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วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
 

วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 

 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ   สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.ภาสวรรธน์   วัชรด ารงค์ศักดิ์  รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิร ิ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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นายภฤศพงศ ์   เพชรบุล    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ    
นายเกรียงไกร   ธารพรศรี   
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายนริศ    ก าแพงแก้ว 
นายพิษณ ุ   พรมพราย 
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นางสาวอารีรัตน์   พิมพ์นวน 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
 
พิมพ์ที ่
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บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงท่ีมา  
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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีบทบาทหน้าท่ีให้บริการวิชาการสู่สังคมและผู้ประกอบการ  เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยก าหนดให้เน้นความยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยถูกก าหนดให้มีเกณฑ์การประเมินผลของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ว่าด้วย งานบริการวิชาการ คือ งานที่มีการน าความรู้ที่มีอยู่แล้วไป
ช่วยท าความเข้าใจกับปัญหา แก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
งานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม โดยมีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียน การสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  

สถานการณ์ท่ีคุ้นเคยในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในอดีตคือ การฝึกอบรม การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท าให้เห็นว่า “ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของผู้ให้มากกว่าผู้รับ” อาทิ มองเพียงแรงจูงใจของนักวิชาการ ท่ีต้องการถ่ายทอดไม่ถามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   องค์ความรู้มีความเฉพาะทางเป็นรูปแบบการถ่ายทอดตามศาสตร์ ไม่มีองคค์วามรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้เดิมเข้ามาบูรณาการ เน้นบทบาทเป็นผู้ให้มากกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมจะอยู่ที่จ านวนของผู้ที่เข้ารับการถ่ายทอดหรือฝึกอบรม จะมีการติดตาม  
การน าไปใช้จริงของผู้รับการถ่ายทอดน้อยมากหรือไม่มีเลย   

เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของงานบริการวิชาการก้าวสู่ยุค “เน้นผลรูปธรรม” เน้น “กระบวนการ
มีส่วนร่วม” มากกว่าความร่วมมือ เพื่อให้เกิด “ความยั่งยืน” แล้วยังสอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน
มหาวิทยาลัยจากส่วนต่าง ๆ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงปรับกระบวนทัศน์การด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการในปี 2553  โดยน้อมน าเอาหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน กล่าวคือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนาที่ก่อให้เกิด 
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งการมีคนที่มีความสามารถ มีวิทยาการที่ดี และมีการบริหาร จัดการที่ดี 
การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นล าดับ ต่อยอดจากรากฐานเดิมท่ีม่ันคง มิใช่เร่งรัด ก้าวกระโดด หรือนิยม
ชมชอบสิ่งใหม่ ๆ โดยทิ้งของเดิม หรือน าแนวคิด วิทยาการหรือเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้โดยไม่ค านึงถึง 
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถ่ิน ท้ังในด้าน ภูมิศาสตร์ ด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  การพัฒนาต้องไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  
แต่ต้องพัฒนาให้ทั่วถึง นอกจากนี้ยังทรง เน้นว่าการพัฒนาประเทศได้นั้นต้องพัฒนาคนเป็นล าดับแรก เพ่ือให้
คนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ แสดงความคิดเห็น สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งโครงการพระราชด าริ
ต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพระองค์ทรงบูรณาการทั้งวิทยาการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม และ มีการบริหารจัดการที่ดีมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ในปี 2553  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้น าร่อง โครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” จ านวน 10 โครงการ (10 หมู่บ้านชุมชน) ซึ่งการจัดท าโครงการดังกล่าว
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดีตามหลักการที่จะน าการบูรณาการท้ังการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถ่ินให้มีความพร้อมในการด ารงชีพและมีอาชีพท่ีมั่นคง  ส าหรับ
กระบวนการด าเนินงานโครงการน าร่อง ตัวอย่างหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จ คือ โครงการ กระบวนการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม  ต าบลทรายจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย  กล่าวคือ วิธีการท างานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วมคือ การเน้น
กระบวนการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น แบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory Action Research)  
เพื่อให้ได้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และอาศัยองค์ความรู้ ผลงานจาก คณาจารย์ นักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาร่วมเรียนรู้ และร่วมด าเนินงานด้วย  

เมื่อด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ มาได้ระยะหนึ่ง ท าให้มีความต้องการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานแก่บุคคลทั่วไป แก่สังคมและชุมชนในวงกว้าง  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ การด าเนินโครงการและการจัดกิจกรรมในชุมชน สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้ด าเนินการจัดท า  “วารสารวิชาการรับใช้
สังคม” ขึ้นเมื่อเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริม
ให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ โดย 
บทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วาสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง สอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ สามารถอธิบาย/
ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
3. การบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น 
4. ความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 

บทความในฉบับแรกนี้ มีบทความที่เกี่ยวข้องและมีแนวทางในการช่วยในสร้างการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นกับสังคมชุมชนหลายบทความด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเกษตร การจัดการน้ าเสีย การจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชน เป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็น
โครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน หรือผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไป
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ในทางที่ดีขึ้นให้กับชุมชน สังคม ในอนาคตได้เป็นอย่างดี   ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบทความจากการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้ใช้โครงการ
ยกระดับฯ ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคมเช่นเดียวกัน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิชาการ
รับใช้สังคม จะเป็นวารสารที่สามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ด าเนินงานร่วมกับผู้ใช้ผลงานและเป็น
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ บริการวิชาการ รับใช้สังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ สุดท้ายทางคณะผู้จัดท า
ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ประเมินบทความ ตลอดจนให้
ค าชี้แนะ แนะน าในการจัดท าวารสารมาเป็นอย่างดี  
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บทคัดย่อ 

ทรัพยำกรกั้งต๊ักแตนมีขนำดลดลงเนื่องจำกกำรท ำประมงเกินขนำด งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
รูปแบบกำรท ำประมงและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตนที่เหมำะสมโดยชุมชนในจังหวัดตรัง เพื่อให้
ชำวประมงและคนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรกั้งตั๊กแตน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยประยุกต์ใช้กำร
วิจัยแบบมีส่วนร่วม ด้วยกำรประชุมกลุ่มย่อยและกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกกับชำวประมงและเจ้ำของแพในอ ำเภอ
กันตัง อ ำเภอสิเกำ อ ำเภอหำดส ำรำญ และอ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่ำ กำรท ำประมงกั้งตั๊กแตนเป็นผลพลอย
ได้จำกกำรท ำประมงปูและกุ้ง เครื่องมือประมงที่ใช้ ได้แก่ อวนจมปู อวนกุ้ง และลอบปู ชำวประมงส่วนใหญ่ตระหนัก
ถึงกำรลดลงของกั้งตั๊กแตนในธรรมชำติ และเห็นด้วยมำกที่สุดว่ำกั้งตั๊กแตนสมควรได้รับกำรอนุรักษ์ 
 

ค าส าคัญ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตน กำรจดักำรกำรใช้ประโยชน์, ตรัง 
 
ABSTRACT 
 Mantis shrimp resource is reduced because overfishing. The purposes of this research were 
study of mantis shrimp fishery and utilization approach by communities in Trang. In order to that 
fishermen and communities appreciate in mantis shrimp resource. This is a qualitative study that 
applied on Participatory-Action Research (PAR) by focus group discussions and in-depth interview 
with fishermen and port owners in each 4 district; Kantang, Sikao, Hadsumran, and Palian. The study 
found that The mantis shrimps were captured by catch among three types of small scale fishing 
gears, crab gill net, shrimp trammel net, and crab trap. Most of fishermen appreciate in reduction of 
mantis shrimp resource and absolutely agree with mantis shrimp conservation. 
 

Keywords Participation of community, Mantis Shrimp Resource, Utility Management, Trang 
 
บทน า 

ในอดีตประเทศไทยมีรูปแบบกำรจัดกำร
ประมงชำยฝั่งที่หลำกหลำย เพื่อแก้ไขปัญหำกำรท ำ
กำรประมงและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวประมง
ให้ดีขึ้น มุ่งหวังให้ชำวประมงมีควำมเข้มแข็งโดยกำร
สนับสนุนจำกทั้งหน่วยงำนของรัฐบำลและเอกชน แต่
กำรพัฒนำก็ยังไม่ส ำเร็จเท่ำที่ควรเนื่องจำกรูปแบบ

หรือกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรประมงที่ผ่ำนมำอำจไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวประมง และ
ที่ส ำคัญอำจไม่ได้มำจำกควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ชำวประมง แต่เป็นกำรสั่งกำรจำกส่วนรำชกำรไปยัง
ชำวประมง (Top-down policy)  ซึ่ ง เป็นผู้ปฏิบัติ  
ส่งผลให้ชำวประมงเกิดควำมไม่เต็มใจในกำรปฏิบัติ
และละเลยไปในที่สุด ปัจจุบันมีกำรจัดกำรประมง
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ชำยฝั่งรูปแบบใหม่ โดยมีกำรค ำนึงถึงชำวประมงซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรประมงชำยฝั่งของแต่ละชุมชนอย่ำงเต็มที่ 
โดยใช้หลักกำรของกำรจัดกำรประมงโดยชุมชน 
(Community-based fishery management)  โดย
รัฐบำลท ำหน้ำที่เพียงเป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้กับ
ชุมชน ส่วนชุมชนมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลที่
ชุมชนเป็นเจ้ำของ และขณะเดียวกัน ชุมชนก็มีหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่อยู่ในทะเลอำณำเขตของชุมชน 
รวมทั้งท ำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
จำกทะเล ภำยใต้ เงื่อนไขของกำรอยู่ดีกินดีของ
ชำวประมงในชุมชน และกำรพัฒนำกำรประมงอย่ำง
ยั่งยืน (กังวำลย์, 2541)  จังหวัดตรังมีกำรท ำประมง
ชำยฝั่งซึ่งสำมำรถจับสัตว์น้ ำที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
หลำยชนิด กั้งตั๊กแตนเป็นสัตว์น้ ำที่ส ำคัญ แม้เป็นเพียง
ผลพลอยได้จำกกำรท ำประมงชนิดอ่ืน แต่มีแนวโน้ม
ผลจับลดลง ฉะนั้น เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรกั้ง
ตั๊กแตนอย่ำงยั่งยืนควรมีแนวทำงกำรจัดกำรประมง
โดยชุมชน ดังนั้น กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
รูปแบบกำรท ำประมงและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตนที่เหมำะสมโดยชุมชนในจังหวัด
ตรัง เพื่อเป็นกำรฟื้นฟูทรัพยำกรอันก่อให้เกิดควำม
มั่นคงด้ำนอำหำร กำรอยู่ดี กินดีของชำวประมงใน
ชุมชน เป็นกำรสร้ำงสมดุลให้กับธรรมชำติ พัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของชำวประมง รวมทั้งเป็นกำร
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของชำวประมง
และคนในชุมชน โดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเอง 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำ เชิ ง คุณภำพ 
(Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้กำรศึกษำ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory-Action Research: 
PAR) (ภำพที่ 1) เพื่อศึกษำศักยภำพของชุมชนประมง
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตน ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Study) 
และกำรสัมภำษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งมีวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

การก าหนด (Identify) 
1. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นชุมชน

ประมงชำยฝั่งในจังหวัดตรัง ได้แก่ อ ำเภอสิเกำ อ ำเภอ
กันตัง อ ำเภอหำดส ำรำญ และอ ำเภอปะเหลียน 
อ ำเภอละ 1 ชุมชน 

2. ก ำหนดประเด็นหัวข้อควำมรู้ ในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้ งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง โดยมี หัวข้อ
ประกอบด้วย กำรท ำประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 
และแนวทำงกำรใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 

การสร้าง/แสวงหา (Create/Acquire) 
1. รวบรวมข้อมูลชีววิทยำบำงประกำรของ

กั้งตั๊กแตนที่พบในจังหวัดตรัง ทั้งจำกกำรเก็บข้อมูล
ภำคสนำมและกำรรวบรวมข้อมูลจำกงำนวิจัยอื่นๆ 

2. สัมภำษณ์ชำวประมงขนำดเล็กในจังหวัด
ตรัง เกี่ยวกับเครื่องมือประมง แหล่งท ำกำรประมง 
พร้อมทั้งฤดูกำลในกำรท ำประมงกั้งตั๊กแตน และ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรกั้ง
ตั๊กแตนโดยชุมชน 

ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด เ ก็ บ 
(Collect/Organize) 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมีนำคม-สิงหำคม พ.ศ. 2557  

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ แผ่นพับ
ควำมรู้ และวิดีโอส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

การแบ่งปัน (Share) 
1. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ชำวประมงใน

แต่ละชุมชนของอ ำเภอชำยฝ่ัง โดยแบ่งชำวประมง
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 10-15 คน  

2. ด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบกำรเล่ำเรื่อง 
(Story telling) เพื่อให้ชำวประมงเข้ำไปร่วมอยู่ใน
ควำมคิด  แสดงควำมคิด เ ห็น และแลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องรำวและควำมคิด
ต่ำงๆ ซึ่งมีนักศึกษำเป็นผู้จดบันทึกควำมคิดเห็น
เหล่ำนั้น 

การใช้ (Apply) 
 ส่งเสริมสนับสนุนชำวประมงให้ประยุกต์ใช้
ควำมรู้ ใ ห้ เกิดประโยชน์ ในกำรท ำกำรประมงที่
เหมำะสมในแต่ละพื้ นที่  เพื่ อกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตนอย่ำงยั่งยืน 
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ชำยฝั่งรูปแบบใหม่ โดยมีกำรค ำนึงถึงชำวประมงซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงให้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรประมงชำยฝั่งของแต่ละชุมชนอย่ำงเต็มที่ 
โดยใช้หลักกำรของกำรจัดกำรประมงโดยชุมชน 
(Community-based fishery management)  โดย
รัฐบำลท ำหน้ำที่เพียงเป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้กับ
ชุมชน ส่วนชุมชนมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกทะเลที่
ชุมชนเป็นเจ้ำของ และขณะเดียวกัน ชุมชนก็มีหน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่อยู่ในทะเลอำณำเขตของชุมชน 
รวมทั้งท ำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
จำกทะเล ภำยใต้ เงื่อนไขของกำรอยู่ดีกินดีของ
ชำวประมงในชุมชน และกำรพัฒนำกำรประมงอย่ำง
ยั่งยืน (กังวำลย์, 2541)  จังหวัดตรังมีกำรท ำประมง
ชำยฝั่งซึ่งสำมำรถจับสัตว์น้ ำที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
หลำยชนิด กั้งตั๊กแตนเป็นสัตว์น้ ำที่ส ำคัญ แม้เป็นเพียง
ผลพลอยได้จำกกำรท ำประมงชนิดอ่ืน แต่มีแนวโน้ม
ผลจับลดลง ฉะนั้น เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรกั้ง
ตั๊กแตนอย่ำงยั่งยืนควรมีแนวทำงกำรจัดกำรประมง
โดยชุมชน ดังนั้น กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
รูปแบบกำรท ำประมงและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตนที่เหมำะสมโดยชุมชนในจังหวัด
ตรัง เพื่อเป็นกำรฟื้นฟูทรัพยำกรอันก่อให้เกิดควำม
มั่นคงด้ำนอำหำร กำรอยู่ดี กินดีของชำวประมงใน
ชุมชน เป็นกำรสร้ำงสมดุลให้กับธรรมชำติ พัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของชำวประมง รวมทั้งเป็นกำร
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของชำวประมง
และคนในชุมชน โดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนเอง 
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กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำ เชิ งคุณภำพ 
(Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้กำรศึกษำ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory-Action Research: 
PAR) (ภำพที่ 1) เพื่อศึกษำศักยภำพของชุมชนประมง
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตน ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Study) 
และกำรสัมภำษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งมีวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

การก าหนด (Identify) 
1. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นชุมชน

ประมงชำยฝั่งในจังหวัดตรัง ได้แก่ อ ำเภอสิเกำ อ ำเภอ
กันตัง อ ำเภอหำดส ำรำญ และอ ำเภอปะเหลียน 
อ ำเภอละ 1 ชุมชน 

2. ก ำหนดประเด็นหัวข้อควำมรู้ ในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้ งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง โดยมี หัวข้อ
ประกอบด้วย กำรท ำประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 
และแนวทำงกำรใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 

การสร้าง/แสวงหา (Create/Acquire) 
1. รวบรวมข้อมูลชีววิทยำบำงประกำรของ

กั้งตั๊กแตนที่พบในจังหวัดตรัง ทั้งจำกกำรเก็บข้อมูล
ภำคสนำมและกำรรวบรวมข้อมูลจำกงำนวิจัยอื่นๆ 

2. สัมภำษณ์ชำวประมงขนำดเล็กในจังหวัด
ตรัง เกี่ยวกับเครื่องมือประมง แหล่งท ำกำรประมง 
พร้อมทั้งฤดูกำลในกำรท ำประมงกั้งตั๊กแตน และ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรกั้ง
ตั๊กแตนโดยชุมชน 

ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด เ ก็ บ 
(Collect/Organize) 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนมีนำคม-สิงหำคม พ.ศ. 2557  

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ แผ่นพับ
ควำมรู้ และวิดีโอส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

การแบ่งปัน (Share) 
1. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ชำวประมงใน

แต่ละชุมชนของอ ำเภอชำยฝั่ง โดยแบ่งชำวประมง
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 10-15 คน  

2. ด ำเนินกิจกรรมในรูปแบบกำรเล่ำเรื่อง 
(Story telling) เพื่อให้ชำวประมงเข้ำไปร่วมอยู่ใน
ควำมคิด  แสดงควำมคิด เ ห็น และแลกเปลี่ ยน
ประสบกำรณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่องรำวและควำมคิด
ต่ำงๆ ซึ่งมีนักศึกษำเป็นผู้จดบันทึกควำมคิดเห็น
เหล่ำนั้น 

การใช้ (Apply) 
 ส่งเสริมสนับสนุนชำวประมงให้ประยุกต์ใช้
ควำมรู้ ใ ห้ เกิดประโยชน์ ในกำรท ำกำรประมงที่
เหมำะสมในแต่ละพื้ นที่  เพื่ อกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตนอย่ำงยั่งยืน 

  
ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยและกำร
สัมภำษณ์แบบหยั่งลึกชำวประมงและเจ้ำของแพ
ทั้งหมด 70 คน ได้ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 
หัวข้อ ได้แก่ กำรท ำประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 
และแนวทำงกำรใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 
ดังนี้ 

1. การท าประมงกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 
 กำรศึกษำได้ด ำ เนินกำรระหว่ำ ง เดือน
มีนำคม-สิงหำคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลจำก 

 

 

 

 
รูปที่ 1 วิธีกำรด ำเนนิงำน 

 
กำรส ำรวจตัวอย่ำงกั้งตั๊กแตนจำกแพรับซื้อในพื้นที่
อ ำเภอกันตัง อ ำเภอสิเกำ อ ำเภอหำดส ำรำญ และ
อ ำเภอปะเหลียน พบกั้งตั๊กแตนที่ได้จำกกำรท ำประมง
ของชำวประมงขนำดเล็กในจังหวัดตรัง 5 ชนิด คือ 
Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798), 
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 1.1 อวนจมปู 
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ชั่วโมง กำรวำงอวนจะปล่อยอวนเป็นแนวตรงตำมแนว
ชำยฝั่งจ ำนวน 1-3 แถว มีทุ่นธงที่เป็นสัญลักษณ์ของ
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สองข้ำง ถ้ำใช้อวนยำวมำกส่วนใหญ่จะเสริมทุ่นธง
บริเวณช่วงกลำงด้วย 1-2 ทุ่น ส่วนใหญ่ออกไปเก็บ
อวนในประมำณตีห้ำของเช้ำวันถัดมำ เมื่อกู้อวนแล้ว
จะน ำอวนที่ติดปูมำปลดที่ฝั่ง แล้วจัดเตรียมอวนให้
เรียบร้อย เพื่อสะดวกในกำรน ำออกไปวำงในคร้ังถัดไป
อวนจมปูเป็นเครื่องมือประมงที่จับกั้งตั๊กแตนได้มำก
ที่สุด ชำวประมงขนำดเล็กท่ีใช้เครื่องมือประมงชนิดนี้
พบในทุกพื้นที่ศึกษำ 
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รูปที่ 2 อวนจมป ู
1.2 อวนลอยกุ้ง 

ชำวประมงจะใช้อวนที่มีขนำดตำ 4 เซนติเมตร 
หัวหรือเปลหนึ่งจะยำว 50 เมตร เรือหนึ่งล ำจะต้องใช้
คนท ำ 2 คน แต่ละล ำจะใช้อวน 2 หัว น ำอวนลงน้ ำ
พร้อมกัน ชำวประมงจะเริ่มวำงอวนในช่วงน้ ำ 15 ค่ ำ 
ถึง 7 ค่ ำ จะวำงอวนในบริเวณที่มีน้ ำไหลเชี่ยวและจะ
วำงอวนในลักษณะขวำงทำงน้ ำ เวลำน้ ำขึ้น-น้ ำลง ก็ได้
แล้วแต่ควำมถนัดของแต่ละคน เมื่อวำงอวนเสร็จแล้วก็
จะต้องสังเกตดูว่ำน้ ำจะต้องพัดพำอวนไปประมำณ 1-2 
เมตร จึงจะสำมำรถเก็บอวนได้ ในขณะที่เก็บอวนขึ้นมำ
ชำวประมงก็จะปลดสัตว์น้ ำออกจำกอวนไปด้วย และ
เมื่อเก็บเสร็จแล้วก็สำมำรถวำงอวนกุ้งต่อได้เลย ในหนึ่ง
วันชำวประมงจะวำงอวนได้ประมำณ 10 รอบ หนึ่ง
เดือนชำวประมงจะท ำประมงได้ประมำณ 20 วัน ซึ่งใน
กำรออกไปท ำประมงชำวประมงจะมีค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำ
น้ ำมันและค่ำอำหำรประมำณ 250 บำท/วัน และเฉลี่ย
หนึ่งวันชำวประมงจะมีรำยได้ประมำณ 300-1,000 
บำท/วัน ชำวประมงขนำดเล็กที่ใช้เครื่องมือประมงชนดิ
นี้พบในอ ำเภอกันตังและอ ำเภอหำดส ำรำญ 

 
รูปที่ 3 อวนลอบกุ้ง 

1.3 ลอบปู 
 ลอบปูที่ใช้เป็นลอบพับเหลี่ยมแบบพับได้ 
ขนำด (กว้ำง x สูง x ยำว) เท่ำกับ 20 x 40 x 12 
เซนติเมตร ขนำดตำอวน 1 นิ้ว โดยทั่วๆ ไปโครงลอบ
ท ำด้วยเหล็กเส้นขนำด 2-3 หุน ตัวลอบคลุมด้วยอวน
โพลีเอทธีลีน มีทำงเข้ำสองทำง มีถุงเหยื่อผูกแขวนไว้
กลำงลอบ เหยื่อที่ ใช้ เป็นเหยื่อปลำสด ส่วนใหญ่
ชำวประมงวำงลอบแบบอิสระและต้องมีสำยทุ่นลอย
เพื่อบอกต ำแหน่งลอบโดยมำกจะวำงเป็นแถว เวลำ
วำงลอบมีทั้ งวำงในช่วงเช้ำมืด และปล่อยทิ้ งไว้
ประมำณ 4 ชั่วโมง จึงกู้และเก็บลอบ เครื่องมือชนิดนี้
นิยมใช้จับปูตำมชำยฝั่งทะเล ปำกแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือ
ตำมร่องน้ ำ บริเวณป่ำชำยเลน ที่ระดับน้ ำลึกประมำณ 
0.5-3.0 เมตร สัตว์น้ ำที่จับได้ ได้แก่ ปูม้ำ ปูทะเล ปลำ
กะรังขนำดเล็ก และกั้งตั๊กแตน แต่ส่วนใหญ่จะพบ
เฉพำะตัวเล็ก ชำวประมงขนำดเล็กที่ใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดนี้พบในปะเหลียน 

 
รูปที่ 4 ลอบป ู
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2. แนวทางการใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตนใน
จังหวัดตรัง 
 ชุมชนชำวประมงขนำดเล็กในจังหวัดตรัง มี
ควำมเห็นด้วยมำกที่สุดว่ำกั้งตั๊กแตนสมควรได้รับกำร
อนุรักษ์  (4.09±1.34 คะแนน) เมื่อพิจำรณำแนว
ทำงกำรใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตน พบว่ำ ชำวประมงเห็น
ด้วยมำกที่สุด (4.50±1.13 คะแนน) ในแนวทำง

กำรปล่อยกั้งตั๊กแตนขนำดเล็กภำยหลังจำกกำรท ำ
กำรประมงคืนสู่ทะเล รองลงมำ คือ ห้ำมจับกั้ง
ตั๊กแตนขนำดเล็ก (3.89±1.56 คะแนน) ห้ำมจับกั้ง
ตั๊กแตนในบริเวณที่พบขนำดเล็ก (3.88±1.45 คะแนน) 
และลดกำรจับกั้ งตั๊กแตนขนำดเล็ก (3.88±1.38 
คะแนน) เป็นต้น ดังตำรำงที่ 1 
 

ตำรำงที่ 1 ควำมคิดเห็นของชุมชนชำวประมงต่อแนวทำงกำรใช้ประโยชน์กั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง 

แนวทำง ควำมคิดเห็น 
คะแนน ควำมหมำย 

1. ก ำหนดขนำดกั้งตั๊กแตนที่ให้จับ 3.68±1.38 มำก 
2. ลดกำรจับกั้งตั๊กแตนขนำดเล็ก 3.88±1.38 มำก 
3. ห้ำมจับกั้งตั๊กแตนขนำดเล็ก 3.89±1.56 มำก 
4. ห้ำมจับกั้งตั๊กแตนในบริเวณที่พบขนำดเล็ก 3.88±1.45 มำก 
5. ปล่อยกั้งตั๊กแตนขนำดเล็กสู่ทะเล 4.50±1.13 มำกที่สุด 
6. ลดกำรจับกั้งตั๊กแตนที่มีไข ่ 3.59±1.45 มำก 
7. ห้ำมจับกั้งตั๊กแตนที่มไีข ่ 3.34±1.60 ปำนกลำง 
8. ห้ำมจับกั้งตั๊กแตนบริเวณที่พบมไีข่ 3.66±1.54 มำก 
9. ปล่อยกั้งตั๊กแตนที่มไีข่สู่ทะเล 3.34±1.69 ปำนกลำง 
10. ก ำหนดปริมำณกำรจับกั้งตั๊กแตนในแต่ละปี 3.02±1.59 ปำนกลำง 
11. ก ำหนดชนดิเครื่องมือประมงที่ใช้ท ำประมงกั้งตั๊กแตน 3.75±1.50 มำก 
12. กั้งตั๊กแตนสมควรได้รับกำรอนุรักษ์ 4.09±1.34 มำก 

 

การน าไปใช้ 
แนวทำงกำรจัดกำรประมงกั้ง ต๊ักแตนใน

จังหวัดตรัง ควรเริ่มจำกกำรลดกำรท ำประมงกั้ง
ตั๊กแตนในฤดูวำงไข่ เพื่อสงวนไว้ เป็นแหล่งเพำะ
ขยำยพันธุ์ และกำรเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน 
แต่อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของชำวประมง 
จึงควรด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับกำร
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำกำรลดลง และควำมส ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจของกั้งตั๊กแตน รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรก้ัง
ตั๊กแตนเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
 
อภิปรายผล 

มำตรกำรในกำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำมีมำกมำยหลำยวิธี วิธีกำรศึกษำเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) (กมล, 2537) ใน
กำรศึกษำข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรจัดกำรประมงแบบ

ร่วม (Co-management) เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น
ของชำวประมงและเจ้ำของแพซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรงจำกกำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ โดยกำรจัด
ประชุมกลุ่มย่อยชำวประมงในแต่ละพื้นที่ท ำกำร
ประมง เพื่อให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกในแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ทั้งสภำพสังคมของชำวประมงและวิธีกำรท ำประมง
ข อ ง ช ำ ว ป ร ะ ม ง ข น ำ ด เ ล็ ก  ( ธ ง ชั ย ,  2552;  
Anuchiracheeva et. al., 2003; Lunn & Dearden, 
2006)  

ผลจำกกำรศึกษำอำจน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรก้ังตั๊กแตนโดย
ชุมชนประมงในแต่ละทะเลอำณำเขตของชุมชน ซ่ึง
ชุมชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของทรัพยำกรกั้ง
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จัดกำรประมง และต่อยอดงำนวิจัยต่อไป 

ปัจจัยที่ส่ งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนมีหลำยองค์ประกอบด้วยกัน คือ 

1. ชุมชน ชุมชนชำวประมงส่วนใหญ่เล็งเห็น
ถึ งควำมส ำคัญและตระหนักถึ งกำรลดลงของ
ทรัพยำกรกั้งตั๊กแตน 

2. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย บุคลำกร
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ประโยชน์ต่อชุมชน 

3. หน่วยงำนภำยนอก หน่วยงำนภำยนอกทัง้
ภำครัฐและเอกชนให้ควำมร่วมมือตำมควำมเหมำะสม
ของแต่ละหน่วยงำน 

4. งบประมำณ ควรมีงบประมำณท่ีเพียงพอ
ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ และมีกำรตรวจสอบกำร
ใช้งบประมำณนั้น 

5. กระบวนกำรกำรด ำเนินงำน ระบุขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพ  
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บทคัดย่อ  

กำรบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อเกษตรกร เป็นกิจกรรมที่
ให้บริกำรแก่เกษตรกรโดยมีขอบเขตเป็นกำรอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแบบให้เปล่ำ มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
วิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้น ำชุมชน
และเกษตรกรหมู่ 5 ต.ปลำยกัด อ.บำงซ้ำย จ.พระนครศรีอยุธยำ เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ วำงแผน และจัดท ำให้
เหมำะสม สอดคล้องกับระยะเวลำและงบประมำณที่ได้รับจึงได้จัดท ำเป็นเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อเกษตรกร โดย
ออกแบบ และสร้ำงเคร่ืองให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ท ำงำนง่ำย ลดควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำในกำรปฏิบัติงำนและ
เพิ่มผลผลิต โดยมีพื้นฐำนแนวคิดในกำรติดตั้งเคร่ืองยนต์ขนำดเล็กเป็นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อนเคร่ืองแหวกร่องต้นข้ำว 
เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และเก็บข้อมูลหำประสิทธิภำพของเครื่องแล้ว จึงน ำไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้และ
บริกำรวิชำกำรแก่เกษตรกรให้เป็นที่เข้ำใจ และมอบให้กลุ่มเกษตรกรน ำไปใช้งำนต่อไป 

 
คําสําคัญ เครื่องแหวกร่องต้นข้ำว 
 
Abstract 
 Outreach and technology transfer to farmer for rice trunk separation. The activity offers to 
farmer without fee for knowledge and technology transfer. Activities occurs with survey the needs 
of community leader and farmer in Moo 5 Plaikad district Bangsai prefecture, Pranakhon si Ayutthaya 
province to provide data for analysis and plan appropriate arrangements based on budget and time 
constraints. We have prepared rice trunk separation machine for farmer. Designed and built to 
provide quick and simple operate as well as reduce tiredness work and increase productivity. Basic 
concept is to install a small machine to help drive rice trunk separator machine. After testing, 
modification and collecting data for performance of machine, information is published, share, and  
provide community service to farmer for better understand and given machine to the farmer to be 
used. 
 
Keywords separate trunk rice machine 
 
บทนํา 

ข้ำวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญพืชหนึ่งของ
ประเทศไทยชนิดหนึ่ง จำกสถิติพื้นที่เพำะปลูกข้ำวนำ
ปีของ ประเทศไทยปี พ.ศ. 2555/2556 มีพื้นที่

เพำะปลูกรวมทั้งประเทศ 65.158 ล้ำนไร่ ให้ผลผลิต
รวมทั้งประเทศ 27.008 ล้ำนตัน มีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 
414 กิโลกรัม(ศูนย์สำรสนเทศกำรเกษตร,2555) โดย
วิธีกำรปลูกข้ำว ของเกษตรกรมีอยู่ 4 วิธีคือ นำหว่ำน
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น้ ำตม นำหว่ำนดินแห้ง นำด ำ และนำโยนกล้ำ โดย
กำรท ำนำด้วยวิธีนำหว่ำน น้ ำตม นำหว่ำนดินแห้ง 
และนำโยนกล้ำนั้นลักษณะของต้นข้ำวจะขึ้นแบบไม่
เป็นแถว ไม่เป็นแนว ท ำให้ยำกต่อกำรบ ำรุงดูแลรักษำ
และป้อง กันกำรรบกวนของแมลงศัตรูพืช  เมื่ อ
เกษตรกรลงปฏิบัติงำนฉีดพ่น หว่ำนปุ๋ย ฯ ในแปลงนำ 
จะเกิดกำรเหยียบย่ ำต้นข้ำว ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
กับต้นข้ำว รวงข้ำว ตลอดจนควำมเม่ือยล้ำจำกกำร
ท ำงำน จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวเมื่อลงพื้นที่ไปพบ
เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น น ำข้อมูล มำ
คิดวิ เครำะห์ และคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ เครื่องมือที่
สำมำรถเข้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในกำรแหวกร่อง
ทำงเดิน ท ำให้ลดควำมสูญเสีย จำกควำมเสียหำยของ
ต้นข้ำวเนื่องจำกกำรเหยียบย่ ำ เครื่องมือนี้สำมำรถ
ท ำงำนได้โดยอำศัยแรงงำนคนในกำรควบคุมเครื่อง
ดังกล่ำวเพียงคนเดียว ท ำงำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว
จึงเป็นกำรลดภำระงำนเกษตรกร เพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร โดยมีพื้ นฐำนแนวคิด ในกำรติดตั้ ง
เครื่องยนต์ขนำดเล็กเป็นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อน
เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวซึ่งในภำพที่ 1 แสดงลักษณะ
ของเคร่ือง และส่วนประกอบต่ำงๆ 

 

 
 

ภำพที่ 1 เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อเกษตรกร 
 

เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และเก็บข้อมูลหำ
ประสิทธิภำพของเครื่องแล้ว  จึ งน ำ ไปเผยแพร่  
ถ่ำยทอดควำมรู้และบริกำรวิชำกำรแก่เกษตรกรให้
เป็นที่เข้ำใจดังในภำพที่ 2 ซึ่งอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ในเรื่องส่วนประกอบต่ำงๆของเครื่อง วิธีกำรกำรใช้
งำนเครื่อง และบ ำรุงรักษำเครื่อง 

 

 
 

ภำพที่ 2 ถ่ำยทอดควำมรู้และบริกำรวิชำกำร 
 

และได้มอบให้เกษตรกรน ำไปใช้งำนในกลุ่มได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสมต่อไปดั ง ในภำพที่  3 โดย         
ผศ.ไพศำล  บุรินทร์วัฒนำ อธิกำรบดีเป็นประธำนมอบ 
และมีนำยก อบต. เกษตรอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และเกษตรกรรับมอบเครื่องแหวกร่องต้นข้ำว 
 

 
 

ภำพที่ 3 มอบเครื่องให้เกษตรกรน ำไปใช้งำน 
 
วิธีการดําเนินงาน  

กำรบริกำรวิชำกำรนั้นในบำงครั้งอำจเป็น
ลักษณะกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมรู้ควำมช ำนำญ
ของผู้ให้บริกำรเพียงด้ำนเดียว หรือกำรเสวนำกัน
เฉพำะในกลุ่มของผู้ให้บริกำรวิชำกำรด้วยกัน ท ำให้  
ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเท่ำที่ควร หรือ
อำจเป็นกำรยัดเยียดกำรบริกำรวิชำกำรให้กับ
ผู้รับบริกำร กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้
ให้บริกำรวิชำกำร เกษตรต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และเกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.ปลำยกัด อ.บำงซ้ำย            จ.
พระนครศรีอยุธยำ ตั้งวงเสวนำร่วมคิดวิเครำะห์ปัญหำ 
ท ำให้สำมำรถก ำหนดปัญหำและควำมต้องกำรของ
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น้ ำตม นำหว่ำนดินแห้ง นำด ำ และนำโยนกล้ำ โดย
กำรท ำนำด้วยวิธีนำหว่ำน น้ ำตม นำหว่ำนดินแห้ง 
และนำโยนกล้ำนั้นลักษณะของต้นข้ำวจะขึ้นแบบไม่
เป็นแถว ไม่เป็นแนว ท ำให้ยำกต่อกำรบ ำรุงดูแลรักษำ
และป้องกันกำรรบกวนของแมลงศัตรูพืช  เ ม่ือ
เกษตรกรลงปฏิบัติงำนฉีดพ่น หว่ำนปุ๋ย ฯ ในแปลงนำ 
จะเกิดกำรเหยียบย่ ำต้นข้ำว ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
กับต้นข้ำว รวงข้ำว ตลอดจนควำมเม่ือยล้ำจำกกำร
ท ำงำน จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวเมื่อลงพื้นที่ไปพบ
เกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น น ำข้อมูล มำ
คิดวิ เครำะห์ และคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ เครื่องมือที่
สำมำรถเข้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในกำรแหวกร่อง
ทำงเดิน ท ำให้ลดควำมสูญเสีย จำกควำมเสียหำยของ
ต้นข้ำวเนื่องจำกกำรเหยียบย่ ำ เครื่องมือนี้สำมำรถ
ท ำงำนได้โดยอำศัยแรงงำนคนในกำรควบคุมเครื่อง
ดังกล่ำวเพียงคนเดียว ท ำงำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว
จึงเป็นกำรลดภำระงำนเกษตรกร เพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร โดยมีพื้ นฐำนแนวคิด ในกำรติดตั้ ง
เครื่องยนต์ขนำดเล็กเป็นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อน
เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวซึ่งในภำพที่ 1 แสดงลักษณะ
ของเคร่ือง และส่วนประกอบต่ำงๆ 

 

 
 

ภำพที่ 1 เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อเกษตรกร 
 

เมื่อทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และเก็บข้อมูลหำ
ประสิทธิภำพของเครื่องแล้ว  จึ งน ำ ไปเผยแพร่  
ถ่ำยทอดควำมรู้และบริกำรวิชำกำรแก่เกษตรกรให้
เป็นที่เข้ำใจดังในภำพที่ 2 ซึ่งอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ในเรื่องส่วนประกอบต่ำงๆของเครื่อง วิธีกำรกำรใช้
งำนเครื่อง และบ ำรุงรักษำเครื่อง 

 

 
 

ภำพที่ 2 ถ่ำยทอดควำมรู้และบริกำรวิชำกำร 
 

และได้มอบให้เกษตรกรน ำไปใช้งำนในกลุ่มได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสมต่อไปดั ง ในภำพที่  3 โดย         
ผศ.ไพศำล  บุรินทร์วัฒนำ อธิกำรบดีเป็นประธำนมอบ 
และมีนำยก อบต. เกษตรอ ำเภอ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และเกษตรกรรับมอบเครื่องแหวกร่องต้นข้ำว 
 

 
 

ภำพที่ 3 มอบเครื่องให้เกษตรกรน ำไปใช้งำน 
 
วิธีการดําเนินงาน  

กำรบริกำรวิชำกำรนั้นในบำงครั้งอำจเป็น
ลักษณะกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมรู้ควำมช ำนำญ
ของผู้ให้บริกำรเพียงด้ำนเดียว หรือกำรเสวนำกัน
เฉพำะในกลุ่มของผู้ให้บริกำรวิชำกำรด้วยกัน ท ำให้  
ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเท่ำที่ควร หรือ
อำจเป็นกำรยัดเยียดกำรบริกำรวิชำกำรให้กับ
ผู้รับบริกำร กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้
ให้บริกำรวิชำกำร เกษตรต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
และเกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.ปลำยกัด อ.บำงซ้ำย            จ.
พระนครศรีอยุธยำ ตั้งวงเสวนำร่วมคิดวิเครำะห์ปัญหำ 
ท ำให้สำมำรถก ำหนดปัญหำและควำมต้องกำรของ

เกษตรกร กำรถ่ำยทอดผลงำน และกำรบริกำร
วิชำกำรในเร่ืองนั้นๆ จึงตรงกับควำมต้องกำรและใช้
ประโยชน์ได้จริงซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 

 
ตำรำงที่ 1 กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ให้บริกำรวิชำกำร เกษตรต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และเกษตรกร 

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเพื่อ
ก ำหนดเป้ำหมำยและหัวข้องำนบริกำร
วิชำกำร 

ผู้ให้บริกำรวิชำกำร วำงเป้ำหมำยให้งำนบริกำรวิชำกำรมี
ลั กษณะที่ เ กิ ดประ โยชน์ กั บ กลุ่ ม
เกษตรกร ตรงกับควำมต้องกำรของ
เกษตรกร 

2. กำรลงพื้นที่ไปพบกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของ
กลุ่มเกษตรกร 

ผู้ให้บริกำรวิชำกำร/เกษตรต ำบล/
ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/กลุ่มเกษตรกร 

จำกกำรที่ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ควำมรู้แบบชุมชนที่ถือได้ว่ำเป็นนัก
ปฏิบัติ เป็นเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ท่ีไม่
เ ป็นทำงกำร  เกิดจำกควำมใกล้ชิด 
ควำมพึงพอใจ ควำมสนใจและพื้นฐำน
ที่ ใ ก ล้ เ คี ย งกั น  ลั กษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น
ทำงกำรจะเอื้อต่อกำรเรียนรู้และกำร
สร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ มำกว่ำโครงสร้ำงที
เป็นทำงกำรโดยเป็นควำมรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวตนที่ เกิดจำกประสบกำรณ์ของ
เกษตรกรกำรเรียนรู้หรือพรสวรรค์และ
ควำมรู้ที่ชัดแจ้งที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้มำในรูปแบบต่ำงๆ จึงพบปัญหำ
ต่ำงๆ ในกำรท ำนำของเกษตรกรดังนี้ 
1.ปัญหำตีดินในแปลงนำเนื่องจำกมี
หญ้ำยำวท ำให้กำรตีดินติดขัด 
2.ปัญหำกำรปรับพื้นท่ีหน้ำดินในแปลง
นำท่ีเตรียมดินแล้วเนื่องจำกมีเครื่องมือ
สั้นได้พื้นที่ในกำรปรับน้อย เครื่องมือ
รำคำแพง 
3.ปัญหำกำรบ ำรุงรักษำต้นข้ำวที่ลงไป
ในแปลงนำท ำให้ต้นข้ำว รวงข้ำว
เสียหำย เครื่องมือช่วยดังกล่ำวตำม
ท้องตลำดยังไม่มีจ ำหน่ำย 

เมื่อวิเครำะห์ปัญหำเชิงลึกเพื่อหำ
วิ ธี ก ำ ร แ ก้ ไ ข ช่ ว ย เ ห ลื อ ต ำ ม
ควำมสำมำรถของนักวิจัย นักบริกำร
วิชำกำรแล้วสำมำรถแก้ไขปัญหำของ
เกษตรกรตำมขนำดของเครื่องมือที่จะ
สร้ำงช่วย วงเ งินงบประมำณ กำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรบริกำร
วิชำกำรได้แก่ประเด็นที่ 3 ได้แก่กำร
สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมำใหม่เพื่อใช้ใน
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
กำรแก้ปัญหำและใช้ เวลำไม่นำน 
ทดลอง ทดสอบประสิทธิภำพใน
สถำนที่จริ ง ปรับปรุ งแก้ ไข น ำไป
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรบริกำร
วิชำกำร ขณะเดียวกันก็ขอจดอนุ
สิทธิบัตรไปด้วย 

 
3. กำรจัดท ำข้อเสนอ โครงกำรเพื่อขอ
งบประมำณด ำเนินกำร 

นักวิจัย เมื่อวิเครำะห์ปัญหำเชิงลึกในหัวข้อที่
นักวิจัยและนักบริกำรวิชำกำรมีควำม
เ ช่ี ย ว ช ำ ญ แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
งบประมำณและระยะเวลำแล้วพบว่ำ
ประเด็นท่ี 3 นั้นมีส่วนส ำคัญที่ท ำให้ผล
ผลิตได้รับควำมเสียหำย และเกิดควำม
เมื่อยล้ำในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก จึง
ได้เลือกหัวข้อนี้เพื่อลดควำมเสียหำย 
ประหยัดเวลำ ลดควำมเมื่อยล้ำ และ
ยังเป็นกำรเพิ่มผลผลิตอีกด้วย เพื่อขอ
งบประมำณ และได้รับงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมงำนวิจัย 

4. ด ำเนินกำรสร้ำงสิ่งประดษิฐ์และวจิยั นักวิจัย ด ำเนินกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุ  
สแตนเลสเพรำะมีควำมช้ืนในแปลงนำ
และไม่เป็นสนิม จำกกำรวิเครำะห์ และ
วำงแผนงำนให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของเกษตรกรมำกที่สุดโดยกำรสร้ำง
เครื่องและประยุกต์เข้ำกับเครื่องยนต์
ขนำดเล็กเพื่อเป็นต้นก ำลังในกำร
ขับเคลื่อน และมีน้ ำหนักเบำต้นทุนของ
เครื่องไม่แพง โดยเครื่องที่สร้ำงขึ้นมำ
จะต้องไม่ท ำให้ต้นข้ำวเสียหำยจำกกำร
ใช้งำน ใช้งำนสะดวก รวดเร็ว ลดควำม
เมื่อยล้ำจำกกำรท ำงำนเมื่อใช้เครื่องนี้ 
โ ด ย ก ำ ร ทด ส อบ ที่ แ ป ล งน ำ ข อง
เกษตรกรที่เป็นพื้นที่จริงหลังจำกปลูก
ข้ำวแล้ว 70 วัน ผลกำรทดสอบเป็นท่ี
น่ำพอใจ ซึ่งเครื่อง  แหวกร่องต้นข้ำวมี
รำยละเอียดและหลักกำรท ำงำน
ดังต่อไปนี้ 
  1)เป็นเครื่องที่ใช้ส ำหรับกำร
แหวกร่องหรือแยกต้นข้ำวให้ห่ำงออก
จำกกันโดยเมื่อเครื่องนี้เคลื่อนที่ผ่ำน
ต้นข้ำว จะท ำให้ต้นข้ำวเอียงแยกจำก
กันจำกส่วนโคนของต้นข้ำว ส่วนปลำย
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
กำรแก้ปัญหำและใช้ เวลำไม่นำน 
ทดลอง ทดสอบประสิทธิภำพใน
สถำนที่จริ ง ปรับปรุ งแก้ ไข น ำไป
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรบริกำร
วิชำกำร ขณะเดียวกันก็ขอจดอนุ
สิทธิบัตรไปด้วย 

 
3. กำรจัดท ำข้อเสนอ โครงกำรเพื่อขอ
งบประมำณด ำเนินกำร 

นักวิจัย เมื่อวิเครำะห์ปัญหำเชิงลึกในหัวข้อที่
นักวิจัยและนักบริกำรวิชำกำรมีควำม
เ ช่ี ย ว ช ำ ญ แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
งบประมำณและระยะเวลำแล้วพบว่ำ
ประเด็นท่ี 3 นั้นมีส่วนส ำคัญที่ท ำให้ผล
ผลิตได้รับควำมเสียหำย และเกิดควำม
เมื่อยล้ำในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก จึง
ได้เลือกหัวข้อนี้เพื่อลดควำมเสียหำย 
ประหยัดเวลำ ลดควำมเมื่อยล้ำ และ
ยังเป็นกำรเพิ่มผลผลิตอีกด้วย เพื่อขอ
งบประมำณ และได้รับงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมงำนวิจัย 

4. ด ำเนินกำรสร้ำงสิ่งประดษิฐ์และวจิยั นักวิจัย ด ำเนินกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุ  
สแตนเลสเพรำะมีควำมช้ืนในแปลงนำ
และไม่เป็นสนิม จำกกำรวิเครำะห์ และ
วำงแผนงำนให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของเกษตรกรมำกที่สุดโดยกำรสร้ำง
เครื่องและประยุกต์เข้ำกับเครื่องยนต์
ขนำดเล็กเพื่อเป็นต้นก ำลังในกำร
ขับเคลื่อน และมีน้ ำหนักเบำต้นทุนของ
เครื่องไม่แพง โดยเครื่องที่สร้ำงขึ้นมำ
จะต้องไม่ท ำให้ต้นข้ำวเสียหำยจำกกำร
ใช้งำน ใช้งำนสะดวก รวดเร็ว ลดควำม
เมื่อยล้ำจำกกำรท ำงำนเมื่อใช้เครื่องนี้ 
โ ด ย ก ำ ร ทด ส อบ ที่ แ ป ล งน ำ ข อง
เกษตรกรที่เป็นพื้นที่จริงหลังจำกปลูก
ข้ำวแล้ว 70 วัน ผลกำรทดสอบเป็นท่ี
น่ำพอใจ ซึ่งเครื่อง  แหวกร่องต้นข้ำวมี
รำยละเ อียดและหลักกำรท ำงำน
ดังต่อไปนี้ 
  1)เป็นเครื่องที่ใช้ส ำหรับกำร
แหวกร่องหรือแยกต้นข้ำวให้ห่ำงออก
จำกกันโดยเมื่อเครื่องนี้เคลื่อนที่ผ่ำน
ต้นข้ำว จะท ำให้ต้นข้ำวเอียงแยกจำก
กันจำกส่วนโคนของต้นข้ำว ส่วนปลำย

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
ของต้นข้ ำวจะ เอี ย งห่ ำ งมำกกว่ ำ 
ลักษณะของเครื่องตำมแนวคิดคือ เป็น
เครื่องที่มีส่วนหน้ำแหลมเพื่อแทรกเข้ำ
ระหว่ำงต้นข้ำวที่เป็นข้ำวนำหว่ำนโดย
ไม่ท ำให้ต้นข้ำวหักเสียหำย ส่วนท้ำย
ของเครื่องขยำยกว้ำงประมำณ 60 
เซนติเมตร เพื่อผลักดันแยกต้นข้ำวให้
ห่ำงออกจำกกันโดยไม่ท ำให้ต้นข้ำว
เสียหำยเช่นกัน 
  
 2) ติดตั้งเครื่องยนต์ต้นก ำลัง เป็น
เครื่องยนต์เล็กใช้น้ ำมันเบนซินขนำด 
1½ - 2  แ ร ง ม้ ำ  ส ำ เ ห ตุ ที่ ต้ อ ง ใ ช้
เครื่องยนต์ขนำดเล็กเพรำะไม่ให้เครื่อง
แหวกร่องฯ มีน้ ำหนักมำกเกินไปซึ่งจะ
เป็นผลท ำให้ล้อจมดินในนำมำกเกินไป
ท ำ ให้ ก ำ ร เ คลื่ อนที่ ย ำ กขึ้ น  และ
เครื่องยนต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เครื่อง
เคลื่อนที่โดยกำรพัฒนำระบบเฟืองและ
โซ่ ส่งก ำลังจำกเครื่องยนต์ไปยังชุด
ระบบเฟืองทด เพื่อทดแรงในกำร
เคลื่อนที่ของเครื่องแหวกร่องฯ เมื่อต่อ
จำกชุดเฟืองส่งก ำลังไปล้อ  
 3)มี ชุดล้อยำงพร้อมเฟือง
ส ำหรับกำรเคลื่อนที่ โดยกำรขับเคลื่อน
มำจำกเครื่องยนต์มำชุดเฟืองทด และ
มำยังเฟืองล้อ 
 4)ท้ำยเของเครื่องแหวกร่อง
ต้นข้ำว ฯ เป็นมือจับส ำหรับควบคุม
เครื่องที่ติดตั้งระบบเร่ งเครื่องยนต์  
สวิทช์ Sart / Stop ส ำหรับเครื่องยนต์ 
และชุดควบคุมกำรหยดยำต้นข้ำว 
 สรุปในปัจจุบันเครื่องแหวก
ร่องต้นข้ำวออกแบบให้ ใ ช้ในพื้นที่
แปลงนำหว่ำนที่มีต้นข้ำวหนำแน่นเพื่อ
แหวกร่องข้ำวส ำหรับเป็นทำงเดินฉีด
พ่นสำรเคมีท ำให้ท ำงำนได้สะดวกขึ้น
ลดควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำและเป็น
กำรเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย  
          กำรหำควำมสำมำรถในกำร
ท ำ ง ำน เ ชิ งพื้ นที่  ( Effective Field 
Capacity) คือ อัตรำส่วนของปริมำณ
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
พื้นที่ที่เครื่องปลูกท ำงำนได้ต่อหน่วย
เวลำที่ปฏิบัติงำนทั้งหมดโดยรวมเวลำ
ที่ สู ญ เ สี ย ไ ป ร ะ ห ว่ ำ ง ป ฏิ บั ติ ง ำน 
( ( Smith,Sims and O’Neill,1994 ) 
สำมำรถค ำนวณได้ดั งสมกำรที่  1
 Ca =  A

T                   ( 1)  
เมื่อ Ca คื อ ค ว ำ ม ส ำ ม ร ถ ใน ก ำ ร
ท ำงำนเชิงพื้นที่ (ไร่ต่อช่ัวโมง) 
      A คือ พื้นที่กำรท ำงำน (ไร่) 
      T คือ เวลำในกำรท ำงำนทั้งหมด 
(ช่ัวโมง) 
     กำรหำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
( Field Efficiency) คื อ  อั ต ร ำ ส่ วน
ร ะหว่ ำ ง เ ว ล ำที่ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนจริงต่อเวลำทั้งหมดที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำน (วินิต,2530) สำมำรถ
ค ำนวณได้ดังสมกำรที่ 2 

    Ef  =  Ts
T  x 100         (2)  

เมื่อ Ef คือ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เชิงเวลำ (เปอร์เซ็นต์) 
      Ts คือ เวลำปฏิบัติงำนไม่รวม
เวลำสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
      T คือ เวลำในกำรท ำงำนทั้งหมด
รวมเวลำสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
     กำรวัดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมัน
เช้ือเพลิงสำมำรถค ำนวณได้ดังสมกำร
ที่ 3 
Fuel Consumption (liter per 
rai) = L / A          (3) 
    เ มื่ อ  L คื อ  ปริ ม ำณของน้ ำ มั น
เชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร) 
            A คือ ระยะทำงกำรเคลื่อนที่
คูณหน้ำกว้ำงของกำรท ำงำนพื้นที่กำร
ท ำงำน (ไร่) 
    

5. กำรบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร และมอบ
เครื่องให้กลุ่มเกษตรกรน ำไปใช้งำน 

นักวิจัย/ผู้ ให้บริกำรวิชำกำร/กลุ่ม
เกษตรกร/ เกษตรต ำบล/ เกษตร
อ ำเภอ/นำยก อบต.  

น ำสิ่ งประดิษฐ์ ไปจัดอบรมบริกำร
วิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่
กลุ่มเกษตรกร บรรยำย สำธิตมีกำร
จัดกำรควำมรู้ที่รวบรวมสิ่งต่ำงของ
เครื่อง สร้ำง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน 
ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดควำมรู้

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
และปัญญำในท่ีสุด และเกษตรกรมี
ส่ วนร่ วม ในกำรสำธิ ต ในงำนจริ ง 
เครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้  (KM 
tools) ที่ ใ ช้ คื อ ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ  
( Community of Practice-CoP) ท ำ
ให้เกษตรกรมีควำมเช่ือมมั่น สนใจ 
และมีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ได้รับเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวไว้ใช้งำน
ของเกษตรกรต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
     เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวสำมำรถแหวกร่องให้
ห่ำงออกจำกกันเป็นร่องฐำนกว้ำง 25 เซนติเมตร ดัง
ภำพที่ 4 เป็นร่องกว้ำงเพียงพอในกำรเดินฉีดยำพ่นยำ 
ให้กับต้นข้ำวภำพที่ 5 ลดแรงงำนคน ลดควำมเม่ือยล้ำ
ในกำรท ำงำนของเกษตรกรได้ (บพิตรและรัตนำ
,2553) มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเชิงไร่เท่ำกับ 
11.76 ไร่ต่อชั่วโมง ใช้เวลำในกำรแหวกร่องต้นข้ำว
เฉลี่ ย  4 .5  นำทีต่ อไร่  สิ้ น เปลืองน้ ำมัน เบนซิน          
แก๊สโซฮอลล์ 91 คิดเป็นเงิน 4.56 บำท ที่รำคำน้ ำมัน 
38 บำท/ลิตร สำมำรถแหวกร่องต้นข้ำวเสร็จเร็วกว่ำ
ใช้แรงงำนคน 15.5 นำที มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เฉลี่ยร้อยละ 88.24 

1. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้ำงคณุคำ่ 
ได้แก ่

1.1 เกษตรกรสำมำรถลดควำมสูญเสีย ควำม
เสียหำยของต้นข้ำว รวงข้ำวจำกกำรเหยียบย่ ำจึง
สำมำรถสร้ำงร่องทำงเดินท ำให้ท ำงำนง่ำย ดังภำพที่ 4 
ท ำงำนได้รวดเร็ว ลดควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ มี
เครื่องมือไว้ใช้งำน และเป็นกำรเพิ่มผลผลิต 

 
 

ภำพที่ 4 ทำงเดนิที่เคร่ืองแหวกร่องแล้ว 

สำมำรถเดินพ่นฮอร์โมนบ ำรุงต้นข้ำว หรือสำรเคมีได้
สะดวก ดังภำพที่ 5 

 
 
ภำพที่ 5 ฉีดพ่นฮอร์โมนบ ำรุงตน้ข้ำวตำมร่องทำงเดิน 
 

1.2 นักวิจัย ผู้บริกำรวิชำกำร และกลุ่ม
เกษตรกรมีควำมร่วมมือกัน เกษตรกรมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรท ำงำนร่วมกันกับนักวิจัย ผู้บริกำรวิชำกำร ใน
กำรร่วมมือกันในกำรท ำงำนชิ้นต่อๆไป (สำลี่ ชินสถิต
และคณะ ,2551)  ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อกำ รย อมรั บ
เทคโนโลยีได้แก่ ควำมยำก-ง่ำยของกำรใช้เทคโนโลยี 
แหล่งเงินทุน ประสบกำรณ์ และระดับอำยุของ
เกษตรกร มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี ต้องมีกำร
วิจัยและพัฒนำเพิ่มเติมต่อไปเพื่อท ำให้เกษตรกรมีกำร
ยอมรับเทคโนโลยีเหล่ำนี้ในระดับสูงขึ้น และช่วย
แก้ปัญหำให้เกษตรกรซึ่ ง เป็นปัญหำส ำคัญของ
เกษตรกรคือเทคโนโลยีต่ำงๆ เนื่องจำกมีรำคำเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลำ จึงเป็นกำรช่วยท ำให้เกษตรกรได้ผลผลิต
และรำยได้เพิ่มข้ึนต่อไป 

1.3 นักวิจัยมีผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ และจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ดังภำพที่ 6 
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
พื้นที่ที่เครื่องปลูกท ำงำนได้ต่อหน่วย
เวลำที่ปฏิบัติงำนทั้งหมดโดยรวมเวลำ
ที่ สู ญ เ สี ย ไ ป ร ะ ห ว่ ำ ง ป ฏิ บั ติ ง ำน 
( ( Smith,Sims and O’Neill,1994 ) 
สำมำรถค ำนวณได้ดั งสมกำรที่  1
 Ca =  A

T                   ( 1)  
เมื่อ Ca คื อ ค ว ำ ม ส ำ ม ร ถ ใน ก ำ ร
ท ำงำนเชิงพื้นที่ (ไร่ต่อช่ัวโมง) 
      A คือ พื้นที่กำรท ำงำน (ไร่) 
      T คือ เวลำในกำรท ำงำนทั้งหมด 
(ช่ัวโมง) 
     กำรหำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
( Field Efficiency) คื อ  อั ต ร ำ ส่ วน
ร ะหว่ ำ ง เ ว ล ำที่ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำนจริงต่อเวลำทั้งหมดที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำน (วินิต,2530) สำมำรถ
ค ำนวณได้ดังสมกำรที่ 2 

    Ef  =  Ts
T  x 100         (2)  

เมื่อ Ef คือ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เชิงเวลำ (เปอร์เซ็นต์) 
      Ts คือ เวลำปฏิบัติงำนไม่รวม
เวลำสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
      T คือ เวลำในกำรท ำงำนทั้งหมด
รวมเวลำสูญเสีย (ช่ัวโมง) 
     กำรวัดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน้ ำมัน
เช้ือเพลิงสำมำรถค ำนวณได้ดังสมกำร
ที่ 3 
Fuel Consumption (liter per 
rai) = L / A          (3) 
    เ มื่ อ  L คื อ  ปริ ม ำณของน้ ำ มั น
เชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร) 
            A คือ ระยะทำงกำรเคลื่อนที่
คูณหน้ำกว้ำงของกำรท ำงำนพื้นที่กำร
ท ำงำน (ไร่) 
    

5. กำรบริกำรวิชำกำรและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร และมอบ
เครื่องให้กลุ่มเกษตรกรน ำไปใช้งำน 

นักวิจัย/ผู้ ให้บริกำรวิชำกำร/กลุ่ม
เกษตรกร/ เกษตรต ำบล/ เกษตร
อ ำเภอ/นำยก อบต.  

น ำสิ่ งประดิษฐ์ ไปจัดอบรมบริกำร
วิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่
กลุ่มเกษตรกร บรรยำย สำธิตมีกำร
จัดกำรควำมรู้ที่รวบรวมสิ่งต่ำงของ
เครื่อง สร้ำง จัดระเบียบแลกเปลี่ยน 
ประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดควำมรู้

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงาน 
และปัญญำในที่สุด และเกษตรกรมี
ส่ วนร่ วม ในกำรสำธิ ต ในงำนจ ริ ง 
เครื่ องมือกำรจัดกำรควำมรู้  (KM 
tools) ที่ ใ ช้ คื อ ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ  
( Community of Practice-CoP) ท ำ
ให้เกษตรกรมีควำมเช่ือมมั่น สนใจ 
และมีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ได้รับเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวไว้ใช้งำน
ของเกษตรกรต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
     เครื่องแหวกร่องต้นข้ำวสำมำรถแหวกร่องให้
ห่ำงออกจำกกันเป็นร่องฐำนกว้ำง 25 เซนติเมตร ดัง
ภำพที่ 4 เป็นร่องกว้ำงเพียงพอในกำรเดินฉีดยำพ่นยำ 
ให้กับต้นข้ำวภำพที่ 5 ลดแรงงำนคน ลดควำมเม่ือยล้ำ
ในกำรท ำงำนของเกษตรกรได้ (บพิตรและรัตนำ
,2553) มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเชิงไร่เท่ำกับ 
11.76 ไร่ต่อชั่วโมง ใช้เวลำในกำรแหวกร่องต้นข้ำว
เฉลี่ ย  4 .5  นำทีต่ อไร่  สิ้ น เปลืองน้ ำมัน เบนซิน          
แก๊สโซฮอลล์ 91 คิดเป็นเงิน 4.56 บำท ที่รำคำน้ ำมัน 
38 บำท/ลิตร สำมำรถแหวกร่องต้นข้ำวเสร็จเร็วกว่ำ
ใช้แรงงำนคน 15.5 นำที มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
เฉลี่ยร้อยละ 88.24 

1. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้ำงคณุคำ่ 
ได้แก ่

1.1 เกษตรกรสำมำรถลดควำมสูญเสีย ควำม
เสียหำยของต้นข้ำว รวงข้ำวจำกกำรเหยียบย่ ำจึง
สำมำรถสร้ำงร่องทำงเดินท ำให้ท ำงำนง่ำย ดังภำพที่ 4 
ท ำงำนได้รวดเร็ว ลดควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ มี
เครื่องมือไว้ใช้งำน และเป็นกำรเพิ่มผลผลิต 

 
 

ภำพที่ 4 ทำงเดนิที่เคร่ืองแหวกร่องแล้ว 

สำมำรถเดินพ่นฮอร์โมนบ ำรุงต้นข้ำว หรือสำรเคมีได้
สะดวก ดังภำพที่ 5 

 
 
ภำพที่ 5 ฉีดพ่นฮอร์โมนบ ำรุงตน้ข้ำวตำมร่องทำงเดิน 
 

1.2 นักวิ จัย ผู้บริกำรวิชำกำร และกลุ่ม
เกษตรกรมีควำมร่วมมือกัน เกษตรกรมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรท ำงำนร่วมกันกับนักวิจัย ผู้บริกำรวิชำกำร ใน
กำรร่วมมือกันในกำรท ำงำนชิ้นต่อๆไป (สำลี่ ชินสถิต
และคณะ ,2551)  ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อกำ รย อมรั บ
เทคโนโลยีได้แก่ ควำมยำก-ง่ำยของกำรใช้เทคโนโลยี 
แหล่งเงินทุน ประสบกำรณ์ และระดับอำยุของ
เกษตรกร มีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี ต้องมีกำร
วิจัยและพัฒนำเพิ่มเติมต่อไปเพื่อท ำให้เกษตรกรมีกำร
ยอมรับเทคโนโลยีเหล่ำนี้ในระดับสูงขึ้น และช่วย
แก้ปัญหำให้เกษตรกรซึ่ ง เป็นปัญหำส ำคัญของ
เกษตรกรคือเทคโนโลยีต่ำงๆ เนื่องจำกมีรำคำเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลำ จึงเป็นกำรช่วยท ำให้เกษตรกรได้ผลผลิต
และรำยได้เพิ่มข้ึนต่อไป 

1.3 นักวิจัยมีผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ตีพิมพ์
เผยแพร่ และจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ดังภำพที่ 6 
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ภำพที่ 6 อนุสิทธบิัตรที่ได้รับ 
 
2. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ได้แก่ 
2.1 ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนใน

มหำวิทยำลัยฯ เป็นอย่ำงดี 
2.2 มีแหล่งทุนให้กำรสนับสนุนงบประมำณ

คือกองทุนส่งเสริมงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 
2.3 ได้รับควำมร่วมมือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ใน

กำรติดต่อประสำนงำนกับเกษตรกรอย่ำงดี 
2 .4  เกษตรกรใ ห้ควำมร่ วมมื อ ในกำร

ด ำเนินงำนในแปลงสำธิตทดสอบเครื่องแหวกร่อง 
ต้นข้ำว 

 
การนําไปใช้  

กำรบริกำรวิชำกำร – ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และมอบเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวแก่เกษตรกรนั้นเป็น
กำรช่วยเหลือเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเกษตรกร 
ไ ด้ ต ร งกั บควำม ต้องกำ รของ เกษตรกรหมู่  5 
ต.ปลำยกัด อ.บำงซ้ำย จ.พระนครศรีอยุธยำ ที่แท้จริง
ซึ่งเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อเกษตรกร ได้ออกแบบ 
และสร้ำงเครื่องให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ท ำงำน
ง่ำย ลดควำมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำในกำรปฏิบัติงำน 
เป็นกำรลดภำระงำนเกษตรกร เพิ่มผลผลิตทำง

กำรเกษตร ซึ่งในปัจจุบันมหำวิทยำลัยฯ ก ำลังผลักดัน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในกำรน ำไปสู่เชิงพำณิชย์และ
เชิงสำธำรณะต่อไป 
 
อภิปรายผล 

จำกกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรบริกำรวิชำกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่องต้นข้ำวเพื่อ
เกษตรกรนั้นจะเห็นได้ว่ำในขบวนกำรของกำรท ำงำน
นั้นจะต้องเป็นควำมต้องกำรของชุมชนจริงๆ โดยเป็น
ข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ไปพบผู้น ำชุมชนเช่น นำยก 
อบต. เกษตรต ำบล ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และเกษตรกร 
หมู่ 5 ต.ปลำยกัด อ.บำงซ้ำย จ.พระนครศรีอยุธยำ ที่
ร่วมกันคิด เสนอปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ 
ของชุมชนเพื่อหำแนวทำงช่วยเหลือเกษตรกรในกำร
ประกอบอำชีพท ำนำ จำกนั้นจึงน ำข้อมูลมำสรุป คิด 
วิเครำะห์ เลือกงำนที่เกษตรกรเสนออย่ำงเหมำะสม 
วำงแผนงำน ก ำหนดงบประมำณที่ไม่เกินกรอบวงเงิน
งบประมำณที่จะได้รับและสำมำรถท ำได้ เมื่อได้รับ
งบประมำณจัดสรรมำก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรตำม
แผนงำนได้อย่ ำ งครบถ้ วน เกิ ดประ โยชน์  ต่ อ
มหำวิทยำลัย หน่วยงำนท้องถิ่น ผู้ด ำเนินโครงกำร 
และสุดท้ำยคือกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับควำมรู้ และมี
เครื่องมือช่วยในกำร ท ำนำที่เพิ่มควำมสะดวก ลด
ควำมเมื่อยล้ำ ลดควำมสูญเสียของต้นข้ำว ซึ่งเป็นกำร
เพิ่มผลผลิตนั่นเอง 
ข้อเสนอและการทํางานขั้นต่อไป 

1. พัฒนำเครื่องมือช่วยในกำรผลิตข้ำวของ
กลุ่มเกษตรกรให้มีมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้ง
บริกำรวิชำกำรที่จะให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเครื่องมือ
ต่ำงๆ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถใช้เครื่องต่ำงๆได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ และหำกกลุ่มเกษตรกรมีควำม
เข้มแข็งมำกขึ้นก็สำมำรถสร้ำงเครื่องมือต่ำงๆ ขึ้นใช้
เองได้ โดยเกษตรกรสำมำรถปรึกษำได้ตลอดเวลำ 

2. กำรรวมกลุ่มของนักบริกำรวิชำกำร 
นักวิจัย ในกำรร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหำให้เกษตรกร 
รวมท้ังให้มีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ จดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร  ควบคู่ กับกำรแก้ปัญหำใ ห้ เกษตรกร
กลุ่มเป้ำหมำยไปด้วย 
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รูปแบบการพัฒนาน ้าข้าวกล้องผสมสมนุไพร โดยวิธกีารบูรณาการการจัดการความรู ้
ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชน ของนักวิจัยปฎิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม กลุม่ภาคกลาง 
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บทคัดย่อ 
 รูปแบบการพัฒนาน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนของนักวิจัย
ชุมชนปฎิบัติการแบบมีสว่นร่วม กลุ่มภาคกลาง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยในศตวรรษที่ 21 
ของนักวิจัยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร และเพื่อศึกษาศักยภาพ
ของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร  

 ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนั น 
สมาชิกกลุ่มนักวิจัยชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความส้าคัญเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลัก มีส่วน
ร่วมและยอมรับของสมาชิกกลุ่ม และจะต้องด้าเนินการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการ
ตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกขั นตอน ส่วนด้านศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร
ชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มพบว่ามีความร่วมมือในการด้าเนินงาน 
มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่น ตั งใจในการพัฒนารูปแบบน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร 

ABSTRACT 
          The Developmental models of brown rice water mixed herbs by integrating knowledge 
management to a community of participatory action researchers in a central region group. The target 
group of knowledge management activity on research and study in 21st century for community 
researchers. The purposes are to find out the developmental models of brown rice water mixed 
herbs, and to study the potentiality of community researchers.  
           The results showed that developing a model of brown rice water mixed herbs had to be in 
accordance with community products’ standard.  In this way, group members of the community 
researchers needed to have knowledge, understanding, and importance about product standard 
considered as the main factor.  They had to participate in and had to be accepted among the group 
members.  They had to carry out the developmental models according to the standardized criterion 
with a verification of product development in every step.   In terms of studying the potentiality of 
community researchers on brown rice water mixed herbs, the analysis found that there were 
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participation in operating, dedication, determination, and intention for developing a model of brown 
rice water mixed herbs.  
 
Keywords. Model, Milled rice water , integrating knowledge management, Community, Participatory 
action research,  
 
บทน้า  

รูปแบบการพัฒนาน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร 
โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ สู่ชุมชน ของ
นักวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก วิสาหกิจชุมชนบึงบา อ้าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี  งานวิจัยนี เป็นการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
กล้องผสมสมุนไพรบางชนิด โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยากรผู้บรรยายมาเป็นคณะวิทยากรร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
(Pedagogy) cและให้นักวิจัยชุมชน นักศึกษา ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยวิทยากรและอาจารย์เป็นผู้อ้านวยความสะดวก
และเสนอแนะเครื่องมือและการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
วิธีการต่างๆ  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่ง
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของประเทศคือข้าว และคนไทย
ส่วนใหญ่ก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่ส่วนมากเรา
บริ โภคแต่ข้ าวขาวซึ่ งข้ าวขาวนั น  เป็นข้ าวที่ มี
สารอาหารหรือประโยชน์น้อยกว่าข้าวกล้องงอก 
เพราะข้าวขาวนั น คือข้าวที่ขัดเอาร้าออกจากเมล็ด
ข้าวจนเหลือแต่เมล็ดข้าวที่ขาว หรือเหลือแต่เมล็ดแป้ง
ธรรมดานี เอง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ถูกขัดออกคือส่วนที่อุดม
ไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และเส้นใยอาหารที่ส้าคัญ 
ดังนั นเราควรจะหันมาบริโภคข้าวกล้องงอกให้มากขึ น 
เพราะข้ า วกล้ อ ง งอกมี วิ ต ามิ น  และ  GAMMA 
AMINOBUTYRIC ACID (GABA) มากกว่ า ข้ า วขา ว 
และข้าวกล้องธรรมดา 

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรื อ
ข้าวสาร เพราะว่าในข้าวกล้องยังคงมีเนื อเยื่อที่หุ้ม
เมล็ดข้าวอยู่  และมีคัพภะ (Rice Germ) ซึ่ ง เป็น
ส่วนประกอบหนึ่ง ที่ส้าคัญในเมล็ดข้าว ในคัพภะข้าว
และเนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน 

วิ ต ามิน  เกลื อแร่  และ ใยอาหารในปริมาณสู ง 
นอกจากนี ยังพบสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีก
หลายชนิด  เช่น  แกมม่ าออริซานอล ( Gamma 
Oryzanol) วิตามินอี ซึ่งเป็นสารประเภทต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยชลอความแก่ และกรดแกมม่าอมิโนบิวทิริก 
(Gamma Amino Butyric Acid) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า 
กาบ้า (GABA) 

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรือ
ข้าวสารเพราะว่าในข้าวกล้องยังคงมีเนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ด
ข้ า วอยู่  และมี คั พภะ  (Rice Germ) ซึ่ ง เป็ นส่ วน 
ประกอบหนึ่ง ที่ส้าคัญในเมล็ดข้าว ในคัพภะข้าวและ
เนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน วิตามิน
เกลือแร่ และใยอาหารในปริมาณสูง นอกจากนี ยังพบ
สารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิดเช่น 
แกมม่าออริซานอล (Gamma Oryzanol) วิตามินอี 
ซึ่งเป็นสารประเภทต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชลอความแก่ 
และกรดแกมม่ าอมิ โนบิวทิริ ก  (Gamma Amino 
Butyric Acid) หรือเรียกย่อ ๆ ว่ากาบ้า(GABA) 

ข้าวเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเริ่ม
ขึ น เมื่อน ้าได้แทรกเข้าไปในเมล็ดข้าว โดยจะกระตุ้น
ให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท้างาน เมื่อเมล็ด
ข้าวเริ่มงอก (Malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ด
ข้าวก็จะถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมี
จนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุล 
เ ล็ ก ล ง  (Oligosaccharide) แ ล ะ  น ้ า ต า ล รี ดิ ว ซ์  
(Reducing Sugar) นอกจากนี  โปรตีนภายในเมล็ด
ข้าวก็จะถูกย่อยให้เกิดเป็น กรดอะมิโน และ เปปไทด์ 
รวมทั งยังพบการสะสมสาร เคมีส้าคัญต่างๆ เช่น 
แกมมาออริซานอล (Gamma-Orazynol) โทโคฟีรอล 
(Tocopherol) โทโคไตรอีนอล (Tcotrienol) และ
โดยเฉพาะ สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (Gamma 
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participation in operating, dedication, determination, and intention for developing a model of brown 
rice water mixed herbs.  
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เพราะข้ า วกล้ อ ง งอกมี วิ ต ามิ น  และ  GAMMA 
AMINOBUTYRIC ACID (GABA) มากกว่ า ข้ า วขา ว 
และข้าวกล้องธรรมดา 

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรื อ
ข้าวสาร เพราะว่าในข้าวกล้องยังคงมีเนื อเยื่อที่หุ้ม
เมล็ดข้าวอยู่  และมีคัพภะ (Rice Germ) ซึ่ ง เป็น
ส่วนประกอบหนึ่ง ที่ส้าคัญในเมล็ดข้าว ในคัพภะข้าว
และเนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน 

วิ ต ามิน  เกลื อแร่  และ ใยอาหารในปริมาณสู ง 
นอกจากนี ยังพบสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีก
หลายชนิด  เช่น  แกมม่ าออริซานอล ( Gamma 
Oryzanol) วิตามินอี ซึ่งเป็นสารประเภทต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยชลอความแก่ และกรดแกมม่าอมิโนบิวทิริก 
(Gamma Amino Butyric Acid) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า 
กาบ้า (GABA) 

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากกว่าในข้าวขาวหรือ
ข้าวสารเพราะว่าในข้าวกล้องยังคงมีเนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ด
ข้ า วอยู่  และมี คัพภะ  (Rice Germ) ซึ่ ง เป็ นส่ วน 
ประกอบหนึ่ง ที่ส้าคัญในเมล็ดข้าว ในคัพภะข้าวและ
เนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน วิตามิน
เกลือแร่ และใยอาหารในปริมาณสูง นอกจากนี ยังพบ
สารที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายชนิดเช่น 
แกมม่าออริซานอล (Gamma Oryzanol) วิตามินอี 
ซึ่งเป็นสารประเภทต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชลอความแก่ 
และกรดแกมม่ าอมิ โนบิวทิริ ก  (Gamma Amino 
Butyric Acid) หรือเรียกย่อ ๆ ว่ากาบ้า(GABA) 

ข้าวเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีการเจริญเติบโตจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงจะเร่ิม
ขึ น เมื่อน ้าได้แทรกเข้าไปในเมล็ดข้าว โดยจะกระตุ้น
ให้เอนไซม์ภายในเมล็ดข้าวเกิดการท้างาน เมื่อเมล็ด
ข้าวเริ่มงอก (Malting) สารอาหารที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ด
ข้าวก็จะถูกย่อยสลายไปตามกระบวนการทางชีวเคมี
จนเกิดเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุล 
เ ล็ ก ล ง  (Oligosaccharide) แ ล ะ  น ้ า ต า ล รี ดิ ว ซ์  
(Reducing Sugar) นอกจากนี  โปรตีนภายในเมล็ด
ข้าวก็จะถูกย่อยให้เกิดเป็น กรดอะมิโน และ เปปไทด์ 
รวมทั งยังพบการสะสมสาร เคมีส้าคัญต่างๆ เช่น 
แกมมาออริซานอล (Gamma-Orazynol) โทโคฟีรอล 
(Tocopherol) โทโคไตรอีนอล (Tcotrienol) และ
โดยเฉพาะ สารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด (Gamma 

Amino Butyric Acid) หรือที่รู้จักกันว่า สารกาบา
(GABA) 
วิธีการด้าเนินการ 

วิธีการด้าเนินการ  การด้าเนินการศึกษาใน
โครงการวิจัยนี จะประกอบไปด้วย กิจกรรมทั งหมด 4 
กิจกรรม ดังต่อไปนี  กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลและ
ออกแบบเครื่องเพาะข้าวกล้อง ข้อมูลชุมชนเชิง
คุณภาพ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาขั นตอนการท้าน ้าข้าว
กล้องผสมสมุนไพร ข้าวกล้องพันธุ์ ข่วหอมปทุม 1 เมื่อ
น้ามาเพาะเป็นข้าวกล้อง กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์เชิง
สังคมการเสวนาการจัดการความรู้และแนวทางการ
เผยแพร่ กิจกรรมที่  4 สรุปและรายงานการวิจัย
สมบูรณ์ 
 ขั นตอนที่ 1.ศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนบึง
บา อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 การส้ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับ
ท้องถิ่น เป็นการด้าเนินการให้มีคลังแหล่งเรียนรู้ คลัง
อาชีพในถิ่นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
บริบทสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ต้าบลบึงบา เป็น
ต้าบลหนึ่งในเขตอ้าเภอหนองเสือ เดิมทีนั น พื นที่ใน
เขตต้าบลบึงบา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีบึงน ้าและ
หนองน ้าขนาดใหญ่ เป็นจ้านวนมาก ซึ่งในบึงน ้าและ
หนองน ้านั นได้มีต้นบา (ลักษณะคล้ายใบบัว แต่ใบมี
ขนาดใหญ่กว่าและหนากว่า มีดอกเล็กๆ สีขาว) ขึ นอยู่
เป็นจ้านวนมาก จึงได้มีซื่อว่า “บึงบา” 
 ในตอนแรกพื นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีบึงน ้าและ
หนองน ้า แต่ในสมัยรัชกาลที่  5 ได้มีการขุดคลอง
ระบายน ้า เชื่อมต่อระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับ
คลองระพีพัฒน์ และในการขุดคลองในสมัยนั น ได้น้า
ดินจากการขุดคลอง ขึ นมาไว้ที่ฝั่งตะวันออก ท้าให้
สภาพพื นที่ฝั่งตะวันออก จะมี คันดินเป็นทางยาวไว้
ส้าหรับเดินและเป็นคันกั นน ้าจนในปัจจุบันกลายสภาพ
ไปเป็นถนนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ถนนเลียบคลอง) 

 
รูปที่ 1 ข้าวหอมปทุม 1 

จากการบอกเล่าของผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชน      
ว่าคนที่เข้ามาตั งถิ่นฐานในตอนแรก เร่ิมเข้ามาในสมัย
ของขุนบุรีบารุงรักษ์ คาดว่าจะเป็นคนจีนแจวเรือจ้าง 
และได้มีการบอกต่อๆ กันไปว่ามีพื นที่ ท้ากินเหมาะแก่
การท้านา จึงมีคนอพยพเข้ามาในพื นที่ เพิ่มขึ น ซึ่ง
ส่วนมากมักจะมาจาก เกาะต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี 
บ้านแพร้ว จังหวัดราชบุรี บ้านทองหลาง ต้าบลบ้านนา 
คลอง 15 คลอง 16 อ้าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 
เป็นต้น 

ขั นตอนที่ 2. ศึกษาขั นตอนการท้าน ้าข้าว
กล้องผสมสมุนไพร ข้าวหอมปทุม 1 เพื่อน้ามาเพาะ
เป็นข้าวกล้อง 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูจาก Passive 
Learning มาเป็น Active กระบวนการของ Five 
Steps ประกอบด้วย 

2.1) การสร้างประเด็นค้าถามและการคาด
ด้าค้าตอบ (Learn to Question) 

ในการผลิตเครื่องดื่มน ้าข้าวกล้องงอก ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเด็นค้าถามคือ ใช้ข้าวชนิดใด
ในการท้าน ้าข้าวกล้อง โดยการคาดการเลือกผลิตจาก
ข้าวกล้องงอก 2 ชนิด คือ ข้าวกล้องสดของข้าวหอม
พันธุ์ปทุม 1 และข้าวกล้องสดของข้าวเหนียวด้า 
(ข้าวก่้า) โดยใช้ข้าวกล้องที่ถูกคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์
เท่านั น มาท้าการบ่มเพาะ นอกจากนี มีการผสมธัญพืช
อ่ืน ๆ เช่น ถั่วเหลืองและงาเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องกลิ่น
และรส และยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย  
 2.2 การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn 
to Search) 

การเตรียมข้าวกล้อง ข้าวหอมปทุม 1  โดย
น้าข้าวทั งสองพันธุ์มาล้างน า้ให้สะอาด แช่น ้า 4 ชั่วโมง 
และบ่มเพาะอีก 20 ชั่วโมง 

 
 

รูปที่ 2 การสืบคน้และรวบรวมความรู้ ข้าวหอมปทุม  
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2.3 การสร้างกระบวนการและขั นตอนลงมือ
ปฎิบัติ (Learn to Construct) 

การเตรียมน ้าข้าวกล้องผสมธัญพืช ดังนี  น้า
ข้าวกล้องงอกสดขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณ 70 กรัม 
ข้าวกล้องสด 30 กรัม, ถั่วเหลืองแช่น ้าค้างคืน 20 กรัม
, งาขาวคั่ว  20 กรัม, และน ้า 1,400 มิลลิกรัม 

 

 
รูปที่ 3 การสร้างกระบวนการและขั นตอนลงมือปฏิบัต ิ

น้าส่วนผสมทั งหมดท้าการต้ม 20 นาที และใน
ระหว่างต้มท้าการปั่นเป็นระยะ ๆ จากนั นท้าการกรอง 
และปรุงรสด้วยน ้าตาล 

ท้าการฆ่าเชื อด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ ต้มที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที บรรจุใส่
ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว ปิดฝาทันที  
 2.4 การสรุปผล การเรียนรู้และการน้าเสนอ 
(Learn to Communicate) 
 การจัดกิจกรรมครั งนี เป็นกระบวนการเรียนรู้
ยึดหลักการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวของกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยได้แก่ข้าวหอมปทุม 1 จึง
สรุปผลการเรียนรู้ครั งนี คือ 

- ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
บูรณาการ การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่  21 
(21st Century Professional Development) 

- แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการ
เรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้
เกิดขึ น 

2.5 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 
(Learn to Service) 

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ในสังคม 
โดยแบ่งเป็น 

ต้นน ้า คือโดยการจัดท้าคลังแหล่งเรียนรู้
ชุมชนผ่านสื่อเทคโนโลยี  

กลางน ้า จัดท้าหน่วยเรียนรู้บูรณาการชุมชน 
และปลายน ้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์น ้าข้าวกล้องผสม
สมุนไพรเชิงพาณิชย์สู่การตลาดต่อไป 

ขั น ตอนที่  3. วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง สั ง คมการ
เสวนาการจัดการความรู้ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
ระดมความคิดเห็นได้จัดขึ น 2 ครั ง คือในวันที่ 10-13 
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และครั งที่  2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนบึงบา อ้าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

 

  
 

รูปที่ 4 วิทยากร ออกแบบกิจกรรม  
เสนอแนะวิธีวิจัยชุมชน 

 

3.1 ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

การเลือกรับประทานข้าวกล้องจึงนับว่าเป็น
อีกทางเลือก ส้าหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับใน
เบื องต้น ที่สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน 
ทั งยังเป็นการลดปัญหาอาการข้างเคียงอ่ืน ๆ ที่มักพบ
ในการใช้ยานอนหลับ และยาคลายความวิตกกังวล 
เช่น อาการมึนศีรษะ เมาค้าง และติดยา เป็นต้น  



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 21
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รูปที่ 3 การสร้างกระบวนการและขั นตอนลงมือปฏิบัต ิ
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 2.4 การสรุปผล การเรียนรู้และการน้าเสนอ 
(Learn to Communicate) 
 การจัดกิจกรรมครั งนี เป็นกระบวนการเรียนรู้
ยึดหลักการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวของกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยได้แก่ข้าวหอมปทุม 1 จึง
สรุปผลการเรียนรู้ครั งนี คือ 

- ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิง
บูรณาการ การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่  21 
(21st Century Professional Development) 

- แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการ
เรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้
เกิดขึ น 

2.5 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม 
(Learn to Service) 

การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ในสังคม 
โดยแบ่งเป็น 

ต้นน ้า คือโดยการจัดท้าคลังแหล่งเรียนรู้
ชุมชนผ่านสื่อเทคโนโลยี  

กลางน ้า จัดท้าหน่วยเรียนรู้บูรณาการชุมชน 
และปลายน ้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์น ้าข้าวกล้องผสม
สมุนไพรเชิงพาณิชย์สู่การตลาดต่อไป 

ขั น ตอนที่  3. วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง สั ง คมการ
เสวนาการจัดการความรู้ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
ระดมความคิดเห็นได้จัดขึ น 2 ครั ง คือในวันที่ 10-13 
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และครั งที่  2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนบึงบา อ้าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

 

  
 

รูปที่ 4 วิทยากร ออกแบบกิจกรรม  
เสนอแนะวิธีวิจัยชุมชน 

 

3.1 ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

การเลือกรับประทานข้าวกล้องจึงนับว่าเป็น
อีกทางเลือก ส้าหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับใน
เบื องต้น ที่สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน 
ทั งยังเป็นการลดปัญหาอาการข้างเคียงอ่ืน ๆ ที่มักพบ
ในการใช้ยานอนหลับ และยาคลายความวิตกกังวล 
เช่น อาการมึนศีรษะ เมาค้าง และติดยา เป็นต้น  

          นอกจากนี   การน้าข้าวกล้องมาแช่น ้ากลายเป็น
ข้าวกล้องงอก  ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวท้าให้
ราคาข้าวสูงขึ นเป็นประโยชน์กับชาวนา และสามารถน้า
ข้าวกล้องงอกมาแปรรูปเป็นอาหารอ่ืนๆ เช่น คุกกี  ขนม
ปัง ขนมอบกรอบ แต่สิ่งที่พึงระวังคือการเตรียมอาหารที่
ต้องใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานจะท้าให้คุณประโยชน์
ของข้าวกล้องงอกลดลงด้วย 

3.2 ก้าหนดการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus 
Group) 

 
 

รูปที่ 5 การประชุมกลุ่มย่อย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
 เป็นการสรุปผลการด้าเนินงานทั งหมดที่ผ่าน
มา สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน รวมตัวกัน
อย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนประสบ
ความส้าเร็จร่วมกัน ได้ผลการวิจัยการจัดการความรู้
ผลิตภัณฑ์และงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชน จะรวบรวม
เป็นงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
น ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการ
จัดการความรู้สู่ชุมชนของนักวิจัยชุมชนปฎิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

การพัฒนารูปแบบน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร 
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนั น สมาชิกกลุ่ม
นั ก วิ จั ย ชุ มชนต้ อ งมี ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ  และ

ความส้าคัญฯเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัย
หลัก มีส่วนร่วมและยอมรับของสมาชิกกลุ่ม และ
จะตั องด้าเนินการพัฒนาณุปแบบให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนาผลิต
ภัรฑ์ในทุกขั นตอน 
 ส่วนด้านศึกษาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน
กลุ่มน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพรชุมชนบึงบา ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของกลุ่มพบว่ามีความร่วมมือในการด้าเนินงาน มี
ความเสียสละ มีความมุ่งมั่น ตั งใจในการพัฒนา
รูปแบบน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการด้าเนินการศึกษาการพัฒนาน ้าข้าว
กล้องผสมสมุนไพร ควรศึกษาเพิ่มเติมพันธ์ข้าวชนิด
อ่ืนจากจาก ข้าวหอมปทุม 1 
 2.ควรน้าสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถผสม
ในน ้าข้าวกล้องได้หลายๆ ชนิด 
 3. การบูรณาการการจัดการความรู้ควรใช้
เครื่องมือชนิดอ่ืน รวมทั งขอบเขตของการด้าเนินงาน
อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่องการน าระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา 
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงาน
ดังนี้ (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย (2) ศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม (3) วิเคราะห์ผล
และสรุปผล ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยท าให้ทราบถึงระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของกลุ่ม จากการ
ด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างาน และ
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
ค าส าคัญ ระบบสารสนเทศ ผ้าทอกะเหรี่ยง 
 
ABSTRACT 

This research aim to study the information system that suitable to develop the Karen Textile 
Product : the case study was Lai Kaew Textile group, Tambol Bongtan, Amphour Doitao, Chiang Mai 
Province. There are 3 steps of this study (1) Collect and study the basic information of group (2) 
Study the suitable information system and (3) Analyze and conclusion. This study was found that 
the suitable information system for the Karen Textile Product. Which could develop this group had 
more efficiency data storage, reduce the working steps and then useful for another applications.  
 
Keywords Information system , Karen textile 
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บทน า 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มทอผ้าบ้านหล่าย
แก้ว การจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะส่งผลให้สามารถน าข้อมูล
ไปประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา งานบริการ
วิชาการและคลินิกเทคโนโลยี ได้ด าเนินงานลงพื้นที่
เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มทอผ้า
กะ เหรี่ ย งบ้ านหล่ ายแก้ว  จั งหวัด เชียง ใหม่  ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงและชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ท าให้การด าเนินงานใน
การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท า
ได้ค่อนข้างล าบากและใช้เวลาในการด าเนินงานมาก 
แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามา
มีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการ
ท างาน และการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ จน
บางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่
หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุกหน่วยงาน และผลกระทบ
ของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่ม และหน่วยงาน หน่วยงานที่สามารถจัดเก็บ
สารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว 
ย่อมจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มี ค ว า ม ได้ เป รี ยบ ในการแข่ ง ขั น  แล ะช่ ว ย ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น อัน
จะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด 

  
วิธีการด าเนินงาน  

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้มีการทบทวน
สรุปบทเรียน After Action Review : AAR ระหว่าง
คณะผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันทบทวน
กระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนโดยการน าผลที่ได้
จ ากการส า ร วจความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในด้ านระบบ
สารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 รวบรวมและศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย

เป็นพื้นที่ภายนอกสถาบันการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
พื้นฐานจึงมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ทั้งด้านระยะทางที่
ไกล ช่วงเวลาว่างของคณะผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่ตรงกัน ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยการหา
เวลาว่างในช่วงเย็น เพื่อเดินทางลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมาย น าโดย หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านหล่าย
แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหล่ายแก้ว ตัวแทนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว และคณะผู้วิจัย ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักจะเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว 
จากข้อมูลที่ ได้ท าให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องตันของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง) 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท าสวน 
ในช่วงเวลาที่ว่างจากการท าเกษตรกรรมจะมีการ
รวมกลุ่มผลิตผ้าทอเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 
ในด้านการจัดเก็บข้อมูลผ้าทอของกลุ่มจะเป็นหัวหน้า
กลุ่มเป็นผู้เก็บข้อมูลแต่เนื่องด้วยไม่มีความรู้ในด้าน
การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจึงท าให้ข้อมูลในหลาย ๆ 
ส่วนไม่ได้ถูกจัดเก็บ คณะผู้วิจัยจึงได้น าเสนอรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลตัวอย่างจากหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบท่ีได้น าเสนอส่วน
ใหญ่เป็นโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลส าเร็จรูป รูปแบบ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม จึงได้น า
ข้อมูลจากการประชุมดังกล่าวมาสรุปผลและวิเคราะห์
รูปแบบในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่  2 ศึกษาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มร่วมกับ
ตัวแทนกลุ่มทอผ้าได้ข้อสรุปว่าระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของกลุ่มควรจะเป็นระบบอย่างง่ายและสามารถ
ปรับแก้ได้เอง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อประกอบการออกแบบต้นแบบเครื่องมือใน
การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และให้
หัวหน้ากลุ่มได้ท าการทดลองใช้ในเบื้องต้นและท าการ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผล จากการ
ประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการ



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 25

บทน า 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มทอผ้าบ้านหล่าย
แก้ว การจัดเก็บข้อมูลที่ดีจะส่งผลให้สามารถน าข้อมูล
ไปประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา งานบริการ
วิชาการและคลินิกเทคโนโลยี ได้ด าเนินงานลงพื้นที่
เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มทอผ้า
กะ เหรี่ ย งบ้ านหล่ ายแก้ว  จั งหวัด เชียง ใหม่  ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยงและชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่รู้จักการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ท าให้การด าเนินงานใน
การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท า
ได้ค่อนข้างล าบากและใช้เวลาในการด าเนินงานมาก 
แต่เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามา
มีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการ
ท างาน และการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ จน
บางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่
หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุกหน่วยงาน และผลกระทบ
ของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่ม และหน่วยงาน หน่วยงานที่สามารถจัดเก็บ
สารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว 
ย่อมจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มี ค ว า ม ได้ เป รี ยบ ในการแข่ ง ขั น  แล ะช่ ว ย ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้น อัน
จะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด 

  
วิธีการด าเนินงาน  

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้มีการทบทวน
สรุปบทเรียน After Action Review : AAR ระหว่าง
คณะผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันทบทวน
กระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนโดยการน าผลที่ได้
จ ากการส า ร วจความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในด้ านระบบ
สารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 รวบรวมและศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย

เป็นพื้นที่ภายนอกสถาบันการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
พื้นฐานจึงมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ทั้งด้านระยะทางที่
ไกล ช่วงเวลาว่างของคณะผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่
ไม่ตรงกัน ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยการหา
เวลาว่างในช่วงเย็น เพื่อเดินทางลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมาย น าโดย หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านหล่าย
แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหล่ายแก้ว ตัวแทนสมาชิก
กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว และคณะผู้วิจัย ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักจะเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว 
จากข้อมูลที่ ได้ท าให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องตันของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง) 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท าสวน 
ในช่วงเวลาที่ว่างจากการท าเกษตรกรรมจะมีการ
รวมกลุ่มผลิตผ้าทอเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 
ในด้านการจัดเก็บข้อมูลผ้าทอของกลุ่มจะเป็นหัวหน้า
กลุ่มเป็นผู้เก็บข้อมูลแต่เนื่องด้วยไม่มีความรู้ในด้าน
การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจึงท าให้ข้อมูลในหลาย ๆ 
ส่วนไม่ได้ถูกจัดเก็บ คณะผู้วิจัยจึงได้น าเสนอรูปแบบ
การบันทึกข้อมูลตัวอย่างจากหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบท่ีได้น าเสนอส่วน
ใหญ่เป็นโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลส าเร็จรูป รูปแบบ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม จึงได้น า
ข้อมูลจากการประชุมดังกล่าวมาสรุปผลและวิเคราะห์
รูปแบบในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่  2 ศึกษาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มร่วมกับ
ตัวแทนกลุ่มทอผ้าได้ข้อสรุปว่าระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของกลุ่มควรจะเป็นระบบอย่างง่ายและสามารถ
ปรับแก้ได้เอง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อประกอบการออกแบบต้นแบบเครื่องมือใน
การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย และให้
หัวหน้ากลุ่มได้ท าการทดลองใช้ในเบื้องต้นและท าการ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผล จากการ
ประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกันกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการ

จัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มอย่าง
แท้จริง. 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพและตาราง 

 
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 
รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

รูปที่ 4 แสดงตารางหนา้จอระบบ การบันทึกข้อมูล
ผลิตภัณฑผ์้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบา้นหลา่ยแก้ว 

 

 
รูปที่ 5 แสดงตารางหนา้จอระบบ การบันทึกข้อมูล
ผลิตภัณฑผ์้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบา้นหลา่ยแก้ว 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการน าระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมไปใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้า
บ้านหล่ายแก้ว เนื่องจากที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ แต่ไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดี จึงส่งผลให้การพัฒนาและการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากหน่วยงานภาครัฐหลายส่วนสูญเปล่า และเกิด
ความซ้ าซ้อนในการให้ความรู้ ดังนั้นจึงมีความจ าเปน็ที่
จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อ
ความถูกต้องในการรายงานผลความก้าวหน้าและ
ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้กับ
หน่วยงานที่จะเข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ 
และยังเป็นการให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์
ที่สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันผลิต จ าแนกเป็นหมวดหมู่
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อย่างชัดเจน ส่งผลให้การซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้รับความ
สะดวกและลดขั้นตอนการท างาน จากการวิจัยท าให้
ทราบว่าระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มทอผ้าบ้าน หล่าย
แก้ว ควรจะเป็นระบบการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑอ์ยา่ง
ง่าย แต่ให้สารสนเทศที่ครบถ้วน และสามารถใช้ได้ใน
ทุกสถานการณ์ เนื่องจากในพื้นที่มีเครื่องมือส าหรับ
การบันทึกข้อมูลที่จ ากัดจากการวิจัยในครั้ งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว เนื่องจากที่ผ่านมา 
ทางกลุ่มได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ 
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บันทึกข้อมูลที่จ ากัด 
 
 
 

การน าไปใช้  
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ในการออกแบบระบบการจัด เก็บข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์แก่กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ซึ่งเป็นรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถน าไปใช้ได้
จริง ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผล
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ไ ป ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ด้ า นต่ า ง  ๆ  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัญหาใน
การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้า
บ้านหล่ายแก้ว ท่ีมีการด าเนินการอย่างไม่เป็นระบบ 
ท าให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ออกมาเป็น
สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูล และขาดระบบการบันทึกข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์ 
สาเรือง (2545:83) เรื่อง การศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจ ผลการวิจั ยพบว่ า  กลุ่ ม เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ. 
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บทคัดย่อ  

จำกปัญหำรำคำก๊ำซหุงต้ม (LPG) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมีรำคำเพิ่ม
สูงขึ้นกว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จึงได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงแหล่งพลังงำนแก๊สชีวภำพระดับ
ครัวเรือนขนำด 8 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือให้เกิดกำรลดรำยจ่ำยให้แก่ชุมชน โดยได้เริ่มบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อตั้งแต่ปี 
2556 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2558) และผลจำกด ำเนินกำรโดยใช้เครื่องมือจัดกำรควำมรู้ (KM tools) ที่หลำกหลำย ส่งผล
ให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีภำคีผู้ร่วมสนับสนุนทั้งภำครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 10 หน่วยงำน จ ำนวนบ่อ
แก๊สชีวภำพขนำด 8 ลูกบำศก์เมตรที่ได้ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 85 บ่อ สำมำรถลดรำยจ่ำยในกำรจัดซื้อแก๊สหุงต้มให้แก่
ชุมชนได้ประมำณ 408,000 บำท/ปี และมีกำรขยำยผลสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรได้แก่ฟำร์มสุกรและยำงแผ่นรมควัน
ขนำด 32 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 15 บ่อ โดยใช้ของเสียได้แก่ มูลสุกร และน้ ำเสียจำกกำรผลิตยำงแผ่นรมควันมำผลิต
เป็นแก๊สชีวภำพ สำมำรถใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มได้ประมำณ 288,000 บำท/ปี ลดกำรปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
และลดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับชุมชน นอกจำกนั้นยังได้มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
ชุมชนและนักศึกษำเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพให้เกิดควำมยั่งยืน นอกจำกนั้นได้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ลงในระบบสำรสนเทศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงแพร่หลำย 

 
คําสําคัญ แก๊สชีวภำพ, พลังงำน, กำรจัดกำรควำมรู้ 
 
ABSTRACT 

The LPG cost is progressively increasing; and, in the future, it would be even increasing at 
the higher rate. RMUTSV thus has promoted the construction of a household-size biogas plant having 
the capacity of 8 cubic metres in order to reduce the expenses of a community. To achieve the 
objective, the university has been providing some academic services since 2013. From the ongoing 
activities, it was found that by employing knowledge management tools (KM tools) the objective has 
been successfully met based on the cooperation from 10 organisations, both private sectors and 
government agencies. A total of 85 biogas plants having the capacity of 8 cubic metres have been 
in use so far, resulting in the expense reduction of about 408,000 Baht annually. In addition, the 
implementation has been expanded to the agricultural businesses such as pig farms and rubber 
smoked sheet (RSS) factories with the capacity of 32 cubic metres with a total of 15 plants. The 
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main energy sources for those plants were dung and waste water obtained from the RSS factories. 
This resulted in the production of the gas of about 288,000 Baht annually. Furthermore, it also helps 
the decrease of the waste and lowers the tension between entrepreneurs and communities. 
Additionally, the practice has promoted the participation process between communities and 
students that could help to develop the biogas technology in the long term. Besides, the knowledge 
would be databased in order to be included in the knowledge system for wider audiences. 
 
Keywords biogas, energy, knowledge management 
 
บทนํา 

วิกฤตกำรณ์พลังงำนเป็นปัญหำเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ไขและหำมำตรกำรป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศ
ไทย มีทรัพยำกรพลังงำน เช่น น้ ำมัน และก๊ำซ
ธรรมชำติน้อย จึงจ ำเป็นต้องพึ่งพำประเทศอ่ืนๆ ส่งผล
ให้ขำดควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำน นอกจำกนี้
ทรัพยำกรพลังงำนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงำนที่
ใช้แล้วหมดไป จึงเกิดกระแสควำมสนใจที่จะหำแหล่ง
วัตถุดิบที่สำมำรถผลิตพลังงำนทดแทน และสำมำรถ
หำได้ในท้องถิ่นต่ำงๆ ซึ่งแก๊สชีวภำพ (Biogas) ก็เป็น
อีกทำงเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงำนในอนำคตที่คำดว่ำ
จะน ำมำแทนพลังงำนที่มีในธรรมชำติ (Akano et al., 
1996) โดยก๊ำซชีวภำพเป็นก๊ำซที่ เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติจำกกำรหมักย่อยสลำยของชีวมวลภำยใต้
สภำวะไร้ออกซิเจน (Santibanes et al., 2011) จำก
ปัญหำรำคำก๊ำซหุงต้ม (LPG) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนตุลำคม 2556 แก๊สหุงต้มขนำด 
15 กิโลกรัมมีรำคำอยู่ที่ 316.33 บำท และในปัจจุบัน 
(ตุลำคม 2558) มีรำคำอยู่ที่ 385.45 บำท (ธนำคำร
แห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในรอบ 2 ปีที
ผ่ำนมำ รำคำแก๊สหุงต้มได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นถึง 69.12 
บำท และในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมีรำคำเพิ่มสูงขึ้น
กว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมี
ภำรกิจหลักส ำคัญด้ำนหนึ่งคือกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยน ำของเสียจำกกำรเลี้ยงสัตว์
และของเสียจำกกำรเกษตรไปใช้ให้ก่อประโยชน์โดย
กำรน ำมำผลิตแก๊สชีวภำพส ำหรับใช้ในภำคครัวเรือน 
และภำคธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นกำรลดรำยจ่ำย เพิ่ม
รำยได้ให้แก่ครัวเรือนและกำรประกอบธุรกิจ และยัง
สำมำรถลดปัญหำกำรปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ท ำให้ชุมชนและผู้ประกอบมีควำมเข้มแข็งสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและมีควำม 
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ในกำรบริกำรวิชำกำรกำรผลิตแก๊สชีวภำพ
ให้แก่ชุมชน ได้ใช้เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้  (KM 
tools) เพื่อให้เกิดกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเข้มแข็ง
หลำยประกำร ได้แก่ 

1. ทีมงำนข้ำมสำยงำน (Cross-Functional 
Team) 

เพื่อให้กำรบริกำรวิชำกำรเกิดควำมเข้มแข็ง 
คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัยสงขลำ ได้จัดตั้งทีมงำนที่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกคณะศิลปศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ และคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ เพื่อค้นคว้ำ
เทคโนโลยีแก๊สชีวภำพที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชนอย่ำงยั่งยืน หลังจำกนั้นท ำกำรลง
พื้นที่เพื่อท ำควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภำพที่
มีควำมประสงค์ในกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน  

2. กำรสอนงำน (Coaching) และพี่ เลี้ยง 
(Mentoring) 

หลั งจำกศึ กษำถึ งควำม เหมำะสมของ
เทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพที่จะด ำเนินกำรกำร
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนแล้ว ทีมงำนได้เชิญพี่เลี้ยงที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพใน
รูปแบบที่ต้องกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน มำเป็น
วิทยำกรหลักเพื่อท ำกำรสอนงำนด้ำนถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในกำรผลิตแก๊สชีวภำพระดับครัวเรือน เพื่อ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ทีมงำนเพื่อเรียนรู้ และสร้ำง
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main energy sources for those plants were dung and waste water obtained from the RSS factories. 
This resulted in the production of the gas of about 288,000 Baht annually. Furthermore, it also helps 
the decrease of the waste and lowers the tension between entrepreneurs and communities. 
Additionally, the practice has promoted the participation process between communities and 
students that could help to develop the biogas technology in the long term. Besides, the knowledge 
would be databased in order to be included in the knowledge system for wider audiences. 
 
Keywords biogas, energy, knowledge management 
 
บทนํา 

วิกฤตกำรณ์พลังงำนเป็นปัญหำเร่งด่วนที่ต้อง
แก้ไขและหำมำตรกำรป้องกัน ท้ังนี้เนื่องจำกประเทศ
ไทย มีทรัพยำกรพลังงำน เช่น น้ ำมัน และก๊ำซ
ธรรมชำติน้อย จึงจ ำเป็นต้องพึ่งพำประเทศอ่ืนๆ ส่งผล
ให้ขำดควำมม่ันคงทำงด้ำนพลังงำน นอกจำกนี้
ทรัพยำกรพลังงำนที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงำนที่
ใช้แล้วหมดไป จึงเกิดกระแสควำมสนใจที่จะหำแหล่ง
วัตถุดิบที่สำมำรถผลิตพลังงำนทดแทน และสำมำรถ
หำได้ในท้องถิ่นต่ำงๆ ซึ่งแก๊สชีวภำพ (Biogas) ก็เป็น
อีกทำงเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงำนในอนำคตที่คำดว่ำ
จะน ำมำแทนพลังงำนที่มีในธรรมชำติ (Akano et al., 
1996) โดยก๊ำซชีวภำพเป็นก๊ำซที่ เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติจำกกำรหมักย่อยสลำยของชีวมวลภำยใต้
สภำวะไร้ออกซิเจน (Santibanes et al., 2011) จำก
ปัญหำรำคำก๊ำซหุงต้ม (LPG) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนตุลำคม 2556 แก๊สหุงต้มขนำด 
15 กิโลกรัมมีรำคำอยู่ท่ี 316.33 บำท และในปัจจุบัน 
(ตุลำคม 2558) มีรำคำอยู่ท่ี 385.45 บำท (ธนำคำร
แห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในรอบ 2 ปีที
ผ่ำนมำ รำคำแก๊สหุงต้มได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นถึง 69.12 
บำท และในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมีรำคำเพิ่มสูงขึ้น
กว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมี
ภำรกิจหลักส ำคัญด้ำนหนึ่งคือกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยน ำของเสียจำกกำรเลี้ยงสัตว์
และของเสียจำกกำรเกษตรไปใช้ให้ก่อประโยชน์โดย
กำรน ำมำผลิตแก๊สชีวภำพส ำหรับใช้ในภำคครัวเรือน 
และภำคธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นกำรลดรำยจ่ำย เพิ่ม
รำยได้ให้แก่ครัวเรือนและกำรประกอบธุรกิจ และยัง
สำมำรถลดปัญหำกำรปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ท ำให้ชุมชนและผู้ประกอบมีควำมเข้มแข็งสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและมีควำม 
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ในกำรบริกำรวิชำกำรกำรผลิตแก๊สชีวภำพ
ให้แก่ชุมชน ได้ใช้เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้  (KM 
tools) เพื่อให้เกิดกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเข้มแข็ง
หลำยประกำร ได้แก่ 

1. ทีมงำนข้ำมสำยงำน (Cross-Functional 
Team) 

เพ่ือให้กำรบริกำรวิชำกำรเกิดควำมเข้มแข็ง 
คลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัยสงขลำ ได้จัดตั้งทีมงำนที่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกคณะศิลปศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ และคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ เพื่อค้นคว้ำ
เทคโนโลยีแก๊สชีวภำพที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชนอย่ำงยั่งยืน หลังจำกนั้นท ำกำรลง
พื้นที่เพื่อท ำควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีบ่อแก๊สชีวภำพที่
มีควำมประสงค์ในกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน  

2. กำรสอนงำน (Coaching) และพี่ เลี้ยง 
(Mentoring) 

หลั งจำกศึ กษำถึ งควำม เหมำะสมของ
เทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพที่จะด ำเนินกำรกำร
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนแล้ว ทีมงำนได้เชิญพี่เลี้ยงที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพใน
รูปแบบที่ต้องกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน มำเป็น
วิทยำกรหลักเพื่อท ำกำรสอนงำนด้ำนถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในกำรผลิตแก๊สชีวภำพระดับครัวเรือน เพื่อ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ทีมงำนเพื่อเรียนรู้ และสร้ำง

ประสบกำรณ์ในเทคโนโลยีนี้ให้ถ่องแท้ ก่อนก้ำวเข้ำสู่
กำรเป็นวิทยำกรหลักต่อไป 

3 .  กำ ร เ รี ยนรู้ โ ดยกำ รปฏิบั ติ  (Action 
Learning) 

หลังจำกได้รับกำรสอนงำนจำกพี่เลี้ยงแล้ว 
ทีมงำนได้ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรสร้ำงบ่อแก๊ส
ชีวภำพอย่ำงต่อเนื่องโดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรคัดเลือกผู้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่ มีศักยภำพ
ทำงด้ ำนวั ตถุ ดิ บและควำมพร้อมของสถำนที่  
นอกจำกนั้นในกำรด ำเนินกำรยังให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมทุกข้ันตอน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดกำรใช้บ่อแก๊สชีวภำพเป็นแหล่ง
พลังงำนมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 4. กำรเรียนรู้จำกบทเรียนที่ผ่ำนมำ (Lesson 
Learned) 

 หลังจำกกำรบริกำรวิชำกำรแล้วทีมงำนได้จัด
ให้มีกำรทบทวนสรุปบทเรียนร่วมกับชุมชน เพื่อ
ทบทวนกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอนเพื่อหำจุดบกพร่อง
ของเทคโนโลยีที่ได้ถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน เพื่อที่จะได้
น ำมำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในกำรบริกำร
วิชำกำรในครั้งต่อๆ ไป 

 5. กำรศึกษำดูงำน (Study tour) 
 เพื่อให้กำรบริกำรวิชำกำรสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น 

จะต้องมีกำรศึกษำดูงำนกำรจัดสร้ำงบ่อแก๊สชีวภำพใน
รูปแบบที่ได้ด ำเนินกำรอยู่จำกเครือข่ำยต่ำงๆ เพื่อน ำ
องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำนมำประยุกต์หรือ
ปรับใช้ให้กับเทคโนโลยีกำรผลิตแก๊สชีวภำพที่ได้
ด ำเนินกำรอยู่ให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  

6. เ วที ส ำหรับกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้  
(Knowledge Forum) 

 ในกำรบริกำรวิชำกำรกำรผลิตแก๊สชีวภำพให้
ยั่งยืนนั้น ทีมงำนได้จัดกิจกรรมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในห้องเรียน และในสถำนที่
จริง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำได้เกิดกำรเรียนรู้ และให้
ชุมชนได้มีโอกำสถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้แก่
นักศึกษำ เพื่อให้ทั้งชุมชนและนักศึกษำเกิดแนวคิดใน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีร่วมกัน และส่งเสริมให้นักศึกษำ
ได้มีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมต่อไป 

7. IQCs (Innovation & Quality Circles) 
 จำกเคร่ืองมือกำรจัดกำรควำมรู้หลำกหลำย

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ได้น ำมำใช้ระดม

สมองร่วมกับบุคลำกรในองค์กร โดยเฉพำะนักศึกษำ
เพื่ อส ร้ ำ ง ส รรค์ น วั ตกรรม ใหม่ ๆ  ส ำหรั บ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรบริกำรวิชำกำรกำรผลิตแก๊ส
ชีวภำพให้แก่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน  อันจะน ำไปสู่กำร
ส่งเสริมกำร บูรณำกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำร
วิชำกำร และกำรวิจัย 

8. ฐำนควำมรู้ (Knowledge Bases)  
 ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนควำมรู้กำรบริกำร

วิชำกำรกำรผลิตแก๊สชีวภำพลงในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลำ โดยส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรได้แก่
นักศึกษำเป็นผู้จัดท ำฐำนควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อฝึกให้
นักศึกษำได้เรียนรู้และมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ. 
 
ผลการดําเนินงาน 

จำกกำรได้รับกำรสอนงำน และมีพี่เลี้ยงซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่โดย รศ.ดร.
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (รูปที่ 1A) มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ในกำรจัดสร้ำงบ่อแก๊สชีวภำพขนำด 8 ลูกบำศก์เมตร 
ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรวิชำกำรได้เรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ
โดยตรง หลังจำกนั้นได้น ำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำ
ปฏิบัติและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และตั้งแต่ปี 2556 – 
ปัจจุบัน (2558) ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่กำรเตรียมกำรจัดสร้ำงนวัตกรรม กำรตัดสินใจ 
กำรคัดเลือกผู้รับนวัตกรรมที่มีศักยภำพทำงด้ำน
วัตถุดิบและควำมพร้อมของสถำนที่ (รูปที่ 1B) รวมทั้ง
ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน (รูปที่ 
1C) และมีกำรสรุปบทเรียนที่ผ่ำนมำร่วมกับชุมชน
หลังจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร (รูปที่ 1D) ส่งผลให้เกิด
กำรใช้และพัฒนำเทคโนโลยีแก๊สชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 
โดยสำมำรถบริกำรวิชำกำรจัดท ำบ่อแก๊สชีวภำพได้
เป็นจ ำนวน 85 บ่อ โดยมีภำคีจำกภำยนอกท้ัง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรหลำยหน่วยงำน ดัง
ตำรำงที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 ภำคีตำ่งๆ ที่ร่วมสนบัสนนุงบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำรจัดสรำ้งบ่อแก๊สชีวภำพ 

ขนำด 8 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2556-2558 
ภาค ี จํานวนบ่อแกส๊ชีวภาพ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 34 
ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสงขลำ 2 
เทศบำลต ำบลบำงเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 13 
พัฒนำอ ำเภอควนเนียง จ.สงขลำ 3 
อ ำเภอควนเนียง จ.สงขลำ 10 
สหกรณ์กำรเกษตรบำงกล่ ำ จ.สงขลำ 1 
เทศบำลต ำบลทุ่งลำน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 10 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 8 
เกษตรกร ต.บำงเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 2 
เกษตรกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 2 

 
 

จำกกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรท่ีประสบ
ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในด้ำนต้นทุนและปัญหำ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบธุรกิจ จึงได้มีกำรส่งเสริม
ในกำรขยำยผลกำรบริกำรวิชำกำรให้แก่ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจกำรเกษตรในท้องถิ่น ได้แก่ ฟำร์มเลี้ยงสุกร และ
ผู้ประกอบกำรยำงแผ่นรมควัน (รูปที่ 2 A-B) จ ำนวน
ทั้งสิ้น 15 บ่อ โดยมีภำคีทั้งภำคร้ฐและเอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรสนับสนุน ดังตำรำงที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 (A-B) กำรขยำยผลกำรบริกำรวิชำกำรสู่ผู้

ประกอบธุรกิจเกษตร 
 

ตำรำงที่ 2 ภำคีตำ่งๆ ที่ร่วมสนบัสนนุงบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำรจัดสรำ้งบ่อแก๊สชีวภำพ 
ขนำด 32 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรบัผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร  

ภาค ี จํานวนบ่อ 

รูปที่ 1 (A-D) กำรด ำเนนิงำนโดยใช้เครื่องมือ 
กำรจัดกำรควำมรู้ 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 33

 
ตำรำงที่ 1 ภำคีตำ่งๆ ที่ร่วมสนบัสนนุงบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำรจัดสรำ้งบ่อแก๊สชีวภำพ 

ขนำด 8 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2556-2558 
ภาค ี จํานวนบ่อแกส๊ชีวภาพ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 34 
ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสงขลำ 2 
เทศบำลต ำบลบำงเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 13 
พัฒนำอ ำเภอควนเนียง จ.สงขลำ 3 
อ ำเภอควนเนียง จ.สงขลำ 10 
สหกรณ์กำรเกษตรบำงกล่ ำ จ.สงขลำ 1 
เทศบำลต ำบลทุ่งลำน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 10 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 8 
เกษตรกร ต.บำงเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลำ 2 
เกษตรกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 2 

 
 

จำกกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรท่ีประสบ
ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจท้ังในด้ำนต้นทุนและปัญหำ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบธุรกิจ จึงได้มีกำรส่งเสริม
ในกำรขยำยผลกำรบริกำรวิชำกำรให้แก่ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจกำรเกษตรในท้องถ่ิน ได้แก่ ฟำร์มเลี้ยงสุกร และ
ผู้ประกอบกำรยำงแผ่นรมควัน (รูปที่ 2 A-B) จ ำนวน
ทั้งสิ้น 15 บ่อ โดยมีภำคีทั้งภำคร้ฐและเอกชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรสนับสนุน ดังตำรำงที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 (A-B) กำรขยำยผลกำรบริกำรวิชำกำรสู่ผู้

ประกอบธุรกิจเกษตร 
 

ตำรำงที่ 2 ภำคีตำ่งๆ ที่ร่วมสนบัสนนุงบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำรจัดสรำ้งบ่อแก๊สชีวภำพ 
ขนำด 32 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรบัผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร  

ภาค ี จํานวนบ่อ 

รูปที่ 1 (A-D) กำรด ำเนนิงำนโดยใช้เครื่องมือ 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 
ผู้ประกอบกำรฟำร์มสุกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 5 
ผู้ประกอบกำรยำงแผ่นรมควัน ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 3 
ผู้ประกอบกำรยำงแผ่นรมควัน ต.ทุ่งลำน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ  1 

 
 
จำกกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำกำรบริกำร

วิชำกำร และสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมคิด
ร่วมท ำกับนักศึกษำและชุมชน เพ่ือให้เกิดกำรบริกำร
วิชำกำรอย่ำงยั่งยืน ในส่วนของนักศึกษำได้ค้นคว้ำ
พัฒนำนวัตกรรมแก๊สชีวภำพให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
โดยนักศึกษำได้จัดท ำอุปกรณ์สูบชักกำกตะกอนในบ่อ
แก๊สชีวภำพ (รูปที่  3A) เพื่อควบคุมปริมำณกำก
ตะกอนในระบบไม่ให้มีกำรสะสมอยู่ในบ่อมำกเกินไป
ซึ่งจะท ำให้อำยุกำรใช้งำนของบ่อแก๊สชีวภำพยำวนำน
ยิ่งขึ้น และในปัจจุบันอุปกรณ์สูบชักกำกตะกอนเริ่ม
เป็นที่ต้องกำรของชุมชนมำกข้ึน จึงได้มีเร่ิมมีกำรสั่งท ำ
อุปกรณ์ดังกล่ำวซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่
นักศึกษำ และนอกยังนั้นนักศึกษำยังได้คิดค้นอุปกรณ์
เพิ่มแรงดันแก๊สชีวภำพ ส่งผลให้กำรส่งแก๊สชีวภำพไป
ยังหัวเตำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และจำกแนวคิดนี้ 

นักศึกษำได้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดในงำน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน (STI Thailand 2014) ระดับ
ภำคใต้ และได้รับรำงวัลชมเชยประเภทนักเรียน
นักศึกษำ พร้อมเงินรำงวัล 5,000 บำท (รูปที่ 3B) ใน
ส่วนของทีมงำนได้พัฒนำชุดพัดลมเพิ่มแรงดันแก๊ส
ชีวภำพ (รูปที่ 3C) ซึ่งปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วกว่ำ 50 
ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำนแก๊สชีวภำพได้
ตลอดเวลำ และในส่วนของชุมชนได้มีกำรปรับปรุง
ระบบกำรเติมมูล (รูปที่ 3D) ลงในบ่อแก๊สชีวภำพให้
สะดวกมำกยิ่งขึ้นซึ่งรูปแบบกำรเติมนี้ได้ถูกน ำมำใช้กับ
บ่อขนำด 8 ลูกบำศก์เมตรทุกบ่อที่ได้ด ำเนินกำรตั้งแต่
ปี 2557 
 

 
รูปที่ 3 (A-D) กำรสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
นักศึกษำและชุมชน เพื่อให้เกิดกำรบริกำรวิชำกำร

อย่ำงยั่งยืน 
 

จำกกำรบริกำรวิชำกำรกำรสร้ำงบ่อแก๊ส
ชีวภำพโดยร่วมคิดร่วมท ำกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2556-2558 กำรบริกำรวิชำกำรจัดสร้ำงบ่อแก๊ส
ชีวภำพได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำร
สอนร่วมกับกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ทีมงำนได้น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงบ่อแก๊ส
ชีวภำพเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กำรน ำนักศึกษำเข้ำเรียนรู้ในสถำนท่ีจริงโดยให้ชุมชน
เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยตนเอง (รูปที่  4A) และ
ส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้สร้ำงฐำนควำมรู้ในกำร
บริกำรวิชำกำรลงในระบบสำรสนเทศ (รูปท่ี 4B) 
เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรเรียนรู้ต่อไป 
ตำมแหล่งข้อมูลดังนี้  

1. บ่อหมักแก๊สชีวภำพ 
https://www.youtube.com/watch?v=d

wEtmMxdpCI  
2. บ่อหมักแก๊สชีวภำพ มทร.ศรีวิชัย  
https://www.youtube.com/watch?v=K

IxUOeMrpdA 
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3. กำรติดตำมผลบ่อแก๊สชีวภำพ 
https://www.youtube.com/watch?v=g

sZjh5pSckM 

 
รูปที่ 4 (A-B) กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรกำรสอนกับ

กำรบริกำรวิชำกำรโดยให้ชุมชนเป็นแกนกลำง 
 
อภิปรายผล 

จำกผลกำรด ำเนินกำรกำรบริกำรวิชำกำร
กำรผลิตแก๊สชีวภำพตั้ งแต่ปี  2556-2558 โดยใช้
เครื่องมือจัดกำรควำมรู้ (KM tools) ที่หลำกหลำย 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิด
ควำมเข้มแข็งแก่ชุมชนหลำยด้ำน ดังต่อไปนี้ 

 ด้ำนเศรษฐกิจ ทีมงำนร่วมกับภำคีต่ำงๆ 
และชุมชน สำมำรถจัดสร้ำงบ่อแก๊สชีวภำพในชุมชน 
ได้ทั้งสิ้น 100 บ่อ โดยบ่อขนำด 8 ลูกบำศก์เมตร 
สำมำรถจัดสร้ำงได้ทั้งสิ้น 85 บ่อ ท ำให้สำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้แก๊สหุงต้ม อย่ำงน้อยประมำณ 
34,000 บำท/เดือน (85 บ่อ x 400 บำท) หรือเท่ำกับ
ป ระมำณ  408,000 บำท /ปี  และบ่ อขน ำด  32 
ลู กบำศก์ เมตร  ซึ่ ง เกิ ดจำกควำมต้ องกำรของ
ผู้ประกอบกำรเลี้ยงสุกร และผู้ประกอบกำรยำงแผ่น
รมควัน 4 รำย จ ำนวนบ่อแก๊สรวม 15 บ่อ ท ำให้
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้แก๊สหุงต้ม อย่ำงน้อย
ประมำณ 24,000 บำท/เดือน (15 บ่อ x 1,600 บำท) 
หรือเท่ำกับประมำณ 288,000 บำท/ปี และเมื่อน ำผล
กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้แก๊สหุงต้มจำกบ่อทั้งสอง
ขนำดที่ได้จัดท ำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้ทั้งสิ้น 58,000 
บำท/เดือน หรือเท่ำกับประมำณ 696,000 บำท/ปี 
นอกจำกลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมีจำกกำรใช้กำก

ท่ีผ่ำนกำรย่อยสลำยแล้วมำใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย
อินทรีย์ได้อกีด้วย  

 ด้ำนสังคม และสิ่งแวดล้อม ท ำให้ชุมชนอยู่ดี
มีสุข มีควำมเอ้ือเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ช่วยลดมลภำวะจำกกลิ่นเหม็น รวมทั้งแมลงที่บินไป
สร้ำงควำมรบกวนเพื่อนบ้ำนท่ีอยู่ในชุมชน ลดควำม
ขัดแย้งของชุมชน และเป็นกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรและของเสียในชุมชนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

 นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้แหล่งบริกำร
วิชำกำรเป็นสถำนที่เรียนรู้ให้แก่นักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 
โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแม่แบบในกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำได้
เกิดกำรเรียนรู้นอกเรียน และผลักดันให้นักศึกษำมีแรง
บันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อสังคม. 
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บทคัดย่อ  

การจัดการน ้าเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ์แหล่งน ้า ด้าเนินการโดย 
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับครู นักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์)  และชุมชนที่
อาศัยรอบโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของชุมชน รวมทั งถ่ายทอดความรู้ให้ครู และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่อง
สังวาลย์นุสรณ์) ผลจากการถ่ายทอดความรู้ พบว่าครูและนักเรียน สามารถสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายด้วย
ระบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และสามารถติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่ายได้ นอกจากนี ครู และ
นักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) ร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ได้
แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ให้ชุมชน ครู และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอีกสิบโรงเรียน และน้าไปสู่ศูนย์
การเรียนรู้ด้านการบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายด้วยระบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านและที่
โรงเรียน โดยทั งสองศูนย์ด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสียแบบธรรมชาติ รวมทั งน้าน ้าท่ีบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์เป็นน ้ารด
ต้นไม้ในบ้านและโรงเรียน 

 
ค้าส้าคัญ การมีส่วนร่วม การอนุรักษแหล่งน ้า ระบบบึงประดิษฐ์ 
 
ABSTRACT 

The project objective was to study the participation the approach between community and 
school to conversation of water resource. Project carried out by provide information to the 
communities living around the school and got opinions from the community. Trained the teachers 
and the students about water quality analysis and wastewater treatment by the constructed 
wetland. The population samples consisted of teachers and students from Bangkhae-nsw school, 
community representatives and school networks. The students and the communities realized that 
participation in the conservation of water resources can prevent the water pollution. After the 
training, the teachers and students could analyze the water quality and created their own 
wastewater treatment system. In addition, they collaborated with the students from Rajamangala 
University of Technology Krungthep. to share and transfer knowledge to the community, teachers 
and students in the school network. Now this school is a learning center for the conservation of 
water resources and sufficient economy. It also extends into the community. The people in the 
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community have participate in the conservation of their water resources. Some people have a small 
constructed wetland in the backyard and watering the plants by using the recycle wastewater. 
 
Keywords participation, conversation of water resource, constructed wetland. 
 
บทน้า 

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับน ้ามา
โดยตลอดมาตั งแต่อดีต ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า
มากมาย ทั งการอุปโภคบริโภค การเป็นที่รองรับหรือ
ระบายน ้าฝนและน ้าเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืช
และสัตว์น ้า เป็นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับ
ชุมชน ปัจจุบันสถานการณ์ของแม่น ้า ล้าคลอง และ
แหล่งน ้าต่างๆ ทั่วประเทศก้าลังเผชิญกับปัญหาความ
เสื่อมโทรม โดยมีแหล่งน ้าที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมร้อย
ละ 18 แหล่งน ้าที่มีคุณภาพพอใช้ร้อยละ 48  และ
แหล่ งน ้ าที่ มี คุณภาพดี ร้ อยละ  34  (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2556) ความ
เส่ือมโทรมของคุณภาพน ้า โดยเฉพาะคลองต่าง ๆ ใน
เขตชุมชนหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร ท้าให้ไม่
สามารถน้าน ้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคได้ สูญเสียทัศนียภาพ ของริมฝั่งล้าน ้า ทั งนี 
เพราะประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ตลอดจนไม่ทราบถึงผลเสียที่
เกิดจากการท้าลายทรัพยากรน ้า ท้าให้ไม่ตระหนักถึง
ความจ้าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า น้าไปสู่การใช้
ทรัพยากรน ้าอย่างขาดความรอบคอบและความ
รับผิดชอบ 

ในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเสียในแหล่ง
น ้า จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่จะส่งผลให้เป้าหมาย
ไปสู่ความส้าเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชน ความรู้  ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการ/
เทคโนโลยีการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชน 
ดังนั น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและองค์
ความรู้ให้แก่ครู เยาวชน และชุมชน ในการจัดการน ้า
เสีย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จึงได้จัดท้าโครงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก
ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา 

รวมทั งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการจัดการน ้า
เสียที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื นที่ และการ
ลงทุน ให้แก่ครู เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
รวมทั งเพื่อให้เกิดการน้าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
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วิธีการด้าเนินงานโดยอาศัยพื นฐานกรอบแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ของ 
Peter Senge (1990) กล่าวว่าการสร้างองค์กรแห่ง
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community have participate in the conservation of their water resources. Some people have a small 
constructed wetland in the backyard and watering the plants by using the recycle wastewater. 
 
Keywords participation, conversation of water resource, constructed wetland. 
 
บทน้า 

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับน ้ามา
โดยตลอดมาตั งแต่อดีต ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า
มากมาย ทั งการอุปโภคบริโภค การเป็นที่รองรับหรือ
ระบายน ้าฝนและน ้าเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืช
และสัตว์น ้า เป็นแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับ
ชุมชน ปัจจุบันสถานการณ์ของแม่น ้า ล้าคลอง และ
แหล่งน ้าต่างๆ ทั่วประเทศก้าลังเผชิญกับปัญหาความ
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แหล่ งน ้ าที่ มี คุณภาพดี ร้ อยละ  34  (กระทรวง
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ความจ้าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า น้าไปสู่การใช้
ทรัพยากรน ้าอย่างขาดความรอบคอบและความ
รับผิดชอบ 

ในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเสียในแหล่ง
น ้า จะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่จะส่งผลให้เป้าหมาย
ไปสู่ความส้าเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียส้าหรับชุมชนขนาดเล็ก
ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา 
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-  ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม  (shared vision) 
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อย่างสม่้าเสมอ ทั งรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ 

-  ก า ร คิ ด เ ชิ ง ร ะบบ  (system thinking) 
หมายถึง การที่บุคลากรในองค์กร สามารถมอง
ภาพรวม และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ 
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบได้อย่าง
เข้าใจ มีเหตุมีผล 

 จากแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงโอกาส
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์แหล่งน ้า 
โดยผ่านกระบวนการท้างานเป็นทีม สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้วิจัยจึงน้ามา
พัฒนาเป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน ้า
เสียส้าหรับชุมชน 

 (3) ป ร ะ ชุ ม ค รู  แ ล ะ ผู้ น้ า ชุ ม ช น  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และสื่อสารให้ครู และผู้น้า
ชุมชนเข้าใจ เข้าถึงเป้าหมาย และทิศทางการท้างาน 
เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 
2. การด้าเนินการ 

 (1) การสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ
ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

ถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับปัญหามลพิษทางน า้ 
การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน การสร้างถังดัก
ไขมัน การใช้และการบ้ารุงรักษาถังดักไขมัน การ
บ้าบัดน ้าเสียด้วยระบบบงึประดิษฐ์ และการตรวจสอบ
คุณภาพน ้าอย่างง่าย โดยทีมวิจัยถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) 
และจากนั นครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่อง
สังวาลย์นุสรณ์) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้ ดังกล่าวแก่ชุมชน และนักเรียนในเครือข่ายใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงเรียนวัด
รัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชรเกษม โรงเรียนบางไผ่ (บ้าน
นายพันกว้าง) โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดศาลา
แดง โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนบ้านนายส ีโรงเรียน
วัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดนันทสุธาราม  

(2) การออกแบบและสร้างระบบบ้าบัดน ้าทิ ง
โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ  

ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายด้วย
ระบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งมีค่าก่อสร้างไม่สูงมาก การดูแล
และรักษาระบบท้าได้ง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ

ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายสามาถน้าไปปฏิบัติได้
ง่าย 

(3) จัดตั งทีมส้ารวจ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าในคลอง ในประเด็นดังนี  สภาพทั่วไปทาง
กายภาพ ของล้าคลอง การใช้ประโยชน์จากคลอง 
(คมนาคม อุปโภคบริโภค การเกษตร) กิจกรรมริม
คลอง (ชุมชน ร้านอาหาร โรงงาน) ปัญหาต่างๆ (ขยะ 
ผักตบชวา)  

 
3. การตรวจสอบการด้าเนินงาน 

(1) ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน ้าของเยาวชน
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) โรงเรียนใน
เครือข่าย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
โดยใช้แบบสอบถาม 

(2) ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับ
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูโรงเรียนบางแค 
(เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) โดยใช้แบบสอบถาม 

(3) ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแบ่งปันความรู้  ของครู  
นักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) ครูและ
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย และประชาชนในชุมชน
ซอยเพชรเกษม 51 โดยใช้แบบสอบถาม 

(4) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบึงประดษิฐ์ 
ในการบ้าบัดน ้าเสียของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าก่อนและหลังผ่านการบ้าบัด 
 
4. การพัฒนาและปรับปรุง 

 การน้าข้อมูลที่ได้จากการด้าเนินงานรายงาน
เพื่อให้ชุมชนทราบว่าปัญหาน ้าเสียมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตอย่างไร และร่วมกันหาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ์แหล่งน ้า 
โดยการเปิดเวทีชาวบ้าน 
 
ผลการด้าเนินงาน 

(1) ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่ง
น ้าของเยาวชนและชุมชนซอยเพชรเกษม 51 

จากการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน ้าของเยาวชน
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) โรงเรียนใน
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เครือข่าย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
โดยใช้แบบสอบถาม (รูปที่ 1) สรุปผลได้ดังนี  

- ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
น ้ า เสียมากกว่าเด็กนักเรียน ทั งนี เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 39) และมี
อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 
61) กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
อนุรักษ์แหล่งน ้าในชุมชนในระดับน้อย และตระหนัก
ว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้าของ
ชุมชน จะช่วยลดปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นได้  

- ระดับความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมและ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า รอนุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง น ้ า  ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน แสดงว่าระดับความรู้มากไม่ได้
หมายความว่านักเรียนจะมีพฤติกรรม และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แหล่งน ้ามาก โดยพบว่าความตระหนัก
และการรับรู้เรื่องปัญหาน ้าเสีย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการดูแลรักษาแหล่งน ้าอย่างมีนัยส้าคัญ 
ดั งนั นจะเห็นได้ว่ าพฤติกรรมในการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้า ไม่ได้มาจากการมีความรู้
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านอ่ืน เช่นจิตส้านึก 
และความตระหนักของแต่ละบุคคล ทั งนี ตามโมเดล
ความคิ ดทั ศนคติ  ( mental model) ของ  Peter 
Senge (1990) กล่าวว่ า  หากบุคคลได้มีการปรับ
ทัศนคติ พัฒนารูปแบบความคิดให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ บุคคลก็
จะสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด วิธีคิด และ
มุมมองที่กว้างขึ น ดังนั นในส่วนของการมีจิตส้านึก 
ความตระหนัก ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์แหล่งน ้า หากคนในชุมชนมองเห็นปัญหา
ร่วมกัน ร่วมคิดแก้ปัญหาร่วมกัน และมองเห็น
เป้าหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนร่วมกัน 
ย่อมส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกัน ช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
น ้าให้มีคุณภาพดี และปฏิบัติตามๆกันไปจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

 
รูปที่ 1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจ แก่นักเรียน 

ประชาชนในชุมชน ผู้นา้ชุมชน แกนน้าชุมชน ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

 
(2) การสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ

ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
ให้ความรู้ โดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ่ายทอดความรู้ให้กับครู
และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) 
และจากนั นครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่อง
สังวาลย์นุสรณ์) ได้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ชุมชน 
และนักเรียนในเครือข่ายในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชร
เกษม โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันกว้าง) โรงเรียนวัด
ชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน 
โรงเรียนบ้านนายสี  โรง เรียนวัดบุณยประดิษฐ์  
โรงเรียนวัดนันทสุธาราม 

 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ

ให้แก่ครูโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นสุรณ์) 
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เครือข่าย และประชาชนในชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
โดยใช้แบบสอบถาม (รูปที่ 1) สรุปผลได้ดังนี  

- ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
น ้ า เสียมากกว่าเด็กนักเรียน ทั งนี เนื่องจากกลุ่ม
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อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ 
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ว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้าของ
ชุมชน จะช่วยลดปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นได้  

- ระดับความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมและ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า รอนุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง น ้ า  ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน แสดงว่าระดับความรู้มากไม่ได้
หมายความว่านักเรียนจะมีพฤติกรรม และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์แหล่งน ้ามาก โดยพบว่าความตระหนัก
และการรับรู้เรื่องปัญหาน ้าเสีย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการดูแลรักษาแหล่งน ้าอย่างมีนัยส้าคัญ 
ดั งนั นจะเห็นได้ว่ าพฤติกรรมในการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้า ไม่ได้มาจากการมีความรู้
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านอ่ืน เช่นจิตส้านึก 
และความตระหนักของแต่ละบุคคล ทั งนี ตามโมเดล
ความคิ ด ทั ศนคติ  ( mental model) ของ  Peter 
Senge (1990) กล่าวว่ า  หากบุคคลได้มีการปรับ
ทัศนคติ พัฒนารูปแบบความคิดให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ บุคคลก็
จะสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด วิธีคิด และ
มุมมองที่กว้างขึ น ดังนั นในส่วนของการมีจิตส้านึก 
ความตระหนัก ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์แหล่งน ้า หากคนในชุมชนมองเห็นปัญหา
ร่วมกัน ร่วมคิดแก้ปัญหาร่วมกัน และมองเห็น
เป้าหมายของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนร่วมกัน 
ย่อมส่งผลให้ชุมชนร่วมมือกัน ช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
น ้าให้มีคุณภาพดี และปฏิบัติตามๆกันไปจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 
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ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
ให้ความรู้ โดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถ่ายทอดความรู้ให้กับครู
และนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) 
และจากนั นครูและนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่อง
สังวาลย์นุสรณ์) ได้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ชุมชน 
และนักเรียนในเครือข่ายในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน โรงเรียนเพชร
เกษม โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันกว้าง) โรงเรียนวัด
ชัยฉิมพลี โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางบอน 
โรงเรียนบ้านนายสี  โรง เรียนวัดบุณยประดิษฐ์  
โรงเรียนวัดนันทสุธาราม 

 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ

ให้แก่ครูโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นสุรณ์) 
 

 
รูปที่ 3 กิจกรรมการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ

ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 
 
(3) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ

แบ่งปันความรู้ 
เยาวชนโรงเรียนแกนน้า และโรงเรียนใน

เครือข่าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ 
โดยในการฝึกปฏิบัติได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 7 
ฐาน ได้แก่ ฐานท้าถังดักไขมัน ฐานวิเคราะห์สีของน ้า 
ฐานวิเคราะห์ความขุ่นและค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า ฐาน
วิเคราะห์ปริมาณคลอรีน คลอไรด์ เหล็ก และความ
กระด้างของน ้า ฐานวิเคราะห์ปริมาณไนไทรต์ ไนเทรต 
และค่าพีเอชของน ้า ฐานวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้า ฐานวิเคราะห์คุณภาพน ้าทางชีวภาพ  

 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท้าถังดัก

ไขมัน 
 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์สี

ของน ้า 
  

 
รูปที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ค่าความขุ่นและค่าความนา้ไฟฟา้ของน ้า 
 

 
รูปที่ 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณคลอไรด์ คลอรีน เหล็ก และความกระด้างของน ้า 
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รูปที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณไนไทรต์ ไนเทรต และคา่พีเอชของน ้า 

 
รูปที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ 
 

 
รูปที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทางชีวภาพ 
 

จากการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ
ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 พบว่า
บุคลากรในชุมชน ครู และเยาวชน มีความตระหนัก 
และเห็นความส้าคัญ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาคูคลอง เยาวชนโรงเรียนแกนน้าสามารถให้
ค้าแนะน้ากับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่ายได้  

 
(4) การออกแบบและสร้างระบบบ้าบัดน ้าทิ ง

โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ 
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) มี

นักเรียนประมาณ 1,000 คน มีปริมาณน ้าทิ งจาก
บ้านพักครู จากห้องน ้านักเรียน และจากโรงอาหาร
เฉลี่ยประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น ้าทิ งของ
โรงเรียนมีค่าบีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย น ้ามันและ
ไขมันเกินค่ามาตรฐานน ้าทิ ง ยกเว้นค่าพีเอช ดังนั นจึง
มีความจ้าเป็นบ้าบัดน ้าเสีย ก่อนปล่อยทิ งลงสู่ล้าราง
สาธารณะ เนื่องจากน ้าทิ งส่วนใหญ่ของโรงเรียนมา
จากโรงอาหาร  และ ห้องน ้ า  ซึ่ งปน เปื้ อนด้ วย
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากการร่วม
คิด และตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) จึงได้ร่วมกัน
ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายด้วยระบบบึง
ประดิษฐ์ ซึ่งมีค่าก่อสร้างไม่สูงมาก การดูแลและรักษา
ระบบท้าได้ง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและ
โรงเรียนในเครือข่ายสามาถน้าไปปฏิบัติ ได้ง่ าย 
รูปแบบบึงประดิษฐ์เพื่อใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียของ
โรงเรียนสร้างด้วยคอนกรีตขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 
1x7 เมตร แบ่งออกเป็นบ่อเล็กๆ ทั งหมด 7 บ่อ (รูปที่ 
11-12) โดยบ่อที่ 1 บรรจุด้วยไบโอบอลล์ (bioball) 
บ่อที่ 2 บรรจุด้วยอิฐหัก ขนาด 2-3 นิ ว บรรจุในบ่อสูง
ประมาณ 50 เซนติเมตร บ่อที่ 3 ด้านล่างของบ่อบรรจุ
ด้วยกรวดขนาด ½-1 นิ ว บรรจุในบ่อสูงประมาณ 25 
เซนติเมตร ส่วนด้านบนเป็นทรายหยาบสูงประมาณ 
15 เซนติเมตร บ่อที่ 4 บรรจุด้วยถ่านสูงประมาณ 50 
เซนติเมตร บ่อที่  5 ปลูกต้นธูปฤาษี บ่อที่  6 ปลูก
ผักตบชวา และบ่อที่ 7 ปลูกหญ้าแฝก และจากบ่อที่ 7 
ต่อท่อน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดมายังจักรยาน โดยปั่น
จักรยานเพื่อสูบน ้าจากบ่อที่ 7 เพื่อรดน ้าบริเวณสนาม
หญ้าหน้าโรงเรียน (รูปที่ 13) 

 
 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 41

 
รูปที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณไนไทรต์ ไนเทรต และคา่พีเอชของน ้า 

 
รูปที่ 9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

ปริมาณออกซิเจนละลายน า้ 
 

 
รูปที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทางชีวภาพ 
 

จากการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ
ให้แก่เยาวชน และชุมชนซอยเพชรเกษม 51 พบว่า
บุคลากรในชุมชน ครู และเยาวชน มีความตระหนัก 
และเห็นความส้าคัญ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาคูคลอง เยาวชนโรงเรียนแกนน้าสามารถให้
ค้าแนะน้ากับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้าอย่างง่ายได้  

 
(4) การออกแบบและสร้างระบบบ้าบัดน ้าทิ ง

โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ 
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) มี

นักเรียนประมาณ 1,000 คน มีปริมาณน ้าทิ งจาก
บ้านพักครู จากห้องน ้านักเรียน และจากโรงอาหาร
เฉลี่ยประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น ้าทิ งของ
โรงเรียนมีค่าบีโอดี ซีโอดี สารแขวนลอย น ้ามันและ
ไขมันเกินค่ามาตรฐานน ้าทิ ง ยกเว้นค่าพีเอช ดังนั นจึง
มีความจ้าเป็นบ้าบัดน ้าเสีย ก่อนปล่อยทิ งลงสู่ล้าราง
สาธารณะ เนื่องจากน ้าทิ งส่วนใหญ่ของโรงเรียนมา
จากโรงอาหาร  และ ห้องน ้ า  ซึ่ งปน เปื้ อนด้ วย
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากการร่วม
คิด และตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์นุสรณ์) จึงได้ร่วมกัน
ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายด้วยระบบบึง
ประดิษฐ์ ซึ่งมีค่าก่อสร้างไม่สูงมาก การดูแลและรักษา
ระบบท้าได้ง่าย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและ
โรงเรียนในเครือข่ายสามาถน้าไปปฏิบัติ ได้ง่ าย 
รูปแบบบึงประดิษฐ์เพื่อใช้ในการบ้าบัดน ้าเสียของ
โรงเรียนสร้างด้วยคอนกรีตขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 
1x7 เมตร แบ่งออกเป็นบ่อเล็กๆ ทั งหมด 7 บ่อ (รูปที่ 
11-12) โดยบ่อที่ 1 บรรจุด้วยไบโอบอลล์ (bioball) 
บ่อที่ 2 บรรจุด้วยอิฐหัก ขนาด 2-3 นิ ว บรรจุในบ่อสูง
ประมาณ 50 เซนติเมตร บ่อที่ 3 ด้านล่างของบ่อบรรจุ
ด้วยกรวดขนาด ½-1 นิ ว บรรจุในบ่อสูงประมาณ 25 
เซนติเมตร ส่วนด้านบนเป็นทรายหยาบสูงประมาณ 
15 เซนติเมตร บ่อที่ 4 บรรจุด้วยถ่านสูงประมาณ 50 
เซนติเมตร บ่อที่  5 ปลูกต้นธูปฤาษี บ่อที่  6 ปลูก
ผักตบชวา และบ่อที่ 7 ปลูกหญ้าแฝก และจากบ่อที่ 7 
ต่อท่อน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดมายังจักรยาน โดยปั่น
จักรยานเพื่อสูบน ้าจากบ่อที่ 7 เพื่อรดน ้าบริเวณสนาม
หญ้าหน้าโรงเรียน (รูปที่ 13) 

 
 

 
รูปที่ 11 แบบระบบบา้บดัน า้เสียแบบบึงประดิษฐ์ของ

โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
 

 
รูปที่ 12 การสร้างระบบบา้บดัน า้เสียแบบบึงประดิษฐ์

ของโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 
 

 
รูปที่ 13 การสร้างจักรยานปัน่น า้ เพื่อน้าน า้เสียที่

บ้าบดัแล้วมารดน ้าสนามหญ้าของโรงเรียน 
 

ผลการวิ เคราะห์คุณภาพน ้ าโดยครูและ
นักเรียนโรงเรียนบางแค พบว่าระบบบึงประดิษฐ์มี
ประสิทธิภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปบีโอดี ร้อย
ละ 81.30 และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดสาร
แขวนลอยร้อยละ 58.62 ซึ่งใกล้เคียงกับประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัดน ้ า เสียของระบบบึงธรรมชาติซึ่ งมี
ประสิทธิภาพในการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปบีโอดี ร้อย

ละ 70-96 และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดสาร
แขวนลอยร้อยละ 60-90 (Thammarat Koottatep 
et al., 2002) ระบบบึงประดิษฐ์สามารถลดค่าความ
สกปรกของน ้า เนื่องจากแบคทีเรียท้าหน้าที่ย่อยสลาย
สาร อินทรี ย์  และธาตุ อาหาร  เช่ น  ไน โตรเจน 
ฟอสฟอรัส ท้าให้น ้ามีความสกปรกลดลง โดยล้าตน้พชื 
หิน ดิน หรือทราย ในระบบบึงประดิษฐ์เป็นตัวกลาง
ให้แบคทีเรียเกาะ และพืชในบึงประดิษฐ์สามารถดึง
ออกซิเจนจากชั นบรรยากาศได้ประมาณ 5 - 45 กรัม
ออกซิเจน/วัน-ตารางเมตร ขึ นกับความหนาแน่นของ
พืชในระบบ และปริมาณออกซิเจนในดินหรือชั นกรอง 
(Crites, Middlebrooks, & Reed, 2005) แ ล ะ
นอกจากนี  ราก ล้าต้นพืช หิน ดิน กรวด และทรายที่
ใช้ปลูกพืชยังเป็นเสมือนตัวกรองตะกอนแขวนลอยใน
น ้าให้ตกตะกอน (U.S. EPA, 1988) น ้าจากบ่อสุดท้าย
ของระบบบ้าบัดมาใช้น้าไปใช้รดสนามหญ้าของ
โรงเรียน  

 
(5) แนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน

และชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน ้า 
ในการหาแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน ้า มีขั นตอน
การด้าเนินงานดังนี  

- ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชนในชุมชน
ที่อาศัยอยู่ใน บริเวณรอบโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ป็นเครือข่าย 
(รูปที่ 14) 

- ให้ความรู้เรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน ้า 
การบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่าย และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้ า  อย่ า ง ง่ า ย  โ ดยผ่ านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ชุมชน 

- ใ ห้ โรง เรียนเป็นศูนย์การ เรียนรู้  โดย
ด้าเนินการสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
และผสมผสานกับ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานใน
โรงเรียน และสูบน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดโดยอาศัย
จักรยานสูบน ้า เพื่อลดการใช้พลังงาน 

- ขยายผลจากศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้จากชุมชน โดยมีตัวแทนของชุมชน
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สนใจระบบ บ้าบัดน ้าเสียดังกล่าว จึงน้ามาประยุกต์ใช้
ในการบ้าบัดน ้าเสียในบ้านเรือน (รูปที่ 15) 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนและ
บ้านตัวอย่างสู่ชุมชน และให้ชุมชนเข้าชมศูนย์การ
เรียนรู ้

- เปิดประชุมเวทีชาวบ้าน หลังจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลส้าเร็จของโครงการ เพื่อ
หาแนวทาง ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ
อนุรักษ์แหล่งน ้า (รูปที่ 16) 

 

 
รูปที่ 14 การประชาสัมพนัธ์และถา่ยทอดองค์ความรู้

เร่ืองการจัดการน ้าเสียสู่ชุมชน 
 

 
รูปที่ 15 ระบบบึงประดิษฐ์บา้นตัวอย่าง 

 

 

รูปที่ 16 เวทีชาวบ้านเพื่อหาแนวทางการมีสว่นร่วม
ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ์ แหล่งน ้า 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการประชุมเวทีชาวบ้านได้ข้อสรุป
ร่วมกันดังนี  

(1) การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่
ดี เพราะคนในพื นที่จะรู้สึกว่าปัญหาที่ประสบนั น
สามารถแก้ไขได้ โดยการให้ทุกฝ่ายในท้องถ่ินเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานในลักษณะที่เป็นการร่วมคิด 
ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมประเมินและร่วมพัฒนา รวมทั งพบว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก 

(2) การใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาความรู้
โดยผ่านกิจกรรม โครงการ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มี
จิตส้านึก และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม สร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมทั ง
ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจ ร่วมด้าเนินงาน แก้ไข
อุปสรรคร่วมกัน 

(3) การที่ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยอาจจะเป็น
เรื่องของโอกาสและเวลาของการมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ประชาชนต้องประกอบอาชีพ หารายได้ท้าให้ไม่มีเวลา 
และโอกาส ดังนั นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรผ่านทาง
โรงเรียนและด้าเนินการในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้
เยาวชน คนในชุมชน และครู ได้มีโอกาสพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ผลลัพธ์และตัวชี วัดความส้าเร็จ 

(1) ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมโดยสมัครใจ 

(2) ความพึงพอใจในกิจกรรมของ ชุมชน ครู 
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

( 3 )  มี ก า รจั ด ตั ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
ปัจจัยที่ท้าให้ประสบความส้าเร็จ 

(1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้
ระหว่าง ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
จากมหาวิทยาลัย 
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สนใจระบบ บ้าบัดน ้าเสียดังกล่าว จึงน้ามาประยุกต์ใช้
ในการบ้าบัดน ้าเสียในบ้านเรือน (รูปที่ 15) 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนและ
บ้านตัวอย่างสู่ชุมชน และให้ชุมชนเข้าชมศูนย์การ
เรียนรู ้

- เปิดประชุมเวทีชาวบ้าน หลังจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลส้าเร็จของโครงการ เพื่อ
หาแนวทาง ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ
อนุรักษ์แหล่งน ้า (รูปที่ 16) 

 

 
รูปที่ 14 การประชาสัมพนัธ์และถา่ยทอดองค์ความรู้

เร่ืองการจัดการน ้าเสียสู่ชุมชน 
 

 
รูปที่ 15 ระบบบึงประดิษฐ์บา้นตัวอย่าง 

 

 

รูปที่ 16 เวทีชาวบ้านเพื่อหาแนวทางการมีสว่นร่วม
ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการอนุรักษ์ แหล่งน ้า 

 
อภิปรายผล 

ผลจากการประชุมเวทีชาวบ้านได้ข้อสรุป
ร่วมกันดังนี  

(1) การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่
ดี เพราะคนในพื นที่จะรู้สึกว่าปัญหาที่ประสบนั น
สามารถแก้ไขได้ โดยการให้ทุกฝ่ายในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานในลักษณะที่เป็นการร่วมคิด 
ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมประเมินและร่วมพัฒนา รวมทั งพบว่าการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก 

(2) การใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาความรู้
โดยผ่านกิจกรรม โครงการ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน มี
จิตส้านึก และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม สร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมทั ง
ร่วมคิด วางแผน ตัดสินใจ ร่วมด้าเนินงาน แก้ไข
อุปสรรคร่วมกัน 

(3) การที่ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยอาจจะเป็น
เรื่องของโอกาสและเวลาของการมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ประชาชนต้องประกอบอาชีพ หารายได้ท้าให้ไม่มีเวลา 
และโอกาส ดังนั นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรผ่านทาง
โรงเรียนและด้าเนินการในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้
เยาวชน คนในชุมชน และครู ได้มีโอกาสพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ผลลัพธ์และตัวชี วัดความส้าเร็จ 

(1) ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมโดยสมัครใจ 

(2) ความพึงพอใจในกิจกรรมของ ชุมชน ครู 
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

( 3 )  มี ก า รจั ด ตั ง ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
ปัจจัยที่ท้าให้ประสบความส้าเร็จ 

(1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้
ระหว่าง ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
จากมหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการ
ออกแบบและสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่าย และ
การวิเคราะห์คุณภาพน ้า จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 
และโรงเรียนด้าเนินการในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี ด้วย
ตนเอง 
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The Development of Local Products to Raise People live in SME: 
The halal legendary food of Talad Keaw Village 
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนต านานอาหารมุสลิม 
บ้านตลาดแก้ว ซึ่งเดิมมีอาชีพประมงเป็นหลัก แต่ต่อมาประสบปัญหาน้ าท่วมใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ปทุมธานีและนนทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2554 ชาวบ้านในชุมชนต้องอพยพและต้องสร้างอาชีพใหม่ จึงได้เปลี่ยนอาชีพจาก
ชาวประมงมาเป็นผู้ผลิตอาหารให้ชาวกลุ่มมุสลิมบริโภคและจัดจ าหน่าย  แต่เนื่องจากกลุ่มชาวบ้านยังขาดความ
ช านาญ และยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเป็นจ านวนมาก จึงได้ขอความสนับสนุนไปยัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรอัตโนมัติเฉพาะทางเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประดิษฐ์เครื่องจักรในการประกอบอาชีพไปแล้วจ านวน 6 ประเภท 
ประกอบไปด้วย เครื่องนวดแป้ง เครื่องบดผงกะหรี่(เพื่อผลิตโรตี-ผงกะหรี่) เครื่องผลิตขนมจีบอัตโนมัติ เครื่องสับไม้ที่
หักโค่น เครื่องอัดฟาง และเครื่องขายเคบับ ภายหลังการส่งมอบเครื่องจักรไปแล้ว ยังได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่ผลงาน
การผลิตในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการต่าง ๆเป็นจ านวนมาก จากผลของการท าวิจัยฉบับนี้พบว่าสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้วได้อย่างเป็นผลส าเร็จมากกว่า  
6 ผลิตภัณฑ์ 

 
ค าส าคัญ อาหารมุสลิม, โรตี, ผงกะหร่ี, บ้านตลาดแก้ว, จังหวัดนนทบุรี 
 
ABSTRACT 

This article aimed to develop and conserve the legendary halal food products of Talad Keaw 
(Keaw Market). The Muslim people there used to earn their living by fishing but in the year 2011, the 
land around Bangkok, Prathumthani and Nonthaburi were flooded. They had to move and seek for 
new jobs. They changed their living from being fishermen to be halal food producers and vendors.  
However, they lacked of expertise and equipment.  They asked for help from the division of Electrical 
Power Engineering, faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phar nakhon to 
provide them some specific prototypes to produce their halal food. During the year 2011 to 2015, 
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the researchers have served them with the six prototypes such as the flour mixer, the curry powder 
mixer for Roti and Curry, the automatic Dimsum making machine, the chopping machine, the hay 
pressing machine and the Kebab automatic vending machine. Morover, these inventions were 
exhibited in various conferences and exhibitions. 

The result of the project also revealed that these six prototypes could raise the quality of 
people lives in Talad Keaw village very well.  
 
Keywords halal food, Roti, Curry, Talad Keaw village, Nonthaburi Province 
 
บทน า 

ชุมชนบ้านตลาดแก้วเป็นชุมชนเก่าแก่ย้าย
ถิ่นฐานมาจากอยุธยา หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ล่อง
แพมาตามล าน้ าเจ้าพระยา ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ชาวแขก
แพ” เพราะเป็นประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนา
อิสลาม มาพบท าเลที่เหมาะสม ต าบลสวนใหญ่ใน
ปัจจุบัน จึงได้ปักหลักเป็นชาวชุมชนริมน้ า ประกอบ
อาชีพท าการประมง ทอดแห ลอยช้อน เลี้ยงชีพเป็น
ส่วนใหญ่  ต่อมารัฐได้อนุญาติให้ใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ 
บ้านเรือนกว่า 300 หลังคาเรือนปลูกอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา จึงท าให้เวลาที่มีน้ าหลาก น้ าท่วมชุมชน
บ้านตลาดแก้วจะโดนหนักที่สุด เมื่อปี 2554 เกิดน้ า
ท่วมหนักที่สุด ชาวบ้าน 547  หลังคาเรือน ผู้คนกว่า 
3,860 คนเดือดร้อนกันทั่วหน้า ประชาชนบางส่วน
ได้มาอาศัยอาคารเรียบ โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ
โรงเรียนวัดปากน้ า (พิบูลสงคราม) เป็นศูนย์พักพิง 
ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กระทรวง
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเปิด
อบรมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ศูนย์พักพิง และเมื่อหลังน้ าลด
ชาวบ้านได้เรียนรู้วิชาชีพต่าง ๆ ก็ตื่นตัวที่อยากจะท า
กิจกรรมสร้างรายได้ ลดปลดหนี้สิน จึงเกิดการรวมตัว
กันเปิดเวทีประชาคม แสวงหาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ที่จะ
สร้างรายได้ 

ในที่สุดมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า “โรตีแช่แข็ง 
และผงกะหร่ี” ที่ชาวมุสลิมทั่วไปบริโภคกันเป็นประจ า
น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ควรน ามาด าเนิน
โครงการ  ในที่สุดจากผู้ขายโรตี และผู้ผลิตผงกะหรี่ 
บริโภคกัน ได้น าสูตรต้นต าหรับเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่
ตกทอดกันมาช้านาน มาผลิตเป็นสินค้าชุมชน เพื่อ
จ าหน่ายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    

  
 

วิธีการด าเนินงาน  
การผลิตโรตีแช่แข็ง และผงกะหรี่ จึงได้เริมผลิตกัน
แบบชาวบ้านใช้ภูมิปัญญา ลองผิด ลองถูก กว่าจะเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคก็ใช้เวลากว่า 1 ปี จึงเป็นที่รู้จัก 
ซื้อบริโภคกัน กลุ่มได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็น 
วิสาหกิจชุมชนในปี 2554 เมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การ
ผลิตก็ไม่ทันต่อความต้องการ เพราะแรงงานที่มีความ
ช านาญยังไม่มากพอ จึงแสวงหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการผลิต เครื่องนวดแป้ง เครื่องบดผงกะหรี่ 
ถือเป็นความต้องการสูงสุด เพราะจะช่วยผ่อนแรงใน
การนวด และสร้างความรวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน 
ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมในขณะนั้น ได้ให้
ค าปรึกษา และลงมาส ารวจพื้นที่ พบกลุ่มประชาชนที่
รวมตัวกันด าเนินโครงการ  
 ในที่สุดทางกลุ่มฯก็ได้มีโอกาสน าเสนอเรื่อง 
ขอเครื่องจักรนวดแป้ง และเครื่องบดผงกะหรี่ ไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช    มงคลพระนคร(เหนือ)  
ในปี 2555 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการตามที่
ขอ ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการจัดสร้าง
จนส าเร็จ และได้ส่งมองเครื่องในปี 2555 รวมไปถึง
การจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องจักร  พร้อมมอบ
เอกสารการใช้งาน การบ ารุงรักษาให้แก่กลุ่มฯด้วย 
การผลิตอย่างจริงจัง และเป็นมาตรฐานก็เริ่มใช้มา
จนถึงปัจจุบัน ในปี 2557 ทางกลุ่มฯต้องการจะพัฒนา
บุคลากร องค์กรของกลุ่มฯ รวมไปถึงประชาชนใน
ชุมชนให้ได้เรียนรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ การการติดต่อ
ค้าขายทาง Internet  และการอบรมภาษาอังกฤษ 
CONVERSATION เพื่ อ เ ต รี ยมความพร้ อม เ ข้ า สู่  
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the researchers have served them with the six prototypes such as the flour mixer, the curry powder 
mixer for Roti and Curry, the automatic Dimsum making machine, the chopping machine, the hay 
pressing machine and the Kebab automatic vending machine. Morover, these inventions were 
exhibited in various conferences and exhibitions. 

The result of the project also revealed that these six prototypes could raise the quality of 
people lives in Talad Keaw village very well.  
 
Keywords halal food, Roti, Curry, Talad Keaw village, Nonthaburi Province 
 
บทน า 

ชุมชนบ้านตลาดแก้วเป็นชุมชนเก่าแก่ย้าย
ถิ่นฐานมาจากอยุธยา หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา ล่อง
แพมาตามล าน้ าเจ้าพระยา ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ชาวแขก
แพ” เพราะเป็นประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนา
อิสลาม มาพบท าเลที่เหมาะสม ต าบลสวนใหญ่ใน
ปัจจุบัน จึงได้ปักหลักเป็นชาวชุมชนริมน้ า ประกอบ
อาชีพท าการประมง ทอดแห ลอยช้อน เลี้ยงชีพเป็น
ส่วนใหญ่  ต่อมารัฐได้อนุญาติให้ใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยาปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ 
บ้านเรือนกว่า 300 หลังคาเรือนปลูกอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา จึงท าให้เวลาที่มีน้ าหลาก น้ าท่วมชุมชน
บ้านตลาดแก้วจะโดนหนักที่สุด เมื่อปี 2554 เกิดน้ า
ท่วมหนักที่สุด ชาวบ้าน 547  หลังคาเรือน ผู้คนกว่า 
3,860 คนเดือดร้อนกันทั่วหน้า ประชาชนบางส่วน
ได้มาอาศัยอาคารเรียบ โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ
โรงเรียนวัดปากน้ า (พิบูลสงคราม) เป็นศูนย์พักพิง 
ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กระทรวง
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเปิด
อบรมวิชาชีพต่าง ๆ ที่ศูนย์พักพิง และเมื่อหลังน้ าลด
ชาวบ้านได้เรียนรู้วิชาชีพต่าง ๆ ก็ตื่นตัวที่อยากจะท า
กิจกรรมสร้างรายได้ ลดปลดหนี้สิน จึงเกิดการรวมตัว
กันเปิดเวทีประชาคม แสวงหาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ที่จะ
สร้างรายได้ 

ในที่สุดมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า “โรตีแช่แข็ง 
และผงกะหร่ี” ที่ชาวมุสลิมทั่วไปบริโภคกันเป็นประจ า
น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกท่ีควรน ามาด าเนิน
โครงการ  ในที่สุดจากผู้ขายโรตี และผู้ผลิตผงกะหรี่ 
บริโภคกัน ได้น าสูตรต้นต าหรับเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่
ตกทอดกันมาช้านาน มาผลิตเป็นสินค้าชุมชน เพื่อ
จ าหน่ายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้    

  
 

วิธีการด าเนินงาน  
การผลิตโรตีแช่แข็ง และผงกะหรี่ จึงได้เริมผลิตกัน
แบบชาวบ้านใช้ภูมิปัญญา ลองผิด ลองถูก กว่าจะเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคก็ใช้เวลากว่า 1 ปี จึงเป็นที่รู้จัก 
ซื้อบริโภคกัน กลุ่มได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็น 
วิสาหกิจชุมชนในปี 2554 เมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การ
ผลิตก็ไม่ทันต่อความต้องการ เพราะแรงงานที่มีความ
ช านาญยังไม่มากพอ จึงแสวงหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการผลิต เครื่องนวดแป้ง เครื่องบดผงกะหรี่ 
ถือเป็นความต้องการสูงสุด เพราะจะช่วยผ่อนแรงใน
การนวด และสร้างความรวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน 
ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมในขณะนั้น ได้ให้
ค าปรึกษา และลงมาส ารวจพื้นที่ พบกลุ่มประชาชนที่
รวมตัวกันด าเนินโครงการ  
 ในที่สุดทางกลุ่มฯก็ได้มีโอกาสน าเสนอเรื่อง 
ขอเครื่องจักรนวดแป้ง และเครื่องบดผงกะหรี่ ไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช    มงคลพระนคร(เหนือ)  
ในปี 2555 ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการตามที่
ขอ ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการจัดสร้าง
จนส าเร็จ และได้ส่งมองเครื่องในปี 2555 รวมไปถึง
การจัดโครงการอบรมการใช้เครื่องจักร  พร้อมมอบ
เอกสารการใช้งาน การบ ารุงรักษาให้แก่กลุ่มฯด้วย 
การผลิตอย่างจริงจัง และเป็นมาตรฐานก็เริ่มใช้มา
จนถึงปัจจุบัน ในปี 2557 ทางกลุ่มฯต้องการจะพัฒนา
บุคลากร องค์กรของกลุ่มฯ รวมไปถึงประชาชนใน
ชุมชนให้ได้เรียนรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ การการติดต่อ
ค้าขายทาง Internet  และการอบรมภาษาอังกฤษ 
CONVERSATION เพื่ อ เ ต รี ยมความพร้ อม เ ข้ า สู่  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การอบรมทั้งสองมีผู้สนใจ
เข้าร่วมหลายสิบคน ทุกคนได้รับใบประกาศนียบัตรท่ี
มหาวิทยาลัยมอบให้ทุกคน ไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 1 ประธานกลุ่มฯเข้าร่วมทดสอบเครื่องนวดแป้ง
ที่ออกแบบและสร้างโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวแทนชุมชนก าลังทดสอบเครื่องบดผงกะหรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ผลผลิตโรตีแชง่แข็งของกลุ่มชุมชน                                                             
(โรตีแช่แข็ง บรรจุซองน้ าหนักซองละ 250 กรัม) 

 

 
โรตีแช่แข็ง วัตถุดิบที่ใช้  แป้งสาลี ไข่ไก่   

นมสด น้ าตาลทราย เกลือ น้ าสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑผ์งกะหร่ี  
บรรจุซองน้ าหนักซองละ 60 กรัม 

 
ผงกะหรี่   ส่วนผสมส าคัญประกอบไปด้วย

สมุนไพร 9 ชนิด  ลูกผักชี  ยี่หล่า   ลูกกระวาน 
กานพลู  เปลือกอบเชย  พริกไทย  ขมิ้น  ลูกเฮล  และ
ย่าฝรั่ง 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการขับเคลื่อนของกลุ่มฯที่เป็นรูปธรรม
ต่อเนื่องเสมอมา จึงได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้
ประสาน แสวงหากลุ่มฯ เพื่อน ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ที่
มีองค์กรที่ชัดเจน เข้มแข็ง แต่ยังขาดเครื่องมือ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก กลุ่มฯได้เป็นผู้ประสาน
จนในที่สุดในปี 2556-2557 ได้ขอความอนุเคราะห์
จัดสร้างเครื่องจักรให้กับกลุ่มฯ เพื่อน ๆ อีก 3 เคร่ือง 

 
- เครื่องผลิตขนมจีบอัตโนมัติ  ให้กับกลุ่ม

ชุมชนสุเหร่าตลาดขวัญ 
- เครื่องสับไม้ที่หักโค่นจากน้ าท่วม ให้กับ

กลุ่มชุมชนต าบลบางศรีทอง 
- เครื่องอัดฟาง ให้กับกลุ่มชุมชนต าบล

ไทรน้อย 

และได้ขยายกิจกรรม ขายเคบับ เพราะเป็น
การต่อยอดจากวัตถุดิบเดียวกัน  จึงได้เครื่องเคบับมา
อีก 1 เคร่ือง 
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รูปที่ 5 พิธีมอบและทดสอบเครื่องขายเคบับ ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
การน าไปใช้  

ทางกลุ่มฯได้มีโอกาสไปออกงานแสดงสินค้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ คืองาน “ รักษ์โลกร้อน 360 
องศา “ ของไทยทีวีสีช่อง3 ที่เมืองทองธานี เป็นเวลา 
3 วัน ได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ 
นับว่าในครั้งนั้นเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และ
ต่อๆ มาก็ได้ออกร้านในงานต่าง ๆ งานสองฝั่ ง
เจ้าพระยามหาเจษฏาบดิน ของวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี ร่วมออกร้าน 3ปี ติดต่อ งานแจก     ปัญญา
บัตรของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาพลเมืองชุมชน  3ปี
ติดต่อ ร่วมออกร้านค้างานรียาสัมพันธ์ของชุมชนบ้าน
ตาดแก้ว 3ปีอีกเช่นกันและอีกหลายงานได้รับความ
สนใจซื้อไปบริโภค บางงานก็ได้พันธมิตรทางธุรกิจเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายให้น าสินค้าไปวางขายหลายแห่ง และ
ในปี 2558 ได้ไปออกงานที่ศูนย์การค้าเอสพานาร์ด สี่
แยกแครายกับพัฒนาสังคมจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ได้
ตามมาคือ เจ้าหน้าท่ีฮาลาล ได้มาพบเห็น และได้
พูดคุยกันว่าน่าจะขอเป็นสินค้าฮาลาล เพราะรัฐบาล
ก าลังสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ให้เป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ กลุ่มฯจึงด าเนินการยื่นขอจดแจ้ง 
สิ่ งที่ ต ามมา  คื อ  ต้ องพัฒนาห้องผลิ ต ใ ห้อยู่ ใน
ข้อก าหนด  เรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งเจือปน 
กลุ่มจึงได้พัฒนาตกแต่ง และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพิ่มเติมหลายรายการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ซึ่ง
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้กลุ่มฯก็จะได้ 
HALAL เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพสินค้า คาดว่าจะ
สร้างยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

- ปัจจุบันสามารถผลิตสินค้า 2 ชนิดได้
อย่างละ 300 แพคต่อวัน 
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รูปที่ 5 พิธีมอบและทดสอบเครื่องขายเคบับ ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
การน าไปใช้  

ทางกลุ่มฯได้มีโอกาสไปออกงานแสดงสินค้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ คืองาน “ รักษ์โลกร้อน 360 
องศา “ ของไทยทีวีสีช่อง3 ที่เมืองทองธานี เป็นเวลา 
3 วัน ได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมงาน ซื้อผลิตภัณฑ์ 
นับว่าในครั้งนั้นเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และ
ต่อๆ มาก็ไ ด้ออกร้านในงานต่าง ๆ งานสองฝั่ ง
เจ้าพระยามหาเจษฏาบดิน ของวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรี ร่วมออกร้าน 3ปี ติดต่อ งานแจก     ปัญญา
บัตรของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาพลเมืองชุมชน  3ปี
ติดต่อ ร่วมออกร้านค้างานรียาสัมพันธ์ของชุมชนบ้าน
ตาดแก้ว 3ปีอีกเช่นกันและอีกหลายงานได้รับความ
สนใจซื้อไปบริโภค บางงานก็ได้พันธมิตรทางธุรกิจเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายให้น าสินค้าไปวางขายหลายแห่ง และ
ในปี 2558 ได้ไปออกงานที่ศูนย์การค้าเอสพานาร์ด สี่
แยกแครายกับพัฒนาสังคมจังหวัดนนทบุรี สิ่งที่ได้
ตามมาคือ เจ้าหน้าท่ีฮาลาล ได้มาพบเห็น และได้
พูดคุยกันว่าน่าจะขอเป็นสินค้าฮาลาล เพราะรัฐบาล
ก าลังสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ให้เป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ กลุ่มฯจึงด าเนินการยื่นขอจดแจ้ง 
สิ่ งที่ ต ามมา  คื อ  ต้ องพัฒนาห้องผลิ ต ใ ห้อยู่ ใน
ข้อก าหนด  เรื่องความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งเจือปน 
กลุ่มจึงได้พัฒนาตกแต่ง และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพิ่มเติมหลายรายการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ซึ่ง
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้กลุ่มฯก็จะได้ 
HALAL เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพสินค้า คาดว่าจะ
สร้างยอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

- ปัจจุบันสามารถผลิตสินค้า 2 ชนิดได้
อย่างละ 300 แพคต่อวัน 

- มีคณะท างาน ผู้บริหารที่เข้มแข็ง 
- มีบุคลากร แรงงานที่ช านานการ ใช้

เครื่องจักรที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
- มีตลาดขยายกว้างขวาง ร้านโชว์ฮ่วย 

ร้านค้าสถาบันต่างๆเป็นที่ยอมรับของ
การจัดอาหาร และอาหารเบรกในการ
ประชุมต่างๆ 

- มีเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตที่
เป็นสากล 

 
 
 
 
 
 
 

- มีตลาดที่เข้มแข็ง กลุ่มฯผู้ริเริ่ม และชาว
ชุมชนบ้านตลบาดแก้ว 

- ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง ขยายสู่
ต่างจังหวัด 

- มีตัวแทนจ าหน่ายที่มีความสามารถ 
- มีการขายหุ้นๆ ละ 100 บาท และมี

แนวโน้มจะมีผู้เข้ามาซื้อเพิ่มมากขึ้น 
- เป็นที่ยอมรับของกลุ่มภาคี เครือข่ายให้

น าสินค้าเข้าไปแทรกจ าหน่ายในต าบล
อ่ืน 

- มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร(พระ
นคร เหนื อ )  ใ ห้ ค ว าม ไ ว้ ว า ง ใ จ ใน
คณะท างาน 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เอกสารส าคัญการถือครองหุ้นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต านานอาหารมสุลิม “บ้าน

ตลาดแก้ว” 
 

ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกจิชมุชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว“โรตี-ผงกะหร่ี” 
(การใช้กลยุทธธ์ุรกิจเพ่ือสังคม พัฒนาองค์กรมาตลอดระยะเวลาด าเนินการ) 
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จากแผนภูมิตารางดังกล่ าวจะเห็นการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
ภายใต้ความสามารถในกรอบความพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริ จึงท าให้กลุ่มฯ ของเรายังคงอยู่อย่าง
มั่นคง และแผนในอนาคตที่จะน าสินค้าสู่ตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประชากรกรเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่มีเป็นมุสลิมกว่า สี่ร้อยล้านคนน่าจะเป็น
ตลาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ และรวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย 52 ต าบลของจังหวัดนนทบุรี 
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ จะสร้างเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนต่ังแต่รากหญ้าที่มาร่วมกัน ชุมชน 
จังหวัดนนทบุรี ก็จะได้เป็นเป้าหมายส าคัญที่กลุ่มนัก
ธุรกิจจะมาเยี่ยมชม ซื้อหาสินค้าผลิตภัณฑ์ส่งออกไป
จ าหน่ายน ารายได้เข้าสู่ประเทศ 
 
อภิปรายผล 

การน าโครงการนี้ไปใช ้
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะต่อยอดให้กลุ่มต่าง ๆ 
2. สามารถน าแนวคิดการท างาน เสนอสู่

นโยบายภาครัฐในการให้งบประมาณส่งเสริม และ
พัฒนา 

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วโลก โดยเฉพาะ
มุสลิมกว่า พันล้านคนบริโภคเป็นประจ า จะสร้างเม็ด
เงินน าเข้ามหาศาล 

4. ผลประโยชน์หลายส่วนตัดแบ่งออก เพื่อ
การพัฒนาสังคมส่วนรวม 

5. สร้างงานให้กับผู้คนในแต่ละข้อต่อของ
การด าเนินการ 

สรุปผล 
1. ได้ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีต านาน 

และรู้จักปราชญ์ ในชุมชนมากขึ้น สิ่งส าคัญกลุ่มฯ คง
ไม่หยุดที่ผลิตภัณฑ์เพียง 3 ผลิตภัณฑ์นี้  ในชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เป็นต านาน เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ข้าวเหนียวหน้าตะโก้ ข้าวแขก 

และอ่ืน ๆอีกหลายชนิดทั้งคาว และหวาน ซึ่งก าลัง
คัดเลือกน ามาผลิตต่อไป 

2. จากการใช้เครื่องจักรท่ีเป็น นวัตกรรมใหม่ที่
ดีใช้ในการผลิตแต่ในส่วนของ เครื่องบรรจุภัณฑ์ก็ยัง
จ าเป็น เพื่อถนอมอาหารให้เก็บได้ยาวนาน 

3. พื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว มีอาณาเขต 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  

มีคลองบางเขนเก่ากั้น  
ทิศเหนือ   ติดถนนพบิูลสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดคลองวัดพลบัพลา 
ทิศใต้ ติดแม่น ้าเจ้าพระยา  

 มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นชุมชนเก่าแก่ 
มีสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้สักเก่าแก่  มีมัสยิดที่สวยงาม 
มีวัดสองวัดที่มีเกจิอาจารย์ส าคัญ และโรงเรียนอีก 
2 โรงเรียน จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
วัฒนธรรมได้อย่างดี จะสร้างเม็ดเงินให้กับประชาชน
ในชุมชนโดยทั่วไป จะเป็นแหล่งที่ชาวมุสลิมใน
อาเซียนจะต้องแวะเวียนมาละหมาด เพราะอยู่ใกล้
การคมนาคม ทั้งทางบก และทางน้ า และจะเป็นจุด
การเจรจาการค้าอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตและออกจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด 
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ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ จะสร้างเศรษฐกิจ
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ทิศใต้ ติดแม่น ้าเจ้าพระยา  
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รูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตและออกจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 แผนที่และแนวเขตของชุมชนบ้านตลาดแก้ว 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 
ของโรงงานสหกรณ์กองทนุสวนยาง 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าการปรับปรุงเคร่ืองจักร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 ของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า กระบวนการผลิตของโรงงานมีของเสียเกิดขึ้น ได้แก่ ยางฟอง ยางคัตติ้ง และเศษยาง ซึ่ง
เกิดขึ้นจากวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม ไม่มีมาตรฐานการผลิต ขาดการตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต และการ
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คําสําคัญ ยางแผนรมควันชั้น 3 ยางคัตติ้ง 
 
ABSTRACT 

Research aims to develop more efficient production processes. And adjusted the equipment 
to be used effectively. Production of rubber smoked sheet 3 grade rubber factory Cooperative. A 
survey finds Production at the plant has occurred, including waste tires, scrap tires and rubber foam 
cutting caused by improper manufacturing methods. No production standards Lack of monitoring of 
the production process. And maintenance Including improvements to the appropriate machine. 
From the analysis of the cause and effect diagram problems with production issues encountered 
tire problems was caused by cutting sheets of rubber. And some rubber roller hit stripes. The volume 
of waste As well waste time sorting tires. Before the adjustment to the factory rubber cutting the 
average 7438 kg/year after the war plans and Takg plug in a condition to work normally. In order to 
have an equal distance Plate and replace the bearings and shaft of roll rubber mask. The plan for 
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preventive maintenance. To always be available, including the preparation of standards for the 
production and auditing of the DRC of latex in the pond. To determine the acidity of the water and 
the latex is used in the production of rubber sheets. Rubber weight cutting down to 5467.51 kg/year, 
or a decrease of 1970.49 kg/year, representing 26.46 percent of the original value of the tire cutting 
Increasing Adjusted 84,746.41 THB/year. 
 
Keywords rubber smoked sheet 3 (RSS3), rubber foam cutting 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย 
ผลผลิตจากยางพาราได้ ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเภท เช่น ยางรถยนต์ 
เครื่องมือทาง 

การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ฟองน้ า สายพาน เป็น
ต้น เนื่องจากยางพารามีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัสดุ
ธรรมชาติอ่ืนๆ คือ สามารถยืดหยุ่นหรือแข็งถึงขนาด
ใช้แทนโลหะบางชนิดก็ได้ สามารถเก็บน้ าได้ อัดลมไว้
ได้ ไม่รั่ว และยังเป็นฉนวนไฟฟ้า  จากประโยชน์และ
คุณสมบัติดังกล่าวจึงท าให้ความต้องการใช้ยางพารามี
ปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล พบว่าในปี  
2551 อัญชลี ได้ท าการศึกษาปัญหาการผลิตยางแผ่น
รมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางปริก จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยปัญหาที่พบมี 5 ประการ คือ 
ยางคัตติ้ง ยางฟอง ยางมีสิ่งสกปรก ยางสุกไม่ทั่ว และ
ยางเหนียวเยิ้ม โดยปัญหาที่พบมาก คือ ยางคัตติ้งและ
ยางฟอง ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสามารถลดปริมาณของเสียที่ เกิดจากปัญหา
ยางคัตติ้งได้ 1.43% ปัญหายางฟองลดลง 1.01% 
หลังจากนั้นในปี 2553 ขจรศักด์ิ ได้ศึกษาปัญหาของ
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้ท าการส ารวจและ
สังเกตแต่ละกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนโดย
ได้น าเทคนิคแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตมา
ใช้ศึกษากระบวนการท างานเพ่ือท าการปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น ผลของการปรับปรุงมีดังนี้  
ขั้นตอนแรกการน าน้ ายางเข้ามาในโรงงาน ขั้นตอนท่ี
สองการแปรรูปน้ ายางพารา สามารถลดเวลาในการ
ท างานลงทั้งสิ้น 900 นาทีหรือ 62.03% ขั้นตอนที่
สามการน ายางพาราแผ่นเข้าโรงอบ สามารถลด

ขั้นตอนการด าเนินงานลงทั้งสิ้น 1 ขั้นตอนหรือ 25% 
และขั้นตอนสุดท้ายการคัดแยกและบรรจุภัณฑ์ 
สามารถลดระยะทางระหว่างโรงอบยางพาราถึงคลัง
เก็บสินค้าลงทั้ งสิ้นเป็นระยะทาง 40 เมตรหรือ 
29.41% ข้ันตอนการท างานลดลงทั้งสิ้น 1 ขั้นตอน
หรือ 7.14% และลดเวลาในการท างานลงทั้งสิ้น 1 
นาทีหรือ 5.55% สรุปค่าเฉลี่ยผลของการปรับปรุง
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 สามารถลดระยะทาง
ลงได้ทั้งสิ้น 9% เวลาที่ใช้ลดลงทั้งสิ้น 13.8% และ
ขั้นตอนในการท างานลดลงทั้งสิ้น 5.26% 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน
สหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา พบว่า เร่ิมกิจการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิก
ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปยางแผ่นรมควัน
เป็นหลัก โดยจะท าการรับซื้อน้ ายางสดจากสมาชิก ซึ่ง
จะด าเนินการผลิตตลอดเกือบทั้งปี ยกเว้นในช่วงฤดู
ฝน ส่วนกระบวนการจัดจ าหน่ายจะอยู่ในรูปแบบการ
ขายตรง อย่างไรก็ตามในกระบวนการแปรรูปจะมี
นโยบายการผลิตตามปริมาณน้ ายางสดที่รับซื้อจาก
สมาชิก ซึ่งมีก าลังการผลิตสูงสุด 720 ตันต่อปี  

โดยกระบวนการผลิตของโรงงานมีของเสีย
เกิดขึ้น ได้แก่ ยางฟอง ยางคัตติ้ง และเศษยาง ซึ่ง
เกิดขึ้นจากวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม ไม่มีมาตรฐาน
การผลิต ขาดการตรวจสอบในข้ันตอนการผลิต และ
การบ ารุงรักษาเครื่องจักร รวมไปถึงการปรับปรุง
เครื่องจักรให้เหมาะสม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และท าการปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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preventive maintenance. To always be available, including the preparation of standards for the 
production and auditing of the DRC of latex in the pond. To determine the acidity of the water and 
the latex is used in the production of rubber sheets. Rubber weight cutting down to 5467.51 kg/year, 
or a decrease of 1970.49 kg/year, representing 26.46 percent of the original value of the tire cutting 
Increasing Adjusted 84,746.41 THB/year. 
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วิธีการดําเนินงาน  
1. การส ารวจวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาของ

สถานประกอบการ 
จากการเข้าวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการ

ผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา พบว่า
กระบวนการผลิตมีของเสียเกิดขึ้น ได้แก่ ยางฟอง 
ยางคัตติ้ง และเศษยาง ซึ่งจากการร่วมส ารวจของทาง
สถานประกอบการกับทีมที่ ปรึกษา  พบว่ า  ใน
กระบวนการผลิตมีความสูญเสียเกิดขึ้นในหลาย
กระบวนการ ทั้งในเรื่องของวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
ไม่มีมาตรฐานการผลิต ขาดการตรวจสอบในขั้นตอน
การผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักร รวมไปถึงการ
ปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะสม  

จากการสัมภาษณ์และส ารวจกระบวนการ
ผลิตภายในสถานประกอบการ เพื่อด าเนินการหา
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและคัดเลือกหัวข้อปัญหาที่จะ
น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยมีระดับความส าคัญของ
ปัญหาดังนี้ 

 
ตารางที่  1 การคัดเลือกหัวข้อปัญหาเพื่อน ามา

ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 

ปัญหา 
โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ ความรุนแรง รวมคะแนน 

(ล าดับ
ความส าคัญ) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ยางฟอง  √   √      √  6 (2) 
ยางคัตต้ิง   √   √    √   7 (1) 
เศษยาง  √    √   √    5 (3) 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้น
บ่อยที่สุดและมีความถี่ในการเกิดสูงนั้นคือ ปัญหา
ยางคัตติ้ง เนื่องจากมีแผ่นยางขาด (รูป 1(ก)) และแผ่น
ยางบางส่วนไม่โดนลูกกลิ้งลาย (ภาพประกอบ 1(ข))  
เกิดขึ้นจ านวนมาก 

 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 1 ลักษณะของปัญหายางคัตติ้ง 
ลักษณะแผน่ยางขาด (ก) 

ลักษณะแผน่ยางบริเวณที่ไมโ่ดนลูกกลิ้งลาย (ข) 
 

ลักษณะและสาเหตุของปัญหา คือ แผ่นยาง
ขาดขณะเข้าเครื่องรีดยาง ท าให้ต้องขายเป็นยางคัตติง้ 
เนื่องจากยางขาดไม่เต็มแผ่น และ แผ่นยางที่ไม่โดน
ลูกกลิ้งลาย ซึ่งเกิดจากจักรรีดยางช ารุด ส่งผลให้เนื้อ
ยางจะมีความหนาและมีความชื้น ท าให้ต้องคัตติ้งส่วน
ที่ไม่แห้งออก และขายเป็นยางคัตติ้ง 

นอกจากปัญหายางคัตติ้งแล้ว ยังพบว่า
พนักงานท ายางแผ่นจะใช้ความช านาญในการก าหนด
ปริมาณน้ าและน้ ายางที่จะใส่ลงในตะกงเพื่อท ายาง
แผ่น โดยการใช้มือจุ่มลงในน้ ายางสดเพื่อดูความ
เข้มข้นของยางซ่ึงท าให้ อัตราส่วนในการผสมไม่เป็น
มาตรฐาน ส่งผลให้ขนาดของแผ่นยางที่ได้มีน้ าหนักไม่
เท่ากัน และเมื่อน ายางแผ่นไปรีดด้วยจักรรีดยางก็จะ
ได้ยางท่ีมีขนาดแผ่นและความหนาไม่เท่ากัน เมื่อน า
ยางเข้าไปอบก็จะท าให้ยางแผ่นรมควันที่ได้สุกไม่
พร้อมกัน เนื่องจากความหนาไม่เท่ากัน ยางแผ่นบาง
จะสุกก่อน ส่วนยางแผ่นหนาจะสุกช้ากว่า แต่ไม่
สามารถน ายางที่สุกแล้วออกมาจากห้องอบได้ ซึ่ง
สาเหตุดังกล่าวท าให้ยางแผ่นบางได้รับความร้อนนาน
เกินไป ท าให้เกิดยางฟองและไม่สามารถก าหนดเวลา
ที่ใช้ในการอบได้ ท าให้สิ้นเปลืองพลังงานเกินความ
จ าเป็น และจากการส ารวจพบว่าแผ่นยางมีน้ าหนักไม่
เท่ากัน เฉลี่ย 800-1,000 กรัม/แผ่น ท าให้ก าลังการ
ผลิตไม่สม่ าเสมอ 

2. แนวทางการแก้ ไขปัญหาของสถาน
ประกอบการ 

การหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต 
หลังจากสรุปประเด็นปัญหาในกระบวนการผลิตที่
ส าคัญร่วมกับสถานประกอบการได้แล้ว จึงท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยใช้การวิเคราะห์
ด้ ว ยแผนภาพสา เหตุ และผล  ( Cause & Effect 
Diagram) ดังรูปที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ
สาเหตุและผลของปัญหาในกระบวนการผลิตพบ
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ ยางคัตติ้งที่เกิดจากแผ่น
ยางขาด และแผ่นยางบางส่วนไม่โดนลูกกลิ้งลาย ท า
ให้เกิดของเสียปริมาณมาก รวมทั้งเสียเวลาในการคัด
แยกยาง จากการวิเคราะห์ในข้างต้นจึงพบว่าสาเหตุที่
ส่งผลให้เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้ 
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- วิธีการเตรียมวัตถุดิบไม่มีมาตรฐานในการ
ผสมกรด น้ าและน้ ายาง รวมถึงไม่มีการตรวจสอบ
ความเข้มข้นของน้ ายางที่จะใช้ในกระบวนการผลิต 

- เคร่ืองจักรขาดระบบการบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- พนักงานของสถานประกอบการขาดความรู้
และการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 

- วัตถุดิบของผู้ส่งมอบแต่ละราย (สมาชิกของ
สหกรณ์) มีคุณภาพและค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
(DRC) ที่ไม่เท่ากัน 

จากประสิทธิภาพการผลิตต่ า มีแนวทางการ
ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขปัญหาที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ กา ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน โดยปัญหาที่
สหกรณ์ เป็นอยู่คือเครื่องจักรและเครื่องมือของ
สหกรณ์มีการใช้งานมานานและขาดการบ ารุงรักษา 
ท าให้เครื่องจักรช ารุดเสียหายและใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตต่ า 

รวมไปถึงการไม่มีมาตรฐานในการผลิต เพื่อใ ห้
สอดคล้องกับวัตถุดิบที่เข้ามา เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ 
DRC ของน้ ายางสดที่เข้ามามีความต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาที่
พบในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์
สวนยาง กรณีศึกษา ได้ดังแผนภาพสาเหตุและผลดัง
รูปที่ 3 แสดงวิเคราะห์ด้วยแผนภาพสาเหตุและผลของ
ปั ญ ห า ใ นก ร ะบวนก า ร ผลิ ต  ( Cause & Effect 
Diagram) พบประเด็นปัญหาที่ท าให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตต่ า พบว่าส่วนหนึ่ง คือ ขาดมาตรฐาน
ในการผลิต แนวทางการจัดท ามาตรฐานการผลิต โดย
มีการก าหนดสัดส่วนของปริมาณน้ ากับน้ ายางสดให้ได้
ขนาดแผ่นยางใกล้เคียงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการรีดยาง
แผ่ น  กา รอบยา งแผ่ นลดของ เสี ยที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตและเพิ่มก าลังการผลิตยางแผ่น
รมควันโดยการก าหนดให้แผ่นยางรมควันมีน้ าหนัก
เฉลี่ย 1,000 กรัม/แผ่น. 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพสาเหตุและผลของปัญหายางคัตติง้ 
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- วิธีการเตรียมวัตถุดิบไม่มีมาตรฐานในการ
ผสมกรด น้ าและน้ ายาง รวมถึงไม่มีการตรวจสอบ
ความเข้มข้นของน้ ายางที่จะใช้ในกระบวนการผลิต 

- เครื่องจักรขาดระบบการบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- พนักงานของสถานประกอบการขาดความรู้
และการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน 

- วัตถุดิบของผู้ส่งมอบแต่ละราย (สมาชิกของ
สหกรณ์) มีคุณภาพและค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 
(DRC) ที่ไม่เท่ากัน 

จากประสิทธิภาพการผลิตต่ า มีแนวทางการ
ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขปัญหาที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ กา ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน โดยปัญหาที่
สหกรณ์ เป็นอยู่คือเครื่องจักรและเครื่องมือของ
สหกรณ์มีการใช้งานมานานและขาดการบ ารุงรักษา 
ท าให้เครื่องจักรช ารุดเสียหายและใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตต่ า 

รวมไปถึงการไม่มีมาตรฐานในการผลิต เพื่อใ ห้
สอดคล้องกับวัตถุดิบที่เข้ามา เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ 
DRC ของน้ ายางสดที่เข้ามามีความต่างกันในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาที่
พบในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์
สวนยาง กรณีศึกษา ได้ดังแผนภาพสาเหตุและผลดัง
รูปที่ 3 แสดงวิเคราะห์ด้วยแผนภาพสาเหตุและผลของ
ปั ญ ห า ใ นก ร ะบวนก า ร ผลิ ต  ( Cause & Effect 
Diagram) พบประเด็นปัญหาที่ท าให้ประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตต่ า พบว่าส่วนหนึ่ง คือ ขาดมาตรฐาน
ในการผลิต แนวทางการจัดท ามาตรฐานการผลิต โดย
มีการก าหนดสัดส่วนของปริมาณน้ ากับน้ ายางสดให้ได้
ขนาดแผ่นยางใกล้เคียงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการรีดยาง
แผ่ น  กา รอบยา งแผ่ นลดของ เสี ยที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตและเพิ่มก าลังการผลิตยางแผ่น
รมควันโดยการก าหนดให้แผ่นยางรมควันมีน้ าหนัก
เฉลี่ย 1,000 กรัม/แผ่น. 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพสาเหตุและผลของปัญหายางคัตติง้ 

 

 
รูปที่ 3 แผนภาพสาเหตุและผลของปัญหาประสทิธิภาพการผลติต่ า 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากการที่ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาร่วมกับสถานประกอบการ โดยการใช้การ
วิเคราะห์ด้วยแผนภาพสาเหตุและผล จึงพบถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่แท้จริงแล้วว่าเป็นการผสมวัตถุดิบที่ไม่ได้
มาตรฐาน และแผ่นเสียบบิ่น-งอ ท าให้ความนิ่มของ
ยางไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งมีขนาดของแผ่นยางไม่เท่ากัน 
รวมไปถึงแกนเพลาของจักรรีดยางเกิดการสึกหรอ ท า
ให้แผ่นยางล้นขอบของลูกรีดยาง ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึง
ร่วมกับทางสถานประกอบการด าเนินการเก็บข้อมูล
ของเสีย และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทางสถาน
ประกอบการได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหายางคัตติ้ง 
จากสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

- พนักงาน มีการจัดอบรมพนักงานใน
กระบวนการผลิตให้ตระหนักถึงวิธีการท างาน พร้อม
ทั้งเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ใน
กระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต 

- เครื่องจักร ท าการซ่อมแผ่นเสียบและตะ
กงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ เพื่อให้มีระยะห่างของ
แผ่นเสียบที่เท่ากัน ซึ่งจะท าให้ได้แผ่นยางมีขนาด
เท่ากัน และให้ช่างจากภายนอกมาท าการเปลี่ยน
ลูกปืนและพอกแกนเพลาของลูกรีดยาง พร้อมทั้ง

จัดท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 
เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 4 ลักษณะแผน่เสียบและตะกงที่ช ารุด (ก)  
และลักษณะของแผน่ยางที่มีขนาดไม่เท่ากนั (ข) 

 
จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นลักษณะแผ่นเสียบ

และตะกงที่ช ารุด แผ่นเสียบหลุดจากร่อง ท าให้ความ
หนาของแผ่นยางไม่เท่ากัน และลักษณะของแผ่นยาง
ที่มีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากแผ่นเสียบบิดงอ 

- วิธีการ จัดท ามาตรฐานการผลิตและท า
การตรวจสอบค่า DRC ของน้ ายางในบ่อรวม เพื่อ
ก าหนดปริมาณกรด น้ า และน้ ายาง ที่จะใช้ในการผลติ
ยางแผ่น โดยต้องท าให้น้ ายางเจือจางด้วยน้ าสะอาด 
และใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณน้ า ช่วยในการ
ตรวจสอบปริมาณน้ าให้ถูกต้อง เพื่อให้ยางมีความ
เข้มข้นเท่ากันทุกตะกงในกระบวนการผลิต 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 5 ลักษณะลูกปืนและแกนเพลาของลูกรีดยางที่
สึกหรอ (ก) และ ลักษณะเครื่องมือในการวัดปริมาณ

น้ าให้ถูกต้องเพื่อก าหนดอัตราส่วนผสม (ข) 
 
- วัตถุดิบ ท าการรวบรวมยางจากสมาชิก

ลงในถังเก็บยางให้ได้ปริมาณมากก่อนท าการผลิต 
เพื่อให้น้ ายางที่จะน ามาผลิตยางแผ่นมีความเข้มข้น
ใกล้เคียงกัน และท าการกรองด้วยตะแกรงก่อนน ามา
ผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก 

 
ตารางที่ 2 การค านวณวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการ

ปรับปรุงปัญหายางคัตติ้ง 
การค านวณ
วิเคราะหผ์ล 

น้ าหนักยางคัตติ้ง 
เฉลี่ยต่อป ี

มูลค่ายางคัตติ้ง 
ที่เสียไป 

หน่วย กิโลกรมั/ปี บาท/ปี 
ก่อนปรับปรุง 7,438.00 115,289.00 
หลังปรับปรุง 5,467.51 30,542.60 

ผลตา่ง 1,970.49 84,746.40 
คิดเป็นร้อยละ 26.49 73.51 

 
การปรับปรุงข้ันตอนการผลิตยางแผ่น

รมควันให้มีขนาดแผ่นเท่ากันน้ าหนักเฉลี่ย 1 ,000 
กรัม/แผ่น โดยวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ค่า DRC ของน้ า
ยางก่อนผสมน้ าในตะกง 

 

 
รูปที่ 6 ข้ันตอนการปรับปรุงกระบวนการท ายาง 

 
1. ใช้บ่อรับน้ ายาง 2 บ่อ เพื่อสลับกันใน

การรวบรวมน้ ายาง โดยท าการรวบรวมน้ ายางสดจาก
สมาชิกลงบ่อท่ี 1 ให้ได้ปริมาณ 800-1,000 กิโลกรัม 
หลังจากนั้นจึงสลับใช้บ่อที่ 2 

2. เมื่อได้น้ ายางสดตามปริมาณที่ต้องการ
แล้ว ท าการกวนให้เข้ากัน และท าการเก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 10 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้อง 

3. น าตัวอย่างน้ ายางสดที่ได้ไปท าการอบ
ด้วยไมโครเวฟขนาด 800 วัตต์ เป็นเวลา 3 นาที 

4. หลังจากท าการอบแล้วให้น ายางแห้งที่
ได้ ไปชั่งน้ าหนักอีกครั้งเพื่อค านวณหาค่า DRC 

5. เมื่อได้ค่า DRC ของน้ ายางสดแล้ว ท า
การเทียบค่า DRC ที่ได้ในตาราง เพื่อก าหนดอัตราส่วน
ของน้ าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นแต่ละตะกง 

 
ตารางที่  3 ปริมาณน้ าที่ ใช้ส าหรับตะกง  ขนาด 

55x120x40 ซม. (ที่ความสูงน้ า+น้ ายาง
สด 34 ซม.) 

 
 
 
 
 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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(ก) (ข) 

รูปที่ 5 ลักษณะลูกปืนและแกนเพลาของลูกรีดยางที่
สึกหรอ (ก) และ ลักษณะเครื่องมือในการวัดปริมาณ

น้ าให้ถูกต้องเพื่อก าหนดอัตราส่วนผสม (ข) 
 
- วัตถุดิบ ท าการรวบรวมยางจากสมาชิก

ลงในถังเก็บยางให้ได้ปริมาณมากก่อนท าการผลิต 
เพื่อให้น้ ายางที่จะน ามาผลิตยางแผ่นมีความเข้มข้น
ใกล้เคียงกัน และท าการกรองด้วยตะแกรงก่อนน ามา
ผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรก 

 
ตารางท่ี 2 การค านวณวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการ

ปรับปรุงปัญหายางคัตติ้ง 
การค านวณ
วิเคราะหผ์ล 

น้ าหนักยางคัตติ้ง 
เฉลี่ยต่อป ี

มูลค่ายางคัตติ้ง 
ที่เสียไป 

หน่วย กิโลกรมั/ปี บาท/ปี 
ก่อนปรับปรุง 7,438.00 115,289.00 
หลังปรับปรุง 5,467.51 30,542.60 

ผลตา่ง 1,970.49 84,746.40 
คิดเป็นร้อยละ 26.49 73.51 

 
การปรับปรุง ข้ันตอนการผลิตยางแผ่น

รมควันให้มีขนาดแผ่นเท่ากันน้ าหนักเฉลี่ย 1 ,000 
กรัม/แผ่น โดยวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ค่า DRC ของน้ า
ยางก่อนผสมน้ าในตะกง 

 

 
รูปที่ 6 ข้ันตอนการปรับปรุงกระบวนการท ายาง 

 
1. ใช้บ่อรับน้ ายาง 2 บ่อ เพื่อสลับกันใน

การรวบรวมน้ ายาง โดยท าการรวบรวมน้ ายางสดจาก
สมาชิกลงบ่อที่ 1 ให้ได้ปริมาณ 800-1,000 กิโลกรัม 
หลังจากนั้นจึงสลับใช้บ่อที่ 2 

2. เมื่อได้น้ ายางสดตามปริมาณที่ต้องการ
แล้ว ท าการกวนให้เข้ากัน และท าการเก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 10 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้อง 

3. น าตัวอย่างน้ ายางสดที่ได้ไปท าการอบ
ด้วยไมโครเวฟขนาด 800 วัตต์ เป็นเวลา 3 นาที 

4. หลังจากท าการอบแล้วให้น ายางแห้งที่
ได้ ไปชั่งน้ าหนักอีกครั้งเพื่อค านวณหาค่า DRC 

5. เมื่อได้ค่า DRC ของน้ ายางสดแล้ว ท า
การเทียบค่า DRC ที่ได้ในตาราง เพื่อก าหนดอัตราส่วน
ของน้ าที่ใช้ในการผลิตยางแผ่นแต่ละตะกง 

 
ตารางที่  3 ปริมาณน้ าที่ ใช้ส าหรับตะกง  ขนาด 

55x120x40 ซม. (ที่ความสูงน้ า+น้ ายาง
สด 34 ซม.) 

 
 
 
 
 

เปอร์เซ็นต ์DRC 
น้ ายางสดในบ่อ
รวมท่ีวัดได้ (%) 

ระดับน้ า (ซม.) 
น้ าหนักยาง

แผ่น  
(0.8 กก/แผ่น) 

น้ าหนักยาง
แผ่น  

(0.9 กก/แผ่น) 

น้ าหนักยาง
แผ่น  

(1.0 กก/แผ่น) 
29 11 9 7 
30 12 10 8 
31 12 10 8 
32 13 11 9 
33 14 12 10 
34 14 12 10 
35 15 13 11 
36 15 13 11 
37 16 14 12 
38 16 14 12 
39 17 15 13 
40 17 15 14 

 
การนําไปใช้  

การด าเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าการปรับปรุง
เครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีศึกษา มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ค่าวัสดุ/ค่าซ่อมจักรรีดยาง 55,000 
บาท ส าหรับปรับปรุงปัญหายางคัตติ้ง และต้นทุน
ด าเนินการ 3,000 บาท ส าหรับปรับปรุงมาตรฐาน
น้ าหนักยางแห้ง 1,000 กรัม/แผ่น พบว่าภายหลังจาก
การด าเนินการปรังปรุง สถานประกอบการสามารถลด
น้ าหนักยางคัตติ้งโดยเฉลี่ยจากเดิม 7,438 กิโลกรัม/ปี 
เป็น 5,467.51 กิโลกรัม/ปี ลดลง 1,970.49 กิโลกรัม/
ปี หรือลดลงร้อยละ 26.46 จากเดิม คิดเป็นมูลค่า
ยางคัตติ้งที่เพิ่มขึ้นหลังปรับปรุง 84,746.41 บาท/ปี. 
 
อภิปรายผล 

เนื่องจากรูปแบบการท างานและลักษณะ
โครงสร้างโรงงงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ก่อตั้ง
ในปี 2538 และ 2539 มีลักษณะเหมือนกัน ท าให้การ
ด าเนินกิจการประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน งานวิจัย
นี้จึงเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท าการปรับปรุงเครื่องจักร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่ม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอ่ืนๆ สามารถน าไป เป็น
แนวทางในการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 

สรุปมาตรการด าเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสีย 

1. ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ในกระบวนการ
ผลิต 

2. ด าเนินการตรวจเช็คตะกงและแผ่นเสียบที่
ช ารุดเสียหาย เพื่อคัดแยกอันที่ใช้งานไม่ได้ออก และ
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย  

3. ท าการเปลี่ยนลูกปืนและพอกแกนเพลา
ของขอนรีดยาง 

4. จัดท ามาตรฐานการผลิตและท าการ
ตรวจสอบค่า DRC ของน้ ายางในบ่อรวม เพื่อก าหนด
สูตรการผลิตในแต่ละวัน 

5. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิต 

6. จัดท าเอกสารการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
 

กิตตกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม แ ม ค ค า ท ร อนิ ก ส์  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ อย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านเวลาและ
เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้. 
 
บรรณานุกรม 
โ ข จ ร ศั ก ดิ์  ท อ ง อะ ไพ พงษ์ .  2553.  ก า ร เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและลดต้นทุน
ด้านพลังงาน  : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป
ยางพารา. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

อัญชลี พริ้มพราย.  2551.  การวางแผนการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์
กองทุนสวนยางปริก อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช .  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.. 
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แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 

      

แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานัเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯหรือหน่วยงานต่างๆกับสังคม  
เพื่อเป้าหมายส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) 
เรียนรู้และใช้ความรู้ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โดยสมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ร่วมกัน มีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ  หรือปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข  
โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน
หรือภายนอกมหาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชน
หรือสถานประกอบการ  

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ อาท ิชุมชนหรือผู้ประกอบการ  

 
ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการ

วิชาการ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการ มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การด าเนินงานวิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้พัฒนาขึ้นต่อไป  ทั้งงานวิชาการ
รับใชส้ังคมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อผู้ประกอบการ 

 
วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงคเ์พื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่างๆได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  

 
 
 
 
 

แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ที่สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  อาทิ
ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย ์เชิงสาธารณะ หรืออื่นๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถาน
ประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถ่ินหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้  โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ  และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน  สถาน
ประกอบการ 

 
 การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
จะต้อง สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ 
คือ สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. การบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
4. ความรู้ความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban 
ขนาด 15 พอยต ์อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถสื่อจุดประสงค์การ 
วิจัยชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและ 

            คุณศัพท์ เช่น  Vaginal Microprostol in Previous Cesarean Section ที่ เหลือท าเป็น 
            เล็กหมด รวมทั้งค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอ 
            แนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal 

   microprostol in previous cesarean section ไ ม่ แนะน า ใ ห้ ใ ช้ ตั ว สั ญลั กษณ์ ต่ า งๆ 
ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้ด าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 
 ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15-20 บรรทัด

 ค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร

ภาษาองักฤษ  ให้ครบประเดน็ Objective , Material and Method, Results, Conclusion  

เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้

ภาษาไทยให้มีข ้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน 300 คํา โดยให ้

สรปุเนือ้หาของบทความทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการทําวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการวิจัย 

โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK
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 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียนเป็นความ
เรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ

(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น)

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ ระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อื่นต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่านและ
น าไปปฏิ บั ติไ ด้  (กล่าวถึงข้อ  2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง)

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ 
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย ข้อ 6.
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
      อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร  ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ

ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร 
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6 ผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พื้นที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 
รวามทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณสิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น  ข้อ  7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 

การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับ
อักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการ 
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ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่าง
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

หนังสือ 
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