณะของการเกิด  4 ประเภททั้ งทีมี
ร่างกายหรือไม่มีร่างกายให้เห็น จับต้อง สัมผัสได้นั้น
ย่อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
โลกที่นั้น ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง ภูมิ 4  พระอนุ
รุทธาจารย์ได้แสดง จิตตามภูมิช้ันไว้ 4 ประเภทคือ 
กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ โลกุตตรภูมิ 
ภูมิเป็นสถานที่ซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องไปตาม
บุญกรรมที่ได้กระท ามาในอดีตกาลผ่านมานับไม่ถ้วน
แม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าหากท าความดีก็
สามารถไปยังภูมิต่างๆ ได้แต่ก็เพียง 3 ภูมิเท่านั้นคือ
กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  ส่วนโล
กุตตรภูมิเป็นภูมิของพระอริยเจ้าเท่านั้นซึ่งในความ
เช่ือเรื่องการเข้าทรง ร่างทรงหรือ ม้าขี่มักจะบอก
ที่มาของภพภูมิของเจ้าที่มาเข้าทรงว่ามาจากภพภูมิ
ใดบ้าง นอกจากภูมิซึ่งจะเป็นอยู่แล้ว และสิ่งที่จะ
น าไปสู่การเกิดนั้นต้องแล้วคติ 4 อย่างที่จะน าไปเกิด 
คติแปลว่าทางด าเนินที่ไปถึงหรือที่ไปเกิดหลังจาก
ตายแล้วของผู้ที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏแบ่งตามภาวะของภูมิที่จะไปเกิดมี 5 อย่าง
ดังกล่าวมาแล้วแต่ถ้าแบ่งโดยถือเอาคุณลักษณะที่ดี
และไม่ดีเป็นเกณฑ์ก าหนดคติก็แบ่งเป็น 2 คือสุคติ – 
คติที่ดี และทุคติ – คติที่ไม่ดี  คติทั้ง 5  นี้เป็นที่ไป
เกิดของสัตว์ผู้ยังติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ  และอีก
แนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นสาระหลักในทางพระพุทธศาสนา
เช่นกัน คือแนวคิดเรื่องโลกหน้า(ปรโลก) และการ
เวียนว่ายตายเกิดก็มีผลต่อแนวคิดเรื่องร่างทรง ความ

เช่ือในการการมีอยู่ของภพภูมิต่างๆ การเช่ือในการ
ท ากรรมดี กรรมชั่ว หนทางในการน าไปเกิดในภพภูมิ
นั้นตามแรงกรรมของตน จะเห็นได้ว่าความเช่ือเป็น
มูลเหตุส าคัญในการจะช้ีน าให้มนุษย์ก าหนดชะตา
ชีวิตของตนเองในการจะกระท าสิ่งใด ความเชื่อความ
ศรัทธาในสิ่งใดนั้นสามารถน ามนุษย์ให้กระท าทั้ง
กรรมดีและกรรมช่ัว ความเช่ือความศรัทธาในการ
เข้าทรง จึงอาจเป็นมูลเหตุหนึ่ งที่ ช้ีน าให้ผู้ที่ เช่ือ
กระท าการต่างๆ ทั้งในทางที่ด ีหรือทางที่ไม่ได้ ตามที่
เจ้าทรงช้ีแนะ ด้วยมาจากความเช่ือความศรัทธาใน
เจ้าทรงในเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนพุทธ
บริษัทให้มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องที่
เป็นสัมมาทิฏฐิ อันเป็นความเช่ือที่ประกอบด้วยเหตุ
และผล ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กล่าวมีอยู่ 4 
ประเภทคือ กัมมสัทธา หมายถึงเช่ือกฎแห่งกรรม 
กรรมคือการกระท า กรรมที่กระท าด้วยเจตนานั้น  
วิปากสัทธา หมายถึงเชื่อผลของกรรม เป็นความเชื่อ
ที่มาจากการกระท าที่เป็นเหตุเป็นผล กรรมอย่างนั้น 
กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ
ของตน , เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมจะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 
ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึงมั่นใจในองค์พระตถาคต
ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะส่วนหลักศรัทธาที่อยู่
นอกเหนือจาก 4  อย่างนี้ถือเป็นความเช่ือเฉพาะ
บุคคลที่ท าให้บุคคลไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการเช่ือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ านาจดลบันดาลไสยศาสตร์และการ
เข้าทรงมีลักษณะที่ร่วมกันคือ ใช้ศรัทธาเอาความเช่ือ
เป็นหลักคือไม่เกิดจากการรู้ความจริง นอกจากความ
เช่ือและความศรัทธาแล้วยั งมีหลักธรรมที่ เป็น
หลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวให้สัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในวัฏฏะคือ อุปาทาน 4  ซึ่งประกอบด้วย คือ กา
มุปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุ
ปาทาน 
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วิธีการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือ

เรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธในเขตเทศบาลนคร
ล าปางครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี ้
1. ศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) 

โดยศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา
ฉบับภาษาไทย และฉบับบาลีของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2 . ศึ กษ าข้ อ มู ล ขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary 
Sources) โดยศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์  อรรถกถา
ฎีกา อนุฎีกา ต าราเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัย
ที่เกีย่วข้องกับการเข้าทรง 

3. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น ผู้ที่
เป็นร่างทรงที่มีต าหนักทรงอยู่ในเขตเทศบาลนคร
ล าปาง และผู้ที่ เคยใช้บริการการเข้าทรงในเขต
เทศบาลนครล าปาง จ านวน 9 คน 

4. รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง วิเคราะห์
ความเช่ือการเข้าทรงของชาวพุทธในเขตเทศบาล
นครล าปาง 

5. สรุปผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือเรื่องการ

เข้าทรงของชาวพุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก เอกสารช้ันปฐมภูมิ ได้แก่ 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับ
ภาษาไทย พ.ศ. 2539 อรรถกถาฎีกา  เอกสารช้ัน
ทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือต าราผลงานทางวิชาการ สิ่ง
ตีพิมพ์ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่ชาวบ้านที่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองนครล าปาง จังหวัดล าปาง
ประกอบด้วยร่างทรงที่มีต าหนักอยู่ในเขตเทศบาล
นครเมืองล าปาง  จ านวน 3 คน และชาวบ้านที่มี

ความเช่ือเรื่องทรง จ านวน 6  คน ผลการวิเคราะห์
ความเช่ือเรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธในเขต
เทศบาลนครล าปาง มีดังต่อไปนี ้ 

1 . แนวคิ ดความ เชื่ อ เร่ือ งก ารเข้ าท รง 

ชาวบ้านเช่ือว่าร่างทรงคือตัวแทนของผู้ เทพผู้มี
อ านาจมีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้
ตามที่ร้องขอบางส านักทรงได้ให้โชคให้ลาภ แก่ผู้ที่ให้
ความนับถือ การท าเทียนรับโชคจุดแล้วจะดลบันดาล
ให้ผู้ท าพิธีประสบผลส าเร็จ เรียกทรัพย์สินเงินทอง
เข้ามาหาผู้ที่จุดเทียน เชื่อว่าเจ้าทรงสามารถยกฐานะ
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างเช่น 
ที่ว่าชาวบ้านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นหนี้ ไม่รู้จะ
ไปพึ่งใคร จึงต้องหันไปพึ่งเจ้าทรง หวังจะได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ เช่ือว่าเจ้า
ทรงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายได้ ซึ่ง
ในความเชื่อเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยผ่านพิธี
กรรมการเข้าทรงนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยยังมีอยู่จริง เป็นแหล่ง
ที่พึ่งสุดท้ายของผู้ป่วย เป็นวิธีการรักษาอีกทางเลือก
หนึ่งนอกเหนือจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน 

2. แนวคิดความเชื่อเร่ืองการเข้าทรงในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ในทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มี
ต่อแนวคิดเรื่องการเข้าทรง ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
ที่ว่าด้วยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรม และการเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ  ของหมู่สัตว์ทั้ งหลาย 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมที่ส าคัญที่ใช้อธิบาย
กระบวนการและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการเกิดทุกข์และการดับ
ทุกข์แต่ส่วนที่จะเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องร่างทรงนั้น
น่าจะเป็นเรื่องวิญญาณ พระพุทธองค์ทรงใช้ปุพเพนิ
วาสานุสสติญาณ และจตูปปาตญาณ ท าให้พระองค์
ทรงทราบชัดว่าคนและสัตว์ตายแล้วเกิดอีกเพราะ
วิญญาณยังไม่ดับลงอย่างเด็ดขาด 

ในบริบทที่ ได้ยกมาแสดงตามที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกเรื่องผีจัดว่าเป็นพลังอ านาจภายนอก
และมีอิทธิพลต่อมนุษย์ได้ และเรื่องหมอทรงก็เป็น
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หนึ่งในหลายอาชีพที่พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้ภิกษุ
กระท าดังนั้น แนวคิดเรื่องผีน่ามีมาครั้งก่อนสมัย
พุทธกาลเพราะจนถึงสมัยพุทธกาลก็ยังปรากฏให้ จะ
เห็นได้ว่าผีจะมาในรูปแบบของวิญญาณไม่มีร่างกาย
ให้เห็นเป็นปรากฏ การจะแสดงบทบาทอื่นใดให้คน
อื่นรับรู้จะโดยวิธีการเข้าสิงร่าง สิ่งที่จะน ามาแสดงให้
เห็นว่า ผีเป็นสิ่งที่อยู่หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
อยู่ของสัตว์โลกซึ่งแบ่งจากลักษณะการเกิด ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่แสดงให้เห็นว่า ผี เป็นการก าเนิดของ
สัตว์โลกในลักษณะหนึ่ง หลักธรรมที่  ได้แสดงถึง
แหล่งก าเนิดของสัตว์โลกในลักษณะที่ เป็นไป คือ 
หลักโยนิ (ก าเนิด) 4 อย่าง โยนิ(ก าเนิด) 4 เป็นการ
จ าแนกสัตว์ตามลักษณะการเกิด 4 ประเภท ชลาพุ
ชะ อัณฑชะ สังเสทชะ และโอปปาติกะ ศัพท์ที่พระ
พุ ท ธองค์ ท รงใช้ เรี ยก  "สั ต ว์ที่ ผุ ด เกิ ดขึ้ น " ว่ า "
โอปปาติกะ" หรือ"อุปปาติกะ"ซึ่งเป็นประเภทการเกิด
อีกแบบหนึ่งที่เป็นชีวิตหลังความตายโอปปาติกะ 
จากก าเนิด ๔ ที่ว่าถึงการเกิดของ“โอปปาติกะ”
น่าจะน าไปสู่แนวคิดเรื่องวิญญาณมาเข้าทรงได้ 

จากข้างต้นพอจะแบ่งได้ว่าการก าเนิดของสัตว์
โลกตามลักษณะของการเกิด  4 ประเภททั้ งทีมี
ร่างกายหรือไม่มีร่างกายให้เห็น จับต้อง สัมผัสได้นั้น
ย่อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
โลกที่นั้น ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง ภูมิ 4 พระอนุ
รุทธาจารย์ได้แสดง จิตตามภูมิช้ันไว้ 4 ประเภทคือ 
กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ     อรูปาวจรภูมิ โลกุตตร
ภูมิ ภูมิเป็นสถานที่ซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องไป
ตามบุญกรรมที่ได้กระท ามาในอดีตกาลผ่านมานับไม่
ถ้วนแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าหากท า
ความดีก็สามารถไปยังภูมิต่างๆ ได้แต่ก็เพียง 3 ภูมิ
เท่านั้นคือกามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
ส่วนโลกุตตรภูมิเป็นภูมิของพระอริยเจ้าเท่านั้นซึ่งใน
ความเช่ือเรื่องการเข้าทรง ร่างทรงหรือ ม้าขี่มักจะ
บอกที่มาของภพภูมิของเจ้าที่มาเข้าทรงว่ามาจากภพ
ภูมิใดบ้าง นอกจากภูมิซึ่งจะเป็นอยู่แล้ว และสิ่งที่จะ
น าไปสู่การเกิดนั้นต้องแล้วคติ 5 อย่างที่จะน าไปเกิด 

คติแปลว่าทางด าเนินที่ไปถึงหรือที่ ไปเกิดหลังจาก
ตายแล้วของผู้ที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏแบ่งตามภาวะของภูมิที่จะไปเกิดมี 5 อย่าง
ดังกล่าวมาแล้วแต่ถ้าแบ่งโดยถือเอาคุณลักษณะที่ดี
และไม่ดีเป็นเกณฑ์ก าหนดคติก็แบ่งเป็น 2  คือสุคติ 
– คติที่ดี และทุคติ – คติที่ไม่ดี  คติทั้ง 5 นี้เป็นที่ไป
เกิดของสัตว์ผู้ยังติดข้องอยู่ในสังสารวัฏ  และอีก
แนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นสาระหลักในทางพระพุทธศาสนา
เช่นกัน คือแนวคิดเรื่องโลกหน้า (ปรโลก) และการ
เวียนว่ายตายเกิดก็มีผลต่อแนวคิดเรื่องร่างทรง ความ
เช่ือในการการมีอยู่ของภพภูมิต่างๆ การเช่ือในการ
ท ากรรมดี กรรมชั่ว หนทางในการน าไปเกิดในภพภูมิ
นั้นตามแรงกรรมของตน จะเห็นได้ว่าความเช่ือเป็น
มูลเหตุส าคัญในการจะช้ีน าให้มนุษย์ก าหนดชะตา
ชีวิตของตนเองในการจะกระท าสิ่งใด ความเชื่อความ
ศรัทธาในสิ่งใดนั้นสามารถน ามนุษย์ให้กระท าทั้ง
กรรมดีและกรรมช่ัว ความเช่ือความศรัทธาในการ
เข้าทรง จึงอาจเป็นมูลเหตุหนึ่ งที่ ช้ีน าให้ผู้ที่ เช่ือ
กระท าการต่างๆ ทั้งในทางที่ด ีหรือทางที่ไม่ได้ ตามที่
เจ้าทรงช้ีแนะ ด้วยมาจากความเช่ือความศรัทธาใน
เจ้าทรงในเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนพุทธ
บริษัทให้มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องที่
เป็นสัมมาทิฏฐิ อันเป็นความเช่ือที่ประกอบด้วยเหตุ
และผล ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กล่าวมีอยู่ 4 
ประเภทคือ กัมมสัทธา หมายถึงเช่ือกฎแห่งกรรม 
กรรมคือการกระท า กรรมที่กระท าด้วยเจตนานั้น วิ
ปากสัทธา หมายถึงเช่ือผลของกรรม เป็นความเช่ือ
ที่มาจากการกระท าที่เป็นเหตุเป็นผล กรรมอย่างนั้น 
กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ
ของตน , เช่ือว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมจะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 
ตถาคตโพธิสัทธา หมายถึงมั่นใจในองค์พระตถาคตว่า
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะส่วนหลักศรัทธาที่อยู่
นอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ถือเป็นความเช่ือเฉพาะ
บุคคลที่ท าให้บุคคลไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการเช่ือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ านาจดลบันดาลไสยศาสตร์และการ
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เข้าทรงมีลักษณะที่ร่วมกันคือ ใช้ศรัทธาเอาความเช่ือ
เป็นหลักคือไม่เกิดจากการรู้ความจริง นอกจากความ
เช่ือและความศรัทธาแล้วยั งมีหลักธรรมที่ เป็น
หลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวให้สัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในวัฏฏะคือ อุปาทาน 4 ซึ่งประกอบด้วย คือ กามุ
ปาทาน ทิฏฐุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุ
ปาทาน 

3. ความเชื่อเร่ืองการเข้าทรงของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลนครล าปาง   ชาวบ้านเชื่อว่าร่างทรงคือ
ตัวแทนของผู้เทพผู้มีอ านาจมีอิทธิฤทธิ์สามารถดล
บันดาลสิ่งต่างๆให้ตามที่ร้องขอ บางส านักทรงได้ให้
โชคให้ลาภ แก่ผู้ที่ให้ความนับถือ การท าเทียนรับโชค
จุดแล้วจะดลบันดาลให้ผู้ท าพิธีประสบผลส าเร็จ 
เรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาผู้ที่จุดเทียน เช่ือว่า
เจ้าทรงสามารถยกฐานะทางสังคมและฐานะทาง
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างเช่น ที่ว่าชาวบ้านมีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ เป็นหนี้ ไม่รู้จะไปพึ่งใคร จึงต้องหันไปพึ่ง
เจ้าทรง หวังจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่
เผชิญอยู่ ในขณะนี้  เช่ือว่าเจ้าทรงสามารถรักษา
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายได้ ซึ่งในความเช่ือเรื่อง
การรักษาอาการเจ็บป่วยโดยผ่านพิธีกรรมการ
เข้าทรงนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่าในสังคมไทยยังมีอยู่จริง เป็นแหล่งที่พึ่ง
สุดท้ายของผู้ป่วย เป็นวิธีการรักษาอีกทางเลือกหนึ่ง
นอกเหนือจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน 

วิ เค ราะห์ ค วาม เช่ื อ เรื่ อ งก าร เข้ าท รงใน
พระพุทธศาสนา ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาร่าง
ทรง/คนทรงเจ้าจัดเป็นเดรัจฉานวิชาถือเป็นวิชาชีพ
อย่างหนึ่งและเป็นเครื่องแสดงว่าร่างทรงและการ
เข้าทรงมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนอกจากนี้ขอยก
หลักธรรมที่ส าคัญที่พอจะอธิบายถึงแนวคิดเรื่องร่าง
ทรงและการทรงเจ้าคือ หลักศรัทธา 4 ประกอบด้วย 
กั ม ม สั ท ธ า  วิ ป าก สั ท ธา  กั ม มั ส ส ก ต าสั ท ธ า
และกัมมัสสกตาสัทธาซึ่งในศรัทธา 4 ในข้อที่ 4 ที่ว่า
ตถาคตโพธิสัทธาหมายถึงความเช่ือว่าพระตถาคต
ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะส่วนหลักศรัทธาที่อยู่

นอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ถือเป็นความเช่ือเฉพาะ
บุคคลเช่นการเช่ือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ านาจดลบันดาลไสย
ศาสตร์และการเข้าทรง  

ศรัทธา 4 นี้เป็นหลักของกฎแห่งกรรมนี้ เป็น
หลักใหญ่ที่เจ้าทรงได้ใช้อธิบายถึงความแตกต่างของ
บุคคลว่าท าไม บุคคลเมื่อเกิดมาแล้วท าไมถึงมีความ
แตกต่างกัน ไม่ว่ารูปร่าง หน้าตา ชาติก าเนิด ที่อยู่
อาศัย ฐานะครอบครัวฯ  ความรู้สึกที่เป็นสุข หรือว่า
เป็นทุกข์  ทุกอย่างล้วนเกิดจากรรมของคนที่ ได้
กระท ามาตั้งแต่ อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และส่งผลถึง
อนาคต เรากระท าซึ่งกรรมดี ย่อมได้รับผลตอบแทน
ที่ดี หลักศรัทธา 4 จึงเป็นหลักใหญ่ในการใช้อธิบาย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
สอนพุทธบริษัทให้มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่
ถู กต้ อ งที่ เป็ น สั มม าทิ ฏ ฐิ  อั น เป็ นความ เช่ื อที่
ประกอบด้วยเหตุและผล ส่วนหลักศรัทธาที่อยู่
นอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ถือเป็นความเช่ือเฉพาะ
บุคคลที่ท าให้บุคคลไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการเช่ือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ านาจดลบันดาลไสยศาสตร์และการ
เข้าทรงมีลักษณะที่ร่วมกันคือ ใช้ศรัทธาเอาความเช่ือ
เป็นหลักคือไม่เกิดจากการรู้ความจริง กล่าวโดยสรุป
หลักศรัทธานี้เป็นพื้นฐานน าไปสู่ความเช่ือเรื่องร่าง
ทรงได้ และหลักธรรมที่น่าจะสามารถอธิบายความ
เป็นมาของเข้าทรงได้ก็คือ ก าเนิด 4 การเข้าทรงเป็น
การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ โดยผ่าน
สื่อคือ ร่างทรง วิญญาณในพระพุทธศาสนาพระพุทธ
องค์ทรงใช้เรียก "สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น" ว่า"โอปปาติกะ" 
หรือ "อุปปาติกะ"ซึ่งเป็นประเภทการเกิดอีกแบบหนึ่ง
ที่เป็นชีวิตหลังความตายโอปปาติกะที่ผุดเกิดขึ้นใน
โลกสวรรค์ก็ช่ือว่าได้เกิดใน "สุคติ" ส่วนโอปปาติกะที่
ผุดเกิดขึ้นในอบายก็ช่ือว่าได้เกิดใน "ทุคติ" เรื่องเทพ
เจ้ าห รือ เท วด า  เป็ น ส่ วน หนึ่ ง ในค าสอน ของ
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นการยืนยันถึงการเวียน
ว่ายตายเกิดของสัตว์ โลกที่ ยั งท่ องเที่ ยวอยู่ ใน
สังสารวัฏ นรกสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกและ
เทวดาจึงเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ
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ตามหลักพระพุทธศาสนา สัตว์โลกย่อมเกิดในก าเนิด 
4 อย่างใดอย่างหนึ่ง  

การเข้าทรงสามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆ ออก
ได้ 3  ประเภทใหญ่ตามลักษณะการเข้าทรงดังนี้ การ
เข้าทรงประเภทพรหม การเข้าทรงประเภทเทพ  
และการเข้าทรงประเภทจีน จากการสัมภาษณ์ร่าง
ทรงข้างต้นจะเห็นได้ว่าร่างทรงได้กล่าวอ้างว่าตนเอง
เป็นร่างทรงของ พระแม่อุมา ร่างทรงปู่ฤาษีตาทิพย์ 
และร่างทรงเจ้าพ่อผาหลวง เมื่อน ามาจัดแบ่งเป็น
ประเภทจะเห็นได้ว่า เจ้าทรงพระแม่อุมา จัดเป็นเจ้า
ทรงประเภทพรหม เจ้าทรงปู่ฤาษีตาทิพย์และเจ้าทรง
เจ้าพ่อผาหลวงจัดเป็นเจ้าทรงประเภทเทพ แต่เมื่อใน
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภพภูมิการเกิดของ 
วิญญาณ หรือ "โอปปาติกะ"ว่า มีทั้ง สุขคติ และ 
ทุคติ การทรงเจ้าน่าจะแบ่งออกไปตามภพภูมิของ
วิญญาณเจ้าทรงได้อีก 2 ประเภทตามแหล่งก าเนิด
ของวิญญาณ ซึ่งจึงเป็นที่มาของค าตอบที่ว่า ท าไม
เจ้าทรงแต่ละส านักถึงมีพิธีกรรม แตกต่างกัน กิริยา
อาการของเจ้าทรงก็ไม่เหมือนกัน หลักการสอนลูก
ศิษย์ก็แตกต่างกัน บางส านักเรียกรับเงินรับทอง บาง
ส านักไม่มีการเรียกรับเงินมากว่าเงินขันครูของตน ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้น่าจะบอกได้ว่าความแตกต่างของส านัก
ทรงน่ามาจากการภพภูมิของวิญญาณที่มาเข้าทรง
นั่นเอง หลักธรรม คติ 5 หมายถึงที่ไปเกิดของสัตว์มี 
5 คือนิรยะติรัจฉานโยนิเปตติวิสัย(รวมอสูร) มนุษย์
และเทพ พวกเทพได้แก่ภูมิ 26  ตั้งแต่จาตุมหาราชิ
กาข้ึนไปทั้งหมด) มี นิรยะนรก, สภาวะหรือที่อันไม่มี
ความสุขความเจริญ , ภาวะเร่าร้อนกระวนกระวาย
ติรัจฉานโยนิก าเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมัวโง่เขลาปิตติ
วิสัยแดนเปรต, ภูมิแห่งผู้กระหายไร้สุข มนุษย์ชาว
มนุษย์และเทพพวกเทพ คติแปลว่าทางด าเนินท่ีไปถึง
หรือที่ไปเกิดหลังจากตายแล้วของผู้ที่ยังท่องเที่ยว
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแบ่งตามภาวะของภูมิที่
จะไปเกิดมีคติทั้ง๕นี้เป็นที่ไปเกิดของสัตว์ผู้ยังติดข้อง
อยู่ ในสั งสารวัฏซึ่ งคติ  5 นี้ ส ามารถอธิบายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าทรง ร่างทรง และมนุษย์ได้

เป็นอย่างดีเพราะอธิบายถึงทางที่ไปถึงเมื่อหลังจาก
ตายไปแล้วย่อมไปเกิดตามคติ 5 ตามบุญและกรรมที่
ตนได้กระท า หลังจากสิ้นภพภูมิหนึ่งย่อมไปเกิดสู่ยัง
ภพภูมิหนึ่งเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ 

คุณค่าของการเข้าทรงมีคุณค่าด้วยกัน 4 ด้าน
คือ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมเป็นความเช่ือความ
ศรัทธาของลูกหลานชาวเม็งในจังหวัดล าปางท าให้
เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของชุมชนผู้สืบ
เชื้อสายเม็ง การแสดงออกถึงความเคารพ เช่ือฟังต่อ
ผู้ที่อาวุโสกว่า การแสดงความกตัญญูรู้คุณ ในขณะที่
ยังมีชีวิตหรือแม้แต่ล่วงลับไปแล้วหรือกลายเป็นผี
บรรพบุรุษไปแล้ว ด้านสังคมส่งผลในกลุ่มคนที่ความ
เช่ือและศรัทธาในการเข้าทรง มีการด ารงชีวิตอย่าง
สงบสุข ไม่เบียดเบียน  รู้จักการให้การแบ่งปัน ต่อ
ผู้อื่น ด ารงชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมศาสนาส่งผล
ให้การอยู่ ร่วมกันในสังคมมีความสงบสุข  ด้ าน
เศรษฐกิจบางส านักทรงอาจจะให้ลูกศิษย์และ
ชาวบ้านผลิตสิ่งเหล่านี้ต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมได้เอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน หรือ
อาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างต่างส านักก็ได้ เป็น
การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน จากเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่มคน และยกระดับกลายเป็นเศรษฐกิจ
ของชุมชน ด้านการเมืองกล่าวถึงในแง่ของอิทธิพล
ของความเชื่อความศรัทธาของประชาชนท่ีต่อเจ้าทรง 
อย่างกรณีตัวอย่าง การลงสมัครรับเลือกตั้ง ในระดับ 
ท้องถิ่นถ้าเจ้าทรงมีความช่ืนชอบ คนใดคนหนึ่งใน
จ านวนผู้ลงเลือกตั้ง อาจเป็นไปได้ว่าคนนั้นอาจจะ
เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้ง เพราะลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิด
เจ้าทรงย่อมจะเช่ือว่าคนที่เจ้าทรงช่ืนชอบย่อมเป็น
คนดีและมีคุณธรรม  จากการยกตัวอย่างนี้จะเห็นได้
ว่าความเชื่อความศรัทธาในเจ้าทรงก็เป็นส่วนส าคัญ
ในการก าหนดทิศทางด้านการเมืองในระดับต่างๆ ใน
ประเทศ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. แนวคิดความเชื่อเร่ืองการเข้าทรง ความ
เช่ือของมนุษย์เกิดมาจากความกลัว เมื่อกลัวจึงต้อง
หาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่รอบๆ ตัวที่เช่ือว่าสิ่งที่เห็นนั้น
ศักดิ์สิทธ์ิบริสุทธ์ิวิเศษกว่าตนเองมีอ านาจท าให้เกิดได้
ตายได้ให้ช่ัวได้ให้ดีได้ควรแก่การเคารพบูชาและควร
มอบให้ซึ่ งเครื่องเซ่นสังเวย  ซึ่ งความเช่ือเหล่านี้
ก่อให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ ขึ้นตามความเชื่อของตนหรือ
ของกลุ่มของตน สอดคล้องกับแนวคิกของเสน่ห์  
สุภาษิต เรื่อง “การจัดการความรู้ผีเจ้าเข้าทรงเพื่อ
สืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามกรณีศึกษาเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้างอ าเภอสันก าแพง
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา พบว่า ปัญหา
อุปสรรคในการจัดการความรู้คือ   1) การก าหนด
องค์ความรู้ประเพณีผีเจ้าเข้าทรงเป็นลักษณะเฉพาะ
กลุ่มยากต่อการอนุรักษ์ 2) การสร้าง และการถ่าย
โอนความรู้อยู่ที่การปฏิบัติจริง 3) การแสวงหา
ความรู้ และการจัดเก็บความรู้ไม่มีการเปิดสอนแต่
จัดเก็บด้วยความจ า๔) การแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน
ความรู้เกิดขึ้นพร้อมกับการเตรียมงาน๕) การใช้
ความรู้เป็นเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์
เพราะกลุ่มมีอายุมากแนวทางการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ เรื่องผี เจ้าเข้าทรงคือควรจะให้ เด็ก และ
เยาวชนได้รับรู้ขั้นตอนพิธีกรรมองค์ความรู้ที่ซ่อนลึก
เพื่อให้มองเห็นความส าคัญของประเพณีผีเจ้าเข้าทรง
สืบไปดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรหา
แนวทางการส่งเสริมการจัดการความรู้ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมประจ าปีของผีเจ้าเข้าทรงเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นสืบไป (เสน่ห์  
สุภาษิต.  2547: บทคัดย่อ) 

2. แนวคิดความเชื่อเร่ืองการเข้าทรงของชาว
พุทธในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนา 

ในคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ว่าด้วยหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกรรม และการเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏ ของหมู่สัตว์ทั้งหลาย เรื่องการเกิดทุกข์

และการดับทุกข์ มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่
ถู กต้ อ งที่ เป็ น สั มม าทิ ฏ ฐิ  อั น เป็ นความ เช่ื อที่
ประกอบด้วยเหตุและผล การเข้าทรงมีลักษณะที่
ร่วมกันคือ ใช้ศรัทธาเอาความเช่ือเป็นหลักคือไม่เกิด
จากการรู้ความจริง กล่าวโดยสรุปหลักศรัทธานี้เป็น
พื้นฐานน าไปสู่ความเช่ือเรื่องร่างทรงได้ โยนิ(ก าเนิด) 
4 เป็นการจ าแนกสัตว์ตามลักษณะการเกิด  4 
ประเภท พระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงจิตตามภูมิช้ันไว้ 
4 ประเภทคือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจร
ภูมิ โลกุตตรภูมิภูมิ เป็นสถานท่ีซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย
จะต้องไปตามบุญกรรมที่ได้กระท ามาในอดีตกาลผา่น
มานับไม่ถ้วนแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาถ้า
หากท าความดีก็สามารถไปยังภูมิต่างๆได้แต่ก็เพียง 3 
ภูมิเท่านั้น คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจร
ภูมิส่วน โลกุตตรภูมิเป็นภูมิของพระอริยเจ้า ซึ่งใน
ความเช่ือเรื่องการเข้าทรง ร่างทรงหรือ ม้าขี่มักจะ
บอกที่มาของภพภูมิของเจ้าที่มาเข้าทรงว่ามาจากภพ
ภูมิใดหรืออยู่สวรรค์ช้ันใด เป็นการช้ีให้เห็นว่ากรรม
และการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกฎของธรรมชาติ 
สอดคล้องการศึกษาของสมบูรณ์  สุขส าราญพบว่า
ส าหรับสังคมไทย เป็นสังคมพุทธศาสนา เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน และหากแบ่ง
ความเช่ือทางพุทธศาสนาของประชาชนในสังคมหรือ
ระดับความเข้าใจพุทธศาสนาของประเทศไทย 
สามารถแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับแรก เป็นความ
เชื่อทางพุทธศาสนาตามหลักพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ ในคัมภีร์พระ
ศาสนา เช่น คัมภีร์พระไตรปิฎก และพระสูตรต่างๆ 
ประชาชนที่ยึดถือและปฏิบัติตามจะปฏิเสธหลักการ 
ค าสอน และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในพระคัมภีร์ 
เช่น ปฏิเสธความเช่ือในเรื่องผีสางเทวดาหรือไม่
ยอมรับความเชื่อและการปฏิบัติที่รับมาหรือปรับปรุง
มาจากลัทธิความเช่ือของศาสนาอื่น ประชาชนที่มี
ความเชื่อทางพุทธศาสนาในระดับนี้ จึงมีจ านวนน้อย
และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงอีกระดับหนึ่ง 
เป็นความเช่ือทางพุทธศาสนาระดับชาวบ้านอัน
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หมายถึง ความเชื่อในหลักค าสอนของพุทธศาสนาซึ่ง
ผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสย
ศาสตร์หรือผีสางเทวดา ท าให้ผู้ที่ยึดถือและปฏิบัติไม่
อาจแยกออกได้ว่า ส่วนใดเป็นหลักค าสอนที่มาจาก
พระพุทธศาสนาจริงและส่วนใดมิใช่ความเชื่อในเรื่อง
ผีสางเทวดา นั้นเป็นความเช่ือดั้งเดิมที่สืบทอดมา
จนถึงปัจจุบันซึ่งรวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและ
การเข้าทรงด้วย ส าหรับประชาชนที่มีความเช่ือทาง
พุทธศาสนาระดับชาวบ้านนี้จะมีจ านวนมากกว่า
ระดับแรก (สมบูรณ์  สุขส าราญ, 2530 : 22-23). 

3. วิเคราะห์ความเชื่อเร่ืองการเข้าทรงของ
ชาวพุทธในเขตเทศบาลนครล าปาง  

ความเช่ือเรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธในเขต
เทศบาลนครล าปาง พบว่า ชาวบ้านเชื่อว่าร่างทรงคือ
ตัวแทนของผู้เทพผู้มีอ านาจ มีอิทธิฤทธิ์ แก่ผู้ที่ให้
ความนับถือ เช่ือฟัง และปฏิบัติตาม การท าเทียน
สะเดาะเคราะห์ ท าเทียนรับโชคเมื่อน าไปจุดแล้วจะ
ดลบันดาลให้ กรณีชาวบ้านที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
เป็นหนี้ ไม่รู้จะไปพ่ึงใคร จึงต้องหันไปพ่ึงเจ้าทรง การ
เข้าทรงสามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆออกได้  3 
ประเภทใหญ่ตามลักษณะการเข้าทรงดังนี้การ
เข้าทรงประเภทพรหม การเข้าทรงประเภทเทพ  
และการเข้าทรงประเภทจีน  คุณค่าของการเข้าทรงมี
คุณ ค่ าด้ วยกัน  4  ด้ านคื อ  ด้ านประ เพณี และ
วัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
ความเชื่อความศรัทธาเรื่องการเข้าทรงนั้นเป็นความ
เช่ื อที่ มี อยู่ ม าน าน ใน สั งคม ไทย  จะ เห็ น ได้ ว่ า
พระพุทธศาสนาสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่
แสดงถึงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่  และดับไป ประพฤติ
ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องดีงาม อยู่ ในศีลธรรมอันดี 
น าไปสู่ทางประเสริฐที่สุดของการด ารงตนเป็นมนุษย์ 
โดยที่ทุกคนจะต้องไม่เชื่ออย่างงมงาย พิจารณาอย่าง
ถ้วนถ่ี ใช้ปัญญาก ากับความเช่ืออยู่ตลอดเวลา 

 

สรุป  
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สรุปได้ ดังต่อไปนี้  
1. แนวคิดความเช่ือเรื่องการเข้าทรง เกิดมา

จากความกลัว เมื่อกลัวจึงต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่
รอบๆ ตัวที่เช่ือว่าสิ่งที่เห็นนั้นศักดิ์สิทธิ์วิเศษกว่าตน
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุเว้นขาดมิ
ให้กระท าเป็นร่างทรงหรือคนทรงเจ้าเนื่องจากเป็น
การเลี้ยงชีพโดยทางผิดเพราะเป็นเดรัจฉานวิชาซึ่ง
ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการบรรลุมรรคผลนิพพาน 

2. แนวคิดความเช่ือเรื่องการเข้าทรงในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา กล่าวถึงเรื่องกรรม การเวียนว่าย
ตายเกิดหลักธรรมทางพุทธศาสนากับความเช่ือเรื่อง
การเข้าทรงของชาวพุทธ พบว่า หลักศรัทธา 4 การ
เช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม เช่ือผลของกรรม เช่ือความที่
สัตว์มีกรรมเป็นของตนและเช่ือว่าพระตถาคตว่าทรง
เป็นพระสัมมา        หลักโยนิ (ก าเนิด) 4 เป็นการ
จ าแนกสัตว์ตามลักษณะการเกิด ภูมิ 4 คือ กามาวจร
ภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจร ภูมิโลกุตตรภูมิ ภูมิเป็น
สถานท่ี ซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจะตอ้งไปตามบุญกรรม 

3. ความเช่ือเรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธใน
เขตเทศบาลนครล าปาง ชาวบ้านเช่ือว่าร่างทรงคือ
ตัวแทนของผู้เทพผู้มีอ านาจมีอิทธิฤทธิ์สามารถดล
บันดาลสิ่งต่างๆตามที่ร้องขอ บันดาลโชคลาภ และ
เช่ือว่าเจ้าทรงสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้
หายได้ คุณค่าของการเข้าทรงมีคุณค่าด้วยกัน 4  
ด้านคือ ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง 

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

ความเช่ือเรื่องการเข้าทรงของชาวพุทธในจังหวัด
ล าปาง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยพบว่ายังมี
ข้อมูลในการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยกลุ่มเดียว 
ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1. ควรศึกษาความเชื่อเรื่องการเข้าทรงของชาว
พุทธในนิกายอื่น ๆ ทางพุทธศาสนาเพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการเข้าทรง 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลที่ส่งผลให้คน
ในสังคมมีความเชื่อการเข้าทรง กระบวนการเข้าสู่วิถี
แห่งการเข้าทรง มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาว
พุทธในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร 

3. ควรส่ งเสริม ให้ มี การศึ กษาที่ เน้น การ
สังเคราะห์ วิเคราะห์หลักธรรมที่แสดงถึงข้อดีข้อเสีย
ของรูปแบบการเจ้าทรงในปัจจุบัน รวมไปถึงชาวพุทธ
ควรจะมีหลักคิดอย่างไรที่ไม่ให้เกิดความหลงหรือ
ความงมงายกับการทรงเจ้า เพราะจะท าให้รู้จักใช้
ปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาได้ดีมากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้เพราะ

ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก พระครู
สุนทรสังฆพินิต , ดร. ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.  พูนชัย  ปันธิยะ กรรมการ
ค วบ คุ ม วิ ท ย านิ พ น ธ์   ผู้ วิ จั ย ข อ น้ อ ม ก ร า บ
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้
ความรู้ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า ช้ีแนะในการศึกษา
วิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ความส าเร็จและคุณความดีอันเกิดจากการท า
วิทยานิพนธ์นี้ ขอน้อมบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
อันเป็นที่พึ่งระลึกในการฝึกฝนพัฒนาตนน าไปสู่ความ
เจริญ งอก งามของชีวิ ต  คุณ ครู อ าจารย์  ผู้ ให้
ก าลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจอยู่ เบื้องหลัง
ความส าเร็จนี้ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลา

จารย์ ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 3) เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ ในการบริหารจัดการ การศึกษาสงเคราะห์ การ
ประสานงาน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  ประชากร คือ 
ประชาชนในเขตชุมชน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประ กอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม และแบบสอบถามความเห็น  

ผลการศึกษา พบว่า พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ได้มีการน าหลักพุทธธรรมมาใช้
ใน การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 7 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 2) 
ด้านสุภาพ อนามัย 3) ด้านสัมมาอาชีพ 4) ด้านสันติสุข 5) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านกตัญกตเวทิตาธรรม 7) ด้านสามัคคีธรรม 
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระธรรมมังคลาจาย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๓ ด้านพบว่า ด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ พระธรรมมังคลาจารย์มีบทบาทในการสร้างและบูรณะซ่อมแซม ศาลาการเปรียญไม้สักทอง มณฑปพระ
ธาตุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ พระธรรมมังคลาจารย์ มี
บทบาทในการพัฒนาวัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน การศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ พระธรรมมังคลาจารย์ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้อันมีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน  

ค าสำคัญ:  ชุมชน   , การส่งเสริม ,   คุณภาพชีวิต  
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Abstract 
This research is mixed method research consists the qualitative research and the quantitative research 

had three purpose, first for study the roles of Phradharmamangkalajarn  to make the temple is the center in 
development the quality of life of community, second for study the roles of Phradharmamangkalajarn in manage 
the activities for development the quality of life of community, third for study the roles of 
Phradharmamangkalajarn in management the support education and coordination in the development of quality 
of life of community by Phradhamamanglajarn the abbot of Wat Phradhatu sri chomtong voravihara. The 
populations used in this research are the populations in Ban-luang sub-district community village NO.2 Ban Lum-
tai Chomtong district Chiangmai province 251 people. The instruments in collecting the data are the interview and 
the questionnaire and the record of the field data. The data analysis form the questionnair. From  the interview, it 
is found that Phradhamamangalajarn the abbot of Wat Phradhatu sri chomtong voravihara has to held the 
activites to develop the commnunity’s life 3 parts are 1) Encourage the morality, culture and the tradition  2) The 
health and sanitation 3) The right livelihood 4) The peacefulness  5) The public welfare 6) The gratitude 7) The 
fellowship. From the study, it is found that the level of the people’s opinions about the Sangkhas roles in 
developing quality of people’s lives are at the largest level.  When considered on the 3 sides, it is found that 
making the temple is the center of community is the highest average cost. Phradharmamangkalajarn had the role 
to built and restored a gold teakwood hall of sermons in a monastery the Buddha is relics for the best benefits to 
the community is the highest average.The quality of community is Phradharmamangalajarn has the roles in the 
developing the temple for the most useful to the community is the highest average. Admisnistrative  
Coordination  Support education is Phradharmamangalajarn has the role in encouraging and supporting the 
community receive the informations and the useful knowledge of the quality of life of community. 

Keywords: community, encouragement, quality of life 
  

บทน า (introduction)  

พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานอันส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย  ที่คนไทย
ยึดถือปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยอาศัยพระสงฆ์ในการให้
ค า แ น ะ น า สั่ ง ส อ น โด ย น า เอ า ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น
บทบาทพระสงฆ์จึงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อ
ชุมชน และสังคมทั้งนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้ให้ค าสั่งสอน 
อบรมประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรม 

ความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสังคมใน
ปัจจุบันมีการขยายตัวมากขึ้น บทบาทพระสงฆ์จึงได้
เปลี่ยนไปเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน มีการน าเอา
หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาวัด  ให้

กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน โดยมีการ
ประสานงาน วัด บ้าน โรงเรียน และองค์กรต่างๆจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อการพัฒนา
สุขภาพทางกาย  ทางจิตใจ  ทางสังคม  ทางจิต
วิญญาณ โดยมีการจัดกิจกรรมในหลายๆด้าน อาทิ
กิจกรรมทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และวัฒนธรรมประเพณี ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สัมมาอาชีพ ด้านสันติสุข ด้านสาธารณสงเคราะห ์ด้าน
กตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้านสามัคคีธรรม ให้สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
คุณลักษณะของพระสงฆ์ไทยมีพื้นเพเป็นคนชนบทอยู่
แล้วย่อมส านึกที่ปลุกให้เข้าถึงความทุกข์ของชาวบ้าน
ได้อย่างไม่ยาก ดังนั้นในหลายชุมชนในชนบทวัดจึงยัง
เป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่  พระสงฆ์หลายรูปได้
พยายามรื้อฟื้นและแสวงหาบทบาทในการเป็นผู้น า
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ชาวบ้าน พยายามค้นหาแก่นของพุทธธรรมเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกาลสมัยแล้วน ามาเป็นหลักใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น  
ดังเช่น  บทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หมู่  2 บ้านลุ่มใต้ 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

พระธรรมมังคลาจารย์ (พระอาจารย์ทอง  สิริ
มังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่านเป็นพระอาจารย์ ใหญ่ ผ่ายวิปัสนาธุระ ของ
ภาคเหนือที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ท่านมีประวัติและผลงานดีเด่นอย่างเห็น
ได้ชัด อาทิ ได้รับยกย่องให้ได้รับต าแหน่งเจ้าอาวาส
วัดตโปทาราม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร มีการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมวลมนุษย์โดยเน้นการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานใน
แนวสติปัฎฐาน 4 อันเป็นเส้นทางอันเอกและเส้นทาง
เดียวท่ีจะปราบกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ จนมีผู้เลื่อมใส
ศรัทธาเป็นอย่างมากจนสามารถขยายส านักสาขาไปใน
สถานท่ีต่าง ๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

พระธรรมมังคลาจารย์กับชาวบ้านบ้านลุ่มใต้ หมู่
ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทองที่มีประชากร 
ทั้งหมด 675 คน 378 หลังคาเรือนกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น เป็นคณะศรัทธาท่ีมี
ความใกล้ ชิดกับท่าน เป็นอย่างมาก ได้มีการท า
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ การเข้าวัดฟัง
ธรรม การอบรมธรรมะ การปฎิบัติธรรมในวันพระวัน
ศี ล  เป็ นต้นซึ่ งกิ จกรรม เหล่ านั้ นสามารถส่ งผล
ประโยชน์พัฒนาท าให้คุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ 
สังคม จิตวิญญาณของชาวบ้านในชุมชนดีมากยิ่งขึ้นไป 
ท าให้ชุมชนแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุขสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 

จากความส าคัญดังกล่าวมาในข้างต้นผูศ้ึกษาวิจยั
จึงอยากสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลา
จารย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อทราบแนว
การพัฒนาของท่านและเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ 

ในการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนบ้านลุ่มใต้ 

2.   เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ 
ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบ้านลุ่มใต้ 

3.  เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์
ในการบริหารจัดการ การประสานงาน การศึกษา
สงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้าน
ลุ่มใต้ 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

ชุมชน  คือ  กลุ่มคนที่ด าเนิน ชีวิตอยู่ด้ วยกัน เป็น
เวลานานระยะหนึ่ง โดยมีแบบแผนแนวทางการใช้ชีวิต
ร่วมกัน การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนหรือกลุ่ม รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น 
ความดีขึ้นอาจจะได้จากความรู้สูงขึ้น การเป็นอยู่ดีขึ้น 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีระเบียบวินัย และมี
การสื่อสารคมนาคม ที่สะดวก ซึ่งการพัฒนาชุมชนจะ
เน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือมนุษย์ให้เจริญ 
แนวคิดการพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ภายในสังคม พร้อมทั้งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในชุมชน ซึ่งแนวคิดและความหมายการ
พัฒนาได้มีนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ได้ให้แนวคิดไว้
ดังนี ้

-สุเทพ  เชาวลิต  (หลักการพัฒนาชุมชน ,2524) 
กล่าวว่า   การพัฒนาชุมชน  เป็นการพัฒนาความคิด
และความสามารถของประชาชนในการท างานร่วมมือ
กันระหว่างเจ้าหน้าที่  ของรัฐบาลประชาชนและ
ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  เพื่ อปรับปรุงตนเอง
และชุมชนไปสู่ ความเจริญก้าวหนา้ทั้งในทางเศรษฐกิจ   
สังคม  การศึกษา  อนามัย  และขนบธรรมเนียม
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ประเพณีวัฒนธรรม  อันจะน าไปสู่ ความ มั่ นคงของ
ประเทศในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

-นิรันดร  จงวุฒิ เวศย (กลวิธี แนวทาง วิธีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในงานพัฒนา
ชุมชน ,2527) การพัฒนาชุมชน หมายถึง ความเพียร
พยายามอยู่ ร่วมกันของประชาชนเพื่ อปรับปรุ ง
ความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม  การ
ก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง และการผนึก  ระดมความ
เพียรพยายามในการท ากิจกรรมของชุมชน 

-สมพร   เทพสิทธา  (การพัฒนาแบบยั่งยืน
,2536) ให้แนวคิดในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

“การพัฒนาเป็นการท าให้เกิดความเจริญขึ้นหรือ
ดีขึ้น ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจจึงจะเรียกไดว้่าเป็นการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ เพราะชีวิตประกอบด้วยกายและ
จิตใจ ฉะนั้นหากได้รับการพัฒนาจะขาดส่วนหนึ่งไป ก็
ไม่สามารถที่จะเรียกว่า เป็นการพัฒนาที่ดีหรือเป็น
ชีวิตที่สมบูรณ์”  

-พระมหาณรงค์   จิตฺตโสภโณ (พระพุทธศาสนา
กับการพัฒนา ,2532) ได้กล่าวถึงการพัฒนาของ
พระสงฆ์ที่ก าลังปฏิบัติอยู่ในพอจะสรุป ดังนี้ พัฒนาจิต
วิญญาณของมนุษย์ ด้วยการมีส านึกนักปฏิบัติธรรม 
ท าหน้ าที่ ให้ การศึ กษาทางพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน และการเป็นผู้น าในการพัฒนาชนบทใน
รูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญก้าวหน้า  

-วัตถุป ระสงค์ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิ ต 
วัตถุประสงค์หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เพื่อให้เกิด
ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ 
จากความอยู่รอดด้วยกิเลส มาสู่ความเป็นอยู่ด้วย
ปัญญานี้ นอกจากเป็นหลักและเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองแล้ว และยังท าให้เกิดความกรุณาต่อผู้อื่น
ด้วย คือ ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นอก เห็นใจกัน 
เพื่อนมนุษย์ คิดจะช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยให้สามารถ
วางตนเป็นกัลยาณมิตร จึงสามารถคิดหาวิธีช่วยแก้ไข
ปัญหา วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคือ
เพื่อฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักปฏิบัติต่อชีวิตหรือ ด าเนิน

ชีวิตอย่ างถูกต้ องมี ความสุข  โดยให้ รู้ จั ก ในการ
แก้ปัญหาชีวิต และหาทางออก จากความทุกข์ได้ด้วยดี 
โดยไม่ก่อให้ เกิดโทษพิษภัยแก่ผู้อื่นและแก่สังคม 
เพื่อให้รู้จักแสวงหา และเสพความสุขทางวัตถุอย่าง
ถูกต้อง ปราศจากโทษพิษภัยไร้การเบียดเบียดและ
พร้อมที่จะใช้สิ่งอ านวยความสุขนั้นๆ ในทางที่เกื้อกูล
แก่ ผู้อื่นและสังคมให้พร้อมทั้งความสามารถ บางอย่าง
ในการที่จะเอื้ออ านวยความสุขแก่ผู้อื่น และแผ่ขยาย
ความสุขออกไปในสังคม ทั้งนี้วัตถุประสงค์แท้จริง ก็
คือ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอก
ทุกอย่าง ไปจะพึ่งวัตถุภายนอกในกรณีที่จ าเป็นต่อ
สุ ขภาพ  อนามั ย  ความจ า เป็ นด้ านปั จจัย  ๔  มี
เครื่องนุ่งห่มอาหาร ที่อยู่อาศัยและ ยารักษาโรค แต่
ไม่ใช่แสวงหาเพื่อมอมเมาจิตใจให้เกิดการสะสมจนไม่
รู้จักเพียงพอ ฉะนั้น จุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้ความส าคัญ
ในการพัฒนาชีวิต  จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ไม่ประมาทในการท า
กิจการ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดี 

-ความหมายของบทบาท  บทบาทและหน้าที่จะ
มาด้วยกันเสมอ แต่บางครั้งก็อาจขัดแย้งกัน  อัน
เนื่องมาจากการมีเจตคติ ค่านิยม หรือพื้นฐานทาง
สังคมที่ต่างกัน บางครั้งในคนๆ เดียวก็มีทั้งบทบาท
และหน้าที่หรืออาจมีหลายบทบาทและหน้ าที่ ใน
ขณะเดียวกัน บทบาทของบุคคลแสดงถึงฐานะการเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคมที่ตนอาศัยอยู่  บทบาทเป็น
ตัวเช่ือมในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ  ความเข้าใจ
บทบาทและความสามารถในการแสดงบทบาทจะเป็น 
อุทาหรณ์กรณีช้ีวัดความส าเร็จหรือล้มเหลวของบุคคล
ของผู้ด ารงสถานภาพต่างๆ  ในสังคมได้ มีนักวิชาการ
หลายท่านให้ค าจ ากัดความของบทบาทไวด้ังนี ้

ร าช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ าน  (พ จ น านุ ก รม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน ,2539) ให้ความหมายว่า บทบาท 
คื อ  ก ารท าต ามบทการร าต ามบท โดยป ริย าย
หมายความว่าการกระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น 
บทบาทของพอ่แม่ บทบาทของครู 
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งามพิศ สัตย์สงวน (การวิจัยทางมนุษยวิทยา
,2535) อธิบายว่า  บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวัง
ส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ  ว่าจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร  เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มหรือสังคม  
เพื่อให้ความสัมพันธมีการกระท าระหว่างกันทางสังคม
ได้ รวมทั้งสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 

ณรงค์  เส็งประชา (มนุษย์กับสังคม, 2530) ได้
ให้ความหมายว่า  บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคม
ก าหนดและคาดหมายให้บุคคลกระท า 

-ทฤษฎีบทบาท  ทฤษฎีบทบาทนับเป็นทฤษฎีว่า
ด้วยปฏิสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์  โดยกล่าวถึงลักษณะ
ของสังคมมนุษย์ และลักษณะของปัจเจกบุคคลแล้วย้ า
ให้เห็นว่า ตัวเช่ือมระหว่างมนุษย์กับสังคมนั้นก็คือ
บทบาท สังคมมนุษย์คือโรงละคร มนุษย์แต่ละคนคือ
ตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนส าหรับแสดง  มีบทละคร  
เป็นตัวก ากับมนุษยแ์ต่ละคนมีต าแหน่งต่างๆ  ชัดเจนท่ี
จะต้องด ารง  มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม  
ตัวละครต้องเช่ือฟังผู้ก ากับมนุษย์ทุกคนก็ปรับตัวเข้า
กับผู้ชม  ต้องสวมบทบาทผู้ชมประเภทต่างๆและ
ประการสุดท้ายต้องอาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะ
ตนช่วยในการแสดง อาศัยศักยภาพของตนและทักษะ
ในการแสดงบทบาทเข้าช่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการ
ติดตอ่สัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อกล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมหรือ
การกระท าของบุคคล  สิ่ งที่ จะเว้น ไม่ ได้ ในการ
พิจารณาถึงการแสดงพฤติกรรม คือบทบาทของบุคคล
เพราะการแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลมี
ความเช่ือมโยงกับบทบาทที่พึงมีของบุคคล  เป็นการ
แสดงใหรู้้ว่าตนเองเป็น ใครอยูใ่นสถานภาพใดและควร
มีบทบาทพฤติกรรมอย่างไร ซึ่งมีผู้จ าแนกประเภท
บทบาทไวด้ังนี ้

เดโช สวนานนท์  (จิตวิทยาสังคม ,2518) ได้
จ าแนกบทบาทออกเป็น 2  บทบาท คือ    

1. บทบาทรัดกุม คือบทบาทที่มีข้อก าหนดที่
จะต้องปฏิบัติตาม ที่แน่นอนตายตัวยืดหยุนไม่ได้ เช่น  
บทบาทของเจ้ าบ่าวในพิธีแต่ งงาน บทบาทของ
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น พฤติกรรมที่จะต้องแสดงออก

ตามบทบาทน้ันๆ  อ านาจ   หนา้ที่รับผิดชอบอาจจะมี
ระบุไว้ชัดเจนในรูปของกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 

2.  บทบาทที่ยืดหยุนได้  คือบทบาทที่ยอมให้
พฤติกรรมอันสัมพันธ์กับบทบาทนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้
ตามสมควร ไม่มีข้อก าหนดตายตัว  เช่น  บทบาทของ
บิดา  มีก าหนดไว้กว้างๆ ทั่วไป ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็น
ถึงฐานะของบิดา  เป็นตน  แต่พฤติกรรมของบิดาต่อ
บุตรอาจแปรผันไปไดม้ากพอสมควรระหว่างบิดาแต่ละ
คน 

สรุปคือบทบาทนั้นจะเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง
หรือการก าหนดขึ้นเอง  แต่ทั้งนี้ก็ต้องมาจากการขัด
เกลาทางสังคม  บทบาทจะแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมา
จากพื้นฐานทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  
บทบาทของแต่ละคนจะถูกก าหนดอย่างเป็นแบบแผน  
หรือไม่เป็นแบบแผนก็ตาม แต่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกัน
มาเป็นเวลายาวนาน อนึ่งในคนๆ เดียวอาจมีหลาย
บทบาทในขณะเดียวกันได้ ซึ่งแนวคิดเรื่องบทบาทนี้ 
ผู้วิจัยจะได้น ามาใช้เป็นกรอบในการอธิบายบทบาท
ของพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

 
วิธีการวิจัย  

ในบทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิจัย
เรื่อง “บทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์  (พระ
อาจารย์ทอง   ศิริมังคโล) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  เป็นการ
วิจัยแบบ ผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินวิจัย 
ดังนี ้

1. ขอบเขตการศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การทดสอบเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขอบเขตการศึกษา 
1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1) ขอบเขตเนื้อหาภาคสนามที่มุ่งศึกษาบทบาท

ของพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงโดยพระ
ธรรมมังคลาจารย์   

2) ขอบเขตเนื้อหาภาคสนามที่มุ่งศึกษาข้อมูล
ของประชาชนท่ีมีต่อต่อบทบาทของ 
พระธรรมมังคลาจารย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร  

2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรี

จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาโดยแบ่ง

ประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้คือ 
1) ป ระชาชนใน เขต ชุมชนวัดพระธาตุ ศ รี

จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประชากรทั้งหมด
จ านวน 675 คน  

2) ผู้น าชุมชนทั้งบรรพชิต และฆราวาสของ
อ าเภอจอมทอง และภายในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ านวน 320 
รูป/คน 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลตั้ งแต่  เดือนพฤศจิกายน  2558 ถึ ง เดือน 
กุมภาพันธ ์2559 

 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร  การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ด า เนิ น

การศึกษาโดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้คือ 
1) ป ระชาชนใน เขต ชุมชนวัดพระธาตุ ศ รี

จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประชากรทั้งหมด
จ านวน 675 คน 

2) ผู้น าชุมชนทั้งบรรพชิต และฆราวาสของ
อ าเภอจอมทอง และภายในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ านวน 320 
รูป/คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง มีดังนี ้
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 
บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่  จ านวน 675 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตรทาโร่
ยามาเน่ จนกระทั่งได้จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการใช้สูตรของ TARO YAMANE (รพีวรรณ พิมพ์
จันทร์ ,2558) ระดับความเช่ือมั่น  95 %  สัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้จ านวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง คือ 251 คน 
 3. วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สอง คือ ขนาดของประชากร
ที่เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ทั้ง
บรรพชิต และฆราวาส ที่มีจ านวนทั้งหมด 320 รูป/คน 
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบเพื่อให้งานวิจัย
สมบูรณ์มากท่ีสุด โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดย
มีการเลือกบุคคลส าคัญของชุมชน เน้นหัวหน้ากลุ่ม ผู้
มีความรู้ในชุมชน และผู้ที่ใกล้ชิดกับพระธรรมมังคลา
จารย์ รวมทั้งหมด 10 รูป/คน  ซึ่งได้แก่   1) เจ้าคณะ
ต าบลบ้านหลวง 1 รูป   2)เจ้าคณะต าบลดอยแก้ว  1 
รูป 3) เลขานุการเจ้าอาวาส 1 รูป 4) ครูใหญ่ส านักศา
สนศึกษา 1 รูป 5) มัคทายก 1 คน 6) กรรมการวัด 1 
คน 7) ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน 8) กรรมการหมู่บ้าน 2 คน 
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9) ปราญช์ชาวบ้าน 1 คน เกี่ยวกับบทบาทของพระ
ธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือในการวิจัยขึ้นมา 2 ชุด 
คือ 

1. แบบสัมภาษณ์ บั นทึ กข้อมู ลภาคสนาม 
ส าหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาท
ของพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 

2. แบบสอบถามส าหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของ
พระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

เกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ (ของลิเคอร์ท) 

5 หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง   ระดับมาก 
3 หมายถึง   ระดับปานกลาง 
2  หมายถึง   ระดับน้อย 
1  หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 

 
การสร้างเครื่องมือ 
เพื่อให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษา

ครั้งนี ้สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดและมีความแม่นย าใน
การวัด ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือ ดังนี ้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ข้อมูลทุติยภูมิ เชิง
วิชาการ  และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2. ก าหนดกรอบแนวคิดที่ เป็นตัวช้ีวัดระดับ
ความเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระธรรมมัง
คลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประมวลผล 
เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการศึกษาวิจัยทั้งหมด 

4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อขอรับค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข แล้ว
ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
จ านวน 2 คน คือ 

(1) ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ต าแหน่ง อาจารย์
บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณลงราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

(2) รศ.ดร ปรุตม์ บุญศรีตัน ต าแหน่ง อาจารย์
บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณลงราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ผู้เช่ียวชาญทดสอบหาค่าความสอดคล้องกับ
เนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

+ 1  เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถาม
สั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 

 ๐   เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้อค าถาม
นั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 

- 1   เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถาม
นั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 

น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญ หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) Index of  concurrence 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

โดยวิธีการ ดังนี ้
1) ท าการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนใน

หมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด จ านวน 251 ชุด 
ตามจ านวนของตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

2) ติดตามและจัดเก็บแบบสอบถามเองทั้งหมด 
และได้รับแบบสอบถามคืนมาครบตามจ านวนที่แจกไป 
จ านวน 251 ชุด  

3) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย
ด าเนินการเอง  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการกรอก 
2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ทั้งหมด จ านวน 251 ชุด น ามาวิเคราะห์ประมวลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
ค านวณค่าสถิติต่างๆได้แก่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้ทั้ งหมดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยการแปลความหมายของ
คะแนนที่เป็นตัวเลข ให้อยู่ในลักษณะของการอธิบาย 
ดังนี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
เนื้ อหาพร้อมน าผลมาเขียน เรียบ เรียงเพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

ดังนี ้
1. วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไป ของผู้ ต อบ แบ บ

สัมภาษณ์โดยใช้ค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของประชาชนท่ีมตีอ่

บทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งหมด 1 ด้าน คือ 

1) ด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

2) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

3) ด้ า น ก า รบ ริ ห าร จั ด ก าร  ก ารศึ ก ษ า
สงเคราะห์สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาค
ส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ผลการวิจัย  

การศึกษาบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร หมู่ที่  2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตารางและมีค าบรรยาย
ประกอบค าอธิบาย  โดยมีสัญลักษณ์ที่ ใช้ในการ
น าเสนอข้อมูล ดังนี้  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
บทบาทพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ท้ังหมด 
10 รูป/คน 

จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นเชิงคุณภาพ 
พบว่า บทบาทการท าหน้าท่ีของพระธรรมมังคลาจารย์
ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การ
บริหารจัดการ การประสาน การศึกษาสงเคราะห์เพื่อ
การพัฒนาชุมชน รูปแบบการด าเนินการ มีทั้งที่พระ
ธรรมมังคลาจารย์ด าเนินการด้วยตนเองโดยตรง และ
พระธรรมมังคลาจารย์ด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคม
ทั่วไป ที่พระสงฆ์ด าเนินการเอง เช่น เป็นผู้น าในการ
ท ากิจกรรมวันพระวันศีล งานประเพณีต่างๆ การ
เท ศ น า ใน วั น ธ รรม ส วน ะ  แ ล ะ วั น ส าคั ญ ท าง
พระพุทธศาสนาต่างๆ ส่วนที่พระธรรมมังคลาจารย์
ด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมทั่วไป เช่น การจัดอบรม
เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ การ
จัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผล
จากการกระท าตามบทบาทดังกล่าวของพระธรรมมัง
คลาจารย์น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตตามแบบพระพุทธ 
ศาสนาอย่างพอเพียง การจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือน
ให้สะอาดเรียบร้อย การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
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การออมเพื่ออนาคต การเสริมสร้างชุมชนปลอด
อบายมุข การเสริมสร้างความสงบสุขเอื้ออารี ไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทบาทหมางกันภายในชุมชน และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีความสุขทั้งทาง 
ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ มีงานท ามีรายได้พอ
อยู่พอกิน มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่สะอาด และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน โดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้านดังนี ้

1) ด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

1. บูรณปฏิสั งขรณ์ มณฑปพระธาตุศรี
จอมทอง (พระวิหารหลวง) พร้อมทังปิดทองหน้าบัน 
และหางหงส์หมู่พระวิการ เพื่อใช้ในการสักการบูชา 
ยึดเหนี่ยวจิตใจและบ าเพ็ญบุญแก่ประชาชนในชุมชน                           

2. สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ส านักงาน
ส านักศาสนศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของ
พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด ปูตัว
หนอนและปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงบริเวณหน้าวัด
เป็นร้านค้าชุมชนและ ลานจอดรถ 

4. พัฒนาบริเวณวัด ให้สะอาดเรียบร้อย 
และมีความพร้อมอยู่ เสมอในการเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

5. สร้างและขยายส านักวิปัสนาธรรมฐาน 
โดยมีการซื้อที่ดิน สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม ส านักงาน
วิปัสสนากรรมฐาน ห้องสอบอารมณ์ สร้างโรงครัว 
ศาลาโรงฉัน อาคารส าหรับรับประทานอาหารของโยคี 
และผู้ปฏิบัติธรรม 

6. บูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการเปรียญไม้สัก
ทอง (ศาลาสามัคคีธรรม) ซึ่งใช้ในการบ าเพ็ญบุญ และ
ใช้เป็นศาลาเอนกประสงค์ 

7. สร้างธรรมศาลา เพื่อใช้เป็นที่พัก และ
ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน 

8. สร้ า งอ าค ารพิ พิ ธภั ณ ฑ์  เพื่ อ ใ ช้ ใน
การศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วิธีชีวิต วัฒธรรม
ของชุมชน 

9. สร้างศาลาลานธรรมลานโพธิ์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนพิธี 

10.  ส ร้ า ง อ า ค า ร พ ร ะ สั ท ธ ร ร ม เท พ
สิทธาจารย์ เฉลิมราชย์ 6๐ ปี พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการเป็นที่พักปฏิบัติธรรมและ
ประกอบศาสนพิธี 

11. บูรณะระบบประปาในวัด พร้อมทั้งเจาะ
น้ าบาดาล ท าแทงค์เก็บน้ าใต้ดิน และระบบกรองน้ า 

12.  สร้างอาคารภัตตศาลาเทพสิทธาจารย์ 
พร้อมท้ังติดตั้งเครื่องงปรับอากาศ 

13.  สร้างซุ้มไม้สัก พร้อมป้ายวัดไม้สัก 
14.  บูรณะศูนย์ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม 

สร้างศาลาประชาสามัคคี เพื่อใช้เป็นที่อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

15.  สร้างอาคารเฉลิมพระเกีตรติ  84 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นอาคารที่พัก
สงฆ์ สามเณร เรียนปริยัติธรรม 

16.  สร้างมหาศาลาหทัยนเรศว์ร กุฏิหทัย
นเรศว์ร พร้อมลานธรรมกลางแจ้ง เพือความสะดวกใน
การรับญาติโยม และใช้เป็นสถานท่ีประกอบศาสนพิธี 

17.  สร้างศาลาบ าเพ็ญบุญ ห้องเก็บของ โรง
ครัว ห้องสุขา พร้อมอาคารเก็บของ ๑ หลัง 

18.  สร้างมณ ฑปจัตุ รมุข  เครื่ องไม้ทรง
ล้านนา 

19.  สร้างรั้วก าแพงวัดศิลาแลงรอบบริเวณ
วัดด้านทิศใต้ 

20.  สร้างอาคารที่พักรับรองไม้สัก “เฮือน
จ๋อมตอง” 

21.  บูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิพุทธศาสน์ประดิษฐ์ 
(โฮงหลวง) 

22. บูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิครูบาศรีวิชัย 
23.  บู รณ ปฏิสั งขรณ์  พระอุ โบสถ์  และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยปูหินแกรนิตโดยรอบ 
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24.  บูรณปฏิสังขรณ์ ยอดพระเจดีย์ขาว ที่
ได้รับผลกระทบจากลมพายุ 

25.  ติดตั้งระบบไปกริ่ง รอบ
วัดและบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรม 

2) ด้านการจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน  

โดยแบ่งออกเป็น 7 กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมประเพณี 
พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีการร่วมมือกับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯและอีกหลายหน่วยงานใน
การสืบค้นเสาะแสวงหาพระไตรปิฏกฉบับอักษร
ล้านนา ภาษาบาลีมาจัดพิมพ์ เป็นรูปเล่มเหมือน
ปัจจุบัน (โครงการปริวรรตพระไตรปิฏกล้านนนา)  
พร้อมทั้งจัดให้มีการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาจารย์ขึ้น
อีกด้วย   เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ตลอดจนศรัทธา
ประชาชน และผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ได้มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าวัด ท าบุญ ตัก
บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันพระวันศีล  การเวียน
เทียน ปฏิบัติธรรม ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
จัดให้มีการเข้ารุกขมูลกรรม การเข้าปริวาสกรรม ทุกปี 
การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีพื้นเมือง ได้แก่ ประเพณี
แห่สะเปา (ส าเภา) ประเพณีตานข้าวใหม่  “ตาน
หลัวหิงหนาวพระเจ้า” (ถวายฟืนส าหรับจุดไฟหิงห
นาวแก่พระสงฆ์ ) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจ้าศรี
จอมทอง ในเดือน 5 เป็ง (พระธาตุเข้าพรรษา) เดือน 
9 เป็ ง (พ ระธาตุ ออกพรรษ า) ซึ่ ง ได้ รั บน้ าส รง
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปี 
ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีขบวนแห่ไม้ค้ าโพธิ์พื้นเมือง
แบบพื้นบ้าน ประเพณีแห่ต้นเกี้ยะ ประเพณีการฟัง
เทศน์มหาชาติ 

2. กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย 
พระธรรมมังคลาจารยไ์ด้มกีารจัดกิจกรรมในการ

ช่วยในการสร้าง และส่งเสริม พัฒนาโรงพยาบาล
จอมทอง บริจาคเงิน สร้างตึกสงฆ์อาพาธ จัดเข้ารุกข
มู ลกรรม เพื่ อห าราย ได้ สมทบทุ นซื้ อ เครื่ อ งมื อ

การแพทย์ การประสานงานกับโรงพยาบาลจอมทอง 
กลุ่ม อสม. เพื่อจัดวิทยากรมาอบรมผู้สูงอายุในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพชุมชน การ
ต รวจสุ ขภ าพ ป ระจ าปี แ ก่ ผู้ สู งอ ายุ  พ ร้ อม ทั้ ง
ประสานงานในการช่วยดูแล ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพื่อ
ป้องกันไข้ เลือดออก และร่วมมือกับโรงพยาบาล 
สาธารณสุข โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ จัดให้นักเรียน
ประกาศข่าวและความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย 
และการป้องกันโรคต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

3. กิจกรรมด้านสัมมาอาชีพ 
พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีการเทศนาสั่งสอน

เรื่องสัมมาอาชีพ การประสานงานกับพัฒนากรประจ า
ท้องถิ่นมาจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการ
ด ารงชีวิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ เช่น การปรับพื้นที่บริเวณลานหน้าวัดให้เป็น
ร้านค้าชุมชน ให้ชุมชนได้มาค้าขายผลิตผลผลิตต่างๆ 
ของชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพด้าน
การทอผ้าพื้น เมือง การท าไม้กวาดทางมะพร้าว 
เครื่องจักรสาน การประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตร
ประจ าท้องถิ่นมาจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง
สัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย  

4. กิจกรรมด้านสันติสุข 
พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีการท ากิจกรรมด้าน

สันติสุข คือ มีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรมใน
ทุกๆโอกาส รวมไปถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เพิ่ม
ความสุขภายในและความสงบสุขแก่ชุมชน มีการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และต ารวจหมู่ บ้ านโดยการ
ประสานงานจัดหาทุน บริจาคเงิน และอุปกรณ์ จัดท า
บุญผ้าป่าเพื่อหาเงินสบทบทุน และด าเนินงานส่งเสริม
จิตสาธารณะโดยฝึกจิตภาวนาในวันส าคัญทางศาสนา 
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬา เพื่อสุภาพที่ดี  ป้องกันปัญหายาเสพติด 
รณรงค์งดดื่ม งดเสพ งดจ าหน่ายสุรา และสิ่งเสพติดใน
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บริเวณวัด สถานศึกษา สถานที่ราชการ รณรงค์งดดื่ม
สุราและของมึนเมาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และ
ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เพื่อน าไปสู่การมีครอบครัวอบอุ่น 

5. กิจกรรมด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีการสงเคราะห์บริจาค

ปัจจัย จัดหาทุนในการช่วยเหลือในการสร้างถนน
หลายสาย  ศาลาประชาคม หอประชุมประจ าหมู่บ้าน 
สะพาน ฝ่ายทดน้ า ประปา สงเคราะห์ปัจจัยช่วยเหลือ
ในงานศพต่างๆ ท่ีได้ไปร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของเพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในวันขึ้นปีใหม่วัน
สงกรานต์ และยังได้มีการจัดตั้งองค์ผ้าป่าสมทบทุนใน
หลายๆ ด้านของชุมชน การเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นก าลังใจ การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม 
ภัยหนาว ทั้งในและนอกชุมชน 

6. กิจกรรมด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
พระธรรมมั งคลาจารย์ ได้มีการร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบลจอมทองเพื่อ
จัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุ อบรมนักเรียนใน
เรื่องความกตัญญูกตเวทิตาในวันส าคัญต่างๆ จัดพิธี
ท าบุญตักบาตรและถวายราชสดุดี ในงานวันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมการฟังเทศน์มหาชาติ 
การท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้
ล่วงลับและผู้มีพระคุณ  

7. กิจธรรมด้านสามัคคีธรรม 
พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีการร่วมมือกับผู้น า

ชุมชนและ ประชาชนปฏิบัติธรรม และพัฒนาหมู่บ้าน
ในวันส าคัญต่างๆ เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคม จิต
วิญญาณ ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน
และประชาชนในเขตพื้ นที่ จัดงานประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา จัดงานประเพณีท าบุญสักการะสรง
น้ าพระธาตุเจดีย์และพระธาตุศรีจอมทอง เทศนาธรรม 
อบรมประชาชนเพื่อปลูกจิตส านึกเรื่องความสามัคคีใน
หมู่คณะเป็นประจ าในวันพระวันศีล และในโอกาส
อื่นๆ 

3) ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน 
การศึกษาสงเคราะห์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน ได้แก่  
การประสานงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน เพื่อระดมทุน จัดหาทุนในการส่งเสริมการ
จัดการเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ทั้งพระสงฆ์ สามเณร ชาวบ้าน 
ได้ร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ  อาทิ การประสานงาน
บริหารจัดการจัดหาทุนในการ บูรณปฏิสังขรณ์ สร้าง
ถาวรวัตถุภายในวัด ขยายศูนย์ปฏิบัติธรรม ส่งเสริม
การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่ ประเพณี
แห่สะเปา (ส าเภา) ประเพณีตานข้าวใหม่  “ตาน
หลัวหิงหนาวพระเจ้า” (ถวายฟืนส าหรับจุดไฟหิงห
นาวแก่พระสงฆ์ ) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจ้าศรี
จอมทอง ในเดือน 5 เป็ง (พระธาตุเข้าพรรษา) เดือน 
9 เป็ ง (พ ระธาตุ ออกพรรษ า) ซึ่ ง ได้ รั บน้ าส รง
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปี  

ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ได้แก่  ประสานงาน
จัดหาทุนต่างๆ  ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ห้างร้าน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนา และขอความร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใน
โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในวัน
อาทิตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างและบูรณะโรงเรยีน 
อาคารเรียน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ สร้างห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดตั้งองค์ผ้าป่าการศึกษา
ทุกปี เพื่อทอดถวายสบทบทุนกองทุนโรงเรียน มอบ
ทุนการศึกษาทั้งการศึกษาปริยัติธรรมแผกบาลีและ
สามัญ แก่ พระสงฆ์ สามเณร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน  พร้อมทั้งจัดการบรรพชาอุปสมบทเพื่อ
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ศึกษาพระธรรมวินัยและสายสามัญ ปัญหาและ
อุปสรรค จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ไว้ใน
ครั้งนี้ คือ ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
เพราะในบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมมาก บางกิจกรรมครั้ง
มีผู้เข้าร่วมน้อย  

 
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

ข้อเสนอแนะที่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ไว้ในครั้งนี้ 
คือ ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการ
จัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อลด
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกระแส
โลกาภิวัติและอิทธิพลของสื่อยุคใหม่ 

            ความเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระ
ธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาชุมชนวัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี  รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 51 – 60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่
ระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ ระดับมัถยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ อาชีพ
เกษตรกร รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ด้านรายได้ต่อ
เดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3,000 – 6,000 บาทต่อ
เดือน รองลงมาอยู่ระหว่าง 6,001 – 9,000 บาทต่อ
เดือน 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของประชาชน
ต่อบทบาทพระธรรมมังคลาจารย์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
พบว่า ในภาพรวมระดับความเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทพระธรรมมังคลาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ด้านการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้านการบริหารจัดการ 

การประสานงาน การศึกษาสงเคราะห์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ของทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
ข้างต้น 1) ด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ประชาชนมีระดับความเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ประชาชนมีระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5  ข้อ  3) ด้านการ
บริหารจัดการ การประสานงาน การศึกษาสงเคราะห์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ประชาชนมี
ระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ข้อ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ด้าน มีดังต่อไปนี้ 
ผลจากการวิจัยครั้ งนี้พบว่าประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน  251 คน 
โดยส่วนใหญ่แล้ว จ านวน 154 คน ไม่มีข้อเสนอแนะ 
โดยคิดเป็น (ร้อยละ 61.35) ที่มีข้อเสนอแนะ จ านวน 
97 คน โดยคิดเป็น (ร้อยละ 38.65) ซึ่งข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น  
ด้านดังนี้ 

- ด้านการท าวัดให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า พระธรรมมังคลาจารย์ควร
เพิ่มในการปลูกต้นไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความ
ร่มรื่น การซ่อมแซมห้องน้ าท่ีช ารุดเพื่อให้เหมาะแก่การ
เข้ามาใช้สถานท่ี และปฏิบัติธรรมมากข้ึน 

- ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า พระธรรมมังคลาจารย์ควรเพิ่มในการสอน
เรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย การอดออม 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารไฮเทค  และบางกิจกรรมมี
ผู้เข้าร่วมมาก บางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อย 

- ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน 
การศึกษาสงเคราะห์  ผู้ตอบแบบสอบถามได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า พระธรรมมังคลาจารย์ควร
เพิ่มเวลาในการติดต่อประสานงานเนื่องจากพระสงฆ์มี
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เวลาจ ากัดในการติดต่อ ประสานงาน เพราะมีภารกิจ
ของสงฆ์ที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก รวมทั้งเวลาของ
พระสงฆ์และประชาชนไม่สอดคล้องกัน  

ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยพระธรรมมังคลาจารย์ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรค คือ ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆนั้น บางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมมาก บาง
กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อย พระสงฆ์มีเวลาจ ากัดในการ
ติดต่อ ประสานงาน เนื่องจากมีภารกิจของสงฆ์ที่ต้อง
ด าเนินการจ านวนมาก รวมทั้งเวลาของพระสงฆ์และ
ประชาชนไม่สอดคล้องกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากสรุปผลการศึกษาที่น าเสนอว่าดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะขออภิปรายผลทั้งหมด
ดังต่อไปนี้ 

ในด้านบทบาทของพระธรรมมังคลาจารย์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหารจากผลการศึกษาสะท้อนให้ เห็นว่าพระ
ธรรมมังคลาจารย์ได้ด าเนินการในรูปแบบต่างๆเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งที่ด าเนินการโดย
พระธรรมมังคลาจารย์เอง และโดยการประสานขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  มาด าเนินการ
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าบทบาทของพระธรรมมังคลา
จารย์ยังมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี ้

1) ผลด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ระดับความเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ท่านได้มีการท าจริง เป็น
ที่ประจักษ์ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างเสนาสนะ 
และถาวรวัตถุ พัฒนาวัดในหลายๆด้าน พัฒนาวัดให้
พร้อมแก่การเข้ามาใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน
อยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอกนิษฐ์  
สิริปญฺโญ (อาจวิชัย) ) (พระอกนิษฐ์ สิริปัญโญ,2554)
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”  
ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน 
พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน 
คือ ด้านการก่อสร้างและบูรณ ะและปฏิสั งขรณ์
เสนาสนะ ด้านการพัฒนาวัด ด้านการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติของวัด  

2) ผลด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ที่
เป็นเช่นนี้เพราะ ท่านได้มีการท าจริงเป็นที่ประจักษ์ 
โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามหลักธรรม ๗ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี ด้านสัมมาอาชีพ ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านสาธารณะสังเคราะห์ ด้านกตัญญู
กตเวทิตาธรรม ด้านสามัคคีธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาบุญมี  วรรณวิเศษ ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโณ) (พระ
มหาบุญมี วรรณวิเศษ,2544)” ,ผลการวิจัยพบว่า
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมมีอยู่ 2 ด้าน 
คือ 1) ด้านจิตใจ ได้ แก่การอบรมสั่งสอนให้ประชาชน
มีศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนา  โดยเน้นการไปปฏิบัติ
มากกว่าการสอนให้รู้เท่านั้น 2) ด้านวัตถุ ได้แก่ การ
พัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข สัมมาอาชีพ และ
สาธารณะสงเคราะห์ และอื่นๆ ตลอดจนการเป็นผู้น า
ในการตั้งกองทุนผ้าป่าช่วยชาติ 

3) ผลด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน 
การศึกษาสงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้เพราะ ท่านได้มีการท าจริง เป็นที่ประจักษ์ ท่าน
ให้การศึกษาสงเคราะห์แก่ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และสาธารณะ
สงเคราะห์  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และทุน
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เกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ได้มีการ
สร้าง บูรณะปฏิสังรณ์ อาคารเรียนทั้งในและนอกวัด
เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย  
ปานจันทร์ (วันชัย ปานจันทร์,2535) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พัก
อาศัยอยู่ ในวัด ศึกษากรณี เฉพาะพระสงฆ์ในเขต
ธนบุรี  ” ผลจากการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ ได้แสดง
บทบาทหน้าที่ตามหลักอริยสัจทั้ง 4 ประการ ถือว่า
เป็นหลักธรรมที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เพราะการอนุเคราะห์
เป็นการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์หรือการดับทุกข์
ให้แก่คนอื่น และยังเป็นการแก้ไข ป้องกัน ฟื้นฟู 
พัฒนาของเยาวชน และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม
ตามกระบวนการคือการศึกษาข้อเท็จจริง 

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนนั้น เป็นการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ของชุมชนรวมไปถึงคุณภาพชีวิต ร่างกาย  จิตใจ  
สังคม จิตวิญญาณ เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง 
โดยมีพระสงฆ์พร้อมทั้งผู้น าชุมชนส่งเสริมศีลธรรม 
จริยธรรม สามัคคีธรรม และหลักปฎิบัติตามทางสาย
กลาง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รูปแบบการ
ด าเนินการ มีทั้ งที่พระสงฆ์ด าเนินการด้วยตนเอง
โดยตรง ท่ีพระสงฆ์ด าเนินการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังคมทั่วไป 
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ การจัดกิจกรรม
เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒรธรรมท้องถื่น ผลจากการ
ด าเนินการท าให้ ชุมชนเข็มแข็ งปลอดอบายมุ ข 
เสริมสร้างความสงบสุขเอื้ออารี ไม่มีการทะเลาะวิวาด
บาดหมางกันภายในชุมชน และส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ให้มีความสุขท้ังกายและใจ มีงานท ามีรายได้พอ
อยู่พอกิน มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่สะอาด มีความ
ปลอดภัย  

 
 

 

สรุป  

สรุปแนวคิดทฤษฎี บทบาทพระสงฆ์นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีความศรัทธาและ
นับถือพระพุทธศาสนาจนพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน
และแก่นสารของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ไทย เมื่อคนไทยตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มเป็นชุมชน จะมีวัด
ปรากฏในชุมชนนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ อาศัยพระสงฆ์ให้การแนะน าสั่งสอน โดยน าหลัก
ค าสอน ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางเพื่อ
ค้นพบความจริงอันเป็นสัจธรรมในชีวิตของตนเองและ
ใช้หลักพุทธธรรมขัดเกลาจิตใน ในอดีตพระสงฆ์จึงเป็น
ผู้มีบทบาท โดยตรงในการถ่ายทอดหลักพุทธธรรมเพื่อ
อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ประชาชน  เพื่อให้มี
แนวทางประพฤติ ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน แต่ปัจจุบันสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมาก  พระสงฆ์มี
บทบาทในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงมี
ความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จากที่พระสงฆ์เป็นผู้น า
ในด้านการให้ความรู้ การประพฤติ ปฏิบัติ และการ
เป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางราชการ และเอกชนเข้าร่วมด าเนินการด้วย 
เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้า
พัฒนาชุมชนระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด หรือ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จึงนับว่า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้มี
หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด าเนินการ  ก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนมากขึ้น 

ก. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 
10 รูป/คน เกี่ยวกับบทบาทพระธรรมมังคลาจารย์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน มี 3 ตอน ดังนี ้

1) ด้ านการท าให้ วัด เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
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 พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีบทบาทในด้าน
การท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน คือ ได้มีการสร้าง บูรณะปฏิสงขรณ์ ซ่อมแซม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโดยรอบ การพัฒนาวัดให้
สะอาดเรียบร้อยให้เหมาะแก่การใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนอยู่เสมอ เช่นได้มีการสร้างและ
ขยายส านักปฏิบัติธรรม  อาคารพระสัทธรรม สร้าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาลานธรรมลานโพธิ์ 
ธรรมศาลา อาคารภัตตศาลา อาคารเฉลิมพระเกีตรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาศาลาหทัย
นเรศว์ร ศาลาบ าเพ็ญบุญ มณฑปจัตุรมุข ก าแพงวัด
ศิลาแลง บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญไม้สักทอง 
มณทปพระธาตุศรีจอมทอง(พระวิหารหลวง) ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณวัด ปูตัวหนอน ปูหินแกรนิต ปรับปรุง
บริเวณหน้าวัดให้เป็นลานจอดรถ และร้านค้าชุมชน  

2) ด้ านการจั ด กิ จกรรม ในการพัฒ น า
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีบทบาทในด้าน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ทั้งหมด โดยการน าหลักพุทธรรมมาใช้ แบ่งออกเป็น ๗ 
กิจรรม คือ 1) กิจกรรมด้านการส่งเสริมศีลธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 2) กิจกรรมด้าน
สุขภาพอนามัย 3) กิจกรรมด้ านสัมมาอาชีพ 4) 
กิจกรรมด้ านสันติสุข  5) กิจกรรมด้ านสาธารณ
สงเคราะห์ 6) กิจกรรมด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 7) 
กิจกรรมด้านสามัคคีธรรม  

3) ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน 
การศึกษาสงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

พระธรรมมังคลาจารย์ได้มีบทบาทในด้าน
การบริหารจัดการ การประสานงาน การศึกษา
สงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนคือ 
การบริหารจัดการ การประสานงาน พระธรรมมังคลา
จารย์ได้มีบทบาทในบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นที่
ปรึกษาของชุมชน ในการประสานงานจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อระดมทุน จัดหาทุน

ร่วมกันบริหารจัดการในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน คือ บูรณปฏิสังขรณ์ สร้าง
ถาวรวัตถุภายในวัดและชุมชน ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 
ประสานงานจัดการหาผู้เชียวชาญมาให้ความรู้ ขยาย
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี
พื้นบ้าน ประสานงานร่วมมือให้ค าปรึกษาในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในด้านต่างๆ ในการศึกษาสงเคราะห์นั้นได้มีการ
ร่วมมือประสานงานกับสถานศึกษา ในการจัดหาทุน 
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์  สื่อ เทคโน โลยีที่ จ าเป็นในการพัฒนา
การศึกษาของประชาชนในเขตพื้นท่ี    

ปัญหา และอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ไว้ใน

ครั้งนี้ คือ ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
เพราะในบางกิจกรรมมีผู้เข้ารว่มน้อย บางกิจกรรมครั้ง
มีผู้เข้าร่วมมาก  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ไว้ในครั้งนี้ 

คือ ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการ
จัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อลด
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกระแส
โลกาภิวัติและอิทธิพลของสื่อยุคใหม่ 

ข . ข้อมูลแบบสอบถามแสดงความเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 3 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านการท าให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ในภาพรวมมีระดับความเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (= 4.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า พระธรรมมังคลาจารย์
มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากทั้งการ
สร้างถาวรวัตถุ การบูรณะซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ และ
ปรับภูมิทัศน์ภายใน รอบวัด การดูแล บ ารุงรักษาท า
ความสะอาดเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

2) ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับ
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มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (= 4.85) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านจะพบว่า พระธรรมมังคลาจารย์มีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ ท้ังภายในวัด และชุมชน 

3) ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน 
การศึกษาสงเคราะห์ ในภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  (= 4.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า พระธรรมมังคลาจารย์
เป็นพระนักบริหารงานที่ดี สามารถเป็นผู้ประสาน
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆให้เกิดความ
เข้าใจน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงได้ พร้อมทั้งมีการ
ส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ทั้งวัด และชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

4) ข้อเสนอแนะ พระธรรมมังคลาจารย์ ควร
สอนในเรื่องรู้จักค าว่าพอประมาณ การด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง และไม่มีการจ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และควรสอนเรื่อง
การใช้เทคโนโลยีไฮเทคพร้อมทั้งให้มีการประสานงาน
กันอย่างต่อเนื่อง เช่นในด้านงบประมาณและการจัด
โครงการต่างๆ อย่าให้มีการละเลย 

 

กิตติกรรมประกาศ  
การท าวิ ท ย านิ พ น ธ์ เรื่ อ งนี้   ได้ รั บ ค วาม

อนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลายๆ ท่านซึ่งผู้วิจัยขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่าน พระครู
สิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. (พระมหาดวงจันทร์  คุตฺต
สีโล) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, พระ
ครูประวิตรวรานุยุต, ดร. ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง  ซึ่งรับ หน้าที่ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า
และช่วยตรวจสอบแก้ ไขข้อบกพร่องต่ างๆ  จน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้
ผู้วิจัย ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุ
โพธิ์ และรศ.ดร.ปรุตม์  บุญศรีตัน ที่เป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม และพร้อมกันนี้ก็

ได้ รับความเมตตา อนุ เคราะห์ เป็นอย่างยิ่ งจาก
ผู้ใหญ่บ้านนางสาวเพ็ญจันทร์  แสนสามกอง พร้อมทั้ง
ผู้น าชุมชนและ ประชาชนในเขตชุมชนวัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร หมู่ที่ 2 บ้านลุ่มใต้ ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่คอย เอื้ออ านวย
แ ล ะ ได้ ให้ สั ม ภ าษ ณ์ พ ร้ อ ม ทั้ ง ได้ ก รุ ณ าต อ บ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

ความดีทุกประการในการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่ม
นี้  ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และ
บูชาคุณบิดามารดา ครูอุปชฌาย์อาจารย์ทุกท่าน ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ขอให้ท่านเหล่านั้นสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน  ให้พ้นทุกข์ภัยแห่งวัฏสงสาร  ถึง
ทางแห่งมรรค  ผลนิพพาน ในอนาคตกาลโดยทั่วกัน 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพื่อศึกษาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน

โรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามกับครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ท าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ป๎ญหา ความต้องการโดยการพรรณนาวิเคราะห์ แล้วน าเสนอ

โดยการสร้างตาราง ประกอบการบรรยาย 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนประสบป๎ญหาด้านการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยที่

ชัดเจน การใช้ค าถามแบบปุจฉาวิสัชนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การสนทนาที่ถูกต้องตามการสอนแบบพุทธวิธี การจัดท าสื่อที่ไม่

สอดคล้องกับพุทธวิธีการสอน ตลอดจนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา เทคนิควิธีตามหลัก

พุทธธรรม  

ด้านการใช้สื่อและอุปกรณ์การสอน ครูผู้สอนประสบป๎ญหาเรื่องสื่อ การจัดท าสื่อการสอนที่มีไม่เพียงพอ ขาดสื่อการสอนที่

ทันสมัย ด้านสถานที่ และงบประมาณ ประสบป๎ญหามากที่สุด คือ ขาดห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ

ประเมินผล ครูประสบกับสภาพเร่ืองขาดความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดและประเมินผล  

ค าส าคัญ :  สภาพและป๎ญหา, การจัดการเรียนการสอน 
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Abstract 
The research entitled “The Management of Learning and Teaching Morality in Maetha District Lampang 

Province schools  with special reference to the Prathom 6 Students” consists of two objectives: 1) to study the 
state of learning and teaching Morality in Maetha District Lampang Province schools  with special reference to the 
Prathom 6 Students and 2) to study the problems and solutions in morality learning and teaching management in 
the schools. The research was conducted by using the questionnaire towards teachers, students and their 
guardians. The descriptive data were analyzed as percentage, mean and standard deviation through the problems 
and needs, and presented by using the descriptive analysis diagram. 

The results were as follows: In the Management of morality learning and teaching: teachers lack 
teaching experiences in clear metaphors, question and answer ways, discussion in Buddhist perspectives, building 
good media materials, understanding measurement and evaluation and other technical ways in line with Buddha-
dhamma. 
 In the teaching media and equipments, teachers face the problems of media issues: inadequate media, 
no modern media. In the location and budget, it is a serious problem, that is, lacking rooms for the morality 
learning and teaching. In the measure and evaluation, teachers lack understanding and skills in creating tools for 
teaching, especially for the measure and evaluation.  

Keywords  : Situation and Problems, Management of Learning and Teaching 
 
บทน าและความส าคัญ 

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการของสังคม เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่สมาชิกของสังคม โดยให้การศึกษาและ
อบรมสั่งสอน  เพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และพอใจที่จะฝึกฝนรวมกัน
กระท าภารกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ทุก
ชีวิต  และยั งเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และ
วัฒนธรรมซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จที่บุคคล
น ามาพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามควานิยมของสังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ทั้งสายสามัญ และอาชีพ ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ที่ส าคัญคือ เป็นเครื่องช้ีแนวทางใหญ่ประพฤติ
ปฏิบัติและใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม
อันเป็นเจตคติที่ดีงามทางด้านความมีน้ าใจซึ่งการปฏิบัติต่อ
ส่วนรวมในทางที่ดี ก่อให้เกิดทักษะความคล่อง ความ
ช านาญ ในการปฏิบัติตามแนวทางที่ เหมาะสม ตาม

ขอบเขตศีลธรรม ท้ังความประพฤติภายนอกและ
คุณธรรมภายใน  (ประภาศรี สีหอ าไพ, 2535: 1) 

โรงเรียน จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มี
ค ว ามส า คั ญอย่ า ง ยิ่ ง  ใ นกา รหล่ อหลอม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อไปเป็น
สมาชิกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อออกไปพัฒนาสังคมใน
อนาคต เด็ กจึ ง เป็นทั้ งทรัพยากรและผู้ ใ ช้
ทรัพยากรตามแนวคิด 4 ประการ คือ 

1. เด็กเป็นเป้าหมายรวมของการศึกษา
เล่าเรียน ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของเด็กให้ เป็นไปตามแนวทางที่ปรารถนา 
เพราะถ้าปราศจากเด็กแล้ว โรงเรียนก็ไม่ต้องมี
หรือตั้งอยู่ไม่ได้ โรงเรียนจะมีแต่ผู้บริหาร ครู 
และอาคารสถานที่ ได้อย่ างไร  เด็กจึ ง เป็น
ทรัพยากร ป้อนกระบวนการของโรงเรียน   

2. เด็กเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม โรงเรียน
จึงต้องจ าลองเวทีสังคม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาส
ฝึกฝนลักษณะนิสัยตามแนวที่สังคมปรารถนา 
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่พัฒนาทรัพยากร คือ
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เด็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ชุมชนหรือ
สังคมจะเกิดหรือตายอยู่ที่คุณภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็น
สมาชิกของสังคมในอนาคต เด็กในฐานะทรัพยากร มี
ลักษณะแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ตรงที่ว่าเด็กจะเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ผลิต และใช้ทรัพยากรในรูปแบบอื่นโรงเรียนจึง
ต้องพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เด็กจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าได้ ต่อเมื่อเด็กมี
คุณภาพ โรงเรียนจึงมีหน้าที่พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้ง
ความรู้ เจตคติ และทักษะความช านาญ (ชัยยงค์  พรหม
วงค,์ 2527 : 12)   

ประสบการณ์ภายในโรงเรียน ซึ่งหมายถึงกิจกรรม
การเรียนการสอนในช้ันเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
บริการที่ทางโรงเรียนจัดให้ จึงมีความส าคัญต้อการพัฒนา
พฤติกรรมเด็ก เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
รู้จักช่วยตนเอง รู้จักท างานร่วมกันอย่างมีระบบ รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นป๎จจัยส าคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาจริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีงาม อัน
เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

ด้วยเหตุนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดสาระ
การเรี ยนรู้ แกนกลาง  พุทธศั กราช  2544 โดย  มี
จุดประสงค์ เนื้อหา ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านจริยธรรม โดยก าหนด
จริยธรรมและพระพุทธศาสนาไว้ในสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดี  สามารถควบคุมกาย วาจาและใจ ให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ดีงาม สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนและสังคม 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองและปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย  

จริยธรรมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
น า ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ น ผู้ มี ศี ล ธ ร ร ม จ ร ร ย า แ ล ะ เ ป็ น 
พลเมืองที่ดีของสังคม จริยศึกษาจึงถือเป็นวิชาหนึ่งที่มี
ความส าคัญ กรมวิชาการ ได้ให้ความหมายของจริยศึกษา
ไว้ว่าจริยศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของพุทธิศึกษา 
(อวย  เกตุสิงห์,2522 : 98)   

นอกจากนั้น ในหนังสือคู่มือจริยศึกษา
ระดับวิทยาลัย ได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่า มีนักการศึกษาหลายท่าน ยอมรับว่า จริย
ศึกษา คือ อุดมการณ์สูงสุดของการศึกษา” (กรม
วิชาการกระทรวง ศึกษาธิการ, 2528: 22) 

การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงาม
ในทางความประพฤติและการปฏิบัติตน เพื่อให้
อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่ง
พฤติกรรมทางจริยธรรม มีองค์ประกอบที่ท าให้
ชีวิตด าเนินไปด้วยคุณงามความดี มีความสุขที่น า
ความพึงพอใจต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งองค์ประกอบ
ส าคัญที่สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรม ได้แก่ การ
ก าหนดหลักจริยธรรมในสังคม หลักการตีความ
คุณค่าของแบบแผนความประพฤติ และการ
ครองตน ให้อยู่ในครรลองของความประพฤติที่ดี
งาม ด้วยจิตส านึก มโนธรรมของตนเองได้อย่าง
สมบูรณ์(ประภาศรี สีหอ าไพ, 2535 : 5) 

ส่วนการปลูกฝ๎งจริยธรรมให้กับเด็กเป็น
กระบวนการทางการศึกษา ซึ่งสถาบันที่ท าหน้าที่ 
ในการปลูกฝ๎ง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน 
หรือสังคมโดยทั่วไป ล้วนแต่มีลักษณะ และ
วิธีการในการปลูกฝ๎งจริยธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป  เช่น  โรงเรียน ซึ่งท าหน้าที่ปลูกฝ๎ง
จริยธรรมให้แก่เด็กต่อจากครอบครัว จะมีวิธีการ
แตกต่างไปจากครอบครัว คือโรงเรียนปลูกฝ๎ง
จริยธรรม โดยมีหลักสูตร บทเรียน ที่แน่นอน มี
วิธีการปลูกฝ๎ง ถ่ายทอด และประเมินผลเป็น
ระบบ ในขณะที่ครอบครัวปลูกฝ๎งและถ่ายทอด 
จริยธรรมโดยการให้การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้
ความรัก ความอบอุ่น รวมทั้งการลงโทษ และให้
รางวัลแก่เด็ก แต่สภาพสังคมในป๎จจุบันนี้ ยังมี
ป๎ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านจริยธรรม ของ
เ ย า วชนอยู่ ต ล อด เ ว ล า  ดั ง ตั ว อย่ า ง จ า ก
หนังสือพิมพ์ ที่ได้เสนอข่าวของเด็กนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดอุดรธานีได้ก่อคดีอาชญากรรม โดยฆ่า
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เพื่อนจนเสียชีวิต เหตุเพราะบันดาลโทสะที่ตนถูกรังแกและ
ถูกหยอกล้อว่าเป็นผู้ที่มีความเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศ 
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2549, : 1) 
และจากหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน ได้เสนอข่าวของ
นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี ก่อเหตุใช้มีดแทงเพื่อนของน้องชายจนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส โดยมีสาเหตุมาจากการที่น้องชายของตนถูก
ท าร้ายร่างกายต่อหน้า (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ฉบับวันที่ 4 
กันยายน 2549, : 2) 

จากตัวอย่างเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้สังคมและ
นักการศึกษา ต่างตั้งค าถามขึ้นมาว่า ท าไมเหตุการณ์
เหล่านี้ จึงเกิดขึ้นภายในโรงเรียน และท าไมเกิดกับนักเรียน
ที่มีการศึกษา ประกอบกับมี ช่วงอายุ  ที่ ไม่น่าที่จะมี
พฤติกรรมที่จะก่อคดีเช่นนี้ได้ ท าไมนักเรียนที่ก่อคดี ไม่น า
หลักจริยธรรม หรือหลักค าสอน ในสาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือที่ก าลังเรียนอยู่มาใช้
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น 
และการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ในป๎จจุบันบรรลุผลตามที่หลักสูตรมุ่งหวังหรือไม่ 

แม้การสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อให้
นักเรียนมีคุณธรรม และการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ได้
ท ากันมานานแล้ว แต่เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
เยาวชนในป๎จจุบันกลับเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของสภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
วิชานี้ ซึ่ง ดร.อ านวย ทะพิงค์แก (อ านวย  ทะพิงค์แก , 
2522 : 202) ได้เสนอความคิดเห็นว่ามูลเหตุของความ
ประพฤติอันไม่พึงประสงค์เป็นเพราะวิธีการสอนศีลธรรม
หรือการเรียนการสอนศาสนาศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และในรายงานของ เพ็ญจันทร์ กู้
ประเสริฐ ช้ีให้เห็นว่า ความล้มเหลวดังกล่าว เกิดขึ้น
เนื่องจากการสอนของครูส่วนใหญ่ มุ่งในแง่ที่จะสอนให้ทัน
เนื้อหาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งการวัดผลก็มักจะวัดในแง่
ความจ าด้านเนื้อหา ซึ่งในบางครั้งจุดมุ่งหมาย และการ
วัดผลมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น ความมุ่งหมาย ให้เด็ก
เป็นคนมีเมตตาเวลาวัดผลจะดูแต่คะแนนสอบเพียงอย่าง
เดียว เด็กบางคนอาจได้คะแนนสูงทั้งๆ ที่เป็นคนชอบรังแก

สัตว์ก็ได้ (เพ็ญจันทร์  กู้ประเสริฐ, 2512: 54)  
และจากรายงานของคณะกรรมการพื้นฐาน เพื่อ
ปฏิรูปการศึกษาที่ว่า การสอนของครูผู้สอนส่วน
ใหญ่  มักมุ่งสอนให้จบหลักสูตร รวมทั้งการ
วัดผล ก็มักที่จะเน้นในแง่ความจ า  

ในด้านเนื้อหา ครูผู้สอนมักให้นักเรียน
ท่องจ าหลักการ กฎ สูตร ทฤษฎี โดยไม่เข้าใจ
ความหมายอย่างแจ่มแจ้งท าให้เข้าลักษณะที่ว่า 
การเรียนแบบนกแก้วนกขุนทอง ความจริงแล้ว
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะในเรื่อง
ศีลธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทัศนคติ ความ
ใฝ่ใจที่จะน าเอาความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติ 
และที่เกี่ยวกับทักษะ ความคล่องแคล้ว ในการ
ปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับวิธีในการสอนเป็นส๋วนใหญ่ 
ถ้าใช่วิธีการสอนที่เหมาะสมผู้เรียนจะไม่เบื่อ
หน่ายกลับมองเห็นประโยชน์และเกิดน้ าใจที่จะ
ปฏิบัติตามและเมื่อสอนให้ปฏิบัติมากๆ ก็จะเกิด
ทักษะขึ้นได้ ส่วนพระมหาวรพงษ์ วรเมธี (บุญ
ป๎้น) (พระมหาวรพงษ์  วรเมธี (ปุญป๎้น), 2544 : 
บทคดัย่อ) ได้กล่าวถึงป๎ญหาในด้านการเรียนการ
สอนจริยธรรม ว่า ด้านการเรียนการสอนนั้น ครู
ขาดแหล่งวิทยาการ ที่จะศึกษาค้นคว้า ด้านการ
ใช้สื่ออุปกรณ์ ครูประสบป๎ญหาสื่อมีไม่เพียงพอ 
ด้านการจัดกิจกรรมเสริม ครูขาดทักษะในการจัด
กิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล ครูประสบ
ป๎ญหาขาดทักษะ ความรู้ในด้านสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผลส่วนนักเรียน มีป๎ญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้าน จริยธรรม เรื่องความเสียสละ 
ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

สภาพป๎ญหาดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุมา
จากทั้งครูผู้สอน นักเรียน และสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เป็นประการส าคัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการ
เรียนการสอน ขาดความเอาใจใส่และใฝ่หา
ความรู้ หรือเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ ในการ
เป็นครูสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่ง
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สาเหตุเหล่านี้ สมควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วและ
เร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ (อม
รวิชช์  นาครทรรพ, 2549 : 21) ได้ท าการวิจัยพบว่า 
ป๎ญหาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนป๎จจุบันที่หนักหรือวิกฤตที่สุด 
คือ พื้นฐานความรู้ย่ าแย่ ขาดวินัยและก้าวร้าว ส่วนป๎ญหา
ของครูสรุปได้ คือ งานหนัก งานมั่ว แก่ประชุม ขาดสอน
บ่อย ซึ่งแต่ละหัวข้อที่วิจัย ผลที่ออกมามีสถิติความวิกฤต 
เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกข้อ 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นนั้น ประเด็นที่
เกี่ยวกับป๎ญหาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ที่ยังไม่บรรลุจุดหมายได้ตามที่สังคม
คาดหวัง มาจากสาเหตุหลัก จากการศึกษา สรุปได้ชัดเจน
ว่า มาจากป๎จจัยหลัก 2 ประการคือ ประการแรกเกี่ยวกับ
ครูผู้สอน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาที่ชัดเจนลึกซึ้ง 
ประการที่สอง มาจากเทคนิควิธีการสอนของครู ตลอดจน
การใช้สื่ออุปกรณ์การสอนที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และ
สภาพแวดล้อมเฉพาะของนักเรียนเองด้วย ในส่วนของ
อ าเภอแม่ทะ เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดล าปาง มีประชากร
ประมาณ 61, 494 คน (บุญชู กาจนาภา, 2545 : 15) แต่
เดิมประชาชนส่วนใหญ่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นหลัก  

อน่ึง  มีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน  ในอ าเภอแม่ทะ 
(เอกสารรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของโรงเรียนใน
อ าเภอแม่ทะ ปี พ.ศ. 2548) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2548 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 66 % ปีการศึกษา 
2547 คะแนน 68 % ปีการศึกษา 2546 คะแนน 67.5 % 
ซึ่งลดลงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาโดยล าดับ แสดงให้เห็นว่า 
ป๎จจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน   

จากผลรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสภาพและ
ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นไปใน
ทิศทางที่ไม่ได้มาตรฐานของการจัดการการเรียนการสอน
เท่าที่ควร 

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นคนในท้องถิ่น 
จึงมีความตระหนัก และสนใจศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอน ป๎ญหาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง ซึ่งเช่ือว่าผลที่ได้รับจากการวิจัยใน
ครั้งนี้จะเห็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอนเรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้
นักเรียนโดยส่วนรวมเกิดคุณธรรมตามที่หลักสูตร
ต้องการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพและป๎ญหาการจัดการ

เรียนการสอนจริยธรรมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

2.  เพื่อวิเคราะห์ป๎ญหาและแนวทางแก้ไข 
ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรจริยธรรมและ

ความเป็นครู  
จิตวิทยาการศึกษา เป็นวิทยาศาสตร์ที่

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ของผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนหรือในช้ัน
เรียน เพื่อค้นคิดทฤษฎีและหลักการที่จะน ามา
ช่วยแก้ป๎ญหาทางการศึกษา และส่งเสริมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทส าคัญในการ
จัดการศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียน
การสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
นักการศึกษาและครู จ าเป็นจะต้องมีความรู้
พื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจ
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พฤติกรรมของผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
แก้ป๎ญหา   ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนเหมือนกับ
วิศวกรที่จ าเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์โดยทั่วไปแล้ว ความรู้พื้นฐานส าหรับครู
และนักการศึกษาประกอบด้วย 

1.  ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
บทเรียนนักจิตวิทยาการศึกษาได้เน้นความส าคัญของความ
แจ่มแจ้งของการระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาบทเรียน
ตลอดจนถึงหน่วย การเรียน เพราะวัตถุประสงค์จะช่วยใน
การเรียนการสอน 

2.  ทฤษฎีพัฒนาการ และทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นการ
เรียนรู้ที่นักการศึกษาและครูจะต้องมีความรู้เพราะจะช่วย
ให้เข้าใจเอกลักษณ์ของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะวัย
อนุบาล วัยเด็ก และวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังศึกษาใน
โรงเรียน  

3. ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่ม นอกจากมี
ความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ แล้ว นักการศึกษา
และครูจะต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
กลุ่มทางด้านระดับเชาวน์ป๎ญญาความคิดสร้างสรรค์เพศ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนักจิตวิทยาได้คิดวิธีการ
วิจัยที่จะช่วยช้ีให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญในการเลือกวิธีสอนและในการสร้าง
หลักสูตรที่เหมาะสม  

4.  ทฤษฎีการเรียนรู้ นักจิตวิทยาที่สนใจศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนรู้ นอกจากจะสนใจว่าทฤษฎีการเรียนรู้
จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้และจดจ าอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างไรแล้วยังสนใจองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวของผู้เรียน
เช่นแรงจูงใจว่ามีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างไร 
ความรู้  

 
เหล่านี้ก็มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน  
5. ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นักจิตวิทยาการศึกษาได้เป็นผู้น าในการบุกเบิกตั้งทฤษฎี
การสอนซึ่งมีความส าคัญและมีประโยชน์เท่าเทียมกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และพัฒนาการในการช่วยนักการศึกษา

และครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส าหรับ
เทคโนโลยีในการสอนที่จะช่วยครูได้มากก็คือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน  

6. หลักการสอนและวิธีสอนนักจิตวิทยา
การศึกษาได้เสนอหลักการสอนและวิธีการสอน
ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แต่ละท่านยึดถือเช่น
หลักการสอนและวิธีสอนตามทัศนะนักจิตวิทยา
พฤติกรรมนิยม ป๎ญญานิยม และมานุษยนิยม  

7.  หลั ก ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ปร ะ เ มิ น ผ ล
การศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะช่วย
ให้นักการศึกษา และครูทราบว่า การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือผู้เรียนได้
สัมฤทธิผลการวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวิชา 
หรือหน่วยการเรียนหรือไม่ เพราะถ้าผู้เรียนมี
สัมฤทธิผลสูง ก็จะเป็นผลสะท้อนว่าโปรแกรม
การศึกษามีประสิทธิภาพ  

8.  การสร้างบรรยากาศของห้องเรียน เพื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้ และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของนักเรียน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนจริยธรรม  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือการสอน

เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนการสอน เพราะเป็น
เสมือนแผนที่น าทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามครูจ าเป็นที่จะถาม
ตนเองว่าเมื่อสอนจบแล้วนักเรียนควรจะสามารถ
ท าอะไรได้บ้างซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบทเรียน
นั้น ต่อจากนั้นครูเลือกกิจกรรมที่จะให้นักเรียน
ท าและเนื้อหาของวิชาที่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์และเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับ
บทเรียนและในที่สุดประเมินผล เพื่อจะดูว่า
นักเรียนมีความสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้หรือไม่ สรุปแล้วอาจจะเขียนขั้นการ
เตรียมการสอนได้ดังต่อไปนี้  

ขั้นที ่1 ศึกษาวัตถุประสงค์ ระยะยาวของ
วิ ช า ที่ ส อ น แ ต่ ล ะ วิ ช า จ ะ แ ย ก อ อ ก เ ป็ น
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วัตถุประสงค์ของบทเรียนแต่ละบท หรือหน่วยเรียน  
ขั้นที ่2 เขียนวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือสิ่งที่ต้องการ 

ที่จะให้นักเรียนสามารถท าได้ หลังจากท่ีจบบทเรียนแล้ว 
ขั้นที ่3 จัดหากิจกรรม ประสบการณ์และเนื้อหาที่จะ

ให้นักเรียนเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
ขั้นที ่4 หาวิธีประเมินผล เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียน

มีความสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
ขั้นที ่5 แจ้งผลให้นักเรียนทราบว่านักเรียนท าได้มาก

น้อยเพียงไร และพยายามแนะแนวนักเรียนที่ท าไม่ได้ โดย

ช่วยนักเรียนหาเหตุผลว่าที่ท าไม่ได้เพราะอะไร 
และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลแต่ใน
กรณีที่นักเรียนส่วนมากท าไม่ได้ ครูควรจะ
เปลี่ยนวิธีสอนใหม่ให้เหมาะสม  

ขั้นที ่6 ป ร ะ เ มิ น ผ ล ดู อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ว่ า
นักเรียนได้มีสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- วุฒิการศึกษา 

- สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน สถานท่ีและงบประมาณ การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริม 

- ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

- ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยทางการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
จริยธรรมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง เพื่อศึกษาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขป๎ญหา
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 

1) ครูผู้สอนสาระศาสนา ศีลธรรมจริยธรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 22 คน ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

2)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที ่1 ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 186 คน 

3)  ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนอ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
186 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 3 ฉบับ ดังนี ้ 
ฉบับที่ 1 ส าหรับครูผู้สอนสาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 4 
ตอน คือ  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและปลายเปิด จ านวน 
9 ข้อ  

ตอนท่ี 2 สภาพการจัดการเรยีนการสอนสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จ านวน 23 ข้อ  

ตอนที่ 3 ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของ Likert Scale จ านวน 38 ข้อ และ
แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 

ตอนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด จ านวน 7 ข้อ  

ฉบับท่ี 2 ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการจ านวน 4 ข้อ  
ตอนท่ี 2  ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ

สอนวิชาจริยศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของ Likert Scale จ านวน 35 ข้อ  

ตอนท่ี 3  ก า ร น า ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ใ น วิ ช า
พระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) จ านวน 30 ข้อ  

ฉบับท่ี 3  ส าหรับผู้ปกครอง ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 ข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการจ านวน 5 ข้อ  
ตอนท่ี 2  ป๎ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านจริยธรรม

ของนักเรียนในความปกครองของผู้ปกครอง มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
รูปแบบของ Likert Scale จ านวน 13 ข้อ และ
แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ  

ตอนท่ี 3  ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมของนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ 

Likert Scale จ านวน 19 ข้อ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี ้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร 
ต ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษา
หลักการ รูปแบบ และวิธีการสร้างแบบสอบถาม
จากเอกสารให้เหมาะสมกับเนื้อหาและประเด็นที่
จะศึกษา  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างเป็น
กรอบความคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบและน ามา
ปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบของ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. ผู้วิจัยได้ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขตเชียงใหม่ ถึงผู้บริหารโรงเรียนผดุงรัตน์วัด
สัณฐาน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และน า
แบบสอบถามไปส่งและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 
2556  

ส าหรับแบบสอบถามของผู้ ปกครอง
นักเรียน ได้ฝากนักเรียนไปให้ผู้ปกครองและฝาก
นักเรียนให้น ามาส่งที่ครูผู้สอนสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
ผู้วิจัยไปรับคืนมาพร้อมกับแบบสอบถามส าหรับ
ครู  

2. แบบสอบถามที่ส่งไปมีจ านวนทั้งสิ้น 
186 ฉบับ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามส าหรับครู 
จ านวน 22 ฉบับ แบบสอบถามส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 186 ฉบับ 
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และแบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 186 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
ศึกษา จ านวน 186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และเป็น
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามแต่
ละฉบับดังต่อไปนี้  

แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน มีจ านวน 4 ตอน ท า
การวิเคราะห์ดังนี ้ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการและปลายเปิด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย  

ตอนท่ี 3  ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating 
Scale) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย  

ตอนท่ี 4  ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                   ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ และน าเสนอโดย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์  

แบบสอบถามส าหรับนักเรียน มีจ านวน 3 ตอน ท า
การวิเคราะห์ดังนี ้ 

ตอนท่ี 1  ข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  

ตอนท่ี 2  ความต้องการในการพัฒนาการเรียนการ
สอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม             ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดย 

หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เสนอผลการวิ เ คราะห์ข้ อมู ล ในรูปตารา ง 
ประกอบค าบรรยาย  

ตอนท่ี 3  การน าหลักธรรมค าสอนในวิชา
พระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ท าการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อย
ละ เสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  

แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครอง มีจ านวน 3 
ตอน ท าการวิเคราะห์ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ เสนอผละการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย  

ตอนที่ 2 ป๎ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมของนักเรียน ในการปกครอง และตอน
ที่ 3 ความต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมของนักเรียน แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท าการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพป๎ญหาและความต้องการ

ในการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม ดังที่กล่าว

มาแล้ว พบประเด็นท่ีน่าสนใจดังน้ี  

การศึกษาพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ มีวุฒิ

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จ านวน 16 คน 

นอกนั้นเรียนจบระดับปริญญาตรี ดังนั้นในการ

พัฒนาการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ จึง

ต้องการครูที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีความรู้

ความสามารถทางด้านจริยธรรมโดยเฉพาะมา
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สอน นอกจากนี้ในเรื่องประสบการณ์ผ่านการอบรม

เกี่ยวกับเรื่องการสอนจริยธรรม ครูส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ

อบรม ซึ่งเป็นผลท าให้ประสบป๎ญหาในการจัดการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ที่ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ซึ่ง

ทราบจากความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการให้ครูผู้สอนใช้

วิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึง

วิธีการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนขาดความรู้และทักษะ

ในการสร้างเครื่องมือ  และไม่เข้าใจวิธีการวัดและ

ประเมินผล ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรจัดให้มี

โครงการอบรมเกี่ยวกับการสอนสาระศาสนา  ศีลธรรม 

จริยธรรมให้ครูผู้สอน  

ส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วม

โครงการจริยธรรม และได้เรียนจริยธรรมเพิ่มเติมจาก

โรงเรียน หรือสถาบันอื่น และมีการแข่งขันตอบป๎ญหา

ธรรมะให้นักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ มีการ

จัดอบรมธรรมะในโรงเรียนทุกสัปดาห์  รวมทั้งให้ทาง

โรงเรียนจัดตั้งชมรมจริยธรรม  ซึ่งผู้ปกครอง มีความ

ต้องการตรงกับความต้องการของนักเรียนด้วย  และจาก

การศึกษาป๎ญหาด้านการจัดกิจกรรมเสริมของครูผู้สอนก็

พบว่า ประสบป๎ญหาทางด้านงบประมาณในการจัด

กิจกรรมเสริม ซึ่งทางโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเสริมเป็น

ระยะ ๆ และหลาย ๆ รูปแบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ให้มากขึ้น  

ในส่วนของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่  มีระดับ

การศึกษาต่ ากว่าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมืออาชีพ

รับจ้าง ซึ่งท าให้ผู้ปกครองมีเวลาเอาใจใส่อบรมสั่งสอน

นักเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะผู้ปกครองต้องดิ้นรนเพื่อปาก

เพื่อท้อง หาเช้ากินค่ า ดังนั้นจึงส่งผลถึงพฤติกรรมของ

นักเรียน คือ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ขาดระเบียบวินัย 

ไม่มีความตั้งใจหรือสนใจเรียน ซึ่งทราบได้จากความ

ต้องการของครูผู้สอน นอกจากนี้ผู้ปกครองยัง

ต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาพฤติกรรมด้าน

จริยธรรมของนักเรียนในเรื่องเป็นคนท่ีมีความใฝรู่้ 

มีความกตัญํูกตเวที มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ

วินัย มีความขยัน เป็นคนที่มีความเสียสละ มี

ความเมตตา ซึ่งทางโรงเรียนจึงควรน ามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรม

ต่อไป  

ในด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูผู้สอน

จริยธรรมได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

และท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง และมาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตรซึ่ง

สอดคล้องกับที่กรมวิชาการเสนอแนะไว้ว่า ใน

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูต้องศึกษา

หลักสูตรแกนกลาง และตีความตามมาตรฐานช่วง

ช้ันแต่ละมาตรฐาน เพื่อเขียนเป็นผลการเรียนรู้ 

นั่นเอง  

ในด้านการด าเนินการสอน ครูได้ใช้วิธีการ
น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการซักถาม และแจ้งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้ทราบก่อน ซึ่งเป็นสิ่งเร้าความ
สนใจของนักเรียน สวนกิจกรรมอื่น เช่น เกม 

บทบาทสมมติ ยังใช้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒนา จันทนา (พัฒนา จันทนา, 
2532: 44-50) ว่าก่อนการเรียนการสอนเนื้อหา 

ควรมีการเร้าความสนใจของนักเรียน เพื่อน าเข้าสู่
บทเรียน โดยการสนทนา ซักถาม และแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ทราบก่อน และวิธีการ
สอนที่ใช้มาก คือแบบศูนย์การเรียนและแบบ
อภิปรายกลุ่ม  โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
จิตวิทยาการเรียนการสอนที่ สุมน อมรวิวัฒน์ 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2538: 60-65) ที่ว่า ในการ
จัดการเรียนการสอนสาระศาสนา  ศีลธรรม 
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จริยธรรม ควรใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีสื่อการ
สอนไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌงนาถ สภา
วโรดม และคณะ (ฌงนาถ สภาวโรดม, 2533: 43) ที่วิจัย
พบว่า ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาขาดแหล่งวิทยาการ
และสื่ออุปกรณ์การสอน   

นอกจากนี้ในด้านสถานที่และงบประมาณ  ครูส่วน
ใหญ่มักใช้ห้องเรียนปกติในการจัดการเรียนการสอนวิชา 
จริยศึกษา 

ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การทดสอบก่อนเรียน เพราะการเรียนการสอนวิชา
จริยธรรมมีจุดประสงค์เน้นเรื่องการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
พื้นฐานมาก่อนก็ได้ แต่ในขณะที่เรียนจะมีการทดสอบ
ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้วก็มีการวัดทดสอบหลัง
เรียน ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการสร้าง
เครื่องมือในการวัดและประเมนิผลท่ีมีประสิทธิภาพ และยัง
ไม่สามารถท าการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา สินสุวรรณ และคณะ 
(พนิดา สินสุวรรณ และคณะ, 2532: 65-70) ที่พบว่า ครู
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล และไม่
สามารถน าเทคนิคการสอนใหม่ๆ  มาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนได้ 

ด้านความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจริยธรรมนักเรียนต้องการให้ครูใช้วิธีการ
สอนหลาย ๆ วิธี และสอนโดยท ากิจกรรมต่างๆ และให้ดู
ของจริง ซึ่งตรงกับที่คล้ายจันทร์ มโนรส (คล้ายจันทร์ มโน
รส, 2544: 56) ได้เสนอวิธีการสอนจริยธรรมนอกห้องเรียน
ไว้ว่า สอนโดยให้ท ากิจกรรมต่างๆ และให้ดูของจริง เช่น 

การบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่น จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
บริเวณโรงเรียน พาไปพัฒนาวัด ไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์
คนชรา และจัดหาภาพยนตร์ดีๆ ที่มีคติสอนใจมาให้
นักเรียนชม 

นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการน านักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่ และต้องการสื่อที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
วีดิทัศน์ สไลด์ ที่ได้เสนอแนะสื่อที่ใช้ประกอบการสอน

จริยธรรม ที่ท าให้การเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จ แบ่งเป็นหลายประเภท คือ สื่อประเภท
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายสไลด์ 
เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ 
โทรทัศน ์สื่อประเภทวัสดุ และสื่อประเภทวิธีการ 

ในด้านสถานที่และงบประมาณ ต้องการสถานที่
เรียนสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศท่ีดี ซึ่งตรงกับที่ สุ
พล บุญทรง (พล บุญทรง, 2525: 15) ได้
เสนอแนะว่า ในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ควรยึดถือในเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบ มี
ห้องเรียนที่สะอาด และเรียบร้อย และต้องการให้
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจริยธรรม  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสอนจริยธรรมที่ สุมน อมร
วิวัฒน์ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2538: 70)ได้เสนอไว้
คือการสอนที่ครูประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่
ดี จ ะ ท า ใ ห้ ก า รป ลู ก ฝ๎ ง จ ริ ย ธ ร ร มปร ะส บ
ความส าเร็จ 

ในด้ านการหลักธรรมค าสอนในวิชา
พระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนได้น าหลักธรรมค าสอน
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน 

โดยเฉพาะหลักธรรมที่เกี่ยวกับอบายมุข  4 

นักเรียนส่วนมากไม่เคยน าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข 4 ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีอายุอยู่
ในช่วง 11 - 12 ปี ยังมีสภาพแวดล้อมด้านบุคคล
และสั งคมที่ ไม่ เอื้ อต่อการน าตนเองเข้า ไป
เกี่ยวข้องกับอบายมุข 4 ตลอดถึงนักเรียนส่วน
ใหญ่ยังพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองซึ่งมีเวลาในการ
ดุแลเอาใจใส่และอบรมสั่ งสอนอย่างทั่ วถึง 

นอกจากน้ันโรงเรียนยังมีโครงการรณรงค์ป้องกัน
ในเรื่องของยาเสพติด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับหลักธรรมข้ออื่น ๆ  นักเรียนได้น าไป
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

เช่น การท างานเพื่อแบ่งเบาภาระของบิดามารดา 

การช่วยเหลืองานของครูตามโอกาสในด้านการ
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คบเพื่อนนั้นวัยของนักเรียนยังไม่เข้าสู่วัยรุ่น จึงไม่มีป๎ญหา
ในเรื่องต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ ชักน านักเรียนไปในทางที่
ไม่ดี เช่น การชักชวนกันหนีเรียน เพื่อไปเที่ยวในสถานที่
ต่างๆ อาทิ ห้าง สรรพสินค้า ร้านเกม ที่ส าคัญนักเรียนส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่มีเงินมากพอท่ีจะน าไปเที่ยวได้  

การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในวัยประถมศึกษามี
ลักษณะที่จ าเพาะและแตกต่างจากวัยอื่น นักจิตวิทยาส่วน
ใหญ่มีความเช่ือว่า การเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษา
จ ากัดอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ มองเห็นได้ ส่วน
การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรมจะต้องใช้เวลาค่อย ๆ 

เรียนรู้อีกระยะหนึ่งจนกว่าจะย่างเข้าสู่วัยรุ่น จึงสามารถคิด
เชิงนามธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เด็กในวัยประถมศึกษาจึงอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

เด็กวัยเหตุผลรูปธรรม ในการที่จะให้เด็กวัยประถมศึกษา
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีนั้น วิธีหนึ่งที่มี
ความส าคัญคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรม
และพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรม  โดยให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือมีสื่อการ
สอนที่เป็นของจริงและตรงกับเนื้อหาที่สอน ครูผู้สอนต้อง
เป็นแบบอย่างดีเพื่อให้นักเรียนเกิดความช่ืนชมแล้วน าไป
ประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้
งบประมาณสนับสนุนทั้งด้านการจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างพอเพียง และต่อเนื่อง  

นอกจากนั้นผู้ปกครอง ก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมของเด็กวัย
ประถมศึกษา เพราะผู้ปกครองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกับโรงเรียนในการเลี้ยงดูเด็ก ผู้ปกครอง จึงควรต้องให้
ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแล มีความยุติธรรม 

หลีกเลี่ยงการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง หันมาใช้การตั้ง
กฎเกณฑ์ อธิบายเหตุผลให้เด็กเข้าใจในสิ่งต่างๆ เมื่อทั้ง
โรงเรียนและบ้านให้การดูแลอบรมสั่งสอนร่วมกันเช่นนี้
แล้วย่อมส่งผลให้ เด็กมีความเจริญในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดีงาม เติบโตไปเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมต่อไป 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิ เคราะห์ป๎ญหาและแนว

ทางแก้ ไขป๎ญหาการจัดการ เรียนการสอน
จริยธรรมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า ความต้องการ
ของนักเรียน ในการพัฒนาการเรียบการสอน 

สาระศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ในด้านการวัด
และประเมิลผลระดับมาก คือ มีการทดสอบก่อน
เรียนเพื่อรู้พื้นฐานจัดและประเมินผลที่ เป็นการ
ปฏิบัติ และใช้การตรวจการปฏิบัติงาน ในด้าน
การจัดกิจกรรมเสริมมากเรียงตามแง่ของการ
เรียนการสอนแบบพุทธวิธี เป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องจริยธรรม จัดให้มีการเข้าค่ายจริยธรรม 

แข่งขันตอบป๎ญหาธรรมะเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ 
ทางศาสนา จัดป้ายนิเทศวันส าคัญทางศาสนาจัด
อบรมธรรมะในโรงเรียนทุกสัปดาห์ จัดกิจกรรม
โต้วาทีต้องการให้โรงเรียบจัดตั้งชมรมจริยธรรม  

การน าหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติ ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องเบญจศีล นักเรียน
ปฏิบัติเบญจศีลข้อที่ 5 มากที่สุด เบญจศีลข้อที่ 4 

เบญจศีลข้อที่ 2 มากที่สุด และเบญจศีลข้อที่ 1 

ตามล าดับ และนักเรียนได้น าหลักเบญจธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันคือ ท าบ้างไม่ท าบ้าง
ตามล าดับดังนี้ เบญจศีลข้อที่ 1 เบญจศีลขอที่ 2 

เบญจศีลข้อที ่4 และเบญจศีลข้อที่ 5  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่

สามารถส่งเสริมจริยธรรมได้ดี และปรับเปลี่ยน
รูปแบบบ้าง เพื่อความเหมาะสม 

2.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมเสริม จะท า
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านจริยธรรมอย่างไร 

และมีตัวช้ีวัดอย่างไร ขอบเขตเชิงลึกแค่ไหน 

3.  ควรศึกษาว่า การเข้าค่ายจริยธรรมช่วย
ส่งเสริมจริยธรรมได้อย่างไร และจริงจังหรือไม่ 
อย่างไร  
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาบทบาทผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ)” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อ

ศึกษาบทบาทผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) และ 3) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์บทบาทผู้น าในภารกิจ 6 ด้าน ของพระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) ที่มีตอการพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบว่าบทบาทภาวะผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) พบว่า ท่านใช้หลักธรรมภาวะผู้น าที่ดี 
กล่าวคือ การใช้หลักอธิปไตย 3 และหลักพรหมวิหาร 4 ในด้านการปกครอง การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ สา
ธารณสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ การใช้หลักพละ 5 ในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ นอกจากนั้น ยังได้ใช้หลักธรรมที่สนับสนุน
ภาวะผู้น า คือ สาราณียธรรม 6 ในด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในองค์กร , การใช้หลักทิศ 6 ในด้านการปกครอง 
การศึกษาและการเผยแผ่ ท าให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา, การใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ในด้านการปกครองส่งผลให้การ
บริหารคนและงานของคณะสงฆ์มีความสะดวกราบรื่น, การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นการบูรณาการความรู้ ศักยภาพ และความฉลาด
ในการบริหารอย่างมืออาชีพเพื่อประโยชน์ขององค์กร 

ค าส าคัญ: บทบาทผู้น า พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) 
 

Abstract 
The research entitled “A Study of the Leadership of Phratepkosol (Sangwaly Brammavanno)” consists of 

two objectives: 1) to study the leadership in line with Buddhism, 2) to study the leadership of Venerable 
Phratepkosol (Sangwaly Brammavanno) and 3) to analyze his leadership in the frame of six missions towards the 
society and the Sangha development in Chaing Mai. The results were found that: 

In case of Venerable Phratepkosol (Sangwaly Brammavanno)’s leadership, he could apply some of the 
Buddha-dhammas for his administration; using 3-Adhipateyya and 4-Brahmavihara for his administrative affairs, 4-
Sangahavatthu for education welfare, social welfare and public welfare, 5-Bala for academic affairs and 
propagation activities. In addition, he took some of the Buddha-dhammas for his leadership. They are: 6-
Sārāniyadhamma for equal management of the organization, 6-Disā for general administration, education and 
propagation, 7-Aparihāniyadhamma for people management and financial management, and 7-Sappurisadhamma 
for integration of knowledge and potentiality for the organization benefit.  

Keywords: Leadership Phratepkosol (Sangwaly Brammavanno) 

 

1649



บทน าและความส าคัญ 
ในสังคมมีผู้คนอยู่ร่วมกันย่อมทีการคิดและ

ปฏิบัติไม่ตรงกัน ปัญหาก็เกิดขึ้นมารในสังคม เช่น 
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา เป็นต้น มนุษย์ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น 
สภาพของการเมืองไทยปัจจุบันมีหลายฝ่าย หากไม่มี
ใครน าใครชี้ทางให้เดินทางที่ไม่ถูกต้องหรือมีผู้น าแล้ว
เดินไม่ถูกทางก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ ผู้น าจะมีภาวะ
อย่างไร เปนสิ่งที่ตองการของสังคมอย่างไร ทุกองค
กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งภาวะผูน า แมใน
องคกรสงฆ เพราะถาองคกรใดมีผูน าที่เพียบพรอมด
วยภาวะผูน า จะท าใหหนวยงาน หรือองคกรนั้น
ประสบความส าเร็จ ความเจริญกาวหนา ในคัมภีร
ทางพระพุทธศาสนาไดวางหลักธรรมส าหรับผูน าไว
ทุกระดับช้ัน เชน ในนิทานชาดก ที่ปรากฏในคัมภีร
พระไตรปฎกเลมที่ 28 วาดวยขอวัตรหรือปฏิปทา
การด าเนินชีวิตแบบผูน าของพระโพธิสัตว ดังตัวอย
างเชน การศึกษาภาวะผูน าในแงของคุณธรรมจากตัว
ละครในติตติรชาดก พบวา ชาดกเรื่องนี้ ตัวละคร คือ 
ชาง ลิง และนกกระทา เปนเพื่อนกันและให้เกียรติ
กัน เคารพในสิทธิของคน ซึ่งจัดเปนการบริหารตน
และบริหารคนไปในขณะเดียวกัน คือ รูจักท าหนาที่ที่
ดีตอเพื่อน และใหค าแนะน าในทางที่ถูกตอง ไม
เสียหาย เพราะวาคุณธรรมขอวาดวยเคารพนี้ ยอม
ท าใหเปนคนนารักนาเอ็นดู นาเกรงใจ ไดรับความสุข
กาย สบายใจ ผิวพรรณผองใส ไมเดือดรอน ไมมีเวร
หรือภัย สามารถถายทอดสิ่งที่ดีงามของตนไปสูคน
อื่นไดงาย ท าใหผูอื่นอยากชวยเหลือเพิ่มเติมความ
ดีใหมีสติ ไมประมาท มีปญญา รูจริงและท าใหจริง 
ไปเกิดใหมก็เกิดในตระกูลสูง และท าใหสามารถเข
าถึงมรรคผลไดงาย เพราะคารวะธรรม (สุรพงษ จัน
ลิ้ม, 2547: 13) ตัวอยางที่สองที่ปรากฏในสุวัณณสังข
ราชกุมารชาดก เป นชาดกที่มีสื่อการสอนด าน
จริยธรรมส าหรับการด ารงตน (บริหารตน) ดวยศีล 5 
และศีล 8 การปฏิบัติตอบิดามารดาของบุตรธิดา การ

เลี้ยงดูครอบครัว ญาติพี่นอง ซึ่งแสดงออกถึงความ
สัมพันธ ในการรับผิดชอบต อ หนาที่ในด านการ
บริหารคน (ตามหลักทิศ 6) อยางเดนชัด (ธิตินัดดา จิ
นาจันทร, 2543 : 17) สิ่งเหลานี้ จัดเปนคุณธรรมที่บ
งบอกถึงภาวะผูน าในทางพระพุทธศาสนาของพระ
โพธิสัตวกอนที่พระองคจะไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เปนพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะนี้ 

เมื่อกลาวถึงพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยได
เจริญรุงเรืองมาโดยล าดับ กลาวคือ ตั้งแตสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร ลวนมีบทบาทตอวิถี
ชีวิตจิตใจของคนไทยทุกด าน เข าถึงจิตใจของ
ประชาชนอยางแทจริง พระพุทธศาสนาใหทุกสิ่งทุ
กอยางแกชีวิตคนไทยและสังคมไทย เปรียบประดุจ
ประทีปสองทาง ปจจุบันประเทศไทยเปนศูนยกลาง
พระพุทธศาสนาของโลก สังคมไทยประชาชนสวน
ใหญนับถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ 90 ของ
พลเมืองทั้งประเทศ บรรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลกต
างก็ยอมรับความจริงในขอน้ี พระพุทธศาสนากับชาติ
ไทยไดเคียงคูกันมาตั้งแตเริ่มตั้งประเทศ สถาบันทั้ง
สาม คือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เปนเอก
ภาพอยางแยกไมออกพระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสล
จิตฺโต, 2540: 79) ฉะนั้น จึงมีอิทธิพลตอแนวคิด 
ความเชื่อและภูมิปญญาของคนไทย ไดสรางความเป
นปกแผนภายในชาติไดเปนอยางดี โดยเฉพาะสถาบัน
พระพุทธศาสนาเปนบอเกิดที่มาแห งศิลปกรรม 
วัฒนธรรม ประเพณี เปนเสมือนเรือนใจ (เสทื้อน ศุภ
โสภณ, 2543:12) พระสงฆในฐานะเปนผูน าวิญญาณ
ไดอบรมบมนิสัยใหมีการพัฒนาจิต และเปนหลัก
ชัยเปนแมแบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามแกประชาชน 
พระสงฆนับเปนสถาบันที่ไดรับการเคารพ นับถือ 
ศรัทธา จากสังคมและใกลชิดกับจิตใจของประชาชน 
พระสงฆ นับเป นแบบฉบับขั้นอุดมคติ ในด าน
วัฒนธรรมทางจิตใจของคนไทย (ทินพันธุ นาคะตะ, 
2543 : 5) 

อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนามีหลักศาสน
ธรรม ซึ่งบุคคลสามารถที่จะน าไปปฏิบัติใหเกิดผลดี
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แกตนเองได ตลอดจนมีศาสนสถานไว ประกอบ
พิธีกรรมส าคัญตาง ๆ เชน วันมาฆบูชา ก็เวียนเทียน
ที่วัดมีศาสนทายาท (ผูสืบตออายุพระพุทธศาสนา) 
คือ พระสงฆ ซึ่งเปนผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตาม
ค าสอนของพระพุทธเจา แลวเผยแผพุทธธรรม ใน
สังคมไทยใหความส าคัญตอพระสงฆ เนื่องจากเห็นวา 
เปนผูที่มีฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการยอมรับนับ
ถือ สังคมไทยใหความเอื้อเฟอและแสดงความเคารพ
นอบนอมตอพระสงฆ เมื่อไดพบเห็น ยิ่งพระสงฆที่มี
วัตรปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีของพุทธศาสนิกชน ยิ่ง
ท าใหพระพุทธศาสนารุ งเรืองยิ่งขึ้น หากพระสงฆ
ประพฤติตรงกันขาม คือ ประพฤติเสียหายก็จะท าให
ศาสนามีความเศราหมองและประชาชนก็จะเสื่อม
ศรัทธา เมื่อพระสงฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยอมท าให
เกิดประโยชนตอประชาชนและหมคูณะสงฆนั้น (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2537 : 33) 

นอกจากนั้น พระสงฆยังมีบาททางภาวะผูน า
ส าหรับการด าเนินชีวิตใหมีความเจริญรุงเรืองเรื่อยมา 
ถือไดวาเปนแกนกลางที่ไดชวยน าสื่อแสงแหงพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มาชวยพัฒนา
จิตใจของประชาชนให เปนคนดีมีศีลธรรม ใหค า
แนะน าชวยเหลือในการแกปญหาชีวิตประจ าวัน 
เหตุ ผล เหล านี้  เป นส วนหนึ่ งที่ แสดงให เห็ น
ความส าคัญและความสัมพันธของพระภิกษุสงฆที่มีต
อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย การไดศึกษา
ประวัติพระสงฆเปนสวนหนึ่งที่ท าใหทราบบทบาท
ส าคัญ ที่ทานไดสรางคุณประโยชนแกชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเปนการน าเสนอใหรูจัก
ธรรมะและพระดี ท้ังนี้ เปนการชวยยกระดับจิตใจให
พุทธบริษัทมีความเบิกบานใจ เกิดก าลังและแสงสวาง
ที่จะปฏิบัติตาม (พระมหาณรงคศักดิ์ โสภณสิทฺธิ 
(โสภา), 2548 : 16)  

ด วยเหตุนี้  จึงกล าวได ว า สถาบันสงฆ เป
นสถาบันหนึ่งที่มีบทบาท และความส าคัญตอวิถีชีวิต
ของคนไทย นับตั้งแต พระพุทธศาสนาเริ่มเข าสู
ดินแดนแหลมทองอันเปนประเทศไทยปจจุบัน ใน

ราว ป พ.ศ. 303 ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับ
ประชาชนเปนไปอยางใกลชิดและมั่นคงตลอดมา 
ความสัมพันธอันมั่นคงนี้ ไดขยายตัวตอวิถีชีวิตของ
คนไทย โดยเฉพาะชาวชนบทยิ่ งจะเห็นได ชัดว
าพระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวของกับชีวิตประชาชน
เปนอยางมาก ทั้งในวัดและในต าบลนั้น ๆ เพราะวา 
เปนท่ีพักผอนใจ เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 
การประชุมหารือ ตลอดจนประเพณีตาง ๆ ก็มีพระ
สงฆเปนที่พึ่งทางใจของประชาชน (ประสาท สุข
เกษม, 2542 : 10) ดวยเหตุนี้เอง พระสงฆใน
พระพุทธศาสนา จึงมีภาวะผูน าท่ีส าคัญในการพัฒนา
ประชาชน ใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานวัตถุ (2) ดาน
จิตใจ (3) ดานสังคม เชน การพัฒนาดานวัตถุอัน
หมายถึงพัฒนาปจจัยที่จ าเปนตอการด าเนินชีวิต ได
แก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยอูาศัย และยารักษาโรค 
นอกจากนั้น พระสงฆยังมีบทบาทในการเขาไปสงเส
ริมในดานการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เชน ธนาคารขาว 
สหกรณ การจัดการศึกษาแกเยาวชน (เริงฤทธิ์ พล
นามอินทร, 2540 : 3) 

พระเทพโกศล (สังวาลย์  พฺรหฺมวณฺโณ) เจ
าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เปนพระสงฆอีกรูปหนึ่งที่มี
ภาวะผูน าในดานตาง ๆ คือ เปนผูน าดานการพัฒนา
ทางวัตถุ ทางสังคมและทางจิตใจ โดยมีผลงานเปนที่
ประจักษตอประชาชนในหลายดานเปนอยางดี เปนพ
ระนักพัฒนาและนักเผยแผหลักธรรมอีกรูปหนึ่งใน
ภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทของภาวะผู น าในดานการ
พัฒนาและการแสดงธรรมมีศีลาจารวัตรที่ดีงาม ด
านปฏิปทาตามพระธรรมวินัย จัดเปนพระเถระที่นา
เลื่อมใสศรัทธา มีความออนนอมถอมตน อัธยาศัย
ไมตรีจิต มีลักษณะ ยิ้มแยมแจมใสอยู เสมอ ในด
านวัตรปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมวินัย เปยมดวย
ความเมตตาธรรม มีความเช่ียวชาญดานเทศนา และ
สามารถอธิบายธรรมะใหเปนท่ีเขาใจงายแกบุคคลทุก
ระดับชั้น ซึ่งเปนท่ีพึ่งทางใจและน าใหเกิดศรัทธา แก
ผู ที่ ไ ด สดั บต รั บ ฟ ง เ ป นอย า ง ยิ่ ง  มี ค ว าม รู
ความสามารถในการเผยแผ พระพุทธศาสนา 
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นอกจากนั้น ทานยังมีบทบาทของภาวะผูน าในการ
ปกครองคณะสงฆ การศึกษาการศึกษาสงเคราะห
การเผยแผแกประชาชน การสาธารณูปการ การสา
ธารณสงเคราะหและการอนุรักษธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมในเขตปกครองของตนเองไดเปนอยางดีอีก 
ดวย  

การปกครองคณะสงฆในปจจุบัน มักจะประสบ
กับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรอันเกิดจากตัว
บุคลากรบาง ขอกฎหมายบางและบริบทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของทางสังคมสงฆ ซึ่งสงผลใหองคกรสงฆ เกิด
ความเสื่อมเสียจากพฤติกรรมอันไมพึงประสงคนั้น 
หากพิจารณาสาเหตุอยางหนึ่ง จะเห็นวา เกิดจาก
การขาดคุณสมบัติในบทบาทหนาที่ของผูที่ไดช่ือวา 
“ผูน า” แหงองคกรสงฆ เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป
นในภาวะผูน า ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแตละองคกร 
ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากหัวหนางานขาดวุฒิภาวะผู
น า ยอมท าใหเห็นวา บทบาทและหนาที่ของผูน าที่พึง
ประสงคทางพระพุทธศาสนา ยอมมีความจ าเปนและ
มีความส าคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะพัฒนาองคกร
สงฆและสมาชิกใหเจริญกาวหนาไปได  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน าใน
คัมภีร พระพุทธศาสนา บทบาทภาวะผู น าของ
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) และวิเคราะห
บทบาทภาวะผูน าในภารกิจ 6 ดานของพระเทพ
โกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) ตอการพัฒนาองคกร
สงฆ จังหวัดเชียงใหม่ อันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาภา วะผู น า ใ นอ งค กรคณะส งฆ แล ะ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่สืบตอไป  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าในพระพุทธศาสนา  
2. เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าของพระเทพโกศล 

(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) 
3.  เพื่ อศึกษาวิ เคราะห์ บทบาทผู้น าของ

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) 

 

ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ( Literature 
Review) 
 
บทบาทผู้น าในพระพุทธศาสนา 

ความหมายของผู้น า  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้

ความหมายว่า ผู้น า คือผู้ชักพาให้คนอื่นกระท าการ
ในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ หลายคนมี
บทบาทเป็นผู้น ากันอยู่แล้วเช่นเป็นผู้น าองค์กร ผู้น า
สมาคม ผู้น าวัด และแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็จัด
ว่าเป็นผู้น า (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 
2549 : 26) 

ถวิล ธาราโภชน์ ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า คือ
ลักษณะที่แสดงถึงความสามารถในการน าพา การ
ด าเนินกิจการ การแก้ไขปรับปรุง และการรักษาขวัญ
และก าลังใจของกลุ่มท าให้กลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายที่
ต้องการให้มากที่สุด (ถวิล ธาราโภชน์, 2532 : 117) 

ธรรมรส โชติกุญชร ได้ให้ความหมายว่า ผู้น า 
คือ บุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งมาได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็น
หัวหน้า มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา 
และอาจชักพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดี
หรือช่ัวได้ (ธรรมรส โชติกุญชร, 2519 : 131) 

โสภา ชูพิกุลชัยและคณะ ได้ให้ความหมายว่า 
ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะชักจูงใจและแนะน าคนอื่นให้ท างานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม (โสภา ชูพิกุลชัยและ
คณะ, 2515 : 219) 

ประเภทผู้น าในพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนามีกล่าวแบ่งประเภทพระราชา 

ซึ่งเป็นชนช้ันปกครองไว้ 2 ประเภท คือ 1) ธรรม
ราชา 2) เทวราชา (สุรศักดิ์ ม่วงทอง, 2543 : 21) 

1) ธรรมราชา หมายถึง ผู้น าหรือนักปกครองที่
ทรงธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นนโยบายใน
การปกครองประเทศ ท าให้อาณาประชาราษฎร์มี
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ความอยู่ดีกินดีมีความสุข ประเทศมีความสงบร่มเย็น 
หลักธรรมที่ถูกน า ไปใช้ในปกครอง เช่น 
ทศพิธราชธรรม อคต ิ4 จักรวัตติธรรม เป็นต้น 

2) เทวราชา หมายถึง การนับถือพระราชา
เทียบเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่ หรือสมมติให้เป็นเทวดา 
อันเนื่องมาจากการถูกครอบง าหรือพัฒนาการจาก
แนวคิดจากพราหมณ์ลักษณะส าคัญของเทวราชา คือ 
มีอ านาจเบ็ดเสร็จ มีอ านาจยิ่งใหญ่ในการดูแล
ประเทศปราบปรามเหตุการณ์ให้อยู่ในความสงบ ถ้า
ปกครองโดยธรรม ประเทศย่อมสงบสุข แต่ถ้าหลง
ระเริงในอ านาจ ย่อมท าให้ประเทศชาติเดือนร้อน 

คุณสมบัติส าคัญแห่งบทบาทผู้น า 
ผู้น าท่ีดีต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่พร้อม

จะเป็นผู้ปฏิบัติต่อองค์กรและผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติภาวะผู้น า 3 
ประการ (องฺ.เอกก. (ไทย) 20/20/164.) คือ 

1) จกฺขุมา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สามารถคาดเดาสภาพการณ์ล่วงหน้าได้วางแผน
รับมือ วางแผนรุกหรือรับได้อย่างเหมาะสม 

2) วิธูโร เป็นผู้ช านาญในงาน รู้จักหน้าที่ ไม่
บกพร่องในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

3) นิสฺสยสมฺปนฺโน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และได้รับความวางใจจากผู้อื่นนอกจากนี้ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอคุณสมบัติอีก 5 
ประการ (พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต), 2549 : 
5) คือ 

1) ผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติภายในตนเอง เป็น
จุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้ 

2) ผู้ตามโยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับผู้ตาม 
3) จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับ

จุดหมาย 
4) หลักการและวิธีการ โยงด้วยคุณสมบัติที่

สัมพันธ์กับหลักการและวิธีการที่จะท าให้ส าเร็จผล
บรรลุจุดหมาย 

5) สถานการณ์ โดยด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่จะประสบซึ่งอยู่ภายนอก

ข้อความที่ กล่ าวมาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้น าที่ต้องพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อม 

กล่าวโดยสรุป หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
ท าให้ประสบกับความส าเร็จในการเป็นผู้น าที่ดีของ
องค์กรนั้น ประกอบด้วย หลักอธิปไตย 3 (รู้ระบอบ
การบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน ) 
พรหมวิหาร 4 (รู้จักใช้พระเดชและพระคุณ) สังคห
วัตถุ 4 (รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่นได้ดี) 
พละ 5 (รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญฉลาดและมี
ความมั่นคงทางสติปัญญาและอารมณ์ ) และ
หลักธรรมที่มาสนับสนุนความเป็นผู้น าอีกหลาย
หมวด คือสาราณียธรรม 6 (รู้หลักการบริหารตนและ
บริหารงานไปพร้อมๆ กัน) ทิศ 6 (รู้หลักบทบาทและ
หน้าที่ทางสังคม) อปริหานิยธรรม 7 (รู้หลัก
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงผลประโยชน์
องค์กรเป็นส าคัญ) สัปปุริสธรรม 7 (รู้หลักบริหารตน
และองค์กรอย่างรู้เท่าทันและเป็นการป้องกันความ
เสี ยห ายอั นจะ เกิ ดขึ้ นแก่ อ งค์ ก ร ในอนาคต ) 
นอกจากนั้น ผู้น าพึงระมัดระวังข้อบกพร่องอันเกิด
จากการบริหารตนเอง ได้แก่ พึงเว้นจากหลักธรรมที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาวะผู้น า คือ อกุศลมูล 3 
(แนวคิดในใจที่ต่อต้านความดีทุกอย่าง)อัตตาธิปไตย 
(การใช้เผด็จการในการบริหารจัดการองค์กร) และ
อคติ 4 (การวางตนไม่เหมาะสมแก่ภาวะผู้น าที่ดี
เพราะจิตใจมีอคติอย่างใดอย่างหน่ึง) 

หลักธรรมที่สนับสนุนบทบาทผู้น า 
ส าหรับหลักธรรมที่สนับสนุนภาวะผู้น า มีดังนี ้
สาราณียธรรม 6 
ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันที่เรียกว่า สาราณีย

ธรรม มี 6 ประการ (วิ.ป. (ไทย) 8/274/368) ได้แก่ 
1) เมตตากายกรรม ได้แก่ ท าต่อกันด้วย

เมตตา คือแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจ
ธุระต่าง ๆ แสดงอาการกิริยาสุภาพไม่เบียดเบียนท า
ร้ายผู้อื่น เคารพนับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
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2) เมตตาวจีกรรม ได้แก่ พูดต่อกันด้วยเมตตา 
คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือ
แนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ
อ่อนโยน ไม่กล่าวร้าย ไม่ใช้วาจาหยาบคาย หรือ
วาจาที่ประกอบด้วยอารมณ์โทสะ แต่ใช้ค าพูดที่
ประกอบด้วยเมตตา คือ พูดด้วยความหวังดี เจตนาดี 
ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นด้วยวาจา 

3) เมตตามโนกรรม ได้แก่ คิดต่อกันด้วย
เมตตา คือ มีความหวังดี ปรารถนาดี มีไมตรีจิตที่ดี
งามต่อกันและกัน คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน 
มองกันในแง่ดี ไม่แสดงอาการโกรธเคือง อาฆาต
พยาบาท แสดงออกด้วยจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
ไม่บังคับขู่เข็ญจิตใจผู้อื่น 

4) สาธารณโภคี ได้แก่ เมื่อได้วัตถุสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือ อาหาร จะต้องรู้จักแบ่งปัน มีน้ าใจ
กว้างขวาง เสียสละแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วม
ใช้สอยบริโภคทั่วกัน ไม่ตระหนี่ใช้สอยเพียงผู้เดียว 

5) สีลสามัญญตา ประพฤติตนให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ที่สังคมปฏิบัติกัน คือมีความประพฤติสุจริต
ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้
เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ 
คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ 
หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน
หลักสาราณียธรรมนี้ มีส่วนช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรักใคร่ ปรองดอง สามัคคีต่อ
กัน เพราะว่า ต่างฝ่ายก็ต่างปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งการพูด การสื่อสาร และแนวคิด
เป็นไปด้วยเมตตาจิตต่อกัน ไม่ขัดแย้งทางความคิดที่
เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ถกเถียง โต้แย้งด้วยหลักการและ
เหตุผลทางปัญญา ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการช่วยชาติ
ไม่ให้ล่มสลายด้วยการแตกแยกด้านความคิดเห็น 
ประการต่อมา ในแง่ของความประพฤติหรือศีล การมี
กติการ่วมกัน มีกฎหมายที่ใช้บังคับเหมือนๆ กัน ไม่

เลือกปฏิบัติแล้ว ย่อมเกิดความเป็นธรรม ความ
ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ประเทศย่อมเดินหน้าไปได้ และที่
ส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา คือ 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเสมอภาคต่อผู้ท างาน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเห็นแก่ประโยชน์
ขององค์กรมากกว่าส่วนตัวและพวกพ้อง 

ทิศ 6 
ใ น สั ง ค ม ไ ท ย ตั้ ง แ ต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น 

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ถือ 
ปฏิบัติกันมานั้น เรื่องการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย คือ การ
ปฏิบัติในหน้าที่ของตนเองต่อกัน ระหว่าง บิดา
มารดากับบุตรครู-อาจารย์กับศิษย์ สามีกับ ภริยา 
มิตรกับมิตร นายกับบ่าว และคฤหัสถ์กับพระสงฆ์
หลักธรรมเรื่องทิศหกในพระพุทธศาสนา  เป็น
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่มี ชีวิตร่วมกัน
อยู่ ในสังคม  มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน
ชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กันในหน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน มนุษย์เป็น
สัตว์สังคมติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและ กันตั้งแต่สถาบัน
เล็กสุดของสังคมคือสถาบันครอบครัว จนถึงใหญ่สุด
ของสังคมคือสถาบันชาติ บุคคลจะอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
ความประพฤติ เรียบร้อยดีงาม มีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรมประจ าใจ มีหลักธรรมยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิตของตนและบุคคลอื่น (พระสมชัย 
อนุตฺตโร (ดาวศรี), 2551 : 83) 

ในงานวิจัยนี้ จะกล่าวเฉพาะหน้าที่ของ
ผู้ปกครอง (นาย) และผู้ใต้บังคับบัญชา (บ่าว) ดังนี ้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ก าหนดหน้าที่
ของนาย,นายจ้าง (ผู้บริหาร ,ผู้จัดการ)พึงสงเคราะห์ 
อนุเคราะห์ กรรมกร คนงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เป็น
ทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ 

1. จัดการงานให้ท าตามสมควรแก่ก าลัง 
2. ให้อาหารและค่าจ้าง 
3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 
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4. ให้อาหารที่มีรสแปลก 
5. ให้หยุดตามโอกาส 
ทาส กรรมกร คนงาน คนรับใช้ พนักงาน ผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนเป็นทิศ เบื้องล่าง ให้
ปฏิบัติต่อนาย เจ้านาย ผู้ที่ท าหน้าที่สูงกว่าตามสาย
งาน เช่น รองผู้จัดการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี ้

1. ขึ้นท าการงานก่อนนาย 
2. เลิกการงานทีหลังนาย 
3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 
4. ท าการงานให้ดีขึ้น 
5. น าคุณของนายไปสรรเสริญ 
มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

“จริ ยธรรมกับภาวะผู น า  :  ศึ กษาทัศนะของ
นักวิชาการรัฐศาสตรในมหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทยที่มีตอผูน าทางการเมือง” สรุปผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะผู น าที่พึงประสงค คือผู น าแบบ
ประชาธิปไตย วิธีการใหไดมาซึ่งผูน าที่มีความชอบ
ธรรมคือวิธีการแบบประชาธิปไตย และจริยธรรมของ
ผูน าจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยโครงสราง ระบบกลไก
วิธีการปกครองที่ถูกต องชอบธรรม จริยธรรม         
เปนหลักควบคุมพฤติกรรมของผูน าในการบริหารงาน
ดังนั้น จริยธรรมกับภาวะผูน าจึงเปนการรวมหลัก    

ดานคุณภาพทางดานจิตใจและศักยภาพในการ
บริหาร 

สุช า ติ  โจม เสนาะ  ได ศึ กษาวิ จั ย  เ รื่ อ ง 
“การศึกษาภาวะผู น าที่ประกอบดวยจริยธรรม:
กรณีศึกษาชีวิตและผลงานของ ศาสตราจารย ดร.ป
วย อึ้งภากรณ” สรุปผลการศึกษาวา เปนผูที่ไดรับ
การยอมรับวามีลักษณะผูน าที่พึงประสงคส าคัญ ๓ 
ประการ คือ เปนผูมีสติปญญาเปนเลิศ เปนผูสามารถ

ควบคุมอารมณได้เปนเยี่ยม และเปนผู ไดรับการ
ยอมรับวามีคุณธรรมสูง 
 
 

วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิจัย เ ชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นรวบรวมขอมูล 
1.1 ขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากแหลงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
1.2 ศึกษาและเรียบเรียงขอมูลที่ไดมาทั้งหมด 

โดยแบ งออกเป น 5  บท เพื่ อสะดวก ในการ 
คนควาขอมูล  

2) ขั้นน ามาสรุปวิเคราะห  
โดยการน าขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรุป 

วิเคราะห น าหลักธรรมที่เกี่ยวของและเอกสารที่
เกี่ยวของมาอธิบายประกอบในแตละตอน เพื่อให
เนื้อหามีความชัดเจนและหนักแนนยิ่งขึ้น เพื่อให
มองเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด เสร็จแลว จึง
น าเสนอผลการศึกษารวมทั้ งข อเสนอแนะการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในโอกาส ตอไปตอมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ขอมูลภาคสนามผูวิจัย ไดเลือกพื้นที่ศึกษา คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ มีรองเจ้าเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ แบ่งเป็น สาย
เหนือ สายกลาง สายใต้ โดยมีกลุมเปาหมายไดมา
โ ด ย วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive 
Sampling) ที่ศึกษา และใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางเปนเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย : 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สัมภาษณ์ : 
 -รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
 -เจ้าคณะอ าเภอ 
 -รองเจ้าคณะอ าเภอ 
 

ภารกิจ 6 ด้าน 
ของพระเทพโกศล 
 1. ด้านการปกครอง 
 2. ด้านการศึกษา 
 3. ด้านการเผยแผ่ 
 4. ด้านการสาธารณูปการ 
 5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 

ผลการวิจัย  
บทบาทผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
พบว่า ทฤษฎีที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้น า แบ่ง

ออกเป็น 4 ยุค จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียก
ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผู้น าตามสถานการณ์ และทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป โดย
ในทฤษฎีทั้งหมดนี้ ทฤษฎีท้ายสุด มีลักษณะที่โดด
เด่นที่สุด เพราะเป็นการบูรณาการทฤษฎีต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเช่น ท าให้ผู้น ามีลักษณะที่ส่งเสริมองค์กรได้
มากกว่า และท างานร่วมกับบุคคลอื่นในหลากหลาย
มิติ แต่สรุปว่า ไม่มีทฤษฎีใดที่ไม่มีจุดด้อยเพราะเป็น
การบริหารงานบุคคลต่อองค์กรและบุคคล จึงมีทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อยนั้นเอง ดังนั้น ผู้น าองค์กรที่ดี 
จะต้องรู้จักก าหนดทิศทางที่ควรจะเป็นขององค์กร 
การจัดระบบการท างานขององค์กรให้ชัดเจน และ
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการท างานให้ครบถ้วน
ตามล าดับ 

ส่วนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ท าให้
ประสบกับความส าเร็จในการเป็นผู้น าที่ดีขององค์กร
นั้น ประกอบด้วย หลักอธิปไตย 3 (รู้ระบอบการ
บริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน) พรหม
วิหาร 4 (รู้จักใช้พระเดชและพระคุณ) สังคหวัตถุ 4 
(รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่นได้ดี) พละ 5 
(รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญฉลาดและมีความมั่นคง

ทางสติปัญญาและอารมณ์) และหลักธรรมที่มา
สนับสนุนความเป็นผู้น าอีกหลายหมวด คือ สาราณิย
ธรรม 6 (รู้หลักการบริหารตนและบริหารงานไป
พร้อมๆ กัน) ทิศ 6 (รู้หลักบทบาทและหน้าที่ทาง
สังคม) อปริหานิยธรรม 7 (รู้หลักบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอิงผลประโยชน์องค์กรเป็นส าคัญ ) 
สัปปุริสธรรม 7 (รู้หลักบริหารตนและองค์กรอย่าง
รู้เท่าทันและเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะ
เกิดขึ้นแก่องค์กรในอนาคต)  

นอกจากนั้น ผู้น าพึงระมัดระวังข้อบกพร่องอัน
เกิดจากการบริหารตนเอง ได้แก่ พึงเว้นจาก
หลักธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาวะผู้น า คือ 
อกุศลมูล 3 (แนวคิดในใจที่ต่อต้านความดีทุกอย่าง) 
อัตตาธิปไตย (การใช้เผด็จการในการบริหารจัดการ
องค์กร) และอคติ 4 (การวางตนไม่เหมาะสมแก่ภาวะ
ผู้น าท่ีดีเพราะจิตใจมีอคติอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

บทบาทผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์  
พฺรหฺมวณฺโณ) 

บทบาทผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์  
พฺรหฺมวณฺโณ) ได้ใช้หลักธรรมทั่วไปของภาวะผู้น าที่ดี
กล่าวคือ รู้จักการใช้หลักอธิปไตย 3 ในด้านการ
ปกครอง รู้จักการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในด้านการ
ปกครอง การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านการศึกษา
สงเคราะห์  สาธารณสงเคราะห์และการ
สาธารณูปการ การใช้หลักพละ 5 ในด้านการศึกษา
และการเผยแผ่พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺ
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โณ) ได้ ใช้หลักธรรมที่สนับสนุนภาวะผู้น า
ประกอบด้วย การใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในด้าน
การปกครอง (ส่งผลให้เกิดความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในการบริหารจัดการ), การใช้หลักทิศ 6 ใน
ด้านการปกครอง การศึกษาและการเผยแผ่ (ส่งผลให้
รู้จักความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง), การใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ใน
ด้านการปกครอง (ส่งผลให้การบริหารคนและงานมี
ความสะดวกราบรื่นและมีบรรยากาศที่ดียิ่งขึ้น ช่วย
ให้การบริหารมีประสิทธิภาพต่อองค์กรได้มากกว่า), 
การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในด้านการปกครอง 
การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่และการ
สาธารณูปการ (เป็นการบูรณาการความสามารถ 
ศักยภาพ และความฉลาดในการบริหารอย่างมือ
อาชีพเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร) 

วิเคราะหบทบาทผูน าในภารกิจ ๖ ดาน ของ
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) ที่มีตอการ
พัฒนาสังคมและองคกรสงฆจังหวัดเชียงใหม่ 

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) เป็นผู้มี
บทบาทภาวะผู้น าในภารกิจ ๖ ด้านต่อคณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสรุปภารกิจลงได้ 
3 ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้านจิตใจ และด้านสังคม 
ผลสรุปได้ดังนี้ 

(1) ในด้านวัตถ ุพบว่า พระเทพโกศล (สังวาลย์ 
พฺรหฺมวณฺโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้านวัตถุ โดย
ท่านได้ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่วัดต่าง ๆ ในเขต
ปกครอง ตลอดจนพระภิกษุ สามเณรและประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านปัจจยั ๔ กล่าวคือ ท่าน
ได้ช่วยเหลือด้านอาหาร เสื้อผ้า/จีวร ที่อยู่อาศัย
เสนาสนะ และยารักษาโรคเท่าที่ก าลังของพระสงฆ์
รูปหนึ่งพึงปฏิบัติต่อพุทธบริษัทด้วยกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ คือ บรรเทาความทุกข์ทางกาย 
เช่น ร้อน หนาว หิว แก่ผู้ไปขอความช่วยเหลือท่าน 
แต่ทั้งนี้ การช่วยเหลือด้วยอามิสหรือวัตถุต่าง ๆ ไม่
อาจจะสงเคราะห์ได้ทั่วถึงไม่ เนื่องจาก วัดและ
ประชาชนมีจ านวนมาก ฉะนั้น ท่านจึงสงเคราะห์เต็ม

ก าลังความสามารถและเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าที่
ดีต่อบุคคลอื่น  

(2) ในด้านจิตใจ พบว่า พระเทพโกศล 
(สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น า
ด้านจิตใจ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมสู่
พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยท่าน
ได้จัดอบรม แสดงธรรม บรรยายธรรม แจกเอกสาร 
แจกแผ่นบันทึกเสียงเทศน์ เป็นต้น ไปสู่วัดต่าง ๆ 
เพื่อน าไปแสดงแก่ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึง
หลักพุทธธรรมค าสอนให้มากยิ่งขึ้น  

นอกจากน้ัน ก็ยังได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา โดย
การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การนั่งสมาธิ เจริญ
จิตเมตตา เป็นต้น อันเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชน
มีกิจกรรมร่วมกัน และรู้จักคุณค่าในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ปราศจากการ
เบียดเบียนหรือประทุษร้ายต่อคนอื่น รู้จักเข้าวัดฟัง
ธรรม จ าศีล กินทาน ผลาญกิเลสในใจ  

(3) ในด้านสังคม พบว่า  
พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) เป็นผู้มี

บทบาทภาวะผู้น าด้านสังคม กล่าวคือ  
(ก)  ในฝ่ายคณะสงฆ์  ท่านได้ประชุม

ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์อยู่เนือง ๆ เช่น การลง
อุโบสถสามัคคีร่วมกัน เป็นต้น  

(ข)  ในฝ่ายคฤหัสถ์ ท่านได้ให้ค าปรึกษาใน
ฐานะของพระสงฆ์ที่เป็นหมอรักษาโรคทางใจและ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างองค์กรสงฆ์กับบุคคล หรือ
ระหว่างบุคคลด้วยกันเอง เป็นต้น ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยใน
กรณีพิพาทเหล่านี้ จะต้องได้รับการยอมรับจากทุก
ฝ่าย การเจรจาจึงจะประสบผลส าเร็จ และท่านก็ท า
ให้ดีในหลายกรณีด้วยกัน จึงท าให้เรื่องราวหรือ
อธิกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่สงบลงด้วยดีและเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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สรุป  
ผู้น าหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ชัก

น าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ช่ือว่า  ผู้มีภาวะน า 
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงภาวะผู้น าไว้ว่าผู้น าต้องมี
คุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกคือ มีวิสัยทัศน์ 
ช านาญงาน มีอัธยาศัยดี และต้องรู้จักน าหลักธรรม
ไปบูรณาการได้อย่างเหมาะสม 

บทบาทภาวะผู้น าของพระเทพโกศล (สังวาลย์ 
พฺรหฺมวณฺโณ) พบว่า ท่านใช้หลักธรรมภาวะผู้น าที่ดี 
กล่าวคือ การใช้หลักอธิปไตย ๓ และหลักพรหม
วิหาร ๔ ในด้านการปกครอง การใช้หลักสังคหวัตถุ 
๔ ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ 
และการสาธารณูปการ การใช้หลักพละ ๕ ในด้าน
การศึกษาและการเผยแผ่ 

พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) มีภาวะ
ผู้น าที่สามารถพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ได้ดี กล่าวคือ ท่านมีภาวะผู้น าที่ดี ๓ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านวัตถุ ท่านสงเคราะห์แก่วัดต่าง ๆ ใน
เขตปกครอง ๒) ด้านจิตใจ ท่านปลูกฝังศีลธรรมและ
จริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และ ๓) ด้านสังคม ท่าน
ประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และส่งเสริม
กิจกรรมฝ่ายคฤหัสถ์อยู่เสมอ ท าให้ศาสนกิจส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี เป็นที่เคารพรักของผู้ใต้บังคับบัญชา
และก่อใหศ้รัทธาปสาทะแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้น าองค์กรที่ดีและเป็น

แบบอย่างต่อองค์กรและบุคคลอื่นควรถือแนวทาง
ธรรมาธิปไตย คือ ให้เหตุผล ข้อเท็จจริง มาพิจารณา
ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ และจะต้องหลีกเว้นการน า
หลักอัตตาธิปไตยมาใช้บริหารงาน เพราะเป็น
แนวทางที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวขององค์กรและงาน 
นอกจากนั้น ยังต้องเว้นจากการใช้เสียงข้างมากโดย
ไม่ชอบธรรมหรือท่ีเรียกว่า โลกาธิปไตย 

ผู้น าที่ดี พึงศึกษาและส าเหนียกในหลักธรรม
ต่าง ๆ ให้ช านาญ เช่น พรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะ
ข้อ เมตตา และ อุเบกขา ว่าควรใช้ในเวลาใด ต่อ
บุคคลใด เพราะหากใช้เมตตาเพียงอย่างเดียว ก็ท าให้
ผู้ที่ได้รับเมตตาเจริญรุ่งเรอืงในหน้าท่ีการงาน แต่หาก
พิจารณาผลงานที่เหมาะสมแก่คนด้วย ก็จะท าให้
เมตตามีลักษณะบูรณาการโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ไม่ได้
ใส่ใจในหน้าที่การงานอย่างเต็มศักยภาพ ก็ควรใช้
อุเบกขา คือ การไม่เลื่อนขั้นหรือต าแหน่งที่สูงให้ เป็น
ต้น  

ผู้น าที่ดี พึงศึกษาภาวะผู้น าทั้งในทางคดีโลก
และคดีธรรมแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในความเป็นผู้น าที่
ทันสมัยและรู้ทันโลกอยู่เสมอผู้น าที่ดี พึงรู้จักบุคคล 
กลุ่มคน บริษัท องค์กร เพื่อก าหนดสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรที่ตนบริหาร
จัดการ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้คนอันไม่
เหมาะแก่งาน โดยจะเห็นได้จาก นิทานเรื่อง 
ชาวสวนใช้ลิงรดน้ าต้นไม้ เป็นต้น แทนที่ต้นไม้จะ
เจริญ แต่กลับเหี่ยวเฉาตาย เพราะความโง่ของลิง
และความไม่ฉลาดของผู้น าคือชาวสวนนั้นเอง แม้
เรื่องเล็กน้อย ผู้น าพึงตระหนักเช่นเดียวกัน จะต้อง
ตัดไฟแต่ต้นลม 

ผู้น าที่ดี พึงเรียนรู้จริต ๖ ประการ ตามหลัก
พระพุทธศาสนาให้ชัดเจน แล้วเลือกใช้บุคคลแต่ละ
จริตให้เหมาะสม เช่น คนโทสจริต มักโกรธ ควรแก้
ด้วยค าพูดไพเราะ ชมเมื่อเขาท างานได้ดี คนโมหะ
จริต มักเชื่อคนง่าย ขาดเหตุผล ควรแก้ด้วยการสาธิต
งานหรือมีผู้ช่วยท างานและท างานเป็นกลุ่ม (Team 
Works) เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจในการท างาน
ผู้น าที่ดี พึงเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ให้รู้ เท่าทัน
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ในโลกปัจจุบัน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer) การใช้จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ในการรับและส่งข้อมูลต่าง 
ๆ ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะจะท าให้เวลาในการ
สื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Web site / Internet ) ในการแสวงหาความรู้ใหม่
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มาปรับปรุงองค์กร การใช้ภาพและเสียงทางไกลผ่าน
ระบบออนไลน์หรือ Social Media ซึ่งสามารถรับฟัง
และสนทนากันต่อหน้าทางไกลข้ามประเทศโดยผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ ผู้น าที่แสวงหาความรู้สมัยใหม่ ควรตระหนัก
และเข้าใจในการใช้งาน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้น าในทรรศนะทั่วไปและในทรรศนะพระพุทธศาสนา  เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติ และผลงานของพุทธทาสภิกขุ  และเพื่อวิเคราะห์แนวคิด
ส าคัญและภาวะผู้น าของพุทธทาสภิกขุ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารผลการวิจัยพบว่า1) ภาวะ
ผู้น าในทรรศนะทั่วไปคือ กระบวนการของอิทธิพลที่ผู้น า  หรือผู้ที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้ที่ชักน า จูงใจ  ใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ กระตุ้นหรือชี้น าให้เพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ในการกระท าการ หรือร่วมด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้น าต้องการส่วนภาวะผู้น าในทรรศนะพระพุทธศาสนาพบว่าผู้น าต้องมีภาวะทางด้านจิตใจที่ต้องมีคุณธรรมอัน
สูงเหนือกว่าผู้อื่น ลักษณะทางกายภาพหรือบุคลิกภาพต้องประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ คือ ลักษณะของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นลักษณะที่
บ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่เกิดมาแล้วมีลักษณะพิเศษ  32 อย่าง  2)อัตชีวประวัติ และผลงานของพุทธทาสภิกขุ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท าหน้าที่
สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการเป็นผู้ทรงความรู้และทักษะในการที่จะเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองไทย
และยังมีความช านาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ท าให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นความส าคัญและสนใจพระพุทธศาสนา
มากขึ้น 3) พุทธทาสภิกขุ ได้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรม  และสอนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและเป็น
ต้นแบบในการศึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีทางธรรม ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึกแล้วออกมาเผยแผ่ให้
พุทธบริษัทด้วยเทคนิควิธีการสื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย อิทธิพลแนวคิดที่ส าคัญและภาวะผู้น าของพุทธทาสภิกขุ  มีผลต่อ
สังคมไทยทั้งด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา และด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมโลกจึงยกย่องท่านให้
เป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาให้เกิดสันติภาพ 

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าของพุทธทาสภิกข ุ 
 

Abstract 
This research analyzes the leadership of BuddhadasaBhikkhu. (Pradhaamkosajarn) were as follows to 

study  of the general and Buddhist concepts and theories of leadership. To study the way of life technical works 
of  Buddhadasa-BhikkuAnd to analyze the important idea and the leadership of Buddhadasa-Bhikkutowards Thai 
society in presentday. The documentary research was conducted in this study. The findings were as 
follows1)Leadership in Sport in general is a process of influencethat the leader or the leadership as an incentive 
to induce or influence the powers that are available in various forms,stimulus or cues to colleagues or 
subordinates are willing to listen, willing to commit. Or co-operated, either as leader need.The leadership of the 
Buddhist vision. Leaders must find a psychological condition that requires a high moral than others. Physical 
appearance or personality must include “Mahapurisalaksana” .This meansPhysical characteristics of the Buddha is 
the nature of the great man. It is an indication to know that there was a special appearance at 32.2) 
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Autobiography and the contribution of Buddhadasa-Bhikkuare all committed acts Buddhism. Allah is the 
knowledge and skills in order to propagate Dharma to foreign travelers coming to Thailand and has expertise in 
the propagation of Buddhism in the country. Make Buddhists worldwide have seen significant interest in Buddhism 
and more.3) Buddhadasa-Bhikkuhas to behave as a model in practice. And has taught Buddhist meditation 
seriously.And as a model to study both the prosecution and the trial unfair. Study the principles of Buddhism in 
depth and come out with the Buddhist missionaries technical papers and publications on a variety of media. The 
key concepts of leadership and Buddhism.affects society as Thailand to promote Buddhist education and the 
conservation of nature and environment. The world hailed him as the leader of Theravada Buddhism that 
synchronizes the relationship between religion of peace. 

Keywords:: Leadership ofBuddhadasaBhikkhu 
 

บทน า 
ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง

ต่อความส าเร็จขององค์กรผู้น ามีภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยตรง วางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้
บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บทบาทผู้น าสังคมไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่รับอิทธิพล
จากแนวคิดแบบตะวันตกจากการไปศึกษาและ
ฝึกอบรมจึงถูกหล่อหลอมโดยแนวคิดแบบตะวันตก
และมองว่าระบบบริหารมีความเป็นสากลทั่วโลกให้
การยอมรับ แนวคิดภาวะผู้น าตามแบบตะวันตกตั้งอยู่
บนพื้นฐานของจุดเน้นหลัก คือ  (1) ภาวะผู้น าแบบ
ก าหนดทิศทาง  (2) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม  (3) ผู้น าแบบ
สร้างพลังอ านาจ (4) ผู้น าแบบใช้บารมี (5) ผู้น าตาม
ความนิยม(วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.2548 : 20) ในขณะที่
แนวคิดผู้น าแบบตะวันออกค านึงหลักต่อไปนี้คือ 
วัฒนธรรม ความประพฤติ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
(พุทธทาสภิกขุ. 2548 : 10) ซึ่งผู้น าแนวคิดแบบ
ตะวันออกที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า 
ได้เน้นการเป็นผู้น าด้านจริยธรรม (Ethical Capital)
พระองค์ยังทรงเน้นเรื่องจิตวิญญาณ พระองค์เป็นผู้น า
ที่ปราศจากความรุนแรงคืออหิ งสาหรือ (Non-
violence) เป็นคนท่ีปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะไม่
ยึดในอัตตา เพื่อให้เกิดความสงบของจิตใจที่เกิดขึ้น 
(Peace of Mind) ไม่มีตัวตนจะดับสลายไปในที่สุด 

ที่ ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อ ง สุ ญ ญ ต า  ( ก ร ม ก า ร ศ า ส น า 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2525 : 311) 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพานไปนาน
แล้วก็ยังทรงผู้น าเป็นแบบอย่างให้สาวกด าเนินรอย
ตามตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันส่วนประเทศ
ไทยมีพระสงฆ์ที่ มี บทบาทผู้น าทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเช่นพระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
หลวงพ่อปัญญานันทะเป็นต้นซึ่งแต่ละรูปมีจุดเด่นการ
เป็นผู้น าที่แตกต่างกันไป พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ) คือ บุคคลส าคัญที่เป็นผู้ช้ีน าและจูงใจให้
เ ย า ว ช น โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก ศึ ก ษ า ยุ ค ใ ห ม่ รู้ จั ก
พระพุทธศาสนามากข้ึนและมีมุมมองเรื่องพุทธศาสนา
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะการประกาศพุทธ
ธรรมเรื่อง “สุญญตา” โดยการให้ความหมายว่า “จิต
ว่าง” ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นที่ยอมรับนับถือได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกจากการที่ท่านได้
อุทิศตนเกือบตลอดชีวิตของการครองสมณเพศเพื่อ
การเผยแผ่พระธรรม(พุทธทาสภิกขุ. 2548 : 30). ซึ่ง
เป็นธรรมที่ประยุกต์ใหม่มีความร่วมสมัยเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบันท่านเช่ือว่าความเสื่อมทางศีลธรรมจะ
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับและความทุกข์จะแผ่ซ่านไปทั่ว(พุทธ
ทาสภิกขุ. 2549 : 50) นี่คือจุดเริ่มต้นการเป็นผู้น าใน
การริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามขึ้นในสมัยนั้น 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ผู้ก่อตั้งและ
พัฒนาสวนโมกขพลารามที่อ าเภอไชยาจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

1661



 
 

ให้เป็นสถานที่ที่มีบทบาทในการปฏิบัติธรรมและเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแผ่พระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าที่มีช่ือเสียงท้ังในประเทศ
ไทยและต่างประเทศท่านได้กล่าวถึงเหตุที่ก่อตั้งไว้ว่า 
“การตั้งสวนโมกขพลารามไม่มีอะไรมากเพียงแต่
มองเห็นว่าควรปรับปรุงการปฏิบัติธรรมเท่านั้นโดย
การกลับไปหาของเดิมว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็น
อย่างไรเพื่อรื้อฟื้นพระพุทธศาสนากลับมาสู่สภาพเดิม
เหมือนครั้งสมัยพุทธกาล”..และ “การเกิดสวนโมกขพลา
รามเราถือว่า เป็นนิมิตหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงยุค
ใหม่เพื่อการแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเท่าที่ เราพึงท าได้”

พุทธทาสภิกขุ. (2538 : 27) คนส่วนใหญ่รู้จักสวน

โมกขพลารามในนามของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ) เพราะท่านเป็นผู้สร้างสวนโมกขพลาราม
และพัฒนาบทบาทของสวนโมกขพลารามมาตลอด
ดังท่ีประเวศวะสีได้กล่าวถึงพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ) ไว้ว่า “ท่านได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่
หลวงต่อสังคมไทยและแก่โลก”(ประเวศวะสี. 2530: 
13).ท่านพุทธทาสภิกขุยังเป็นนักเขียนท่านหนึ่ง ที่
เขียนหนังสือธรรมะ เช่น ชุดธรรมโฆษณ์ มีทั้งหมด 40 
เล่ม หนังสือธรรมะเล่มธรรมดาทั่วไปก็มีมากมาย มี
เทปธรรมะที่ท่านได้เทศนาสั่งสอนจนนับไม่ถ้วน และที่
ส าคัญท่านเป็นแบบอย่างของพระภิกษุ และชาวพุทธ
ทุกคนในการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมะให้เข้าใจอย่าง
แท้จริง จนสามารถเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้าใจธรรมะของ
พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถน าไป
เป็นแนวปฏิบัติได้ตลอด จนถึงการแต่งต าราทาง
พระพุทธศาสนาไว้มากมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้อ่านที่สามารถน าหลักธรรมของพระบรมศาสดาที่
ท่านเขียนไว้ไปประพฤติปฏิบัติได้ และท่านมีปณิธาน
อย่างแรงกล้าที่จะให้มวลมนุษย์ได้เข้าใจหลักธรรมะที่
ตนนับถือ (ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม) ต้องการสร้างความ
ปรองดองกันในทุกศาสนาไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก 
และต้องการให้ทุกคนไม่หลงมัวเมาอยู่ในแต่“วัตถุ

นิยม”แต่หันมาสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะ และปฏิบัติ
ธรรมะในลักษณะ“ธรรมนิยม” 

ท่านพุทธทาสภิกขุ ถือเป็นแบบอย่างของชาว
พุทธในการเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องให้แก่ชาวโลก ดังนั้น 
จึงมีผู้ให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาธรรมะกับท่าน
พุทธทาสภิกขุในสวนโมกขพลาราม ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ างประเทศ ท่านได้ ช่วยรื้อฟื้นธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ปลุกชาวพุทธให้ตื่นตัว ให้ก้าวหน้า เพื่อ
ท ากิจอันเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสืบต่อไป ถือว่า
ท่านเป็นพระสงฆ์ไทยที่มีบทบาทโดดเด่นผู้น าทาง
ศาสนาเป็นท่ียอมรับของสังคมชาวพุทธในประเทศไทย 
และนานาชาติ ท่านเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่น่าศึกษา
ตั้ งแต่ต้นว่ า  ท่านมี วิธีคิด   กระบวนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามรูปแบบของท่าน และรูปแบบของ
ท่านก็ประสบความส าเร็จตั้งแต่อดีตที่ยาวนาน แม้
ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว ผลงานของท่านยังเผยแผ่
ออกสู่สาธารณชนอยู่อย่างต่อเนื่อง 

เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับ
อัตชีวประวัติ ผลงาน และภาวะผู้น าในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) ผลของการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ภาวะผู้น า
ของของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) เป็น
ที่รู้จักกันเด่นชัดขึ้นทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์
โดยส่วนรวมในการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เข้ากับ
ยุคสมัยและจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาวิจัยโดยผู้วิจัยได้ตั้งไว้ดังน้ี 
1.  เพื่ อศึ กษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้ น า ใน

ทรรศนะทั่วไปและในทรรศนะพระพุทธศาสนา 
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2.  เพ่ือศึกษาอัตชีวประวัติ  และผลงาน
ของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

3.  เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดที่ส าคัญและภาวะ
ผู้น าของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ค าว่า “ผู้น า” ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผู้มี

กลยุทธ์ มีศิลปะ มีอิทธิพลสามารถช้ีน าผู้อื่นให้มีความ
ตั้งใจ พร้อมใจ ให้ความร่วมมือ หรือกระท าการใน
ทิศทางที่ผู้น าก าหนดเปูาหมายไว้   ส่วน “ผู้น า” 
ในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง พระศาสดา ซึ่ง
เป็นผู้ น าสู งสุดในสมัยพุทธกาล ซึ่ ง ผู้ น า ต้องมี
คุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) ภายในต้องมีภาวะทางด้าน
จิตใจที่ดี สูงและต่างจากบุคคลธรรมดา 2). ภายนอก
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีทักษะ มีบทบาททั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือ
องค์กร ที่มีความสามารถที่จะจูงใจ หรือน าพาให้
ผู้ร่วมงานนั้นปฏิบัติภารกิจ การงานของกลุ่มหรือ
องค์กรให้ส า เร็จลุล่ วงไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เปูาหมายที่ผู้น าหรือองค์กรได้ตั้งไว้ 

ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership)ค า
ว่า ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ศักยภาพและ
ความสามารถที่มีแฝงไว้ภายใน แล้วมีอิทธพลต่อกลุ่ม
ในองค์การเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ของ
องค์การนั้น ๆเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการ
บริหารและจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เพื่ อ ให้การด า เนินการบรรลุยั ง เปู าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้  

ประเภทของผู้น าและภาวะผู้น าประเภทของ
ผู้น าและลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นต้นตัวก าหนด 
เพราะผู้น าที่เป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะได้รับ
การยอมรับจากมติมหาชน ดังนั้นผู้น าที่ดีจึงต้อง

ปรับปรุงตนเองให้เข้าสภาพแวดล้อมและสารภาพการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออรนุช โขพิมพ์(2549 : 18) จึง
สรุปว่า ผู้น าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีอยู่หลายประเภท 
ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะความรับผิดชอบของผู้น า ตาม
วิธีการที่ผู้น าใช้ ตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้น าแสดงออก 
ตามการได้มาซึ่งอ านาจความเป็นผู้น า ตามการใช้
อ านาจของผู้น าและตามการแสดงออกของผู้น า ซึ่งมี
ทั้งผู้น าแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 

ลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น าผู้น าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้องค์การบรรลุเปูาหมาย
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ความสามารถและลกัษณะตา่งๆ 
ของผู้น าจะสามารถท าให้การปฏิบัติงานนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพผู้น าท่ีดีนั้นต้องมีคุณสมบัติของความเป็น
ผู้น าท่ีดี ดังนี ้
 1.  คุณลักษณะ ทางร่างกาย เช่น หน้าตาดี 
ความสูงพอเหมาะ น าหนักไม่มากสุขภาพดีและ
สมบูรณ์ 
 2.  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น มีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความอดทน
มีความพยายาม 
 3.  คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว เช่น มีความ
ฉลาด มีการตัดสินใจแม่นย ามีความรักงานมีความ
รับผิดชอบ 
 4.  คุณลักษณะทางสังคม เช่น มีความเห็นอก
เห็นใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดียอมรับฟังความคิดคนอื่น มี
ความซื่อสัตย์สุจริตผู้น าและภาวะผู้น านั้น มีความ
จ าเป็น และความส าคัญ อย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
องค์การ เพราะผู้น า คือ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่หรือผู้น าที่
มีความสามารถที่ดีและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
โดยสามารถ ชักจู ง ให้ กลุ่ มบุคคล ในองค์ก ารมี
ความสามารถเช่ือมั่นในตัวเองคอยชักจูงให้ร่วมกันคิด
และร่วมมือกันท าน าพาองค์ การไปสู้ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน 
นอกจากภาวะผู้น าแล้วยังต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ
ของผู้น าอีกซึ่งประกอบด้วยลักษณะภายนอกได้แก่ 
บุคลิกลักษณะทางร่างกาย และอุปนิสัยส่วนตัวที่
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เหมาะสม บุคลิกภายใน ได้แก่ คุณธรรมภายในจิตใจ
และสติปัญญาที่เหนือบุคคลอื่น เช่น ความกล้าหาญ 
ความเด็ดขาด ความเที่ยงตรง ความกระตือรือร้น และ
ที่ขาดไม่ได้คือ ทัศน์ที่กว้างไกลและผู้น าที่มีลักษณะ
แบบปรึกษาหารือและแบบให้มีส่วนร่วมเป็นพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะบทบาทของผู้น าทั้งสองแบบให้ความส าคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงานโดยให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นพูดคุย
กับผู้น า อันจะน ามาซึ่ งความพึงพอใจและความ
ภาคภูมิใจในการท างาน แนวทางนี้อาจจะมีปัญหาอยู่
บ้างในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
พื้นฐานและประสบการณ์ต่ า จะท าให้เขาไม่ กล้า
แสดงออกเพราะการมองการณ์ไกล (Vision) มีน้อย 
ดังนั้นผู้น าจะยึดแบบผู้น าประเภทใดไปใช้ จึงต้องมอง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าเขาเป็นบุคคลเช่นใด (อรนุช โข
พิมพ์ . 2549 : 18-20) 

แนวคิดภาวะผู้น าในทรรศนะพระพุทธศาสนา 
ผู้น าในพระพุทธศาสนา หมายถึงผู้สามารถที่จะ

ช่วยให้คนไปถงึจุดหมายได้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พระพุทธเจ้า  
เพราะพระพุทธเจ้า  เป็นผู้น าของศาสนา ทรงมีหน้าที่
แนะน าสั่งสอนเหล่าสัตว์ให้ไปสู่ความส าเร็จและความดี
งาน อันได้แก่ มรรค ผล นิพพานนั่นเอง 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ น า ต า ม ห ลั ก ค า ส อ น ใ น
พระ พุทธศ าสนา ลั ก ษณ ะ ขอ งผู้ น า ต า ม ห ลั ก
พระพุทธศาสนา หรือหลักพุทธธรรมได้อาศัยธรรมเป็น
หลักการส าคัญในการปกครองดูแล และบริหารจัดการ
กิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ มวลชน สังคม
และประเทศชาติอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป ผู้น านั้นมี
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม หาก
ผู้น าเป็นผู้รู้เหตุ รู้ผล หรือรู้จุดมุ่งหมาย จะท าอะไรต้อง
มีแผนการ หรือเปูาหมาย ย่อมจะท าให้หมู่คณะด าเนิน
ไปได้โดยสวัสดิภาพ การวางแผนงานได้ก่อนแล้วเดิน
ตามล าดับของงาน ผลก็คือจะไม่มีข้อผิดพลาดไม่ติดขัด
ในการท างาน หรือในการท างานเป็นคณะ ทุกคน
ร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง งานก็จะประสบกับ

ความส าเร็จได้ผลดี มีประสิทธิภาพ ผู้น าเกิดความ
สบายใจท่ีมีส่วนช่วยให้งานส่วนรวมประสบผลส าเร็จ 

คุณสมบัติของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา
ในทางพระพุทธศาสนาผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดีนั้น 
จะต้องเป็นผู้มีศีลเพราะศีลเป็นของผู้มีปัญญา แต่ถ้า
ผู้น าและผู้ปกครองเป็นผู้ไม่มีศีลและปัญญาแล้วก็จะ
เป็นผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดีไม่ได้ ในทางตรงข้ามแล้ว 
ผู้น าหรือผู้ปกครอง มีทั้งศีล ปัญญาและสุตะ อยู่ในตน
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการเป็นผู้ที่ดี ญาติพี่น้อง
ตลอดจนเพื่อนฝูงก็ให้ความเคารพด้วยความอ่อนน้อม
อย่างแท้จริงกิจกรรมที่ผู้น าต้องด าเนินการนั้น มีความ
เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของประชาชน คือการกินดี
และอยู่เย็นเป็นสุข  ถ้าผู้น าดีนั่นก็หมายถึงต้องสามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของ
อาณาประชาราษฎร์ได้ นับเป็นการน าหลักพุทธธรรม
มาใช้ในการบริหารประเทศสามารถปกครองและ
บริหารองค์กรที่รับผิดชอบให้ด าเนินไปถึงความส าเร็จ
อย่างมีผลดีมีประสิทธิภาพสูงและความเจริญและสันติ
สุขให้มั่นคงในกาลทุกเมื่อ ไม่กลับกลายเป็นความทุกข์
เดือดร้อนอีกในภายหลัง 
 หลักธรรมที่สนับสนุนภาวะผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนาหลักธรรมของผู้น าเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถน ามาแก้ปัญหาจริยาธรรมของผู้น าเนื่องจาก
เป็นหลักที่ท าให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่ผู้น าผู้ปกครอง
และผู้บริหารบ้านเมืองระดับต่าง ๆ ซึ่งผู้น าที่จะ
ประสบความส าเร็จได้นั้นต้องมีหลักธรรมในการเป็น
ผู้น าและคุณสมบัติของผู้น าที่ดีนั้นหมายถึงความเป็นผู้
มีศักยภาพในตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ และ
ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่าง
ชาญฉลาดและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ตามที่ได้วางเปูาหมายเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมส าคัญใน
การ เป็ นผู้ น า ไ ว้ ห ลายหลั ก ธร รมด้ ว ยกั น  เ ช่ น
ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 ธรรมาธิปไตย ราช
สังคหวัตถุ 4 และสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น 
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 ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างเสริมภาวะ
ผู้น าให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร
จัดการทั้งสิ้น ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมได้อาศัย
ธรรม เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการกิจการงาน
ทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งหมู่คณะองค์กรสังคมอย่างมั่นคง 
และยั่งยืนตลอดไป 
 หลักการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในทรรศนะพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่ก่อให้เกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้น า ในทาง
พระพุทธศาสนา พอสรุปที่ส าคัญมี 4 อย่าง คือ อกุศล
มูล อัตตาธิปไตย อคติ และอกุศลกรรมบถ 
 

วิธีการวิจัย  
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารข้อมูลดังนี ้

1.ศึกษาข้อมูลภาวะผู้น าตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

(1) ศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ .ศ. 
๒๕๓๙ 

( 2 )  ศึ ก ษ า เ อ กส า ร ทุ ติ ย ภู มิ  ( Secondary  
Source)  โดยศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถาฎีกา
อนุฎีกาต าราเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า 
(1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผู้น าและภาวะผู้น า

ในทรรศนะทั่วไปจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ศึกษาแนวคิดและหลักการเป็นผู้น าภาวะ

ผู้น าในทรรศนะนักวิชาการไทยที่เกี่ยวข้องเช่นพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระมหาวุฑฺฒิชัยวชิร
เมธี (ว.วชิรเมธี)  พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัยชยมงฺค
โล), พระศรีปริยัติโมลี (สมชัยกุสลจิตฺโต)เป็นต้น 

(3) ศึกษาข้อมูลเรื่องคุณลักษณะเด่นภาวะผู้น า
ของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) จาก
หนังสือต าราเอกสารทางวิชาการต่างๆและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งวัดสวน
โมกขพลารามอ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(4) วิเคราะห์อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ให้เห็น
คุณลักษณะของภาวะผู้น าด้านต่างๆทั้งเรื่องภาวะผู้น า
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาวะผู้น าการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาภาวะผู้น าด้านวรรณกรรมและ
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนาโดยศึกษาผ่านผลงานที่
ปรากฏจากหนังสือต าราวิชาการเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

3. รวบรวมข้อมูลเรียบเรียงประยุกต์สังเคราะห์
องค์ความรู้ภาวะผู้น าของท่านพุทธทาสภิกขุและคุณ
ค่าที่ได้รับจากภาวะผู้น าของของท่านพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์) มาปรับใช้กับวิถีชีวิตสังคมไทย
ปัจจุบัน 

4. สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย
จัดเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย (Results) 
 การวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของท่าน
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)ผลการวิจัย 
พบว่า 
 ภาวะผู้น าทางสังคมทั่วไป  ภาวะผู้น า เป็น
กระบวนการอของอิทธิพลที่ผู้น า  หรือผู้ที่มีภาวะผู้น า 
เป็นผู้ที่ชักน า จูงใจ ช้ีน า ใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่
ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นหรือช้ีน าให้เพื่อนร่วมงาน 
หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ในการ
กระท าการ ให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการ
อย่าใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้น าต้องการให้มีพฤติกรรมไป
ในทิศทางในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมที่ผู้น านั้น
รับผิดชอบ หรือตามที่ผู้น านั้นต้องการส่วนภาวะผู้น า
ทางพระพุทธศาสนาภาวะผู้น าต้องประกอบด้วย
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ภาวะ 2 ประการ คือ  1) ภาวะทางด้านจิตใจที่ต้องมี
คุณธรรมอันสูงเหนือกว่าผู้อื่น ที่สุดคือหมดจากกิเลส
ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2) ภาวะลักษณะทาง
กายภาพหรือบุคลิกภาพของผู้น าชาวพุทธต้อง
ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 
 2. อัตชีวประวัติ และผลงานของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)พบว่า อัตชีวประวัติ และ
ผลงานของพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ที่บง
บอกถึงภาวะผู้น าบทบาทภาวะผู้น าของพระธรรมโกศา
จารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ล้ ว น แ ล้ ว แ ต่ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ห น้ า ที่ สื บ ท อ ด
พระพุทธศาสนารักษาธรรมวินัยเอาไว้ โดยการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธทั้งหลายได้ถือเอาเป็น
แบบอย่างและน าไปปฏิบัติตาม เพื่อฝึกฝนตนเองใน
การพัฒนาทางกาย วาจา ใจ มีการกระท าตัวอย่างให้
ได้ดู ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะให้ได้เห็น แสดง
ความสงบเย็นให้ได้เข้าถึงและสัมผัสได้ เป็นผู้ทรง
ความรู้และทักษะในการที่จะเผยแผ่ธรรมะให้กับชาว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองไทยและยังมีความ
ช านาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอัตชีวประวัติของ
ท่านท าให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เห็นความส าคัญและสนใจ
พระพุทธศาสนามากขึ้น  ซึ่ ง เป็ นการผดุ ง ไว้ ซึ่ ง
พระพุทธศาสนาให้เจริญในสังคมไทยถึงทุกวันน้ี 
 3. อิทธิพลแนวคิดและภาวะของพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์) พบว่า พุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์)  ได้มีการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบใน
การปฏิบัติธรรมด้วยการบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง  
และสอนให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและ
เป็นต้นแบบในการศึกษา มีการศึกษาทางคดีโลกและ
คดีทางธรรม มีความอุตสาหะอดทนศึกษาค้นคว้า
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึกแล้ว
ออกมาเผยแผ่ให้พุทธบริษัทศึกษาเรียนรู้ประพฤติ
ปฏิบัติ และมีการเผยแผ่ด้วยเทคนิควิธีการสื่อเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายเช่น ทางวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ใช้สื่อศิลปะสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ 

เป็นต้น อิทธิพลแนวคิดที่ส าคัญและภาวะผู้น าของ
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน พบว่า มีผลต่อสังคมไทยหลายด้าน คือ (1) 
อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนา โดยมีผลกระทบด้านศาสนบุคคล 
ด้านศาสนธรรม ด้านศาสนวัตถุ  ด้านศาสนพิธี (2) 
อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการศึกษาโดย
รณรงค์ให้น าหลักคุณธรรม ศีลธรรม หลักจริยธรรม
กลับเข้าสู่สถาบันการศึกษาให้ไดเ้รียนรู้ประพฤติปฏิบัติ
อย่างจริงจัง (3) อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
กับสิ่งแวดล้อม การสร้างถาวรวัตถุให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ  การอนุรักษ์ต้นไม้และอนุรักษ์สัตว์ปุาทุก
ชนิดในบริเวณสวนโมกขพลาราม และก าหนดให้ผู้ที่มา
ปฏิบัติ ธรรมต้องให้ความส าคัญกับการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยสังคมโลกจึงยกย่องท่านให้เป็นผู้น า
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ประสานความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาให้เกิดสันติภาพ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าในทรรศนะทั่วไป

และในทรรศนะพระพุทธศาสนา 
ภาวะผู้น าทางสั งคมทั่ ว ไปภาวะผู้น า  เป็น

กระบวนการอของอิทธิพลที่ผู้น า หรือผู้ที่มีภาวะผู้น า 
เป็นผู้ที่ชักน า จูงใจ ช้ีน า ใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่มีอยู่
ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นหรือช้ีน าให้เพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดี เต็มใจ พร้อมใจ ในการ
กระท าการ ให้มีความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการ
อย่าใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้น าต้องการให้มีพฤติกรรมไป
ในทิศทางในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมที่ผู้น านั้น
รับผิดชอบ หรือตามที่ผู้น านั้นต้องการ   ส่วนทาง
พระพุทธศาสนาภาวะผู้น าต้องประกอบด้วยภาวะ 2 
ประการคือ  1) ภาวะทางด้านจิตใจที่ต้องมีคุณธรรม
อันสูงเหนือกว่าผู้อื่น  ที่สุดคือหมดจากกิเลสดังพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  2) ภาวะลักษณะทางกายภาพ หรือ
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บุคลิกภาพของผู้น าชาวพุทธต้องประกอบด้วยมหาปุริ
สลักขณะ 32  ประการ 

2. อัตชีวประวัติ และผลงานที่เกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)  
จ าแนกไว้เป็น 3 ระยะประกอบด้วย 

(1) ประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยะ
ต้น (ระหว่าง พ.ศ.2469– 2485) ช่วงอุปสมบทใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้อุปสมบท ณ วัดนอก (อุบล) อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียนนักธรรมที่วัดเหนือ (โพ
ธาราม) ในช่วงเข้าพรรษาได้แสดงพระธรรมเทศนาทุก
วันให้พุทธศาสนิกชนได้ฟัง แต่เมื่อออกพรรษาแล้ว
แสดงพระธรรมเทศนาเฉพาะวันพระเท่านั้น และสอบ
นักธรรมช้ันตรีได้ในพรรษานั้นช่วงศึกษาพระปริยัติ
ธรรมกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อออก
พรรษาแล้ว ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 
ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกนักธรรม - บาลี ได้พักอยู่ที่วัดปทุมคงคาแต่
อยู่แค่เพียง 2 เดือนเพราะเห็นว่าการปฏิบัติและจาร
วัตรของพระภิกษุไม่ตรงกับพระวินัย จึงได้กลับมาอยู่
วัดใหม่ (พุมเรียง) ได้ตั้งใจเรียนนักธรรมช้ันโทและช้ัน
เอกพร้อมกับได้ไปเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดพระบรม
ธาตุไชยา เมื่อเห็นว่าจ าเป็นจะต้องศึกษาภาษาบาลีจึง
ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครเป็นครั้งที่ 2 เพื่อศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีอย่างเดียวจนสามารถสอบ
เปรียญธรรม 3 ประโยคได้ นอกจากนี้ยังได้เขียน
หนังสือ 2 เล่ม คือ เรื่องประโยชน์แห่งทาน และ
พระพุทธศาสนาขั้นปุถุชนและท่านยั งได้ศึกษา
พระไตรปิฎกอย่างจริงจังช่วงกลับมาอยู่สวนโมกข์เก่า 
(วัดร้างตระพังจิก) ผลการวิจัยพบว่าท่านพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์) ตั้งใจท างานเพื่อการรับใช้
พระพุทธเจ้าโดยประกาศใช้นามแทนตัวท่านว่าพุทธ
ทาสและได้เขียนหนังสือเรื่องตามรอยพระอรหันต์เพื่อ
น ามาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์พระพุทธสาสนารายตรี
มาส ที่ท่านร่วมกับน้องชายได้ด าเนินการขึ้น ต่อมาได้
แปลหนังสือพระไตรปิฎกน าข้อความมาเรียบเรียงเป็น

ชุดพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ และอริยสัจจากพระ
โอษฐ์และได้เขียนบทความเรื่องพระพุทธศาสนาในถิ่น
ไทยภาคใต้และไฟไหม้โลกกึ่งพุทธกาลและได้แสดง
ปาฐกถาธรรม เรื่องวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ตลอด
ถึงผลแห่งความสงบในฐานะพุทธธรรม 

(2) ประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยะ
กลาง (ระหว่าง พ.ศ.2486– 2529)ช่วงสร้างสวน
โมกข์ใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) ได้พัฒนาสวนโมกข์ให้เป็นแหล่งของ
การปฏิบัติธรรมโดยจัดสถานที่ให้เหมาะสม ได้มีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยแบ่งเป็นงานพูดงานเขียน 
ส าหรับงานพูดนั้นมีการแสดงพระธรรมเทศนาในการ
พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) 
ป า ฐก ถา เ รื่ อ ง พุ ท ธ ธ ร รม กั บ เ จตน า รม ณ์ แห่ ง
ประชาธิปไตย ข้อควรทราบเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนา
ระหว่างนิกายต่างๆ พุทธธรรมกับเจตนารมณ์แห่ง
ประชาธิปไตย ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ใจความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา อุดมคติของครูตามทัศนะฝุาย
พระพุทธศาสนา ธรรมโอสถส าหรับโลก หนทางดับ
ความเลวร้ายในยุคปัจจุบัน การศึกษาอย่างถูกวิธี อา
นาปานสติ ส าหรับงานเขียนนั้นมีเรื่องลักษณะอัศจรรย์
บางประการของพระนิพพาน สิบปีสวนโมกข์ 
โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน จิตวิทยาแบบพุทธท าวัตร
สวดมนต์แปลฉบับสวนโมกข์ช่วงบทบาทรุ่งเรืองของ
สวนโมกข์ ผลการวิจัยพบว่า เป็นช่วงที่ท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้พัฒนาสวนโมกข์ให้เป็น
แหล่งปฏิบัติธรรม ได้มีการสร้างโรงมหรสพทาง
วิญญาณและน าภาพปริศนาธรรมพร้อมด้วยพุทธ
ประวัติยุคแรกของโลก มาอธิบายให้พุทธบริษัทได้
เข้าใจ ท่านได้อภิปรายธรรมแบบธรรมสากัจฉาใน
หัวข้อ การท างาน คือ การปฏิบัติธรรมและการท างาน
ด้วยจิตว่างกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ จน
กลายเป็นวิวาทะต่อกันท าให้มีคนได้รู้จักท่านมากขึ้น
และได้แสดงปาฐกถาเรื่องคริสตธรรม-พุทธธรรม ธรรม
ปาฏิโมกข์ บรมธรรมฆราวาสธรรม สังคมนิยมตาม
หลักแห่งพระพุทธศาสนา 
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(3) ประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยะ
ปลาย (ระหว่าง พ.ศ.2530–2536) ช่วงก่อนอาพาธ 
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้เขียนหนังสือ ภาษาคน-ภาษาธรรม อานา
ปานสติฉบับสมบูรณ์ ได้ยกสวนโมกข์นานาชาติที่สร้าง
ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และได้รับการถวาย
ปริญญาอั กษรศาสตร์ บัณฑิ ตกิตติ มศั กดิ์  จ าก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ และเขียนหนังสือ ธรรมะ
กับล้ออายุช่วงบั้นปลายชีวิต ผลการวิจัยพบว่า ท่าน
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้บรรยายธรรม
ประจ าวันเสาร์ ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นภาคของการ
เทศนาอันประกอบด้วยภาควิสาขบูชา ภาคมาฆบูชา 
ภาคอาสาฬหบูชา และแบ่งเป็นชุดในการเทศนา
ประกอบด้วย ชุดอบรมคณะผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา 
ชุดการด าเนินชีวิตของคนในมัชฌิมวัย ชุดธรรมะที่ต้อง
รู้คู่ ชีวิต ชุดประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ 
หลังจากนั้นในวันท่ี ๘ กรกฎาคม 2536 ท่านมรณภาพ
และท าพิธีเผาศพ ณ ยอดเขาพุทธทองอย่างเรียบง่าย 

3. แนวคิดที่ส าคัญและภาวะผู้น าของท่าน
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบันจ าแนกไว้ 3 ด้านประกอบด้วย 

(1) อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการ
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ 

ภาวะผู้น าด้านการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
ธรรม ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์)  ได้เป็นต้นแบบโดยยึดหลักการท างาน คือ
การปฏิบัติธรรม  ซึ่งเป็นการแสดงแบบอย่างที่ท าให้
เข้าใจง่าย  แต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งอย่างมาก  
และท่านได้เน้นให้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา
ให้เป็นอยู่ด้วยความถูกต้องโดยการปฏิบัติหน้าที่  
เพราะธรรมะคือ หน้าที่ ผู้ท าหน้าที่ได้ถูกต้องจึงเป็นผู้
ได้ปฏิบัติธรรมอย่างสมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ได้กล่าวถึงผู้น า
ว่าผู้น าในทางพระพุทธศาสนา เหมือนบุคคลผู้น า

เกวียน ย่อมน าหมู่ เกวียนข้ามที่กันดาร เหมือนกับ
พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่านายก คือน าและขนสรรพสัตว์ให้
ห้ามกันดารคือชาติ ชรา และมรณะ  

ภาวะผู้น าด้านการเป็นต้นแบบในการสวดมนต์
ภาวนา ผลการวิจัยพบว่า เป็นการท าให้ผู้ที่มาสวด
มนต์ได้รับความรู้จากการสวดมนต์เป็นการสวดมนต์
แปลซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้
รวบรวมและน ามาแปลให้เป็นฉบับสวนโมกข์จึง
สามารถท าให้รู้ความหมายที่ลึกซึ้ง ถึงแม้บางคนอ่าน
ค าภาษาบาลีไม่ได้เมื่อถึงค าภาษาบาลีอาจจะหยุดสวด
แต่ไปจดจ่ออยู่ท่ีค าแปล จึงท าให้มีประโยชน์และท าให้
เป็นการได้ฝึกภาวนาไปด้วยขณะสวดมนต์  ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ที่กล่าวไว้ว่า ผู้น าคือผู้ชักพาให้คนอื่นเคลื่อนไหว หรือ
กระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเปูาหมายไว้ มี
ศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามต้องการ
เ ช่น เป็นผู้น าองค์กร  ผู้น าสมาคม ผู้ น าวัดและ
แม้กระทั่งเป็นหัวหน้าครอบครัว 

ภาวะผู้น าด้านการเป็นต้นแบบในการศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้เป็นต้นแบบในเรื่องการศึกษาทั้งการศึกษา
ทางโลก เช่น วัฒนธรรมตะวันตก ปรัชญาอินเดีย
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และอื่นๆ ส่วนทางธรรม เช่น 
การศึกษาพระพุทธศาสนานิกายมหายานพระไตรปิฎก
และศาสนาต่างๆ มีความอุตสาหะอดทนศึกษาค้นคว้า
หลักธรรมในทาง พระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานแล้ว
น ามาเขียนเป็นหนังสือและบทความต่างๆ ออกสู่สังคม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กวี วงศ์พุฒ ที่กล่าวว่า 
ลักษณะที่ดีของผู้น า คือต้องมีการศึกษาดี  และเฉลียว
ฉลาดเชื่อมั่นในตนเอง 

(2) อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการเผย
แผ่ด้วยเทคนิควิธีการและสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเที่ยวสั่งสอน 
ผลการวิจัยพบว่าท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้มีหน่วยงานท่ีได้ท าหน้าท่ีเป็นนักเผยแผ่ธรรม
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เคลื่อนที่ ซึ่งได้มีการออกแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอน
ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เช่น อ าเภอไชยา อ าเภอ
พุนพิน อ าเภอกาญจนดิษฐ์และอ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งสถานที่อื่นๆ อีกด้วยเป็น
การได้น าธรรมออกสู่ชุมชนท าให้การเผยแผ่ธรรม
สามารถได้เข้าไปสู่ชมชนและสังคมมากข้ึน  

การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้ ว ยการพู ด 
ผลการวิจัยพบว่า การพูดเป็นการเผยแผ่ธรรมที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของสวนโมกขพลาราม พระธรรมโกศาจารย์ 
(พุทธทาสภิกขุ ) ได้มีการจัดกิจกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนารวมทั้งได้มี การสนทนาธรรม การ
แสดงธรรมในวันล้ออายุวันกรรมกร วันเวียนเทียนซึ่ง
ตรงกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเยี่ยมสวนโมก
ขพลารามวันเหล่านี้จะมีกิจกรรม ด้วยการบรรยาย
ธรรมและการแสดงปาฐกถาธรรมการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางด้านสื่ อวิทยุกระจายเสียง 
ผลการวิจัยพบว่า เป็นงานเผย แผ่โดยด าเนินการตั้งแต่
เมื่อปี 2502 ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 7  จังหวัด
นนทบุรีได้ติดต่อทางวัดสวนโมกขลารามเพื่อน าเทป
การบรรยายธรรมไปออกอากาศทางสถานีวิทยุประจ า
ท้องถิ่น (วปถ.5) นอกจากนี้ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท 
และสถานีวิทยุค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ยังได้น าเทปการบรรยายธรรมที่ท่านพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์ ) ได้แสดงไปออกอากาศเป็น
ประจ าทุกวันเสาร์ แนวคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะ
ผู้น าที่ เศาวนิต เศาณานนท์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีภาวะ
ผู้น าแบบความสามารถพิเศษที่ว่า ผู้น าที่ดีต้องมีทักษะ
การสื่อสารที่ดี 

อิทธิพลแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยสื่อศิลปะและเอกสารสิ่งพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)  ได้คิดสร้าง
ขึ้นเป็นสื่อในการสอนธรรมโดยน าศิลปะประเภท
จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมแบบ
โบราณของชาติต่างๆ มาจ าลองไว้เพื่อเป็นสื่อในการ
สอนธรรมที่โรงมหสพทางวิญญาณพร้อมกันนี้ยังได้น า

สิ่งเหล่านี้มาพิมพ์เป็นหนังสือและน าภาพที่เป็นปริศนา
ธรรมไปลงในหนังสือพิมพ์พระพุทธสาสนารายตรีมาส
ให้ชาวพุทธที่สนใจในงานของท่านได้ศึกษาเป็นการท า
ให้ธรรมะของท่านได้แพร่หลายต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ในทุติย
ปาปณิกสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงลักษณะของ
ผู้น าไว้ 3 ประการ คือ (1) จักขุมา มีตาดี มีวิสัยทัศน์ดี 
(2) วิธุโร มีธุรกิจดี มีเทคนิคและทักษะในการผลิตค้น
ค้นสื่อที่ดี  (3) นิสสยสัมปันโน มีความสมบูรณ์ด้วย
ความเพียบพร้อมสัมพันธ์กับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี   

(3) อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าด้านการเผย
แผ่ด้วยกลุ่มบุคคล 

กา ร เ ผยแผ่ พร ะพุ ท ธศ าสนาแก่ ชา ว ไทย 
ผลการวิจัยพบว่า จะอบรมทุกวันที่ 20-26 ของทุก
เดือนเพื่อให้คนไทยเข้าใจศาสนาพุทธอย่างถูกต้อง 
และปฏิบัติถูกต้องอย่างแท้จริง มีการสวดมนต์ทั้งเช้า
เย็น เจริญสมาธิภาวนา มีการสนทนาธรรม ฟังธรรม
บรรยายและตอบปัญหาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของคน
ไทยให้เจริญยิ่งข้ึนเพื่อความสงบเย็นแก่สังคมไทย 

ภาวะผู้น าด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
โครงการขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า มีการอบรมทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาชน ประกอบด้วย
การอบรมระยะสั้นและการอบรมระยะยาวโดยอาศัย
หลักธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตเพื่อความสงบแก่ตนเอง
และสังคม นอกจากนี้ยังมีโครงการธรรมมาตาซึ่งเป็น
โครงการอบรมแก่สตรีเพศ  เพราะเห็นว่าสตรีผู้เป็น
เพศแม่สามารถที่ถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและเยาวชนของชาติได้
อย่างลึกซึ้ง 

ภาวะผู้น าด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
โครงการพระธรรมทูต ผลการวิจัยพบว่า เป็นโครงการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกจึงมีตัวแทนการ
เผยแผ่ศาสนาออกไปประสานความเข้าใจและ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนต่างชาติ
ต่างศาสนาจะจัดอบรมขึ้นที่สวนโมกข์นานาชาติเป็น
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รุ่นๆ มีท้ังพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเพื่อจะได้
มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป 

ภาวะผู้น าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาว
ต่างประเทศ  ผลการวิจัยพบว่า ได้มีการอบรมทุกวันที่ 
1-10 ของทุกเดือน หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจะมีการ
สนทนาธรรมเพื่อแก้ปัญหาทางศาสนาท่ียังเข้าใจผิดกัน
อยู่  และฝึกการท าสมาธิท าจิตใจให้มีความสงบและมี
ความสุข โดยไม่มีก าแพงเช้ือชาติศาสนามาขวางกั้นไว้  
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการท าเช่นนี้จะท าให้
เกิดสันติภาพทุกสังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่านอาจารย์ บุญทัน ดอกไธสง ที่กล่าวไว้ว่า ผู้น าคือผู้
มีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพื่อให้พวกเขา
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตาม
ต้องการเป็นผู้น าและแนะน าเพราะผู้น าต้องคอย
ช่ วย เหลื อก ลุ่ ม ใ ห้ บ ร รลุ เ ปู า หม า ยสู ง สุ ด ต า ม
ความสามารถ  ลักษณะการท างานแบบผู้น าต้อง
ท างานร่วมกัน ท างานเป็นทีม ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่
เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดันแต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้
บรรลุเปูาหมาย   

(4) อิทธิพลแนวคิดและภาวะผู้น าของพุทธ
ทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ที่มีต่อสังคมไทย 
ผู้วิจัยได้จ าแนกไว้เป็น 3 ด้านประกอบด้วย 

( 4 . 1 )  ภาวะ ผู้น าทา ง ด้ านการส่ ง เส ริม
พระพุทธศาสนาภาวะผู้น าทางด้านศาสนบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่าท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้เป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นผู้สามารถน าธรรมะมาตีความได้
อย่างลึกซึ้งจนท าให้ผู้ฟังได้เข้าใจธรรมะที่ง่ายมากขึ้น 
เพราะความฉลาดในการเผยแผ่หลักธรรมที่ส าคัญนี้ท า
ให้พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปท่ัวโลก ท าให้ท่านเป็นผู้
ที่ได้ช่ือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญคนหนึ่งที่ท าหน้าที่
สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป 

ภาวะผู้น าด้านศาสนธรรม  ผลการวิจัยพบว่า 
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ได้เป็นผู้
เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริง จึงได้น าหลักธรรมะที่ได้ศึกษา

ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกมาอธิบายให้ เข้ากับ
ชีวิตประจ าวัน โดยได้น าเรื่องปฏิจจสมุปบาท คือ สิ่งที่
อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น มาท าความเข้าใจให้มองเห็นชัด
ในการเกิดทุกข์และดับทุกข์ซึ่งปฏิบัติได้ในปัจจุบันไม่
ต้องรอชาติหน้ายังได้น าเรื่องตถตา มาตีความให้ง่าย
ขึ้นโดยการรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบท าให้รู้เท่าทัน
ตามความเป็นจริง และพระอภิธรรมปิฎก ที่น ามาท า
ความความเข้าใจแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนสามารถปฏิบัติ
ไ ด้ ง่ า ย ซึ่ ง ส อดคล้ อ งกั บแ นวคิ ด ภ า วะ ผู้ น า ใ น
พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง “ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา” ที่มีความสามารถและ
ทักษณะในการสอนธรรมะ อธิบายธรรมะว่า “เป็นผู้
เลิศกว่าสาวกทั้งลายด้านการแสดงธรรม กล่าวธรรม 
สอนธรรม” (เอตทัคะ) และสอดคล้องกับหลักสังคห
วัตถุตามงานวิจัยของพระบุญเรือง ฐิตธฺมโมข้อที่ว่าเป็น
ผู้มีศิลปะในการพูดท่ีดีเยี่ยม (ปิยวาจา)   

ภาวะผู้น าทางด้านศาสนวัตถุ ผลการวิจัยพบว่า 
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) เป็นผู้
สร้างสรรค์ศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับเฉพาะในงานเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นการอนุรักษ์จิตรกรรม
เกี่ยวกับปริศนาธรรม  โรงมหรศพทางวิญญาณ และยัง
ได้อนุรักษ์ประติมากรรม รูปปั้นชุดพุทธประวัติจากหิน
สลัก  รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้ ใช้สื่อ
ทางด้านศิลปะในการสั่ งสอนธรรมะด้วยการน า
ศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา สามารถท าให้ธรรมะเป็นสิ่งที่
น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้น าในทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีพระศรีปริยัติโมลี (สมชัยกุสลจิตฺโต)
ได้กล่าวในหนังสือเรื่องสงฆ์ผู้น าสังคมว่าภาวะผู้น าคือ
ความมีคุณธรรมมีคุณสมบัติในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 

ภาวะผู้น าทางด้านศาสนพิธี ผลการวิจัยพบว่า 
ท่ านพุทธทาสภิกขุ  (พระธรรมโกศาจารย์  ) ได้
ประยุกต์ศาสนพิธีโดยประกอบด้วยปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นพิธีบ าเพ็ญกุศล พิธีท าบุญ พิธีถวายทานและพิธี
เ บ็ ด เ ต ล็ ด  แ ล ะ มี ป ร ะ เ พ ณี วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา แต่ต้องท าให้เหมาะสม ไม่ยึดมาก
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จนเกินไปเพราะพิธีทางศาสนาถือว่ามีความส าคัญ
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม อั น เ ป็ น แ ก่ น แ ท้ ท า ง
พระพุทธศาสนา ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนากับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องไปคู่กันเสมอขาด
เสียอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ที่พระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าท่ีเป็นคุณสมบัติเช่น
สติปัญญาความดีงามความรู้ความสามารถของบุคคลที่
ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงามและกล่าวถึงลักษณะผู้น าไว้3ข้อคือ
มองกว้างคิดไกลและใฝุสูงและได้รวบรวมประมวล
ภาวะผู้น าท่ีดีที่มีประสิทธิภาพ 

(4.2) ภาวะผู้น าแนวคิดทางด้านการศึกษา
ภาวะผู้น าแนวคิดทางด้านแนวคิดทางการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์
แบบโดยเน้นให้ผู้ศึกษามี 5 ดี. คือ เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์  เป็นเพื่อนที่ดี
ของเพื่อน เป็นพลเมือง ที่ดีของประเทศชาติ  เป็นชาว
พุทธที่ดีของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ละเลยต่อหลัก
ศีลธรรม การสอนให้คนฉลาดอย่างเดียวจะเป็น
การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบกลายเป็นการศึกษาแบบ
หมาหางด้วน จึงต้องน าหลักศีลธรรมไปไว้ในระบบ
การศึกษาจึงจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 

ภาวะผู้น าจิตวิญญาณทางด้านการศึกษาฝุาย
โลกิยะ ผลการวิจัยพบว่า เป็นการศึกษาที่แก้ปัญหา
ของความทุกข์ได้ช่ัวคราวเพราะเป็นการศึกษาอย่าง
ชาวบ้านที่ให้ความส าคัญกับความเช่ือทางด้านไสย
ศาสตร์ แต่ชาวพุทธนั้นควรจะเช่ือระดับที่สูงขึ้นไป คือ 
ระดับของปัญญาชนถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการดับทุกข์ได้
อย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการได้เลื่อนขั้นของความเป็นมนุษย์
ให้มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 

ภาวะผู้น าทางด้านการศึกษาฝุายโลกุตตระ 
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ต้องการเน้นให้คนเข้าถึงธรรมะระดับโลกุตตระ

ในชาตินี้  ไม่ต้องรอต่อไปชาติหน้าจึงน า ค าพูดของ
ภาษาคนที่ไม่รู้ธรรมะกับภาษาธรรมะ ส าหรับคนที่มี
ความรู้เรื่องธรรมะมาเปรียบเทียบท าให้เป็นการได้
เข้าใจธรรมะง่ายขึ้น  และง่ายต่อการที่จะน าไปปฏิบัติ
เพื่อเป็นการปฏิบัติแบบลัดสั้นหรือลดระยะทางลงอีก
ก้าวหน่ึงในการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์ 

(4.3) ภาวะผู้น าทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิจัยพบว่า ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่สมัยสร้าง
สวนโมกขพลาราม ซึ่งได้มีการสร้างถาวรวัตถุให้
กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด โดยสร้างอุโบสถที่
พื้นดินตามธรรมชาติและมีการอนุรักษ์ต้นไม้โดย
ช้ีให้เห็นคุณค่าและโทษที่จะได้รับจากการไม่มีปุาไม้
รวมทั้งสัตว์ปุาทุกชนิดส่วนการอาศัยธรรมชาติ เพื่อ
เข้าถึงธรรมนั้นเมื่อได้เข้าใจธรรมชาติแล้วจะเป็นการ
เข้าถึงธรรมด้วย เพราะแนวคิดภาวะผู้น าในส่วนที่
เกี่ยวกับพระธรรมะนั้น ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) มีคุณูปการที่โดดเด่นประการหนึ่ง ในการ
อรรถาธิบายท าให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นไป
ตามล าดับ มีขั้นตอนเป็นระบบและประสานเช่ือมโยง
กันอย่างน่าอัศจรรย์ ท าให้เข้าใจว่า โลกียธรรมกับโล
กุตตรธรรม ที่แท้จริงก็มุ่งหมายพัฒนามนุษย์ให้มี
ความสุข และความถูกต้องยิ่งขึ้นไปตามล าดับ มิได้
ขัดแย้ง หรือแยกขาดจากกันอย่างที่นักปราชญ์ทางโลก
ชอบคิด ศีลธรรมต้องมีรากฐานบนปรมัตถธรรมจึงจะ
เป็นศีลธรรมที่ขจัดทุกข์ได้อย่างถูกต้องยั่งยืน  ไม่เป็น
การเห็นแก่ตัว หรือตีความเข้าข้างตัวตามใจของบุคคล 
ผลงานในชุด “ธรรมโฆษณ์” ส่วนใหญ่ท่านจะอธิบาย
ธรรมะ 4 ความหมายคือ (1) ธรรมะคือ ธรรมชาติ (2) 
ธรรมะคือ กฎของธรรมชาติ (3) ธรรมะคือ หน้าที่ตาม
กฎของธรรมชาติ (4) ธรรมะคือ ผลอันเกิดขึ้นจากการ
ท าหน้าที่น้ัน 
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สรุป  
1) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าในทรรศนะทั่วไปและ

ในทรรศนะพระพุทธศาสนาพบว่าภาวะผู้น าใน
ทรรศนะทั่วไปคือกระบวนการของอิทธิพลที่ผู้น าหรือ
ผู้ที่มีภาวะผู้น าเป็นผู้ที่ ชักน าจูงใจใช้อิทธิพลหรือ
อ านาจที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆกระตุ้นหรือช้ีน าให้เพื่อน
ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยินดีเต็มใจพร้อมใจใน
การกระท าการหรือร่วมด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่ ผู้ น าต้องการส่วนภาวะ ผู้น าในทรรศนะ
พระพุทธศาสนาพบว่าผู้น าต้องมีภาวะทางด้านจิตใจที่
ต้องมีคุณธรรมอันสูงเหนือกว่าผู้อื่นลักษณะทาง
กายภาพหรือบุคลิกภาพต้องประกอบด้วยมหาปุริสลัก
ขณะ 

2)อัตชีวประวัติ และผลงานของพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์)ล้วนแล้วแต่เป็นการกระท าหน้าที่
สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยการเป็นผู้ทรงความรู้และ
ทักษะในการที่จะเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวต่างประเทศ
ที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองไทยและยังมีความช านาญใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ท าให้ชาว
พุ ท ธ ทั่ ว โ ล ก ไ ด้ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ส น ใ จ
พระพุทธศาสนามากขึ้น  

3) พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์)  ได้
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรม  และสอนให้
พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและเป็นต้นแบบ
ในการศึกษาทั้งทางคดีโลกและคดีทางธรรม ศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างลุ่มลึก
แล้วออกมาเผยแผ่ให้พุทธบริษัทด้วยเทคนิควิธีการสื่อ
เอกสารและสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย อิทธิพลแนวคิดที่
ส าคัญและภาวะผู้น าของพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) มีผลต่อสังคมไทยทั้งด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา และด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมโลกจึงยกย่องท่านให้
เป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ประสาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาให้เกิดสันติภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาวะผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ซึ่งถือเป็นบุคคล
ส าคัญของโลก ทางสถาบันทางการศึกษาหรือ
กระทรวงศึกษาธิการควร มีนโยบายให้บรรจุประวัติ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านลงในหลักสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้
ประวัติของบุคคลส าคัญระดับโลก 

2. ภาวะผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์ )  ซึ่ งถือว่า เป็นหลักการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเน้นกระบวนการของไตรสิกขา
เจาะลึกด้วยปัญญา  มีสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในเรื่อง
พุทธที่แท้จริง  ควรที่คณะสงฆ์ไทยน าโดยมหาเถร
ส ม า ค ม  น า ไ ป เ ป็ น แ บ บ อย่ า ง ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาของส านักต่างๆ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

3. อิทธิพลแนวคิดหลักค าสอนของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ทางสถาบันการศึกษาควร
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนหลักค าสอนที่
ท่านได้เขียนเอาไว้อย่างเข้าใจแล้วไปปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบแก่จิตใจ 

4. ภาวะผู้น าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ที่มีอิทธิพล
ต่อทางด้านการศึกษา ทั้งแนวคิดทางการศึกษา ได้
วิจารณ์เรื่องของการศึกษาปัจจุบันเปรียบเสมือนสุนัข
หางด้วน ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเติมแต้ม
ให้กับสุนัขที่หางด้วนด้วย หมายถึง ต้องจัดการศึกษา
ทั้ง 2 ด้านด้วยกัน คือ ทั้งด้านวิชาชีพให้มีความรู้
ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านจิต
วิญญาณ จะต้องให้นักเรียนศึกษาอย่างมีทั้งคุณภาพมี
ศีลธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตที่ดี 

5 .  ภ า วะ ผู้ น า ท า งด้ า นวิ ธี ใ นก า ร เ ผ ยแ ผ่
พระพุทธศาสนาของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) ที่มีต่อทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
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สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างดียิ่ง ทางคณะสงฆ์ไทย
ทุกวัดควรให้ความส าคัญเรื่องธรรมชาติให้มากที่สุด 
ส่วนภาครัฐ และภาคเอกชนจะต้องให้ความส าคัญกับ 
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) ที่ท าเป็นแบบอย่าง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องกรรม 

นรก สวรรค์ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) 

2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการ
บรรลุธรรมในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) 

3.  ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิด เรื่ อง
จิตวิทยาในทรรศนะของท่านพทุธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) 

4. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องปรัชญา
ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) 

5. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังคม
วิทยาในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) 

6. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องศาสตร์
สมัยใหม่ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) 

7. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องศาสนา
และพิธีกรรมในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) 

8. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องนิพพาน
ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศา
จารย์) 

9. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธ
ศาสนากับสิ่งแวดล้อมในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

10. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธ
ศาสนากับสังคมสงเคราะห์ในทรรศนะของท่านพุทธ
ทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

11. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความ
เสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาในทรรศนะ
ของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

12. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
กรรมฐานภาวนาในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ 
(พระธรรมโกศาจารย์) 

13. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องพุทธ
วิธีการบริหารจัดการในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

14. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องนิเทศ
ศาสตร์ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรม
โกศาจารย์) 

15. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
หลักการประชาสัมพันธ์ในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

16. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
นิติศาสตร์ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) 

17. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
ตรรกศาสตร์ในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ (พระ
ธรรมโกศาจารย์) 

18. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
แนวคิดสังคมอุดมคติในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

19. ควรมีการศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดเรื่อง
ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสารในทรรศนะของท่านพุทธ
ทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานการศึกษาค้นคว้าที่มี
ความส าคัญของผู้วิจัยเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก
ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ท าให้มีความรู้ว่างาน
วิชาการทางพระพุทธศาสนาเปิดกว้างให้ผู้ที่ต้องการ
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ศึกษาได้ศึกษาอย่างอิสระและสามารถพัฒนาความรู้
ความ เข้ า ใจงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา          
เป็นอย่างดี 

วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เพราะความ

อนุเคราะห์ของคณาจารย์หลายท่าน ผู้วิจัยต้อง

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมายังพระครูสุนทร

สังฆพินิต, ดร. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผศ.

ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง  กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ พร้อมท้ังผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

เชียงใหม่  ที่ได้ให้ความสะดวกและให้ค า แนะน าใน

การจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

และช่วยตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข

วิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้วิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ผู้วิจัยขออ้างเอาอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

อานิสงส์แห่งคุณความดีอันใดที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้

ดลบันดาลให้บุพพการีครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ บุ คคลผู้ มี อุปกา รคุณและ

กัลยาณมิตรทั้งหลายที่เป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอด

มาและขอตั้งจิตอธิษฐานส่งความปรารถนาดีต่อผู้ที่ได้

ศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้บังเกิดความรู้ความเข้าใจ

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

ตนเองและสังคมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์วิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic 
โดยใช้ภาษา VB.NET กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2. เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งาน สื่อ
การเรียนการสอนพัฒนาบนระบบปฏิบัติการวินโดว์และใช้ภาษา php ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ใช้ฐานข้อมูล MySQL การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์วิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET มีการออกแบบโครงสร้างการใช้งาน
โปรแกรมโดยมีผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป และส่วนของผู้ดูแลระบบ ผลจากการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 14 คน  ซ่ึงมีความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชา การเขียนโปรแกรม 
Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
 

ค าส าคัญ: สื่อการเรียนการสอน  
 

Abstract 
The objective of this study (1) Development of Electronic Learning of Visual Basic Programming by 

VB.NET: A case study of Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok” (2) to examine satisfaction from 
student users. E-Learning developed on Microsoft Windows operating system and PHP language is used to 
develop web application. Database management was MySQL. structural design applications with the user 
interface is divided into two parts: the part of user and administrator The administrator result from the evaluation 
of the system when using with 14 users from vocational diploma in Business Administration and Liberal Arts 
Faculty of Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok. The result showed that the efficiency level 
was Excellent. The comparison of results have statistic 4.33 values different significant at 0.51 

 

Keywords: Visual Basic VB.NET 
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บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
พัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทาง
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นอีกวิธีหนึ่ งที่ สามารถแก้ ไขข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาและสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี  ท าให้นัก เรียนมีก าลั งใจในการเรียน 
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้เวลานอกห้องเรียน
ศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ด้วยตนเอง โดยไม่
จ ากัดเวลา และสถานที่ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมด้วย Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET โดย 
NET Technology แ ล ะ . NET Framework คื อ 
รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม โดยมีจุดประสงค์ส าคัญคือ
ส าม า รถ ใช้ ง าน ใน ส ภ าวะ ขอ งฮ า ร์ ด แ ว ร์ ห รื อ
ระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันได้ และสามารถพัฒนา
โปรแกรมใหม่ๆ .NET Framework เป็นแพลตฟอร์ม
ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษาดอตเน็ตหลาย
ภาษา ซึ่งมี Library เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียน
โปรแกรม รวมถึงบริหารการด าเนินการของโปรแกรม
บน .NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึงส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล วิทยาการ
เข้ ารหั สลั บ  อั ลกอริทึ ม  การ เช่ือมต่ อ เครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ และ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดย 
NET Framework (http://notebookspec.com/net- 
framework ณ วันท่ี 25/08/59)  
 ดั งนั้ น ก ารพั ฒ น าสื่ อ ก าร เรี ย น ก ารส อน
อิเล็คทรอนิกส์ในวิชาต่างๆจึงมีความส าคัญสร้างทักษะ
การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกสู่สังคมได้ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่ อ พั ฒ น า สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

อิเล็คทรอนิกส์วิชาการเขียนโปรแกรม Visual Basic 
โดยใช้ภาษา VB.NET 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียน
การสอนวิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic โดยใช้
ภาษา VB.NET 
 

แนวคิด 
ในการพัฒนาระบบและด าเนินการวิจัย เรื่อง การ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์วิชา การ
เขียนโปรแกรม Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ผู้พัฒนาได้ท าเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่มี
ความจ าเป็นในการพัฒนาโปรแกรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังหัวข้อต่อไปนี ้

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.1.ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม Appserv 
1.2.ทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา PHP 
1.3.ทฤษฎีเกี่ยวกับ MySQL 
1.4.ท ฤ ษ ฎี เ กี่ ย ว กั บ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 

Photoshop 
1.5.ทฤษฎี เกี่ ยวกับ โปรแกรม  Macromedia 

Dreamweaver 8 
1.6.ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม Visual Basic 2010 
1.7.ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม Camtasia Studio 
1.8.ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม Web Browser 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม (2553) ได้ศึกษาและท าการ

วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์” เป็นการพัฒนาในเว็บแอพลิ
เคช่ันแบบไดนามิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นโดย
การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ 
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MySQL เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ใ ช้  Macromedia 
Dreamweaver ในการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า
โปรแกรมเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ อยู่ในระดับดีทุกด้านสามารถตอบสนองการใช้
งานด้านการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมคิด สกุลวัฒนะ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องอนุพันธ์ของ
ฟั งก์ ชัน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสร้างสาระและ
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
คื อ Macromedia Dreamweaver, Adobe Flash 
CS3 แนวคิดที่ส าคัญอันหนึ่งของวิชาแคลคูลัสคือเรื่อง
อนุพันธ์ จากประสบการณ์การสอนของคณะผู้วิจัยที่ท า
การสอนวิชาแคลคูลัส พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจเรื่องอนุพันธ์ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเห็นได้จากการวัดผล
และประเมินผลในแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่ านมา 
นักศึกษามักจะท าโจทย์ปัญหาการประยุกต์ไม่ได้  จึง
น าเอาโปรแกรม Macromedia Flash Professional 
8 มาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆให้มีความสามารถ
ใช้งานได้สะดวก สามารถใช้ผลิตสื่อการเรียนรู้ เชิง
โต้ตอบได้ ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมโครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันอยู่ในระดับดี
มีลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสันสวยงามท าให้
ผู้ เรียนไม่เบื่อหน่ายและสามารถท าความเข้าใจใน
เนื้อหาได้หลายครั้งตามต้องการตอบสนองการใช้งาน
ด้านการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เครือวัลย์ คุ้มครอง (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ก ารผลิ ต สื่ อ การ เรี ย น การสอน ใน รูป แบ บ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการศึกษา Bacteriophage ในน้ า
เสีย”โดยการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียน
น าไปใช้ในการศึกษาได้ด้วยตนเองระบบการเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้มีอิสระในการเรียนโดยมี
นักเรียนและนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยเกิดแนวคิด
จัดท าสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

เป็นเครื่องมือช่วยในการน าเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยี
มั ลติ มี เดี ย  โดย ใช้ โป รแกรม  Flash CS3, Adobe 
Photoshop CS4, Macromedia Dreamweaver 
CS4 ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากผลการ
ทดลองเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบประเมินหลัง
การชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในด้านของเนื้อหาอยู่ในระดับดี
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.38 % ผลการประเมินความ
พึงพอใจของสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.63 % 
 สมคิด สกุลวัฒนะ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยใน
หัวข้อ “การเขียนกราฟของฟังก์ชัน : โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน”การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสาระและแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องการเขียนกราฟของ
ฟังก์ช่ันโดยใช้การเลื่อนขนานและการเขียนกราฟของ
ฟั งก์ ชัน โดยใช้อนุพั นธ์  โดยใช้ โปรแกรม  Adobe 
Captivate 3.0, Adobe Photoshop CS3, Adobe 
Flash CS3 ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในเรื่องนี้ผลการวิจัยพบว่าโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนการเขียนกราฟของฟังก์ชัน สามารถท าให้
ผู้ เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นในการเขียนกราฟของ
ฟังก์ช่ัน ผลการท าแบบทดสอบของผู้เรียนมีระดับดีขึ้น 
 ภูขวัญ อรุณมานะกุล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
“ประสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ 
เรื่องเภสัชกรรมบ าบัดด้วยยาต้านจุลชีพ”การศึกษานี้มี
จุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาและประเมินสื่ อการสอน
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ช้ันปีที่  3 มี
จุดประสงค์เพื่อจัดท าสื่อการสอนที่เหมาะสมส าหรับ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบ าบัดด้วยยา
ด้านจุลชีพและเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและระดับ
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash, 
ฐาน ข้ อมู ล  MySQL, Adobe Photoshop ส าห รั บ
ตกแต่งและใช้ Apache ในการจัดการเว็บผลการวิจัย
สื่อการสอนที่จัดท าขึ้นสามารถเพิ่มความรู้เรื่องโรคติด
เชื้อของนักศึกษามากข้ึนจากการฟังบรรยายในช้ันเรียน
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และนักศึกษามีระดับทัศนคติต่อสื่อการสอนในระดับดี
มาก สื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์มีความเหมะสมที่จะ
ใช้ในการเรียนการสอนและมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อไปใน
อนาคตส าหรับการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ 
 
วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์
วิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic โดยใช้ภาษา 
VB.NET ผู้จัดท าได้มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 จากการศึกษาการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ช่วยในการเรียนการสอนโดยสื่อการเรียนการสอนวิชา 
การเขียนโปรแกรม Visual Basic โดยใช้ภาษา VB.NET 
ได้มีการน าเอาระบบเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนลงใน

ฐานข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับ
ข้อมูลการเรียนการสอน ลดปัญหาทางด้านสถานที่และ
เวลา ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสือ่การเรียนการ
สอน ได้ ทุ ก ที่  ทุ ก เวล า  ท า ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 
 2) แนวความคิดในการด าเนินงาน 
       แนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน อาทิการท าเว็บไซต์ การท าระบบ
จัดการข้ อมู ล เพื่ อ ให้ ก าร เรี ยนการสอนมี ค วาม
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดการและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีโดยให้
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม  ลบ แก้ไข ข้อมูลเนื้อหา 
แบบทดสอบ และสมาชิกได้ ในส่วนของผู้ใช้สามารถ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบเพื่อดูเนื้อหา ท าแบบทดสอบ 
ดูคะแนนแบบทดสอบ และแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

 
3)  การออกแบบการใช้งานโปรแกรม 
 

 

Context Diagram 
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แสดงหน้าจอการท างานของโปแกรม 

 
 4) การด าเนนิงานวจิัย 
    วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

4.1  วางแผน 
4.2  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
4.3  การออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรียน    

การสอน 
4.4  ทดลองใช้สื่ อการเรียนการสอนเพื่ อน

ตรวจสอบความผิดพลาด 
4.5   ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
4.6  ประเมินผลความพึงพอใจสื่อการเรียน   

การสอน 
4.7  สรุปผล 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ปีการศึกษา 2557 

จ า น วน  1 4  ค น  เค รื่ อ งมื อ ใน ก า ร วิ จั ย  ได้ แ ก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  

สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบโดยใช้สเกล 5 ระดับ หรือที่เรียกว่า
วัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert technique) 
สถิติที่ ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน (โดยน าระดับสูงสุด
ลบระดับต่ าสุดแล้วหารด้วยจ านวนช่วงที่ตั้งไว้) ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว่า ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว่า ดี 
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว่า พอใช้ 
คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80  แปลความว่า ควรปรับปรุง 
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แบบสอบถาม 
แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนการ

สอนวิชา การเขียนโปรแกรม  Visual Basic โดยใช้
ภาษา VB.NET 
ส่วนท่ี   1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี   2 สอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานสื่อ
การเรยีนการสอน 

ส่วนท่ี   3   ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาโปรแกรม 

 

 
ผลการวิจัย 

1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

     
ภาพที่ 1                              ภาพที่ 2 

    
ภาพที่ 3                              ภาพที่ 4 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักสื่อการเรยีนการสอน 

ภาพที่ 2 หน้าจอสมัครสมาชิกเข้าเรียน 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงวิดีโอเนื้อหาการเรยีนการสอน 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงบททดสอบ 

 

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์วิชา การเขียนโปรแกรม visual Basic โดยใช้
ภาษา VB.NET 
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 จากตาราง พบว่าความพึงพอใจในการใช้งานสื่อ
การเรียนการสอนอิ เล็คทรอนิกส์ วิชา การเขียน
โป ร แ ก ร ม  Visual Basic โด ย ใ ช้ ภ า ษ า  VB.NET 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลกมีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 

 

การอภิปรายผล 

ก า ร พั ฒ น า สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
อิเล็คทรอนิกส์ วิชา การเขียนโปรแกรม Visual 
Basic โด ย ใช้ ภ าษ า  VB.NET ก รณี ศึ ก ษ า : 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา 
พิษณุโลก มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในด้านความถูกต้องของการค้นหาข้อมูล และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านการแสดงผล
ข้อมูล  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก  ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนอิเล็ทรอนิกส์ วิชา การเขียนโปรแกรม 
Visual Basic โด ย ใช้ภ าษ า  VB.NET กรณี ศึ ก ษ า : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
เพื่อให้ผู้เข้าใช้สื่อการเรียนการสอนประเมินความพึง
พอใจ ทัศนคติของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อในด้านต่างๆ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 14 คน 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนอิ เล็คทรอนิกส์ วิชา การเขียน
โป ร แ ก ร ม  Visual Basic โด ย ใ ช้ ภ า ษ า  VB.NET 
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ทั้งหมดจ านวน 14 คน มีข้อมูลดังต่อไปนี ้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57และเพศชาย
จ านวน 3 คน คิด เป็นร้อยละ 21.43 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  18-20 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71และอายุ 20 ปีขึ้น
ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 2.  แสดงผลความพึงพอใจในการใช้การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์วิชาการเขียนโปรแกรม 
Visual Basic โด ย ใช้ภ าษ า  VB.NET กรณี ศึ ก ษ า : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกจาก
ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการ
ใช้สื่อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วยสาธารณสุขมีจุดประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วยสาธารณสุข2.

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วยสาธารณสุขโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ได้แก่โปรแกรม

Macromedia Dreamweaver เพื่อพัฒนาระบบหน้าเว็บไซต์MySQL เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูล

ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผู้วิจัยศึกษาปัญหาและเลือกกรณีศึกษาจากสาธารณสุขอ าเภอชนแดนจังหวดัเพชรบูรณ์แบ่งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับระบบเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้คือ 1. แพทย์ 2.เภสัชกร 3.พนักงานเวชระเบียน 4.พยาบาลผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานระบบมี

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาจัดการฐานข้อมูลสาธารณสุขอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.32 

Keywords: Development, Database, Public Health, Patient 

 

Abstract 

The objective of this study “The Development of Database System for Patients” 1. To develop 

database system for patient 2. Find out the efficiency of database management system for 

patients. The Development of Database System for Patients was developed by Macromedia 

Dreamweaver. Database management was MySQL. A case study of Public Health Chondandistrict, 

Phetchabun Province. The result of this study was evaluated from 4 users. Doctor, Pharmacist, 

Medical Records Officer, Nurse. The result showed that the efficiency level was good. The 

comparison of results have statistic values different significant at 0.32 

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ, ฐานข้อมูล, สาธารณสุข, ผู้ป่วย 
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บทน า 
สาธารณสุขเพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ ไม่สะดวกจะ
เดินทางไปโรงพยาบาลประจ าอ า เภอเป็นการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยลดจ านวนผู้ป่วยที่
ไปใช้บริการโรงพยาบาลประจ าอ าเภอลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่สาธารณสุขอันดับ
แรกต้องมาติดต่อที่แผนกเวชระเบียนโดยระบบเวช
ระเบียนเดิมจะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคนไข้ลง
ในแฟ้มเอกสารไม่ได้ผ่านการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล
แฟ้มประวัติผู้ป่วยหายการสืบค้นข้อมูลท าได้ช้าการ
จัดเก็บแฟ้มต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากมีความ
ยุ่งยากต่อการค้นหาแฟ้มประวัติผู้ป่วยการรายงานสรุป
การมารักษาของคนไข้ท าได้ช้า(วีณา เนตรสว่าง และสุ
รัตนา สังข์หนุน, 2555) วีณา  เนตรสว่าง และสุรัตนา  
สังข์หนุน ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการ
จัดเก็บเอกสารส าหรับหน่วยงานการศึกษา (พลวัฒน์ 
คุ้มพุ่ม, 2555) พลวัฒน์  คุ้มพุ่ม ได้พัฒนาระบบ
สนับสนุนเก็บข้อมูลผู้ป่วยและประเมินผลคุณภาพ  
ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นตัวอย่างที่ผ่านมาจึงเกิดความคิดที่
จะพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลผูป้่วยสาธารณสุขเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บประวัติเวชระเบียน
ผู้ป่วยสาธารณสุขใช้เพื่อน าข้อมูลประกอบการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและใช้เพื่อประกอบการรวบรวม
ข้อมูลประวัติผู้ป่วยของสาธารณสุขโดยใช้ (บุญเลิศ 
อรุณพิบูลย์ , 2548) โปรแกรม Macromedia 
Dreamweaver ช่วยในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้ 
MySQL เป็นฐานข้อมูล  
 

วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วย

สาธารณสุข 
2 .2 เพื่ อวั ดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลส าหรับผู้ป่วยสาธารณสุข 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาระบบจั ดการฐานข้ อมู ลผู้ ป่ ว ย

สาธารณสุข 

3.1แนวคิดข้อมูลพื้นฐาน (Foundation Data 

Concepts) แนวคิดพื้นฐานว่าข้อมูลถูกจัดระเบียนใน
ระบบสารสนเทศได้อย่างไรระดับของข้อมูลมีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือส่วนย่อยของข้อมูลดังนั้น
ข้อมูลอาจถูกจัดระเบียบเชิงตรรกะในรูปตัวอักขระเขต
ข้อมูลระเบียนแฟ้มและฐานข้อมูลแบบเดียวกับการ
เขียนที่สามารถจัดระเบียบเป็นตัวอักษรค าประโยค
และย่อหน้า 

ตัวอักขระ (Character) ส่วนย่อยของข้อมูลเชิง
ตรรกะขั้นต้นซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ 1 ตัวอาจมีข้อโต้แย้งว่าBit หรือByte น่าจะ
เป็นส่วนย่อยของข้อมูลขั้นต้นมากกว่าแต่ในนิยามนี้
อ้างถึงส่วนย่อยของการจัดเก็บทางด้านกายภาพ 
(Physical Storage) 

เขตข้อมูล (Field) ระดับถัดไปเป็นเขตข้อมูลหรือ
หน่วยข้อมูล (Data Item) เขตข้อมูลประกอบด้วยกลุ่ม
ของอักขระเช่นกลุ่มของตัวอักขระที่เป็นตัวอักษรของ
ช่ือบุคคลอยู่ในรูปแบบของเขตข้อมูลช่ือและกลุ่มของ
ตัวเลขยอดขายอยู่ในรูปแบบของเขตข้อมูลยอดขาย
เป็นต้น 

ระเบียน (Record) เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันถูก
จัดเป็นกลุ่มในรูปแบบระเบียนแสดงการรวบรวม
คุณสมบัติที่ใช้อธิบายเอนทิตี (Entity) เช่นระเบียน
เงินเดือนซึ่ งประกอบด้วยเขตข้อมูลที่อธิบายถึง
คุณสมบัติเช่นช่ือคนหมายเลขประกันสังคมและอัตรา
ค่าจ้างระเบียนที่มีความยาวคงที่  (Fixed-length) จะ
บรรจุเขตข้อมูลจ านวนคงที่และมีความยาวเป็นตัว
เลขที่คงที่ส่วนระเบียนที่มีความยาวไม่คงที่ (Variable-

length) จะบรรจุเขตข้อมูลที่มีจ านวนและความยาวที่
ไม่คงท่ี 

แฟ้ม (File) กลุ่มของระเบียนที่สัมพันธ์กันเรียกว่า
แฟ้ม (File) หรือตาราง (Table) เช่นแฟ้มพนักงานจะ
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ประกอบด้วยระเบียนพนักงานแฟ้มอาจจ าแนกได้ตาม
ความถี่ของการใช้งานเช่นแฟ้มเงินเดือน (Payroll File) 

หรือแฟ้มสินค้าคงคลัง (Inventory File) หรือตาม
ประ เภทของ เ อกส ารที่ เ ก็ บ เ ช่นแฟ้ ม เ อกส า ร 
(Document File) หรือแฟ้มภาพกราฟิก (Graphical 

Image File) หรือตามระยะเวลาที่เก็บเช่นแฟ้มหลัก 
( Master File) กั บ แ ฟ้ ม ร า ย ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Transaction File) แฟ้มรายการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยระเบียนของรายการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นระหว่างงวดและอาจน ามาใช้เป็นระยะๆเพื่อ
การปรับปรุงระเบียนในแฟ้มหลักแฟ้มประวัติรายการ
เปลี่ยนแปลงที่ล้าสมัย (History File) หรือแฟ้มหลักที่
ยังคงเก็บไว้เพื่อส ารองหรือส าหรับการเก็บประวัติใน
ระยะยาวจะเรียกว่าหน่วยเก็บจดหมายเหตุ (Archival 

Storage) 

ฐานข้อมูล (Database) เป็นการรวบรวมแบบ
บูรณาการของระเบียนหรือออบเจ็กต์ (Objects) ในเชิง
ตรรกะที่สัมพันธ์กันอันประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้อธิบาย
ถึงเอนทิตีรวมถึงการปฏิบัติงานกับข้อมูลนั้นฐานข้อมูล
เป็นที่รวบรวมระเบียนที่เก็บในรูปแฟ้มให้เป็นระเบียน
ส่วนกลางเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการใช้งานข้อมูลที่เก็บ
ในฐานข้อมูลจะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับโปรแกรมประยุกตท์ี่
ใช้งานและเป็นอิสระจากอุปกรณ์ที่จัดเก็บ 

3.2 แนวคิดเชิงการจัดการฐานข้อมูลการพัฒนา
ฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นวิธีการ
พื้นฐานสมัยใหม่ของการจัดระเบียบข้อมูลแนวคิดเชิง
การจัดการฐานข้อมูล (Data Management Approach) 

นั้นรวบรวมระเบียนและออบเจ็กต์ให้เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Programs) นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าคัญที่
เ รี ย ก ว่ า ร ะ บ บ จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล  ( Database 

Management System : DBMS) ท าหน้าท่ีเป็นส่วนติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลที่ช่วยผู้ใช้ให้เข้าถึงระเบียน
ในฐานข้อมูลได้อย่าง ง่ายดายดังนั้นการจัดการ
ฐานข้อมูลจึงเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูลเพื่อควบคุมวิธีการสร้างฐานข้อมูลการค้นหา

และการบ ารุงรักษาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
ส าหรับผู้ ใ ช้และองค์กรดังนั้นแนวคิดการจัดการ
ฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมเบื้องต้นคือ 1. การ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาฐานข้อมูลเป็นผลมาจาก
รายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดใหม่และเหตุการณ์อื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงระเบียนข้อมูล 2. การ
เตรียมสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานโดยการ
แบ่งปันข้อมูล (Sharing of Data) ในฐานข้อมูลเดียวกัน
โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่อประสานของ
โปรแกรมส าเร็จรูประบบจัดการฐานข้อมูลดังนั้นผู้ใช้
และโปรแกรมเมอร์จึงไม่จ าเป็นต้องทราบว่าข้อมูลมี
การจัดเก็บทางกายภาพอยู่ท่ีใดและด้วยวิธีการอย่างไร 
3.การเตรียมความสามารถในการโต้ตอบค้นหาและ
จัดท ารายงานโดยโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
ส าเร็จรูปดังนั้นผู้ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมูลสร้าง
รายงานและรับการตอบกลับจากค าร้องขอสารสนเทศ
ตามความต้องการเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและโดยง่าย 

3.3 การใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Using 

Database Management Software) ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูลเป็นกลุ่มของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการควบคุมการสร้างการบ ารุงรักษา
และการใช้ฐานข้อมูลขององค์กรและของผู้ใช้ทั้งใน
ระดับไมโครคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระดับกลางและ
เมนเฟรมการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมี 4 แบบ
หลักๆ 

การพัฒนาฐานข้อมูล (Database Development)

โปรแกรมส าเร็จรูปจัดการฐานข้อมูลเช่นMicrosoft 

Access หรือLotus Approach อนุญาตให้ผู้ใช้พัฒนา
ฐานข้อมูลตามที่ต้องการได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามระบบ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (Client-Server) ขององค์กร
ใหญ่ๆหรือระบบเมนเฟรมปกติแล้วจะมอบการควบคุม
การพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้อยู่ ในมือของ
ผู้บริหารระบบ (Database Administrators : DBAs) หรือ
ผู้เช่ียวชาญฐานข้อมูล (Database Specialists) การท า
เ ช่นนี้ เป็นการปรับปรุ งความถูกต้องและความ
ปลอดภัยในฐานข้อมูลขององค์กรการพัฒนาฐานข้อมูล
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ใช้ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) 

ส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูลเช่นOracle8 หรือDB2 
ของIBM เพื่อพัฒนาและก าหนดเนื้อหาของข้อมูล
ความสัมพันธ์โครงสร้างของแต่ละฐานข้อมูลและ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูลเมื่อ
จ าเป็นสารสนเทศเหล่านั้นถูกจัดท าสารบัญแฟ้ม 
(Catalog) และเก็บลงในฐานข้อมูลของนิยามข้อมูลและ
คุณลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) 

พจนานุกรมข้อมูลเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของการ
บริหารฐานข้อมูลพจนานุกรมข้อมูลเป็นสารบัญแฟ้ม
เชิงคอมพิวเตอร์หรือที่บรรจุเมตาเดตา (Metadata) ซึ่ง
ถือเป็นข้อมูลของข้อมูล (Data about Data) รวมทั้ง
ส่วนประกอบซอฟต์แวร์เพื่อจัดการฐานข้อมูลของ
นิยามข้อมูล 

การสืบค้นฐานข้อมูล (Data Interrogation)

ความสามารถในการสืบค้นฐานข้อมูลเป็นผลประโยชน์
หลักของระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้สามารถใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลส าหรับการขอสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลโดยการใช้ภาษาสอบถาม (Query Language) 

หรือตัวสร้างรายงาน (Report Generator) ซึ่งท าให้
สามารถรับค าตอบทันทีในรูปแบบของการแสดงทาง
จอภาพหรือรายงานSQL และQBE SQL หรือภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) 

เป็นภาษาสอบถามที่พบในหลายโปรแกรมส าเร็จรูป
จัดการฐานข้อมูลของSQL คือSELECT……..FROM…….. 

WHERE…….. ภาษาสอบถามอื่นในโปรแกรมส าเร็จรูป
จัดการฐานข้อมูลคือQBE (Query by Example) หรือการ
สอบถามจากตัวอย่างความสามารถของQBE ในเรื่อง
การช้ีและคลิกท าให้ผู้ใช้ใช้งานQBE ได้ง่ายกว่าSQL

ค าถามภาพและธรรมชาติ (Graphical and Natural 

Queries) ผู้ใช้ ( และผู้เช่ียวชาญสารสนเทศ) หลายราย
ล าบากที่จะแก้ไขวลีของSQL และค าถามภาษา
ฐานข้อมูลอื่นๆดังนั้นโปรแกรมส าเร็จรปูฐานข้อมูลสว่น
ใหญ่จึงเสนอวิธีการช้ีและคลิกส่วนต่อประสานกราฟิก
กับผู้ใช้ (Graphical User Interface : GUI) ซึ่งง่ายต่อการ
ใช้และใช้ซอฟต์แวร์แปลให้เป็นค าสั่งSQL หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปอื่นที่อาจใช้ภาษาธรรมชาติ 

(Natural Language) ที่คล้ายกับการสนทนา
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ 

3 .4  การบ า รุ ง รั กษาฐ านข้ อมู ล  ( Database 

Maintenance) ฐานข้อมูลขององค์กรต้องการการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องซึ่ งมีผลมาจาก
รายการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือเหตุการณ์อื่นๆและการ
เปลี่ยนแปลงเบ็ดเตล็ดอื่นๆทั้งนี้ต้องท าให้แน่ใจใน
ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลกระบวนการ
บ ารุงรักษาฐานข้อมูลนี้ท าได้โดยโปรแกรมประมวลผล
รายการเปลี่ยนแปลงและโปรแกรมส าเร็จรูปของผู้ใช้
อื่นๆที่สนับสนุนระบบจัดการฐานข้อมูล 

3.5การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Development) โปรแกรมส าเร็จรูประบบจัดการ
ฐานข้อมูลมีบทบาทหลักในการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สามารถใช้
ภาษาโปรแกรมยุคที่สี่ (4GL Programming Language) 

และสร้างเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์จากโปรแกรม
ส าเร็จรูประบบจัดการฐานข้อมูลเช่นการใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อสร้างหน้าจอภาพส าหรับป้อน
ข้อมูลแบบฟอร์มรายงานหรือหน้าเว็บ (Web Page) 

ของโปรแกรมธุรกิจได้โดยง่ายระบบจัดการฐานข้อมูล
ท า ให้ งานของโปรแกรมเมอร์ ง่ ายขึ้น เพราะไม่
จ า เ ป็ นต้ อ งพัฒนากระบวนค าสั่ ง เ พื่ อ จั ด ก า ร
รายละเอียดข้อมูลด้วยภาษาโปรแกรมตามแบบเดิมทุก
ครั้ งที่ เ ขียนโปรแกรมโดยสามารถใ ช้ภาษาจัด
ด าเนินการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) 

เพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลท างานท่ีจ าเป็นในส่วนนี้
แทน 

วีณาเนตรสว่างและสุรัตนาสังข์หนุน (วีณา เนตร
สว่าง และสุรัตนา สังข์หนุน , 2555) การพัฒนา
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารส าหรับ
หน่วยงานการศึกษา;  การพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารส าหรับหน่วยงาน
การศึกษาคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเอกสารเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ
การรับหนังสือการส่งหนังสือการเก็บเอกสารการสืบ
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คืนข้อมูลเอกสารรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาการสูญหายของเอกสารลดการ 

ใช้แฟ้มกระดาษลดพื้นที่การใช้ตู้ในการจัดเก็บ
เอกสารลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและลด
ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนในระบบงานเอกสาร
แบบเดิมซึ่งผลจากการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง
และระบบงานการจัดเก็บเอกสารแบบใหม่ ให้มี
ลักษณะการท างานคล้ายกับการจัดเก็บเอกสารระบบ
เดิมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบได้
งายขึ้นส าหรับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ข้อมูลเอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการออกแบบนั้น
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลMicrosoft Access 2007ผล
การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมจากผู้ใช้งาน
จ านวน10คนผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานได้จริงและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

พลวัฒน์ คุ้มพุ่ม (พลวัฒน์ คุ้มพุ่ม , 2555) 
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเก็บข้อมูลผู้ป่วยและ
ประเมินผลคุณภาพการรักษาโดยใช้วิธีตรรกะแบบ
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยกรณีศึกษาหน่วยผู้มี บุตรยาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์;  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนเก็บข้อมูลผู้ป่วยและประเมินผล
คุณภาพการรักษาโดยใช้วิธีตรรกะแบบส่วนเบี่ยงเบน
เฉลี่ยกรณีศึกษาหน่วยผู้มีบุตรยากโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
การรักษาผู้ป่วยภายในหน่วยผู้มีบุตรยากและช่วยใน
การประเมินคุณภาพการรักษาโดยน าผลลัพธ์ที่ได้มา
สนับสนุนการประเมินคุณภาพการรักษาช่วยลดการ
สูญหายของข้อมูลและช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานได้เป็นอย่างดีโดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นใช้ภาษาPHP 

และระบบที่พัฒนาขึ้นได้ใช้เทคนิคตรรกะแบบส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ยเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของการ
รั ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ด้ า น ขอ งทุ ก ปี ใ น ก า ร ทด ส อ บ
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน5คน

และผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน20คนสถิติที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจากผู้เช่ียวชาญ
ได้ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ4.18และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.68และผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบจากผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
เท่ากับ4.31และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.55

ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพใน
ระดับดีสามารถน าไปใช้งานวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ 

สนธยาศรีสมปอง (สนธยา ศรีสมปอง, 2553-
2554) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลผู้ป่วยในกรณีศึกษา
โรงพยาบาลราชวิถี; 2553การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อ (1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลผู้ป่วยในกรณีศึกษา
โรงพยาบาลราชวิถีและ (2) ท าการประเมินความพึง
พอใจของการใช้ระบบคลังข้อมูลผู้ป่วยในเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ต่างกันมาไว้ที่เดียวกันระบบสามารถคัดกรอง
ข้อมูลที่ส าคัญและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการได้
อย่างรวดเร็วท าให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อมูลมากกว่า
ระบบฐานข้อมูลทั่วไปการน ามาประมวลผลโดยใช้
ระบบOn-line Analytic Processing (OLAP) สะดวกและ
สามารถสืบค้นได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ข้อมูลที่ได้จะ
เป็นลักษณะMulti-Dimension Database ท าให้เลือกช่วง
ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆที่
ตอบสนองการสืบค้นข้อมูลได้ในทันทีทันใด 

การพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมMicrosoft SQL 

Server 2005เป็นตัวจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2005เพื่อพัฒนาเป็นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและใช้ระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 7 Professional ส่วนการสร้างโมเดล
การสืบค้นนั้นใช้โมเดลที่ช่ือว่าCube สุดท้ายเป็นการ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมที่เรียกใช้งานและสืบค้น
ข้อมูลเลือกใช้Microsoft Front Page ในการสร้างเว็บ
แอพพลิเคช่ันโดยใช้เพียงโปรแกรมอ่านเว็บ  (web 

browser) จึงเป็นข้อได้เปรียบตรงที่บุคคลทั่วไปที่เข้าใจ
ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานและไม่ซับซ้อนก็สามารถใช้
งานได้ง่าย 
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ในการทดสอบได้น าโปรแกรมติดตั้งและใช้งาน
โดยทดลองใช้งานกับผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานท าการ
ประเมิน4ด้านคือ (1) ด้านสามารถท างานตรงตาม
ความต้องการ (2) ด้านหน้าที่ของระบบ (3) ด้านการใช้
งานระบบและ (4) ด้านความปลอดภัยของระบบผล
การประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองโดยรวม
พบว่าอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.69ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.48) สรุปได้ว่าสามารถน าระบบ
คลังข้อมูลผู้ป่วยในไปใช้งานได้อย่าสะดวกรวดเร็วมี
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

ธานินทร์ ประสิทธิ์ศาสตร์ (ธานินทร์ ประสิทธิ์
ศาสตร์, 2552) การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บและค้นหาข้อมูลบริการกรณีศึกษาบริษัทผู้
ให้บริการเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกต่อเนื่อง ; 2552

การศึกษาการออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ
แ ล ะ ค้ น ห า ข้ อ มู ล ง า น บ ริ ก า ร เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ นี้ มี
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการค้นหาข้อมูลบริการ
ซึ่งใช้เวลามากส าหรับการหาข้อมูลประวัติเครื่องพิมพ์
ประวัติ การบริ การประวัติ ลู กค้ าข้ อมู ลอะไหล่
เครื่องพิมพ์การท าสรุปการท างานของช่างบริการโดย
น าแนวความคิดในการบริหารระบบสารสนเทศมา
แก้ไขปัญหาเพื่อจัดการน าข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบ
เอกสารมาบันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อน าข้อมูลต่างๆ
เหล่านั้นมาบริหารจัดการและท าสรุปการท างานให้ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้จึงได้น า
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมาท าการออกแบบ
โปรแกรมฐานข้อมูลและทดลองใช้งานจริงโดยผลที่ได้
จากการใช้โปรแกรมนั้นสรุปได้ว่าสามารถลดเวลาการ
ค้นหาข้อมูลได้เท่ากับ92.92%หรือเท่ากับสามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากเดิม56,256บาทต่อปีลดเหลือเพียงเท่ากับ
3,982บาทต่อปีกล่าวคือลดค่าใช้จ่ายได้ถึง52,274บาท
ต่อปีจึ งสรุปได้ ว่าระบบฐานข้อมูลนี้สามารถใ ช้
ปร ะ โ ยชน์ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี แล ะยั งส าม ารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานและสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันให้สูงขึ้นซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมั่นคง 

อารยา กสิพันธุ์  (อารยา กสิพันธุ์ , 2552) 
โปรแกรมการคัดกรองโรคไม่ติดต่อกรณีศึกษา  : 
โรงพยาบาล – บาพลีจังหวัด; 2551การศึกษาครั้งน้ีเป็น
การศึกษาเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้าง
โปรแกรมการคัดกรองโรคไม่ติดต่อกรณีศึกษา
โรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยเจ้าหน้าที่
พยาบาลได้ทดลองใช้โปรแกรมและท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของ
โปรแกรมและความถูกต้องแม่นย ารวมทั้งความ
สมบูรณ์ของข้อมูลในการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อซึ่ง
โปรแกรมนี้สามารถท าการคัดกรองได้ 9โรคคือ
โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง, โรคอ้วน, 

โรคมะเร็งปากมดลูก, โรคมะเร็งเต้านม, โรคหัวใจและ
หลอดเลือด, โรคอัมพฤกษ์อัมพาต, โรคซึมเศร้าและ
ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายขอศูนย์สุขภาพชุมชน 

ในการออกแบบระบบและจัดท าฐานข้อมูลภายใต้
ระบบเครื่องให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) และ
เครื่องแม่ข่ายมายเอสคิวแอล (MySQL server) และ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) เพื่อใช้พัฒนา
โปรแกรมการคัดกรองโรคไม่ติดต่อโดยการตรวจคัด
กรองโรคไม่ติดต่อท าการค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย
และการหาค่าเฉลี่ยความดันโลหิตสูงรวมทั้งการหา
ผลรวมของแบประเมินความเสี่ยงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้
โปรแกรมสามารถเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลและออก
รายงานข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ 

ผลการศึกษาท่ีได้คือโปรแกรมการคัดกรองโรคไม่
ติดต่อโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ใช้โปรแกรมมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมการคัด
กรองโรคไม่ติดต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดในหัวข้อโปรแกรมง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้และมี
ความสมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมคาดว่าควรจะน าโปรแกรมนี้ไปใช้
งานจริงในอนาคต 
 

วิธีการวิจัย  
การพัฒนาระบบจั ดการฐานข้อมู ลผู้ ป่ ว ย

สาธารณสุขผู้จัดท าได้มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
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การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

การวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบงานเก่าของสาธารณสุขเทศบาลท่าข้ามต าบลท่า
ข้ามอ าเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เก็บรวบรวม
ข้อมูลและรายละเอียดของระบบงานซึ่งผู้พัฒนาได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลศึกษาเครื่องมือต่างๆที่ ใ ช้ในการ
ออกแบบและสร้างระบบงาน 

เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บคว ามต้ อ งก าร ในระบบงานของ
สาธารณสุขเทศบาลท่าข้ามต าบลท่าข้ามอ าเภอชน
แดนจังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการ
ออกแบบและสร้างระบบงาน 

วิเคราะห์การท างานของระบบ 

การสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย
ออนไลน์สาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าข้ามอ าเภอชน
แดนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้วิจัยได้จัดท าโปรแกรม3ส่วน
คือ1) โครงสร้างโปรแกรมเป็นการวางแผนโครงสร้าง
กระบวนการท างานในรูปแบบของSite Map และFlow 

Chart เป็นการออกแบบหน้าจอโปรแกรมตั้งแต่เริ่มแรก
จนจบการท างาน2) กระบวนการท างานของโปรแกรม
มีอยู่2ส่วนคือส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนผู้ใช้งานส่วน
ของผู้ดูแลระบบจะมีวิธีการจัดสามารถเพิ่มลบแก้ไข
ผู้ใช้งานระบบส่วนผู้ใช้งานระบบจะถูกแบ่งออกเป็น4

ส่วนหลักๆคือ1ส่วนของผู้ใช้ระบบ (เจ้าหน้าที่ เวช
ระเบียน) สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลประวัติผู้ป่วย
สามารถค้นหาข้อมูลประวัติผู้ป่วยสามารถค้นหาข้อมูล
การรักษาพยาบาล2ส่วนของผู้ใช้ระบบ (เจ้าหน้าที่
สอบถามประวัติ ) สามารถเพิ่มบันทึกค้นหาข้อมูล
ประวัติผู้ป่วยสามารถเพิ่มบันทึกค้นหาข้อมูลอาการ
ของผู้ป่วยสามารถค้นหาข้อมูลการรักษาพยาบาล3

ส่วนของผู้ใช้ระบบ (แพทย์) สามารถเพิ่มลบแก้ไข
ข้อมูลการรักษาพยาบาลสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล
การสั่งจ่ายยาสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งจ่ายยา
สามารถค้นหาข้อมูลยาสามารถค้นหาข้อมูลการ
รักษาพยาบาล4ส่วนของผู้ใช้ระบบ (เภสัชกร) สามารถ
เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลยาสามารถบันทึกจ านวนยาตาม
ค าสั่งแพทย์สามารถแสดงรายงานข้อมูลการจ่ายยา
ทางสถิติ3) การออกแบบส่วนติดต่อการใช้งาน
โปรแกรมโดยมีการออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์เช่น
หน้าจอหลักหน้าจอการสมัครสมาชิกหน้าจอการสั่งซื้อ
สินค้าและออกแบบหน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบจาก
ข้อมูลดังที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยได้น าข้อมูลไปเสนอ
สาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าข้ามอ าเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกันทั้งสอง
ฝ่ายจากนั้นน าข้อมูลที่ออกแบบไว้มาสร้างโปรแกรม
ต่อไป 

 

ออกแบบระบบการท างาน 

 

ภาพที่ 1 Context Diagram 
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การด าเนินงานวิจัย 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบ 

2. เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

3. วิเคราะห์การท างานของระบบ 

4. ออกแบบระบบการท างาน 

5. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. ติดตั้งการใช้งานโปรแกรม 

7. เก็บรวบรวมการใช้งานโปรแกรม 

8. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

2. ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

 
ผลการวิจัย (Results) 

   
ภาพที่ 2                      ภาพที่ 3 

   
ภาพที่ 4   ภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่เว็บไซต์ระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยสาธารณสุข 

ภาพที่ 3 หน้าจอจัดการข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วย 

ภาพที่ 4 หน้าจอลงทะเบียนพนักงานสาธารณสุข 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างรายงานข้อมูลการจ่ายยาสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 คนเป็นเพศชาย 2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 50 และเป็น

เพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวน (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
งานในด้านการออกแบบ ด้านการจัดเก็บข้อมูล และด้านรายงานผล 

 

 
 

 จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมทั้งหมดของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.32 และเมื่อพิจารณาแต่ละสว่นประกอบด้วย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อการ
ออกแบบระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อ
ระบบมีความสวยงามอยู่ ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบน0.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อ
ขนาดของตัวอักษรมีการออกแบบอย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย  4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อการ
ใช้ระบบได้สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 
4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อการ
ออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่ายอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่า เฉลี่ย  4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อ
ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในหัวข้อเมนู
เลือกใช้งานเข้าใจง่ายอยู่ ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 5.00และค่าส่วนเบี่ยงเบน 0.00 

 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ

จัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยสาธารณสุข  กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลท่าข้ามอ าเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อให้แพทย์และพนักงานสาธารณสุขสามารถจัดการ
ระบบการจัดการข้อมูลการรักษาต่ างๆภายใน
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสมและประเมินความพึงพอใจ
ทัศนคติของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบในด้านต่างๆ
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด4คนเป็นแพทย์
1คนเจ้าหน้าที่สอบถามประวัติ1คนเจ้าหน้าที่ เวช
ระเบียน1คนเภสัชกร1คน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลผู้ป่วย
ออนไลน์สาธารณสุขเทศบาลต าบลท่าข้ามอ าเภอชน
แดนจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดจ านวน4คนมีข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน2คนเพศชาย
จ านวน2คนเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ50และเป็นเพศ
หญิง2คนคิดเป็นร้อยละ50 

แสดงผลความพึงพอใจในการใช้ระบบโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลผู้ป่วยออนไลน์สาธารณสุขเทศบาล
ต าบลท่าข้ามอ าเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จาก
ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบพบว่า 

 การออกแบบระบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 ระบบมีความสวยงามอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ขนา ดตั ว อั กษ รมี ก า รออกแ บบอย่ า ง
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 การใช้งานระบบได้สะดวกอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 การออกแบบป้อนข้อมูลเข้าใช้งานง่ายอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 การรายงานผลมีความถูกต้องอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในและภายนอกของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก ที่มีต่อการท างานวิจัยและเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในปี 2558 จ านวน 124 คน  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน  5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ ม่ึงมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.996 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของ
ประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยที่บุคลากรมแีรงจูงใจภายในต่อการท างานวิจัยในระดับมาก และบุคลากรมีแรงจูงใจภายนอกต่อการท างานวิจัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) แรงจูงใจภายในของบุคลากรที่ส่งผลต่อการท างานวิจัยมากที่สุด คือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนแรงจูงใจ
ภายนอกที่ส่งผลต่อการท างานวิจัยของบุคลากรมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) บุคลากรเพศหญิงมีแรงจูงใจในการท างานวิจัย
สูงกว่าเพศชาย ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 4) บุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สังกัดและต าแหน่งงาน 
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการวิจัยไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, งานวิจัย, บุคลากร 

Abstract 
This research aims to study effects of intrinsic and extrinsic motivation of personnel at Rajamangala 

University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus, on conducting research, as well as to compare motivation 
level according to personal variables.Samples in this research consisted of 124 working personnel in academic 
year 2015. A tool used in this research was a 40-item 5-point rating scale questionnaire, with reliability level of 
0. 966.  Statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test for two-group 
comparison, and one way ANOVA.  The research yielded the following results:  1)  Overall motivation level of 
personnel in conducting research was in middle level. The personnel had high level of intrinsic motivation, but 
middle level of extrinsic motivation for conducting research. 2) Intrinsic motivations that had the highest effect on 
conducting research were promotion in work, the extrinsic motivations that had the highest effect on conducting 
research were modern technology.3)  Female personnel had higher level of motivation in conducting research 
than male personnel at a significant level of 0.01 and 4) Personnel with different age, educational level, working 
period, and position did not have significant difference in motivation to conduct research. 

Keywords: Motivation, research, personnel  
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บทน า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล  พ.ศ.2548  มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา  
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฎิบัติ  
ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการ
ในด้ านวิทยาศาสตร์และเทค โน โลยี แก่ สั งคม  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสใน
การศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
เป็นหลัก (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548) จากพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการท างานวิจัยเป็น
ภารกิจส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัยเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้  ความเข้าใจ  ความ
ถูกต้อง  ในสิ่งที่ต้องการศึกษา  มีการรวบรวบข้อมูล  
ก าร จั ด ร ะ เบี ย บ ข้ อ มู ล   ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ตีความหมายของผลที่ ได้จากการวิเคราะห์  มึ่ ง
เป้าหมายที่ส าคัญของการวิจัย  คือ  การได้มามึ่ง
ความรู้  ความเข้าใจ  ในสิ่ งที่ต้องการศึกษาอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชา  เป็นการกระท าอย่างมีระบบที่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  การวิจัยเกิดขึ้น
ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ  การวิจัยเพื่อ
ความรู้ทางวิชาการ  และการวิจัยประยุกต์  มึ่งเป็น
การวิจัยที่น าผลมาใช้ในทางปฏิบัติโดยตรง   ดังนั้น  
การท างานวิจัยจึ งเป็นภาระงานที่ บุ คลากรใน
มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ  ต้องด าเนินการอย่างเป็น
ประจ าเพื่อการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

ดั งนั้ นการท างานวิจัยจึ งเป็ นภาระงานที่
บุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้
ทางวิชาการ ทั้งนี้เป็นการศึกษาในมุมมองลักษณะ
ของแรงจูงใจ (คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์, 2554) มึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  แรงจูงใจภายใน  กล่าว
ว่า  เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล  มึ่งอาจจะ
เป็นเจตคติ  ความคิดเห็น  ความสนใจ  ความตั้งใจ  
การมองเห็นคุณค่า  ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ  
และแรงจูงใจภายนอก  มึ่งเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัว
บุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการ
ได้รับรางวัล  เกียรติยศ  ช่ือเสียง  ค าชม  การได้รับ
การยอมรับ  ยกย่อง ฯลฯ  หรืออาจหมายถึงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานในสถาบันการศึกษา  เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งที่มีความส าคัญในการสร้างและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานวิจัย  
โดยในการท างานวิจัยผู้ท าวิจัยมีกระบวนการในการ
ด าเนินงานวิจัยหลายขั้นตอน  นั่นคือ การด าเนินการ
ด้านกระบวนการวิจัย  การบริหารจัดการ  และการ
เสริมแรง  ดังนั้นเพื่อให้การท าวิจัยมีมาตรฐาน  มี
คุณภาพและผลการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มหาวิทยาลัยต้องเข้าใจสภาพการวิจัยและแนวทาง
พัฒนาการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อน าผลการวิจัยมาก าหนด
นโยบาย  สนับสนุนให้สอดคล้องและเอื้อต่อการท า
การวิจัย  ตลอดจนกระตุ้นทัศนคติเชิงบวกต่อการท า
วิจัยของบุคลากรอย่างถูกต้อง  มึ่งในทางปฏิบัติแล้ว
การกระตุ้น ให้บุคลากรท างานวิจัยนั่ นมิ ใช้ ง่าย  
เนื่ อ งจาก โดยป กติ ภ าระงานของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยนั่นมากอยู่แล้ว  รวมทั้งข้อจ ากัดของ
ปัจจัยอื่นๆ อีก  ทั้งเครื่องมือและบุคลากรด้วยที่เป็น
อุปสรรคต่องานวิจัย 

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น  คณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีต่อการท าวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 
เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท าวิจัยของบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  พิษณุโลก  ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริง  อันส่งผลถึงกระบวนการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและสอดรับกับพันธกิจของสถาบัน  
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และส่งผลถึงกระบวนการพัฒนานักศึกษาและผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของสังคม   

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
เพื่ อศึ กษาแรงจู งใจภายในและแรงจู งใจ

ภายนอกของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  พิษณุโลก  ท่ีต่อการท างานวิจัย 

แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้ อง (Literature 
Review) แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ มีนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้ 

Vroom (Vroom, Victor, 1995) แรงจูงใจ 
หมายถึง กระบวนการในการ ควบคุมหรือครอบ ง า 

ทางเลือกโดยบุคคลหรืออินทรีย์  ต่ าสุด ( lower 
organisma) โดยไม่เปิดโอกาสให้เลือก ทางเลือกอื่น 
ๆ ด้วยความสมัครใจ เช่น เมื่อเราเกิดความรู้สึกหิว 
เราก็ต้องรับประทานอาหาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของร่างกาย มึ่งไม่มีโอกาสเลือกทางเลือกอื่น
แต่อย่างใด 

เสนาะห์  ติ เยาว์  (เสนาะ  ติ เยาว์ , 2546) 
แรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่ างเต็มที่ จนงานขององค์การบรรลุ
เป้ าหมาย โดยมี เง่ือนไขว่าการทุ่ ม เท  นั้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของคนคนน้ัน 

ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ , 
2548)ให้ความหมายไว้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึงแรงผลักดันทั้งจากภายนอกและภายในมึ่ง
ช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้
บุคคลกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วย
ความเต็มใจและเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล 

พชรพร ครองยุทธ (พชรพร ครองยุทธ, 2549) 
แรงจูงใจ หมายถงึ ปัจจัยท่ีเป็นตังกระตุ้นหรือผลกัดัน
ให้บุคคลทุ่มเทแรงกายแรงใจและแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

จากค าอธิบายและความหมายดังกล่าว สรุปได้
ว่าแรงจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจาก
สิ่งเร้า ให้เกิดพฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของตน โดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรน
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง โดยมีเง่ือนไขว่า 
ความพยายามนั้นสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจแก่
บุคคลตามที่ต้องการ 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
Herzberg, Mausner, and Snyderman 

(Herzberg, F., Mausner B. and Snyderman B., 
1959) แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors 
Theory) ปัจจัยของ Herzberg ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการท างานของบุคคล ได้ให้ลักษณะไว้ 2 
ประการ ได้แก่ 

1. ปัจจัยจูงใจ  (Motivational Factor)เป็น
ปัจจัยที่กระตุ้น หรือปัจจัยภายใน  ให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน ท าให้การทท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน มึ่ งเป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคคล ได้แก่ 1.ความส าเร็จในงาน 2. การ
ได้รับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. 
ความรับผิดชอบในงานและ 5. ความก้าวหน้า 

2. ปั จจั ย ค้ า จุ น  (Hygiene Factors) ห รื อ
ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการท างานอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะ
ที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรก็อาจท าให้เกิดการ
ไม่ชอบมึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกของตัวบุคคล 
ได้แก่ 1. เงินเดือน 2. นโยบายและการบริหาร              
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 4.สภาพการ
ท างาน 5.วิธีปกครองบังคับบัญชา 6.สถานะทาง
อาชีพและ7.ความมั่นคงในการท างาน 

ทฤษฎี สอ งปั จจั ยขอ ง เฮิ ร์ ม เบิ ร์ ก  (Two 
Factors Theory) (พ รทิ พ ย์  สุ ติ ย ะ , 2550 ) ใน
ทฤษฎี นี  มี ช่ือ เรี ยกว่ าแตกต่ างกันออกไป  คื อ 
“Motivation- Maintenance Theory” หรือ“Dual 
Factor Theory”  ห รื อ  “ The Motivation - 
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Hygiene Theory”  ห รื อ  Two Factors Theory
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ประกอบด้วย ปัจจัย
จูงใจ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้น
ในการท างานและปัจจัยจูงใจที่รักษาสุขลักษณะจิต 
หรือปัจจัยจูงใจที่บ ารุงรักษาจิตใจมึ่งเฮิร์มเบิร์ก 
(Herzberg)ได้ท าการศึ กษาปั จจัยภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองค์กร ดังน้ี คือ 

1. ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน 
(Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน
มึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน เป็นกลุ่ม ปัจจัยที่มีสภาพ
เป็นตัวกระตุ้นจูงใจและท าให้เกิดความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากมิได้จัดให้มีขึ้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิด
ความไม่พอใจในการท างาน ปัจจัยกลุ่มนี้ สามารถใช้
เป็นตัวกระตุ้นจูงใจผู้ปฏิบัติงานมึ่งประกอบด้วย  
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ( The Work Itself)  
ความส าเร็จของงาน (Achievement)  การได้รับการ
ยอมรับนับถือ (Recognition)  ความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  ความก้าวหน้า (Advancement) 
และโอกาสในการเจริญ เติบ โต  (Possibility of 
Growth)  

2.  ปั จ จั ย ค้ า จุ น บ า รุ ง รั ก ษ า จิ ต ใ จ 
(Maintenance Facctors) หรือปัจจัยค้ าจุนรักษา
สุขลักษณะจิต เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้าง
ความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มี
ขึ้นเพื่อเป็นสิ่งจรรโลงใจ หรือส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานให้คงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป 
ปัจจัยบ ารุงรักษาเป็นปัจจัยที่มีผลในทางป้องกันเป็น
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถจูงใจได้คือ ช่วยขจัดความไม่
พอใจต่าง ๆ ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพอใจได้ 
ปั จจั ยกลุ่ มนี  มี ดั งนี้  น โยบายและบริหารของ
หน่วยงาน (Company Policy and Administration) 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ส่ ว น ตั ว กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา เพื่ อนร่วมงาน( Interpersonal 
Relation with Superior, Subordinate and 
Peers)  ความมั่นคงในงาน (Security)  สวัสดิการ 

(Fringe Benefits)  สภาพการท างาน (Working 
Conditions) และความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal 
Life)  

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับ
แ ร งจู ง ใจ ขอ ง เฮิ ร์ ม เบิ ร์ ก เน้ น อ ธิ บ าย แล ะ ให้
ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการได้แก่ ตัวกระตุ้น 
(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สอง
ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัย
ความหมายของการวิจัย  

ค านิยามในพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบันได้นิยามความหมายของการวิจัยไว้ว่า 
การวิจัย หมายถึง การค้นคว้าที่มีระบบแบบแผน
เพื่อให้ได้มามึ่งความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
โดยที่การค้นคว้าอย่างมีระบบแบบแผน หรือเรียกว่า
กระบวนการวิจัย เริ่มจากการ สังเกต น าไปสู่การตั้ง
ค าถาม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและ
การน าเสนอ 

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (ณรงค์โพธิ์ พฤกษา
นันท์, 2551) กล่าวว่า การวิจัยหมายถึงกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าความจริง ความรู้ที่เราสงสัย เพื่อหา
ค าตอบหรือข้อเท็จจริงที่ด าเนินไปอย่างมีระเบียบและ
เป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้
เพื่อให้ได้มามึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 

ประทุม ฤกษ์กลาง (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2538) 
กล่ าวว่ า การวิจัย เป็น  วิธีการแสวงหาความรู้
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ อ ธิบ ายปั ญ ห าข้ อข้ อ งใจของ
ปรากฎการณ์ต่างๆอย่างมีระบบระเบียบ โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ใด้ค าตอบที่น่าเชื่อถือ
และใช้อ้างอิงได้ทั่วไป 

มาเรียม นิลพันธุ์ (มาเรียม นิลพันธ์ , 2553) 
กล่าวว่า การวิจัยคือกระบวนการแสวงหาความรู้
อย่างเป็นระบบเช่ือถือได้โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ผลที่ได้สามารถ
น าไปแก้ปัญหาพัฒนาองค์ความรู้ 
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เอกนฤน บางท่าไม้ (เอกนฤน บางท่าไม้ และ
คณะ, 2558) ได้ให้ความหมาย การวิจัย คือ กระบวน
การศึกษาหาความรู้ อย่างเป็นระบบ ข้อเท็จจริงของ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ประยุกต์กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มามึ่งค าตอบโดยใช้หลักของ
เหตุผล อ้างอิงหลักการเพื่อหาข้อสรุปและน าไปใช้
อย่างเป็นประโยชน์ในการด าเนินการต่าง ๆ 

โดยสรุป การวิจัย คือ การศึกษาค้นคว้า อย่าง
เป็นระบบระเบียบ เพื่อแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหา 
หรือค าตอบการวิจัยที่ก าหนด เพื่อแสวงหาความรู้
ให ม่  วิ ธี ก ารท า งาน ให ม่  ๆ  มึ่ งก ารท า ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ  ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ที่มีการ
วางแผนล่วงหน้าอย่างมี ระบบทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ผลการศึกษาถูกต้องและเชื่อถือได้  

ความส าคัญของการวิจัย 

ด้ า น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร วิ จั ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จากการศึกษา พบว่า บทบาท
ด้ า น ก า ร วิ จั ย ข อ งส ถ า บั น  อุ ด ม ศึ ก ษ าจ า ก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เห็น
ได้ว่า การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษา
ต้องด าเนินการควบคู่กับภารกิจด้านอื่นๆ โดยอาจ
น ามาก าหนดเป็นนโยบายเฉพาะของสถาบัน และมี
การส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มึ่งในประเด็นนี้ ไพฑูรย์ (ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2543)กล่าวว่า ตามมาตรา 30 มึ่งหมายความ
ว่า ผู้สอนจะต้องมีการวิจัยค้นคว้าอยู่เสมอเพื่อท าให้
ผู้เรียนมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเหตุนี้ จึง
เห็นได้ ชัดเจนว่า กระบวนการทางวิชาการของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางของ
การสร้าง การประยุกต์ การวิจัยและการส่งเสริมให้
กระบวนการของการสร้างความรู้ขึ้นในสังคมของเรา
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุมระดับโลกเรื่อง 
“การอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : วิสัยทัศน์และการ
ปฏิบัติ”(World Declaration on higher Education 

for the Twenty First Century Vision 
Action,1998) มึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2542 ณ ส านักงาน
ของยูเนสโก กรุงปารีส ได้ข้อสรุปว่า การวิจัยเป็น
พันธกิจที่ส าคัญของการศึกษา เพราะสามารถท าให้
เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาความรู้ใหม่ๆขึ้นมา และ
เป็นการสร้างความรู้ ใหม่ การถ่ายทอดและการ
วิเคราะห์ความรู้ควรจะท าเพื่อผลประโยชน์ของสังคม  

วิธีการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 
มีจ านวนประชากร จ านวน 178 คน เป็นข้าราชการ
พลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
พนักงานพันธกิจ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายการสอน มีจ านวน 121 คน 
กลุ่มที่  2 บุคลากรสายสนับสนุนการสอน มี

จ านวน 57 คน(ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
ปีการศึกษา 2556) 

ตัวอย่าง  ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัย
ก าห นดขนาดตั วอย่ า งโดย ใช้สู ต รของ   Taro 
Yamane  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2548)โดย
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน      
5 % ด้วยระดับความเช่ือมั่น 95 % สามารถค านวณ
ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยจ านวน  124  ตัวอย่าง 

การวิจัยในครั้งนี้เลือกสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตาม
โอกาสทางสถิติ  (Probability Sampling) โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage   
Sampling)  โดย  

ขั้นที ่1 แบบการสุ่มแบบเป็นช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) คือ  แบ่งตามหน้าที่   ได้แก่ 
บุคลากรสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุน   

ขั้นที่ 2 แบบการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยในแต่ ละหน้ าที่ มี การ
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จัดแบ่งประชากรเป็นกลุ่มหรือช้ันย่อย ๆ คือ แบ่ง
ตามสังกัด คือ คณะ 3 คณะและ กอง 2 กองโดย
ก าหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละสัดส่วน 

ขั้นที่  3 เลื อกสุ่ ม โดยใช้การสุ่ มอย่ างง่าย 
(Simple Random Sampling) ให้ครบตามจ านวน
อย่างน้อย 124 ตัวอย่าง   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้ งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล

ช่วงเวลาเดียว (Cross-sectional approach) โดย
คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ 
จ านวน 124 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. เมื่อสร้างเครื่องมือการวิจัยแล้วเสร็จ น าไป
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ 
และทดลองน าแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด มา
ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Chrobach’s 
Alpha Coefficient)  

2. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามโดยคณะผู้วิจัย  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

สถานที่ท าการทดลอง / เก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งเป็น 3  ตอน 

ดังนี้   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้ สังกัด ต าแหน่งงาน    

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจภายใน  
มึ่ งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นในการท างานวิจัย  ได้แก่  
ผลส าเร็จในการท างานวิจัย การได้รับการยอมรับ  
ลั ก ษ ณ ะขอ งงาน วิ จั ย ที่ ท า ค ว าม รั บ ผิ ด ชอ บ  
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัยแรงจูงใจ

ภายนอก  ปัจจัยสุขอนามัย  หรือปัจจัยที่ช่วยลด
ความ ไม่พึงพอใจในการท างานวิจัย ได้แก่ นโยบาย
และการบริห ารงานวิ จัยของหน่ วยงาน  การ
พัฒ นาการฝึ กอบรม  การ เลื่ อนต าแหน่ งงาน  
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความปลอดภัยในการท างาน  
และการเพิ่มค่าตอบแทน ข้อจะมีระดับแรงจูงใจให้
เลือก 5 ระดับ โดยมีความหมาย ดังนี้ 

น้อยที่สุด หมายถึง  บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีใน
งานด้านนั้นๆในระดับน้อยท่ีสุด 

น้อย หมายถึง  บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีในงาน
ด้านนั้นๆในระดับน้อย 

ปานกลาง หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีใน
งานด้านนั้นๆในระดับปานกลาง 

มาก หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีในงาน
ด้านนั้นๆในระดับมาก 

มากที่สุด หมายถึง บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีใน
งานด้านนั้นๆในระดับมากท่ีสุด 

ต อ น ที่  3 ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ปั ญ ห า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย 
ตอนที่  2  เป็นค าถามที่วัดแรงจูงใจในการ

ท างานงานวิจัย มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
น้อยที่สุด     ให ้ 1  คะแนน 
น้อย ให ้ 2 คะแนน 
ปานกลาง     ให ้ 3 คะแนน 
มาก            ให ้ 4 คะแนน 
มากท่ีสุด      ให ้ 5 คะแนน 

การแปลความหมาย 
ผลคะแนนที่ได้น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ย  ได้

น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง 

บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยในระดับมาก
ที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง 
บุคลากรมีเจตคติที่ดีในงานด้านนั้นๆในระดับมาก 
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง 
บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยในระดับปาน
กลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง 
บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง 
บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยในระดับน้อย
ที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1.   วิ เค ร าะห์ ห าค่ าค วาม เช่ื อ ถื อ ได้ ข อ ง

แบบสอบถาม   โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Chronbach’s Alpha Coefficient) 

2. น า เสนอข้อมู ลทั่ ว ไป  โดย ใช้สถิ ติ เชิ ง
พรรณนา แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบแรงจูงใจต่อการ
ท างานวิจัย จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล โดย
การทดสอบความแตกต่างของประชากรสองกลุ่ม (t-
test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one 
way ANOVA)  

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรอิสระ (Independent   Variable)  

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ท างาน สังกัดและต าแหน่ง   

ตั ว แ ป รต าม  (Dependent   Variable)   
ได้แก่ แรงจูงใจต่อการท างานวิจัย ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
จ าแนกออกเป็น  

แรงจูงใจภายในจ าแนกออกเป็น 5  ด้าน คือ 
ด้านผลส าเร็จในการท างานวิจัย  ด้านการได้รับการ

ยอมรับ ด้านลักษณะของงานวิจัยที่ท า ด้านความ
รับผิดชอบและด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

แรงจูงใจภายนอก จ าแนกออกเป็น 6  ด้าน คือ 
ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ด้าน
การพัฒนาการฝึกอบรม ด้านการเลื่อนต าแหน่งงาน 

ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานและด้านการเพิ่มค่าตอบแทน 

ผลการวิจัย 
1. แรงจูงใจต่อการท างานวิจัย ของบุคลากร

มหาวิท ยาลั ย เทค โน โลยี ราช ม งคลล้ านน า 
พิษณุโลก  

การศึกษาแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ท าการศึกษาจ าแนกออกเป็น แรงจูงใจ
ภายในและภายนอก พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในต่อ
การท างานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 

โดยที่ภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจภายในต่อ
การท างานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.47 โดยที่ภาพรวมบุคลากรมีแรงจูงใจ
ภายนอกต่อการท างานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คื อมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  2.86 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อการ
ท างานวิจัย ของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีแจงจูงใจ
ในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มากที่สุด คือ
มีระดับแรงจูงใจในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  รองลงมาคือ ด้าน
ลักษณะงานวิจัยที่ท า มึ่งมีระดับแรงจูงใจในระดับ
มากเช่นกัน คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 

ส่วนแรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อการท างาน
วิจัย ของบุคลากร พบว่า บุคลากรมีแจงจูงใจในด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มากที่สุด คือมีระดับแรงจูงใจใน
ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.19 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 รองลงมาคือด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน มึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ปัจจัยแรงจูงใจที่มตี่องานวิจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจภายใน    
ด้านผลส าเร็จการท างานวิจัย   3.36 0.70 ปานกลาง 
ด้านการได้รับการยอมรับ 2.98 0.65 ปานกลาง 
ด้านลักษณะของงานวิจัยที่ท า 3.43 0.62 มาก 
ด้านความรับผิดชอบ 3.38 0.47 ปานกลาง 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่   การงาน 3.91 0.64 มาก 
ภาพรวมแรงจูงใจภายใน 3.41 0.47 มาก 
แรงจูงใจภายนอก    
ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 2.72 0.85 ปานกลาง 
ด้านการพัฒนาการฝึกอบรม 2.98 0.73 ปานกลาง 
ด้านการเลื่อนต าแหน่งงาน 2.78 0.79 ปานกลาง 
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.19 0.90 ปานกลาง 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 2.99 0.77 ปานกลาง 
ด้านการเพิ่มค่าตอบแทน 2.64 0.90 ปานกลาง 
ภาพรวมแรงจูงใจภายนอก 2.86 0.70 ปานกลาง 
ภาพรวมทั้งหมด 3.14 0.54 ปานกลาง 

 
2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
  

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

แรงจูงใจ 
เพศ (ค่าเฉลี่ย) 

T-test 
ชาย หญิง 

แรงจูงใจภายใน 3.15 3.51 -4.057** 
แรงจูงใจภายนอก 2.71 2.92 -1.516 
ภาพรวมทั้งหมด 2.92 3.22 -2.762** 

** มีระดบันัยส าคัญ 0.01 
 

ในภาพรวมบุคลากรเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ
ท างานวิจัยแตกต่างกับเพศชาย ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.01 โดยที่ ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงเท่ากับ 3.22 และ
ค่าเฉลี่ยของเพศชายเท่ากับ 2.92  

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายใน พบว่า เพศหญิง
และเพศชายมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยแตกต่างกัน 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01โดยที่ ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ
ภายใน เพศหญิงเท่ากับ 3.51 และค่าเฉลี่ยของเพศ
ชายเท่ากับ 3.15 

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายนอก พบว่า เพศ
หญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

อายุ 
แรงจูงใจ 

ภายใน ภายนอก ภาพรวม 
25 – 34 ปี 3.45 3.02 3.24 
35 – 44 ปี 3.49 2.81 3.15 
45 – 54 ปี 3.26 2.73 2.99 
55 – 60 ปี 3.47 2.78 3.12 
Z-test 1.723 1.280 1.423 

ในภาพรวมบุคลากรที่มีกลุ่มอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ0.05 

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

ระดับการศึกษา 
แรงจูงใจ 

ภายใน ภายนอก ภาพรวม 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2.90 2.45 2.68 
ปริญญาตร ี 3.47 3.04 3.26 
ปริญญาโท 3.37 2.77 3.08 
ปริญญาเอก 3.49 2.86 3.18 
Z-test 0.846 1.275 1.139 

ในภาพรวมบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาการท างานกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

ระยะเวลาการท างาน 
แรงจูงใจ 

ภายใน ภายนอก ภาพรวม 
1 – 5 ปี 3.54 2.95 3.26 
6 – 10 ป ี 3.41 2.91 3.16 
11 – 15 ปี 3.55 3.10 3.33 
16 – 20 ปี 3.30 2.66 2.98 
มากกว่า  20  ปี 3.32 2.76 3.04 
Z-test 1.379 1.228 1.535 

ในภาพรวมบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ0.05 
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ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสังกัดการท างานกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

สังกัด 
แรงจูงใจ 

ภายใน ภายนอก ภาพรวม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.18 2.83 3.00 
คณะบริหารธุรกิจฯ 3.66 2.90 3.29 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 3.33 2.72 3.03 
กองการศึกษา 3.47 3.00 3.23 
กองบริหารทรัพย์กร 3.38 3.04 3.21 
Z-test 3.159* 0.958 1.366 

* มีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ในภาพรวมบุคลากรที่มีสังกัดการท างานต่างกัน
มีแรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ0.05 

เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายใน พบว่า บุคลากรที่
มีสังกัดการท างานต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน

วิจัยแตกต่ างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยที่
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
ของแรงจู งใจภ ายในสู งที่ สุ ด  คื อ เท่ ากับ  3.66 
รองลงมาคือ บุคลากรกองการศึกษา มีค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจภายในสูงท่ีสุด คือเท่ากับ 3.47 

 

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งงานกับแรงจูงใจต่อการท างานวิจัย 

ต าแหน่งงงาน 
แรงจูงใจ 

ภายใน ภายนอก ภาพรวม 
ผู้บริหาร 3.08 2.45 2.76 
อาจารย์ (ข้าราชการ) 3.37 2.70 3.04 
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 3.51 2.92 3.23 
อาจารย์ (พนักงานพันธกิจ) 3.26 2.68 2.97 
พนักงานสายสนับสนุน (พนักงานราชการ) 3.90 3.93 3.91 
พนักงานสายสนับสนุน (พนักงานพันธกิจ) 3.62 3.03 3.32 
พนักงานสายสนับสนุน (ข้าราชการ) 3.27 2.86 3.07 
Z-test 1.544 1.318 1.415 
    

ในภาพรวมบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกันมี
แรงจูงใจในการท างานวิจัยไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ0.05 

สรุปผลการวิจัย 
แรงจูงใจโดยรวมต่อการท างานวิจัยอยู่ระดับ

ปานกลาง มึ่งมีแรงจูงใจภายในต่อการท างานวิจัยอยู่
ในระดับมาก โดยพบว่าด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานเป็นแรงจูงใจภายในท่ีมีผลมากที่สุด น่ันแสดง

ว่าบุคลากรท างานวิจัยเพราะว่างานวิจัยมีผลต่อ
ความก้าวหน้าในการท างาน มึ่งสอดคล้องกับ คณธ
วัลย์ (คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์, 2554) ส่วนแรงจูงใจ
ภายนอกต่อการท างานวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ที่บุคลากรมีแรงจูงใจในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก
ที่สุด นั่นแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลตอ่การท างาน
วิจัยของบุคลากร มึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณ (สุวรรณ 
พรหมเขต, 2558) ได้ศึกษาไว้เช่นกัน 
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เพศที่แตกต่างกันของบุคคลท าให้มีแรงจูงใจใน
การท างานวิจั ยแตกต่ างกัน  มึ่ งสอดคล้องกั บ 
นพวรรณและคณะ(นพวรรณ รื่นแสง และคณะ , 
2555) ได้ศึกษาไว้เช่นกัน 

ใน ขณ ะที่  ก ลุ่ ม อ ายุ , ระดั บ ก ารศึ ก ษ า , 
ระยะเวลาการท างานและต าแหน่งงานที่ต่างกันของ
บุคคลท าให้แรงจูงใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีที่
สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใด ระดับการศึกษาใด 
ท างานมานานเท่าใดและอยู่ ในต าแหน่ งใดเมื่ อ
กล่าวถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในรูปของ
ผลงานศึกษาวิจัยจะช่วยยกฐานะทางสังคมผู้ของท า
วิจัยให้เป็นผู้รู้ ผู้ช านาญในศาสตร์ศิลป์ตามที่ตนถนัด 
สอดคล้องกับความหมายของการศึกษาวิจัยของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555) ที่กล่าวว่า การ
ศึกษาวิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้ ความจริง
อย่างมีระบบ ตามระเบียบแบบแผนและวิธีการวิจัยที่
เป็นยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มึ่ง
องค์ความรู้ใหม่ ที่ใช้แก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ หรือเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
หรือเพื่อน าไปตั้งกฎทฤษฎี ที่อธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ ได้อย่างน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
และวิชาชีพของประชาคมวิจัย มึ่งสอดคล้องกับ 
สุวรรณ (สุวรรณ พรมเขต, 2556) ได้ศึกษาไว้เช่นกัน 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริม
การผลผลิ ต งานวิ จั ย  มท ร .ล้ าน นา  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2557 ประเภททุน R2S (Research for 
supporting staff) 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของวัฒนธรรมคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก และเพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพภายใน ของมทร.ล้านนา พิษณุโลก ข้อมูลความคิดเห็นจาก
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวน 104 คนโดยใช้แบบส ารวจ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จ านวน 19 
คน วิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยข้อมูลทั้งสองส่วน
ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ SWOT และการจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นโดยรวมของคณาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ เกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ของ 
วัฒนธรรมคุณภาพภายในของมทร.ล้านนา พิษณุโลก อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มิติด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหารเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 มิติด้านการวางแผน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 มิติด้าน
การพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 มิติด้านการท างานเป็นทีมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และมิติด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28  

2. กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวคิดจากผู้บริหารระดับกลาง 19 คน ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
บุคลากร ด้านองค์กร ด้านการด าเนินงานขององค์กร ด้านปัจจัยภายนอก และด้านบริหารจัดการ ซ่ึงก าหนดเป็นกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ 
คือ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน และกลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน 

ค าส าคัญ: วัฒนธรรมคุณภาพ   

Abstract 
This research aims to survey current situation of quality culture in Rajamangala University of Technology 

Lanna (RMUTL), Phitsanulok Campus and to find strategies to develop quality culture in RMUTL Phitsanulok 
Campus. Data were collected from 109 faculty staff and personnel using questionnaire and from interviewing 19 
administrators of the university. Surveyed data were analyzed statistically for percentage, means and standard 
deviation, whereas data from interview were analyzed by content analysis. Results from both parts were then 
used for SWOT analysis and draft strategies for development of quality culture in RMUTL Phitsanulok Campus. 
The study yields the following main results. 

1. Overall opinion of faculty staff and personnel about current situation of  RMUTL  
Phitsanulok quality culture was in medium level with average means of 3.17. Considered by aspects, it 

was found that administratiors’ contribution had average mean of 3.38; planning aspect had an average mean of 
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3.21; personnel development aspect had an average mean of 3.32; team work aspect had an verage men of 3.30; 
and management and information system aspect had an average men of 3.28. 

2. Quality culture strategies gained from content analysis of 19 middle-level administrators consisted 
of 5 strategies: personnel, organization, operation, external factors, and management strategies which able to set 
4 developmental strategies: personnel, organization, procedure, and operation support.  

Keywords: quality culture 

บทน า 
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถ

เข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลกจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
จัดการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานทั้ งใน
ระ ดั บ ป ระ เท ศ ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ จึ ง เป็ น
กระบวนการที่ส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษา
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา
เพราะการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
คุณภาพของผู้เรียนจะมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ  รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จึง
เป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกระแสหลักของ
สังคม ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสังคมคุณภาพ (quality 
society) ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน
ของสังคมต้องเน้นให้เกิดระบบคุณภาพสังคมยัง
ต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบ
ได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มี
นโยบายที่ ในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ให้
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้น มุ่งส่งเสริมให้เกิด"วัฒนธรรม
คุณภาพ" ในสถาบันอุดมศึกษา ค าว่า“วัฒนธรรม” 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2545 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่ท าให้เจริญงอก
งามแก่หมู่คณะ  หรือ วิถีชีวิตของหมู่คณะ  หรือ
พฤติกรรม และสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการ
เรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของ
ตน ส่วนค าว่า“คุณภาพ”นั้น หมายถึง ลักษณะความ
ดีหรือลักษณะประจ าบุคคล หรือสิ่งของ “วัฒนธรรม
คุณภาพ” หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือ
การด าเนินชีวิตของบุคลากรทุกคนทุกหน่วยใน
สถาบัน ไม่ว่าตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงาน หรือ
ปฏิบัติภารกิจใดก็ตาม  ทุกคนจะค านึงถึง หรือ
ต้องการท าให้ได้ผลงานท่ีดีไว้ด้วยเสมอ  

“วัฒนธรรมคุณภาพ” เป็นเรื่องความมุ่งมั่นของ
องค์กร ต่อการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ให้ประสบ
ความส าเร็จ หากไม่ส าเร็จแสดงว่าองค์กรบกพร่องใน
เรื่องของวัฒนธรรมคุณภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่า องค์กรเกิดความผิดปกติในการปฏิบัติหน้าที่ 
(Yorke, 2000) ซึ่งหากองค์กรต้องการความส าเร็จ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์กรของตน ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมคุณภาพ
(Viljoen and Van Waveren, 2008) แต่ก่อนที่จะ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรก็ต้องมีการตรวจสอบ
ระดับวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรเสียก่อน ซึ่งการ
รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมคุณภาพ
ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนดกล
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ยุทธ์การด าเนินงานที่ เหมาะสม  (Tang, Aoieong 
and Tsui, 2009)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท า
หน้าที่ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ 
เพื่อให้มีบุคลากรทางด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  การด าเนินการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทาง คุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความส าคัญ และความ
จ าเป็นในการพัฒนา ทั้งคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานของสถาบัน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน และได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ
ด าเนินการตามระบบอย่างครบถ้วน 

เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้เห็นความ
จ าเป็นของการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา พิษณุ โลก โดยมี
เป้ าหมายเพื่ อให้ เกิดวัฒนธรรมคุณ ภาพขึ้นใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัย จะเป็นองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อน าไปใช้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานประจ าให้เกิดผลอย่างมีคุณภาพ 
อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของวัฒนธรรม

คุณภาพภายในของมทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
2.เพื่อจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรม

คุณภาพภายในของมทร.ลา้นนา พิษณุโลก 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เกี่ยวกับ

สภาพการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมคุณภาพใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
และน าข้อมูลสภาพการณ์มาจัดท ากลยุทธ์การพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

กรอบแนวคิด 

                                       
 

กระบวนการ

ขับเคลื่อน 

วัฒนธรรมคุณภาพ 

 ด้วยพลังของทุกภาค
ส่วน 

 ด้วยการท างาน
ต่อเนื่องผ่านวงจร
คุณภาพ (PDCA)) 

 
 
 การบริหารจัดการ

ที่มีคุณภาพ 
 บุคลากรคุณภาพ 
 บัณฑิตคุณภาพ 

พร้อมก้าวสูก่ารมีคุณภาพระดับสากล 

มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ที่ประกันความส าเร็จ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยครั้งนี้ให้ประโยชน์ใน 3 ประเด็นส าคัญ
ดังนี ้

1. ด้านองค์กร งานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึง 
สภาพการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมคุณภาพ

ภายในของมทร.ล้านนา พิษณุโลก 
2. ด้านกลยุทธ์ งานวิจัยนี้ท าให้ได้แนวทาง 
ในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรม

คุณภาพภายในของมทร.ล้านนา พิษณุโลก 
3. ด้านบุคลากร งานวิจัยนี้ท าให้บุคลากร  
โดยเฉพาะสายสนับสนุน ได้แนวทางในการ

ด าเนินงานวิจัยสถาบันในลักษณะ R2R (Routine to 
Research) เพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนา
องค์กร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพการณ์ คุณ ภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก โดยการสอบถามคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 120 คน ด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
ด้านการวางแผนคุณภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยใช้การประมาณค่า 5 ระดับ  

ขั้นตอนที่  2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสาขา หวัหน้าหลักสูตร รองผู้อ านวยการ และ
หัวหน้างาน จ านวน 19 คน ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 
ด้านบุคลากร ด้านองค์กร การด าเนินงานขององค์กร 
ปัจจัยภายนอก และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ 

ขั้นตอนที่ 3 ประมวลข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) 

เพื่อน ามาจัดท าร่างกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกลยุทธ์  

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงกลยุทธ์ตามผลการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตร รอง 
ผู้อ านวยการ และหัวหน้างานต่าง ๆ  ของมทร.

ล้านนา พิษณุโลกจ านวน 19 คน 
2.คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา 

พิษณุโลก จ านวน 120 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1.แบบส ารวจความคิด เห็ น เกี่ ย วกับการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถามคณาจารย์และ 
บุคลากร วิ เคราะห์หาค่าร้อยละ  และหา

ค่าเฉลี่ย 
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ใช้ 
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นหลัก เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาและวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรในด้าน
บุคลากร ด้านองค์กร ด้านการด าเนินงานขององค์กร 
ด้านปัจจัยภายนอก และด้านบริหารจัดการ 

3. น าผลที่ได้มาใช้ในการจัดท าร่างกลยุทธ์การ
พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเพื่อส ารวจสภาพการณ์ของ

วัฒ นธรรมคุณ ภาพภายใน  ของมทร .ล้ านนา 
พิษณุโลก และแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพภายใน มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ได้ผลการศึกษาซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

1.สภาพการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายใน ของมทร.ล้านนา พิษณุโลก ประมวลจาก
ความคิด เห็นของคณ าจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2.กลยุทธ์ในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ 
ภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประมวลจาก

สั มภ าษณ์ บุ คล ากรผู้ บ ริห ารระดั บ กลางของ
มหาวิทยาลัยฯ 

สภาพการณ์ปัจจุบนัของวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในมทร.ล้านนา พิษณุโลก 

สภาพการณ์ปัจจุบันของวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายในมทร.ล้านนา พิษณุ โลก ส ารวจจากกลุ่ม
คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา พิษณุโลก 
โดยใช้เครื่องมือแบบส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาข้อ
ค าถามขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ได้จากงานวิจัยต่าง ๆ 
(สมหญิง ลมูลพักตร์, 2545; เยาวลักษณ์ มหาสิทธิ
วัฒ น์  และปัณ ณ ธร ชัชวรัตน์ , 2550; ปรัชญ า 
เวสารัชช์, 2555; ปรียาภรณ์ โพธิบัณฑิต, 2555) ผล
การส ารวจในส่วนท่ี 1 มีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
จากแบบส ารวจที่ได้รับคืนมาทั้งหมด 104 ชุด 

หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจ านวนแบบส ารวจที่
จัดส่งไปท้ังหมด 120 ชุด สรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

ด้านหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบส ารวจ
พบว่าสังกัดส านักงานรองอธิการบดีจ านวน 2 คน 
หรือร้อยละ 1.9 สังกัดกองการศึกษาจ านวน 19 คน
หรือร้อยละ 18.3 สังกัดกองบริหารทรัพยากรจ านวน 
28 คนหรือร้อยละ 26.9 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรจ านวน 22 คนหรือร้อยละ 
21.2 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จ านวน 
2 1  ค น ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  2 0 .2  แ ล ะ สั ง กั ด ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์จ านวน 12 คนหรือร้อยละ 11.5 

ด้านสายงานของผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่าเป็น
บุคลากรสายวิชาการจ านวน 55 คน หรือร้อยละ 
52.9 และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 49 คนหรือ
ร้อยละ 47.1 

ด้านสถานการณ์เป็นกรรมการคุณภาพของ
หน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่าเป็น
กรรมการจ านวน 31 คน หรือร้อยละ 29.8 และไม่ได้
เป็นกรรมการจ านวน 73 คนหรือร้อยละ 70.2 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบั ติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

ในด้ าน ระดั บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีการส ารวจใน 5 ด้าน โดย
ภาพรวมพบว่า คณาจารย์และบุคลากรเห็นด้วยปาน
กลางเกี่ ยวกับการปฏิ บั ติ งานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน (ค่าเฉลี่ย = 3.17) 

มิติด้านความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา 

พิษณุโลก มีความคิดเห็นในมิติด้านความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหารในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.38 

มิติด้านการวางแผนคุณภาพ 
พบว่าคณาจารย์และบุคลากรของ มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก มีความคิดเห็นในมิติด้านการวางแผน
คุณภาพในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.21 

มิติด้านการพัฒนาบุคลากร 
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา 

พิษณุ โลก มีความคิดเห็น ในมิติด้ านการพัฒนา
บุคลากรในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.32 
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มิติด้านการท างานเป็นทีม 
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา 

พิษณุโลก มีความคิดเห็นในมิติด้านการท างานเป็น
ทีมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.30 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 

มิติด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
พบว่า คณาจารย์และบุคลากรของมทร.ล้านนา 

พิษณุโลก มีความคิดเห็นในมิติด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.28 

แนวคิดเกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานประกัน
คุณภาพภายในของมทร.ล้านนา พิษณุโลก 

การประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมทร.ล้านนา 
พิษณุโลก ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง
ใน 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านองค์กร ด้านการ
ด าเนินงานขององค์กร ด้านปัจจัยภายนอก และด้าน
บริหารจัดการ รายละเอียดของผลการวิเคราะห์
เนื้อหาจากค าให้สัมภาษณ์มีดังนี้ 

1.มิติด้านบุคลากร 
1.1 การจัดทีมด าเนินงานคุณภาพใน

หน่วยงาน 
พบว่าหน่วยงานมีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน

งานประกันคุณ ภาพ โดยพิ จารณ าจากความ
เหมาะสม ความถนัด ความรับผิดชอบในงานที่ดูแล 
ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคล มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน และมีการจัดประชุมบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ เพื่อช้ีแจงการ
ด าเนินงานตามกระบวนการที่ได้จัดท าไว้ในแต่ละ
รอบการท างาน และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

1.2 การพัฒนาทีมงานคุณภาพ 
พบว่าหน่วยงานมีการพัฒนาทีมงานคุณภาพ 

โดย 

1) สร้างเสริมทัศนคติที่ดตี่อการท างาน 
ประกันคณุภาพและโนม้น้าวให้บุคลากรเห็นถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นของงานประกันคณุภาพ 
2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ ช้ีแจงตัวบ่งช้ีการ 
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

ให้กับบุคลากรได้ทราบ ในรูปแบบการบรรยาย 
อธิบายยกตัวอย่างการท างานต่างๆที่ได้ปฏิบัติ ปัญหา
อุปสรรค และวิธีการแก้ไข และส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพตาม
ความเหมาะสม 

3) ให้บุคลากรที่ความเชี่ยวชาญและ 
ช านาญงานประกันเป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับอาจารย์เพื่อจะได้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) จัดประชุมบคุลากรเพื่อน าข้อผิดพลาด 
มาปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนในแต่ละรอบ

การประเมิน 
5) สนับสนุนงบประมาณด าเนินการตาม 
ความเหมาะสม 
1.3 ปัญหาอุปสรรคที่พบในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับทีมด าเนินงานคุณภาพ 
พบว่า ปัญหาที่หน่วยงานบนในส่วนของทีมงาน

คุณภาพ มีดังน้ี 
1) ภาระงานของอาจารย์มีจ านวนมาก 
2) บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ไม่เพยีงพอ 
3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและ

ความเช่ียวชาญในเกณฑ์ประกันคุณภาพอย่างแท้จริง 
ความเข้าใจหลักฐานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
และการจัดเก็บเอกสารที่ดี 

4) โครงการ/กิจกรรมที่จะตอบตัวช้ีวัดไมไ่ดร้ับ
การอนุมัติ และงบประมาณมีจ ากดั 

5) มีการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งช้ี 
6) ข้อมูลสนับสนุนส่วนกลางมีความลา่ช้า 
1.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
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หน่วยงานให้ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนา
ทีมงานคุณภาพ ดังนี ้

1) การจัดการอบรมให้ความรู้ในการประเมิน 
ทุกองค์ประกอบ ทุกตัวบ่งช้ีให้กับบุคลากรโดย

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงรวบรวมปัญหาของแต่ละ
สว่นงานและน ามาปรับปรุง 

2) การมีทีมพ่ีเลี้ยงงานประกันคณุภาพ 
3) การจัดให้งานประกันคุณภาพเป็นพันธกิจ 
ของบุคลากรที่ต้องมีการประเมินคะแนนผล

การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
4) การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้บุคลากรมีความรู้และใหเ้ห็นความส าคญัของ

งานประกันคุณภาพ 
5) การมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานประกัน 
โดยตรง 
2.มิติด้านองค์กร 
2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน 
พบว่า หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพภายใน ดังนี้ 
1) ส่ งเสริมและสนับสนุ น ให้ บุ คลากรใน

หน่วยงานตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ และสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรมององค์กรเป็นท่ีตั้ง 

2) ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล ากร ได้ มี ก ารพั ฒ น า
ประสบการณ์ในวิชาชีพและงานประกันคุณภาพ 

3) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดภารกิจ 
วางแผนการด าเนินงาน ช้ีแจงงานประกันคุณภาพ 
การสรุปการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 

4) สร้างลักษณะนิสัยในการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

5) จัดบุคลากรให้ เพียงพอต่องานประกัน
คุณภาพ 

6) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน 

7) ด าเนินงานตามแนวทางของงานประกัน
คุณภาพ โดยเฉพาะจัดการเรียนการสอนและจัดหา

ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพของนักศึกษา 

2.2 การพัฒนาองค์กรในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

พบว่า หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนา
องค์กรเพื่อด าเนินงานคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) สนับสนุนให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ในการ
ด าเนินคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง 

2) พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญและเพิ่มพูน
ความรู้ให้พร้อมส าหรับงานประกันคุณภาพ 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้มี ความรู้
ถึงระบบคุณภาพ  การด าเนินงาน ช้ีแจงตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

4) จัดประชุมช้ีแจงร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

5) จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ สั บ เป ลี่ ย น
คณะท างาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน 

6) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และท างาน
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

7) จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ 
จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 

8) การสร้างความร่วมมือของบุคลากร บน
พื้นฐานความเข้าใจและยินดี มีความคิดที่จะปรับปรุง
งานรวมทั้งการมีจุดยืนของหน่วยงานที่ชัดเจน มิใช่
การท างานเฉพาะนโยบายจากส่วนกลาง 

9) การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรรักองค์กร
และท าให้เห็นเป็นรูปธรรม 

2.3 ปัญหาอุปสรรคที่พบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
พบว่า หน่วยงานมีปัญหาในการด าเนินงาน

คุณภาพภายใน ดังนี้ 
1) บุคลากรขาดความสนใจและคิดว่างาน

ประกันคุณภาพไม่ใช่งานของตน 
2) บุคลากรขาดความเข้าใจ ขาดทักษะขาด

ประสบการณ์ ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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3) บุคลากรขาดการมีจิตอาสาในการท างาน
ประกันคุณภาพ ไม่เห็นความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพ มองเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และมองว่าเป็นภาระ
งานท่ีเพิ่มขึ้น 

4) การปฏิบัติงานด้านคุณภาพการศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

5) งบประมาณมีอย่างจ ากัด 
6) ขาดการจัดเก็บเอกสารที่ดี 
2.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดองค์กร

ในด้านการประกันคุณภาพโดยองค์รวม 
หน่วยงานมีข้อเสนอแนะในการจัดองค์กรเพื่อ

ด าเนินงานคุณภาพดังนี ้
1) การสร้างขวัญและก าลังใจในงานประกัน

คุณภาพ 
2) การจัดให้งานประกันคุณภาพอยู่ในระบบ

ประเมินของอาจารย์ 
3) การจัดบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
4) ผู้บริหารสูงสุดควรให้ความส าคัญกับ 
งานประกันคุณภาพโดน าหลักของงานประกัน

คุณภาพมาใช้ในขับเคลื่อนและบริหาร 
5) การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ

ที่มีผลต่องานประกันคุณภาพ 
3. มิติด้านการด าเนินงานขององค์กร 
3.1  การด าเนิ น งานประกันคุณ ภาพใน

หน่วยงาน 
พบว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานคุณภาพ

ภายใน ดังนี ้
1) จัดประชุมบุคลากรเกี่ยวกับงานประกัน 

คุณภาพ 
2) แบ่งหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันในระดับ 

ต่างๆ เช่น สาขาวิชา สาขา คณะฯ มหาวิทยาลัย 
3) แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานและ

ติดตามงานประกันคุณภาพ 
4) ด าเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์ที่ 

ประกันคุณภาพของ สมศ. และตามกระบวนการ
ขั้นตอนของหน่วยงาน 

5) ติดตามเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
6) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 

ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
7) สร้างแนวคิดท่ีดีในการท างาปนระกัน 

คุณภาพแบบบูรณาการร่วมกัน 
8) จัดท าแผนกลยุทธ์ที่มาจากทุกภาคส่วนของ 

องค์กร 
3 .2  แ น ว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ก าร พั ฒ น าก า ร

ด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
พบว่า หน่วยงานมีแนวคิดในการพัฒนาการ

ด าเนินงานคุณภาพภายในของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) จัดท าแผนกลยุทธ์และสร้างแนวคิดที่ดีจาก 

ทุกส่วนแบบบูรณาการ รวมถึงจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

2) ส ารวจข้อผิดพลาดในแต่ละกิจกรรมและ 
โครงการ เพื่อตรวจสอบว่าในกิจกรรมสามารถตอบ
งานประกันคุณภาพได้หรือไม่ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้ 
ตรงกับความต้ องการ โดยการให้ความรู้  และ
ประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน 

4) การน าการประกันคุณภาพมาบรรจุใน
ระบบการประเมินของอาจารย์ 

3.3 ปัญ หาและอุปสรรคที่พบในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานมีปัญหาใน
การด าเนินงานคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) ขาดผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านงานประกัน
คุณ ภาพอย่ างแท้จริ ง และขาดเจ้ าหน้ าที่ ส าย
สนับสนุนท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

2) ไม่ ได้ รั บ ค วาม ร่ วม มื อ จ าก บุ ค ล าก ร 
เนื่ อ งจ ากบุ ค ล ากรไม่ เข้ า ใจ ระบ บ แล ะ ไม่ ให้
ความส าคัญของงานประกันคุณภาพ 

3) การจัดเก็บข้อมูลยังไม่สม่ าเสมอและการ
จัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ 
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4) กิจกรรมหรือโครงการไมส่ามารถตอบโจทย์
ของงานประกันคุณภาพได้ 

5) ความล่าช้าของข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาโดยองค์รวม 

จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานมีข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงานคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความสนใจ 
มีความรู้ และเห็นความส าคัญว่างานประกันคุณภาพ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้บุคลากรให้
ความร่วมมือบนพื้นฐานความเข้าใจ ยินดี และมี
แนวคิดมาปรับปรุงงาน 

2) จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เอกสารงานประกันคุณภาพให้เป็นไปในทาง
ทิศทางเดียวกัน 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงานโดยตรง 

4) การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยความ
เป็นจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

5) น าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทันกับความต้องการใช้
งาน 

6) การสนับสนุนสิ่งต่างๆจากมหาวิทยาลัย
และจุดยืนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

4. มิติด้านปัจจัยภายนอก 
4.1 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพในหนว่ยงาน 
จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานมีความเห็น

ว่าปัจจัยภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

1) สถานประกอบการ  หน่วยงานภายนอก 
ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง 

2) นโยบายการศึกษา 
3) การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดของ สมศ. 
4) หน่วยงานท่ีสนับสนุนงานประกันคุณภาพ 

5) ข้อมูลต่างๆ จากส่วนกลาง 
6) สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน 
7) งบประมาณ 
8) ผู้บริหาร 
4.2 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
พบว่า หน่ วยงานมีปัญ หาเกี่ ยวกับปั จจัย

ภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคุณภาพ
ภายใน ดังนี้ 

1) ข้อมูลสนับสนุนที่ได้รับจากส่วนกลางล่าช้า
และมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ 

2) เกณฑ์การประกันคุณภาพมีการเปลี่ยน 
แปลง 

3) งบประมาณที่มีอย่างจ ากัด บางโครงการ
ไม่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ 

4) สิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ 

5) นักศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามที่คาดหวัง 
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัจจัย

ภายนอก 
พบว่า หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
คุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) จั ดห าท รัพ ยากรให้ เพี ย งพ อกั บ ก าร
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

2) ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาชีพ 

4) ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ให้เหมาะสม 

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองค์รวม 
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จาก ก ารสั ม ภ าษ ณ์ พ บ ว่ า  ห น่ ว ย งาน มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1) ควรมีระบบสารสนเทศเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการค้นหา และจัดเก็บข้อมูล 

2) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
3) ควรปรับเปลี่ยนงานประกันคุณภาพให้เป็น

งานประจ า 
4) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับปัจจัย

ภายนอกท่ีมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
5) ผู้เกี่ยวข้องควรร่วมเป็นก าลังใจที่ส าคัญใน

การขับเคลื่อนและให้ความช่วยเหลือ 
5. มิติด้านบริหารจัดการ 
5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการจัดการงาน

คุณภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
พบว่า หน่วยงานมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการการด าเนินงานคุณภาพภายในของมหา 
วิทยาลัย ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรให้ ชัด เจน สร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรเห็นความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพ 

2) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู้ก ากับ
ดูแลกระบวนการที่ท าให้ เกิดคุณภาพ และคอย
ติดตามควบคุม คุณภาพของการด าเนินงานและช้ีให้
บุคลากรเห็นถึงผลของงานประกันคุณภาพโดย
ภาพรวม 

3) ผู้น าด้านงานประกันคุณภาพจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในงานประกันคุณภาพและ
เป็นผู้ประสานงานและสร้างขวัญก าลังใจเป็นอย่างดี 

4) การบริหารจัดการควรมีความชัดเจนมาก
ขึ้น 

5) ควรก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็น
ภาระหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน 

6) ค ว ร ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ให้ บุ ค ล า ก ร ใน
มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพและการท างานร่วมกัน 

7) ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจน 

5.2 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพในปจัจุบัน 

พบว่า หน่ วยงาน เห็ นว่ าปัญ หาอุปสรรค
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 

1) หลักเกณฑ์ของงานประกันคุณภาพมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญของ
งานประกันคุณภาพ 

3) ข าด ผู้ เ ช่ี ย วช าญ แ ล ะ บุ ค ล าก รที่ จ ะ
ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ 

4) การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ ชัดเจน ท าให้การ
ปฏิบัติงานผิดพลาด 

5) ผู้บริหารระดับสูงไม่ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
6) ข้อมูลสนับสนุนจากส่วนกลางล่าช้าและ

ขาดความแม่นย า 
7) ความจ ากัดของงบประมาณและทรัพยากร

สนับสนุนการด าเนินงาน 
5.3 ความประสงค์/ความคาดหวังในการ

บริหารจัดการงานประกันคุณภาพขององค์กร 
พบว่า หน่วยงานมีความประสงค์และ/หรือ

ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ควรมีแผนการด าเนินงานที่ ชัดเจนและ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

2) ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับควรช่วยกัน
ขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ 

3) ผู้บริหารควรใช้หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพมาเป็นกลไกในการบริหารองค์กร 
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4) ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุง และใช้ประกอบในการเป็นแบบอย่าง และ
จัดประชุมในลักษณะ KM ร่วมกัน 

5) บทบาทของผู้ตรวจประเมินคุณภาพควร
เป็นผู้ช้ีแนะ 

6) ควรสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร 
และสนับสนุนการการบริหารจัดการทุกหน่วยงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

7) ควรมีหน่วยงานและบุคคลรับผิดชอบ
โดยตรง 

8) ทุกหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการจัด 
เก็บข้อมูลในระบบ IT 

5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพศึกษาโดยรวม 

พบว่า หน่วยงานมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) ควรก าหนดแผนการด า เนิ น งานแล ะ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ 

2) ควรถ่ายทอดแผนการด าเนินงานและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากรทุกระดับ 

3) ควรพัฒนาบุคลากร และระบบ IT เพื่อการ 
จัดเก็บข้อมูลและหลักฐาน 

4) ควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

5) ผู้บริหารควรตระหนักถึงคุณภาพของงานท่ี 
ได้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

6) ควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักใน
องค์กรเกิดความสามัคคี 

7) ควรมีหน่ วยงานที่ รับผิดชอบของงาน
ประกันคุณภาพโดยตรง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
พบว่า หน่วยงานมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับ

งานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ผู้มีความเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ควร
ให้ความส าคัญกับงานด้านประกันคุณภาพและ
ขับเคลื่อนบุคลากรในหน่วยงานท่ีตัวเองรับผิดชอบ 

2. ควรมีระยะเวลาในการจัดท าข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม 

จากการวิเคราะห์ เนื้อหาของค าตอบแบบ
สัมภาษณ์ ที่ได้จากผู้บริหารระดับกลางรวม 19 คน
ข้างต้น สามารถประมวลออกมาเป็นกลยุทธ์ได้
ทั้งหมด 4 ด้านหลัก ดังน้ี 

1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากร 

มาตรการ 
- สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท างานประกัน

คุณภาพ 
- สร้างความตระหนักให้บุ คลากรเห็นถึ ง

ความส าคัญของงานประกันคุณภาพ 
- สร้างเสริมความเข้าใจให้บุคลากรเห็นว่างาน

ประกันคุณภาพคือส่วนหน่ึงของงานประจ า 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของการมี

ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ 
- สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมองประโยชน์ของ

องค์กรเป็นท่ีตั้ง 
-  ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล า ก ร เข้ า ใจ ถึ ง ก า ร

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน 
- ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล ากรมี จิ ต อ าส าใน การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 
มาตรการ 
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ประกัน

คุณภาพที่เป็นปัจจุบัน 
- การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บ

หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
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- การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

- การให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีการน าเกณฑ์
การประกันคุณภาพมาพัฒนางานประจ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การสร้างผู้เช่ียวชาญด้าน
งานประกันคุณภาพการศึกษามาตรการ 

- การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

- การส่งบุคลากรไปฝึกประสบการณ์ด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานท่ีมีผลประเมนิ
สูงเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ 

2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การก าหนดให้มีหน่วยงาน

รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ 
มาตรการ 
- มีหน่วยงานที่รับงานผิดชอบงานประกัน

คุณภาพโดยตรง 
- มีคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามงาน

ประกันคุณภาพ 
- มีคณะท างานประกันคุณภาพในระดับต่าง ๆ 

ครบทุกหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2.2  การบริหารอัตราก าลัง

บุคลากร 
มาตรการ 
- การจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

ด า เนิ น งานด้ านการประกันคุณ ภาพให้ แต่ ล ะ
หน่วยงาน 

- การจัดหาบุคลากรสายวิชาการเพิ่มเติมเพื่อ
ลดภาระงานของอาจารย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  2.3 การใช้กลไกการประกัน
คุณภาพในการบริหารองค์กร 

มาตรการ 
- การก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วน

หนึ่ งของภาระงานในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

- การผนวกหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพเข้า
กับแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.4 การสร้างขวัญและก าลังใจ 
มาตรการ 
- การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับหน่วยงาน 
หรือบุคลากรที่ มี ผลงานด้ านการประกัน

คุณภาพในระดับดี 
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
3. กลยุทธ์ ด้านการพัฒนากระบวนการ

ด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1  การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน

การประกันคุณภาพ 
มาตรการ 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้ านการประกัน

คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

- มีการทบทวนผลการด าเนินงาน และน าจุดที่
ควรปรับปรุงมาแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

- มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ สู่บุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2  การก าหนดระบบและกลไก
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

มาตรการ 
- การก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพอย่างชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับ 

- การก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการกัน 

- การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการปรับ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

- การตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้อง
ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ กับการประกันคุณภาพ
ก่อนบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติการ 
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- ผู้บริหารระดับสูงต้องก ากับดูแลกระบวน 
การด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และ
สื่อสารกับบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ 

4. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสนับสนุน 

มาตรการ 
-  การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและลักษณะของ

ข้อมูลที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี 

- การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดหาข้อมูล
สนบัสนุนให้ชัดเจน 

- การก าหนดแผนการติดตามและจัดส่งข้อมูล
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ 

- การควบคุมความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
คงสภาพของข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรการ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล

ที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- การรณรงค์ให้บุคลากรทุกคน และหน่วยงาน 

ทุกหน่วยจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรการ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล

ที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- การรณรงค์ให้บุคลากรทุกคน และหน่วยงาน

ทุกหน่วยจัดเก็บข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่  4 .3  การจัดห าทรัพยากร
สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

มาตรการ 
- การจัดหาสิ่ งอ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้และครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนให้
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลให้
ก ารด า เนิ น งาน ป ระกั นคุ ณ ภ าพ การศึ กษ ามี
ประสิทธิภาพ 

 

อภิปรายผล 
ในการส ารวจสภ าพ การณ์ ปั จจุ บั น ขอ ง

วัฒนธรรมคุณภาพภายในมทร.ล้านนา พิษณุโลก 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์และ
บุคลากร พบว่า คณาจารย์และบุคลากรของมทร.
ล้ านนาพิษณุ โลก มีความคิด เห็น เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติ งานด้านการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ ในระดับปานกลางในทั้ง 5 ด้าน เมื่อ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา 
เวสารัชช์ (2555) แล้วจะพบว่า ณ ปัจจุบัน ปัจจัย
ส าคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิด “วัฒนธรรมคุณภาพ 
(quality culture)” ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ได้แก่ ค่านิยมร่วม ความเช่ือ ความคาดหวัง และ
ความมุ่ งมั่ น ให้ เกิ ดคุณ ภาพ  รวมถึ งระบบและ
กระบวนการสนับสนุน  ระบบสารสนเทศและการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ของมทร.ล้านนาพิษณุโลก 
นั้นยังมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลเป็นคุณภาพที่พึง
ประสงค์ ส าหรับมหาวิทยาลัยเพียงในระดับปาน
กลางเท่านั้น 

ส าหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
ภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก ซึ่งประมวลจากการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์บุคลากรผู้บริหารระดับกลาง
ของมหาวิทยาลัยฯ และพบว่า กลยุทธ์การพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ ที่มทร.ล้านนา พิษณุโลก ควร
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ก าหน ด ไว้ ใน แผนพั ฒ นาวัฒ นธรรมคุณ ภ าพ
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
การพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน และ
กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน 
นั้น เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบค่านิยมร่วม 11 
ประการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง “วัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพ” ของวิฑูรย์ สิมะโชคดี  (2541) เพื่อให้เกิด 
“วัฒนธรรมคุณภาพ” แล้วจะพบว่า กลยุทธ์ที่ได้
สอดคล้องกับค่านิยมทั้ง 11 ประการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับ 
ค่านิยมร่วมที ่ 1 คือ  ลูกค้าส าคัญที่สุด 
ค่านิยมร่วมที ่ 2 คือ  ความพอใจของลูกค้า 
คือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ค่านิยมร่วมที ่ 3 คือ ลูกค้าภายในส าคัญเสมอ 
ค่านิยมร่วมที ่ 7 คือ การมุ่งที่การแก้ปัญหา 
ค่านิยมร่วมที ่ 8 คือ การมีส่วนร่วมทั่วทั้ง 
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กร สอดคล้องกับ 
ค่านิยมร่วมที ่ 4  คือ การท างานเป็นทีม 
ค่านิยมร่วมที ่ 5  คือ การมุ่งพัฒนาและ 
ปรับปรุงในระยะยาว 
ค่านิยมร่วมที ่ 7  คือ การมุ่งที่การแก้ปัญหา 
ค่านิยมร่วมที ่ 8  คือ การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
ค่านิยมร่วมที่  9  คือ การบริหารคุณภาพแบบองค์
รวมด้วยระบบ TQM 
ค่านิยมร่วมที่  11  คือ การยึดมั่นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการด าเนินงาน   
สอดคล้องกับ 
ค่านิยมร่วมที ่ 2  คือ ความพอใจของลูกค้า 
คือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
ค่านิยมร่วมที ่ 7  คือ การมุ่งที่การแก้ปัญหา 
ค่านิยมร่วมที ่ 8  คือ การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
ค่านิยมร่วมที ่ 10 คือ การมุ่งเน้นที่กระบวนการและการ
ให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาสิ่ งสนับสนุนการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับ 
ค่านิยมร่วมที่  6  คือ การให้ความส าคัญกับข้อมูล
ตัวเลขและความเป็นจริง 
ค่านิยมร่วมที ่ 7  คือ การมุ่งที่การแก้ปัญหา 
ค่านิยมร่วมที ่ 10 คือ การมุ่งเน้นที่กระบวนการ 
และการให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน 
ค่านิยมร่วมที่  11 คือ การยึดมั่นอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการส ารวจสภาพการณ์

ของวัฒนธรรมคุณภาพภายใน ของมทร.ล้านนา 
พิษณุโลก เพื่อหาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพภายใน ของมทร.ล้านนา 
พิษณุโลก โดยส ารวจจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
และ เสนอกลยุ ทธ์ที่ ค วรด า เนิ นการเพื่ อส ร้ าง
วัฒนธรรมคุณภาพขึ้นในองค์กร เพื่ อ ให้ทราบ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยฯ ควรน ากล
ยุทธ์ที่ เสนอแนะไปผนวกรวมกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร โดยก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายที่ทอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
รวมถึงติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน6 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ตาก จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปางเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม จ านวน 4,034 ชุด แบ่งเป็นส่วนที่ 
1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ทัศนคติของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านการเรียนการ
สอนภาคเรียนตาม AECด้านปัญหาความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปัญหาการหางานท าด้านปัญหาการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและความคิดเห็นต่อการเปิด – ปิด ตาม AECสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)
โควต้า (Quota  Sampling Technique) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และ
ค่าสถิติ One Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(ร้อยละ 33.8)เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.8)อายุ 21 - 40 ปี(ร้อยละ 79.4)เป็นนักศึกษา(ร้อยละ 86.8) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ (ร้อยละ 55.2) และผลการวิจัยด้านทัศนคติของบุคลากรของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า (1) ความคิดเห็นใน
ด้านการเรียนการสอนภาคเรียนตาม AEC เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย(X̅=2.59) โดยพบว่ามีความคิดเห็นว่าการเปิดภาคเรียนตาม AEC  
มีความเหมาะสมเฉพาะกับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น  (X̅=3.48) การเปิดภาคเรียนตาม AEC มีวันหยุด
ค่อนข้างมากแต่ไม่ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการเรียนการสอน (X̅=3.44) การเปิดภาคเรียนตาม AEC มีความเหมาะสมและเป็นโอกาส
ที่ดีเพื่อการปรับพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษาในการศึกษาต่อ (X̅=2.96)(2) ความคิดเห็นในด้าน
ปัญหาความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.19) โดยพบว่ามีความคิดเห็นว่าท าให้มหาวิทยาลัย/สถาบนั 
ระดับอุดมศึกษาขาดโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนเพราะเวลาเรียนไม่เอื้อต่อกัน (X̅=4.28) ท าให้ขาดความต่อเนื่องกันใน
การจัดระบบการศึกษาของระดับ มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (X̅=4.23) ท าให้ไม่สอดคล้องกับโอกาสการให้บริการทางวิชาการกบั
โรงเรียนมัธยมศึกษา (X̅=4.19)(3) ความคิดเห็นในด้านปัญหาการหางานท าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.48) โดยพบว่ามีความ
คิดเห็นว่าไม่สอดคล้องกับการหางานท าของนักศึกษาเพราะความต้องการ แรงงานในประเทศจะมีสูงมากในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. ของ
ทุกปี(X̅=4.17) ท าให้เกิดความเสมอภาคในการจบการศึกษาไปพร้อมกับประเทศใน กลุ่ม AEC ด้วยกัน (X̅=3.18) สอดคล้องกับห้อง
เวลาในการหางานท า ของตลาดแรงงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (X̅=3.09)(4) ความคิดเห็นในด้านการใช้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.66) โดยพบว่า มีความคิดเห็นว่าส่งผลต่อการบริหารงานการใช้เงิน
งบประมาณในโครงการต่างๆ เนื่องจากระยะเวลาการใช้เงินงบประมาณในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไม่เท่ากัน เป็นปัญหาต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (X̅=4.04) ส่งผลกระทบต่อการวางแผนในการศึกษาต่อและการเเลกเปลี่ยนทางการศึกษาของครูอาจารย์และ
นักเรียนในกลุ่ม AEC หรือภูมิภาคอื่นๆ (X̅=3.71) มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ที่ไม่ตรงกับปีงบประมาณ (X̅=3.59) และ
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ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่จะท าให้การศึกษาไทยมีความเจริญและเพิ่มความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม AEC (X̅=3.23) ตามล าดับและ 
(5) ความพึงพอใจในภาพรวมการพึงพอใจต่อการเปิด – ปิด ตาม AEC เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย (X̅=2.25) และพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 3,528 (ร้อยละ 87.50) ไม่เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และ
จ านวน 506 (ร้อยละ 12.5) เห็นด้วยกับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า 
สถานะภาพอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อทัศนคติต่อการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ไม่แตกต่างกันในระดับนัยส าคัญ 0.05 

ค าส าคัญ:ทัศนคต ิภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ABSTRACT 
 This study aimed to first, investigate the effect of changing semester follow AEC. Second, to explore 
attitude of staffs and students of Rajamangala University of Technology Lanna in 6 campuses were as follow 
Chiang mai, Tak, Nan, Phisanulok, Chiang Rai, and Lampang. Research tool was 4,034 questionnaires which consists 
of 2 parts such as 1. Personal information and a Rajamangala University of Technology Lanna staffs and 2. 
students attitude towards teaching and studying follow AEC semester, Continuous problem of foundation 
education, Working problems, Resources and environment used problems, and satisfactory toward AEC semester. 
Sampling method was quota sampling technique and several descriptive statistic were applied i.e, frequency, 
percentage, mean, standard deviation (SD) and Inferential Statistics was F-Test (One-way Analysis of Variance 
ANOVA) 
 
Study found that majority of respondent were female (58.8 percent) age between 21-40 years old (79.4 percent). 
They were students (86.8 percent) who studied at Faculty of Business Administration and Liberal Art  (55.2 
percent) from Chiang Rai campus (33.8 percent).According to first, attitude towards teaching and studying follow 

AEC semester, respondents gave a rate of less agree (X̅= 2.59) It also found that AEC semester only appropriate 

with university/ institute that operate International Program (X̅= 3.48), teaching and studying were not smooth 

because of many holidays ( X̅= 3.44), and there was an opportunity for operating foundation course and 

enhancing students language ability for continue further study ( X̅= 2.96). Second, attitude towardscontinuous 

problem of foundation education, respondents gave a rate of much agree (X̅=4.19). It also found that lack of 

opportunity for universities/ institutes to cooperate because of overlap operation time (X̅= 4.28), discontinuous of 

education system operation between high school and higher education level (X̅=4.23), and lack of opportunity 

for university to arrange academic service to those high schools(X̅=4.19). Third, attitude toward working problems, 

respondents gave a rate of much agree (X̅= 3.48). It also found that it was not satisfy students’ needs normally 

which recruiting period normally start from March to May ( X̅= 4.17), students in AEC member country would 

graduate at the same period (X̅= 4.18), and appropriate time for labor needs of private and public enterprises in 

both domestic and international ( X̅= 3.09). 4 Fourth, attitude towards Resources and environment used 

problems, respondents gave a rate of much agree (X̅= 3.66). It also found that there was a problem for annual 

budget allocation and projects launching (X̅= 4.04), effect to further study plan staff exchange within member 

countries (X̅= 3.71), and affect to self-evaluation where it was not related to annual budget plan (X̅= 3.59), and 
enable Thai education system to enable to develop relationship and network with AEC member countries 

(X̅=3.23). Fifth, satisfactory toward AEC semester, respondents gave a rate of less agree (X̅=2.25). It also indicated 
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that 3,528 of respondents (87.50 percent) did not agreed with AEC semester and there was minority (12.5 percent) 
agree with ACE semester. In addition, result of hypothesis testing found that there was no significant different 
between personal information classified by position (instructor, university staff and student) and average 
satisfaction toward AEC semester at 0.05 level. 

Keywords: Attitude, AEC semester, Rajamangala University of Technology Lanna 

 

บทน า 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 สถาบันอุดมศึกษา

หลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเรียนการสอน 
ให้สอดรับกับเวลาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เนื่องจากในในปี พ.ศ.2558เกิดประชาคม
อาเซียนมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาหลายด้าน 
เช่น จ านวนปี จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร 
การประเมินผลการศึกษา เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการสร้างความกลมกลืนเทียบเคียงของระบบ
การศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ทั้งการ
เทียบโอนหน่วยกิต  ภาษาที่ ใช้ เป็นสื่อกลางทาง
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิชาการ การ
เปิด-ปิด ภาคการศึกษาที่สอดคล้องกัน และการ
รับรองคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง เนื่องจากจะ
มี 8 อาชีพเสรีในอาเซียน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การ
ส ารวจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทัน
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี และการบริการ/
การท่องเที่ยว 

ส าหรับการปรับปฏิทินการศึกษานั้น ทปอ.ได้ใช้
เวลาในการวิ เคราะห์ข้อดีข้อ เสียอย่ างละเอียด 
ตลอดจนพิจารณามาตรการบางประการเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการปรับ ช่วงเปิด -ปิด
ภาคเรียน คือ การเปิดปิดภาคการเรียนสอดรับกับ
ประเทศอาเซียน และประเทศผู้น าทางการศึกษาใน
โลกตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเปิดภาคเรียน เดือน
สงิหาคมเดือนกันยายนเช่นกัน และประเทศส่วนใหญ่
ของอาเซียน 8 ประเทศก็เปิดภาคการศึกษาใน เดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน , การเปลี่ยนนักศึกษา 
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทยกับ

นานาชาติด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน ท้ังด้าน
วิชาการ วัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬาการรับ
นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ไทยจะสะดวกขึ้นการปิดภาคเรียนในฤดูฝน มีข้อดีคือ 
ลดปัญ หา อุปสรรคใน การเดินทาง ลดปัญ หา
การจราจรคับคั่งที่จะติดขัดอย่างมากในช่วงฤดูฝน 
นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดผลดีคือ มีการเจ็บป่วยของ
โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหวัดลดลง จึงท าให้
มีการขาดเรียนน้อยลง, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร เพื่อสมัครเข้า
ศึกษาระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย มีเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
(ประสาท สืบค้า, 2558) 

ประเทศต่างๆมีข้อตกลงร่วมกัน การเปิดเสรี
ด้านการศึกษาจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนและ
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆ เรื่องทั้ง
ภาษาและวัฒนธรรม โดยให้มหาวิทยาลัยที่ เป็น
ส ม า ชิ ก  เป ลี่ ย น แ ป ล งก า ร เปิ ด ภ าค เรี ย น ใน
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และเปิดภาคเรียนท่ี 2 เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย(ทปอ.) จ านวน 27 สถาบัน ท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จ านวน 
44 สถาบันและที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) จ านวน 9 สถาบัน 
จึงได้มีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนในระดับอุดมศึกษา
ให้ตรงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยเริ่มตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งภาคเรียนที่  1 จะเปิดเรียนใน
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม และภาคเรียนที่ 2
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เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในขณะเดียวกันได้มี
มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดปิดภาคเรียนในบางหลักสูตร
ตามช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่ในปีการศึกษา 
2 5 5 5  เ ช่ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร  (ม น . )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) (ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ,2559)เป็นต้นอย่างไรก็
ตาม การเลื่อนการเปิดปิดภาคเรียนดังกล่าวได้สร้าง
ความกังวลให้กับหน่วยงานบางแห่งและมีผลกระทบ 
ปัญ หาและอุปสรรคในการบริห ารจั ดการของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้าน
ความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการหางาน
ท า ด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิด
การเรียกร้องให้ มี การทบทวน  โดยของให้ ทาง
มหาวิทยาลัยกลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิม 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้รับมอบหมายให้ท าการ
วิจัยต่อทัศนคติจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีการศึกษาผลกระทบ
จากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามประชาคง
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่ อน าผลการวิจัย เสนอต่ อ
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้มีความเหมาะสมและแก้ไขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปิดภาคเรียน
ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลกระทบจากการเปิ ดภ าค เรียนตาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. ความคิดเห็นเรื่องการเปิดภาคเรียนตาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. แนวทางการจัดการส าหรับเตรียมการรองรับ

เปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ด้านเนื้อหา :ศึกษาผลกระทบจากการเปิด
ภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. ด้านประชากร : ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปิดภาคเรียนตามประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่1. กลุ่มอาจารย์2. กลุ่ม
นักศึกษา และ3. กลุ่มบุคลากรลายสนับสนุน 

3. ด้านเวลา : ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2559 –เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งได้
เป็น กลุ่มที่ 1กลุ่มอาจารย์กลุ่มที่ 2กลุ่มนักศึกษากลุ่ม
ที่  3กลุ่ มบุ ค ลากรลายสนั บสนุ นบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสังกัด 6 
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปาง 

2. ขนาดตัวอย่างได้จากการสอบถามบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในการวิจัยครั้งนี้ ท่ีทราบขนาดของประชากร
ที่แน่นอนคือ 19,994 คน (สรุปจ านวนบุคลากรปี
การศึกษา 2558)(จ านวนนักศึกษาทั้งหมด สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ าแนกตาม
สถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา และเพศ ทั่ ว
ราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2557) ระดับความเช่ือมั่น 
98.5% จากการค านวณสูตร  

n =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
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 ดังนั้นจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
4,034 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling)โควตา้ 
(Quota  Sampling Technique)  
 

เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็นส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ทัศนคติของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาด้านการเรียนการสอนภาคเรียนตาม 
AECด้านปัญหาความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้านปัญหาการหางานท าด้านปัญหาการใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมความคิดเห็นต่อการเปิด – ปิด ตาม 
AECโดยมอบหมายและขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
ไปยังแต่ละสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก 
จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดล าปาง รวม 6 จังหวัด 
 
 
 
 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้เพื่อ
การวิ เค ราะห์ ท างสถิติ  โดยค่ าสถิติ ที่ ใช้ ได้ แก่ 
ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency) แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)และค่าสถิติ One 
Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ทางด้านสถานะมีระดับความพึงพอใจต่อทัศนคติต่อ
การเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ที่ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

H0: สถานะทางประชากรที่แตกต่างกันทางด้าน
สถานะมีระดับความพึงพอใจต่อทัศนคติต่อการเปิด
ภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

H1: สถานะทางประชากรที่แตกต่างกันทางด้าน
สถานะมีระดับความพึงพอใจต่อทัศนคติต่อการเปิด
ภาคเรียน 
ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- ช่วงอายุ 
- สถานะ 
- สังกัดจังหวดั 
- สังกัดคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อการเปิดภาค
เรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทัศนคต ิ
- ด้านการเรียนการสอนภาคเรียนตาม AEC 
- ด้านปัญหาความต่อเนื่องกับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
- ด้านปัญหาการหางานท า 
- ด้านปัญหาการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- ความคิดเห็นต่อการเปิด – ปิด ตาม AEC 
- เปิด – ปิด ตาม AEC 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(ร้อยละ 33.8)เป็นนักศึกษา(ร้อยละ 86.8) เพศหญิง
(ร้อยละ 58.8)อายุ 21 - 40 ปี(ร้อยละ 79.4) สังกัด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 55.2)  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาพบว่า (1) ความคิดเห็นในด้านการ
เรียนการสอนภาคเรียนตาม AEC เฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย(X̅=2.59) โดยพบว่า มีความคิดเห็นว่าการ
เปิดภาคเรียนตาม AEC  มีความเหมาะสมเฉพาะกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น 
(X̅=3.48) การเปิดภาคเรียนตาม AEC มีวันหยุด
ค่อนข้างมากแต่ไม่ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
เรียนการสอน (X̅=3.44) การเปิดภาคเรียนตาม AEC 
มีความเหมาะสมและเป็นโอกาสที่ดี เพื่อการปรับ
พื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ของนักศึกษาในการศึกษาต่อ (X̅=2.96) (2) ความ
คิดเห็นในด้านปัญหาความต่อเนื่องกับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก (X̅=4.19) โดย
พบว่า มีความคิดเห็นว่า ท าให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ระดับอุดมศึกษาขาดโอกาสในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
กับนักเรียนเพราะเวลาเรียนไม่เอื้อต่อกัน (X̅=4.28) 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องกันในการจัดระบบการศึกษา
ของระดั บ  มั ธยมศึ กษาและระดั บอุดมศึ กษา 
(X̅=4.23) ท าให้ไม่สอดคล้องกับโอกาสการให้บริการ
ทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (X̅=4.19) (3) 
ความคิดเห็นในด้านปัญหาการหางานท าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก (X̅=3.48) โดยพบว่า มีความคิดเห็นว่า
ไม่สอดคล้องกับการหางานท าของนักศึกษาเพราะ
ความต้องการ แรงงานในประเทศจะมีสูงมากในช่วง
เดือน มี.ค. - พ.ค. ของทุกปี(X̅=4.17) ท าให้เกิดความ

เสมอภาคในการจบการศึกษาไปพร้อมกับประเทศใน 
กลุ่ม AEC ด้วยกัน (X̅=3.18) สอดคล้องกับห้องเวลา
ในการหางานท า ของตลาดแรงงานภาครัฐ เอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ (X̅=3.09) (4) ความ
คิดเห็นในด้านการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.66) โดยพบว่า มีความ
คิด เห็ น ว่ าส่ งผลต่ อการบริห ารงานการใช้ เงิน
งบประมาณในโครงการต่างๆ เนื่องจากระยะเวลาการ
ใช้เงินงบประมาณในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 
ไม่เท่ากัน เป็นปัญหาต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(X̅=4.04) ส่งผลกระทบต่อการวางแผนในการศึกษา
ต่อและการเเลกเปลี่ยนทางการศึกษาของครูอาจารย์
และนักเรียนในกลุ่ม AEC หรือภูมิภาคอื่นๆ (X̅=3.71) 
มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ ที่ไม่ตรงกับ
ปีงบประมาณ  (X̅=3.59) และส่งผลให้ เกิดความ
ร่วมมือท่ีจะท าให้การศึกษาไทยมีความเจริญและเพิ่ม
ความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม AEC (X̅=3.23) 
ตามล าดับ และ (5) ความพึงพอใจในภาพรวมการพึง
พอใจต่อการเปิด – ปิด ตาม AEC เฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (X̅=2.25) และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จ านวน 3,528 (ร้อยละ 87.50) ไม่เห็นด้วย
กับการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) และจ านวน 506 (ร้อยละ 12.5)  เห็นด้วยกับ
การเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าสถานะภาพอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
สายสนับสนุนที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อ
ทัศนคติต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่ไม่แตกต่างกันในระดับนัยส าคัญ 
0.05 ดังผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1.1  
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ตารางท่ี 1.1 แสดงการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติต่อการเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

ประเดน็ด้านต่าง ๆ 
 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ด้านการเรียนการสอนภาคเรียนตาม 
AEC 

Between Groups 1.023 2 .511 .580 .560 

Within Groups 3553.357 4031 .882   

Total 3554.379 4033    

ด้านปัญหาความต่อเนื่องกับการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 

Between Groups 6.309 2 3.155 1.596 .203 

Within Groups 7966.037 4031 1.976   

Total 7972.346 4033    

ด้านปัญหาการหางานท า Between Groups 2.162 2 1.081 .769 .463 

Within Groups 5664.961 4031 1.405   

Total 5667.122 4033    

ด้านปัญหาการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 

Between Groups 1.238 2 .619 .428 .652 

Within Groups 5836.681 4031 1.448   

Total 5837.920 4033    

ความคิดเห็นต่อการเปิด – ปิด ตาม 
AEC 

Between Groups .845 2 .423 .222 .801 

Within Groups 7691.212 4031 1.908   

Total 7692.058 4033    

 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาทัศนคติของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต่อ
การเปิดภาคเรียนตามประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)พบว่าทัศนคติด้านผลกระทบ
จากการเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยของ
ภูมิภาคอาเซียนใน ด้านการเรียนการสอนภาค
เรียนตาม AEC (X̅= 2.59) ด้านปัญหาความ
ต่อเนื่องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (X̅=4.19)ด้าน
ปัญหาการหางานท า (X̅=3.48)ด้านปัญหาการ
ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (X̅= 3.66) ความ
คิดเห็นต่อการเปิด – ปิด ตาม AEC (X̅=2.24)
ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐกรณ์  คิดการและคณะ . 
(2559). “ก ารศึ ก ษ าผ ล ก ระท บ จ าก ก าร

ป รั บ เป ลี่ ย น ก า ร เปิ ด ภ า ค เรี ย น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” พบว่าผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
การเปิดภาคเรียนของสถาบัน อุดมศึกษา 
ภายหลังการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับการศึกษาระดับศึกษา เมื่อ
จ าแนกผลกระทบในรายด้านพบว่าทุกด้านมี
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาค
เรียนของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัญหา
ความ ต่ อ เนื่ อ งกั บ ก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน 
(X̅=4.19) ด้านปัญหาการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม (X̅=3.66) และด้านการเรียนการ
ส อ น ภ า ค เรี ย น ต า ม  AEC ( X̅= 2.59) ใ น
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การศึกษาส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พบว่าด้านความคิดเห็นกับการเปิดภาคเรียน
ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่เห็น
ด้วย (ร้อยละ 87.5) และเห็นด้วย (ร้อยละ 
12.5) ซึ่งสอดคล้องกับรัฐกรณ์   คิดการและ
คณะ. (2559). “การศึกษาผลกระทบจากการ
ป รั บ เป ลี่ ย น ก า ร เปิ ด ภ า ค เรี ย น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” พบว่าด้านความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียจากการที่สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยน
การเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตาม
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ 72.10 เห็นด้วยกับการให้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมไม่เห็นด้วย
ร้อยละ 27.90ในการปรับช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน
ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ข้อดี
ของการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนอาเซียน คือ 
การเปิดปิดภาคการเรียนสอดรับกับประเทศ
อาเซียนและประเทศผู้น าทางการศึกษาในโลก
ตะวันตกการเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลั ยต่ างๆ ใน ไทยกับนานาชาติ
ด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นการรับ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ  เ พ่ื อ เข้ า ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยของไทย จะสะดวกขึ้น เพราะ
ระยะเวลาการเปิดปิดภาคเรียนสอดคล้อง
ต้องกัน รวมถึงนักศึกษาไทยที่ส าเร็จการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
ไทยด้วยมีนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเข้ามา
ศึ กษ าในประเทศ ไทยถึ ง 2,346 คน  จาก
สหรัฐอเมริกา 379 คน จากยุ โรป 563 คน 

และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยการปิดภาคเรียนใน
ฤดูฝนลดปัญหา อุปสรรคในการเดินทาง ลด
ปัญหาการจราจรคับคั่งที่จะติดขัดอย่างมาก
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 กลุ่ม มทร.ทั้ง 9 แห่ง
มีการเปิดด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยด้วยระบบรับตรงร่วมกันเป็นปี
แรก  และเปิดหลักสูตรนานาชาติของทุ ก
มหาวิทยาลัยมีการเปิดภาคการศึกษาในเดือน 
ส.ค. นอกจากนี้ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
การเปิดภาคเรียนของสถาบัน อุดมศึกษา 
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) พบว่า ในเรื่องการฝึกงานหรือสหกิจการ
ฝึกสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
การด าเนินการชดใช้ทุนของแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ตลอดจนเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ความไม่สอดคล้องของสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศ ซึ่งเป็นปีที่ร้อนมาก สภาพการเรียน
การสอนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้น
การปรับเปลี่ยนปิด-เปิดภาคการศึกษาแบบ
อาเซียน ให้กลับไปใช้ระบบเดิม 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จ า ก ก า ร ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนไปเปิด – ปิด 
ภาคเรียนตามอาเซียนเป็นเวลาสองปี โดย
คาดหวังจากว่าจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์  และบุ คลากร รวมถึ ง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุ่ ม
อาเซียนเข้ามาศึกษาในประเทศมากขึ้น ปรากฏ
ว่าสิ่ งที่ ค าดหวั งไว้ กั บ ไม่ เป็ น ไปตามคาด 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศต่างๆ ในอาเซียนยังมี
การเปิด – ปิด ภาคเรียนไม่ตรงกัน  จ านวน
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ภาคเรียนก็ ไม่ เท่ ากัน  ที่ ส าคัญหลักสูตรก็
แตกต่างกัน แม้จะเปิดภาค พบว่า มีปัญหาและ
ผลกระทบมากมายในสถาบันอุดมศึกษาไม่
สามารถแก้ไข้ได้ เช่น สภาพอากาศที่ร้อนจัดท า
ให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ  และยัง
กระทบกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรหาแนวทางร่ วมกั น ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ หากไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ควรกลับมาเปิด – ปิด 
ภาคเรียนตามเดิม เพราะสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในขณะนี้ได้อย่างแน่นอน 
 
กิติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน6 
จังหวัด คือ จั งหวัด เชียงใหม่  จั งหวัดตาก 
จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดล าปาง ที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ช่ วยนักวิจั ย  คณะท างาน และบุคลากร 
ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่  และผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือกระทั่ง
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 

เอกสารอ้างอิง 
จ านวนนักศึกษาต่างชาติ. (2558). สืบค้นเมื่อ 

15 มิถุนายน 2559, จาก
http://www.manager.co.th/QOL/View
News.aspx?NewsID=9580000072410. 

จ านวนนักศึกษาทังงหมดสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ าแนกตามสถาบัน 
การศึกษา ระดับการศึกษา และเพศ       
ทั่วราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2557. 
(2558). สืบค้นจาก 15 มิถุนายน 2559, 
จาก https://www.m-society.go.th/ 
article_attach/14551/18176.xls. 

จ านวนบุคลากรปีการศึกษา 2558. (2558). 
สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, จาก 
http://personal.rmutl.ac.th/2558/ind
ex.php/2016-04-11-04-52-34/8-2015-
06-26-08-46-01.  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). (2557). 
สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2559, จาก
http://www.thai-aec.com/227 
#ixzz2ZSBZ80B2. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2552). ทัศนคติหรือเจต
คติ (Attitude). สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 
2559, จาก https://www.gotoknow. 
org/posts/280647%20%20%20(25. 

ระบบการศึกษาของอาเซียน. (2555). สืบค้น
เมื่อ 15 มิถุนายน 2559, จาก
https://www.sites.google.com/site/na
waey/rabb-kar-suksa-khxng-xaseiyn. 

รัฐกรณ์  คิดการและคณะ. (2559). การศึกษา
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิด
ภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลัง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.ที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) 

 
 

 

1729



การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอล้านนา: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
A Study of Buddhist Ethics Existed in Chiangmai Kao Sor Lanna 

: Case Study Chianggmai Province 

 
พูนชัย  ปันธิยะ1* 

Phoonchai  Punthiya1* 

 
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
1 Mahachulalongkornrajavidyalaya  Buddhist  University, Chiang Mai Campus 
* Corresponding author e-mail: jakkumi@yahoo.com  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประเภทของจริยธรรม รายละเอียดของจริยธรรมและวิธีสอนจริยธรรมที่ปรากฏใน

บทซอการศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แถบบันทึกเสียง และข้อมูลภาคสนาม 
ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรมที่ปรากฏในบทซอมีอยู่ 2 ลักษณะคือ จริยธรรมด้านจารีต และจริยธรรมด้านหลักค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาจริยธรรมส าหรับผู้อยู่ ใต้ปกครองพบว่า ผู้อยู่ ใต้ปกครองที่ดี ควรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐจริยธรรมส าหรับ
บุคคลทั่วไปพบว่า บุคคลในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติ ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ สามีภรรยา ลูกหลาน ลูกเขย ลูกสะใภ้ บุรุษ สตรี 
ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามฐานะวัย และเพศของตน จริยธรรมส าหรับชุมชนพบว่า ประชาชนฝ่ายฆราวาสควรร่วมมือกันประกอบ
กิจกรรมของชุมชน คือบุญประเพณีสิบสองเดือน และมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์ประกอบของศาสนาประชาชนฝ่ายบรรพชิตควร
ศึกษาเล่าเรียนพระวินัย ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย เทศนาสั่งสอนประชาชน ท ากิจวัตรประจ าวัน ละร่วมสร้างสรรค์งานสังคม 

ผลการศึกษาจริยธรรมที่ปรากฏในบทซอพบว่า จริยธรรมด้านจารีต บทซอจะเน้นจริยธรรมของบุคคลในกลุ่มครอบครัวและ
เครือญาติมากกว่าจริยธรรมของกลุ่มบุคคลอื่น จริยธรรมด้านหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา บทซอจะเน้นค าสอนในเรื่องบุญกรรม
มากกว่าค าสอนข้ออื่นๆการศึกษาวิธีสอนจริยธรรมที่ปรากฏในบทซอ พบว่า ในการซอมีวิธีสอนจริยธรรม 6 วิธี คือ สอนอย่าง
ตรงไปตรงมา สอนโดยยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบ สอนโดยการใช้โวหารเปรียบเทียบ สอนโดยอ้างสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อศรัทธา สอน
โดยวิธีกล่าวประชดประชัน และสอนโดยใช้ภาษิตล้านนา 

ค าส าคัญ :  หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอล้านนา :  กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ABSTRACT 
 The aim of the study is to find categories, details and teaching mathods of Ethics (the rules of moral 
conduct) as found in Sor (a kind of North folksongs).  The method of study is to collect data from various sources, 
e.g. relevant text, document, research-work, recording tape and from practical field. 

From the study, it was found that Ethics found in Sor can be divined in to two categories, namely (i) 
Traditional ethics (ii) Buddhist ethics.Ethics for subject-class.  A good subject must be loyal to the three great 
institutions, namely, nation, religion and the King, abides by the law of state, be industrious in one own works and 
follows the policies of state.Ethics for general public.  People of the cycle of family and relatives, i.e., grandfather-
grandmother, maternal grandfather-grandmother, parents, husband wife, children, son-in-law, daughter-in-law, and 
so on, should conduct oneself properly in accordance with status, age and sex.  In a broader sense of Ethics for 
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the public, all householders should join hands together in stabilizing communityThey should also have a good 
faith towards Buddhism 

The study reveals that in traditional ethics, the ethics for people in the cycle of family and relatives are 
more emphasized, in Buddhist ethics, the doctrine of kamma is more emphasized that the others.There are 12 
methods of teaching of Ethics found in this study.  They are.  Direct teaching.  Teaching by giving parables or 
analogies, teaching by giving comparisons, teaching by referring to sacrd things which already reverenced by the 
people, teaching by the method of ridicule with sarcasm, and teaching by Lanna. 

Keyword: BUDDHIST ETHICS EXISTED IN CHIANGMAI KAO SOR LANNA 
 

บทน า 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปจะมีความ

ราบรื่นดีไม่มีความพลาดพลั้งจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติ
ที่เป็นบรรทัดฐานซึ่งจ าเป็นต้องมีทุกคนหากคนใดไม่มี
หลักการแล้วชีวิตก็จะจับทิศทางเดินไม่ถูกไม่รู้ว่าจะ
เดินไปทางไหนเคว้งคว้างบังคับไม่ได้เปรียบเหมือนกับ
เรือที่ขาดหางเสือบั งคับให้แล่นไปตามทิศทางที่
ก าหนดไม่ได้ต่อไปนี้ขอน าเสนอจริยธรรมของสังคมซึ่ง
เป็นหลักปฏิบัติในชีวิต ประจ าวันของเด็กและเยาวชน
ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมให้แก่ผู้
พบเห็นทั่วไปโดยไม่ต้องมีการเสกเป่าแต่อย่างใด
เพียงแต่ขอให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและปลูกฝังให้มี
ขึ้นในตนเองทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจหลัก
จริยธรรมพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติกัน ในสังคม 

สังคม หมายถึง สังคมล้านนาที่ได้รับอิทธิพลค า
สอนของพุทธศาสนาผ่านค่าวซอต่อบุคคลภาคเหนือ 
เพื่อก าหนดเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ที่ ได้ ฟั งซอแล้ วน า ไปคิ ดแ ละไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การพัฒนาทางพุทธจริยธรรม หมายถึง การ
ก าหนดแนวคิด และวิธีการปลูกฝังพัฒนาความ
ประพฤติที่ดีงามของบุคคลตามแนวพระพุทธศาสนา 
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันหมายถึงเทคนิคการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามหลักจิตวิทยาสังคม ซึ่งเน้น
การมองอดีต ปัจจุบัน เช่ือมโยงอนาคต เพื่อกระตุ้น
จิตส านึก  และสร้างพันธะสัญญาในการมีวิสัยทัศน์
ของอนาคตร่วมกัน อันน าสู่การวางแผนและปฏิบัติ

อย่างมีระบบด้วยความคาดหวังผลส าเร็จร่วมกันเช่น
การซอของแต่ละท้องถิ่นมีเครื่องดนตรีประกอบและ
ท่ วงท านองที่ แตกต่ างกัน ไป  เครื่อ งดนตรีที่ ใ ช้
ประกอบการซอของจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปี่จุ่ม ส่วนการ
ซอของจังหวัดน่านใช้ซึงและสะล้อ การซอมีทั้งซอ
เดี่ยว และซอโต้ตอบกันระหว่างช่างซอชายและช่างซอ
หญิง ภาษาพื้นถิ่นเรียกว่า “คู่ถ้อง” มีทั้งการซอตาม
บทและปฏิภาณไหวพริบของช่างซอ โดยน าเอาข้อมูล 
เหตุการณ์ต่างๆ มาพรรณนาโวหารซึ่งแฝงไว้ด้วยคติ
ธรรมและคติโลก ตามลักษณะของฉันทลักษณ์ของแต่
ละท านองซอซึ่งมีประมาณ 10 ท านอง ช่างซอที่มี
ความสามารถและประสบการณ์สูงจะสามารถร้อย
เรียงค าร้อง (ค าซอ) ได้อย่างสละสลวย มีความไพเราะ
ด้วยปฏิภาณไหวพริบของตนเอง โดยไม่ต้องแต่งเนื้อ
ร้องมาก่อนแต่ขอให้ทราบเนื้อหาในเรื่องนั้นช่างซอก็
สามารถน ามาร้องเป็นบทซอในแต่ละท านองได้ทันที
แล้วแต่นักดนตรี (ช่างปี่) จะให้ท านองซอเป็นท านอง
ใดความสามารถในการซอแล้วต้องมีจิตวิทยาในการ
ก ากับการซออีกด้วย นั่นคือ เวลาขึ้นแสดงบนเวที 
(ผามซอ) ต้องคอยสังเกตคนดูว่าชอบหรือนิยมซอแนว
ไหนบางทีช่างซอก าลังซอเรื่องนี้ ถ้าการซอไม่ถูกใจคน
ดูแล้ว คนดูหรือผู้ชมหรือผู้ฟังจะไม่ค่อยให้ความสนใจ
ในการชมหรือฟัง อาจนั่งท าหน้าตาเฉย หรือไม่ก็จับ
เข่าคุยกัน หรือทยอยกันกลับทีละคนสองคน ถ้าช่าง
ซอรู้จักสังเกตพฤติกรรมของคนดูแล้วพยายามซอให้
ถูกใจผู้ชมนี้ก็จะให้ความสนใจกลับมาฟังซออย่างตั้งใจ 
สายตาทุกคู่ก็จะจ้องมาที่เวที ใบหน้ามีรอยยิ้มที่แสดง
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ถึงความพอใจ บางครั้งอาจมี เสียงเฮฮา หัวเราะ 
ปรบมือหรือถูกใจมากๆ ก็จะโห่ร้องหรือให้รางวัล เป็น
การให้ก าลังใจช่างซอเกิดความประทับใจในช่างซอ
เป็นอย่างมากช่างซอสองคน อาจเป็นช่างซอชายทั้งคู่  
หรือช่างซอชายกับหญิงก็ได้  โดยช่างซอท้ังสองฝ่ายจะ
ตั้งโจทย์ถามกันและกันถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งคดีโลก
และคดีธรรม  เพื่อแข่งขันประชันกันว่า  ใครจะซอได้
เสียงไพเราะ  ใครจะซอได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
มากกว่ากัน  เพลงพื้นบ้านเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่
ปรากฏอยู่ในสังคมไทย  พระพุทธศาสนาเป็นกรอบ
แห่งความประพฤติปฏิบัติมาช้านานรูปแบบของการ
ด าเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบของศาสนา  คน
ไทยก็ยึดถือตามอย่างบรรพบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นัก ศาสนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่าง
มาก  เป็นพลังส าคัญอย่างยิ่ง มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตอย่างแท้จริง เป็นระบบความเช่ือและความ
ศรัทธาอย่างหนึ่ง  ดุจประทีปให้แสงสว่างในการ
ด าเนิน ชีวิตของพวกเขา หลายยุคหลายสมั ยที่
พ ร ะ ม ห าก ษั ต ริ ย์ ไท ย ท ร ง ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ในการบริหารปกครอง
บ้านเมือง 
 ค่าวซอ  เป็นเพลงพื้นบ้านของไทยล้านนานั้นมี
มาช้านาน  ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน  เชื่อกันว่า
มีก าเนิดก่อนศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง  เพลง
พื้นบ้านของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่น
ได้ประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงไปตามความนิยม 
และส าเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันเพลง
แบบนี้มักจะนิยมร้องกันในเวลาเทศกาล  หรืองานที่มี
การชุมนุมคนในหมู่บ้านมาร่วมรื่นเริงกัน ช่ัวครั้ง  
ช่ัวคราว เช่น งานมงคล และอวมงคล  การประดิษฐ์
ค่าวซอ และถ้อยค าจะเป็นไปตามความนิยมและ
ส าเนียงพูดของพื้นบ้านและท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งยัง
ปลูกฝังให้คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
พบได้จากในอดีตคนไทยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  อยู่กัน
แบบพี่น้อง  แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน มีปัญหาต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้ งปัญหาสั งคม  ปัญ หา

สิ่งแวดล้อม  ปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ
คนไทยขาดการปลูกฝัง อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และวิถีชีวิตแบบไทย” ในค่าวซอ  มีความส าคัญมี
ความส าคัญกับคนล้านนาเป็นสื่อชาวบ้านที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ซอ ก็สามารถให้ความรู้และอธิบายขยาย
ความให้คนฟังได้ชัดเจนและเจ้าใจได้ง่าย(ทรงศักดิ์ 
ปรางวัฒนากุล. 2523,สังฆะวรรณสัย. 2524,  มณี 
พะยอมยงค์ .2529, เรื่องเดช ปันเขื่อนติ .  2529,
ชัชวาล  ทองดี. 2536) 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าว  ซอ  จังหวัด
เชียงใหม่  ว่ามีประวัติ ความเป็นมา และประเภทของ
เพลงพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะอย่างไร   
วิธีการสอนจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเพลงพื้นบ้าน
ล้านนา คุณค่าตามหลักพระพุทธศาสนา  และเป็นการ
ส่งเสริมเป็นอย่างไรบ้าง  เพื่อเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู  ค่าว  ซอ  และเพื่อเป็นมรดกที่ล้ าค่า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ควรส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้
สืบสานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะค่าว ซอในล้านนา 
 2.  พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในค่าว ซอล้านนา 
 3.  วิเคราะห์อิทธิพล ค่าว ซอ พื้นบ้าน ในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. กลุ่มประชากร แบ่ง ๒กลุ่ม คือ 1.แม่ครู

จันทร์สม สายธารา 2.แม่ครูบัวซอนบุญ 3.พ่อครูจันตา  
เหล่าค า 4.แม่ครูแสงเอ้ย สุริยะมล 5.แม่ครูบัวตอง 
แก้วฟั่น 6.พ่อครูบุญศรี รัตนัง 7.พ่อครูก๋วนดา เชียง
ตา 8.พ่อครูสายทอง  ทองเจริญ 9.แม่ครูเอื้องค า ค า
สันทราย 10.นายดวงจันทร์ วิโรจน์ 11.นางบัวชุม  
จันทร์ทิพย ์12.นายเรวัต พรหมรัก  
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2. ศึกษาบทซอของพ่อครู แม่ครูซอล้านนา 12 
เรื่อง (เจ้าหงส์หิน, แม่สี่ห้าต๋า, เจ้าสุวัต นางบัวค า, ก่ า
พร้าวบัวตอง, อ้ายร้อยขอด, ก่ ากาด า, การส่งเสริม
ประชาธิปไตย, ประเพณีไทย, วิถลี้านนา, ความกตัญู, 
กรรม.) 

3. ศึกษาชุมชน 2 ชุมชนๆ ละ 15 คนคือ1. 
ชุมชนสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จงเชียงใหม่   2. 
ชุมชนสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จงเชียงใหม่(นาย
ปั๋น มูลนิลตา, นายวิเชียร บานเย็น, นายบุญธรรม 
คันธมาลา, นายเอ้ย ตาค ามา, นางสวิง ปัญญา,นาย
แก้ว หินวงศ์,นางเฮือน ขิปนันท์, นายเรืองฤทธิ์ จันทร์
ดี, นางโอ๊ก ธีร์ศิลป์,นางบุญศรี วิริยะตัน, นางเกศสุดา 
หาญแก้ว, นางพิณสวรรค์ สุภาวงศ์ไตย์, นายผวน  
ศักดิ์ศรี, นางนงเยาว์ ฟูเฟื่อง, นางรัตน์ กาชาติ,และ  
2. ชุมชนสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จงเชียงใหม่ 15 
คน 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาด าเนินการภายใต้เนื้อหา 
บทค่าวซอ เกี่ยวกับนิทาน ค าสอน วิธีสอนเป็นศิลปะ
วัฒนะธรรมที่เกี่ยวกับพุทธจริยธรรมน าเนื้อหาจากบท
ซอมาวิเคราะห์ เช่น ซออุทาหรณ์บทซอของแม่แสง
เอ้ย มานพ เรื่องแมงสี่หู ห้าต๋า ซอ เรื่องแมงสีหูห้าตา 
สี่หูเป็นการอธิบายหลักหลักธรรมพุทธศาสนาเรื่อง
พรมวิหาร 1. เมตตา 2.กรุณา 3.มุทิตา 4.อุเปกขา ทั้ง
4 เป็นการเกื้อกุลห้าต๋ามันก็มีความหมาย คือ ศีล 5  
ประกอบอยู่ในกายจิตใจ เป็นการสอนจริยธรรมใน
เรื่องศีลห้ า เช่น ศีลข้อที่ สามคือให้ เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม 
 

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิด
ของโครงการวิจัย 

แนวคิด  ทฤษฎี 
1) ทฤษฎีผู้น าด้านคุณลักษณะ 
2) ทฤษฎีภาวะแสดง 
3) แนวคิดการพัฒนาการแสดง 
3.1)  แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 

3.2)  แนวคิดหลักการพัฒนาทางจริยธรรม 
4)  แนวคิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน 
 

กรอบความคิดในการวิจัย 
สืบสานกันมา ภูมิปัญญา เป็นความรู้ ความคิด 

ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของ
การใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ใน พื้นที่ที่
กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่ม ชนอื่น จากพื้นที่
สิ่งแวดล้อมอื่นที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอา
หรือปรับเปลี่ยนน ามา สร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหา
ได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม – วัฒนธรรม
ของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิด
จากประสบการณ์ ในพื้ นที่  ภู มิปัญญาที่ มาจาก
ภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ 

วิเคราะห์พุทธจริยธรรมใน ค่าวซอสอนอะไร 
แล้วน าพุทธจริยศาสตร์ไปประยุกต์ ใช้ส่ งผลต่อ
พฤติกรรม ความสัมพันธ์และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรักความสามัคคี และ
ความร่วมมือในการท างาน  เป็นคนมีจิตเมตตา มี
ความกตัญญู และเหนืออื่นใดการเป็นผู้น าที่ดีต้องเป็น
ผู้มีความประพฤติที่ดีงามตามหลักศาสนา  เช่นการ
สร้างผู้น าที่ดีจึงจ าเป็นต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสม  สอดคล้องพุทธจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่
ปรากฏ ค่าวซอ ฟังแล้วส่งผลต่อความรู้สึกของคนฟัง
อย่างไร  และฟังแล้วน าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต
อย่างไร 

น อ ก จ า ก นี้ แ บ บ จ า ล อ งก า ร เรี ย น รู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ของและการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ ดังที่
ผู้เขียนได้น าเสนอแผนภาพข้างล่างเป็นแนวคิดส่วน
ขยายสู่การปฏิบัติการประยุกต์ใช้แบบจ าลองพุทธ
จริยธรรม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการ

ทดลอง/เก็บข้อมูล 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้น าที่มี

ศีลธรรม จริยธรรม ของสังคมล้านนาด้วยกระบวนการ
สร้างอนาคตร่วมกัน   เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคล ที่
เกี่ยวข้องกับการคิด การวิเคราะห์ และเหตุผลภายใต้
บริบทของบุคคล สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความละเอียดอ่อน เคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์ของ
สังคม  ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและค าตอบที่เป็น
จริง ครอบคลุม และสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยนั้น  จึงได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัย
เชิงทดลอง 

เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

1) แผนการด าเนินกิจกรรม ที่สร้างจากแนวคิด
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันและแนวคิดการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางศีลธรรม 

2) แบบสอบถามความเห็น แสวงหาแนวทาง
และการน าหลักพุทธจริยธรรม กิจกรรมเสนอ๒ชุด ซึ่ง
ประเมินโดยพ่อครู แม่ครูซอ 

3) แบบสะท้อนความรู้สึกต่อกิจกรรม 
4) แบบสังเกตพฤติกรรม 
5) ประเด็นการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก 
การสร้างเคร่ืองมือ 
1) การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2) การสร้างแผนการด าเนินกิจกรรมที่มีการ

เช่ือมประสานระหว่างกระบวนการสร้างอนาคต
ร่วมกันและแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

3) สร้างแบบสัมภาษณ์ 
4) การปรับปรุงเครื่องมือและน าไปทดลองใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลและด้วยการประชุมกลุ่มย่อย 

ร่วมกันอภิปราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ 
น าคะแนนก่อนและหลังร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม

มาค านวณเพื่อตอบค าถามตามจุดประสงค์ของการ
วิจัยคือ 

1.1) ใช้ Paired – Sample -  T-test ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการ
พัฒนาก่อนและหลังร่วมกิจกรรมว่าแตกต่างกันหรือไม่ 

1.2) ใช้ One way  Anovaเพื่อวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวความแตกต่างของผลการพัฒนา
ผู้น าภาวะศีลธรรมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การสังเกตพฤติกรรมของพ่อครู แม่ครูซอ เข้า

ร่วมกิจกรรม   การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์  
จากนั้นจึงน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาอธิบายผลการ
พัฒนาคุณลักษณะด้านจริยธรรมของประชาชนท่ัวไป 

วิจัยภาคสนาม โดยสัมภาษณ์ พ่อครูซอ จ านวน 
12 ท่าน 

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
1) เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งจากต ารา เอกสาร งานวิจัย และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ 

2) วิ เคราะห์ข้อมู ลที่ ได้มาทั้ งหมดนั้ นตาม
จุดประสงค์ของการศึกษา วิจัยครั้งนี้ 
 3) น าเสนอผลงานวิจัย 
 4 ) ส รุ ป ผ ล ก ารวิ จั ย   อภิ ป ร าย ผ ล  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจ ากัดในการวิจัย 
     สถานที่ ด าเนินการวิจัย: ศึกษาบทซอของครู
ซอในเขตจังหวัดเชียงใหม ่
 การวิจัย 
 รายงานการวิจัย เรื่ อ งการศึกษาหลักพุทธ
จริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอล้านนา มีวัตถุประสงค์๓
ประการ คือ1)เพื่อศึกษาลักษณะค่าวซอในล้านนา 2) 
พุ ทธจริยธรรมที่ ป รากฏ ในค่ าว  ซอล้ านนา  3) 
วิเคราะห์อิทธิพล ค่าวซอ พื้นบ้าน ในการเปลี่ยนแปลง
วิถีชุมชนมีผลสรุปดังนี้ 
 การศึกษาพบว่าวิถีของคนล้านนา 

ซอ” เป็นศิลปะการขับขานของล้านนาที่มีมา
นานเป็นสื่อพื้นบ้านแขนงหนึ่ง เนื้อหาสาระที่ช่างซอ
น ามาสื่อนั้นมีหลากหลายทั้ งเรื่องราวในท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  วิถี ชีวิต 
เหตุการณ์ส าคัญ ในช่วงเวลา ต่างๆ รวมถึงบทซอซึ่ง
แต่งข้ึนใช้เฉพาะงานประเพณีต่างๆ 

การแสดงซอพื้นเมืองของไทยทุกประเภทมักมี
พิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องด้วยเสมอ การซอเป็นการ
แสดงพื้นเมืองของล้านนาจึงมีพิธีกรรมต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งก่อนการซอและก่อน เช่น  

พิธีกรรมเกี่ยวกับซอ 
พิธีกรรมเกี่ยวกับซอล้วนแล้วแต่เป็นพิธีกรรมที่

เกิดจากความเช่ือ ความศรัทธา ความกตัญญู รู้คุณ 
การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างช่างซอด้วยกัน เป็นการ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นพิธีกรรมที่แฝงด้วย คุณ
ค่าที่น่าศึกษาเรียนรู้ยิ่ง พิธีกรรมเกี่ยวกับซอมีดังนี ้

1) การไหว้ครูซอ คือ การบูชาครู การร าลึกถึง
พระคุณของครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาซอให้ 
หรือเพื่อขอให้ครูช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง คิดค าซอ
ให้ลื่นไหลไม่ติดขัดมีความส าเร็จ โอกาสท าพิธีไหว้ครู
ซอนิยมท ากันใน 2 โอกาส คือ ไหว้ครูซอประจ าปี 
และไหว้ครูก่อนซอ ดังนี ้

2) การไหว้ครูซอประจ าปี เป็นพิธีกรรมที่ช่างซอ
จัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปี ราวเดือน 9 เหนือ หรือ

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ไหว้ครูทั้งที่มีชีวิตอยู่และ
ครูที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่เป็นครูของครูของครูอีกด้วย 
โดยมีค าเรียกครูเหล่านี้ว่าพ่อครู แม่ครู แม่เก๊า ครู
ปลาย ครูตาย ครูยัง (ยังมีชีวิตอยู่) เป็นต้น เพื่อระลึก
ถึงพระคุณครู ขอให้บารมีของครูช่วยปกปักรักษาให้มี
ความสุขความเจริญ  

คุณสมบัติของช่างซอ 
ช่างซอเป็นศิลปินที่มีการเรียนรู้ด้วยความอดทน

สู้อุตส่าห์มานะพยายามอย่างยิ่ง การที่จะเป็นช่างซอ
ได้นั้นต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงติดตาม
ฝึกฝนภาคสนามกับครูซอด้วยใจรักและเข้าใจอาชีพ
ช่างซออย่างดียิ่ง การฝึกฝนเรียนรู้การขับซอ เป็นการ
เรียนรู้กันแบบปากต่อปากหรือแบบมุขปาฐะโดยสืบ
ทอดเรียนรู้จากพ่อครู แม่ครู ซึ่งวิธีการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจากประสบการณ์จริงมักสอนให้จ าเป็นค า ๆ 
บท ๆ เป็นส านวน ๆ ไป ท้ังนี้ต้องอาศัยความจ า ความ
ช านาญในการปฏิบัติ และความสามารถในการต่อค า
ซอเพื่อให้เกิดทักษะ ดังนั้นช่างซอนอกจากเป็นศิลปิน
แล้ว ยังเป็นผู้ที่เรียนรู้และสืบทอดเพลงซออีกด้วย 
อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นช่างซอ สามารถ
สรุปได้ คือ 1. เป็นผู้ที่มีน้ าเสียงดี ไพเราะ 2. เป็นผู้ที่มี
ค ว า ม จ า ดี  3.  มี ค ว า ม รู้ ท า งห นั ง สื อ  จ า รี ต
ข น บ ธ ร ร ม เนี ย ม ป ร ะ เพ ณี  ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี 4. สามารถน าภาษา
สมัยใหม่และเก่ามาประยุกต์ใช้รวมกันในการผูก 5. มี
ความรู้ ความช านาญ เก่งทางด้านฉันทลักษณ์ 6. เป็น
ผู้มีปฎิภาณไหวพริบในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ได้โดยเฉพาะอย่าง 7. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 8. 
เป็นผู้ที่มีความกตัญญูบูชาครูด้วย  (โฮงเฮียบสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา ท าเนียบช่างซอล้านนา นพบุรีการ
พิมพ์ เชียงใหม่ :  2) 

สถานภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
สถานภาพของซอในปัจจุบันแม้ว่ายังคงได้รับ

ความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังและการติดต่อว่าจ้างแสดงซอ
จากเจ้าภาพงานปอย งานบุญต่างๆ ในภาคเหนือ
ตอนบนอยู่ แต่ก็ไม่ได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายและ
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ได้ รับความนิ ยมจากคนภาค เหนื อ เท่ า ในอดี ต 
เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปส่งผล
ให้คนในเมืองและคนรุ่นใหม่หันไปให้ความสนใจ
วัฒนธรรมต่างพ้ืนท่ีที่เข้ามา  

ความส าคัญของซอ 
ซอเป็นศิลปะการแสดงที่มีความส าคัญต่อการ

ด าเนินชีวิตของคนในล้านนาเป็นอย่างมาก ดนตรีมัก
เป็นของคู่กันกับวัฒนธรรมประเพณี โดยจะสังเกตได้
ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดประเพณีสักอย่างขึ้น สิ่งที่จะ
ขาดไม่ได้ก็คือ ดนตรีประกอบพิธี การน าดนตรีเข้าไป
เกี่ยวข้องกระท าได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล การ
แสดงซอจึงได้รับความนิยมให้จัดการแสดงขึ้นในงาน
พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพอ
สรุป คือ 1) การให้ความบันเทิง การซอถือได้ว่าเป็น
มหรสพอย่างหนึ่ง 2) การสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี การสืบทอดประเพณีของซอมีปรากฏใน
พิธีกรรมและเนื้อหาของบทซอ ต่างๆ 3) การอนุรักษ์
ค า เมื อ ง  ค า  ภ า ษ า ถิ่ น เห นื อ ที่ ใ ช้ พู ด กั น ใน
ชีวิตประจ าวันนับวันสูญหายไป 4) การเป็นเอกลักษณ์
ของล้านนา ให้ลูกหลานได้ภูมิใจและตระหนักใน
คุณค่าของการซอ5) การสืบทอดพุทธศาสนา การซอ
นับว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้โดยทางอ้อม 
กล่าวคือ การซอที่ดีมักจะสอดแทรกค าสอนจริยธรรม
ต่างๆ 6) การมีบทบาทส าคัญในเล่าเหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับงาน ดึงดูดผู้คน เป็นการประชาสัมพันธ์งาน
เพื่อให้คนในชุมชนนั้นๆ ยอมรับ เพราะถ้าขาดซอจะ
รู้สึกร่อย 7) การเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของสังคม ซอ
มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง กล่าวคือ สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลการบรรยายความในใจ 
โลกทัศน์ มโนทัศน์ในด้านต่าง  

จริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอ ล้านนา 
จริยธรรมแยกออกเป็น จริยะ+ธรรม ค าว่า “จริ

ยะ” หมายถึงความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ 
ส่วนค าว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณ
ความดี, หลักค าสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อน า

ค าทั้ งสอ งม าร่ วม กั น เป็ น  “จริ ย ธรรม ”  จึ ง ได้
ความหมายตามตั วอักษรว่ า “หลักแห่ งความ
ประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”  (พระ
เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2533: 81.) มี
ผู้ให้ค านิยามความหมายไว้ดังน้ี 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
ให้ค านิยามไว้ว่า จริยธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้อ
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ,  ศี ล ธ ร ร ม , ก ฎ ศี ล ธ ร ร ม 

(ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น , พ จ น า นุ ก ร ม  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, หน้า 217.) 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ค านิยามไว้
ว่า จริยธรรมหมายถึง หลักการด าเนินชีวิต(พระเทพ
เวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2532 หน้า 1) 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ให้ค า
นิยามไว้ว่า จริยธรรมหมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเองและส่วนรวม (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร 
ธมฺมตฺโต),มปป. หน้า 82.) 

ปรีชา อุยตระกูล และสุวัฒน์ ช่างเหล็ก ให้ค า
นิยามไว้ว่า จริยธรรมหมายถึง ข้อควรประพฤติ 
ปฏิบัติ ปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัติ และเว้นสิ่งที่ควรเว้น 

(ปรีชา อุยตระกูล และสุวัฒน์ ช่างเหล็ก,  2527 หน้า 
5.) 

วิทย์  วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์วรรณปก ให้ค า
นิยามไว้ว่า จิรยธรรม หมายถึง หลักค าสอนว่าด้วย
ความประพฤติ เป็นหลักส าหรับให้บุคคลยึดถือในการ
ปฏิบัติตน (วิทย์วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก 
2530, หน้า 2.) 

จริยธรรมในแต่ละสังคมนั้นย่อมแตกต่างกัน
ออกไป  เนื่ อ งจากจริย ธรรม เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนใน
สังคม ดังนั้น ในแต่ละสังคมจึงมีจริยธรรมเฉพาะเป็น
ของตนเอง ขึ้นอยู่กับลักษณะสังคม สภาพแวดล้อม 
ความเช่ือ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
นั้นๆ (ปรีชา อุยตระกูล และสุวัฒน์ ช่างเหล็ก. หน้า 8) 
จริยธรรมของแต่ละสังคมนั้นจะปรากฏอยู่สอง
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ลักษณ ะ คื อ จริยธรรมร่วมและจริยธรรมย่อย 
จริยธรรมร่วมคือ แบบแผนหรือข้อปฏิบัติที่คนในแต่
ละสังคมประพฤติปฏิบัติร่วมกัน จริยธรรมประเภทนี้
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักค าสอนทางศาสนา ซึ่งมีส่วน
ท าให้คนส่วนใหญ่มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ
คล้ายคลึงกัน ส่วนจริยธรรมย่อยคือ ข้อปฏิบัติที่เป็น
แบบแผนเฉพาะท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นสร้างสรรค์
ขึ้นมาให้เหมาะแก่สภาพแวดล้อมของตน จึงท าให้
แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ แตกต่างกันใน
รายละเอียด จริยธรรมประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
ระเบียบจารีตประเพณีและลัทธิความเช่ือในท้องถิ่น
นั้นๆ จริยธรรมในสังคมภาคเหนือก็มีลักษณะดัง
กล่าวคือ มีทั้งจริยธรรมร่วมและจริยธรรมย่อย โดยที่
จริยธรรมร่วมมีพื้นฐานมาจากหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ส่วนจริยธรรมย่อยมีพื้นฐานมาจาก
จารีตประเพณีในท้องถิ่นอันได้แก่ “ฮีตคลองล้านนา” 

ฉะนั้น ฮีต หรือ จารีต จึงเหมือนกฎหมายของ
สังคมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม เพราะก าหนดหน้าที่ 
จริยธรรมของชนทุกช้ันไว้ตามสภาพของสังคมนั้นๆ 
สังคมใดปฏิบัติตามฮีตฮอยก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้า
ปฏิบัติขาดตกบกพร่องก็เกิดทุกข์(อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 
2534, หน้า 77.) จริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอจึงเป็น
สิ่งสะท้อนให้ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคม
ภาคเหนือว่า สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น สิ่งใดดี 
ไม่ดี ควร ไม่ควร ถูกไม่ถูก พฤติกรรมเช่นใดที่สังคมยก
ย่อง และพฤติกรรมเช่นใดที่สังคมประณามการศึกษา
จริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งจริยธรรม
ในสั งคมภาค เหนื อออกเป็ น  2 ลั กษณ ะคื อ  1 . 
จริยธรรมด้านจารีต 2. จริยธรรมด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

จริยธรรมด้านจารีต 
ค าว่า “จารีต” หมายถึง ธรรมเนียมที่ประพฤติ

กันมา(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2528 :  42.) 
จารีตมีความหมายเหมือนค าว่าศีลธรรม ซึ่งใช้เป็น
บรรทัดฐานทางสังคม การกระท าผิดจารีตจะมี
ผลกระทบต่อคนจ านวนมากหรือตอ่สังคมโดยสว่นรวม 

(มณี พยอมยงค์,  2537, หน้า 47) ดังนั้น จารีตจึงเป็น
ทั้งข้อห้าม ที่ห้ามไม่ให้กระท าการบางอย่างที่สังคม
ส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย และเป็นทั้งข้อให้ปฏิบัติ คือ
ปฏิบัติในสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามประเพณีสิบ
สองเดือนของล้านนาไทย 
 การประพฤติปฏิบัติในประเพณีล้านนาไทย 
ก าหนดสิ่งส าคัญซึ่งประชาชนจะต้องถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดมิได้ 4 ประการ คือ 

1) ฮีตเมือง นั้นตรงกับค าว่า จารีต คือสิ่งที่ถือ
ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ในครอบครัว ในสกุล
หมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีควรประพฤติปฏิบัตกิ็มี ท่ี
ไม่ควรประพฤติปฏิบัติก็มี คือมีทั้งข้อห้ามและข้อ
อนุญาต เช่น การจับมือถือแขนในระหว่างชายหนุ่ม
หญิงสาว สมัยโบราณเรียกว่า ผิดฮีต คนไทยหรือคน
เมืองโยนกไปแต่งงานกับลัวะ หรือละว้า เรียกว่า ผิด
ฮีต ถ้าใครท าถือว่าเป็นเสนียดแก่ผู้นั้น  

2) ขะปือเมือง เป็นกฎหรือข้อห้ามลักษณะคลา้ย
ฮีต แต่เป็นหลักการที่ให้ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติกันเป็นส่วนรวม เช่น “การไหว้ตาลหางลาน” 
หมายถึง การให้ลูกแก้ว หรือนาค ผู้จะอุปสมบทต้อง
ยกมืออภิวาทหัวตาลคือ พระกรรมวาจาจารย์ เป็น
องค์แรก ต่อไปจึงไหว้พระอนุสาวนาจารย์ คือ หาง
ลานทีหลัง นี่คือ ขะปือเมือง ลักษณะหนึ่งการปิด
ประตูเมืองสมัยโบราณก าหนดเวลา 18 นาฬิกา คือ 
ย่ าค่ า เปิดเมื่อเวลาหกโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่
จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นกฎตายตัว บุคคลผู้จะสั่ง
อนุญาตให้ออกจากเมืองในเวลากลางคืน หรือ สั่งให้
เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด เช่น พระ
เจ้าแผ่นดิน หรือ เสนาบดีเท่านั้น นอกจากมีเหตุ
จ าเป็นรีบด่วนจึงจะเปิดได้ ถ้าเป็นเวลาปกติ “คนในบ่
หื้อออก คนนอกบ่หื้อเข้า” ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 
การปฏิบัติเคร่งครัดแบบน้ีเรียกว่า “ขะปือเมือง” 

3) ปาเวณีเมือง หมายถึง สิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติ
กันมาเป็นประจ าทุกปี เป็นเวลาช้านาน เช่น ประเพณี
เข้าอินทขิล ได้แก่การบูชาเสาหลักเมือง ซึ่งประชาชน
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ในเมืองชายหญิงเป็นจ านวนมาก จะน าดอกไม้ธูป
เทียนไปสักการะเทพารักษ์ มเหสักข์ ผู้รักษาเสาหลัก
เมือง หรือ เสาอินทขิล เพื่อให้เทพยดาเหล่านั้น มี
ความช่ืนชมยินดีบันดาลให้บ้านเมืองได้อยู่อย่างเกษม
สุขต่อ ไป  ประเพณี สืบชะตาเมื องคื อ การบู ชา
เทพารักษ์ ผู้รักษาประตูเมือง พร้อมกับท าพิธีสืบชะตา
ของเมืองให้ด ารงอยู่ตลอดไปด้วย ประเพณีส าคัญ ๆ 
ของเมือง เช่น ประเพณีปีใหม่ สงกรานต์ ประเพณี
ลอยโขมด หรือลอยกระทง ประเพณีเข้าพรรษาออก
พรรษาถือว่าเป็น ปาเวณีเมือง 

4) สะดื อ เมือง คลองเมือง หมายถึ ง พระ
ธรรมศาสตร์ ระเบียบกฎหมาย ที่เป็นหลักการทาง
นิติศาสตร์ กฎข้อบังคับประชาชนพลเมืองมีทั้ ง
บทลงโทษ และบทคุ้มครอง มีทั้งสิทธิ และหน้าที่ 
กฎหมายที่มีช่ือเสียงของล้านนาไทยเก่าแก่ที่สุด คือ 
มังรายศาสตร์ ได้แก่ กฎหมายที่พระยามังรายมหาราช 
ตราขึ้นไว้โดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญ  

จริยธรรมของคนในสังคม และเป็นที่พึ่งทางใจ
ของประชาชน ผู้ที่ท าหน้าที่ ในการอบรมสั่ งสอน
จริยธรรมแก่สังคมคือพระสงฆ์ พระสงฆ์จะท าหน้าที่ใน
การอบรมสั่งสอนพระธรรมตามหลักการของศาสนา 
หลักธรรมเหล่านั้นก็จะท าหน้าที่เป็นสัญญาประชาคม 
ควบคุมความประพฤติของประชาชนโดยปริยาย  

1) ควรปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและกฎ
ศีลธรรมของสังคม เพราะบ้านเมืองหรือคนหมู่มาก
ย่อมอยู่ด้วยกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบ
และมีความสงบร่มเย็น ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกลงโทษ
โดยการปรับ จ ารุก หรือประหารชีวิต ผู้ฝ่าฝืนกฎ
ศีลธรรมก็จะถูกสังคมลงโทษ โดยการนินทา หัวเราะ
เยาะ หรือต าหนิติเตียน ฉะนั้น ประชาชนผู้อยู่ใต้การ
ปกครองจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง 
และกฎศีลธรรมของสังคมอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิ
ของกันและกัน 

2) ควรมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพ สังคมภาคเหนือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คือท านาเป็นอาชีพหลัก แต่เมื่อ

หมดฤดูการท านา ชาวภาคเหนือมักจะหันไปประกอบ
อาชีพอื่น อันเป็นปัจจัยในการด ารงชีพ เช่น ท าไร่ ท า
สวน และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เนื่องจากชาว
ภาคเหนือด ารงชีวิตอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทาง
ภูมิประเทศอันแห้งแล้ง กันดาร ส่วนใหญ่จึงมีฐานะ
ยากจน ฉะนั้น ชาวภาคเหนือจึงมักสอนลูกหลานให้
รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด สอนให้มีความอดทนและไม่
เกี ยจคร้าน ในการท ามาหากิ น  อาชีพของชาว
ภาคเหนือส่วนใหญ่ที่ปรากฏในกลอนล ามีดังนี้ 

อาชีพท านา เป็นอาชีพหลักของชาวภาคเหนือ 
ซึ่ งเป็นอาชีพที่หนักและเหนื่อยมาก เพราะการ
เพาะปลูกของชาวภาคเหนือยังใช้วิถีการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงการปักด าและการเก็บเกี่ยว 
ชาวนาต้องใช้ชีวิตอยู่ ในท้องนาตั้งแต่เช้าจรดเย็น 
อาชีพการท านาจึงใช้ความขยันและอดทนเป็นอย่าง
มาก 

จริยธรรมส าหรับบุคคลทั่วไป 
จริยธรรมส าหรับบุคคลทั่วไป คือ ข้อควรปฏิบัติ

และไม่ควรปฏิบัติส าหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไป ใน
คลองสิบสี่ได้ก าหนดจริยธรรมส าหรับบุคคลทั่วไปไว้  
ประการ เช่น 

1) เป็นจริยธรรมในกลุ่มเครือญาติ 
ครอบครัวชาวภาคเหนือจะอยู่กันเป็นครอบครัว

ใหญ่ นอกจากพ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีกันครอบครัวละหลาย
คนแล้ว อาจมีปู่ย่า ตายาย และพี่ป้าน้าอามาอาศัย
รวมอยู่ด้วย ลูก ๆ ที่แต่งงานแล้วจะอยู่ช่วยพ่อแม่ท า
มาหากินระยะหนึ่งก่อน จึงจะแยกเรือนออกไปอยู่
อิสระตามล าพัง ฉะนั้น ครอบครัวขนาดใหญ่จึงมี
สมาชิกมากกว่าสิบคนขึ้นไป ต่างพึ่งพาอาศัยกัน ทุก
คนจะมีหน้าที่ต่างๆ กันตามฐานะและวัย ด้วยเหตุที่
ชาวภาคเหนื ออยู่ กั น เป็ นครอบครัวใหญ่ เช่นนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวจึงเป็นเรื่อง
ใหญ่ (ก่อ สวัสดิพาณิชย์,  หน้า 72-73.) ฉะนั้น สังคม
ภาคเหนือจึงมีการก าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่พึง
ปฏิบัติในกลุ่มเครือขญาติไว้อย่างชัดเจน ดังที่จารุ
วรรณ ธรรมวัตรกล่าวว่า “แนวปฏิบัติระหว่างกลุ่ม
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เครือญาติก าหนดไว้ตามวัยและหน้าที่ เช่น คลองปู่ 
คลองย่า คลองตา คลองยาย คลองพ่อ คลองแม่ 
ค ล อ งลู ก  ค ล อ งห ล าน  ค ล อ ง ใภ้  ค ล อ ง เข ย
(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม 2525 :  293.) 
คลองสิบสี่ได้ก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับบุคคลในกลุ่ม
เครือญาติ 

จริยธรรมในกลุ่มเครือญาติดังกล่าวนี้  ผู้วิจัย
จ าแนกข้อปฏิบัติส าหรับบุคคลไว้ดังนี้ 1)ข้อปฏิบัติส า
หรบบุคคลตามฐานะ2) ข้อปฏิบัติส าหรับบุคคลตาม
สภาพเพศ3) ข้อปฏิบัติส าหรับบุคคลตามสภาพวัย 

2) ข้อปฏิบัติส าหรบบุคคลตามฐานะ 
ฐานะ หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่  หรือความ

เป็นอยู่ในสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม  
2525 : 293.) 

บุคคลในกลุ่มเครือญาติเมื่อมีหน้าที่ในฐานะ
อะไร ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนั้นๆ ให้ถูกต้อง เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามฐานะครอบครัว ก็จะท าให้
บุคคลในกลุ่มเครือญาตินั้นมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แน่นแฟ้นและมีปกติสุข ผู้วิจัยจ าแนกฐานะของบุคคล
ในกลุ่มเครือญาติที่ปรากฏในค่าวซอไว้ดังน้ี 

ก. หน้าท่ีของบุคคลในกลุ่มเครือญาติในฐานะพอ่
แม่ สังคมภาคเหนือก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับพ่อแม่ไว้
ด้วย “พ่อแม่” คือข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ที่พ่อแม่พึง
ปฏิบัติต่อบุตรธิดา ข้อปฏิบัติตามฮีตฮอยพ่อของแม่นี้ 
แ ท้ จ ริ ง ก็ คื อ จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ ม า จ า ก ค า ส อ น ใน
พระพุทธศาสนานั่นเอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน
สิงคาลสูตรว่า บิดา มารดาพึงอนุเคราะห์บุตรธิดาโดย
ฐานะ 5 สถาน คือ 1. ห้ามปรามป้องกันจากความช่ัว 
2. ดูแลฝึกอบรมให้ตั้ งอยู่ ในความดี  3. ให้ศึกษา
ศิลปวิทยา4. เป็นธุระในเรื่องจะมีคู่ครองที่สมควร5.
มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสค่าวซอได้กล่าวถึงข้อ
ปฏิบัติที่พ่อแม่พึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาไว้ดังน้ี 

อบรมสั่งสอนให้ตั้งอยู่ ในความดี ครอบครัว
นับว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็น
สถาบันแรกที่ท าหน้าที่ อบรมสั่ งสอนสมาชิกใน
ครอบครัว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการอบรมสั่งสอนของ

สถาบันโรงเรียน พ่อแม่เป็นครูคนแรกที่ท าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดค่านิยม การปฏิบัติตน และบรรทัดฐาน
ทางสังคมให้แก่ลูก ลูกจะเป็นคนดีหรือเลว และมี
บุคลิกภาพตามที่สังคมต้องการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการ
อบรมสั่งสอนของพ่อแม่เป็นพื้นฐาน  

สถาบันการศึกษาคือโรงเรียน เพราะโรงเรียนจะ
เป็นสถาบันที่สองในการให้วิชาความรู้ และฝึกอบรม
ลักษณะนิสัยให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ แต่พ่อแม่
ไม่ควรปล่อยหน้าที่น้ีให้เป็นภาระของครูฝ่ายเดียว พ่อ
แม่ต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ด้วยการ
สอดส่องดูแลในการศึกษาเล่าเรียนของลูกตลอดจน
การแนะน าสั่งสอนให้รู้จักระเบียบสังคม และให้ความ
อบอุ่นทางจิตใจ 

พ่อแม่ไม่ควรทะเลาะวิวาทกัน หรือกล่าวค า
หยาบคายให้ลูกได้ยิน เพราะการที่พ่อแม่ทะเลาะ
วิวาทให้ลูกได้เห็นเป็นประจ านั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าว และท าให้ลูกเบื่อบ้าน 
มองเห็นบ้านเป็นสถานที่ไม่น่าอยู่ ท าให้ลูกหนีออก
จากบ้านไปแสวงหาความสุขนอกบ้าน และอาจด าเนิน
ชีวิตไปในทางที่ผิด จนน าความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์
ตระกูลได้ เพราะเด็กที่หนีออกจากบ้าน จนกลายเป็น
เด็กเร่ร่อน ถูกชักชวนหรือบังคับให้ไปเป็นโสเภณีเด็ก 
โดยมากมักมีสาเหตุมาจากครอบครัวแตกแยก ฉะนั้น 
พ่อแม่จึงต้องท าครอบครัวให้น่าอยู่ ท าครอบครัวให้มี
ความรักความอบอุ่น เมื่อลูกมีปัญหาก็พร้อมที่จะให้
ค าแนะน า และมีแบบอย่างที่ดีแก่ลูกได้ 

การคบเพื่อนของลูกก็เป็นเรื่องส าคัญที่พ่อแม่
ควรให้ความสนใจ เพราะการคบเพื่ อนมีผลต่อ
ความก้าวหน้าและความเสื่อมของชีวิต พระพุทธเจ้าได้
ตรัสประเภทของเพื่อนหรือมิตรไว้ 2 ประเภท คือ     
1) มิตรเทียม ได้แก่ ศัตรูผู้มาในร่างของมิตร มี 4 
ประเภท คือ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัว
ประจบ 4. คนชวนฉิบหาย 2) มิตรแท้ ได้แก่มิตรด้วย
ใจจริง มี 4 ประเภท คือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตร
ร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะน าประโยชน์ 4. มิตรมี 
ใจรัก 
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มิตรทั้ง 2 ประเภทนี้ มิตรประเภทแรกไม่ควร
คบ ควรคบมิตรประเภทที่สอง พ่อแม่ต้องคอยช้ีแนะ
ว่า เพื่อนลักษณะไหนควรคบ เพื่อนลักษณะไหนไม่
ควรคบ เพราะเพื่อนสามารถชักจูงไปในทางที่ดีและ
เลวได้ หากคบเพื่อนดี เพื่อนก็จะชักชวนไปในทางที่ดี 
หากคบเพื่อนไม่ดี เพื่อนก็จะชักชวนไปในทางที่เสื่อม
เสียได้ 

ข. หน้าที่ของบุคคลในกลุ่มเครือญาติในฐานะ
ลูกหลานสังคมภาคเหนือก าหนดหน้าที่ของบุคคลใน
ฐานะลูกหลานไว้ด้วย “ฮีตลูกคลองหลาน” คือ 
ลูกหลานควรเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และครู
อาจารย์ที่ท่านแนะน าสั่งสอน ไม่ควรกระท าในสิ่งที่จะ
น าความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัว เมื่ออยู่ใน
วัยเด็กให้หมั่นศึกษาเล่าเรียน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้
หมั่นหาทรัพย์สินเงินทอง เลี้ยงดูพ่อแม่ รักษามรดกที่
ท่านมอบให้ และให้รู้จักสร้างฐานะของตัวเองให้มั่นคง 
เพื่ อจะได้ เป็นที่พึ่ งของญาติพี่น้องได้  ค่าวซอได้
กล่าวถึงข้อที่ควรปฏิบัติและข้อที่ควรละเว้นส าหรับ
ลูกหลานไว้ดังน้ี 

ลูกหลานเมื่ออยู่ในวัยเด็กควรศึกษาหาความรู้ 
เพื่อจะได้มีวิชาติดตัวไว้ส าหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตัว
ในภายภาคหน้า เช่ือฟังค าที่ครูบาอาจารย์แนะน า   
สั่งสอน 

ค. หน้าที่ของบุคคลในกลุ่มเครือญาติในฐานะ
สามีภรรยาข้อปฏิบัติส าหรับสามีภรรยาในสังคม
ภาคเหนือนั้นถูกก าหนดไว้ด้วย “ฮีตฮอย” คือข้อ
ปฏิบัติที ่

สามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกัน  เพราะธรรมดา
คนเรานั้นเมื่อแต่งงานกันแล้ว จะต้องอยู่ด้วยกันเป็น
เวลานาน การที่สามีภรรยาจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ยืด
ยาวและมีปกติสุขได้นั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมตัว
เตรียมใจและตระหนักในภาระหน้าที่ ต่างๆ ที่ตน
จะต้องกระท าในชีวิตการครองเรือนให้พร้อม ทั้งคู่
จะต้องเรียนรู้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับฮีตผัวต่อเมีย เพื่อจะ
ได้ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดความสุข
และความมั่นคงของชีวิตครอบครัว 

การมีคู่ครองนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ส าคัญยิ่งใน
ชีวิตของบุคคล และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 
ท าให้เกิดฐานะและหน้าที่อย่างใหม่ขึ้น คือ ฐานะของ
สามีและฐานะของภรรยาพร้อมทั้งหน้าที่ซึ่งผูกพันอยู่
กับฐานะทั้งสองนั้น อันเกิดจากความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบต่อกัน ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบนี้ จะขยายออกไปถึงบุคคลและทรัพย์สิน 
อันมีมาแต่เดิมของแต่ละฝ่ายอีกด้วย เช่น มารดา บิดา 
เครือญาติและมิตรสหายของคู่ครองเป็นต้น ท าให้
เกิดผลอีกอย่างหนึ่ง คือ การสมรสนี้เท่ากับเป็นวิธีเพิ่ม
จ านวนญาติมิตรและทรัพย์สินต่างๆ ให้มากมาย
กว้างขวางขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ผลดังกล่าวจะเป็นผลดี
งาม ก็ต่อเมื่อคู่สมรสรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ของตนตามความรับผิดชอบนั้นให้ถูกต้อง
ด้วยดี 

การแต่งงานเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลาที่
ยาวนาน หรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตายจากกันก็
ว่าได้ ค่าวซอได้กล่าวถึ งคุณธรรมที่จะเป็นเครื่อง
ประคับประคองชีวิตคู่ให้มีความสุขราบรื่น คือความ
อดทน รู้จักการให้อภัยต่อกัน และหลีกเลี่ยงการ
ทะเลาะวิวาท เมื่อเกิดการทะเลาะกันไม่ควรแช่งด่า
หรือเรียกผีเรียกห่าลงมากิน เพราะโบราณถือว่าจะท า
ให้การท ามาหากินไม่เจริญก้าวหน้าเช่น 

หลักปฏิบัติส าหรับภรรยา 
สตรีภาคเหนือในอดีตจะถูกก าหนดให้อยู่ใน

กรอบจารีตค่อนข้างเคร่งครัด โดยมากพ่อแม่จะสอน
ให้สตรีได้เรียนรู้เรื่องภายในครัวเรือน และจริยธรรม
ส าหรับสตรีเป็นส าคัญ เช่น การปฏิบัติตน การเลือก
คู่ครอง และหน้าที่ สตรีเมื่อแต่งงานแล้วจะต้องให้
ความรักและซื่อสัตย์ต่อสามี เคารพยกย่องและให้
เกียรติสามี ปรนนิบัติสามี ให้คะแนะน าแก่สามี ให้
ก าลังใจและช่วยเหลือสามี ไม่ควรรักคนอื่นมากกว่า
สามีตน ควรรู้ดีรู้ ช่ัว ควรรับใช้สามี เสมอดั่ งทาส 
นอกจากนี้ ภรรยายังต้องท างานทุกอย่างในครัวเรือน 
ตลอดทั้งดูแลสมาชิกในครอบครัว หน้าที่ของสตรีใน
ฐานะภรรยาจึงค่อนข้างหนัก 
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หลักปฏิบัติส าหรับภรรยาที่ปรากฏในค่าวซอมี
ทั้งหลักปฏิบัติที่มาจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
และค าสอนที่เป็นหลักปฏิบัติตามสภาพสังคมในยุคนั้น 
พระพุทธศาสนาได้วางหลักปฏิบัติส าหรับภรรยา ท่ีพึง
ปฏิบัติต่อสามีด้วยฐานะ 5 สถาน คือ1. ดูแลงานบ้าน
ให้เรียบร้อยเป็นอย่างดี2. เอาใจใส่สงเคราะห์คน
ข้างเคียง คือหมู่ญาติและข้าทาสบริวารเป็นอย่างดี3. 
ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจสามี4. ดูแลเก็บรักษา
สมบัติที่หามาได้ 5.ขยัน เอาใจใส่ ไม่เกียจคร้านในการ
งานท้ังปวง 

ภรรยาที่ดีควรเอาใจใส่สงเคราะห์คนข้างเคียง
คือ หมู่ญาติทั้งฝ่ายสามีและญาติฝ่ายตนเอง ด้วยการ
แสดงความเอื้อเฟื้อ ให้ความช่วยเหลือตามฐานะที่จะ
ท าได้  และแบ่ งปันสิ่ งของที่ สามีหามาได้  สั งคม
ภาคเหนือเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์กันแบบเครือ
ญาติ ด้วย 

จริยธรรมส าหรับสตรี 
สตรีในสังคมภาคเหนือที่ได้รับยกย่องว่าเป็นกุล

สตรีนั้นคือ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคลองหญิง คือ 
แนวทางในการประพฤติตนส าหรับผู้หญิง ผู้หญิงใน
สังคมภาคเหนือในอดีตสตรีจะต้องเรียนรู้ก็คือ งาน
เกี่ยวกับแม่บ้านแม่เรือน และจารีตประเพณีต่าง 
สังคมภาคเหนือมุ่งสอนจริยธรรมให้แก่สตรีมากกว่า
ผู้ชาย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ชายมีโอกาสได้บวชเรียน 
และได้รับการศึกษาอบรมจากพระสงฆ์โดยตรงแล้ว 
ส่วนผู้หญิงไม่มีโอกาสเช่นนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การอบรมสั่งสอนจริยธรรมให้แก่สตรีภาคเหนือก็คือ 
พ่อแม่และญาติผู้ ใหญ่ค าสอนเกี่ยวกับจริยธรรม
ส าหรับสตรี ส่วนใหญ่มักจะเป็นค าสอนที่มาจากจารีต
ประเพณีของสังคมและค าสอนของพระพุทธศาสนา 
เช่น สตรีต้องมีความประพฤติงามทั้งกาย วาจา ใจ มี
ศีลธรรม มีความสงบเสง่ียม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
รักนวลสงวนตัว ยึดมั่นในจารีตประเพณี  มีความ
ซื่อสัตย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นต้น (พิชัย ศรีภูไฟ, 
หน้า 37.) 

ค่าวซอได้กล่าวถึงจริยธรรมส าหรับสตรีไว้ดังนี้ 
เป็นหญิงควรมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน 
โดยเฉพาะงานบ้านงานเรือน สตรีภาคเหนือควร
เรียนรู้และเก่งในกิจบ้านการเรือน  

จริยธรรมด้านหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
ค าส อน ท างพ ระพุ ท ธศ าส น าม าซ อ ว่ า มี

ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวภาคเหนือเป็นอย่าง
มาก เพราะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดโลกทัศน์
ต่ าง ก็ ได้ท าหน้าที่ ในการสั่ งสอนพระธรรมตาม
หลักการของศาสนาหลักธรรมจึงท าหน้าที่เป็นสัญญา
ประชาคม ควบคุมความประพฤติของชาวบ้านโดย
ปริยาย และหลักธรรมเหล่านี้มีคุณค่าต่อความเชื่อของ
ชาวพุทธมากยิ่งกว่ากฎหมายของรัฐ เนื่องจากชาว
พุทธเชื่อว่าเป็นการแสวงหาเนื้อนาบุญอันเป็นกุศลผล
บุญติดตัวไปทั้งชาตินี้และชาติหน้า ฉะนั้นชาวพุทธจึง
ยินดีเช่ือฟังด้วยความศรัทธาต่อหลักธรรม การใช้
หลักธรรมในการควบคุมจริยธรรมในสังคมจงมี
ประสิทธิภาพมาก ไม่มีผู้ใดละเมิด บ้านเมืองก็เกิด
ความสงบสุข 

จริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอ ส่วนใหญ่ เป็น
จริยธรรมในระดับโลกิยะ การปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนของชาวบ้านนั้น เพียงเพื่อต้องการจะประสบ
ความสุขความเจริญและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างไม่เดือดร้อนเท่านั้น มิได้มุ่งหวังที่จะหลุดพ้น
จากไตรภูมิไปสู่นิพพานแต่อย่างใด ฉะนั้น จริยธรรม
ด้านค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในค่าวซอจึง
มักกล่าวถึงเรื่องกรรมดี กรรมช่ัว บาป บุญ นรก 
สวรรค์ ชาตินี้ชาติหน้า ทาน ศีล เป็นต้น ซึ่งตรงกับ
ความต้องการของชาวบ้านที่ปรารถนาความเป็นอยู่ท่ีดี
ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เพื่อความเข้าใจชัดเจน 
ผู้ วิ จั ย จ า แ น ก จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ท ธศาสนามาสอน  ว่ ามี  ก ารสะท้ อนถึ ง
เจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมได้มากที่สุดก็คือ ค าสอนและหลักปฏิบัติใน
ขั้นศีล เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอก 
เกี่ยวด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา เป็นระเบียบว่า
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ด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อเกื้อกูลแก่
การด ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชน และเพื่อความผาสุกแห่ง
สมาชิกทั้งปวงของหมู่ชน ศีลขั้นพื้นฐานหรือขั้นต้น
ที่สุดก็คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าด้วยกายหรือ
วาจา และการไม่ท าลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีล
ของตน ศีลขั้นต้นสุดนี้เรียกว่า ศีลห้า คือข้อปฏิบัติใน
การเว้นจากความช่ัว 5 ประการ คือ1. เว้นจากการฆ่า 
การประทุษร้ายกัน  2. เว้นจากการถือเอาของที่
เจ้าของมิได้ให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. 
เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 5. เว้นจากการ
ดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท และการเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 

ศีลเป็นจริยธรรมที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งไม่ ใช้เป็น
บรรทัดฐานของสังคม เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน
ในสังคมให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติ ศีลที่ปรากฏ
ในค่าวซอมี 2 ระดับ คือ ระดับธรรมและระดับวินัย 
ศีลระดับธรรมเป็นหลักความประพฤติ ที่แสดงและ
บัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความช่ัว ผู้ที่
รักษาศีลหรือละเมิดศีล ก็จะได้รับผลดีช่ัวตามธรรมดา
ของเหตุปัจจัย ค่าวซอได้กล่าวอ้างถึงอานิสงส์ของการ
รักษาศีลว่า ผู้ที่รักษาศีลเมื่อตายไป อานิสงส์ของศีล
จะเป็นบันไดทองน าไปสู่สวรรค์ และห่างไกลจาก
อบายภูมิ แม้ เกิดในชาติต่อ ๆ ไป ก็จะไม่มีความ
ล าบาก จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย 
 

บทวิเคราะห์ 
จากการศึกษาจริยธรรมที่ปรากฏในค่าวซอ 

พบว่า มีจริยธรรมอยู่ 2 ลักษณะ คือ จริยธรรมด้าน
จารีต และจริยธรรมด้านค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
จากลักษณะของจริยธรรมทั้ง 2 ส่วนนี้ จึงน่าจะน ามา
วิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดค่าวซอจึงเสนอจริยธรรม
ดังกล่าว อะไรที่อยู่เบื้องหลังจริยธรรมเหล่านั้น อาจ
พิจารณาได้ว่าปัจจัยที่ท าให้ค่าวซอเสนอจริยธรรม
ดังกล่าวที 4 ประการที่ส าคัญ คือ 1. บทบาทของค่าว

ซอ 2. ขบวนการขัดเกลาทางสังคมโดยใช้สื่อพื้นบ้าน 
3. บทบาทของสถาบันครอบครัวและเครือญาติ  4. 
บทบาทของศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตัวอย่าง  เช่น บทบาท
ของศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม เพื่อเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านคือช่างซอ  โดยเฉพาะช่าง
ซอเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมบทบาทของศาสนา 
ประเพณีและพิธีกรรมให้หนักแน่นและเด่นชัดยิ่งขึ้น 
ช่างซอจะน าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และ
พิธีกรรมเหล่านี้มาร้อยกรองเป็นบทล า แล้วสื่อไปยัง
คนฟัง เช่น ซอวันบุญมาฆบูชาศาสนาพุทธ ซอ 
สงกรานต์ปีใหม่เมือง ของช่างซอแม่ครูบัวซอนเมือง
พร้าว และช่างซอท่านอื่นๆ เนื้อหาของซอกลุ่มนี้จึง
เป็นสื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 
ประเพณี และพิธีกรรม ตลอดจนบทบาทของศาสนา 
ประเพณี และพิธีกรรมในการสรา้งความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ เนื้อหาดังกล่าว จึงเป็นปัจจัย
ให้บทเสนอจริยธรรมในส่วนที่เป็นจารีตประเพณีใน
สังคมภาคเหนือ 

จริยธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การจะให้ใคร
เห็นว่าอะไรดี ไม่ดี ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ เป็น
เรื่องที่ท าได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งการถ่ายทอดหรือปลูกฝัง
จริยธรรมโดยใช้ซอเป็นสื่อด้วยแล้วก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก 
เพราะคนฟังนั้นมีหลายกลุ่มหลายระดับ และจริตของ
แต่ละคนก็แตกต่างกันไป ฉะนั้น การจะเห็นอะไร 
อย่างไร เช่ือตามหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ฟังโดยตรง ผู้แต่ ง
บทซอและช่างซอมีบทบาทเพียงเป็นผู้ช้ีแนะเท่านั้น 
เนื่องจากคนฟังมีหลายกลุ่มหลายระดับและมีจริต
แตกต่างกันน่ีเอง การแต่งซอเพื่อสอนจริยธรรมจึงต้อง
ใช้กลวิธีหลายแบบ เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้
คล้อยตาม หรือเพื่อก่อให้เกิดความประทับใจและรู้สึก
นึกคิดเห็นภาพ มีจินตนาการคล้อยตามไปด้วย 

วิธีสอนจริยธรรมหมายถึง วิธีการช้ีแนะแนวการ
ประพฤติปฏิบัติว่า สิ่งใดควรประพฤติ สิ่งใดควรละเวน้ 
โดยพลิกแพลงวิธีการสอนในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อให้
ผู้ฟังเกิดความเช่ือถือและน าค าสอนนั้นไปประพฤติ
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ปฏิบัติตามจากการศึกษาวิธีสอนจริยธรรมที่ปรากฏใน
ซอพบว่ามีอยู่หลายวิธี ตัวอย่าง ซึ่งเป็นวิธีที่ช่างซอใช้
มากที่สุด เช่น 

1) สอนอย่างตรงไปตรงมา 
วิธีสอนจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมานี้ จะใช้วิธี

สอนแบบเทศนาโวหาร คือการซอเชิงอบรมสั่งสอน 
เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาสารธรรมโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออบรมสั่งสอนและช้ีแนะให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ
และยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติไดใ้นชีวิตจริง จะเป็น
การโน้มน้าวช้ีแนะด้วยเหตุผลและชักชวนให้เห็นพ้อง
กับความคิดของผู้แต่ง การสอนแบบเทศนาโวหารนี้จะ
มีความคล้ายคลึงกับการเทศนาของพระสงฆ์ แตกต่าง
กันเพียงการเทศน์เป็นการกระท าของพระสงฆ์และ
เป็นการพูด ส่วนซอเป็นการกระท าของฆราวาสและ
เป็นการซอดังปรากฏในการซอ 

2) สอนโดยยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบ 
การสอนโดยยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบนี้ 

เป็นวิธีสอนแบบสาธกโวหาร คือการอ้างตัวอย่างหรือ
ยกอุทาหรณ์ที่เป็นเรื่องราวประกอบ เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ
หลักธรรมข้อนั้นๆ ง่ายขึ้นโดยผู้แต่งกลอนล าจะยก
เรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็นนิทาน เรื่องใกล้ตัว ตลอดจน
เรื่องอันเกี่ยวด้วยพระพุทธศาสนาเป็นอุทาหรณ์
สอนใจ เพื่อความชัดเจน ความสมเหตุสมผลให้กับ
เนื้ อห าของหลั กธรรม  อั น จะท า ให้ ผู้ ฟั ง เข้ า ใจ
ความหมายและคุณค่าของหลักธรรมข้อนั้นๆ ได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่า วิธีสอนจริยธรรมโดยการ
ยกนิทานหรืออุทาหรณ์ประกอบที่ปรากฏในการซอ 
จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ อุทาหรณ์ที่เป็นเรื่อง
ใกล้ตัว ได้แก่ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ใกล้ตัว เช่น เรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่เพื่อนบ้าน หรืออาจ
เป็นเรื่องราวที่เคยได้ยินได้เห็นมาตลอดจนเรื่องจาก
หนังสือพิมพ์ ข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ส้าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2) เพื่อหาค่าดั ชนีประสิทธิผลการเรียน
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ส้าหรับนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  3) เพื่อ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ก่อนเรียนและหลังเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็น การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 63 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ ดิน แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบวัดทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินมีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.23/91.23 ดัชนีประสิทธิผลของเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.705 แสดงว่าหลังเรียนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดิน นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ  70.50 และมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

ค้าส้าคัญ: การเรียนการสอน, เศรษฐศาสตร์, ทรัพยากรน้้าและทรัพยากรที่ดิน, ความรู้,  เจคต,ิ  ทักษะ 
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Abstract 
The purposes of this research were as follows : 1) to find the efficiency of learning and teaching  water 

and land resource  economics  for undergraduate students of Mahasarakham University in accordance, 2) to find 
an effectiveness index of learning and teaching water and land resource economics for undergraduate students of 
Mahasarakham University, and 3) to compare the knowledge regarding water and land resource economics, 
attitudes towards environmental conservation, and  skills in water and land resource economics in both pre - and 
post - study in relation to management using economics principles for undergraduate students of Mahasarakham 
University. This research selected purposive samples of 63 undergraduate students Faculty of Environment and 
Resources Studies, Mahasarakham University who enrolled an environmental economics subject in 2014. Tools for 
research were a manual for learning and teaching learning and teaching water and land resource economics, 
learning and teaching water and land resource economics, the knowledge test for learning and teaching water 
and land resource economics, the test for attitude measurement towards environmental conservation, and the 
test for skill measurement on water resource land resource economics. Statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. Ultimately the study finds that: learning and teaching 
water and land resource economics developed indicates the efficiency by 88.23/91.23. An effectiveness index of 
learning and teaching  water and  land resource  economics developed is 0.705, and it shows that undergraduates 
improve their study by 70.50 % after studying through a manual and Undergraduate students who studied 
through learning and teaching water and  land resource economics gain knowledge regarding learning and 
teaching water and land resource economics, attitudes towards environmental conservation, and skills in learning 
and teaching  water and land resource  economics  of post-study more than pre-study at significance (.05 level) 

Keywords: Teaching and Learning, Economics, Water resource and Land resource, knowledge, Attitudes, Skills 

 

บทน้า                

 ในปัจจุบัน โลกให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
มากขึ้น จากแนวคิดในการพัฒนาประเทศโดยอาศัย
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ท้าให้เกิดการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการน้าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ มาใช้อย่างเต็มที่
และต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์
เป็นปัญหาที่สังคมโลกต้องเผชิญและรอการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน จากปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนควรต้องมีการพัฒนาที่ก้าวหน้า โดย
การใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือและตัวน้าที่ส้าคัญ 
ภายใต้ภาระส้าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ (ประสาน ตังสิกบุตร, 
2547 : 4) 

 ทรัพยากรน้้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอุปโภค 
บริโภค มนุษย์ได้รับอรรถประโยชน์โดยตรง และ
ทางอ้อม การใช้น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยทั่วไป
ขึ้นอยู่กับประชากร ถ้าประชากรเพิ่มขึ้น การใช้น้้าก็
จะเพิ่มขึ้นด้วย ความแตกต่างของกิจกรรมการใช้น้้า
ของคนเมืองและคนชนบทก็มีความแตกต่างกัน จะ
เห็นได้ว่าทรัพยากรน้้ามีความส้าคัญต่อมนุษย์เป็น
อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความส้าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 ทรัพยากรที่ดินมีความส้าคัญไม่ว่าทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐศาสตร์ หลายๆประเทศ
ที่ดินเป็นดัชนีช้ีวัดสถานภาพทางสังคม การมีที่ดิน
มากสะท้อนให้เห็นถึงอ้านาจทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่งการกระจายถือครองที่ดินในหลายๆ 
ประเทศ มีลักษณะของการกระจุกตัวการถือครอง
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ที่ดิน คือ ประชากรส่วนน้อยที่มีที่ดินเป็นจ้านวนมาก 
ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่มีที่ท้ากินน้อยหรือไร้ที่
ท้ากินกลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดินไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์อะไร
ย่อมมีผลในการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย ในทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ดินเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต ซึ่งการ
ใช้ที่ดินย่อยมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในหลายๆ 
ด้าน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรที่ดินจึงเป็นศาสตร์ที่ว่า
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้ประโยชน ์   
 เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรร 
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัดให้ตอบสนองความ
ต้องการโดยเกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เศรษฐศาสตร์มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อ
การมนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
เป็นนามธรรม การจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ จ ะ ท้ า ให้ เห็ น ถึ ง มู ล ค่ า ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการเพือ่
พัฒนาประชากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
และส้านึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่ ง
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความช้านาญเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถด้ารงชีวิตอยู่อย่าง
ประสานสอดคล้องกับธรรมชาติได้ (ไชยยศ เรือง
สุวรรณ. 2546 :148)  การเรียนการสอนที่มีคู่มือการ
เรียนการสอน เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่จะช่วยให้
ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการสื่อสาร และ
การจัดการศึกษาแผนใหม่จึงได้มีการน้าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ จุ ดมุ่ งหมายทางการศึ กษามากขึ้ น 

นอกจากนี้การที่มีคู่มือการเรียนการสอนนั้น จะท้าให้
ผู้เรียนสามารถน้าเนื้อหาวิชาเรียนกลับไปทบทวน ท้า
ให้สามารถพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการ
ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ได้มากยิ่งข้ึน 
 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียน
การสอน เศรษฐศาสตร์กั บทรัพยากรน้้ าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินส้าหรับนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม           
 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียน
การสอน เศรษฐศาสตร์กั บทรัพยากรน้้ าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินส้าหรับนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 3)  เพื่ อ เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน   เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินก่อนเรียนและหลัง
เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่ งแวดล้อมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  เทคนิคการสอน 
2.  การพัฒนาคู่มือการสอน 
3.  หลักการวัดและการประเมิน 
4.  หลักการหาประสิทธิภาพ 
5.  หลักการหาดัชนีประสิทธิผล  
6.  แนวคิดความรู้ 
7.  แนวคิดเจตคติ 
8 . แนวคิดทักษะ 
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แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาคู่มือการเรียนการ
สอนและพัฒนาแผนการ

เรียนการสอน  

ส่งผลให้เกิด 

1. ความรูเ้กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
2. เจตคตติ่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3. ทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดิน 
 

 
การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน ้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรท่ีดิน 

ส้าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับ

คู่มือการเรียนการสอน  

สร้างเครื่องมือ 

1) คู่มือการเรียนการสอน  
2) แผนการเรียนการสอน  
3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้า้และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  
4) แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
5) แบบวัดทกัษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้า้
และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 

 

ท้าการสอนโดยใช้บูรณาการเทคนิคการเรียนการ
สอนที่หลากหลายตามแผนการเรียนการสอน ดังนี้ 
- เทคนิคการสอนโดยวิธกีารบรรยาย  
- เทคนิคการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย  
- เทคนิคการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
- เทคนิคการสอนแบบแผนผังความคิด  
- เทคนิคการสอนแบบกรณีศึกษา                         

- เทคนิคการสอนแบบการใช้ค้าถาม  
- เทคนิคการสอนแบบร่วมกันคิด   
- เทคนิคการสอนกลุ่มร่วมมอืปริศนา ความคิด  
- เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน  

นิสิตปรญิญาตรสีิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระยะที่ 1 

 

ระยะที่ 2 
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วิธีด้าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา คณ ะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จ้านวน 
358 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  ภาคต้น  ปี
การศึกษา 2557 จ้านวน 63  คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 1.  คู่ มื อการเรี ยนการสอนเศรษฐศาสตร์กั บ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน โดยมี
เนื้อหาจ้านวน 2 บท ได้แก่   
        เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า  ประกอบไป
ด้วยหัวข้อ 
 2.  ความหมายของทรัพยากรน้้า 
 3.  อุปทานของน้้าและแนวโน้มของอุปทาน
ของทรัพยากรน้้า 
 4.  อุปทานน้้าในแหล่งธรรมชาติของประเทศ
ไทย 
 5. อุปทานและแนวโน้มของอุปทานน้้า  
 6. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
 7. การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
น้้า 
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้้า  
 เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ประกอบไป
ด้วยหัวข้อ 
 1. ความหมายของทรัพยากรดิน 

 2.  ท รั พ ย า ก ร ดิ น ใน ค ว า ม ห ม า ย ท า ง
เศรษฐศาสตร์ 
 3.  ส่วนประกอบส้าคัญของที่ดิน 
 4.  อุปสงค์และอุปทานของที่ดิน 
 5.  มาตรการท างด้ าน เศรษฐศาสตร์ กั บ
ทรัพยากรดิน 
 6.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ดิน 
  2. แผนการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน
โดยมี จ้ านวน 2 แผน ได้ แก่  เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้า และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
ซึ่งสอดคล้องกับ คู่มือการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
ใช้เวลาในการสอน 16 ช่ัวโมง 4 สัปดาห์         
 3. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ้านวน 50 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 
0 ค ะ แ น น  แ ล ะ ข้ อ ส อ บ อั ต นั ย  3 ข้ อ    เน้ น
ความสามารถในด้านความรู้ ความจ้า การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์และน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
 4. แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Likert) 
จ้านวน 30 ข้อ สร้างกิจกรรมที่จะวัดโดยใช้แบบวัด
เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบมาตราส่วน
ประมาณ ค่า 5 ระดับ  
 5. แบบวัดทักษะเศรษฐศาสตร์กับการจัดการ
มลพิษอย่างยั่งยืน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ
ลิเคอร์ท (Likert) จ้านวน 30 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. จัดประชุมสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนาประกอบไป
ด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ท่าน และ
สิ่ งแวดล้อมศึกษา 3 ท่าน เพื่ อร่วมหาเนื้ อหาที่
เหมาะสมกับคู่มือการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
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 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่  
 2.1 คู่มือเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า
และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน จากการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 5 ท่าน โดยมีการ 
หาค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่า
ความเหมาะสมของคู่มือเศรษฐศาสตร์กับการจัดการ
มลพิษอย่างยั่งยืน และน้าคู่มือการเรียนการสอนไป
ทดลองใช้ (Try out) 
        2.2 แผนการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 ท่าน โดย
มีการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.9 
ค่าความเหมาะสมของแผนการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน และแผนการเรียนการสอนไปทดลอง
ใช้ (Try out) 
  2.3 แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน โดยมีการหาค่าความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าเท่ากับ 0.91 ค่าความเหมาะสม ค่าอ้านาจ
จ้าแนกรายข้อ และหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับของ
แบบทดสอบความรู้ เกี่ ยวกับ เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
 2.4 แ บ บ วั ด เจ ต ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) 
ค่าความเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่าอ้านาจ
จ้าแนก และหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบวัด
เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.5 แบบวัดทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน
โดยมีการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 
0.91 ค่าความเหมาะสม ค่าอ้านาจจ้าแนกรายข้อ 
และหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบวัดทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน   
 

       ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเตรียมการก่อนทดลอง ผู้ วิ จั ย ได้
ด้าเนินการเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
น้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน แผนการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน แบบทดสอบความรู้
เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์กั บ ท รัพ ยากรน้้ าแล ะ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน    แบบวัดเจตคติต่อ
ก ารอนุ รั กษ์ สิ่ งแ วด ล้ อม  แบ บ วัด ทั กษ ะท าง
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน 
 2. ผู้วิจัยได้ท้ าการทดสอบนิสิตที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนเรียน (Pretest) ทั้งแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับการจัดการมลพิษอย่าง
ยั่งยืน แบบทดสอบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และ
แบบวัดทักษะเศรษฐศาสตร์กับการจัดการมลพิษ
อย่างยั่งยืน 
 3. ด้าเนินการสอนนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
แผนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  
 4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก้าหนดแล้ว ท้าการ
ทดสอบนิสิตที่ เป็ นกลุ่ มตั วอย่ างหลั งการสอน 
(Posttest) ทั้ ง แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน แบบทดสอบวัดเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม 
และแบบวัดทักษะเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน     
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.  วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ และแบบวัด
ทักษะ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวัดเจตคติ และแบบวัดทักษะ 
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 2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการคู่มือ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน ส้าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่มี  
 3.  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการ
เรียนด้วยคู่มือเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดนิ ส้าหรับนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index: E.I.)   

 4.  ท้าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ   
Paired t-test 
 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการหาประสิทธิภาพคู่มือเศรษฐศาสตร์

กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตรก์ับทรัพยากรที่ดิน 
มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   

 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพคูม่อืเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดนิ ระหว่างเรียน
และหลังการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แบบทดสอบวัดความรูเ้กี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้า้และ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรทีด่ิน

 

จากตาราง 1 พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า
และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน มีคะแนนเฉลี่ย
ระหว่างเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัด 
จ้านวน 2 บท คะแนนเต็ม 80 คะแนน มีคะแนน
ค่าเฉลี่ย 71.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.20 คิดเป็น
ร้อยละ 88.23 ของคะแนนเต็มและได้คะแนนเฉลี่ย
จากการท้าแบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียนหลัง
เรียน เท่ากับ 45.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.77 คิดเป็น ร้อยละ 91.23 ของคะแนนเต็ม  

ดังนั้น ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดการเรียน
การสอน เศรษฐศาสตร์กั บทรัพยากรน้้ าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ ดิน  มี ค่ าเท่ ากับ 
88.23/91.23 สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน 
 

การจัดการเรยีนการสอน
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรทีด่ิน 

 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน
เต็ม 

 

 
 

 
S.D. 

 
ร้อยละ 

 
(E1) 

คะแนนระหวา่งเรียนด้วยคู่มือการ
เรียนรูโ้ดยใช้แบบฝึกหัด 

เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า 2,288 40 34.44 1.78 90.79 90.79 
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรทีด่ิน 2,159 40 36.70 1.42 85.67 85.67 

รวม 4,447 80 71.14 3.20 88.23 
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลัง 
2,874  50 45.00 1.77 91.23 

ประสิทธิภาพ (E1/E2)  = 88.23/91.23 

X
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนการสอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า
และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 

 
N 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน ร้อยละ  
E.I. ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

63 50 2,055 2,828 64.10 90.00 0.705 

 
จากตาราง  2  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือ

การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
น้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ  0.705 

3.  ผลการศึกษาการเปรียบ เทียบความรู้
เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาส ตร์กั บ ท รัพ ยากรน้้ าแล ะ

เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน เจตคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน 
ก่อนเรียนและหลังเรียนคู่มอืการจัดการเรยีนการสอน
เศรษฐศาสตร์กับการจัดการมลพิษอย่างยั่งยืน 

 
 
ตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและระดับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินของนิสิตก่อนและหลังการเรียน (n = 63) 

ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน ้าและ
เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรท่ีดิน 

ก่อนเรียน หลังเรียน  
 

df 

 
 
t 

 
 
p 

 

 

 
S.D. 

 
ระดับ 

 

 

 
S.D. 

 
ระดับ 

ความรู ้
(เต็ม 50 คะแนน) 

22.55 4.20 ปานกลาง 43.38 6.56 
มาก
ที่สุด 

62 
11.22

* 
.000* 

    *p < .05 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้    
  คะแนนอยู่ในช่วง  40.1  -  50   หมายถึง    มีระดับความรู้มากท่ีสุด 
  คะแนนอยู่ในช่วง  30.1  -  40   หมายถึง    มีระดับความรู้มาก 
  คะแนนอยู่ในช่วง  20.1  -  30   หมายถึง    มีระดับความรู้ปานกลาง 
  คะแนนอยู่ในช่วง  10.1  -  20   หมายถึง    มีระดับความรู้น้อย 
  คะแนนอยู่ในช่วง      0  -  10   หมายถึง    มีระดับความรู้น้อยที่สุด 
 

จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์กั บ ท รัพ ยากรน้้ าแล ะ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินของนิสิตก่อนการ
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.55 โดยรวมความ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 43.38 โดยรวมความรู้อยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์กั บ ท รัพ ยากรน้้ าแล ะ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดินของนิสิต พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยโดยมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

X X
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ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนิสิตก่อนและหลังเรียน (n = 63) 

เจคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ก่อนเรียน หลังเรียน df t p 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

เจตคต ิ 3.33 0.61 
ปาน
กลาง 

4.52 0.31 
มาก
ที่สุด 

62 7.887* .000* 

 *p < .05 
 หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน    ดังนี้    
  4.51 - 5.00   หมายความว่า  มีเจตคติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50   หมายความว่า  มีเจตคติ อยู่ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50   หมายความว่า  มีเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50   หมายความว่า  มีเจตคติ อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50   หมายความว่า  มีเจตคติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

จากตาราง 4 พบว่า ก่อนการเรียนการสอน
นิ สิ ต มี ร ะ ดั บ เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และหลังการเรียนการสอนนิสิต
มีระดับเจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ  เจตคติต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิต พบว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติ
แตกต่างกันโดยคะแนนเฉลี่ยเจตคติหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่และระดับทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน ก่อนและหลังการเรียน (n = 63) 

ทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน ้าและ
เศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรท่ีดิน 

ก่อนเรียน หลังเรียน df t p 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

ทักษะ 3.14 0.51 
ปาน
กลาง 

4.63 0.26 มากที่สุด 62 
-

12.618* 
.000

* 

  *p < .05 
 หมายเหตุ:  เกณฑ์การให้คะแนน   ดังนี้    
  4.51 - 5.00   หมายความว่า  มีทักษะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50   หมายความว่า  มีทักษะอยู่ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50   หมายความว่า  มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50   หมายความว่า  มีทักษะอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50   หมายความว่า  มีทักษะอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

X X

X X
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จากตาราง 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนิสิต 
ก่อนการเรียนการสอนนิสิตมีทักษะทางเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  
โดยรวมทักษะอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.14 และหลังการเรียนการสอนนิสิต มีทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  ของนิสิต พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึง่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
แตกต่าง โดยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล   
1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน คู่มือมีประสิทธิภาพ  88.23/91.23 
หมายความว่า นิสิตมีคะแนนจากการทดสอบระหว่าง
เรียน และประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ  88.23 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 91.23 แสดงว่า การ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า
และ เศรษฐศาสตร์กั บทรัพยากรที่ ดิ น  คู่ มื อมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ เพราะการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ท้าให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้
ปฏิบัติจริงในลักษณะ ของการศึกษา  การค้นคว้า
ด้วยตนเอง  โดยครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน้า และให้
ค้าปรึกษาอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับ จ้าปา วัฒนศิริ
นทรเทพ  (2550:  79-80)  พบว่า ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์   เรื่องระบบนิ เวศมีประสิทธิภาพ  
80/80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  และจันทร์เพ็ญ 
พงศ์คีรีแสน (2540 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยชุดการสอนที่

มีประสิทธิภาพกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (แขนง
ดนตรี-นาฏศิลป์) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กิจกรรม
เน้นการฟังช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร ผล
ก า รศึ ก ษ า  พ บ ว่ า  ชุ ด ก ารส อ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 83.33/84.90 
 2.  ดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ เรี ย น การสอน
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดินนิสิตที่เรียนด้วยคู่มือการจัดการเรียน
การสอน เศรษฐศาสตร์กั บทรัพยากรน้้ าและ
เศ รษ ฐศ าส ต ร์ กั บ ท รัพ ย าก รที่ ดิ น  มี ค่ าดั ช นี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.705 ซึ่งแสดงว่า 
นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น   ร้อยละ  
70.50  เพราะเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียน
จากครูผู้สอนและเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของ
การศึกษา ส้ารวจ ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้
กระตุ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา ภูนาคพันธุ์ (2551:  
112-113) ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรู้  เรื่อง โปรแกรมน้าเสนอผลงานช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7462 ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าหลังจากเรียนตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 74.62 
 3.  ผลการ เป รียบ เที ยบ ความรู้ เกี่ ย วกั บ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และทักษะเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้ าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ก่อนเรียนและหลัง
เรียนเศรษฐศาสตร์กับการจัดการมลพิษอย่างยั่งยืน   
 3.1  ผลการศึกษาในด้านความรู้ก่อนและ
หลังการเรียนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ความรู้ของนิสิต
ก่อนและหลังการเรียนการสอน พบว่า หลังการการ
เรียนการสอนนิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
เรียนการสอน ซึ่งก่อนการเรียนการสอนนิสตมีความรู้
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน อยู่ในระดับความรู้ปานกลาง และ
หลังการเรียนการสอนนิสิตมีความรู้สูงขึ้นกว่าก่อน
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เรียน เป็นระดับความรู้มากท่ีสุดอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วย
คู่มือเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดิน มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนิสิตและมี
วิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา
เรื่องนั้นๆ ซึ่งใช้คู่มือเป็นสื่อถ่ายทอดประกอบกับ 
การเรียนการสอนให้ความรู้เพื่อให้นิสิตได้ก่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช 
(2526 : 96) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่าความรู้ 
คือ เมื่อบุคคลได้รับ   การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
จากการเรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคย
พบเห็นมา ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะท้าให้ได้
ทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะ
เป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่ งจะสะสม และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ 
 3.2  ผลเปรียบเทียบเจตคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พบว่า นิสิตมีเจตคติก่อนการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเรียนการ
สอนมีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้หลัง
การเรียนคู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน
ในครั้งนี้  นิสิตที่ผ่านการเรียนมีเจตคติหลังการเรียน
การสอนมากกว่าก่อนการเรียนการสอน แสดงให้เห็น
ว่าการการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
น้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ที่ผู้ศึกษาได้
จัดท้าขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540 : 177)  กล่าวว่า “ท่าทางที่
แสดงออกของคนเราที่มีต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น วัตถุ 
เหตุการณ์หรือบุคคล การวัดเจตคติจะต้องพิจารณา
กิริยาท่าทีหรือการตอบสนองหลายด้านหลาย
ประการร่วมกันเป็นส่วนรวม” 
 3.3  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
ทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์
กับทรัพยากรที่ดินผลจากการศึกษา พบว่า นิสิตมี

ทักษะทางเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้ าและ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  ก่อนการเรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากร
น้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  มีทักษะอยู่
ในระดับปานกลาง และหลังการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้า
และเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน ท้าให้นิสิตมี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถวางแผนสร้างระบบให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เข้ า ใน ทั ก ษ ะ ต่ า งๆ  เกี่ ย ว กั บ
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดินและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 53-59) 
พบว่า การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส้าคัญของการ
เรียนรู้และการด้าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถใน
ด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ การคิดวิเคราะห์เป็น
พื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ 
  

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับ

ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  
สามารถท้าให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน  
เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะทาง
เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์กับ
ทรัพยากรที่ดิน  โดยใช้เทคนิคการเรียนการเรียน
สอนที่หลากหลาย ดังนั้น จึงสามารถประยุกต์น้า
เทคนิคการสอนอื่นๆ ที่ มี ความเหมาะสมและ
หลากหลายได้อีก 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 1.  สามารถน้ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้้าและเศรษฐศาสตร์
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กับทรัพยากรที่ดิน ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆต่อไป   
  2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้มากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วม หรือก้าหนด
รูปแบบให้นิสิตได้มีส่วนร่วม เช่น ส่วนร่วมคิด           
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
จันทร์เพ็ญ พงศ์คิรีแสน. (2540).  ชุดการสอนที่มี              

ประสิทธิภาพ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
(แขนงดนตรีนาฏศิลป)์ หน่วยการ              
เรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองกิจกรรมการเน้นการฟัง
ประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2524). การออกแบบและ               
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย. ภาควิชา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา. คณะ
ศึกษาศาสตร.์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธ์ิ. (2540). การเขียน 
รายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้ง
ที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหดิล. 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2551).  การพัฒนาการคิด. 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นติ้ง. 

ประสาน ตังสิกบุตร. (2547).  สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ไพศาล หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. 
กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาพานิช. 

สุพัตรา  ภูนาคพันธุ์. (2551). การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง  
โปรแกรมเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม.  
มหาสารคาม:  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.   

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

1756



 
 

การพัฒนาเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
Development of Hybrid-Power Rice Moth Baker for Community  

 
สมบัตยิ์ มงคลชัยชนะ1*  

Sombat Mongkonchaichana1*  
  
1 มทร.  ล้านนาพิษณุโลก 52 หมู่7 ต.บ้านกร่าง อ. เมือง  จ.พิษณุโลก  65000  
1 RMUTL Phitsanulok ,52 moo7,Bankrank ,Muang ,Phitsanulok 

* Corresponding Author. E-mail: batsom@yahoo.co.th 

 

บทคัดย่อ  
       การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน  
เครื่องอบก าจัดมอดดังกล่าว ใช้พลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์และพลังงานแสงอาทิตย์  ประกอบด้วย ชุด ตู้อบ ชุดแหล่งความร้อน และ
ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า อบก าจัดมอดในข้าวสารได้ครั้งละ50 กิโลกรัม ระดับความสูงของข้าวสารไม่เกิน2เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 550C  600C 
และ 650C (อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบมากว่า50 0C) สามารถก าจัดมอดได้ตายหมด ภายในเวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30นาที  1 ชั่วโมง 50
นาที และ1 ชั่วโมง 40นาที ตามล าดับ  ข้าวสารมีน้ าหนักลดลงไม่เกิน1 กิโลกรัม ความชื้นข้าวสารลดลงไม่เกิน 1.5%มาตรฐานเปียก 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการอบคือ สภาพอากาศ (เช่น อุณหภูมิ  ความชื้น ค่าพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น)  ส่งผลต่อปริมาณใช้
พลังงานในการอบก าจัดมอดด้วย 

ค าส าคัญ: มอด พลังงานไฮบริดจ์  เครื่องอบ 
 

Abstract 
       This study aims to construct and determine capacity of hybrid-power rice moth baker for community. The 
proposed rice moth baker uses power from organic materials and solar power. The machine consists of baking 
chamber, heater unit, and electrical supply unit. The proposed machine could bake to eradicate rice moths 50 
kilograms at a time, with right height of not more than 2 centimeters. At the temperature of 550C,600C, and 650C, 
(maximum temperature inside the oven more than 500C),the machine could get rid of all rice moths within 2 
hours and 30 minutes, 1 hours and 50 minutes and 1 hours and 40 minutes, respectively. The rice’s weight 
lessened not more than 1 kilogram and the rice’s moisture content lessened not more than 1.5% by wet 
standard. Factors like weather condition (such as temperature, moisture, solar index, etc.), affected both baking 
period and amount of power used for baking to eradicate rice moths. 

Keywords:  moth, hybrid-power, baker 
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บทน า 
       ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญโดยในปีหนึ่ ง
สามารถผลิตได้ประมาณ 30ล้านตันข้าวเปลือกเมื่อสี
เป็นข้าวสารจะได้ประมาณ 20ล้านตันข้าวสารส าหรับ
การบริโภคและส่งจ าหน่ายต่างประเทศ(สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย,2559)จากสภาวะทางการเมืองส่งผล
ให้เกิดรัฐบาลรักษาการ นโยบายจ าน าข้าวสิ้นสุดลง 
ท าให้ข้าวเปลือกมีราคาถูก แต่ประชาชนต้องบริโภค
ข้าวสารในราคาสูง ประกอบกับต้นทุนการเพาะปลูกมี
ราคาสูง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกษตรกรจึง
ต้องหันมาพึ่งพาตนเอง ด้วยการท าโรงสี การผลิตเมลด็
พันธุ์ ปุ๋ยชีวภาพ และที่ส าคัญที่สุดคือการผลิตข้าว
ปลอดภัยเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย  ดังตัวอย่าง 
เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองตาล ต.หนองแขม อ . 

พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยผลประชาคมเกษตรการ
ส่วนใหม่ต้องการผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ภายในท้องถิ่นและใกล้เคียง     ส าหรับกระบวนการ
ผลิตข้าวปลอดภัยนั้นประกอบด้วย ขั้นตอนการปลูก
ข้าวการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การตาก  การสี  การ
ก าจัดมอด การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น  ส าหรับการผลิต
ข้ าวสาร เพื่ อการบริ โภค และจ าหน่ าย  ต้ องมี
กระบวนการก าจัดมอดก่อนบรรจุหีบห่อป้องกัน
ข้าวสารถูกท าลายในระหว่างเก็บรักษา  เมื่อเราซื้อ
ข้าวสารจากตลาดมาบริโภค จะพบมอด มาท าลาย
ข้าวสารจนไม่สามารถบริโภคได้ดังรูปที่1 ดังนั้นการ
ก าจัดมอด ท าลายข้าวสารก่อน จะช่วยให้ข้าวสาร
ปลอดภัยจากการถูกท าลายได้   หรือแม้กระทั่งข้าวที่
เก็บในโรงสีจากโครงการรับจ าน าข้าวก็ประสบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1่ มอดท าลายข้าวสาร 
 

ดังกล่าว การแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีส่งผล
ต่อสารตกค้างได้  (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ
ข้าว ,ไม่มี ) การใช้คลื่นความร้อนจากความถี่วิทยุ 
ไมโครเวฟ หรือการฉายรังสี เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยก าจัด
มอด แต่ต้องค านึงถึงต้นทุน บางวิธีการเหมาะส าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ไม่เหมาะกับชุมชนหรือกลุ่ม
เกษตรรายย่อย  ทางเลือกหนึ่งคือการใช้พลังงาน
สะอาดและพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือวัสดุอินทรีย์
ได้แก่ ฟางข้าว  แกลบ เศษกิ่งไม้ เป็นต้น สามารถช่วย
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ขจัดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย  

     
 

วัตถุประสงค์   
       1.เพื่ อสร้ า ง เครื่ องอบก าจั ดมอด ข้าวสาร
พลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
       2.เพื่อหาสมรรถนะของเครื่องก าจัดมอดข้าวสาร
พลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        การถ่ายเทความร้อน 
        การถ่ายเทความร้อนเป็นกระบวนการน าความ
ร้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งสามารถท าได้ 3วิธีคือ 
การน าความร้อน (conduction) การพาความร้อน 

1758



 
 

(convention) และการแผ่รังสี (radiation) ส าหรับ
งานวิจัยในเรื่องนี้ใช้ระบบการพาความร้อน คือการที่
ความร้อนเคลื่อนที่ระหว่างผิวของของแข็งกับของไหล 
ของไหลจะเป็นตัวพาความร้อน หรือการพาความร้อน
จากผิวของของแข็ง การพาความร้อน การเคลื่อนที่
เกิดจากแรงลอยตัวของของไหลเมื่อเกิดความแตกต่าง
ของอุณหภูมิร้อน การพาความร้อน แบ่งได้เป็น 2วิธี
คือ การพาโดยธรรมชาติ (free convention) และ
การพาความร้อนโดยบังคับ (forced convent) จะ
อาศัย กลไกท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของความร้อน
ระหว่างผิของแข็งและของของไหล เช่น พัดลม เครื่อง
สบูน้ า โดยมีสมการดังนี้  
        กฎการพาความร้อนของนิวตัน คือ  

Q    =    h(t2-t1)…..1 
เมื่อ Q  = อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วย

พื้นที่ของของแข็งที่สัมผัสกับของไหล (w/m2หรือJ/s)  

h = สัมประสิทธ์ิการพาความร้อน (w/m2K)  
t2  =  อุณหภูมิที่ร้อนกว่า (K)  
t1  = อุณหภูมิที่ต่ ากว่า (K)   (สมจินต์ พ่วงเจริญ

ชัย,2555)  
        ส ม ก า ร พลั ง ง า น ขอ ง ร ะ บ บ เ ปิ ด ( Energy 
equation for opened system) ที่มีการไหลแบบ
สม่ าเสมอคือ  

q   =   mc(t2-t1) …..2 
เมื่อ q  = ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเท (kJ) 
    m = มวล (kg) 

 c = ค่าความร้อนจ าเพาะของสาร (kJ/kg K) 
 t2 = อุณหภูมิทางเข้า (K)  
 t1 = อุณหภูมิทางออก (K)     
(ประเสริฐ เทียนนิมติ, 2548) 
 

 
          กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เครื่องอบข้าวใช้ได้ทั้งพลงังานแสงอาทิตย์หรือ 
พลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตร 

 
        จากรูปที่2 เครื่องอบข้าวใช้ได้ทั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือพลังงานจากเศษวัสดุทางการเกษตร
(สมบัติย์ มงคลชัยชนะ,2552)แหล่งพลังงานได้จาก
แผงรับแสงอาทิตย์และชุดพลังงานจากวัสดุทาง

การเกษตร โดยอากาศเป็นตัวกลางพาความร้อนเข้า
ตู้อบ อากาศส่วนหนึ่งระบายออกอีกส่วนหนึ่งกลับมา
ใช้ใหม่ น ามาเป็นแนวคิดในพัฒนาเป็นเครื่องอบก าจัด
มอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์โดยใช้หลักการดังกล่าว  
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ภาพที่ 3 เครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ ์
 

จากรูป3 ออกแบบใช้น้ าเป็นตัวกลางรับพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานวัสดุอินทรีย์ ไปยังแผงระบาย
ความร้อน ภายในตู้อบพัดลมดูดอากาศผ่านแผง
ระบายความร้อนหมุนเวียนภายในตู้อบ 
        ชนิดของมอด 
        ม อ ด ข้ า ว เ ป ลื อ ก  ห รื อ ม อ ด หั ว ป้ อ ม 
(Rhyzopertha dominica F.) มอดข้าวเปลือก 

(Lesser Grain Borer: Rhyzopertha dominica F.)
ดังรูป4  เป็นแมลงศัตรูส าคัญของข้าวเปลือก ทั้งตัว
อ่อน และตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อนจะอาศัยและกัดกินอยู่
ภายในเมล็ด จนกลายเป็นตัวจึงเจาะออกมาจากเมล็ด 
ท าให้เมล็ดเหลือแต่เปลือก ส่วนตัวเต็มวัยจะแทะเล็ม
เมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และสามารถบินได้ไกล จึง
ท าให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 มอดข้าวเปลือก 
 
 ระบาดไปยังโรงเก็บอื่นๆได้ง่าย   ตัวเต็มวัยมี
รูปร่างทรงกระบอกสีน้ าตาลเข้มปนแดง มีความยาว 
2.5-3.0 มิลลิเมตร ส่วนหัวสั้นและงุ้มซ่อนอยู่ใต้อก
ปล้องแรก เมื่อมองดูด้านบนจะเห็นส่วนของอกเป็นหัว 
จึงท าให้มีช่ือว่า มอดหัวป้อม ไข่เมื่อฟักเป็นตัวหนอนมี
ลักษณะขาวขุ่น ระยะตัวอ่อน 21-28 วัน และเข้า

ดักแด้ภายในเมล็ด 6-8 วัน แล้วจึงเจาะเมล็ดออกมา
เมื่อเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตใช้เวลา 1 เดือนขึ้นไป ตัว
เต็มวัยมีชีวิตอยู่นาน 5 เดือน หรือมากกว่า 
        ด้วงงวงข้าว หรือมอดข้าวสาร (Sitophillus 
spp.)ดังรูป5เป็นแมลงที่พบท าลายทั้งข้าวเปลือก และ
ข้าวสาร ตัวเต็มวัยของด้วงงวงมีสีน้ าตาลด า ยาว
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ประมาณ 2.0-3.0 มิลลิเมตร ส่วนหัวจะยื่นออกมาเป็น
งวง สามารถบินออกไปท าลายเมล็ดพืชตั้งแต่ยังอยู่ใน
ไร่นาตัวเมียวางไข่บนเมลด็ขณะที่เมล็ดเริ่มสุกแก่ ไข่จะ

ฟักในระยะ 3-6 วัน ตัวอ่อนสีขาว ล าตัวสั้นป้อม และ
อาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ระยะตัวอ่อน 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5 มอดข้าวสาร 
 
 20-30 วัน จึงเข้าดักแด้ นาน 3-7 วัน เมื่อเป็น
ตัวเต็มวัย จะเจาะผิวเมล็ดออกมาท าให้เมล็ดเป็นรู 
วงจรชีวิตใช้เวลา 30-40 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 
1-2 เดือน หรือมากกว่า(ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว 
กรมการข้าว,ไม่มี) 
       การก าจัดมอด 

1. วิธีกล (Mechanical control) เป็นการก าจัด
มอดโดยจัดท าสถานท่ีเก็บให้สะอาด อยู่เสมอ การเก็บ
ในรูปของข้าวเปลือก การร่อนคัดแยกมอดจากข้าวสาร 
การใช้เครื่องสุญญากาศ  การพลิกกลับกองข้าวบ่อยๆ 
เป็นต้น 

2. วิธีทางชีวภาพ (Biological control) เป็น
การก าจัดมอดโดยการใช้ แมลงศัตรู เช้ือโรค และ
สารเคมี เป็นต้น   

3. วิธีทางกายภาพ (Physical control) เป็นการ
ก าจัดมอด โดยการลดความช้ืนข้าว การควบคุม
อุณหภูมิ การให้พลังงานต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า 
พลั งงานจากรั งสี  การ เก็บในที่ เ ป็นสุญญากาศ 
(ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, ไม่มี) 
       เศษวัสดุอินทรีย์ 
       เศษวัสดุอินทรี หมายถึง เศษวัสดุที่ได้จากพืช 
ได้แก่ ก่ิงไม้  ใบไม้  ฟางข้าว  แกลบ  เป็นต้น       
 
   

       งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        เครื่องมือต้นแบบฆ่ามอดในข้าวสารจะใช้
คลื่นวิทยุทดแทนการใ ช้รมแก๊ส  ที่ ใ ช้ ได้ จริ ง ใน
อุตสาหกรรมผลิตข้าวสาร โดยเฉพาะข้าวสารถุง และมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะปราศจากสารเคมี 
เพียงใช้คลื่นวิทยุที่ระดับความถี่ 27 เมกะเฮิรตซ์ ใช้
เวลา 1 ช่ัวโมง สามารถฆ่ามอดในข้าวสารได้ 1 ตัน 
โดยอุณหภูมิสูง 50-55 องศาเซลเซียส มอดจะตาย 
และไข่มอดจะฝ่อในเวลา 1-2 นาทีเท่านั้น ขณะที่เมลด็
ข้าวไม่เกิดความเสียหายทั้งรูปทรงของเมล็ดข้าวและ
คุณค่าทางโภชนาการแต่อย่างใด ตอนนี้เราได้ทดลอง
ใช้ในโรงสีของเอกชนหลายแห่ง ปรากฏว่าใช้ได้จริง ท า
ให้มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจที่จะน าไปต่อยอด 
แต่ต้องการก าลังผลิต 5 ตันต่อช่ัวโมง (คมชัด
ลกึ.2556) 
        ผลกระทบของความร้อนจากเครื่องก าจัดแมลง
โดยใช้รังสีอินฟราเรดต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวงานวิจัย นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความร้อนจาก
เครื่องกาจัด แมลงที่ มีโดยใช้รังสี อินฟราเรดต่อเมล็ด 
พันธุ์ข้าว โดยเครื่องประกอบด้วย ถังบรรจุข้าว, 
ตู้ควบคุม, สายพานลาเลียง, และหลอดอินฟราเรด ใช้
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 และมอดข้าวเปลือกในการทดลอง 
โดยศึกษา 3 ปัจจัยได้แก่ อุณหภูมิ ความหนาของช้ัน
ข้าว และระดับความเร็วสายพานล าเลียง จากการ
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ทดลองพบว่า การใช้อุณหภูมิและระยะเวลาการให้
ความร้อนแก่ข้าวเพิ่มสูงขึ้น ทาให้อัตราการตายของ
แมลงและอัตราการแตกหักของเมล็ดพันธ์ข้าวสูงขึ้น
ด้วย แต่เปอร์เซ็นต์ความงอกของข้าวหลังจากการผ่าน
ความร้อนลดต่ าลง ณ ที่อุณหภูมิ 70 oC ความหนา
ข้าวเปลือก 1 ซม. และความเร็วการเคลื่อนที่ของ
สายพาน 0.473 เมตร/นาที มีประสิทธิภาพการก าจัด
มอดข้าวเปลือก 100 %อัตราการท างานเฉลี่ย 34.49 
กก./ช่ัวโมง คุณภาพทางกายภาพไม่มีการแตกหัก
หลังจากการผ่านความร้อนและเปอร์เซ็นต์ความงอก
ของข้าวหลังจากการผ่านความร้อนเฉลี่ย 96.67 %%
(ปิยะพงษ ์วงค์ขันแก้ว,2558) 
       เ ครื่ อ งก า จั ด มอด ในข้ า วขนาด เล็ กมี ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่ น
ไมโครเวฟ เป็นการให้ความร้อนกับวัสดุแบบไดอิเล็กท
ริคในช่วงคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สะอาด (Green Technology) มีความยาวคลื่นที่ยาว
และมีความปลอดภัยสูง ท าให้เกิดความร้อนขึ้นอย่าง
รวดเร็วภายในข้าวสารรวมถึงตัวมอดและไข่มอดไป

จนถึงอุณหภูมิวิกฤต ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มอดและไข่มอด
ตาย โดยตัวเครื่องถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีระบบ
ป้องกันคลื่นรั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัวเครื่อง
สร้างจากวัสดุสแตนเลสสตีลมีความทนทานต่อการกัด
กร่อนและการเกิดสนิม เครื่องสามารถผลิตข้าวสารที่
ผ่านการก าจัดมอดแล้วได้ 60 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงก าจัด
มอด และไข่มอด ที่ปนเปื้อนได้ 100%ที่อุณหภูมิ600C 
(นิภาภณธ์  ศิริพล ,2556) 
 

วิธีการวิจัย        
       การสร้างเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงาน
ไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ สร้างเครื่อง
ตามแบบที่วางไว้ ท าการทดสอบการท างานหากมี
ข้อผิดพลาดให้ด าเนินการแก้ไขให้ได้เครื่องที่สมบูรณ์
พร้อมทดสอบ ดังรูปที ่6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 
 

        การหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอด
ข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน 

 1.เตรียมวัสดุทดลอง และอุปกรณ์ ในการ
ทดลอง ได้แก่ ตาช่ัง ถุง สมุดบันทึก ถาด นาฬิกาจับ

เวลา เครื่องวัดอุณหภูมิ เศษวัสดุอินทรี และเครื่อง
ทดสอบให้พร้อม 
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ก                           ข                         ค 
ภาพที่ 7 ก ช่ังน้ าหนัก ข บรรจุลงถาด ค วัดความสูงข้าวสาร 

 
2. เตรียมข้าวสารพันธุ์พิษณุโลกที่มีมอดจ านวน

50กิโลกรัม แบ่งเป็น5กองๆละ10กิโลกรัมดังรูปที่7ก 
และสุ่มตรวจสอบจ านวนมอดในแต่ละกอง 2กิโลกรัม 
และส่งมากองละ100กรัมวัดค่าความช้ืนข้าว และใส่

เข้ากองเหมือนเดิม ตรวจสภาพของข้าวสาร จากนั้น
น าใส่ถาดบรรจุถาดละ1กองจ านวน5ถาดดังรูปที่7ข 
วัดความสูงไม่เกิน2เซนติเมตร ดังรูปที่7 ค น าเข้า
เครื่องทดสอบต่อไป  

 
   
 
 
 

ก                                      ข 
ภาพที่ 8 ก พลังงานจากวัสดุอินทรีย์  ข พลังงานแสงอาทิตย์  

 

3. เมื่ออุณหภูมิน้ าจากแหล่งจากวัสดุอินทรีย์ 
หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ถึงค่าก าหนดดังรูปที่8 (สูง
กว่าค่าตั้งไว้ 5-10 0C) ให้เปิดเครื่องทดสอบให้ระบบ
ท างาน โดยทดสอบเริ่มต้นที่อุณหภูมิ 550C สุ่มตรวจ
การตายของมอด ในแต่ละช้ัน แบบเจาะจง2จุดต่อช้ัน
ขนาด1ตารางฟุตดังรูปที9่ ก จนกว่ามอดตายหมดหรอื

ผลมีแนวโน้มเป็นอย่างอื่น วัดค่าอุณหภูมิ ความช้ืน 
ตรงกึ่งกลางของแต่ละช้ัน วัดอุณหภูมิ และความช้ืน
อากาศ   อุณหภูมิเข้าและออกชุดระบายความร้อน 
อุณหภูมิ แหล่งพลังงานของเครื่องทดสอบ บันทึกผล
ทุกๆ10 นาที  

 
 
 
 

ก                                   ข 
ภาพที่ 9 ก ตรวจการตายของมอด  ข วัดความชื้นข้าวสาร  

 

 4. ทดลองตามข้อ 1-3 ซ้ า5ครั้ง น าข้าวที่
ผ ่านการอบก าจัดมอดแล้ว  ชั ่งน้ าหนัก  วัดค่า
ความชื้นดังรูปที่9 ข ตรวจสภาพของเมล็ด
ข้าวสาร 

 5. ทดลองซ้ าตามข้อ4 กับอุณหภูมิ 600C 
และ 650C    
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ผลการวิจัย 
       เครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์
ส าหรับชุมชนมีส่วนประกอบหลักๆ คือตู้อบ(ขนาด 
2x1.6x1.1เมตร) ภายในบรรจุช้ันวางถาดจ านวน5
ถาดๆละช้ัน บรรจุข้าวสารได้10กิโลกรัมต่อช้ัน ชุด
แหล่งพลังงาน ประกอบด้วย  แผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์  (ขนาด0.9x2x0.09เมตร)  ถั งพักน้ า 

(ขนาด20ลิตร)ชุดพลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์(ขนาด
30ลิตร) พัดลม(ขนาด 7.7ลบ.ม./นาที)    แผงระบาย
ความร้อน (ขนาด0.20x0.40เมตร) ปั้มน้ า (ขนาด 3.8
ลิตร/นาที) เทอร์โมสตาร์ท  และชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์  แบตเตอรี่และชุด

ควบคุม ดังรูปที่10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 
  

       ส าหรับการท างานมีดังนี้ คือ วงจรระบบน้ า  เมื่อ
เปิดวาล์ว2 ปิดวาล์ว1 น้ าจากชุดพลังงานเศษวัสดุ
อินทรีย์ ถูกปั้มน้ าดูดส่งไปบังชุดแผงคอล์ยร้อนผ่าน
วาล์ว2กลับชุดพลังงานเศษวัสดุอินทรีย์ และเมื่อเปิด
วาล์ว1 ปิดวาล์ว2 น้ าจากชุดพลังงานเศษวัสดุอินทรีย์ 
ถูกปั้มน้ าดูดส่งไปบังชุดแผงคอล์ยร้อนไปแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์  ไปถังพักน้ า ออกจากถังพักน้ าไป

ชุดพลังงานจากเศษวัสดุอินทรีย์  และถูกปั้มดูดต่อไป  
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า  แผงโซล่าเซลล์ รับพลังงาน
แสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าบรรจุ เข้า
แบตเตอรี่  เมื่อระบบท างาน  ไฟจากแบตเตอรี่  เข้าไป
ชุดควบคุม   เทอร์โมสตาร์ท   พัดลมและปั้มน้ า และ
กลับมาที่แบตเตอรี่  ระบบท างานครบวงจรดังรูปที่ 11 
 

 

 
ภาพที่ 11 วงจรของระบบเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจส์ าหรับชุมชน 
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      ผลการหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนได้ผลการทดลองดังนี้ 

ตารางที1่ ผลการทดลองหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนที่อุณหภูมิ 55 0C  

หมายเหตุ   22 พ.ค.59 , 23 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 
 

       ผลการทดลองจากตารางที่1  ที่อุณหภูมิ 550C 
สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
ครึ่ง การทดลองที่1.ใช้เวลาในการอบก าจัดมอดน้อย   
เนื่องจากสภาพอากาศแวดล้อมมี  อุณหภูมิ  ค่า
พลังงานแสงอาทิตย์สูง ความช้ืนต่ า ส่งผลต่อสภาพ
อากาศในตู้อบท าให้ใช้พลังงานน้อย และส่งผลในทาง
กลับกันในการทดลองที่ 3   การทดลองที่ 2 ใช้

พลังงานสูงระหว่างการทดลองมีฝนตกเล็กน้อย 
น้ าหนักข้าวสารลดลงมากสุด 0.6กก. และความช้ืนที่
ลดลงมากสุด 1.1% แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เมล็ดข้าวสาร อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบจะต่ ากว่าค่า
ที่ตั้ ง ไว้  (550C) เนื่ องการสูญเสียพลั งงานให้กับ 
ข้าวสารที่ทดลอง ถาดวาง และผนังรอบตู้อบ 

 

ตารางที2่ ผลการทดลองหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนที่อุณหภูม ิ600C 

    หมายเหตุ   22 พ.ค.59 , 23 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 

 
ครั้งท่ี
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ปี 

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 

( hr:min) 

 
การตาย
ของมอด 
    

   
พลังงานท่ี 

ใช้#             
(kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม  
(ค่าเฉลี่ย) 

สภาพอากาศในตู้อบ          
(ค่าเฉลี่ย) 

การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉลี่ย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความช้ืน
อากาศ 

     (%) 

ค่าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความช้ืน 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความช้ืน    
    ข้าว 
      (%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1     20 
พ.ค.59 

  1:50  ตายหมด 245.94   36.2 28.4 902 49.0(52.7)
* 

41.2 -0.5 -0.8 ปกติ 

2 21 
พ.ค.59 

2:10 ตายหมด 432.76   33.7 44.1 570 45.0(51.1)
* 

48.8 -0.5 -0.9 ปกติ 

3 23 
พ.ค.59 

2:30 ตายหมด 424.81   33.0 46.8 297 46.4(51.5)
*  

42.3 -0.5 -0.9 ปกติ 

4 24 
พ.ค.59 

2:00 ตายหมด 365.44   33.8 39.3 476 46.4(52.1)
* 

38.0 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 29 
พ.ค.59 

2:00 ตายหมด 392.99   31.5 58.5 421 46.5(52.3)
* 

39.5 -0.5 -0.9 ปกติ 

 
ครั้งท่ี
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ปี 

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 

(hr:min) 

 
การตาย
ของมอด 

   

   
  พลังงานท่ี

ใช้# 
      

( kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย) 

  สภาพอากาศในตู้อบ    
    (ค่าเฉลี่ย) 

การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉลี่ย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความช้ืน
อากาศ 
     (%) 

ค่าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความช้ืน 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความช้ืน    
    ข้าว 
      (%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1 22พ .
ค.59 

1:40 ตายหมด 505.96 32.2 42.8 299 48.1(53.5)* 44.0 -0.5 -0.8 ปกติ 

2 22 
พ.ค.59 

1:30 ตายหมด 423.32 36.1 30.0 421 48.8(54.6)* 38.0 -0.5 -0.9 ปกติ 

3 23 
พ.ค.59 

1:40 ตายหมด 415.26 33.3 30.0 341 44.4(52.3)* 48.8 -0.5 -0.9 ปกติ 

4 26 
พ.ค.59 

1:50 ตายหมด 404.13 37.8 24.3 664 48.8(53.1)* 36.4 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 27 
พ.ค.59 

1:40 ตายหมด 399.36 36.2 28.4 758 48.6(52.7)* 41.1 -0.5 -0.8 ปกติ 
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       ผลการทดลองจากตรารางที่2  ที่อุณหภูมิ 600C 
สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
40นาทีการทดลองที่4 .ใช้เวลาในการก าจัดมอดนาน
เนื่องจากปริมาณแดดต่อวันสั้น ถึงแม้จะมีค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์เฉลี่ย สูงก็ตาม  แต่การทดลองที่2มี
ปริมาณแดดต่อวันดีกว่า ถึงแม้มีค่าพลังงานเฉลี่ยสูง
กว่าก็ตามการทดลองที่1ใช้พลังงานสูงกว่าการทดลอง
ที่5 เนื่องจากสภาพอากาศแวดล้อมในส่วนของค่า

พลังงานแสงอาทิตย์การทดลองที่5 สูงกว่าจึงใช้
พลังงานท่ีน้อยกว่า  น้ าหนกัข้าวสารลดลงมากสุด 0.6
กก. และความช้ืนที่ลดลงมากสุด 1.1% แต่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเมล็ดข้าวสาร อุณหภูมิสูงสุด
ภายในตู้อบจะต่ ากว่าค่าที่ตั้งไว้ (600C) เนื่องการ
สูญเสียพลังงานให้กับ ข้าวสารที่ทดลอง ถาดวาง และ
ผนังรอบตู้อบ 

 
ตารางที3่ ผลการทดลองหาสมรรถนะของเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชน ท่ีอุณหภูมิ 650C 

หมายเหตุ  25 พ.ค.59 , 27 พ.ค.59  ทดลอง ช่วงบ่าย,* คือ ค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบ,#ใช้สมการท่ี2 

 

       ผลการทดลองจากตารางที่3 ที่อุณหภูมิ 650C 
สามารถก าจัดมอดให้ตายหมดได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
40นาที.ในการทดลองที่1 ใช้พลังสูงสภาพอากาศ
แวดล้อม อุณหภูมิอากาศ ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ต่ า 
ความช้ืนอากาศสูง ส่งผลในทางกลับกันกับการทดลอง
ที่3 น้ าหนักข้าวสารลดลงมากสุด 0.6กก. และ
ค ว า ม ช้ื น ที่ ล ด ล ง ม า ก สุ ด  1.1% แ ต่ ไ ม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพเมล็ดข้าวสารอุณหภูมิสูงสุดภายใน
ตู้อบจะต่ ากว่าค่าที่ตั้งไว้ (650C) เนื่องการสูญเสีย
พลังงานให้กับ ข้าวสารที่ทดลอง ถาดวาง และผนัง
รอบตู้อบ 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

        จากผลการทดลองเครื่องอบก าจัดมอดข้าวสาร
พลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนปรับที่อุณหภูมิต่างๆ 
ปรากฏว่าที่อุณหภูมิ  550C 600C และ650C อุณหภูมิ
สูงสุดภายในตู้อบมากว่า50 0C สามารถจ าจัดมอดได้
ตายหมด  เมื่อเปรียบเทียบกับแล้วอุณหภูมิสูงกว่า จะ
ใช้เวลาที่สั้นกว่า แต่ใช้พลังงานในภาพรวมสูงกว่าแต่
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาพอากาศ ที่ส่งผลต่อ
ระยะเวลาการอบและพลังงานท่ีใช้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทดลองโดยใช้ คลื่นวิทยุ(คมชัดลึก.2556) และ
คลื่นไมโครเวฟ  (นิภาภณธ์  ศิริพล ,2556)ได้ผลการ
ทดลองที่ไปแนวทางเดียวกันคือใช้อุณหภูมิในการ
ก าจัดมอดที่ใกล้เคียงกันประมาณ 500c - 600c แต่

 
ครั้งท่ี
ทดลอง 

 
วัน 

เดือน 
ปี 

 
ระยะ 
เวลา 
อบ 

( hr:min) 

 
การตาย
ของมอด 
   

   
พลังงานท่ี 

ใช้# 

(kj/min) 

สภาพอากาศแวดล้อม  
(ค่าเฉลี่ย) 

  สภาพอากาศในตู้อบ    
              (ค่าเฉลี่ย) 

การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าว 
(ค่าเฉลี่ย) 

อุณหภูมิ   
อากาศ 
   ( 0C) 

ความช้ืน
อากาศ 

     (%) 

ค่าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(w/m2) 

อุณหภูมิ 
ภายใน
ตู้อบ 
( 0C) 

ความช้ืน 
ในตู้อบ 
   (%) 

น้ าหนัก
ข้าว 
(kg) 

ความช้ืน    
    ข้าว 
      (%) 

 สภาพ     
เมล็ดข้าว 

1 25พ .ค59 1:40 ตายหมด 470.95 33.3 42.3 573 46.9(55.7)
* 

40.5 -0.5 -0.9 ปกติ 

2 25 พ.ค.59 1:30 ตายหมด 303.89 36.5 30.0 607 51.3(56.1)
* 

31.6 -0.6 -1.0 ปกติ 

3 27 พ.ค.59 1:30 ตายหมด 225.93 39.1 21.0 600 51.3(54.1)
* 

33.0 -0.6 -1.1 ปกติ 

4 28 พ.ค.59 1:30 ตายหมด 350.48 35.5 31.1 823 48.8(54.0)
* 

35.9 -0.6 -1.1 ปกติ 

5 31พ.ค.59 1:30 ตายหมด 434.35 34.8 38.3 765 49.5(56.3)
* 

34.6 -0.5 -0.8 ปกติ 
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ระยะเวลาการก าจัดมอดแบบใช้ความร้อนนานกว่า 
ปริมาณการอบท่ีแตกต่างกัน แต่ส าหรับเครื่องทดสอบ
นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและความช้ืนข้าวสาร
ลด ล ง ท า ใ ห้ ม อด ท า ล า ย ไ ด้ ล า บ า ก  ไ ม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเม็ดข้าวสาร เช่น สี  การแตกหัก   
เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการอบคือ สภาพ
อากาศ ( เ ช่น อุณหภูมิ   ความ ช้ืน ค่ าพลั งงาน
แสงอาทิตย์  เป็นต้น)   อุณหภูมิในการอบ   ความช้ืน
ในข้าวสาร  ความสูงของข้าวสาร เป็นต้น ส่งผลต่อ
การปริมาณใช้พลังงานในการอบก าจัดมอด  ค่าของ
อุณหภูมิในการอบจะมากกว่าอุณหภูมิสูงสุดภายใน
ตู้อบ เนื่องจากต้องสูญเสียพลังงานความร้อนกับ
ข้าวสาร ถาดวาง และผนังรอบตู้อบ 
 

สรุป 
       เครื่องอบก าจัดมอดข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์
ส าหรับชุมชนประกอบด้วย ตู้อบ ชุดแหล่งพลังงาน 
และชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า สามารถอบก าจัดมอดใน
ข้าวสารได้ครั้งละ50 กิโลกรัม ความสูงของข้าวสารไม่
เกิน2เซนติเมตร  ที่อุณหภูมิ 55 0C  600C  65 0C  
อุณหภูมิสูงสุดภายในตู้อบมากว่า50 0C ก าจัดมอดได้
ตายหมด ภายในเวลาไม่เกิน 2ช่ัวโมง30นาที  1ช่ัวโมง
50นาที และ1ช่ัวโมง 40นาที ตามล าดับ ข้าวสารมี
น้ าหนักลดลงไม่เกิน1 กิโลกรัม ความชื้นข้าวสารลดลง
ไม่ เ กิน1.5%มาตรฐานเปี ยก  ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
ระยะเวลาการอบคือ สภาพอากาศ (เช่น อุณหภูมิ  
ความช้ืน ค่าพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น)   อุณหภูมิ
ในการอบ   ความช้ืนในข้าวสาร  ความสูงของข้าวสาร 
เป็นต้น ส่งผลต่อปริมาณใช้พลังงานในการอบก าจัด
มอดด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 
       ไม่ควรอบก าจัดมอดกับเครื่องทดสอบนี้ในช่วงที่ 
อากาศมีความชื้นสูง เพราะสิ้นเปลืองพลังงานสูง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
       งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องอบก าจัดมอด
ข้าวสารพลังงานไฮบริดจ์ส าหรับชุมชนส าเร็จด้วยดี
เพราะได้ รั บ เ งินงบประมาณอุดหนุนการวิ จั ย
ปีงบประมาณ2559  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ขอบคุณ อาจารย์สุรีย์พร 
ใหญ่ส ง่าที่ อนุ เคราะห์แปลภาษา ตลอดจนคน
ครอบครัว และอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง 
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