
 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิสษน. คร้ังที่ 1 
1st National Conference of Northern Institute of Vocational  

Education in Agriculture 

“เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพ่ืออาชีพ” 

12 กมุภาพนัธ์ 2562 

ณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

 “Technology of Vocational Education for Career” 



การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 1 
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ 

(The 1st National Conference of Northern Institute of Vocational Education in Agriculture) 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา 

น าเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 
 

A ด้านเกษตรกรรมและประมง 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
A001 ผลของการใช๎วัสดุปรับปรุงดินตํอการเจริญ 

เติบโตและผลผลิตของข๎าวโพดหวานพันธุ๑ 
ไฮบริดซ๑ 3 ในระบบน้้าหยด 

นางเพ็ญนภา  โสใหญํ สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

01-07 

A002 การเปรียบเทียบพันธุ๑มันส้าปะหลัง 6 สายพันธุ๑ใน
พื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

นางจริชาติ  โยธะพล สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

08-13 

A003 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลตํอการผลิตดอก
แวววิเชียรกระถาง 

นางณิชารีย๑  เผาํพงศ๑วนา 
นางสาวปิยฉัตร ศรีสตับุตร 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 

14-16 

A005 ผลการใช๎ปุ๋ยเคมีต้ารับตํางๆ ที่มีตํอคุณภาพ
และผลผลิตของหมํอนผลสดพันธุ๑เชียงใหมํ 

นายบุญเยี่ยม  ประยูร
ชาญ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

17-23 

A006 การศึกษาเปรียบเทียบการใช๎ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย๑น้้าตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของเบญจมาศกระถาง 

นางปราณี  หวังมั่น 
นางเสาวมาลย๑ วิจารณ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

24-29 

A007 การศึกษาเปรียบเทียบการใช๎ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย๑น้้า ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของถั่วฝ๓กยาว 

นางสาวปราณี  สิโรดมสกุล 
นางสุวลักษณ๑ เธยีรสุคนธ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

30-34 

A008 การเปรียบเทียบพันธุ๑ถั่วฝ๓กยาว 5 สายพันธุ๑ นางปราณี  หวังมั่น 
นายเรวัตต๑ จันทวิญ๒ูรักษ๑ 
นายทรงฤทธิ์ ไกรเพชร 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

35-40 

A009 ผลของกรรมวิธีการใช๎น้้าป๓สสาวะของคนที่
แตกตํางกัน ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข๎าวโพดหวาน 

นางพิมประไพ สุขใส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 41-46 

A010 ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีตํอ
ผลผลิตของมะเขือเทศ 

นายวัชระพล  สิงหากัน สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ 

47-50 



A ด้านเกษตรกรรมและประมง 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
A011 การเปรียบเทียบการงอกของตาอ๎อยพันธุ๑

สุพรรณบุรี 50 
นายวาทิต บัวแสง 
นายเรวัตต๑ จันทวิญยูรักษ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

51-54 

A012 ศึกษาผลของการใช๎สารเรํงรากตํางชนิดกัน
ตํอการออกรากของก่ิงช้ามะนาวโดยวิธี
ควบแนํน 

นางศิวพร  อินทร๑ประสิทธ์ิ สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

55-62 

A013 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผล 
ผลิตของแตงโมโดยการเสียบยอดท่ีใช๎ต๎นตอ
แตกตํางกัน 

นายสนั่น    ดาดวง สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

63-69 

A014 การผลิตชาดาวเรือง นางสาวสุขสิริ อินจันทร๑ สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ 

70-74 

A015 ผลของปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยมูลโคหมักแห๎งที่มีตํอ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดง 

นางสาวสุทธาพันธ๑  โพธิ์
ก้าเนิด 
นายวัชรพล รักชาติ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

75-81 

A016 ผลของการใช๎ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมักโบ
กาฉิรํวมกับแหนแดงตํอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข๎าวพันธุ๑กข. 6 

นายสุพัฒชัย  กาบุญค้้า สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

82-87 

A017 
 

ผลของการตัดใบลํางกํอนการเก็บเก่ียวที่มีตํอ
ขนาดและความหวานของเมลํอนพันธุ๑จัสมิน 

นายอภิวิชญ๑  ทิพโชติ สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

88-93 

A018 
 

การใช๎กากมันส้าปะหลังแห๎งหมักยีสต๑
ทดแทนอาหารข๎นในไกํลูกผสมพื้นเมือง 

นายเลิศฤทธิ์ เอื้อสามาลย๑ 
นายปริทรรศน๑ รบกล๎า 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

94-99 

A019 
 

ผลการใช๎สารสกัดกระชายไทยตํอสมรรถนะ
การผลิตของไกํกระทง 

นายเอกสิทธิ์ สมคุณา 
นายอ้าพล ชาญชัยวัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

100-104 

A020 
 

ผลการใช๎สาระแหนํบดแห๎งตํอการรักษาโรค
ท๎องรํวงในลูกสุกร 

นายไพฑูรย๑  ศรีโพนทัน สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

105-109 

A021 
 

การศึกษาผลของการใช๎สมุนไพรใบฝรั่งใน
อาหารทดแทนยาปฏิชีวนะตํอ สมรรถนะการ
เจริญเติบโตของสุกรขุน (น้้าหนัก  60 - 100  
กิโลกรัม) 

นายกิตติศักดิ์  แทํนแก๎ว สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

110-115 



A ด้านเกษตรกรรมและประมง 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
A022 
 

อิทธิพลของ PGF 2a ตํอการสืบพันธุ๑ของโค
เนื้อลูกผสมสายพันธุ๑บราห๑มันที่ไมํมีวงรอบ
การเป็นสัด ในเขตอ้าเภอน้้าเกลี้ยง  
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายค้ารณ  เดชมา สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

116-120 

A023 
 

การใช๎หญ๎าหวานเป็นสํวนผสมในสูตรอาหาร
ตํอสมรรถภาพการผลิตของไกํเนื้อ 

นางธัญญา คงนวลอินทร๑ 
นายกิมยอย ยอน 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

121-125 

A025 
 

การศึกษาการใช๎สารสกัดรากโลํติ๊นสดและ
แห๎งที่มีผลตํอการก้าจัดเหาควาย 

นายนครินทร๑ หนูสวัสดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

126-132 

A026 
 

สายพันธุ๑สุกรที่มีผลตํอองค๑ประกอบกรด
ไขมันและปริมาณ คอเลสเตอรอลใน
กล๎ามเนื้อสันนอก 

นางสาวนุชศิว  ลุนศรีทอง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 133-138 

A027 
 

ผลการใช๎ก๎อนอาหารเสริมใบกระถินและใบ
ถั่วลายแห๎งในโคเนื้อ 

นางบรรเจิดโสม ขันแข็ง 
นายอ้านาจ ขันแข็ง 
นายสมหมาย ขาวผิว 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

139-142 

A029 
 

ศึกษาการขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เลี้ยงขุน
ระยะกลางโดยใช๎อาหารผสมครบสํวน 

นายปริญญา  หวังมัน่ 
นายชวลิต  สัมโน 
นายอนุวฒัน๑เบยีฬขุนทด 
นางอุษา  พรพงษ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

143-148 

A030 
 

ผลของพ้ืนที่ในโรงเรือนแบบปิดตํอผลผลิต 
ไกํเนื้อ 

นายพอใจ   ฤกษ๑ใหญํ 
นายสุภชล  ขันแข็ง 
นายมงคล  บุญธิมาศ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

150-154 

A031 
 

การใช๎กากมัสตาร๑ดและกากมะพร๎าวคั้นกะทิ
สดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรขุน 

นายภาดา ศรีแพนบาล 
นายโชติ นุชมํวง 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 

155-159 

A032 
 

การศึกษาผลการเลี้ยงไกํไขํด๎วยพริก สมอไทย
และปอกระเจา 

นางยาใจ สิงห๑ค้า 
นายวสันต๑  ค้าเพราะ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

160-165 

A033 
 

การศึกษาระดับที่เหมาะสมของการใช๎ถั่วฮา
มาต๎าปุนทดแทนใบกระถินปุนในสูตรอาหาร 
ไกํลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย 

นายรังสรรค๑ ป๓ญญาคม 
นายไกรเลิศ  กสิพันธ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

166-170 

 



A ด้านเกษตรกรรมและประมง 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
A034 
 

เปรียบเทียบชํวงเวลาการออกฤทธิ์ของโลํติ้น 
กากชา และปูนร๎อนตํอลูกปลานิลขนาด 2-3
เซนติเมตร 

นางรัชดา  หมอยาดี สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

171-174 

A035 
 

เปรียบเทียบระดับความเข๎มข๎นของน้้ามัน
กานพลูที่มีผลตํอการสลบและการฟ้ืนตัวของ
ปลายี่สกเทศ 

นายวิชาญ  สินชยกุล สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

175-179 

A036 
 

การใช๎ประโยชน๑ได๎ของล้าไยตกเกรดบด 
ละเอียดในอาหารตํอสมรรถภาพการผลิตของ
เป็ดเทศ 

นายศราวฒุิ นามวงษ๑ 
นายสรสิชฐ๑โลจนภีระพงศ๑   

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 180-185 

A037 
 

การศึกษาอิทธิพลของสูตรอาหารตํอการ
บังคับการผลัดขนของไกํไขํ 

นายสมยศ สถิรพงศ๑กุล 
นายสมยงค๑ จันทร๑งาม 
นายรังสรรค๑ วนชิจิวพนัธ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

186-190 

A038 
 

ผลการใช๎จุลินทรีย๑ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) 
ในการจัดการฟ๓กไขํตํอการฟ๓กออกของไกํพ้ืน
เมืองไทย (ประดูํหางด้า มข.55) 

นางสินนีาฎ พลแสง 
นายพอใจ   ฤกษ๑ใหญ ํ
นายพงศ๑เทพ  พลแสง 
นายสมหมาย  ขาวผวิ 
นางสาวอรอุมา โมห๎างหว๎า 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 191-196 

A039 
 

ผลของอัตราพํอพันธุ๑ตํอแมํพันธุ๑ตํออัตราการ
ผสมติดและอัตราการฟ๓กออกในไกํปุาตุ๎มหู
ขาวสายพันธุ๑ยโสธรและสายพันธุ๑ศรีสะเกษ 

นางสินนีาฎ พลแสง 
นายเทวนิทร๑ วงษ๑พระลับ 
นายสจี กัณหาเรียง 
นายพงศ๑เทพ  พลแสง 
นายสวุิทย๑  อินฉายา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 197-202 

A040 
 

ผลของ เ ชื้ อ จุ ลิ นท รี ย๑ อี เ อ็ มที่ มี ตํ อ ก า ร
เจริญเติบโตของไส๎เดือนดินและตํอคุณภาพ
ของมูลไส๎เดือนดิน 

นางสุธา ทองขาว สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 203-211 

A041 
 

การใช๎หญ๎าหวานในสูตรอาหารหมักส้าเร็จรูป
ตํอสมรรถนะการผลิตโคเนื้อ 

นายสนุทร  ทองด ี
นางธัญญา คงนวลอินทร๑ 
นายสพุรรณ  ไปดง 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

212-215 

A042 ผลการใช๎จุลินทรีย๑ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) 
ตํออัตราการปลํอยพํอพันธุ๑ตํอแมํพันธุ๑ไกํปุา
ตุ๎มหูขาว 

นายสุวิทย๑  อินฉายา 
นายนครินทร๑  หนสูวัสดิ ์
นางสาวเจตนา  หนูพันธ๑ 
นางสินีนาฎ พลแสง 
นายพงศ๑เทพ  พลแสง 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 216-222 



A ด้านเกษตรกรรมและประมง 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
A043 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

หอยน้้าจืดลุํมแมํน้้าปุาสักตอนบน 
นางโสภิกุลมัทวานุกูล 
 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ 

223-228 

A044 การเลี้ยงแหนแดง(Azollamicrophylla)โดย
ใช๎น้้าทิ้งจากบํอเลี้ยงปลาหมอ 

นางสุมาลี  มูลทองน๎อย สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

229-233 

A045 เปรียบเทียบการเจริญเติมโตของกบนาที่เลี้ยง
ในกระชังโดยใช๎อาหาร 3 สูตร 

นายสุรศักดิ์  โนราช สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

234-238 

A046 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบก้าจัด
สารประกอบไนโตรเจน ในการอนุบาลลูกกุ๎ง
ขาวแวนนาไม 

นายอภิรักษ๑จันทวงศ๑ 
นางพชัริดา ข้าขจร 
นางเยาวลักษณ๑  แกมกุม 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต๎ 239-243 

A047 ศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใช๎
สูตรอาหารที่แตกตํางกัน 

นางสาวอรทัย  เเสงมณีจรัส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 

244-248 

 
 
B ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
B001 การสร๎างเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้้ามันใน

กระทะส้าหรับทอดโดยใช๎แก๏สหุงต๎ม 
นายเจษฎา จินาติ 
นายบุญล้้า  ศักดิภัทรนนท๑ 
นายประสาณ  พฤกษาพิทักษ๑กุล 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 249-254 

B002 การออกแบบสร๎างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องปลอกเปลือกต๎นกกกลม 

นายชัยสมร ทนทาน สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 

255-261 

B003 อุปกรณ๑ปูองกันรถหายไฮเทค นายอภิชล  แสวงดี 
นายฤทธิเดช  บุญตา 
นายวีระศักดิ์  สุวรรณเพชร
นายสนองศิลป์  ศิริโสม 
นายชิงชัย  ศรีสุรัตน๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 262-267 

B004 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช๎
ระบบลูกเบี้ยวผสมระบบสปริง 

นายทวี มณีสาย สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 

268-273 



B ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
B005 อุปกรณ๑ยกชํวงท๎ายส้าหรับรถกระบะขนาด

กลาง 
นายธวัช  นนทธรรม 
นายอนุชิต  สร๎างสกุล 
นายอุดม  สัญญา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 274-280 

B006 ชนิดของแปูงสาลีที่มีอิทธิพลตํอการคัดเลือก
สูตรอาหารมาตรฐานในการผลิตเส๎นหมี่ 

นางสาวนริศรา อํูไทย 
นางสาวลัคนา เจตยะคา
มิน 
นายจตุพล กิจทวี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

281-286 

B007 การศึกษาจีโอโพลิเมอร๑มอร๑ต๎าร๑ นายพัชร  อํอนพรม 
นายภาคภูมิ ประทุมวัน 
นายทศธชัย บุญเลิส 
นายธนภัทร  เจริญ 
นายภานุวัฒน๑ทนงธนะ
สิทธ๑ 
นางสาวเมสิณี  นิลทะวัช 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 1 

287-292 

B008 เครื่องตรวจสอบการช้ารุดของกิโลวัตต๑ฮาว
มิเตอร๑ 1 เฟส 

นายยุทธนา  ศรีบุญปวน 
นายพงษ๑ประพันธ๑  ตัน
พงษ๑ 
นายรัตนะ  รัตนพรหม 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 

293-298 

B009    299-230 
B010 เครื่องด้านาทรีอินวัน วําท่ีร.อ.รุํงสวําง บุญหนา 

นายพิสิฐพงศ๑ จันทร๑หอม 
นายศักรินทร๑ ไชยป๓ญญา 
นายชัยวัตร  ชาติมนตรี 
นายสุพงษ๑สิทธิ์  สมัครสมาน 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 301-306 

B011 การสร๎างและหาประสิทธิภาพระบบควบคุม
สภาพแวดล๎อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส๑  
แบบอัตโนมัติด๎วย Internet of Things    

นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา 

นายวิทยา  ป๓ญญากาศ 
นายอดุลย๑  ชูบาล 
นางสาวพิมลพรรณ  ไชยตา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 307-313 

B012 เครื่องคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติ  นายวีระวฒัน๑  ภสูมหมาย 
นางสาวมลัลิกา สิทธิโชค 
นายอรุณ ทองกลม 
นายปิยะ  ภูมิภักดิ ์
นายศรัณย๑  ฤกษ๑ใหญ๐ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 314-320 



B ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
B013 การสร๎างและการหาประสิทธิภาพเครื่องแยก

เมล็ดฝูาย 
นายสุเทพ  คล๎ายชม 
นายอ้ามาตย๑  ประเทืองสุข 
นายธีระยุทธ  สุวรรณจักร๑ 
นายสถาพร  ศรีใจวงศ๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 321-325 

B014 เครื่องฝานกล๎วย นายสุพงศ๑สิทธ์ิ สมัครสมาน 

นายชัยวัตร ชาติมนตรี 
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 

326-333 

B015 การพัฒนาสมาร๑ตรีเลย๑เลียนแบบการท้างาน นายอภิสิทธิ์  แสนยากุล 
นางสาวกันยา  นันต๏ะกาศ 
นายหงษ๑ค้า  อินใจ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 334-338 

 

 

C ด้านการจัดการ บริการธุรกิจและบริการ 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
C002 การพัฒนาฐานข๎อมูลพรรณไม๎วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีร๎อยเอ็ด ที่สามารถ
ศึกษาข๎อมูลได๎โดยการอํานรหัสคิวอาร๑ 
(QR Code) 

นางเสนํจิต   กิตตินานนท๑ 
นางบุญมี ถือความสัตย๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

339-344 

C003 สภาพ และความต๎องการของผู๎เรียนใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะ 
วิชาชีพเกษตร 

นางสาวอรทัย เเสงมณีจรัส สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 345-352 

C004 การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน
ในรายวิชากลศาสตร๑เครื่องกล  ส้าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

นายสุวรรณ   ใจเที่ยง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ2 

353-361 

C005 การศึกษาความเป็น ไปได๎ ในการจัด
สถานที่พักแรมแบบฟาร๑มสเตย๑ 

นางสาวกมลวรรณ จนัทร๑แก๎ว สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ 

362-367 

C006    368-372 
C007 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การปลูก

เมลํอนแบบปิดด๎วยเทคโนโลยี Internet 
of Thing (ระยะที1่) 

นางสาวขวัญดารินทร๑  จิตหาญ 
นายนิยม  ฉินตระกูล 
นายประยุทธ  ภาคบุญ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 373-379 

 



C ด้านการจัดการ บริการธุรกิจและบริการ 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
C008 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชา การประ 

มวลผลแบบกลุํมเมฆ  
นายคชา โกศิลา สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคะวันออกเฉียง 
เหนือ 1 

380-387 

C009 การจัดการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการเกษตรส้าหรับผู๎เรียน
ระดับชั้นปวส. 

นางชนากานต๑จิตรมะโน สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง 

388-393 

C010 คุณลักษณะผู๎ท้าบัญชีที่พึงประสงค๑ของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจในจังหวัด
อุบลราชธานี  

นางสาวฐานิดา  อุทธา 
นางสาวจนัทร๑จิรา  วรรณศิลป ์

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคะวันออกเฉียง 
เหนือ4 

394-397 

C011 ป๓จจัยในการเลือกใช๎บริการส้านักงาน
บัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวฐานิดา  อุทธา 
นางสาวโสรญา จารุการ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคะวันออกเฉียง 
เหนือ4 

398-402 

C012 การสํงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
วิชาชีพเกษตร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นายทองอาบ บุญอาจ 
ดร.ศุภสิทธิ์  ดีรักษา 
นายสุรชัย แรงกล๎า 
นางสาวแพร  ปาสาจะ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง 

403-407 

C013 การศึกษาพฤติกรรมการใช๎คอมพิวเตอร๑
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

นางสาวธัญญารัตน๑   
โรจน๑ชนะพลภัทร 
นางสาวสุมาลี  อาภรณ๑พินิจเลิศ 
นางเบญจมาศ  โพธิก้าพล 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5 

408-414 

C014 การพัฒนาการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดิจิตอล
กราฟิก ผําน Google Apps for 
Education 

นางธิวาวรรณ  ฟูเต็มวงค๑ 
นายไผํสีทอง  หินสวน 
นางณัฐนรี  วงศ๑ธิมา 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ1 

415-421 

C015 ประสิทธิภาพการจัดท้าบัญชีของสถาน
บริการภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข 
เขตอ้าเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย๑  

ดร.นฤมล  ดวงแสง 
นางสาวทิพรัตน๑   อนันต๑ 

สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 4 

422-426 

 

 



C ด้านการจัดการ บริการธุรกิจและบริการ 
รหัส ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลเจ้าของงาน หน่วยงาน หน้า 
C017 รายงานผลการด้าเนินงาน การพัฒนา

สถานศึกษาด๎วยแผนกลยุทธ๑เรํงรัด
พัฒนาสถานศึกษา ให๎เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุทัยธานี พ.ศ. 2559-2560 
 

นายประเวศ  วรางกูร สถาบันการอาชีวศึกษา
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ผลของการใช้วสัดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของข้าวโพดหวานพนัธ์ุไฮบริดซ์ 3  
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Effect of Soil Improvement Materials on Growth and Yields of Sweet Corn Variety Hybrid 3 
 in Water Drip System 
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Abstract 

Effect of soil improvement materials on growth and yield of sweet corn variety hybrid 3 in water drip system. The 
experiments Randomized Complete Block Design , RCBD : Treatment 1 Non soil improvement materials for control, 
Treatment 2 Black rice husk as rate of  2,000 kg/rai, Treatment 3 Raw rice husk as rate of  2,000 kg/rai  and 
Treatment 4 Bokashi compost  as rate of 2,000 kg/rai  result showed that  The high of stem, The high of corn, The 
wide of pods, The lenge of pods the weight of peeled corn and yield of peeled corn/rai have  statistically different for by 
used black rice husk as rate of 2,000 kg/rai made yield of bare corn most as  2,710.08 kg/rai followed by bokashi 
compost  as rate of 2,000 kg/rai  and  black rice husk as rate of  2,000 kg/rai made Yield of bare corn/rai  as  
2,511.36 and  2,328.00 kg/rai and non significant different soil improvement materials (control) made yield of bare 
corn/rai  at least as  1,998.72  kg/rai. for the weight of pod (include sheets) and the yield of pod (include sheets) 
there is non significant different in statistic but there are trends in using black rice husk as rate of 2000 kg/rai. by using 
black rice husk, It increase the overall weight of pod and yield per rai by the most. followed by using bokashi as rate of 
2000 kg/rai and using raw rice husk as rate of 2000 kg/rai. Incontrast not using soil improvement material lead to the lowest 
weight and yield of pod per rai.  

 
Keywords : Sweet corn, Black rice husk, Raw rice husk, Bokashi compost 
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บทคดัย่อ 

ผลของการใชว้สัดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของขา้วโพดหวานพนัธ์ุไฮ-บริกซ์ 3 ในระบบ
น ้ าหยด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCB) ประกอบ 
ดว้ย 4 วธีิการ มี 4 ซ ้ า คือ วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดิน
เป็นตวัควบคุม, วิธีการท่ี 2 การใช้แกลบด าอตัรา 2 ,000 
กิโลกรัมต่อไร่, วิธีการท่ี 3 การใช้แกลบดิบอัตรา 2 ,000 
กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการท่ี 4 การใชโ้บกาฉิ อตัรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองพบวา่ ความสูงต่อตน้, ความ
สูงฝักต่อตน้, ความกวา้งต่อฝัก, ความยาวต่อฝัก, น ้ าหนกัต่อ
ฝักปอกเปลือกและผลผลิตฝักปอกเปลือกต่อไร่ มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยวิธีการท่ี 2 การใช้
แกลบด า ให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกมากท่ีสุดคือ  2,710.08 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่ วิธีการท่ี 4 การใชโ้บกาฉิ 
และวิธีการท่ี 3 การใชแ้กลบดิบให้ผลผลิตฝักปอกเปลือก
เท่ากบั 2,511.36 และ 2,328.00 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการท่ี 
1 การไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดิน (ตวัควบคุม) ให้ผลผลิตฝัก
ปอกเปลือกน้อยท่ีสุดคือ 1,998.72 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
น ้ าหนักต่อฝักทั้งเปลือกและผลผลิตฝักทั้งเปลือกนั้น ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโนม้วา่ วิธีการท่ี 2 การใช้
แกลบด า มีน ้ าหนักต่อฝักทั้ งเปลือก และผลผลิตฝักทั้ ง
เปลือกต่อไร่มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ วิธีการท่ี 4 การใชโ้บ
กาฉิและวธีิการท่ี 3 การใชแ้กลบดิบ ส่วนวิธีการท่ี 1 การไม่
ใส่วสัดุปรับปรุงดิน(ตวัควบคุม) ใหน้ ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือก
และผลผลิตฝักทั้งเปลือกต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 
ค าส าคญั  ขา้วโพดหวาน, แกลบด า, แกลบดิบ, โบกาฉิ 
 
1. บทน า 

ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ของขา้วโพดหวาน  ปุ๋ยเคมีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถให้
ผลผลิตได้ในปริมาณท่ีสูงและเด่นชัดท่ีสุด ในปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใชปุ๋้ยเคมีในการเพ่ิมธาตุอาหารใน
ดินมากข้ึน แต่ปัญหาคือ ปุ๋ยเคมีราคาแพง ท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน และสภาพของดินเส่ือมลง จึงจ าเป็นต้องหา
วัสดุปรับปรุงดินจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ินมา
ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อลดการใชปุ๋้ยเคมี เพื่อเพ่ิมความอุดม

สมบูรณ์ให้แก่ดิน เพ่ิมธาตุอาหารในดิน และปรับปรุง
คุณสมบัติต่างๆ ของดินให้ดีข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกพืช แต่การใช้วสัดุปรับปรุงดินจากธรรมชาติมี
หลายชนิดข้ึนอยู่กบัแหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต และตอ้งใช้
ในปริมาณท่ีเหมาะสม  การวจิยัในคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาผล
ของการใชว้สัดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ข้าวโพดหวานพันธ์ุไฮ-บริกซ์ 3 ในระบบน ้ าหยด เพ่ือ
ปรับปรุงบ ารุงดินและลดการใชปุ๋้ยเคมีใหน้อ้ยลง  

ขา้วโพดหวานพนัธ์ุไฮ-บริกซ์ 3 บริษทัแปซิฟิคเมล็ด
พนัธ์ุจ ากดัไดเ้ร่ิมโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดหวาน ใน
ปี พ.ศ. 2543 ขา้วโพดหวานพนัธ์ุลูกผสมไฮ-บริกซ์ 3 ก็ถูก
พฒันาข้ึน [1] จากขอ้มูลงานวิจัยเบ้ืองตน้พบว่า พนัธ์ุขา้ว 
โพดหวานไฮ-บริกซ์ 3 สามารถให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกถึง 
3,029 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตฝัก ปอกเปลือก 2,148 
กิโลกรัมต่อไ ร่  ขนาดฝักมีขนาดใหญ่ กว้าง  5 .0 -6.0 
เซนติเมตร และยาว 19-21 เซนติเมตร การติดเมล็ดเต็มถึง
ปลาย สีเมล็ดสีเหลืองครีม คุณภาพฝักสดดีเยี่ยมมีความ
หวานมาก เปลือกหุ้มเมล็ดบางไม่ติดฟัน เมล็ดลึกท าให้มี
เน้ือมากเวลารับประทาน นอกจากน้ีระบบรากและล าตน้ยงั
แขง็แรงไม่หกัลม้ง่าย คุณสมบติัเด่นของขา้วโพดหวานพนัธ์ุ
ไฮ-บริกซ์ 3 คือ เมล็ดพนัธ์ุท่ีสามารถให้ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพฝักดีเยีย่ม [2]  

แกลบด าหรือข้ีเถ้าแกลบ เป็นผลผลิตจากการเผา
แกลบดิบหรือเปลือกขา้วในสภาพท่ีควบคุมปริมาณอากาศ
หรือออกซิเจนให้เป็นพลงังานความร้อน ตม้น ้ าให้เป็นไอ
เพื่อขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต์ของโรงสีขา้ว จึงท าให้แกลบถูก
เผาไหม้ไม่หมดยงัคงเหลือซากไวค้ล้ายกับถ่านไม้ หาก
ปล่อยให้แกลบดิบเผาไหมใ้นสภาพปกติทัว่ไปจะได้ซาก
ข้ีเถา้สีเทาเป็นผงละเอียด ไม่เหมาะส าหรับน ามาเป็นวสัดุ
ปรับปรุงดินปลูกพืช ส่วนข้ี เถ้าแกลบหรือแกลบด ามี
ลกัษณะเป็นถ่านเปลือกขา้วสีด าเป็นถ่านขนาดเล็ก ซ่ึงจะ
แตกต่างกบัแกลบท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการเผาถ่าน แกลบด า
หรือข้ีเถา้แกลบมีคุณสมบติัในการอุม้น ้ าและระบายน ้ าไดดี้ 
จุดเด่นท่ีสุดคือ ผา่นกระบวนการเผาไหมม้าแลว้จึงเป็นวสัดุ
ท่ีสะอาดปราศจากโรคและแมลงศตัรู ค่าวิเคราะห์ของข้ีเถา้
แกลบพบว่า มีอินทรียวตัถุ 7.95 เปอร์เซ็นต์ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 7.96 หรือมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อน มีค่าการน าไฟฟ้า 0.2 
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หมายถึงมีเกลือในปริมาณน้อยมากจนไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของพืช มีธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และ
ฟอสฟอรัส ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตน้พืช 1.98, 4.06 และ 0.23 
เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ในวสัดุข้ีเถา้แกลบมีปริมาณ
โพแทสเซียมสูงกว่าธาตุอาหารอ่ืนๆ ท่ี 4.06 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีในปริมาณต ่าคือท่ี 
1.98 และ 0.23 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียงัมีปริมาณอินทรีย ์
วตัถุท่ี 7.95 เปอร์เซ็นต ์นบัวา่มีปริมาณท่ีสูง จึงช่วยปรับปรุง
ดินให้ร่วนซุยและเก็บความช้ืนไดพ้อ เหมาะ จึงมีผลท าให้
รากพืชเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้ งยงัมีซิลิกาท่ีได้จากการเผา
ไหมข้องแกลบด า และมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนเกือบเป็นกลาง 
เม่ือน าไปเป็นส่วนผสมของวสัดุปรับปรุงดินปลูกพืชจะมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างนอ้ยมาก [3]  

แกลบดิบ (rice husk) คือผลผลิตท่ีไดจ้ากการสีขา้ว
เป็นเปลือกของข้าวสารเป็นส่วนท่ีเหลือใช้จากการผลิต
ขา้วสาร เมล็ดมีลกัษณะเป็นรูปวงรี เมล็ดยาวสีเหลืองอม
น ้ าตาลหรือสีเหลืองนวลแลว้แต่ภูมิประเทศท่ีมีการปลูกขา้ว 
ปัจจุบนัประเทศท่ีมีการส่งออกแกลบขา้วรายใหญ่ของโลก 
นอกจากการน าแกลบขา้วไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงต่างๆ แลว้ยงั
สามารถน าไปผสมกบัวสัดุอ่ืนๆ ท าเป็นวสัดุก่อสร้างได ้[4] 
เป็นของเหลือท้ิงทางการเกษตร ซ่ึงไดจ้ากกระบวน การสี
ขา้ว ในปีหน่ึงๆ มีปริมาณแกลบสูงถึงประมาณ 5 ,878.14 
พนัตนั จากการส ารวจโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ในปี 2540 ของเหลือใช้
เหล่าน้ีบางส่วนถูกน า ไปใช้เป็นปุ๋ย วสัดุปูรองนอนใน
โรงเรือนเล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ และในยุคท่ีประเทศมีความ
ตอ้งการพลงังานสูง แกลบถูกน ามาเป็นเช้ือเพลิงทดแทน
พลงังานจากน ้ ามนัดิบ จากสถิติการใชพ้ลงังานในประเทศ
ไทย โดยกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังานพบว่า ทดแทน
พลงังานไดเ้ทียบเท่ากบัน ้ ามนัดิบ 0.63 ลา้นตนั นอกจากน้ี
ข้ีเถา้ท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องแกลบยงัสามารถส่งออกขาย
ต่ า งประ เทศได้ อี ก ในร าค า กิ โลก รัมละ  3 -4  บ าท 
นอกเหนือจากการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน จาก
การศึกษาคน้ ควา้ทั้งในและต่างประเทศพบว่า ในแกลบมี
สารประกอบซิลิกาเป็นสารประกอบหลกัอยู่ถึงร้อยละ 95 
นับว่าเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีส าคญัอีกแหล่งหน่ึงท่ีนับวนัจะ
เพ่ิมข้ึนและมีวฏัจักรการผลิตสั้ น ซิลิกาเป็นสารประกอบ

อินทรียป์ระกอบดว้ยธาตุซิลิคอนและออกซิเจน มีช่ือเรียก
ทางเคมีวา่ ซิลิคอนไดออกไซด ์สารประกอบชนิดน้ีมีสมบติั
เป็นฉนวนไม่น าไฟฟ้าและความร้อน ทนต่อการกดักร่อน
จากสารเคมี [5] ไดมี้การศึกษาองคป์ระกอบและโครงสร้าง
ของแกลบพบวา่ แกลบมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบถึง 30 % 
และสามารถสกัดออกมาเพ่ือน าไปใช้ทดแทนซิลิกาทาง
การคา้ได  ้ จากองค์ความรู้น้ีนอกจากจะลดปริมาณแกลบท่ี
เป็นวสัดุเหลือท้ิงแลว้ ยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัแกลบอีก
ดว้ย เพราะนกัวทิยา- ศาสตร์ไดน้ าซิลิกาจากแกลบมาใชเ้ป็น
สารตั้งตน้ในการสงัเคราะห์วสัดุท่ีมีองคป์ระกอบเป็นซิลิกา 
เช่น ซีโอไลท ์ซ่ึงเป็นความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างซิลิกาให้มีการจดัเรียงโมเลกุลอย่าง
เป็นระเบียบ ประกอบดว้ยรูพรุนท่ีมีขนาดและรูปร่างตาม
ตอ้งการ ซ่ึงวสัดุชนิดใหม่ท่ีเราเรียกว่า วสัดุนาโนนั้นจะมี
คุณสมบติัเฉพาะตวัและมีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั มีรูพรุน
ขนาดนาโนเมตรตามท่ีตอ้งการ นอกจากเทคนิคการควบคุม
โครงสร้างแลว้ ก็ยงัมีเทคนิคการปรับผิว สัมผสัของวสัดุนา
โนให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น การเพ่ิมและลด
การมีขั้ว การฝังตวัเร่งปฏิกิริยาบนผิว เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนั
วสัดุนาโนท่ีผ่านการปรับสภาพผิว มีการน าไปใชง้านอยา่ง
แพร่หลาย โดยใช้เป็นวสัดุดูดซับเพื่อบ าบัดมลพิษทาง
ส่ิงแวดลอ้ม วสัดุแลกเปล่ียนอิออน ซ่ึงงานดา้นการวเิคราะห์
และบ าบดัมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม นิยมใชว้สัดุดูดซับทาง
การคา้ท่ีน าเขา้จากต่าง ประเทศรวมมูลค่าหลายร้อยลา้นบาท
ต่อปี ดงันั้นการผลิตวสัดุดูดซบัจากซิลิกา แกลบจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดการน าเขา้ และประหยดัเงินตรา
ของประเทศได ้[6]  

การท าปุ๋ยหมกัหรือจุลินทรียแ์ห้ง (โบกาฉิ) หมายถึง 
การน าเอาจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพหรือ EM มาหมกักบั
อินทรียวตัถุ เป็นการขยายจ านวนจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ
ให้ มีป ริมาณมาก ข้ึนแข็ ง แรง ข้ึน  และพักตัวอยู่ ใ น
อินทรียวตัถุ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย มี
ธาตุอาหารท่ีส าคญัเหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากน้ียงัใช้
กบัการเล้ียงสตัวไ์ดด้ว้ย โดยการท าปุ๋ยหมกัมีส่วนผสมคือ 1) 
มูลสตัวต์่างๆ เช่น ไก่ สุกร เป็ด คา้งคาว ววั ฯลฯ น ามาผึ่งให้
แห้ง 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ 2) แกลบดิบ หรือฟางแห้ง 
หรือหญ้าแห้ง หรือใบไม้แห้ง หรือผักตบชวาแห้ง หรือ 
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ข้ี เ ล่ือย 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ 3) ร าละเอียด หรือมัน
ส าปะหลงัป่น หรือคายขา้ว 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ 4) EM+
กากน ้ าตาล อยา่งละ 2 ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้ า 10 ลิตร หรือ 1 ถงั 
คนให้เขา้กัน วิธีการท าเร่ิมจากคลุกร าละเอียดกับมูลสัตว์
แหง้ท่ีบดหรือยอ่ยใหเ้ลก็เขา้ดว้ยกนั น าแกลบดิบหรือวสัดุท่ี
ใชแ้ทนตดัสั้นๆ แช่ลงในถงัน ้ าท่ีผสม EM+ กากน ้ าตาลไว ้
ช้อนเอามาคลุกกับร า และมูลสัตว์ท่ีผสมไว้แล้วคลุก
ส่วนผสมทั้งหมดให้เขา้กนั ปรับความช้ืนให้ได ้40-50 % ดู
ไดจ้ากการท าส่วนผสมเม่ือบีบเป็นกอ้นจะไม่มีน ้ าไหลออก
จากง่ามน้ิว และแตกเม่ือคลายมือออก หรือเม่ือท้ิงลงพ้ืน
แสดงว่าใช้ได้ น าส่วน ผสมไปใส่กระสอบถุงปุ๋ย หรือถุง
อาหารสัตวท่ี์อากาศถ่ายเทได้ 3/4 ของกระสอบไม่ตอ้งกด
ให้แน่นมดัปากกระสอบไว ้พลิกกระสอบแต่ละดา้นทุกวนั 
วนัท่ี 2-3 วนั จับกระสอบดูจะรู้สึกร้อนอุณหภูมิประมาณ 
50-60 องศาเซลเซียส วนัท่ี 4-5 จะค่อยๆ เยน็ลงจนอุณหภูมิ
ปกติ เปิดกระสอบดูจะไดจุ้ลินทรียแ์หง้ร่วนน าไปใชไ้ด ้[7]  

ระบบน ้ าหยด นับตั้งแต่ปี 1967 แผนกคน้ควา้วิจัย
และพฒันาของเนตา้ฟิมช่วยให้เราเขา้ใจถึงความจ าเป็นของ
ระบบน ้ าท่ีมีความเฉพาะตวักับพืชต่างๆ ให้ใช้ง่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
เกษตรกร จากระบบน ้ าหยดรุ่นแรกๆ ระบบน ้ าหยดแบบลา
มินาร์-โฟรลจ์นถึงระบบน ้ าหยดวิวฒันาการล่าสุดแบบครบ
วงจร ความก้าวหน้าน้ีสร้างพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ให้กับ
วงการเกษตร ซ่ึงระบบน ้ าหยดช่วยให้เกิดความจ าเป็น
ส าหรับเกษตรในปัจจุบนัและเป็นท่ีรู้จักกนัอยา่งแพร่หลาย
ในปัจจุบนั ระบบน ้ าหยดครบวงจร (integral drippers and 
dripper lines) [8] 

ซิ ลิ ก านับ ว่ า เ ป็ น ธ าตุ อ าห า ร  ท่ี มี ผ ลต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์ของตน้พืช แต่ก็เป็นท่ี
ทราบกนัดีว่าตน้พืชใชซิ้ลิกาเป็นส่วนส าคญัของโครงร่าง 
นอกจาก นั้นการมีคุณค่าในฐานะเป็นธาตุอาหารของซิลิกาก็
ยงัไม่เป็นท่ียอมรับ แต่กบัพืชบางชนิดซิลิกาก็ช่วยให้ตน้พืช
มีความแขง็แรงสมบูรณ์ มีความตา้นทานต่อโรคประเภทเช้ือ
ราไดดี้ข้ึนกบัดินบางชนิดโดยเฉพาะดินลูกรังซ่ึงมีอะลูมินา 
และเหลก็อยูสู่ง มกัจบัตวักบัธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัสเกิด
เป็นเกลือท่ีไม่ละลายน ้ า ตน้พืชจะไม่สามารถน าเอาเกลือ
ฟอสเฟตเหล่าน้ีไปใชไ้ด ้ทั้ งน้ีเป็นเพราะซิลิกาท่ีละลายน ้ า

เขา้ไปปลดปล่อยฟอสเฟตซ่ึงกลบัไปเป็นประโยชน์ต่อพืช 
ปฏิกิริยาปลดปล่อยจะเกิดไดดี้ในสภาวะเป็นด่างอ่อนๆ กบั
พืชบางชนิด และซิลิกายงัช่วยให้ใบแข็งแรงข้ึน ต้นพืช
ทนทานต่อแมลงเจาะล าต้นมากข้ึน การเจริญเติบโต 
เพ่ิมข้ึน[9] 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) ประกอบ 
ดว้ย 4 วธีิการ จ านวน 4 ซ ้ า ดงัน้ี 
  วธีิการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดินปลูก (ตวัควบคุม) 
  วธีิการท่ี 2 การใชแ้กลบด า  อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  วธีิการท่ี 3 การใชแ้กลบดิบ อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  วธีิการท่ี 4 การใชโ้บกาฉิ    อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

โดยในแต่ละหน่วยการทดลองท าการใส่ว ัสดุ
ปรับปรุงดินตามวิธีการท่ีก าหนดแล้วคลุกเคลา้ให้ทั่วทั้ ง
แปลง น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวานพนัธ์ุไฮ-บริกซ์ 3 หยอด
ลงในหลุมปลูกหลุมละ 2 เมล็ด ปลูกเป็นแถวคู่ในแปลง
ทดลองขนาด 1×40 เมตร ระยะระหวา่งตน้ 80 เซนติเมตร 
ระยะระหวา่งแถว 30 เซนติเมตร เม่ือตน้ขา้วโพดหวานอายุ
ได ้14 วนั ท าการถอนแยกให้เหลือ 1 ตน้ต่อหลุม ระบบน ้ า
ใชร้ะบบน ้ าหยด  การปฏิบติัดูแลรักษาจนถึงวนัเก็บเก่ียว ท า
การสุ่มตัวอย่างในการเก็บขอ้มูลแต่ละหน่วยการทดลอง
จ านวน 10 ตน้ คือความสูงต่อตน้ (โดยวดัจากโคนตน้จนถึง
ใบธง), ความสูงฝักต่อตน้ (โดยวดัจากโคนตน้จนถึงฝักท่ี
เก็บเก่ียว), ความกวา้งต่อฝัก, ความยาวต่อฝัก, น ้ าหนกัต่อฝัก
ทั้งเปลือกและน ้ าหนกัต่อฝักปอกเปลือก ส่วนการเก็บขอ้มูล
ผลผลิตฝักทั้งเปลือกต่อไร่ และผลผลิตฝักปอกเปลือกต่อไร่ 
ท าการสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลแต่ละหน่วยการทดลอง
ในพ้ืนท่ีขนาด 1×10 เมตร 

ขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวเิคราะห์ทางสถิติแบบ Analysis of 
variance ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวิธี  Least 
Significant Difference (LSD) 
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รูปท่ี 1 แกลบด า 
 

 

 
 

รูปท่ี 2 แกลบดิบ 
 
 

               
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ 
 
              

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แปลงท าการวจิยั 
      

              
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 เก็บขอ้มูลในแปลงทดลอง 
 

3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1 ความสูงต่อต้น และความสูงฝักต่อต้น 

 
วิธีการ/ขอ้มูล 

ความสูง
ต่อตน้

(เซนติเมตร) 

ความสูงฝัก
ต่อตน้

(เซนติเมตร) 
วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับ 
ปรุงดิน (ตวัควบคุม) 

181.90b 95.85b 

วิธีการท่ี 2 แกลบด า อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

206.55a 114.85a 

วิธีการท่ี 3 แกลบดิบ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

200.25a 109.25a 

วิธีการท่ี 4 โบกาฉิ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

205.05a 113.85a 

F-test ** ** 
C.V. (%) 3.18 5.43 

     ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

      
ผลของการใชว้สัดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตข้าวโพดหวานพนัธ์ุไฮ-บริกซ์ 3 ในระบบน ้ า
หยดพบว่า จากตารางท่ี 1 ความสูงต่อตน้มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดย
การใชแ้กลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต่อตน้
สูงท่ีสุด คือ 206.55 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่ การใชโ้บ
กาฉิอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบดิบอตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต่อตน้เท่ากบั 205.05 และ 
200.25 เซนติเมตร ซ่ึงทั้ง 3 วิธีการไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
ส่วนการไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดินมีความสูงต่อตน้น้อยท่ีสุด
คือ 181.90 เซนติเมตร ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกวธีิการ 

ความสูงฝักต่อต้นพบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดยการใช้
แกลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงฝักต่อตน้สูง
ท่ีสุด คือ 114.85 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่ การใชโ้บกาฉิ
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบดิบอตัรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงฝักต่อต้นเท่ากับ 113.85 และ
109.25 เซนติเมตร ซ่ึงทั้ง 3 วิธีการไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
ส่วนการไม่ใช้วสัดุปรับปรุงดินมีความสูงฝักต่อต้นน้อย
ท่ีสุดคือ 98.85 เซนติเมตร ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุก
วธีิการ 
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ตารางที่ 2 ความกว้างต่อฝัก และความยาวต่อฝัก   

 
วิธีการ/ขอ้มูล 

ความ
กวา้ง 
ต่อฝัก 
(เซนติเม
ตร) 

ความยาว 
ต่อฝัก 

(เซนติเมตร
) 

วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับ 
ปรุงดิน  (ตวัควบคุม) 

4.58 b 19.25 b 

วิธีการท่ี 2 แกลบด า อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

5.16a 20.33 a 

วิธีการท่ี 3 แกลบดิบ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

4.53b 20.65 a 

วิธีการท่ี 4 โบกาฉิ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

4.88 a 19.98a 

F-test ** * 
C.V. (%) 1.10 1.04 

* มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

       
จากตารางท่ี 2 ความกวา้งต่อฝักพบว่า มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น     
99 % โดยการใช้แกลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความกวา้งต่อฝักมากท่ีสุดคือ 5.16 เซนติเมตร กบัการใชโ้บ
กาฉิอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกวา้งต่อฝักเท่ากับ 
4.88 เซนติเมตร ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัการไม่ใส่วสัดุ
ป รับป รุง ดิน  มีความความกว้างต่ อ ฝัก เ ท่ ากับ  4 .58 
เซนติเมตร และการใชแ้กลบดิบอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีความกวา้งต่อฝักนอ้ยท่ีสุดคือ 4.53 เซนติเมตร 

ความยาวต่อฝักพบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยการใช้
แกลบดิบอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวต่อฝักมาก
ท่ีสุดคือ 20.65 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่ การใชแ้กลบด า
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชโ้บกาฉิอตัรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวต่อฝักเท่ากับ 20.33 และ19.98 
เซนติเมตร ซ่ึงทั้ง 3 วิธีการไม่แตกต่างกนัทางสถิติส่วนการ
ไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดิน มีความยาวต่อฝักนอ้ยท่ีสุดคือ 19.25 
เซนติเมตร ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกวธีิการ 

 
 
 

ตารางที่ 3 น า้หนักต่อฝักทั้งเปลือก และน า้หนักต่อฝักปอกเปลือก   

 
วิธีการ/ขอ้มูล 

น ้าหนกั
ต่อฝักทั้ง

เปลือก (กรัม) 

น ้าหนกัต่อ
ฝักปอกเปลือก 

(กรัม) 
วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับ 
ปรุงดิน  (ตวัควบคุม) 

301.85 208.20b 

วิธีการท่ี 2 แกลบด า อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

393.15 282.38a 

วิธีการท่ี 3 แกลบดิบ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

356.25 242.50a 

วิธีการท่ี 4 โบกาฉิ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

388.45 261.60a 

F-test ns ** 
C.V. (%) 12.58 8.83 

     ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

   
จากตารางท่ี 3 น ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือกพบวา่ ไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า การใช้แกลบด า
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนักต่อฝักทั้งเปลือกมาก
ท่ีสุดคือ 393.15 กรัม รองลงมาไดแ้ก่ การใชโ้บกาฉิอตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใช้แกลบดิบอัตรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือกเท่ากบั 388.45 และ 
356.25 กรัม ส่วนการไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดินมีน ้ าหนกัต่อฝัก
ทั้งเปลือกนอ้ยท่ีสุดคือ 301.85 กรัม 

น ้ าหนักต่อฝักปอกเปลือกพบว่า มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดย
การใชแ้กลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนกัต่อฝัก
ปอกเปลือกมากท่ีสุด คือ 282.38 กรัม รองลงมาไดแ้ก่ การ
ใชโ้บกาฉิอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบดิบ 
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนักต่อฝักปอกเปลือก
เท่ากบั 261.60 และ 242.50 กรัม ซ่ึงทั้ง 3 วธีิ การไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ ส่วนการไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดินมีน ้ าหนกัต่อฝัก
ปอกเปลือกน้อยท่ีสุด คือ 208.20 กรัม ซ่ึงแตกต่างกนัทาง
สถิติกบัทุกวธีิการ 
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ตารางท่ี 4 ผลผลิตฝักทั้งเปลือกต่อไร่ และผลผลิตฝักปอกเปลือกต่อไร่   
 

วิธีการ/ขอ้มูล 
ผลผลิต

ฝักทั้งเปลือก
ต่อไร่ 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ผลผลิตฝัก
ปอกเปลือกต่อ
ไร่ (กิโลกรัม/

ไร่) 
วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุปรับ 
ปรุงดิน  (ตวัควบคุม) 

2,897.76 1,998.72b 

วิธีการท่ี 2 แกลบด า อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

3,774.24 2,710.08a 

วิธีการท่ี 3 แกลบดิบ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

3,420.00 2,328.00a 

วิธีการท่ี 4 โบกาฉิ อตัรา 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

3,532.80 2,511.36a 

F-test ns ** 
C.V. (%) 11.61 8.85 

     ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 

จากตารางท่ี 4 ผลผลิตฝักทั้งเปลือกต่อไร่พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า การใชแ้กลบด า
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตฝักทั้งเปลือกมากท่ีสุด
คือ 3,774.24 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่ การใชโ้บกาฉิ
อตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบดิบอตัรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตฝักทั้งเปลือกเท่ากบั 3,532.80 และ 
3,420.00 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการไม่ใส่วสัดุปรับปรุงดินมี
ผลผลิตฝักทั้งเปลือกนอ้ยท่ีสุดคือ 2,897.76 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผลผลิตฝักปอกเปลือกต่อไร่พบว่า มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดย
การใชแ้กลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตฝักปอก
เปลือกมากท่ีสุดคือ 2,710.08 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่ 
การใชโ้บกาฉิอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบ
ดิบอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลผลิตฝักปอกเปลือก
เท่ากบั 2,511.36 และ 2,328.00 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงทั้ง 3 
วธีิการไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนการไม่ใส่วสัดุปรับปรุง
ดินมีผลผลิตฝักปอกเปลือกนอ้ยท่ีสุดคือ 1,998.72 กิโลกรัม
ต่อไร่ ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกวธีิการ 

 
 
 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 
การใช้แกลบด า แกลบดิบ และโบกาฉิ สามารถ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของขา้วโพดหวาน
พนัธ์ุไฮ-บริกซ์ 3ได ้โดยใชแ้กลบด าอตัรา 2,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักทั้ งเปลือกและผลผลิตฝักปอกเปลือก
มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่  การใช้โบกาฉิอัตรา 2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ และการใชแ้กลบดิบอตัรา 2,000 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โดยทุกวิธีการท่ีกล่าวมานั้นให้ผลผลิตฝักทั้งเปลือกและ
ผลผลิตฝักปอกเปลือกสูงกว่าการไม่ใช้วสัดุปรับปรุงดิน 
และเม่ือวดัเปอร์เซ็นตค์วามหวานของขา้วโพดหวานมีความ
หวานเฉล่ียเท่ากบั 13.75 % องศาบริกซ์ ดงันั้นการน าเอา
แกลบด า โบกาฉิ และแกลบดิบ มาใชใ้นแปลงของเกษตรกร
สามารถท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัได ้อีกทั้งเกษตรกรสามารถ
หาวสัดุไดเ้องในทอ้งถ่ิน มีราคาถูก และลดตน้ทุนทางการ
ผลิตของเกษตรกรได ้
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Comparison 6 Varieties of Cassava Grown in Mahasarakham College of Agriculture and 
Technology Area Mueang District, Mahasarakham Province 

 
จริชาต ิ โยธะพล 1, * 

 
 
 

Abstract 

 Comparison 6 varieties of cassava grown in mahasarakham college of agriculture and technology area mueang 
district, mahasarakham province objective 1) To study about varities of cassava that give hive hight yield and is appropriate 
on the area 2) To suggest the farmers to choose the varieties of cassava that is appropriate for planting area. Location of 
research at MCAT. The experiments Randomized Complete Block Design,  RCBD, 3 Replication is 1) KU 50 , 2) 
Rayong 7, 3) Rayong 11, 4) Rayong 86-13, 5) Rayong 72, and 6) Huay Bong 80. The result found that Rayong 7 varieties 
gave highest average is 201 centimeter/plant, that Huay Bong 80 varieties gave high yield of root crop average is 6.88 root 
crop/plant, KU 50 was highest yield average is 8,193.99 kilogram/rai, The highest of starch percent was Huay Bong 80 of 
30 %. For the varieties of cassava suggest, that responding to an environment and quarity is Rayong 13 varieties yield 
approximate with KU 50 varieties. If comparison percent at yield/rai that KU 50 and Rayong 86-13 varieties gave high 
yield better than that mean responding on an environment it is good same should be an alternative option to growing of 
farmer in series area.  

 
Keywords : KU 50, Rayong 7, Rayong 11, Rayong 86-13, Rayong 72  and Huay Bong 80  
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บทคดัย่อ 
 การเปรียบเทียบพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 6 สายพนัธ์ุ 

ในพ้ืนท่ีวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อ.เมือง 
จ .มหาสารคาม ว ัตถุประสงค์ 1 )  เพื่ อ ศึกษาพัน ธ์ุมัน
ส าปะหลังท่ีให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 2)เพ่ือ
แนะน าให้เกษตรกรสามารถเลือกใ้้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ี
เหมาะกบัพ้ืนท่ีปลูก สถานท่ีด าเนินการวิจยั วิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized 
Complete Block Design, RCBD)  จ านวน 6 สายพนัธ์ุ 3 ซ ้ า
คือ 1) พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 2)  พนัธ์ุระยอง 7 3) พนัธ์ุ
ระยอง 11 4) พนัธ์ุระยอง 86-13  5) พนัธ์ุระยอง 72 และ6) 
พนัธ์ุห้วยบง 80 พบว่า พนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีมีความสูงมาก
ท่ีสุดคือ พนัธ์ุระยอง 7 เฉล่ีย 201 เซนติเมตร/ตน้  จ านวนหัว
มากท่ีสุดคือ พนัธ์ุห้วยบง 80 เฉล่ีย 6.88 หัว/ต้น จ านวน
ผลผลิตมากท่ีสุดคือ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เฉล่ีย 8,193.99  
กก./ไร่ และเปอร์เซ็นตแ์ป้ง (%) สูงท่ีสุดคือ พนัธ์ุห้วยบง 80 
เ ฉ ล่ี ย ถึ ง  3 0  %   ส าห รับพัน ธ์ุแนะน า ท่ี ตอบสนอง
สภาพแวดลอ้มค่อนขา้งดีคือพนัธ์ุระยอง13 ผลผลิตใกลเ้คียง
กบัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  ถา้เปรียบเทียบถึงผลผลิตต่อไร่ 
มนัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพนัธ์ุระยอง 86-13 
และ เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงหมายถึง การตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มไดดี้เ้่นกนั และควรแนะน าให้แก่เกษตรกร
ในพ้ืนท่ี 
ค าส าคญั : มนัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 5, พนัธ์ุระยอง 
7, พนัธ์ุระยอง 11, พนัธ์ุระยอง 86-13, พนัธ์ุระยอง 72 และ
พนัธ์ุหว้ยบง 80 
 
1. บทน า 

     มนัส าปะหลงัเป็นพื้เศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกนิดหน่ึง ใน
ปีพุทธศักรา้ 2557 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังทั้ ง
ประ เทศ 9 ,154 ,029  ไ ร่  และส่วนใหญ่จะอยู่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนท่ี 4,715,661 ไร่ ภาคกลาง 
2,424,315 ไร่ และภาคเหนือ 2,014,053 ไร่ โดยให้ผลผลิต
ค่อนขา้งต ่า  เฉล่ีย 3,598 กิโลกรัมต่อไร่ [1] ปัจจยัท่ีส าคญัใน
การเพ่ิมผลผลิตของมนัส าปะหลงันั้น นอกจากการใ้พ้นัธ์ุ
ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีแลว้ ควรต้องมีการจัดการปุ๋ย

อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้มนัส าปะหลงัแสดงศกัยภาพในการ
ให้ผลผลิตสูงสุด ซ่ึงมีความผนัแปรทั้ งในด้านของุ้ดดิน  
พนัธ์ุพื้  การเขตกรรม  และสภาพภูมิอากาศ เ้่น ปริมาณ
น ้ าฝนและการกระจายตวัของฝน  หากดินมีขอ้จ ากดัต่อการ
ผลิตมนัส าปะหลงั เ้่น ความอุดมสมบูรณ์ต ่า  ธาตุอาหารพื้
ในดินมีน้อย  จะตอ้งใส่ปุ๋ยเคมี้ดเ้ย  ในปัจจุบนัการผลิต
มนัส าปะหลงัได้มีการเปล่ียนแปลงไป เกษตรกรตอ้งการ
ปลูกมนัส าปะหลงัเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตและมีรายไดสู้งข้ึน โดย
มีการปลูกมนัส าปะหลงัทั้งในดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ต ่าถึง
สูง    ในขณะท่ีค าแนะน าการใ้ปุ๋้ยสาหรับในมนัส าปะหลงัท่ี
ใ้อ้ยูปั่จจุบนัของกรมวิ้าการเกษตรให้ค  าแนะน าการใ้ปุ๋้ย
ท่ีพฒันาจากงานวิจยัการตอบสนองต่อปุ๋ยของมนัส าปะหลงั
พนัธ์ุระยอง 1 ซ่ึงด าเนินการวิจัยเฉพาะในดินทรายภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท าให้ได้มัน
ส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่หลากหลายพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพการให้ผล
ผลิตสูงข้ึน ดงันั้นความตอ้งการธาตุอาหารของมนัส าปะหลงั
พนัธ์ุใหม่อาจมีความแตกต่างไปจากพนัธ์ุระยอง 1 ดงันั้น
เพ่ือให้มนัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่แต่ละพนัธ์ุให้ผลผลิตไดต้รง
ตามศักยภาพของพนัธ์ุและยงัเหมาะสมตามสภาพของดิน  
และสภาพภูมิอากาศจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาการตอบสนอง
ต่อธาตุอาหารของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่หรือพนัธ์ุกา้วหนา้
ในแหล่งปลูกต่างๆ เพ่ือใ้้ในการให้ค  าแนะนาการใ้้ปุ๋ย
อยา่งเหมาะสมส าหรับมนัส าปะหลงัท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ส าหรับพนัธ์ุและสภาพพ้ืนท่ีต่อไป[2] มนัส าปะหลงัมี้่ือ
สามญัวา่ Cassava, Manihot, Manioc, Tapioca, Tapioka ้่ือ
วิทยาศาสตร์คือ Manihot esculenta มนัส าปะหลงัเป็นพื้ท่ี
เก็บสะสมอาหารไวใ้นราก  [3] เม่ือพื้มีการสร้างอาหารจาก
ใบและจากส่วนท่ี เ ป็นท่ี มี สีเ ขียวแล้ว จะสะสมในรูป
คาร์โบไฮเดรตคือ แป้งไวใ้นราก ความสามารถในการสร้าง
และสะสมแป้งในรากมีความแตกต่างกนับา้ง เน่ืองจากพนัธ์ุ
ของมันส าปะหลัง อายุเก็บเก่ียวปริมาณน ้ าฝนใน้่วงแรก
ก่อนการเก็บเก่ียว และปัจจยัอ่ืนๆ จึงท าใหส่้วนประกอบของ
หัวมนั อาจจะแตกต่างกนัไป  โดยทัว่ไปหัวมนัส าปะหลงัมี
อาย ุ12 เดือน ท่ีไดรั้บปริมาณน ้ าฝนเพียงพอและไม่มีฝนตก
ุ้กขณะเก็บเ ก่ียว  องค์ประกอบส่วนใหญ่ในรากนั้ น 
นอกจากน ้ าคือแป้ง ซ่ึงมีถึงร้อยละ 70-80 จึงถือได้ว่ามัน
ส าปะหลงัเป็นพื้้นิดท่ีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตท่ีให้
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พลงังานกบัคนและสตัวไ์ดดี้ท่ีสุด โดยปกติหัวมนัส าปะหลงั
ท่ีมีปริมาณแป้งสูงปริมาณน ้ าจะนอ้ยและความหนาแน่นของ
หัวจะมีสูง   ฉะนั้ นในการตรวจสอบหรือวดัปริมาณแป้ง 
(เ้้ือแป้ง) อย่างเร็ว ท่ีนิยมท ากันคือการตรวจสอบความ
หนาแน่นโดยการ้ัง่น ้ าหนักหัวมนัในน ้ า ถา้น ้ าหนักหัวมนั
ในน ้ านอ้ยแสดงวา่หวัมนัมีปริมาณน ้ ามากและมีแป้งนอ้ย ใน
กรณีกลบักันถา้น ้ าหนักหัวมนัในน ้ ามากก็แสดงว่าหัวมนัมี
ป ริ ม า ณ น ้ า น้ อ ย แ ล ะ มี แ ป้ ง ม า ก  โ ด ย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ิมงานวิจยัมนัส าปะหลงัท าการ
ปรับปรุงพนัธ์ุ จนในปัจจุบนัมีพนัธ์ุเพื่อการอุตสาหกรรมท่ี
ไดรั้บการรับรองพนัธ์ุเป็นพนัธ์ุแนะน าแลว้ดงัน้ี 

      1. พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ้่ือเดิมว่า MKUC 28-77-3 ได้
จากการผสมพนัธุ์ระหวา่งพนัธุ์ระยอง 1 และพนัธ์ุ (CMC76 x V43) 
21-1 หรือพนัธ์ุระยอง 90 ในปี 2527 ท่ีสถานีวิจยัศรีรา้าของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลกัษณะเด่นปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ไดดี้ ทรงตน้สูง ดูแลรักษาง่าย ตน้พนัธุ์แข็งแรง ความงอกดี และเก็บ

รักษาไดน้าน ผลผลิตสูงและคุณภาพดี คือ มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง [4] 
     2. พนัธ์ุระยอง 7 ได้มาจากการผสมพนัธุ์ระหว่าง     CMR 

30-71-25 (แม่) x OMR 29-20-118 (พ่อ) สถานท่ีผลิตหรือแหล่ง
ท่ีไดรั้บพนัธุ์ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม ลกัษณะเด่น

ให้ผลผลิตเฉล่ีย 5.76 ตนัต่อหน่วยไร่ น ้ าหนักเฉล่ีย 3.60 กก.ต่อ
หน่วยหวัสด 

     3. พนัธ์ุระยอง 11 เป็นพนัธ์ุท่ีได้จากการผสมขา้ม ใ้้พนัธ์ุ 
ระยอง5 เป็นพนัธุ์แม่ท่ีให้ผลผลิตสูงเป็นและพนัธุ์พ่อท่ีมีเปอร์เซ็นต์

แป้งสูงคือ OMR29 -20 -118 มีแป้งสูงเ ม่ือเก็บเ ก่ียวในฤดูแล้ง
เปอร์เซ็นตแ์ป้งจะสูงข้ึน 29.32โดยจะใกลเ้คียงกบัพนัธุ์ระยอง 5 และ
เกษตรศาสตร์50 

     4. พนัธ์ุระยอง 86-13 ได้จากการผสมขา้มพนัธุ์ระหว่างพนัธุ์
แม่ ระยอง 11 กบัพนัธุ์พ่อเกษตรศาสตร์ 50 ท่ีศูนยวิ์จยัพื้ไร่ระยอง
ลกัษณะเด่นมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งและผลผลิตแป้งสูง  เม่ือเก็บเก่ียวในฤดู

ฝน มีเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 26.3 % 
     5. พนัธ์ุระยอง 72 ได้จากการผสมพนัธุ์ระหว่าง พนัธุ์

ระยอง 1 กบัพนัธุ์ระยอง 5 เม่ือ พ.ศ. 2533 ท่ีศูนยวิ์จยัพื้ไร่ระยอง 
ลกัษณะเด่น ผลผลิตหัวสดเฉล่ียสูงกว่าพนัธุ์มาตรฐานให้ผลผลิตแป้ง

สูงกวา่พนัธุ์มาตรฐาน [5] 
     6. พนัธ์ุห้วยบง 80 ได้จากการผสมพนัธุ์ลูกผสมระหว่างพนัธุ์

ระยอง 5 และพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 ณ สถานีวิจยัศรีรา้า จ.้ลบุรี
ลกัษณะเด่นเป็นพนัธุ์ท่ีมีแป้งเฉล่ียสูง มีลักษณะทรงตน้สูง แตกก่ิง

นอ้ย เหมาะกบัการใ้แ้ปรรูปท ามนัเส้น แป้ง และเอทานอล [6] 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์   

(Randomized Complete Block Design, RCBD) จ านวน 6 
สายพนัธ์ุ 3 ซ ้ า คือ 1)พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 2)พนัธ์ุระยอง 7 
3)พนัธ์ุระยอง 11 4) พนัธ์ุระยอง 86-13  5)พนัธ์ุระยอง 72 
และ 6)พนัธ์ุห้วยบง 80 ในการด าเนินการทดลองคร้ังน้ีได้
ด า เ นินการทดลองท่ีวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
     1. เตรียมแปลงส าหรับการปลูกขนาด 6x6 เมตร 

จ านวน 18 แปลง 
 2. เตรียมท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงั ความยาว 25 ซม. 
   3. โดยเวน้ระยะระหวา่งแถว 1 เมตร ระยะห่างระหวา่ง

ตน้ 80 เซนติเมตร  ปักท่อนพนัธ์ุหลุมละ 1 ท่อน 
    4. ปฏิบติัและดูแลรักษาตามระบบท่ีไดว้างไว ้
    5. วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือมนัส าปะหลงัอายคุรบ 

240 วนั โดยสุ่มตวัแทนมาแปลงละ 9 ตน้ โดยเก็บขอ้มูล
ดงัน้ี วดัความสูงของตน้มนัส าปะหลงั โดยวดัจากตน้จนถึง
ยอดท่ีสูงท่ีสุดของต้นแล้วหาค่าเฉล่ีย, นับจ านวนหัวมัน
ส าปะหลังต่อต้นแล้วหาค่ า เฉ ล่ีย ,  ้ั่งน ้ าหนักหัวมัน
ส าปะหลงัสดค านวณเป็นผลผลิตต่อไร่ และวดัเปอร์เซ็นต์
แป้งของมนัส าปะหลงั 

     6. วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) เปรียบเทียบความ
แตกต่างดว้ยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Range Tests) 
และใ้ร้ะดบัความเ้่ือมัน่ 0.05 

 
 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 1 ปฏิบติัและดูแลรักษาแปลงวจิยัมนัส าปะหลงั 
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รูปท่ี 2 เก็บขอ้มูลวดัความสูงของตน้ 
 

 
 

รูปท่ี 3 เก็บขอ้มูลผลผลิตมนัส าปะหลงั 
 

 
 

รูปท่ี 4 เก็บขอ้มูลเปอร์เซ็นตแ์ป้ง 
 

 

3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1 ความสูงต้น และจ านวนหัวต่อต้นมันส าปะหลงั 6 สายพนัธ์ุ 

สายพนัธ์ุ 
ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) 

จ านวนหัวต่อต้น 
(หัว) 

เกษตรศาสตร์ 50 175.00d 5.32d 
ระยอง 7 201.00a 4.11e 
ระยอง 11 185.00c 6.82ab 

ระยอง 86-13 200.00ab 6.38bc 
ระยอง 72 165.00e 6.38abc 
ห้วยบง 80 152.33f 6.88a 

F-test ** ** 
C.V.% 4.95 5.79 
LSD 16.18 0.63 

**  มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ ค่าเฉล่ียท่ีมี
ตวัอกัษรก ากับซ ้ ากันอย่างน้อย 1 ตวัถือว่า ไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติ 
     จากตารางท่ี 1 ความสูงของมนัส าปะหลงัในการทดลอง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดับความ
เ้่ือมัน่ 99 % โดยความสูงตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีให้ความ
สูงมากท่ีสุด คือพนัธ์ุระยอง 7 โดยมีความสูงเฉล่ีย 201.00 
เซนติเมตร/ตน้ รองลงมาคือ มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 86-
13, พนัธ์ุระยอง 11, พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และพนัธ์ุระยอง 
72 มีความสูงตน้เท่ากบั 200, 185, 175 และ 165 เซนติเมตร 
ตามล าดบั ส่วนมนัส าปะหลงัพนัธ์ุห้วยบง 80 มีความสูงตน้
นอ้ยท่ีสุดคือ  152.33 เซนติเมตร  
     จ านวนหัวต่อตน้ ในการทดลองมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเ้่ือมัน่ 99 %  โดยพนัธ์ุ
มนัส าปะหลงัท่ีให้จ านวนหัวต่อตน้มากท่ีสุดคือ พนัธ์ุห้วย
บง 80  โดยมีจ านวนหัวต่อตน้เฉล่ีย 6.88 หัว/ตน้ 
รองลงมาคือ มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 , พนัธ์ุระยอง 86-
13, พนัธ์ุระยอง 72 และพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 มีจ านวนหัว/
ตน้เท่ากบั 6.82, 6.38, 6.38 และ 5.32 หัว/ตน้ ส่วนมนั
ส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 มีจ านวนหัวต่อตน้น้อยท่ีสุดคือ 
4.11 หวั/ตน้  
 
ตารางที่ 2 ผลผลติต่อไร่และเปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลงั 6 สายพนัธ์ุ 

สายพนัธ์ุ 
ผลผลติต่อไร่ 
(กก./ไร่) 

เปอร์เซ็นต์แป้ง 
(%) 

เกษตรศาสตร์ 50 8,193.99a 23.00e 
ระยอง 7 6,722.15c 25.00cd 
ระยอง 11 4,722.19def 22.67f 

ระยอง 86-13 7,814.74ab 27.83b 
ระยอง 72 5,016.24de 26.50bc 
ห้วยบง 80 5,194.02d 30.00a 

F-test ** ** 
C.V.% 6.54 3.31 
LSD 747.00 1.55 

**  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษร
ก ากบัซ ้ากนัอยา่งนอ้ย 1 ตวัถือวา่ ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

     จากตารางท่ี 2 ผลผลิตต่อไร่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเ้่ือมัน่ 99 %  (กก./ไร่) 
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โดยพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีให้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ มนั
ส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  โดยมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 
8,193.99 กก./ไร่  รองลงมาคือ มนัส าปะหลงั พนัธ์ุระยอง 
86-13, พนัธ์ุระยอง 7, พนัธ์ุหว้ยบง 80 และพนัธ์ุระยอง 72 มี
ผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 7,814.74, 6,722.15, 5,194.02,  และ
5,016.24 กก./ไร่  ส่วนมันส าปะหลังพันธ์ุระยอง 11 มี
ผลผลิตต่อไรนอ้ยท่ีสุดคือ 4,722.19 กก./ไร่ 
     เปอร์เซ็นต์แป้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทาง
สถิติท่ีระดบัความเ้่ือมัน่ 99 % โดยพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีให้
เปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงท่ีสุดคือ มนัส าปะหลงัพนัธ์ุหว้ยบง 80 ให้
เปอ ร์ เ ซ็นต์แ ป้ง เฉ ล่ีย ถึง  30.00 %  รองลงมา คือ  มัน
ส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 86-13, พนัธ์ุระยอง 72, พนัธ์ุระยอง 7
และพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 มีเปอร์เซ็นต์แป้งเท่ากบั 27.83, 
26.50, 25.00 และ 23.00 % ส่วนมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 
11 มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งนอ้ยท่ีสุดคือ  22.67  
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
     การเปรียบเทียบพนัธ์ุมนัส าปะหลงั 6 สายพนัธ์ุ ในพ้ืนท่ี
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 มี
ความสูงตน้มนัส าปะหลงัสูงท่ีสุด แต่ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกบัมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 86-13 มนัส าปะหลงัพนัธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 มีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุด แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับมันส าปะหลังพนัธ์ุระยอง 86-13  
ส าหรับมนัส าปะหลงัพนัธ์ุห้วยบง 80 มีจ านวนหัวต่อตน้
และเปอร์เ ซ็นต์แป้งมันส าปะหลังสูงท่ี สุด ดังนั้ นมัน
ส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 และมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ
ระยอง 86-13 ถือไดว้่าเป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูง และ
การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มได้ดีเ้่นกันควรแนะน า
ให้ แ ก่ เ กษต รกร ใน พ้ืน ท่ี  โด ยมันส า ปะหลัง พัน ธ์ุ
เกษตรศาสตร์50 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,791 กิโลกรัม/ไร่ 
ในขณะท่ีพนัธ์ุพ้ืนเมือง (ระยอง 1) ท่ีเคยมีพ้ืนท่ีปลูกพนัธ์ุน้ี
กวา่ 90% ของประเทศ ไดผ้ลผลิตเฉล่ียเพียง 2,068 กิโลกรัม/
ไร่ การปลูกด้วยพนัธ์ุ เกษตรศาสตร์50 น้ี ท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน ไร่ละ 723 กิโลกรัม หรือผลผลิตเพ่ิมข้ึนทั้งประเทศ
เฉพาะปีพ.ศ. 2545 ถึง 2,740,968 ตัน ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 2,740 ล้านบาท  (ท่ีราคากิโลกรัมละ 1 

บาท) นอกจากนั้นการท่ีหวัมนัส าปะหลงัพนัธ์ุเกษตรศาสตร์
50 มีปริมาณแป้งในหวัสูง ท าใหม้าตรฐานของการผลิตแป้ง
ของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัใ้ว้ตัถุดิบนอ้ยลง ขอ้มูลของ
สมาคมแป้งมนัส าปะหลงัไทยพบวา่หลงัปีพ.ศ. 2542 การ
ผลิตแป้ง 1 กิโลกรัม ตอ้งใ้ห้ัวมนัสด 4.59 กิโลกรัม จาก
เดิมใ้้ 4.75 กิโลกรัม จะลดวตัถุดิบลง 0.16 กิโลกรัม 
นอกจากน้ีพนัธ์ุ เกษตรศาสตร์50 ยงัเป็นท่ีนิยมปลูกกนัใน
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ เวียดนาม และอินโดนีเซีย  ซ่ึงมัน
ส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 86-13 มีลกัษณะเด่นคือ ให้ผลผลิต
หัวสดสูงเฉล่ีย 4,513 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพนัธ์ุระยอง 5 
ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 3, 3 และ 4 ทั้งยงัให้
ผลผลิตแป้งสูงเฉล่ีย 1,196 กิโลกรัม/ไร่ สูงกวา่พนัธ์ุระยอง 
5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 16, 14 และร้อยละ 9 
นอกจากนั้นยงัมีแป้งสูงเฉล่ีย 26.3 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงกว่า
พนัธ์ุระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 14, 11 
และ 5 และยงัให้ผลผลิตมนัแห้งสูงถึง 1,705 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยมนัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่น้ีสามารถปลูกไดใ้นพ้ืนท่ีปลูก
มนัส าปะหลงัทัว่ไป ทั้งภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออก เฉียง
เหนือ และภาคกลาง ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีให้ผลผลิตสูง ไดแ้ก่ จงัหวดั
้ัยนาท ขอนแก่น เลย มหาสารคาม นครรา้สีมา และ
อุบลรา้ธานี เป็นตน้ [4] ส าหรับมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 
86-13 มีลกัษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตหัวสดสูงเฉล่ีย 4,513 
กิโลกรัม/ไร่ สูงกวา่พนัธ์ุระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิด
เป็นร้อยละ 3, 3 และ 4 ทั้งยงัให้ผลผลิตแป้งสูงเฉล่ีย 1,196 
กิโลกรัม/ไร่ สูงกวา่พนัธ์ุระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 9 คิด
เป็นร้อยละ 16, 14 และร้อยละ 9 นอกจากนั้นยงัมีแป้งสูง
เฉล่ีย 26.3 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสูงกวา่พนัธ์ุระยอง 5 ระยอง 7 และ
ระยอง 9 คิดเป็นร้อยละ 14, 11 และ 5 และยงัให้ผลผลิตมนั
แหง้สูงถึง 1,705 กิโลกรัม/ไร่ โดยมนัส าปะหลงัพนัธ์ุใหม่น้ี
สามารถปลูกได้ในพ้ืนท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั่วไป ทั้งภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ และภาคกลาง ซ่ึง
พ้ืนท่ีท่ีให้ผลผลิตสูง ไดแ้ก่ จังหวดั้ัยนาท ขอนแก่น เลย 
มหาสารคาม นครรา้สีมา และอุบลรา้ธานี เป็นตน้ [7] 
     ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไปการด าเนินการวิจัย
สามารถน าผลการทดสอบไปขยายผลสู่เกษตรกรแปลง
ใกลเ้คียง และการจดัเกษตรกรเขา้ร่วมรับฟังการขยายผลให้
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ได้มากท่ีสุด  เพ่ือการปลูกมนัส าปะหลงัให้เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการผลติดอกแวววเิชียรกระถาง 

Effect of Paclobutrazol on Flowering Pot Plant of Angelonia goyazensis  
 

ณชิารีย์  เผ่าพงศ์วนา1. * และปิยฉัตร ศรีสัตบุตร2   

 
 

Abstract 

 Effect of paclobutrazol on fowering pot plant of Angelonia goyazensis. The experimental design was Completely 
Randomized Design (CRD) with 4 levels of paclobuyrazol 0, 200, 400, and 600 mg/L by drenching at 50 ml, 2 times apart 
every 1 week. The result found that increasing of paclobutrazol concentration were decreased plant. The paclobutrazol 
application at 600 mg/L was showed the best result for suppress plant growth average branch heigth 19.20 cm. were 
statistically significant different from other treatments. This height consider to produce as a pot plant.     

            
Keywords: Paclobutrazol, Angelonia goyazensis Benth., Potted plant  
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บทคดัย่อ 

 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการผลิตดอก
แวววิเชียรกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design: CRD) ให้ตน้แวววิเชียร
ได้รับสารพาโคลบิวทราโซลความเข้มขน้แตกต่างกัน 4 
ระดบั คือ 0, 200, 400, 600 มิลลิกรัม/ลิตร โดยการราดสาร
อตัรา 50 มิลลิลิตร/กระถาง จ านวน 2 คร้ัง ห่างกนั 1 สปัดาห์ 
ผลการทดลองพบว่า การเพ่ิมความเขม้ขน้ของสารพาโคล
บิวทราโซล ท าใหต้น้แวววเิชียรมีความสูงลดลง ระดบัความ
เขม้ขน้ 600 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ความสูงตน้นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
19.20 เซนติเมตร แตกต่างกบัทุกกรรมวิธีการทดลอง ซ่ึง
ความสูงต้นระดับน้ีถือว่าเหมาะสมท่ีจะผลิตเป็นไมด้อก
กระถางได ้
ค าส าคญั: พาโคลบิวทราโซล, ดอกแวววเิชียร, ไมก้ระถาง   

 

1. บทน า 
แวววิเชียร (Angelonia goyazensis  Benth.) จดัเป็น

ประเภทไมด้อกไมป้ระดบั มีช่ือเรียกกนัทั่วไปในประเทศ
ไทยวา่ฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget me not) ลกัษณะล าตน้ตั้งตรง 
มีความสูงประมาณ 0.50 – 1 เมตร ดอกสีม่วง ออกดอกเป็น
ช่อตามซอกใบ โดยส่วนมากจะปลูกลงดินเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการประดบัอาคารสถานท่ีเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
มีล าตน้สูงไม่เหมาะส าหรับน ามาปลูกในกระถาง ซ่ึงลกัษณะ
ทั่วไปของไม้กระถางท่ีดี คือ ต้องมีขนาดต้น ทรงพุ่มท่ี
กะทดัรัด ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไป สะดวกในการขนยา้ย
และเกิดความสวยงามเม่ือน าไปตกแต่ง (สมเพียร, 2532) 
ปัจจุบนัมีการน าสารสารพาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) 
ซ่ึงเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มของสาร
ชะลอการเจริญเติบโต (Plant growth retardants) มาใชใ้นการ
ควบคุมความสูงของไมด้อกไมป้ระดบัในกระถางและไมผ้ล
บางชนิด เพื่อให้ตน้พืชมีรูปทรงกะทดัรัด ช่วยกระตุน้การ
ออกดอก ท าให้สะดวกต่อการเก็บเก่ียว และการดูแลรักษา 
(สัมฤทธ์ิ, 2557) ดว้ยคุณสมบติัของสารพาโคลบิวทราโซล 
ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน ามาผลิตแวววิเชียรเป็น
ไม้กระถางเพื่อให้เป็นตัวเลือกในวงการตลาดไม้ดอกไม้
ประดับของไทย และเป็นแนวทางในการผลิตเป็นไมด้อก
กระถางเพื่อการคา้ในอนาคต ดงันั้นจึงท าการวิจยัเพื่อศึกษา

ระดบัความเขม้ขน้ของสารพาโคลบิวทราโซลท่ีเหมาะสม
เพื่อผลิตแวววเิชียรเป็นไมด้อกกระถาง  

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
เตรียมตน้กลา้จากแปลงเก็บรักษา (Stock plant) 

โดยการเด็ดยอดปักช าในกระบะ หลงัจากออกรากแลว้ ยา้ย
ปลูกลงกระถางขนาด 6 น้ิว จ านวน 1 ตน้/กระถาง ใชว้สัดุ
ปลูกผสมประกอบดว้ย แกลบดิบ : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมกั 
อตัราส่วน 2: 1: 0.5 น าไปไวบ้นชั้นวางกลางแจง้ หลงัจาก
ยา้ยปลูกได ้15 วนั ท าการเด็ดยอดโดยเหลือใบไว ้3 คู่ใบ 
หลงัจากเด็ดยอดได ้1 สัปดาห์หรือเกิดยอดใหม่จากตาขา้ง
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ราดสารพาโคลบิวทราโซลตาม
แผนการทดลอง คือระดบัความเขม้ขน้ 0, 200, 400, 600 
มิลลิกรัม/ลิตร ราดจ านวน 2 คร้ัง โดยราดคร้ังละ 50 
มิลลิลิตร/กระถาง ในตอนเชา้ ก่อนท าการให้ราดสารงดน ้ า 1 
วนั เพ่ือให้แวววิเชียรดูดซึมสารไดม้ากข้ึน ช่วงระหวา่งการ
ทดลองให้ปุ๋ยเคมีสูตร 30-20-10 ละลายน ้ ารดทุกๆ 10 วนั 
บนัทึกขอ้มูลดา้นความสูงตน้และจ านวนก่ิงต่อตน้ วิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม T-test  
 

3. ผลการวจิยั 

ผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตทางด้าน
ความสูงของตน้แวววเิชียรในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ คือกรรมวิธีท่ี 4 มีความสูง
ต้นเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 19.20 เซนติเมตร รองลงมา
กรรมวธีิท่ี 3 และกรรมวธีิท่ี 2 มีความสูงตน้เฉล่ีย 28.70 และ 
35.59 เซนติเมตรตามล าดบั ส่วนตน้ท่ีไม่ราดสารพาโคล
บิวทราโซลให้ความสูงตน้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ (Madanial, 1983) ท่ีพบวา่ระดบัความเขม้ขน้ของสาร
พาโคลบิทราโซลท่ีเพ่ิมข้ึนความสูงของตน้เบญจมาศลดลง 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสารพาโคลบิวทราโซล ไปยบัย ั้งการ
สงัเคราะห์จิบเบอเรลลิน ท าใหก้ารยดืตวัของขอ้ปลอ้งลดลง 
(Hopkins and Huner, 2008)       

 
สรุปผลการทดลอง การใหส้ารพาโคลบิวทาโซลท่ีระดบั

ความเขม้ขน้ 600 มิลลิกรัม / ลิตร สามารถลดความสูงดอก
แวววิ เ ชี ยรได้มากท่ี สุด คือมีความสูงต้น เฉ ล่ีย  19.20 
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เซนติเมตร ซ่ึงขนาดความสูงในระดบัน้ีถือเหมาะสมส าหรับ
ปลูกเป็นไมด้อกกระถางเพ่ือการคา้ในอนาคตต่อไปได ้
 
Table 1. Height of stem (cm) on different treatment after culture 
were 30 day in pots. 

*Means with different letters in the same column are significantly 
different at P<0.01 by t-test.  
ns = not signification 
 
Figure 1 Characteristics of Angelonia goyazensis after were treaed .  

 
 

 

 

 

 

Figure 2 Experimental preparation and treating 
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ผลการใช้ปุ๋ยเคมีต ารับต่างๆ ทีม่ีต่อคุณภาพและผลผลติของหม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่ 
The Effects of Different Types of Chemical Fertilizer on the Quality and  

Yield of Fresh Mulberry, Chiangmai Variety 
 

บุญเยีย่ม  ประยูรชาญ 1, * 
 
 
 

Abstract 

 The Effects of Different types of Chemical Fertilizer on the Quality and Yield of Fresh Mulberry, Chiangmai 
variety. Experimental design was  completely randomized design, CRD with 4 treatment and 3 replication : 1 st treatment 
no chemical fertilizer as control group, 2nd treatment chemical fertilizer 15-15-15 compost 50 kg per rai, 3rd treatment 
chemical fertilizer 13-13-21 compost 50 kg per rai and 4rd treatment chemical fertilizer 13-13-21 compost 50 kg per rai 
combination potassium chloride fertilizer compost 25 kg per rai. The results of  length and width mulberry fruit non-
significant different. Weight of mulberry 20 fruits, sweetness of mulberry fruit and yield mulberry fruits per plant 
significant different by chemical fertilizer 13-13-21 compost 50 kg per rai combination potassium chloride fertilizer 
compost 25 kg per rai highest Weight of mulberry 20 fruits, sweetness of mulberry fruit and yield mulberry fruits per plant. 
Followed by chemical fertilizer 13-13-21 compost 50 kg per rai and chemical fertilizer 15-15-15 compost 50 kg per rai. But 
no chemical fertilizer as control group  least weight of mulberry 20 fruits, sweetness of mulberry fruit and yield mulberry 
fruits per plant. However mulberry planting for eating fresh fruits of Chiang Mai to obtain the quality and quantity of the 
high yield. Can be done by adding chemical fertilizer 13-13-21 at the rate of 50 kg per rai. 
 
Keywords : Fresh Mulberry Chiangmai variety, Chemical fertilizer 
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บทคดัย่อ 

ผลการใช้ปุ๋ยเคมีต ารับต่างๆ ท่ีมีต่อคุณภาพและ
ผลผลิตของหม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, 
CRD) ประกอบดว้ย 4 วิธีการ มีจ านวน 3  ซ ้ า คือ วิธีการท่ี 
1 การไม่ใส่ปุ๋ยเคมี เป็นตัวควบคุม, วิธีการท่ี 2  การใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่, วิธีการท่ี 3 
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และ
วิธีการท่ี 4 การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์  อตัรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า  ความยาวผลหม่อน และความ
กวา้งผลหม่อนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับ
น ้ าหนกัผลหม่อน  20 ผล, ความหวานของผลหม่อนและผล
ผลิตผลหม่อนต่อตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบั
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนกั
ผลหม่อน 20  ผล, ความหวานของผลหม่อนและผล
ผลิตผลหม่อนต่อตน้มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 13-13-21  อตัรา 50  กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการไม่ใส่
ปุ๋ยเคมีท่ีเป็นตวัควบคุมมีน ้ าหนักผลหม่อน 20 ผล,  ความ
หวานของผลหม่อน และผลผลิตผลหม่อนต่อตน้น้อยท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามการปลูกหม่อนเพ่ือรับประทานผลสดพนัธ์ุ
เชียงใหม่ให้ได้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตสูงนั้ น
สามารถท าได้โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่  
ค าส าคญั : หม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่, ปุ๋ยเคมี 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
1. บทน า 

หม่อน (Mulberry) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Morus alba L. 
เ ป็ น พื ช ท่ี ป ลู ก ม า ก ท า ง ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ซ่ึงในอดีตการปลูก
หม่อนในประเทศมุ่งเนน้เพ่ือการเก็บเก่ียวใบหม่อนส าหรับ
การเล้ียงไหม   ผลหม่อนท่ีไดมี้ผลขนาดเล็กไม่ไดรั้บความ
สนใจในการมาใชป้ระโยชน์ ต่อมาสถาบนัวิจยัหม่อนไหม 
กรมวิชาการเกษตรไดน้ าพนัธ์ุหม่อนจากต่างประเทศเขา้มา
ปรับปรุงพันธ์ุหม่อนภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบ

หม่อน จนกระทั่งได้หม่อนพัน ธ์ุใหม่ส าหรับแนะน า
เกษตรกร ซ่ึงสามารถติดผลขนาดใหญ่กว่า และมากกว่า
พนัธ์ุดั้งเดิม  เป็นผลพลอยไดจ้ากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม  
จึงมีการใชผ้ลหม่อนในการรับประทานผลสดเป็นผลไม ้ผล
หม่อนเม่ือสุกมีสีแดงเขม้จนถึงสีม่วงด าทั้งผล เน้ือผลอ่อน
นุ่ม รสชาติดี ส่วนใบสามารถใชท้ าชาใบหม่อน นอกจากน้ี
ผลหม่อนยงัสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์และเคร่ืองด่ืมได้
หลายชนิดเช่น น ้ าผลไม ้ไวน์ แยม เยลล่ี  ลูกอม ไอศกรีม 
เป็นตน้ โดยประโยชน์ของผลหม่อนจดัเป็นผลไมส้มุนไพร
บ ารุงโลหิต บ ารุงสายตา และเส้นผม  ขบัลม  แกท้อ้งผูก มี
สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีประโยชน์คือ ช่วยลดการเส่ียงการ
เกิดโรค มะเร็ง ลดอาการแพต้่างๆ ท าให้เลือดหมุนเวียนดี 
ยืดอายุเม็ดเลือดขาว และหลอดเลือดแข็งแรง [1] ในอดีต
การปลูกหม่อนในประเทศมุ่งเนน้เพ่ือการเก็บเก่ียวใบหม่อน
ใชส้ าหรับการเล้ียงไหม โดยเฉพาะพนัธ์ุท่ีปลูกมีทั้งท่ีเป็น
เพศผูซ่ึ้งไม่มีการติดผล และเพศเมียซ่ึงสามารถติดผลไดแ้ต่
มีขนาดเล็กไม่ได้รับความสนใจในการมาใช้ประโยชน์  
ต่อมาสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร ได้น า
พันธ์ุหม่อนจากต่างประเทศเข้าปรับปรุงพัน ธ์ุหม่อน
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใบหม่อน จนกระทั่งได้
หม่อนพนัธ์ุใหม่ส าหรับแนะน าใหแ้ก่เกษตรกรจ านวนหลาย
พนัธ์ุเช่น พนัธ์ุบุรีรัมย ์60 นครราชสีมา 60 และศรีสะเกษ 33 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเพศเมียสามารถติดผลท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและ
มากกวา่พนัธ์ุดั้งเดิม ซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการปลูกหม่อน
เล้ียงไหม [2]   [3]  กล่าววา่ กรมหม่อนไหมมีความ
เช่ือมั่นว่าปัจจุบันพนัธ์ุหม่อนผลสดท่ีดีท่ีสุดของไทยคือ 
พนัธ์ุเชียงใหม่ โดยหม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่มีข้อดีคือ 
สามารถปลูกไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทย  ปลูก และดูแล
รักษาง่าย ขอแค่ให้มีน ้ าเพียงพอก็ให้ผลแล้วให้ผลผลิต
ประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเม่ือตน้หม่อนมีอาย ุ3 ปี
ข้ึนไปหลงัปลูก  ผลผลิตท่ีได้ปลอดภยัจากสารพิษเพราะ
ขณะน้ียงัไม่พบว่า  มีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และผลมีสีแดงสดใสจนถึงสี
แดงเขม้ (ผลห่าม) ดุจดงัสีทบัทิมสยาม  ส าหรับผลสุกให้สี
ม่วงเม่ือน าไปแปรรูปจะได้ ผลิตภัณฑ์สีสดใส  ถูกใจ
ผูบ้ริโภค  นอกจากน้ียงัมีผลการวิจัยพบว่าในผลหม่อนมี
สารเคอร์ซีทิน (Quercetin)  ซ่ึงเป็นสารประกอบกลุ่มฟลา

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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โวนอยด์ (Flavonoids)  ท่ีมีคุณสมบติัลดความเส่ียงใน
การเกิดโรคหวัใจ  ความดนัโลหิตสูงและป้องกนัการเกิดล่ิม
เลือดในหลอดเลือด ซ่ึงผล  การวิจัยยงัพบอีกว่า เม่ือผล
หม่อนมีระยะการสุกเพ่ิมข้ึน ปริมาณของสารออกฤทธ์ิ
ดงักล่าวขา้งตน้จะมีมากข้ึนเช่นกนั [4] [5] ไดศึ้กษาดชันีการ
เก็บเก่ียวของหม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่ (Morus alba var. 
Chiangmai) ในและนอกฤดูการเก็บเก่ียวพบวา่ ผลหม่อนท่ี
เหมาะส าหรับรับประทานนั้นควรมีลกัษณะผลท่ีใหญ่ มีสี
แดงคล ้ า รสชาติหวานกลมกล่อม มีผลผลิตท่ีสูงและคุม้ค่า
ต่อการลงทุนในการ จดัการ โดยธรรมชาติของผลหม่อนนั้น
จะมีการสุกของผลไม่สม ่าเสมอ และมีการติดผลปีละคร้ัง 
ซ่ึง ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาวจิยัจนสามารถท าใหห้ม่อนติดผล
นอกฤดูได้แลว้แต่ไม่มีการศึกษาการเปล่ียน แปลงของผล
หม่อนในระหวา่งการแก่และสุก โดยเฉพาะคุณภาพท่ีเหมาะ
ส าหรับใชใ้นการบริโภค ส าหรับหม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่นั้น   
เป็นหม่อนท่ีมีลกัษณะน่าสนใจในการปลูกเพ่ือเป็นหม่อน
ทานผล เพราะมีผลขนาดใหญ่ ท าให้เก็บเก่ียวง่ายและราด
เร็ว  อีกทั้ งมีผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูง ในการปลูกหม่อนเพ่ือ
รับประทานผลสดหรือน าผลสดไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์น
ระดับอุตสาหกรรมนั้ นดัชนีการเก็บเ ก่ียวส าหรับท่ีจะ
ก าหนดอายกุารเก็บเก่ียวผลหม่อนเพ่ือน ามาบริโภคและแปร
รูปนับวา่มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะถา้หากเก็บเก่ียวผล
ในช่วงท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไม่ดี 
เช่น ถา้เก็บผลหม่อนไม่แก่ หรืออ่อนเกินไปจะไดห้ม่อนท่ีมี
ปริมาณกรดสูง [6] ไดศึ้กษาเปรียบเทียบพนัธ์ุหม่อนเพ่ือการ
เก็บเก่ียวผลสดจ านวน 5 พนัธ์ุคือ นครราชสีมา 60 บุรีรัมย ์
60 ศรีสะเกษ 33  เชียงใหม่ และพิกลุทอง  น ามาปลูกและท า
การเขตกรรมส าหรับการเก็บเก่ียวผลหม่อนโดยตรง เพ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตและทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ
พบว่า  หม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่ให้ผลผลิตผลหม่อนสูงสุด 
รองลงมาได้แก่  พนัธ์ุพิกุลทองและพนัธ์ุบุรีรัมย์ 60 ส่วน
พนัธ์ุนครราชสีมา 60  ให้ผลผลิตผลหม่อนต ่ามาก และมีผล
ขนาดผลเล็กมาก ดา้นคุณภาพพบว่า หม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่  
มีขนาด (น ้ าหนัก) ของผลสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ เล็กน้อย และมี
ปริมาณกรดสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืนๆ และพนัธ์ุบุรีรัมย ์60 มีความ
หวานผลหม่อน (ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได)้ ค่อนขา้ง
จะสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืนๆ ในส่วนของคุณภาพผลดา้นอ่ืนๆ เช่น

เปอร์ เ ซ็นต์น ้ าหนักก้านผลเปอร์ เ ซ็นต์น ้ าหนัก เมล็ด 
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืน ไม่มีความแตกต่างระหวา่งพนัธ์ุมากนกั 
[7] ไดศึ้กษาวิธีการบงัคบัทรงพุ่มให้หม่อนรับประทานผล
สดออกดอกพบว่า   ในการบังคับทรงพุ่มให้หม่อน
รับประทานผลออกดอกนอกฤดูกาลนั้นสามารถกระท าได้
เม่ือมีการบงัคบัทรงพุ่มหม่อนในวนัท่ี 1 กนัยายนของทุกปี  
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตหม่อนรับประทาน ผลสดพนัธ์ุ
เชียงใหม่นอกฤดูกาลได้ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน  จนเก็บ
เก่ียวเสร็จในกลางเดือนธนัวาคม รวมระยะเวลาการเก็บเก่ียว
ผลหม่อนเฉล่ีย 24 วนั โดยใช้วิธีการโน้มก่ิง การริดใบ
ร่วมกบัการตดัยอดหรือไม่ตอ้งตดัยอดก็ได ้ [8] ในอินเย
หม่อนท่ีปลูกปีแรกจะใส่ปุ๋ยอตัรา 100-50-50 kgN-p2o5-k2o 
/hr/yr และหลงัการเก็บเก่ียวใบหม่อนแลว้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อตัรา 50 KgN/hr [9] การเพ่ิมผลผลิตใบหม่อนในประเทศ
จีนใชอ้ตัรา 10-4-6 kgN-p2o5-k2o /hr/yr  โดยการผลิตใบ
หม่อน 100 kg จะใชปุ๋้ยไนโตรเจน 1.5-2 kgN (3.26-4.35 
Kg Urea) และองค์ประกอบในหม่อนผลสดประกอบดว้ย 
น ้ า 85 % Crude Protein 0.36 % Free acid 1.86 % ปริมาณ
น ้ าตาล 9.19 % Crude Fiber 0.91 % Ash (เถา้) 0.66 % ใน
ผลหม่อนมี Carotene สูง Vitamib B1 B2 C กรดไขมนัและ
อ่ืนๆ [10] ผลของการใส่ปุ๋ย N P K และความถ่ีในการให้น ้ า
ท่ีมีต่อผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต และคุณภาพของใบ
หม่อน 3 สายพนัธ์ุ พบวา่ อตัราปุ๋ย 300-150-100 Kg N-P-
K/ha/yr ร่วมกบัการให้น ้ าเดือนละ 2 คร้ัง จะให้ผลผลิตใบ
หม่อนสูงสุด ความช้ืนและสารอาหารในใบหม่อนดีท่ีสุด 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวทางในการปลูกหม่อนเพ่ือเก็บ
เก่ียวผลหม่อนโดยใชปุ๋้ยเคมีต ารับต่างๆ ท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกหม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่ เพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรผูส้นใจ
ปลูกหม่อนต่อไป 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 4 วิธีการ มี
จ านวน 3 ซ ้ า ดงัน้ี 

     วธีิการท่ี 1 การไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตวัควบคุม) 
     วิธีการท่ี 2 การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ 
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     วิธีการท่ี 3 การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ 

     วิธีการท่ี 4 การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ อตัรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่    

     ในแต่ละหน่วยการทดลองปลูกหม่อนจ านวน 8  ตน้
ใน 1 แถว  ท าการค านวณการใชปุ๋้ยเคมีตามอตัราท่ีก าหนด
แลว้ชัง่น ้ าหนกัปุ๋ยเคมีน าไปใส่ในแปลงทดลองดงัน้ี   

     1. ก าจดัวชัพืชแลว้เปิดร่องเพ่ือใส่ปุ๋ยห่างจากโคนตน้
ประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งสองขา้งของแปลงหม่อน 

     2. โรยปุ๋ยในร่องท่ีขุดเตรียมไวใ้นแต่ละหน่วยการ
ทดลอง แลว้กลบร่องปุ๋ย 

     3. ขดุร่องน ้ าใกลก้บัร่องปุ๋ย 30 เซนติเมตร เพ่ือให้น ้ า
ละลายปุ๋ยไดดี้และเก็บน ้ าไดน้าน 

     4. เม่ือครบ 60 วนั ท าการเก็บบนัทึกขอ้มูล โดยการ
สุ่มตวัอยา่งผลหม่อนสีม่วงท่ีเก็บจากตน้หม่อน 6 ตน้ เวน้ตน้
หัวแปลง และทา้ยแปลงในแต่ละหน่วยการทดลองจ านวน 
60 ผล  แบ่งออกเป็น 3 ชุดๆ ละ 20 ผล ชัง่น ้ าหนักแลว้หา
ค่าเฉล่ีย แลว้สุ่มมาชุดละ 5 ผล เพ่ือวดัความยาวผลหม่อน, 
ความกวา้งผลหม่อนโดยใชเ้วอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ และความ
หวานผลหม่อน โดยน าผลหม่อนมาบดให้ละเอียดน าส่วนท่ี
เป็นน ้ าไปวดัค่าความหวานโดยการใชเ้คร่ืองวดัความหวาน 
(Hand Refractometer) แล้วค านวณค่าเฉล่ีย  ส าหรับผล
ผลิตผลหม่อนต่อตน้ท าการเก็บผลหม่อนท่ีมีลกัษณะสีแดง
ปนม่วงจ านวน 3 ตน้ ทุก 5-7 วนั ติดต่อกนัเป็นเวลา 1 เดือน 
รวมน ้ าหนักผลผลิตผลหม่อนแต่ละต้นแล้วค านวณหา
ค่าเฉล่ีย 

     ข้อมูล ท่ีได้น าไปวิ เคราะห์ผลทางสถิติโดยวิ ธี 
Analysis of Variance ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design, CRD) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการใชว้ิธี Least Significant 
Difference (LSD) 

 

 
 

รูปท่ี 1 แปลงหม่อนพนัธุ์เชียงใหม่ก่อนตดัแต่งก่ิง 
 

 
 

รูปท่ี 2 การตดัแต่งก่ิงตน้หม่อน  
 

 
 

รูปท่ี 3 การขดุเปิดร่องห่างจากโคนตน้หม่อน 30 เซนติเมตร 
 

 
 

รูปท่ี 4 การใส่ปุ๋ ยเคมีตามวิธีการท่ีก าหนด 
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รูปท่ี 5 การชัง่น ้าหนกัผลหม่อน 20 ผล 
 

 

3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1 แสดงความยาวผลหม่อนและความกว้างผลหม่อน 

วธิีการ/ข้อมูล 
ความยาว 
ผลหม่อน 
(มิลลเิมตร) 

ความกว้าง 
ผลหม่อน 
(มิลลเิมตร) 

วิธีการท่ี 1 การไม่ใส่ปุ๋ ยเคมี  
 (ตวัควบคุม) 

19.96 10.09 

วิธีการท่ี 2  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

20.22 10.25 

วิธีการท่ี 3 การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

20.16 10.20 

วิธีการท่ี 4  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด ์ 
อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่   

20.21 10.23 

F – test ns ns 
C.V. (%) 0.61 0.69 

     ns = Non-significant different ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 

     ผลการใชปุ๋้ยเคมีต ารับต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
และผลผลิตของหม่อนผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่ จากตารางท่ี 1 
ความยาวผลหม่อนไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  โดยการ
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ มีความ
ยาวผลหม่อนสูงท่ีสุดคือ 20.22 มิลลิเมตร  รองลงมาไดแ้ก่  
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความยาวผลหม่อนเท่ากบั 20.21 และ 20.16 มิลลิเมตร ส่วน
การไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตวัควบ คุม) มีความยาวผลหม่อนต ่าสุด
คือ 19.96 มิลลิเมตร 

     ความกวา้งผลหม่อนพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ  โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่  มีความกวา้งผลหม่อนสูงท่ีสุดคือ 10.25 
มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์ 
อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และมีความกวา้งผลหม่อนเท่ากบั 
10.23 และ 10.20 มิลลิเมตร ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตัว
ควบคุม) มีความกวา้งผลหม่อนต ่าสุดคือ 10.09 มิลลิเมตร 
 
ตารางที่ 2 แสดงน า้หนักผลหม่อน 20 ผล และความหวานผลหม่อน 

วธิีการ/ข้อมูล 
 

น า้หนัก 
ผลหม่อน 

20 ผล
(กรัม) 

ความหวาน 
ผลหม่อน 

(องศาบริกซ์) 
 

วิธีการท่ี 1 การไม่ใส่ปุ๋ ยเคมี   
(ตวัควบคุม) 

50.22 cd 9.65 d 

วิธีการท่ี 2  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

54.44 bc 13.13 c 

วิธีการท่ี 3 การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

57.90 ab 14.19 b 

วิธีการท่ี 4  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด ์ 
อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่   

62.30 a 14.91 a 

F – test * ** 
C.V. (%) 6.12 2.18 

      * มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
     ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

     จากตารางท่ี 2  น ้ าหนกัผลหม่อน 20 ผลพบวา่  
มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดย
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ อตัรา 25  กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีน ้ าหนักผลหม่อน 20 ผลมากท่ีสุดคือ 62.30 กรัม  
รองลงมาไดแ้ก่  การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อตัรา 50  
กิโลกรัมต่อไร่  และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 อตัรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่  มีน ้ าหนกัผลหม่อน 20 ผลเท่ากบั 57.90 
และ  54.44 กรัม โดยทั้ง 3 วิธีการมีความแตกต่างกนัทาง
สถิติกบัการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตวัควบคุม)  มีน ้ าหนกัผลหม่อน 
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20 ผลน้อยท่ีสุดคือ 50.22 กรัม แต่อย่างไรก็ตามการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอ-ไรด์ อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น ้ าหนกั
ผลหม่อน 20 ผลไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
     ความหวานผลหม่อนพบว่า มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรด์ อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ มีความหวานผลหม่อน
มากท่ีสุดคือ 14.91 องศาบริกซ์ รองลงมาได้แก่ การใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่และการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ มีความหวาน
ผลหม่อนเท่ากบั 14.19 และ 13.13 องศาบริกซ์ โดยทั้ง 3 
วิธีการมีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตวั
ควบคุม) มีความหวานผลหม่อนนอ้ยท่ีสุดคือ 9.65 องศาบ
ริกซ์  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลผลติผลหม่อนต่อต้น 

วธิีการ/ข้อมูล 
ผลผลติผลหม่อนต่อต้น

(กโิลกรัม) 

วิธีการท่ี 1 การไม่ใส่ปุ๋ ยเคมี   
(ตวัควบคุม) 

2.45 d 

วิธีการท่ี 2  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

2.96 c 

วิธีการท่ี 3 การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

3.26 ab 

วิธีการท่ี 4  การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด ์ 
อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่   

3.45 a 

F – test ** 
C.V. (%) 4.67 

     ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
 

     จากตารางท่ี 3 ผลผลิตผลหม่อนต่อตน้เฉล่ียพบวา่ 
มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดย
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  มี
ผลผลิตผลหม่อนต่อต้นมากท่ีสุดคือ 3.45 กิโลกรัม  

รองลงมาได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่  มีผลผลิตผลหม่อนต่อตน้เท่ากบั 3.26 
และ 2.96  กิโลกรัม โดยทั้ง 3 วิธีการมีความแตกต่างกนั
ทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตัวควบคุม) มีผลผลิตผล
หม่อนต่อตน้นอ้ยท่ีสุดคือ 2.45 กิโลกรัม แต่อยา่งไรก็ตาม
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์  อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  
ให้ผลผลิตหม่อนต่อตน้ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยสูตร 13-
13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลการใส่ปุ๋ยเคมีต ารับต่างๆมีผลท าใหผ้ลผลิตและ
คุณภาพของหม่อนรับประทานผลสดแตกต่างจากการไม่ใส่
ปุ๋ย (ตวัควบคุม) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ยกเวน้ขนาดของ
ผลทั้ งความยาวและความกวา้งผลหม่อน ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุของหม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม
และเพียงพอต่อความตอ้งการของหม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่ใน
การใช้สร้างผลผลิต และค่าความหวานตรงตามความ
ต้องการของผู ้บริโภคและการแปรรูป  การปลูกหม่อน
รับประทานผลสดพนัธ์ุเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ ผลผลิตสูง 
และตน้ทุนต ่า [11]  ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  โดยไม่ตอ้งเพ่ิมปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์  (0-0-60) อีกก็ได้ เน่ืองจากปุ๋ย
ดงักล่าวมีราคาแพง และหาซ้ือไดย้าก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่
พ้ืนท่ีดงักล่าวเคยผ่านการใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัราสูงและปุ๋ยเคมี
ในการปลูกผกัมาแลว้และดินเป็นดินร่วนเหนียวมีปริมาณ
โพแทสเซียมช่วยเพ่ิมความหวานในผลหม่อนได้อีกส่วน
หน่ึง 
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เปรียบเทยีบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอนิทรีย์น า้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของเบญจมาศกระถาง 
The Comparison Study of Chemical Fertilizers and Liquid Organic Fertilizers 

on Growth and Yield of chrysanthemum Potted Plants 
 

ปราณี   หวงัมัน่1, *  และ เสาวมาลย์  วจิารณ์ 2 

 
 
 

Abstract 

 This study aimed to investigate the comparison study of effects of chemical fertilizers and liquid organic 
fertilizers on growth and yield of chrysanthemum. The experiments  (Randomized complete block design : RCBD) were 
carried out  by  6 treatments with 4 replications. The treatments were (T1) no fertilizer in mixed soil (formula 1), (T2) no 
fertilizer in mixed soil (formula 2), (T3) liquid organic fertilizers in mixed soil (formula 1), (T4) liquid organic fertilizers in 
mixed soil (formula 2), (T5) chemical fertilizer in mixed soil (formula 1), and (T6) chemical fertilizer in mixed soil (formula 
2). Results showed that chrysanthemum potted planting by using (T6) chemical fertilizers in mixed soil (formula 2) and 
(T5) chemical fertilizers in mixed soil (formula 1) gave higher growths and yields than those of other treatments, However, 
the growth of chrysanthemum potted plants was higher than that of not using fertilizer (T1) which had the least effect on 
growth 

 
Keywords : chemical fertilizer, liquid organic fertilizers, Chrysanthemum 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้ าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
เบญจมาศกระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็ก
สมบูรณ์ (Randomized complete block design : RCBD) มี 6 
วิธีการ 4 ซ ้ าดงัน้ี วิธีการท่ี 1(T1) การไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูก
สูตรท่ี 1 วิธีการท่ี 2(T2) การไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 
วิธีการท่ี 3 (T3) การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 
วิธีการท่ี 4 (T4) การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 
วิธีการท่ี 5(T5) การใช้ ปุ๋ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 และ
วิ ธี ก าร ท่ี  6(T6)  ก าร ใช้ ปุ๋ ย เ ค มี ใน ดินปลู ก สูตร ท่ี  2  
ผลการวิจยัพบวา่การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2(T6)และ
การใช้ ปุ๋ ย เค มีในดินปลูกสูตร ท่ี  1 (T5)  มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเบญจมาศกระถางมากท่ีสุด  รองลงมา
ไดแ้ก่ การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T4) การใช้
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3)และการไม่ใชปุ๋้ยใน
ดินปลูกสูตรท่ี  2 (T2)  โดยทุกวิธีการมีผลต่อการ 
เจริญเติบโตของเบญจมาศกระถางสูงกว่าการไม่ใชปุ๋้ย(T1) 
ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด  
ค าส าคญั : ปุ๋ยปลา, ปุ๋ยเคมี, เบญจมาศ 
 
1. บทน า 

เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium) เป็นไมด้อกท่ี
ได้รับความนิยมปลูกและ มีการใช้ประโยชน์กันอย่าง
กวา้งขวาง มีหลากหลายรูปทรงและสีสัน ทั้งชนิดดอกเด่ียว
และดอกช่อ เน่ืองจากเป็นไม้ ดอกท่ีมีรูปทรงสวยงาม 
สีสันสดใส และปลูกเล้ียงง่ าย ในปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบั
ไมด้อกกระถางในประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน มี
ความต้ องการสูง ใชเ้วลาผลิตสั้นเพียง 45–75 วนั มีการ
จดัการดูแลน้อย  จึงเป็นไมด้อกท่ีนิยมใชป้ระดบัตกแต่ง
สถานท่ีต่างๆ ได ้[1, 2] 

การผลิตเบญจมาศกระถางน้ี  เ ป็นการผลิตไม้ดอก
กระถางท่ีตอ้งการให้เบญจมาศ มีทรงพุ่มเป็นพุ่มแน่น ออก
ดอกโดยไวก้้านดอกสั้ น จึงไม่มีการเพ่ิมแสงในช่วงวนั
เหมือนการผลิตเบญจมาศตดัดอกทัว่ไป ซ่ึงเกษตรกรทัว่ไป
สามารถผลิตไดง่้ายไม่ยุง่ยากและสามารถผลิตในเชิงการคา้
ได้  [ 3]  ดังนั้ นการทดลองในค ร้ัง น้ี  เน้นการ ศึกษา

เปรียบเทียบการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเบญจมาศกระถาง เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต โดยการน ามาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
เน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพงข้ึนเร่ือยๆท าให้ตน้ทุนในการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  ส่วนปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีสามารถ
หาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ราคาไม่แพง นอกจากน้ีปุ๋ยอินทรียย์งั
ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชอยา่งชา้ๆ 
และอย่างต่อเน่ือง ท าให้พืชน าธาตุอาหารไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเ กิดประโยชน์  สูงสุด [4,5]  โดยมี
การศึกษาของอรประภา และภาณุมาศ ถึงชนิดและอตัราการ
ใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิตของผกักาดหอม โดยเปรียบเทียบปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง
สูตรท่ี 1 ของกรมพฒันาท่ีดิน ปุ๋ยมูลไก่หมกัคุณภาพสูง และ
ปุ๋ยเคมีรวมกบัมูลโคท่ีระดบัไนโตรเจนท่ีเท่ากนั พบว่า ใน
การปลูกผกักาดหอม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ควร
เลือกใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูงมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ งสองชนิดท่ีระดับ 2.5 กรัม
ไนโตรเจน สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโค [6]   
ทั้ ง น้ีในปัจจุบันการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะของแข็ง
ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่อาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้ น
การศึกษาวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียใ์นรูปแบบของน ้ าเน่ืองจากเป็นปุ๋ยท่ี
อยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดร้วดเร็วกวา่ ต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่ฝักยาว 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 วิธีการด าเนินการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ สุ่มในบล็อกสมบูร ณ์ 

(Randomized Complete Block Design; RCBD) มี 6วธีิการ4 
ซ ้ า ดงัน้ี 

วธีิการท่ี 1 (T1) ไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 
วธีิการท่ี 2 (T2) ไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 
วธีิการท่ี 3 (T3) ใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 
วธีิการท่ี 4 (T4) ใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 
วธีิการท่ี 5 (T5) ใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 
วธีิการท่ี 6 (T6) ใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 
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2.2 การเตรียมก่ิงพันธ์ุ   เลือกก่ิงท่ีสมบูรณ์มีความ
แขง็แรง  ปลูกลงในกระถางปลูกขนาด 6 น้ิว   

2.3  การเตรียมดินปลกู มี 2 ชนิดคือ  
2.3.1. ดินปลูกสูตรท่ี 1 เป็นดินปลูกท่ีมีส่วนผสม

ของ  มะพร้าวสับ  แกลบดิบ  ขุยมะพร้าว  แกลบด า  ปุ๋ย
คอก และดินร่วน  อตัราส่วน  3:3:3:3:1:1 น าวสัดุผสม
คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

2.3.2 ดินปลกูสูตรท่ี 2 เป็นดินปลูกท่ีมีส่วนผสมของ
โดโลไมท์และปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตโดยใช ้
ส่วนผสมของมะพร้าวสับ แกลบดิบ ขุยมะพร้าว แกลบด า  
ปุ๋ยคอก และดินร่วน  อตัราส่วน  3:3:3:3:1:1  ผสมโดโล
ไมทแ์ละปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตโดยใชอ้ตัราส่วน  ดิน
ปลูก 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมโดโลไมท์และปุ๋ยทริปเปิล
ซุปเปอร์ฟอสเฟต อย่างละ 1 กิโลกรัม  แล้วน าวสัดุ
ส่วนผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

2.4 การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์น า้ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีใชใ้นการ
ทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปุ๋ยปลาหมกัหินฟอสเฟต 

2.4.1 ปุ๋ยปลา น าปลาหรือเศษปลามาท าการบดให้
ช้ินส่วนต่างๆ มีขนาดเลก็ลง ใชป้ลา 10 กิโลกรัม น าไปหมกั
โดยใช้กากน ้ าตาล 2 กิโลกรัม ใส่สับปะรด 10 กิโลกรัม 
ผสมใหเ้ขา้กนัและคนติดต่อกนัอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 7 วนั ท า
การหมกัต่อไปอีกเป็นเวลา 21 วนั ในระหว่างน้ีท าการคน
ปุ๋ยปลาเป็นคร้ังคราว ถ้าใช้เวลาหมักนานจะได้ปุ๋ยท่ีมี
คุณภาพและมีกล่ินท่ีดี บางคร้ังปุ๋ยปลาท่ีไดจ้ะมีคุณภาพของ
ปุ๋ยท่ีมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของวตัถุดิบและ
กระบวนการหมกั  

2.4.2 น าปุ๋ยปลาหมักกับฟอสเฟต โดยใช้ปุ๋ยปลา
อตัราส่วน 10  ลิตร ผสมกบัหินฟอสเฟตในอตัราส่วน  200  
กรัม ใส่ผสมกบัปุ๋ยปลาท่ีผ่านการหมกัแลว้ 21 วนั คนผสม
ใหเ้ขา้กนัแลว้หมกัไว ้7 วนั 

2.5  การเตรียมปุ๋ยเคมี ใชปุ๋้ยสูตร  12-60-0   13-0-46   
15-0-0  แมกนีเซียมซลัเฟตและธาตุอาหารเสริมยนิูเลท  ท า
การละลายปุ๋ยให้แยกปุ๋ยสูตร 15 - 0 - 0 ละลายในถงัน ้ า 10 
ลิตร 1 ถงั  ส่วนปุ๋ยท่ีเหลือให้ละลายรวมกนัในถงัเดียวกนั 
ปริมาณน ้ า 10 ลิตร อีก 1 ถงั  เวลาน าไปใชใ้ห้น าปุ๋ยท่ี
ละลายแลว้ทั้ง 2 ถงั ไปผสมกบัน ้ าอีก 200 ลิตร รดเบญจมาศ

กระถาง  สัปดาห์ละ 2  คร้ัง จะช่วยให้เบญจมาศมีการ
เจริญเติบโตดี ตน้แขง็แรง  มีดอกท่ีมีคุณภาพสวยงาม 

2.6 การปลกูและดูแลรักษา  
2.6.1 การปลกู น าดินปลูกท่ีท าการผสมไวแ้ลว้แต่ละ

ชนิด สูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 ใส่ลงในกระถางปลูก ขนาด 6x6 
น้ิวโดยจะแบ่งเป็น ชนิดดินปลูกตามในวิธีการท่ี 1 และ
วิธีการท่ี 2 การไม่ใชปุ๋้ย  วิธีการท่ี 3 และวิธีการท่ี 4 การใช้
ปุ๋ยปลา  วิธีการท่ี 5 และวิธีการท่ี 6  การใชปุ๋้ยเคมี จากนั้น
น าก่ิงพนัธ์ุท่ีท าการคดัเลือกไวแ้ลว้จ านวน 192 ก่ิงน ามาปัก
ช าลงในกระถางท่ีเตรียมไว ้ 

2.6.2 การเด็ดยอด จ าเป็นมากส าหรับการปลูก
เบญจมาศกระถาง ควรเด็ดหลงัจากปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ 
ใหเ้หลือใบไวก้บัตน้ประมาณ 4 ใบ เพ่ือให้เกิดการแตกของ
ก่ิงแขนง ใหมี้ทรงพุม่แน่นข้ึนและมีดอกดกสวยงาม 

2.6.3 การปฏิบัติดูแลรักษา รดน ้ าก่ิงพนัธ์ุท่ีปักช าให้
ชุ่มดว้ยน ้ าเปล่าวนัละ 2 คร้ัง จนครบ 2 สปัดาห์  

2.7.  การบันทึกข้อมลู 
2.7.1 การเก็บข้อมูล วดัค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่ม

เฉล่ียของเบญจมาศกระถาง เม่ืออาย ุ1  2  3  4 และ 5  
สัปดาห์  หลงัการให้วิธีการโดยท าการวดัจากส่วนของทรง
พุ่มท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด 2 ดา้น น าค่าท่ีวดัไดร้วมกนั
และหาค่าเฉล่ีย  หน่วยวดัเป็นเซนติเมตร  จ านวน 5 ตน้ต่อ 1 
หน่วยทดลอง 

2.7.2 การนับจ านวนดอกเฉลี่ย  ของเบญจมาศ
กระถางเม่ืออาย ุ5 และ 7 สปัดาห์  หลงัการเด็ดยอดโดยการ
เร่ิมนับจ านวนดอกของเบญจมาศตั้ งแต่ดอกเร่ิมมีขนาด
ประมาณ  0.6 – 1  เซนติเมตร  หน่วยนบัเป็น ดอก จ านวน 
5 ตน้ต่อ 1 หน่วยทดลอง 

2.8.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษามาท าการวิเคราะห์หา

ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ีย โดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test 
(DMRT) 
 

3. ผลการวจิยั 

1. ผลต่อค่าดัชนีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยของเบญจมาศ
กระถาง 
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จากการเปรียบเทียบการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้ าต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของเบญจมาศกระถางเม่ืออายุ1 
สัปดาห์หลงัการเด็ดยอดพบว่า ค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่ม
เฉล่ียของเบญจมาศไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ผลต่อค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถางเม่ืออาย ุ2 สัปดาห์ หลงัการเด็ดยอด พบวา่  มีความ
แตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์  โดย
พบวา่ การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T6) การใชปุ๋้ยเคมี
ในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5)  การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูก
สูตรท่ี 2 (T4)  และการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 
(T3) ให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเท่ากบั 12.74  12.70  
12.55 และ 12.22 เซนติเมตรตามล าดบั  มากกวา่ การไม่ใช้
ปุ๋ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูก
สูตรท่ี 1 (T1)  ท่ีให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเท่ากบั 11.84 
และ 11.57 เซนติเมตรตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 

ผลต่อค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถางเม่ืออาย ุ3 สัปดาห์  หลงัการเด็ดยอดพบวา่ มีความ
แตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดย
การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T6) การใชปุ๋้ยเคมีในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T5) และการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตร
ท่ี 2 (T4) ให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียเท่ากบั 13.59  
13.30 และ13.16 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใชปุ๋้ยอินทรีย์
น ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูก
สูตรท่ี 2 (T2)  ให้ค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเท่าเฉล่ียกับ 
12.69 และ 12.26  เซนติเมตร  และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูก
สูตรท่ี 1 (T1) ท่ีให้ค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียเท่ากับ 
11.92 เซนติเมตรตามล าดบั(ดงัตารางท่ี 1) 

ผลต่อค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถางเม่ืออายุ 4 สัปดาห์ หลงัการเด็ดยอดพบวา่ มีความ
แตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดย
การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2  (T6) การใชปุ๋้ยเคมีในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T5) และการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตร
ท่ี 2 (T4)  ให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียเท่ากบั  14.19  
13.89 และ 13.61 เซนติเมตรตามล าดบั รองลงมาคือ การใช้
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และการไม่ใชปุ๋้ยใน
ดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) ให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ีย

เท่ากบั 13.12 และ 12.62 เซนติเมตร และการไม่ใชปุ๋้ยในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T1) ท่ีให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 12.00 เซนติเมตรตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 

ผลต่อค่าดัชนีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถางเม่ืออาย ุ5 สัปดาห์  หลงัการเด็ดยอด พบวา่ มีความ
แตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดย
การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T6) การใชปุ๋้ยเคมีในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T5) และการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตร
ท่ี 2 (T4)  ให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียเท่ากบั  14.76  
14.54 และ 14.09 เซนติเมตรตามล าดบั รองลงมาคือ การใช้
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และการไม่ใชปุ๋้ยใน
ดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) ใหค้่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเท่าเฉล่ีย
กบั 13.62 และ 13.21 เซนติเมตร และการไม่ใชปุ๋้ยในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T1)  ท่ีใหค้่าดชันีความกวา้งทรงพุม่เฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 12.42 เซนติเมตรตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ค่าดชันีความกวา้งทรงพุม่ของเบญจมาศกระถาง 
หลงัไดรั้บวิธีการในแต่ละสปัดาห์ 
วิธีการ

(Treatments) 

ความกว้างทรงพุ่ม (ซนติเมตร)ในสัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 
T1 11.05 11.57b 11.92c 12.00d 12.42d 

T2 11.01 11.84b 12.26bc 12.62c 13.21c 

T3 11.47 12.22a 12.69b 13.12c 13.62c 

T4 11.68 12.55a 13.16a 13.61ab 14.09ab 

T5 11.65 12.70a 13.30a 13.89a 14.54a 

T6 11.30 12.74a 13.59a 14.19a 14.76a 

F-test 1.22ns 5.50** 19.91** 21.53** 31.61** 
CV.(%) 4.62 3.35 2.26 2.68 2.26 

1/ns  =  ไม่แตกต่างทางสถิติ 
2/**  =  มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
3/  =  ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติจากการวิเคราะห์แบบ Duncan’s new 
multiple range test ; DMRT  

 
2. ผลต่อจ านวนดอกเฉลีย่ของเบญจมาศกระถาง 

ผลของการใช้ ปุ๋ ย เค มีและ ปุ๋ย อินท รีย์น ้ า ต่ อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเบญจมาศกระถางเม่ืออายุ  5 
สัปดาห์หลังการเด็ดยอดพบว่า จ านวนดอกเฉล่ียของ
เบญจมาศ.มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซ็นต ์ โดยการใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5) การ
ใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2  (T6)  และการไม่ใชปุ๋้ยใน
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ดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2)  ให้จ านวนดอกเฉล่ียเท่ากับ 1.22  
0.91 และ 0.90  ดอก ส่วนการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูก
สูตรท่ี 1 (T3)  การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T4) 
และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T1) ให้จ านวนดอก
เฉล่ียเท่ากบั 0.76  0.52 และ0.51 ดอก ตามล าดบั (ดงัตาราง
ท่ี 2) 

ผลของการใช้ ปุ๋ ย เค มีและ ปุ๋ย อินท รีย์น ้ า ต่ อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเบญจมาศกระถางเม่ืออายุ  7 
สัปดาห์หลังการเด็ดยอดพบว่า จ านวนดอกเฉล่ียของ
เบญจมาศ.มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 
เปอร์เซ็นต ์ โดยการใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5) การ
ใช้ปุ๋ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T6) ให้จ านวนดอกเฉล่ีย
เท่ากบั 4.26 และ 2.98 ดอก  รองลงมาคือการไม่ใชปุ๋้ยในดิน
ปลูกสูตรท่ี 2 (T2) และการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตร
ท่ี 2 (T4)  ท่ีให้จ านวนดอกเฉล่ียเท่ากบั 2.82 และ 2.22 ดอก  
ส่วนการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และการ
ไม่ใช้ปุ๋ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T1) ท่ีให้จ านวนดอกเฉล่ีย
เท่ากบั 1.35 และ 1.29 ดอกตามล าดบั(ดงัตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่2 จ  านวนดอกของเบญจมาศกระถางหลงัการให้วิธีการ 

2/* =  มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
2/** =  มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
3/  =  ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติจากการวิเคราะห์แบบ Duncan’s new 
multiple range test ; DMRT  

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  

การศึกษาเปรียบเทียบการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ี
มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเบญจมาศกระถาง   

พบวา่  ผลต่อค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถาง  มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 
เปอร์เซ็นต ์โดยในสปัดาห์ท่ี 2 การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตร
ท่ี 2  (T6)  การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5)  การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์น ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T4) และการใช้ปุ๋ย
อินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3)ให้ค่าดัชนีความกวา้ง
ทรงพุ่มเฉล่ียมากกว่า การไม่ใช้ปุ๋ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 
(T2)และการไม่ใช้ปุ๋ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T1)และใน
สัปดาห์ท่ี 3 ถึงสัปดาห์ท่ี 5 พบวา่ การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูก
สูตรท่ี 2  (T6) การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5) และ  
การใชปุ๋้ยอินทรีย์น ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T4) มีผลให้ค่า
ดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ  การใช้
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และการไม่ใชปุ๋้ยใน
ดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) ส่วนการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 
(T1) มีผลให้ค่าดชันีความกวา้งทรงพุ่มเฉล่ียของเบญจมาศ
กระถางนอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การใชปุ๋้ยเคมีในดิน
ปลูกสูตรท่ี 2 (T6) และการใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 
(T5) มีผลต่อการเจริญเติบโตของเบญจมาศกระถางมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 
2 (T4)   การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3) และ
การไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) โดยทุกวิธีการมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเบญจมาศกระถางสูงกว่าการไม่ใชปุ๋้ย
ในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T1) ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตน้อย
ท่ีสุด  การทดลองในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ การใชปุ๋้ยเคมียงั
มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเบญจมาศอยู ่ส่วนการ
ใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของเบญจมาศ
เช่นกนั  ดงันั้นถา้เกษตรกรตอ้งการลดตน้ทุนในการผลิต
เบญจมาศก็สามารถน าปุ๋ยปลามาใชแ้ทนได ้แต่การไม่ใชปุ๋้ย
เลยมีผลท าใหก้ารเจริญเติบโตของเบญจมาศนอ้ยลง 

ส่วนผลต่อจ านวนดอกเฉล่ียของเบญจมาศกระถาง 
พบว่า  มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์  โดยการใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5)  การ
ใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T6) และการไม่ใชปุ๋้ยในดิน
ปลูกสูตรท่ี 2 (T2)  มีผลท าให้เบญจมาศกระถางมีจ านวน
ดอกเฉล่ีย มากกวา่การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูก 
สูตรท่ี 1 (T3) การใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T4) 
และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T1) ท่ีมีจ านวนดอก

วธิีการ(Treatments) จ านวนดอกเฉลีย่ในสัปดาห์ที่ 
5 7 

T1 0.51b 1.29c 
T2 0.90ab 2.82ab 
T3 0.76b 1.35c 
T4 0.52b 2.22abc 
T5 1.22a 4.26a 
T6 0.91ab 2.98a 

F-test 3.962/* 6.902/** 
CV(%) 33.9318 34.4008 
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เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และในสัปดาห์ท่ี 7 พบวา่  มีความแตกต่าง
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยการใช้
ปุ๋ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5)  การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูก
สูตรท่ี 2 (T6)  การไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2) และ
การใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น ้ าในดินปลูกสูตรท่ี  2 (T4)  ท าให้
เบญจมาศกระถางมีจ านวนดอกเฉล่ียมากกว่า การใช้ปุ๋ย
อินทรียน์ ้ าในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T3)  ส่วนการไม่ใชปุ๋้ยในดิน
ปลูกสูตรท่ี 1 (T1)  มีผลท าให้เบญจมาศกระถางมีจ านวน
ดอกเฉล่ียน้อยทีสุด ซ่ึงการใช้ปุ๋ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 2 
(T6)  การใชปุ๋้ยเคมีในดินปลูกสูตรท่ี 1 (T5)  มีผลต่อ
ผลผลิตของเบญจมาศกระถางมากท่ีสุด  ส่วนการไม่ใชปุ๋้ย
ในดินปลูกสูตรท่ี 2 (T2)  และการไม่ใชปุ๋้ยในดินปลูกสูตร
ท่ี 1 (T1) มีผลต่อผลผลิตของเบญจมาศกระถางน้อยท่ีสุด  
แสดงให้เห็นว่า การใชปุ๋้ยเคมียงัมีความส าคญัต่อผลผลิต
ของเบญจมาศอยู่มาก ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าก็มีผลต่อ
ผลผลิตของเบญจมาศเช่นกนั  ดงันั้นถา้เกษตรกรตอ้งการ
ลดตน้ทุนในการผลิตเบญจมาศก็สามารถน าปุ๋ยอินทรียน์ ้ า
มาใช้แทนได้ แต่การไม่ใช้ปุ๋ย เลยท าให้ผลผลิตของ
เบญจมาศนอ้ยลง 
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การศึกษาเปรียบเทยีบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอนิทรีย์น า้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของถั่วฝักยาว 
The Comparison Study of Effects of Chemical and Liquid Organic Fertilizers on  

Growth and Yield of Yard Long Bean 
 

ปราณี  สิโรดมสกลุ1, * และ สุวลกัษณ์  เธียรสุคนธ์2 
 
 
 

Abstract 

 This study aimed to investigate the comparison study of  effects of chemical and liquid organic fertilizers on 
growth  and yield of  yard long bean. The experiments (Completely Randomized Design, CRD) were carried out by 5 
treatments with 3 replications. The treatments were no fertilizer, chemical fertilizer and 3 liquid organic fertilizers (bio-
extract from fish, rock phosphate in bio-extract from fish and ash in bio-extract from fish). Results showed that plant 
growth (number of leaves) during 3 – 6 week after seed germination were not significantly. However, the yield of  bio-
extract from fish and ash in bio-extract from fish gave the highest yield weight with 371.67 and  314.89 kg/rai in average, 
respectively and rock phosphate in bio-extract from fish gave the lowest yield weight with 212.87 kg/rai 

 
key word : chemical fertilizer : liquid organic fertilizers : yard long bean 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น ้ าต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถัว่ฝักยาว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design : CRD) มี 5 ส่ิงทดลอง 
ส่ิงทดลองละ 3 ซ ้ า คือ ไม่ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี  และปุ๋ยอินทรียน์ ้ า 
(ปุ๋ยปลา ปุ๋ยปลาหมกัหินฟอสเฟต และ ปุ๋ยปลาหมกัข้ีเถา้)  
ผลการวจิยั พบวา่ ผลต่อจ านวนใบของถัว่ฝักยาว ในสปัดาห์
ท่ี 3 ถึงสัปดาห์ท่ี 6 หลงัจากเมล็ดถัว่ฝักยาวงอก 2 สัปดาห์ 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในขณะท่ีผลต่อน ้ าหนกัผลผลิต
ของถัว่ฝักยาว การใช้ปุ๋ยปลาและปุ๋ยปลาหมกัข้ีเถา้ ให้ค่า
น ้ าหนักผลผลิตเฉล่ียของถั่วฝักยาวเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
371.67 และ 314.89 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั และการใชปุ๋้ย
ปลาหมักหินฟอสเฟตให้ค่าน ้ าหนักผลผลิตเฉล่ียของ
ถัว่ฝักยาวนอ้ยท่ีสุด คือ 212.78 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

ค าส าคญั : ปุ๋ยเคมี  ; ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า  ; ถัว่ฝักยาว 
 

1. บทน า 
ถัว่ฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) 

เป็นพืชผกัตระกูลถัว่ท่ีนิยมบริโภคกนัมาก ทั้งแบบบริโภค
สด และน าไปประกอบอาหารหลายชนิด [1,2] โดยมี
รายงานพ้ืนท่ีการปลูกถัว่ฝักยาวเท่ากบั 130,836.50 ไร่ ให้
ผลผลิต 124,002.73 ตนั จงัหวดัท่ีมีการปลูกถัว่ฝักยาวมาก
ท่ีสุด คือ จงัหวดัราชบุรี มีพ้ืนท่ีปลูก 18,996 ไร่ ให้ผลผลิต 
26,584.65 ตนั รองลงมาคือ จังหวดัเพชรบุรี และจังหวดั
นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีปลูก 7,517 และ 3,067 ไร่ และให้ผล
ผลิต 4,625 และ 3,067 ตนั ตามล าดบั ส าหรับภาคใตมี้พ้ืนท่ี
ปลูกถัว่ฝักยาวทั้งส้ิน 31,319 ไร่ จงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมาก
ท่ีสุด คือ จงัหวดั นครศรีธรรมราช  มีพ้ืนท่ีปลูก 2,758 ไร่ 
รองลงมาคือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีพ้ืนท่ีปลูก 2,605 ไร่ [3] 

ในการผลิตถัว่ฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย ์เพ่ือลด
และเลิกการใชส้ารเคมี เป็นกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ 
ผลผลิตท่ีได้มีความปลอดภัยสูงและเป็นท่ีต้องการของ
ผู ้บริโภค เน่ืองจากไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี แต่
ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัท่ีมีความตอ้งการธาตุอาหารพืชสูงและ
มกัมีศัตรูพืชเขา้ท าลายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต

ตลอดช่วงอายุการเจริญเติบโต แนวทางหน่ึงในการเพ่ิม
ผลผลิตถัว่ฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย ์คือ การเลือกใชปุ๋้ย
อินทรียเ์พื่อทดแทนปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ เน่ืองจากปุ๋ยท่ีไดจ้าก
ธรรมชาติมีความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [4, 
5, 6] อีกทั้งปุ๋ยอินทรียเ์ป็นปุ๋ยท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน 
ราคาไม่แพง นอกจากน้ีปุ๋ยอินทรีย์ยงัช่วยปลดปล่อยธาตุ
อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างชา้ๆ และอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้พืชน าธาตุอาหารไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ สูงสุด [7,8] โดยมีการศึกษาของอรประภา และ
ภาณุมาศ ถึงชนิดและอตัราการใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูงต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผกักาดหอม โดย
เปรียบเทียบปุ๋ยอินทรยคุ์ณภาพสูงสูตรท่ี 1 ของกรมพฒันา
ท่ีดิน ปุ๋ยมูลไก่หมกัคุณภาพสูง และปุ๋ยเคมีรวมกบัมูลโคท่ี
ระดับไนโตรเจนท่ีเท่ากัน พบว่า ในการปลูกผกักาดหอม 
เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ควรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงทั้งสองชนิดท่ีระดบั 2.5 กรัมไนโตรเจน สามารถ
ใชท้ดแทนปุ๋ยเคมีร่วมกบัมูลโค [9]   ทั้งน้ีในปัจจุบนัการใส่
ปุ๋ยอินทรียใ์นลกัษณะของแข็งถึงแมว้่าจะมีประโยชน์แต่
อาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้ นการศึกษาวิจัยน้ี จึงมุ่งเน้น
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ใน
รูปแบบของน ้ าเน่ืองจากเป็นปุ๋ยท่ีอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดร้วดเร็วกว่า ต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถัว่ฝักยาว  
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
1. ขั้นตอนการวจิยั 
1.1 การวางแผนการทดลอง 

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรียน์ ้ าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่ฝักยาว ใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
Design : CRD)  จ านวน 5 ส่ิงทดลอง จ านวนส่ิงทดลองละ 
3 ซ ้ า ไดแ้ก่ 

 ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใชปุ๋้ย (control) 
 ส่ิงทดลองท่ี 2 ปุ๋ยเคมี 
 ส่ิงทดลองท่ี 3 ปุ๋ยปลา (ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า) 
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 ส่ิงทดลองท่ี 4 ปุ๋ยปลาหมักหินฟอสเฟต (ปุ๋ย
อินทรียน์ ้ า) 

 ส่ิงทดลองท่ี 5 ปุ๋ยปลาหมกัข้ีเถา้ (ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า)  
 

1.2 การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก โดยขุดแปลงขนาด 
1.6 x 2 ตารางเมตรต่อหน่วยทดลอง จ านวน 15 หน่วย
ทดลอง ผึ่ งดินท้ิงไวใ้ห้แห้งประมาณ 1 อาทิตย์ น าเมล็ด
ถัว่ฝักยาวลงปลูกในแปลง โดยใช้ระยะปลูก 40 x 40 
เซนติเมตร 
1.3 การเตรียมปุ๋ยเคมี เพื่อใชใ้นการทดลอง โดยใชปุ๋้ยเคมี 
สูตร 15-15-15 ในส่ิงทดลองท่ี 2 จ านวน 100 กรัมต่อหน่วย
ทดลอง หรืออตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เพียงคร้ังเดียว ใน
สปัดาห์ท่ี 4 หลงัจากเมลด็ถัว่ฝักยาวงอก 2 สปัดาห์ หรือมีใบ
ครบ 4 ใบ  
1.4 การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์น า้ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียน์ ้ าท่ีใชใ้นการ
ทดลองคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปุ๋ยปลา ปุ๋ยปลาหมกัหินฟอสเฟต และ
ปุ๋ยปลาหมกัข้ีเถา้ โดยมีวธีิการเตรียมปุ๋ยแต่ละชนิด ดงัน้ี 

1.4.1 ปุ๋ยปลา โดยน าปลาหรือเศษปลาท่ีบดหรือสับให้
ช้ินส่วนมีขนาดเล็กลง ใชป้ลา 10 กิโลกรัม สับปะรดสับให้
มีขนาดเลก็ 10 กิโลกรัม เติมกากน ้ าตาล 2 กิโลกรัม และกรด
ฟอสฟอริคเขม้ขน้ 85 เปอร์เซ็นตล์งไป 350 มิลลิลิตร ผสม
ให้เขา้กนัและคนติดต่อกนัอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 7 วนั ท าการ
หมกัต่อไปอีกเป็นเวลา 21 วนัในระหวา่งน้ีท าการคนปุ๋ยปลา
เป็นคร้ังคราว ถ้าใช้เวลาในการหมักนานจะได้ปุ๋ยท่ี มี
คุณภาพและมีกล่ินท่ีดี  

1.4.2 ปุ๋ยปลาหมักหินฟอสเฟต  น า ปุ๋ ยปลาท่ีผ่าน
กระบวนการหมกัแลว้ จ านวน 1 ลิตร ผสมกบัหินฟอสเฟต
จ านวน 100 กรัม คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัแลว้หมกัท้ิงไวอี้ก 7 
วนั จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้

1.4.3 ปุ๋ยปลาหมักขีเ้ถ้า มีวิธีการเตรียมเช่นเดียวกบัปุ๋ย
ปลาหมกัหินฟอสเฟต โดยเปล่ียนจากหินฟอสเฟตเป็นข้ีเถา้
ท่ีไดจ้ากส่วนเหลือในเตาท่ีมีการใชถ่้านเป็นเช้ือเพลิง  

การใชปุ๋้ยปลา ปุ๋ยปลาหมกัหินฟอสเฟต และปุ๋ยปลา
หมกัข้ีเถา้ในส่ิงทดลองท่ี 3 ส่ิงทดลองท่ี 4 และส่ิงทดลองท่ี 
5 โดยน าปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้ า คือ ปุ๋ยปลาแต่ละชนิดผสมน ้ า
อตัราส่วน 1: 500 รดให้กบัถัว่ฝักยาวจ านวน 250 มิลลิลิตร
ต่อหลุม รดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในสัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

และสปัดาห์ท่ี 5 หลงัจากเมลด็ถัว่ฝักยาวงอก 2 สปัดาห์ หรือ
มีใบครบ 4 ใบ  
1.5 การดูแลรักษา รดน ้ าทุกวนั ดูแลรักษาแปลงปลูกให้
สะอาด ก าจดัวชัพืชอยา่งสม ่าเสมอ และมีการใชส้ารชีวภาพ
ท่ีใช้ส าหรับก าจัดศัตรูพืช เพ่ือป้องกันหรือลดการระบาด
ของศตัรูพืช  
2. วธีิการเกบ็ข้อมูลในแต่ละส่ิงทดลองและบันทกึข้อมูลดงัน้ี 
2.1 การเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว ใชว้ิธีการนบัจ านวนใบ
ของถัว่ฝักยาวหลงัจากเมล็ดงอก 2 สัปดาห์ หรือมีใบครบ 4 
ใบ ในสัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 และสัปดาห์ท่ี 6 
น าค่าท่ีนับไดร้วมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย หน่วยวดัเป็นจ านวน
ใบ จ านวน 10 ตน้ต่อ 1 หน่วยทดลอง 
2.2 ผลผลิตของถั่วฝักยาว เก็บเก่ียวถัว่ฝักยาวเม่ือมีอายคุรบ 
60 วนั (วนัเก็บเก่ียว) ทยอยเก็บทุกวนั ชั่งน ้ าหนักผลผลิต
รวม แต่ละหน่วยทดลอง หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of  variance) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s new multiple range test 
 

3. ผลการวจิยั 

1. ผลต่อจ านวนใบ 
จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลของการใชปุ๋้ยเคมีและ

ปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้ าต่อจ านวนใบของถัว่ฝักยาวในสปัดาห์ท่ี 3 
สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 และสัปดาห์ท่ี 6 พบว่า จ านวนใบ
ของถัว่ฝักยาวไม่แตกต่างทางสถิติ โดยการไม่ใชปุ๋้ย การใช้
ปุ๋ยเคมี การใชปุ๋้ยปลา การใชปุ๋้ยปลาหมกัหินฟอสเฟต และ
การใชปุ๋้ยปลาหมกัข้ีเถา้ ให้ค่าเฉล่ียจ านวนใบดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของถัว่ฝักยาวหลงัจากเมล็ดงอก ใน
สปัดาห์ท่ี 3 – 6 

Treatment 
จ านวนใบถัว่ฝักยาวในสปัดาห์ท่ี 
3 4 5 6 

ไม่ใส่ปุ๋ ย 7.33 10.63 14.73 22.25 
ปุ๋ ยเคมี 8.18 12.38 16.75 27.13 
ปุ๋ ยปลา 7.82 11.78 15.73 26.23 
ปุ๋ ยปลาหมกัหินฟอสเฟต 7.82 11.42 15.98 24.62 
ปุ๋ ยปลาหมกัข้ีเถา้ 8.37 12.10 16.47 23.78 
F-test 1/ns 1/ns 1/ns 1/ns 
CV.(%) 6.41 7.76 6.59 17.01 

 

 
2. ผลต่อผลผลติ 
ผลของการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้ าต่อผลผลิต 

(น ้ าหนกัสด) ของถัว่ฝักยาว พบวา่ มีความแตกต่างทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยการใชปุ๋้ยปลาและ
การใชปุ๋้ยปลาหมกัข้ีเถา้ ใหค้่าน ้ าหนกัสดของถัว่ฝักยาวมาก
ท่ีสุด คือ 371.67 และ 314.89 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ 
รองลงมาคือการใชปุ๋้ยเคมี และการไม่ใชปุ๋้ย ท่ีให้ค่าน ้ าหนกั
สดของถัว่ฝักยาว เท่ากบั 266.11 และ247.22 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล าดับ ส่วนการใช้ปุ๋ยปลาหมักหินฟอสเฟตให้ค่า
น ้ าหนกัสดของถัว่ฝักยาวนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 218.78 กิโลกรัม
ต่อไร่ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
  ตารางท่ี 2 ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมต่อไร่) 

Treatments ผลผลิตเฉล่ีย 
ไม่ใส่ปุ๋ ย 247.22bc 3/ 
ปุ๋ ยเคมี 266.11bc 
ปุ๋ ยปลา 371.67a 
ปุ๋ ยปลาหมกัหินฟอสเฟต 212.78c 
ปุ๋ ยปลาหมกัข้ีเถา้ 314.89ab 
F-test 3.652/* 
CV.(%) 21.55 

     
     1/ns =  ไม่แตกต่างทางสถิติ 
     2/*  =  มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
     3/    =  ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิ ติจากการวิเคราะห์แบบ 
Duncan’s new multiple range test ; DMRT  

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การศึกษาเปรียบเทียบการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียน์ ้ าตอ่

การเจริญเติบโตและผลผลิตของถัว่ฝักยาว พบว่า ผลต่อ
จ านวนใบของถั่วฝักยาว ในสัปดาห์ท่ี 3 ถึงสัปดาห์ท่ี 6 
หลงัจากเมล็ดถัว่ฝักยาวงอก 2 สัปดาห์หรือมีใบจริงครบ 4 
ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในขณะท่ีผลต่อน ้ าหนัก
ผลผลิตของถั่วฝักยาว มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใชปุ๋้ยปลาและปุ๋ยปลาหมกั
ข้ีเถา้ ให้ค่าน ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ียของถัว่ฝักยาวมากท่ีสุด คือ 
371.67 และ 314.89 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั รองลงมาคือ
การใชปุ๋้ยเคมี และการไม่ใชปุ๋้ย ท่ีใหค้่าน ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 
เท่ากบั 266.11 และ 247.22 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั ส่วน
การใชปุ๋้ยปลาหมกัหินฟอสเฟตให้ค่าน ้ าหนักผลผลิตเฉล่ีย
ของถัว่ฝักยาวนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 212.78 กิโลกรัมต่อไร่ 

จากการท่ีการใช้ปุ๋ยปลาท าให้น ้ าหนักผลผลิตของ
ถั่วฝักยาวสูงท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของวีณารัตน์ 
(2553) ถึงประสิทธิภาพของน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษปลาท่ีใช้
กากส่าเหลา้ทดแทนกากน ้ าตาลต่อการเจริญเติบโตของผกั
โขมผกั (Amaranthus tricolor)  ผกักวางตุง้ฮ่องเต(้Brassica 
compestris var. chinensis) และผกับุ้งจีน(Impomoea 
aQuatica var. reptans) ซ่ึงจากการทดลองพบวา่น ้ าหมกั
ชีวภาพจากเศษปลาท่ีระดับความเข้มข้น 1 :500 ให้ค่า
น ้ าหนักสดและน ้ าหนักแห้งของส่วนท่ีอยูเ่หนือดินผกัโขม
ผกัมากท่ีสุด และท่ีระดบัความเขม้ขน้ 1:1,000 ใหค้่าน ้ าหนกั
สดและน ้ าหนักแห้งของส่วนท่ีอยู่เหนือดินผกับุ้งจีนมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมากกว่าการไม่ใช้น ้ าหมักจากเศษปลาส่วน
ผกักวางตุง้ฮ่องเต ้ไม่มีค่าความแตกต่างกนัทุกระดบัความ
เขม้ขน้ [10] 

ส่วนการใชปุ๋้ยปลาหมกัข้ีเถา้ท าให้น ้ าหนักผลผลิตของ
ถัว่ฝักยาวสูงท่ีสุดเช่นเดียวกบัปุ๋ยปลานั้น เน่ืองจาก ในส่วน
ขององคป์ระกอบหลกัของข้ีเถา้คือ โพแทสเซียมคาร์บอเนต 
เม่ือโพแทสเซียมคาร์บอเนต ละลายในน ้ า จะท าให้เกิด 
โพแทสเซียมไอออน ซ่ึงเป็นธาตุอาหารท่ีพืชน าไปใช้ได้
[11] 
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Abstract 

Comparison of 5 yard long bean varieties, randomized complete block design (RCBD), 5 methods (5 species), 4 
replications as follows: Method 1 White seed varieties Method 2 Varieties of heaven methods The third, Lam Chi River, 
Method 4, Chao Sam, and Method 5, Ban Nam Khiao Folk Cultures Department of Plant Science Nakhon Ratchasima 
Agricultural and Technology College from a comparative study of 5 long bean varieties Effect on the number of leaves of 
lentils Each species found that the number of leaves of lentils in the age range from 15 to 25 days after seed germination 
was not statistically different. But at the age of 30 days after seed germination, there was a statistically significant 
difference at 95 percent confidence level with long bean lychee varieties Marine breeder And Wang Nam Khiao folk 
varieties Giving more number of leaves White seed varieties And varieties of heaven Effect on the number of lentils Each 
species found that the number of lentils in the age range from 15 to 30 days after seed germination had statistically 
significant differences at the confidence level of 95 - 99 percent. Lam Nam Chi And varieties of heaven Give more number 
of items Wang Nam Khiao folk varieties and white seed varieties and in the range of 20-30 days after germination seeds, 
long bean varieties, Wang Nam Khiao folk varieties Lam Nam Chi And marine breeder Give more number of items White 
seed varieties And varieties of heaven Effect on the number of first flowering days of each bean It was found that there was 
a statistical difference at 95 percent confidence level. Flowering faster than white seed varieties Saisawan varieties, Lam 
Nam Chee and Wang Nam Khiao folk varieties The effect on each length of long bean pods revealed that long bean 
varieties, white line varieties And Lam Nam Chi varieties Gave the pod length more than the ocean breeder And Wang 
Nam Khiao folk varieties Effect on yield weight of each long bean Found that there was no statistical difference 

 

Keywords : yard long bean 
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บทคดัย่อ 

 การเปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 สายพนัธ์ุวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 
complete block design : RCBD) มี 5วิธีการ (5 สายพนัธ์ุ) 4 
ซ ้ า ดงัน้ี วิธีการท่ี 1 พนัธ์ุเมล็ดขาว วิธีการท่ี 2 พนัธ์ุสาย
สวรรคว์ธีิการท่ี 3 พนัธ์ุล าน ้ าชีวธีิการท่ี 4 พนัธ์ุเจา้สมุทรและ
วิธีการท่ี  5 พันธ์ุ พ้ืนบ้านวังน ้ า เ ขียวโดยท าการศึกษา
เปรียบเทียบสายพนัธ์ุ ณ บริเวณแปลงปลูกพืช แผนกวชิาพืช
ศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาจาก
การศึกษาเปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 สายพนัธ์ุ ปรากฏผล
ดงัน้ี ผลต่อจ านวนใบของถัว่ฝักยาว แต่ละสายพนัธ์ุ พบว่า 
จ านวนใบของถัว่ฝักยาว ในช่วงอาย ุ15 – 25 วนั หลงัเมล็ด
งอก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ในช่วงอาย ุ30 วนั หลงั
เมล็ดงอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์โดยถัว่ฝักยาวพนัธ์ุล าน ้ าชี พนัธ์ุเจา้
สมุทร และพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว ให้ค่าจ านวนใบมากกวา่ 
พนัธ์ุเมล็ดขาว และพนัธ์ุสายสวรรค์ ผลต่อจ านวนขอ้ของ
ถัว่ฝักยาว แต่ละสายพนัธ์ุพบว่าจ านวนขอ้ของถัว่ฝักยาว 
ในช่วงอายุ 15 –30วนัหลงัเมล็ดงอกมีความแตกต่างทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 - 99เปอร์เซ็นตโ์ดยในช่วง 15  
วนัหลงัเมล็ดงอกนั้นถัว่ฝักยาวพนัธ์ุเจา้สมุทร พนัธ์ุล าน ้ าชี  
และพนัธ์ุสายสวรรค ์ใหค้่าจ านวนขอ้มากกวา่ พนัธ์ุพ้ืนบา้น
วงัน ้ าเขียวและพนัธ์ุเมล็ดขาว และในช่วง 20 -30 วนัหลงั
เมล็ดงอกถั่วฝักยาวพนัธ์ุพ้ืนบ้านวงัน ้ าเขียว พนัธ์ุล าน ้ าชี  
และพนัธ์ุเจา้สมุทร ให้ค่าจ านวนขอ้มากกวา่ พนัธ์ุเมล็ดขาว 
และพนัธ์ุสายสวรรค์ ผลต่อจ านวนวนัออกดอกแรกของ
ถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธ์ุ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์โดยถัว่ฝักยาวพนัธ์ุเจ้า
สมุทร ออกดอกเร็วกวา่พนัธ์ุเมลด็ขาว พนัธ์ุสายสวรรคพ์นัธ์ุ
ล าน ้ าชีและพนัธ์ุพ้ืนบ้านวงัน ้ าเขียว  ผลต่อความยาวของ
ฝักถั่วฝักยาวแต่ละสายพันธ์ุ พบว่า ถั่วฝักยาวพันธ์ุสาย
สวรรค์พนัธ์ุเมล็ดขาว และพนัธ์ุล าน ้ าชี ให้ค่าความยาวของ
ฝักมากกวา่พนัธ์ุเจา้สมุทร และพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว  ผล
ต่อน ้ าหนกัผลผลิตของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธ์ุ พบวา่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 

1. บทน า 
ถัว่ฝักยาว คือ พืชผกัตระกูลถัว่ ( Leguminosae) ท่ีมี

ความส าคญัชนิดหน่ึงส าหรับประเทศไทยโดยมีช่ือสามญั
หลายช่ือ เช่น Yardlong bean และ Asparagus bean เป็นตน้ 
สามารถปลูกได้หลายพ้ืนท่ีทั่วโลก เช่นทวีปอเมริกา ทวีป
แอฟริกา ทวปียโุรป รวมทั้งบางประเทศของทวีปเอเชีย เช่น 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน จีน ไทย ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักท่ี มี
ความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ และโภชนาการชนิดหน่ึงของ
ประเทศไทย และของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดย
พบวา่ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกถัว่ฝักยาว 130,836.50 ไร่ ให้
ผลผลิต 124,002.74 อนั จังหวดัท่ีการปลูกถัว่ฝักยาวมาก
ท่ีสุดคือ จงัหวดัราชบุรี มีพ้ืนท่ีปลูก  18,996 ไร่ ให้ผลผลิต 
26,584.65 ตนั รองลงมาคือจังหวดัเพชรบุรี และจังหวดั
นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีปลูก 7,517 และ 3,067 ไร่ และให้ผล
ผลิต  4,625 และ 3,067 ตนัตามล าดบั ผลผลิตถัว่ฝักยาว
ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ และบางส่วนส่ง
จ าหน่ายต่างประเทศ โดยส่งออกในรูปฝักสด ฝักแช่แข็ง 
และฝักบรรจุกระป๋อง สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศปีละรายลา้น
บาทและปัจจุบันการส่งออกถัว่ฝักยาวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ตามล าดบั ส่วนความส าคญัทางดา้นคุณค่าทางโภชนาการ
พบวา่ ถัว่ฝักยาวประกอบดว้ยสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย
หลายชนิด เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ไฟเบอร์ ไท
เอมีน ไรฟาวีน ไนอาซีน และ แอสคอร์บิกแอซิค (กรม
ส่งเสริมการเกษตร,  2554 ) อย่างไรก็ตามการผลิต
ถัว่ฝักยาวประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาผลผลิต
ตกต ่ า เ น่ืองจากพันธ์ุท่ีปลูกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาฐานสายพนัธุกรรมแคบ เน่ืองจาก
พนัธ์ุท่ีปลูกเพ่ือการคา้ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุบริสุทธ์ิ และอาจมี
ลกัษณะไม่ดี เช่น ปลายฝักเป็นหางหนู ปัญหาการระบาด
ของโรครวมถึงปัญหาการระบาดของแมลง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งปัญหาระบาดของแมลงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของถัว่ฝักยาวเป็นอย่างมาก แมลงท่ีส าคัญ ได้แก่ 
เพล้ียอ่อนถัว่ หนอนเจาะฝัก หนอนชอนใบ และหนอนเจาะ
ล าตน้ (กฤษดาและปราโมทย์, 2549) ดังนั้นการศึกษา
ทดลองคร้ังน้ีเพ่ือเลือกพนัธ์ุถัว่ท่ีเหมาะสม ให้ผลผลิตสูง
ทนทานต่ อ แมลงศัต รู พืช  สามารถป รับตัว เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาได้ โดยการ
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เปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเมล็ดขาว 
พันธ์ุสายสวรรค์ พันล าน ้ าชี พันธ์ุเจ้าสมุทร และพันธ์ุ
พ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว  
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง  

เมล็ดพนัธ์ุถัว่ฝักยาว ถาดเพาะขนาด 200 หลุม 
แกลบดิบ ข้ีเถา้แกลบ มูลววั ถุงปลูกขนาด 7 x 14 น้ิว ตะปู 
จอบ เชือกไนลอน มีด ตาข่ายท าคา้งถัว่ฝักยาว เสียง ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 สูตร 15-15-15 และสูตร 0-0-60 ตลบัเมตร 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลวิจยั (สมุดบนัทึก,ไมบ้รรทดั,ปากกา,
ดินสอ,เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัแบบ 3 คาน Triple Beam Balance ) 

2.1.2 วธีิการด าเนินการทดลอง 
การเปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 สายพนัธ์ุ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 
complete block design ; RCBD) มี 5 วิธีการ ( 5 สาย
พนัธ์ุ)  4  ซ ้ า ดงัน้ี 

วธีิการท่ี 1 พนัธ์ุเมลด็ขาว 
วธีิการท่ี 2  พนัธ์ุสายสวรรค ์
วธีิการท่ี 3  พนัธ์ุล าน ้ าชี 
วธีิการท่ี 4  พนัธ์ุเจา้สมุทร 
วธีิการท่ี 5  พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 

2.1.3 การด าเนินการทดลอง 
1) เพาะเมล็ดถัว่ฝักยาว 5 กลุ่มสายพนัธ์ุบนถาด

เพาะขนาด 200 หลุม โดยใชดิ้นเพาะกลา้ส าเร็จรูป  หยอด
เมล็ดลงถาดเพาะกลา้หลุมละ 1 เมล็ด หยอดเมล็ดเสร็จแลว้
น าผา้คลุมบนถาดเพาะ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เมล็ดกระเด็นเวลา
รดน ้ าเป็นเวลา 2 วนั และรดน ้ าเชา้เยน็โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีท า
ให้น ้ าเป็นฝอย เม่ือเมล็ดเร่ิมงอกน าผา้คลุมออก ดูแลรักษา
จนตน้กลา้มีอาย ุ10 วนั พร้อมยา้ยลงแปลงปลูก 

2) การเตรียมดินผสมโดยใช ้แกลบดิบ 1/2 ส่วน 
ข้ีเถา้แกลบ 1/2 ส่วน ปุ๋ยคอกมูลววั 1 ส่วน ดิน 1 ส่วน น ามา
ผสมในเคร่ืองผสมดิน เม่ือผสมเสร็จแลว้น าดินผสมกรอก
ลงถุงพลาสติก ขนาด 7 x 14 น้ิว จ านวน 200 ถุง 

3) เม่ือตน้กลา้ถัว่ฝักยาวอายุ 10 วนั น าตน้กลา้
ยา้ยลงถุงพลาสติกท่ีมีดินผสมอยู่แลว้ให้น ้ าวนัละ 2 คร้ัง 
เชา้-เยน็ 

4) การใส่ปุ๋ย ถัว่ฝักยาวอาย ุ11 วนัใส่ปุ๋ยสูตร 46-
0-0  อตัราส่วน 5 กรัมต่อตน้ ถัว่ฝักยาวอาย ุ20 วนัใส่ปุ๋ย
สูตร 46-0-0 อตัราส่วน 2.5 กรัมต่อตน้และสูตร 15-15-15 
อตัราส่วน 2.5 กรัมต่อตน้ ถัว่ฝักยาวอาย ุ30 วนัใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อัตราส่วน 2.5 กรัมต่อต้น และสูตร  0-0-60 
อตัราส่วน 2.5 กรัมต่อตน้ ถัว่ฝักยาวอาย ุ 40 วนัใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อัตราส่วน 2.5 กรัมต่อต้น และสูตร0-0-60 
อตัราส่วน 2.5 กรัมต่อตน้ ถัว่ฝักยาวอาย ุ50 วนัใส่ปุ๋ยสูตร 0-
0-60 อตัราส่วน 5 กรัมต่อตน้ ถัว่ฝักยาวอาย ุ60 วนัใส่ปุ๋ย
สูตร 0-0-60 อตัราส่วน 5 กรัมต่อตน้  

2.2 การบันทึกข้อมลู 
2.2.1 การเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต 

1) จ านวนใบของถัว่ฝักยาวเม่ืออาย ุ 15 20 25 
และ 30 วนั โดยนบัใบท่ีสมบูรณ์แลว้น าค่าท่ีไดร้วมกนัหา
ค่าเฉล่ียหน่วยเป็นใบ 

2.2.2 การเก็บขอ้มูลผลผลิต 
2) จ านวนวนัออกดอกคร้ังแรก โดยนับดอกท่ี

บานเตม็ท่ี 
3) ความยาวของฝักโดยวดัจากขั้วถึงปลายฝัก 

หน่วยเป็นเซนติเมตร 
4) น ้ าหนักผลผลิตของถั่วฝักยาว หน่วยเป็น

กิโลกรัมต่อไร่ 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน(Analysis of variance)  และ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียแบบ  Duncan’s new multiple range 
test (DMRT) 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1 ผลต่อจ านวนใบเฉลีย่ของถวัฝักยาว 
ผลต่อจ านวนใบเฉล่ียของถัว่ฝักยาว ในช่วงอายุ 15 

วนั หลงัจากเมล็ดงอก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดย
พนัธ์ุสายสวรรค์ พนัธ์ุพ้ืนบ้านวงัน ้ าเขียว พนัธ์ุเมล็ดขาว 
พันธ์ุเจ้าสมุทร  และพันธ์ุล าน ้ าชี ให้ค่าจ านวนใบเฉล่ีย
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เท่ากบั  6.35  6.15  6.13  5.73  และ 5.43ใบตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1) 

ผลต่อจ านวนใบเฉล่ียของถัว่ฝักยาว ในช่วงอายุ 20 
วนั หลงัจากเมล็ดงอก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดย
พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว พนัธ์ุเจา้สมุทร พนัธ์ุเมล็ดขาว พนัธ์ุ
ล าน ้ า ชี  และพัน ธ์ุสายสวรรค์  ให้ค่ าจ านวนใบเฉ ล่ีย
เท่ากบั  11.58  11.48  11.13   11.00  และ 10.75  ใบ
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

ผลต่อจ านวนใบเฉล่ียของถัว่ฝักยาว ในช่วงอายุ 25 
วนั หลงัจากเมล็ดงอก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดย
พนัธ์ุพ้ืนบ้านวงัน ้ าเขียว พนัธ์ุล าน ้ าชี พนัธ์ุเจา้สมุทร พนัธ์ุ
เมลด็ขาว และพนัธ์ุสายสวรรค ์ให้ค่าจ านวนใบเฉล่ียเท่ากบั 
22.56 20.95  20.38  19.75  และ 18.59  ใบตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1) 

ผลต่อจ านวนใบเฉล่ียของถัว่ฝักยาว ในช่วงอายุ 30 
วนั หลังจากเมล็ดงอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยถัว่ฝักยาวพนัธ์ุล าน ้ าชี 
พนัธ์ุเจา้สมุทร และพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว ให้ค่าจ านวนใบ
เฉล่ียเท่ากบั 54.88  53.51  และ 52.42  ใบตามล าดบั 
มากกวา่พนัธ์ุเมลด็ขาว และพนัธ์ุสายสวรรค ์ท่ีให้ค่าจ านวน
ใบเฉล่ียเท่ากบั สี 44.25  และ 40.46  ใบตามล าดบั (ตาราง
ท่ี 1) 

3.2 ผลต่อจ านวนวันออกดอกแรกของถั่วฝักยาวแต่ละ
สายพันธ์ุ 

ผลต่อจ านวนวนัออกดอกแรกเฉล่ียของถัว่ฝักยาวใน
แต่ละสายพนัธ์ุ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 
พนัธ์ุล าน ้ าชี พนัธ์ุสายสวรรค์ และพนัธ์ุเมล็ดขาว ให้ค่า
จ านวนวนัออกดอกแรกเฉล่ียเท่ากบั  54.30  53.90   53.88 
และ 53.45 วนัตามล าดับ ซ่ึงใชเ้วลาในการออกดอกแรก
นานกวา่พนัธ์ุเจา้สมุทร ท่ีใหค้่าจ านวนวนัออกดอกแรกเฉล่ีย  
47.30  วนัตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

3.3 ผลต่อความยาวเฉลีย่ของถัว่ฝักยาว 
ผลต่อความยาวเฉล่ียของถั่วฝักยาวในแต่ละสาย

พนัธ์ุ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยถัว่ฝักยาว
พนัธ์ุเมลด็ขาว พนัธ์ุเจา้สมุทร พนัธ์ุสายสวรรค ์พนัธ์ุล าน ้ าชี 
และพัน ธ์ุ พ้ืนบ้านวังน ้ า เ ขี ยว  ให้ค่ าความยาว เฉ ล่ี ย

เท่ากบั  52.03  53.18  49.54  และ  45.67  เซนติเมตร
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 
3.4 ผลต่อน า้หนักผลผลิตของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพันธ์ุ 

ผลต่อน ้ าหนกัผลผลิตของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธ์ุ 
พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยถัว่ฝักยาวพนัธ์ุเจา้
สมุทร พนัธ์ุล าน ้ าชี พนัธ์ุเมล็ดขาว พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 
และพัน ธ์ุสา ยสวรรค์  ให้ ค่ าน ้ า หนักผลผ ลิต เ ฉ ล่ี ย
เท่ากบั  542.42  456.21  374.48  320.94  และ 221.41 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5)  

ตารางที่ 1 จ านวนใบเฉล่ียของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธุ์เม่ืออาย ุ15 20 
25 และ 30 วนั หลงัเมล็ดงอก 

พนัธุ์ถัว่ฝักยาว 
(Treatment) 

ค่าเฉล่ีจ  านวนใบหลงัเมล็ดงอก 

15 20 25 30 

พนัธ์ุเมล็ดขาว 6.13 11.13 19.75 44.25ab3 
พนัธ์ุสายสวรรค ์ 6.35 10.75 18.75 40.46b 
พนัธุ์ล  าน ้าชี 5.43 11.00 20.95 54.88a 
พนัธ์ุเจา้สมุทร 5.73 11.48 20.38 53.51a 

พนัธุ์พ้ืนบา้นวงัน ้ า
เขียว 

6.15 11.58 22.56 52.42a 

F-test 1.13ns1/ 1.19ns 1.86ns 4.45*2/ 
cv. เปอร์เซ็นต ์ 11.79 5.58 10.54 12.29 

ns1/ คือ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
*2/ คือ มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
3/  คือ ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติจากการตรวจสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียแบบ Ducan's new multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% 

 
ตารางที่ 2 จ านวนวนัออกดอกแรกของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธุ์ หลงั
เมล็ดงอก 

วิธีการ 
(Treatment) 

ค่าเฉล่ียจ านวนวนัออกดอกแรกหลงั
เมล็ดงอก 

พนัธ์ุเมล็ดขาว 53.45a3/ 

พนัธ์ุสายสวรรค ์ 53.88a 

พนัธุ์ล  าน ้าชี 53.90a 

พนัธ์ุเจา้สมุทร 47.30b 

พนัธุ์พ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 54.30a 

F-test 3.54*1/ 

cv. เปอร์เซ็นต ์ 5.98 
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*1/  คือ มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
3/  คือ ตวัเลขในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่มี

ความแตกต่างกนัทางสถิติจากการตรวจสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียแบบ Ducan's new multiple range test (DMRT) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 99% 

 
ตารางที่ 3 ความยาวฝักของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธุ์ 

วิธีการ (Treatment) ค่าเฉล่ียความยาวฝัก 
พนัธ์ุเมล็ดขาว 52.03a3/ 

พนัธ์ุสายสวรรค ์ 53.18a 

พนัธุ์ล  าน ้าชี 49.54a 

พนัธ์ุเจา้สมุทร 45.90b 

พนัธุ์พ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 45.67b 

F-test 3.52*2/ 

cv. เปอร์เซ็นต ์ 7.44 
 

 
ตารางที่ 4 น ้าหนกัผลผลิตของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธุ์ 

วิธีการ (Treatment) ค่าเฉล่ียน ้าหนกัฝัก 
พนัธ์ุเมล็ดขาว 374.48 
พนัธ์ุสายสวรรค ์ 221.411 
พนัธุ์ล  าน ้าชี 456.206 
พนัธ์ุเจา้สมุทร 542.424 

พนัธุ์พ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 320.94 
F-test 2.30ns1/ 

cv. เปอร์เซ็นต ์ 42.42 

ns1/  คือ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
*2/ คือ มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
3/ คือ ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนั ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติจากการตรวจสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียแบบ Ducan's new multiple range test (DMRT) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 99% 

 
4.  สรุป 

4.1 สรุปผล 
การเปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 สายพนัธ์ุ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 
complete  block design : RCBD) มี 5 วิธีการ (สายพนัธ์ุ) 4 
ซ ้ า ดงัน้ี วิธีการท่ี 1 พนัธ์ุเมล็ดขาว วิธีการท่ี 2 พนัธ์ุสาย

สวรรค ์วิธีการท่ี 3 พนัธ์ุล าน ้ าชี วิธีการท่ี 4 พนัธ์ุเจา้สมุทร 
และวธีิการท่ี 5 พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว ปรากฏผลดงัน้ี  

ผลต่อจ านวนใบของถั่วฝักยาว แต่ละสายพันธ์ุ 
พบวา่ จ านวนใบของถัว่ฝักยาว ในช่วงอาย ุ15 - 25 วนั หลงั
เมลด็งอก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ในช่วงอาย ุ30 วนั 
หลงัเมล็ดงอก พบวา่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95  เปอร์เซ็นต ์โดยทัว่ฝักยาวพนัธ์ุล าน ้ าชี พนัธ์ุเจา้
สมุทร และพนัธ์ุพ้ืนบ้านวงัน ้ าเขียว  ให้ค่าจ านวนใด
มากกวา่ พนัธ์ุเมลด็ขาว และพนัธ์ุสายสวรรค ์  

ผลต่อจ านวนข้อของถั่วฝักยาว แต่ละสายพันธ์ุ 
พบวา่ จ านวนขอ้ของถัว่ฝักยาว ในช่วงอาย ุ15 -  30  วนั
หลงัเมลด็งอก มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95 -  99  เปอร์เซ็นต ์โดยในช่วง 15 วนัหลงัเมล็ดงอกนั้น 
ถัว่ฝักยาวพนัธ์ุเจา้สมุทร พนัธ์ุล าน ้ าชี และพนัธ์ุสายสวรรค ์
ให้ค่าจ านวนขอ้มากกวา่ พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียวและพนัธ์ุ
เมลด็ขาว และในช่วง 20 -  30 วนั หลงัเมล็ดงอก ถัว่ฝักยาว
พนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว พนัธ์ุล าน ้ าชี และพนัธ์ุเจา้สมุทร ให้
ค่าจ านวนขอ้มากกวา่ พนัธ์ุเมลด็ขาว และพนัธ์ุสายสวรรค ์  

ผลต่อจ านวนวนัออกดอกแรกของถัว่ฝักยาวแต่ละ
สายพันธ์ุ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95  เปอร์เซ็นต ์โดยถัว่ฝักยาวพนัธ์ุเจา้สมุทร ออก
ดอกเร็วกว่าพนัธ์ุเมล็ดขาว พนัธ์ุสายสวรรค์ พนัธ์ุล าน ้ าชี 
และพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 

ผลต่อความยาวของฝัก ถั่วฝักยาวแต่ละสายพนัธ์ุ 
พบว่า มีความแตกต่ างทางสถิติ ท่ีระดับความเ ช่ือมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ ถัว่ฝักยาวพนัธ์ุสายสวรรค์ พนัธ์ุเมล็ดขาว 
และพนัธ์ุล าน ้ าชี ให้ค่าความยาวของฝักมากกว่าพนัธ์ุเจ้า
สมุทร และพนัธ์ุพ้ืนบา้นวงัน ้ าเขียว 

ผลต่อน ้ าหนกัผลผลิตของถัว่ฝักยาวแต่ละสายพนัธ์ุ 
พบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

4.2 ปัญหา 
การด าเนินงานวจิยั การเปรียบเทียบพนัธ์ุถัว่ฝักยาว 5 

สายพนัธ์ุ ไดป้ระสบปัญหาดงัน้ี 
4.2.1  สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
4.2.2  โรคและแมลงกดักินใบ 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากงานทดลองน้ีเป็นการเปรียบเทียบสายพนัธ์ุ

ถั่ว ฝักยาว และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตรไดห้ากเป็นไปไดค้วรปลูกถัว่ฝักยาวรุ่น 2 เพื่อ
ทดสอบการเจริญเติบโต และผลผลิตของถัว่ฝักยาวอีกคร้ัง 
  
เอกสารอ้างองิ 

[1] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ( 2554).  เอกสารรายงานสถิติ
การผลิตการเกษตรตามชนิดพืชเลือกมาตามกลุ่มพืชผกัปีการ
เพาะปลูก  2548/ 2549  ทั้งประเทศ. กรุงเทพมหานคร : กรม
ส่งเสริมการเกษตร. 

[2] กาญจนา สาสีต๊ิด. ( 2541).  พฤกษศาสตร์ทั่วไป. 
กรุงเทพมหานคร. โอเดียนสโตร์. 

[3] กฤษฎา จตัารัส และปราโมทย ์สฤษด์ินิรันดร์. ( 2549).  แสน
ขจี ถัว่ฝักยาวประเภทเน้ือท่ีทนทานต่อโรคราสนิมสายพนัธุ์ใหม่. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  31( 1), หนา้ 263 - 266. 

[4] สมบูรณ์ เตชะภิญญาวฒัน์.   2537. พฤกษศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพร้ั์วเขียว. 

[5] สรพงษ์ เบญจศรี, ชฎารัตน์ บุญจนัทร์ และสกุลกานต์ สิมลา. 
(2555).  การตอบสนองของถัว่ฝักยาวหลงัจากการปรับปรุงดิน
ดว้ยวิธีต่างๆ ภายใตร้ะบบเกษตรอินทรีย.์ วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร.  43( 1), หนา้ 191 - 194. 

[6] อภิญดา ก่านหงส์, ปราโมทย ์พรสุริยา และสรรลาภ สงวนดีกุล. 
(2559).  การคดัเลือกและการเปรียบเทียบสายพนัธุ์ถัว่ฝักยาว
พ้ืนเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  47( 2), หนา้ 381 - 384. 

[7] เมล็ดพนัธุ์ถัว่ฝักยาวพนัธุ์ล  าน ้ าชี. (มปป). (โฆษณา) นนทบุรี : 
บริษทัอีส์ทเ์วสทซี์ด จ ากดั 

[8] เมล็ดพนัธุ์ถัว่ฝักยาวพนัธุ์สายสวรรค.์ (มปป). (โฆษณา) นนทบุรี 
: บริษทัเบญมิตรเอน็เตอร์ไพรส์( 1991) จ ากดั. 

[9] เมล็ดพนัธุ์ถัว่ฝักยาวพนัธุ์เมล็ดขาว. (มปป). (โฆษณา) กรุงเทพฯ 
: บริษทัฉัว่ยงพนัธุ์พืช จ  ากดั. 

[10] เมล็ดพนัธุ์ถัว่ฝักยาวพนัธุ์เจา้สมุทร (มปป). (โฆษณา) นนทบุรี : 
บริษทัเบญมิตรเอน็เตอร์ไพรส์( 1991) จ ากดั. 

 



National Conference of NIVEA. 1: 41-46 (2019)           การประชุมวชิาการระดบัชาติ สษน. 1: 41-46 (2562) 

 

ผลของกรรมวธีิการใช้น า้ปัสสาวะของคนทีแ่ตกต่างกนั ต่อการเจริญเติบโตและผลผลติ 
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The Effect of Using the Human’s Urine in Different Method to the Growth and Yield  
of Sweet Corn 
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Abstract 

 Study the effect of using the human’s urine in different method to the growth and yield of sweet corn. The 
statistical model was conducted at Chiang Mai College of Agriculture and Technology,  Sanpatong district, Chiang Mai 
province. This experiment was Randomized Complete Block Design,  RCBD. There were 5 treatments  4 replications. 
The treatments were 5 methods ; drinking water, pure urine, urine mixed with EM, fermented urine  and nano urine. The 
results revealed that the growth of diameter of sweet corn stems, the height of the plants  and the height of the ears were 
not significant. The biomass  and the weight of fresh ear of sweet corns without husk were not significant. The weight of 
fresh ear of sweet corns with husk was found that using the urine mixed with EM, the pure urine  and the fermented urine 
were the best. Using the nano urine and the drinking water were the worst. And both groups were different statistically in 
significant. 

 
Keywords : sweet corns, urine, EM 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาผลของกรรมวิธีการใชน้ ้ าปัสสาวะของคน   
ท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วโพด
หวาน   ณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ าเภอ
สนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  วางแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อก สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, 
RCBD) ประกอบ ดว้ย 5 ส่ิงทดลอง 4 ซ ้ า ส่ิงทดลองคือ
กรรมวิธีการใช้ น ้ าปัสสาวะของคน 5 แบบคือ น ้ าเปล่า, 
ปัสสาวะ, ปัสสาวะ ผสมอีเอ็ม, ปัสสาวะหมกั และปัสสาวะ
นาโน  ผลของการวิจัยพบว่า  การ เจ ริญเ ติบโตด้าน 
เส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ขา้วโพด รวมทั้งความสูงตน้และความสูงฝักของขา้วโพด
เม่ืออายุ 52 วนั พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
การศึกษาน ้ าหนักตน้ สดและฝักสดของขา้วโพดในระยะ
เก็บเก่ียวฝักสดเม่ืออายุ 72 วนัพบว่าน น ้ าหนักตน้สดและ
น ้ าหนกัฝักสดหลงัปอกเปลือกของ ทุกส่ิงทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่น ้ าหนักฝักสด ก่อนปอกเปลือก
พบวา่การใชปั้สสาวะผสมอีเอม็ ใหน้ ้ าหนกัฝัก สดก่อนปอก
เปลือกมากท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากการใช ้ปัสสาวะ
และการใชปั้สสาวะหมกั ส่วนการใชน้ ้ าเปล่าให้ น ้ าหนกัฝัก
สดก่อนปอกเปลือกน้อยท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างจากการ ใช้
ปัสสาวะนาโนและการใช้ปัสสาวะหมัก โดยมีความ
แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญักนัทางสถิติ  
ค าส าคญั : ขา้วโพดหวาน, ปัสสาวะ, อีเอม็ 

 

1. บทน า 
จากหนังสือมหัศจรรย์ปัสสาวะ ของส านักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ
แนวคิดการใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกูลโดยเฉพาะปัสสาวะ 
โดยแนะน าแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลอย่างเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม กบัการพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากส่ิงปฏิกูล ลดการใช้
สารเคมี ขณะเดียวกนัก็เก้ือหนุนการไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย  โดยกล่าวว่าปัสสาวะเป็นส่ิงขบัถ่ายมีความปลอดภยั
จากเช้ือโรค ไข่หนอนพยาธิ  มีองคป์ระกอบและคุณสมบติั
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นปุ๋ย พร้อมทั้งไดน้ าเสนอวิธีการใช้
ปัสสาวะเป็นปุ๋ยหลายวิ ธี   อีกทั้ งจากรายงานการวิจัย  

บทสัมภาษณ์ และบทความของนักวิชาการและเกษตรกร
หลายท่านต่างยืนยนัวา่ปัสสาวะสามารถใชเ้ป็นปุ๋ยได ้ผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาผลของน ้ าปัสสาวะของคนต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของขา้วโพดหวาน 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 วตัถุประสงค์การวจิยั 
เปรียบเทียบผลของกรรมวธีิการใชน้ ้ าปัสสาวะ

ของคน 5 กรรมวธีิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขา้วโพดหวาน   

2.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์  

(Randomized Complete Block Design, RCBD) 
ประกอบดว้ย 5 ส่ิงทดลอง 4 ซ ้ า  ส่ิงทดลองประกอบดว้ย
กรรมวธีิการใชน้ ้ าปัสสาวะของคน 5 แบบคือ น ้ าเปล่า, 
ปัสสาวะ, ปัสสาวะผสมอีเอม็, ปัสสาวะหมกั และปัสสาวะ
นาโน 
           การด าเนินการทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 
         2.2.1 เตรียมแปลงวิจัยขนาด กวา้ง 10 เมตร ยาว 
10 เมตร ลอ้มร้ัวลวดหนามป้องกนัการเขา้ท าลายของสัตว์
เล้ียง 

2.2.2 เตรียมถุงปลูกบรรจุปุ๋ยหมกัจ านวน 100 ถุง 
โดยเม่ือบรรจุปุ๋ยหมกัแลว้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 35 
เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร จดัเรียงไวเ้ป็น 4 บล็อก แต่ละ
บล็อกประกอบด้วย 25 ถุง จัดเรียงเป็นแถวจ านวน 5 แถว 
แถวละ 5 ถุง แต่ละถุงวางห่างกัน 30 เซนติเมตร  แต่ละ
บลอ็กห่างกนั 1 เมตร ปักป้ายประจ าหน่วยทดลองตามท่ีสุ่ม
ไว ้และปักป้ายประจ าตน้ท่ีเก็บขอ้มูลหน่วยทดลองละ 3 ตน้ 

2.2.3 เพาะเมล็ดลงในถาดเพาะขนาด 104  หลุมๆ
ละ 1 ตน้ จ านวน 2 ถาด 

2.2.4 เก็บตวัอย่างดินในถุงไปวิเคราะห์ โดยสุ่ม
จากทุกถุงมารวมกนัจ านวน 1 กิโลกรัมเป็นค่าของดินก่อน
การวจิยั 

2.2.5 เม่ือกลา้ขา้วโพดอาย ุ5 วนัยา้ยลงปลูกในถุงๆ
ละ 1 ตน้  

2.2.6 การให้น ้ าจะให้โดยใชส้ายยางรดน ้ า วนัละ 1 
คร้ัง 
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2.2.7 การก าจดัศตัรูพืช   ก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยใช้
สมุนไพรสกดัช่ือการคา้ Golden Flower เป็นสมุนไพรสกดั
จากสะเดา ใบยาสูบ สาบเสือ โดยใชอ้ตัรา 2 ชอ้นโต๊ะต่อน ้ า 
1 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วนั ส่วนการป้องกันก าจัดโรคใช้สาร
สกัดช่ือการค้า ออร์คิด โกลด์เด้น  เป็นสารสกัดจากเช้ือ
บาซิลลสั ซับดิลิส, แอซิดิแลคติค สเตร็บโตค๊อคคสัแฟซา
ลิส เปดิโอค๊อกคสั โดยใชอ้ตัรา 3 ชอ้นชาต่อน ้ า 1 ลิตร ฉีด
พน่ช่วงเชา้ทุก 7 วนั 

2.2.8 ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรา 0.371 กรัม ต่อ 1 
ตน้ โดยเจาะรูใกลข้อบถุง 3 รูต่อถุง ใส่ปุ๋ยรูละเท่าๆกนัแลว้
กลบ รดน ้ าตาม โดยใส่คร้ังเดียวเม่ืออายุ 17 วนั  ส่วนธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารเสริมใชปุ๋้ยท่ีมีช่ือการคา้ยูนิเลต
โดยใส่อตัรา 1 กรัมต่อน ้ า 2 ลิตรฉีดพน่ทุก 10 วนั 

2.2.9 การเตรียมและการใส่ปัสสาวะในแต่ละส่ิง
ทดลอง 

ส่ิงทดลองท่ี 1 น ้ าเปล่า  การน าไปใส่ตน้ไม ้ใชน้ ้ าเปล่า
รดแทนสารละลายปัสสาวะ 

 ส่ิงทดลองท่ี  2  ปัสสาวะ  การน าไปใส่ต้นไม้ ใช้
ปัสสาวะผสมกบัน ้ าเปล่า อตัราส่วน 4:6  โดยปริมาตร 

ส่ิงทดลองท่ี 3 ปัสสาวะผสมอีเอ็ม เตรียมโดยหมัก
ปัสสาวะกบัอีเอม็ล่วงหนา้ท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 วนั โดยใชอี้เอม็ 
5 ซีซี ต่อปัสสาวะ 1 ลิตร  การน าไปใส่ตน้ไม ้ใชปั้สสาวะ
ผสมอีเอ็มท่ีเตรียมไวผ้สมกบัน ้ าเปล่า อตัราส่วน 4:6  โดย
ปริมาตร 

ส่ิงทดลองท่ี 4 ปัสสาวะหมกั เตรียมโดยหมกัปัสสาวะ
กบักากน ้ าตาล อตัราส่วน 5:1 โดยปริมาตร หมกัท้ิงไว ้10 
วนัข้ึนไป การน าไปใส่ตน้ไมใ้ชปั้สสาวะหมกัท่ีเตรียมไว้
ผสมกบัน ้ าเปล่า อตัราส่วน 1:500 โดยปริมาตร 

ส่ิงทดลองท่ี 5 ปัสสาวะนาโน เตรียมโดยน าปัสสาวะ 1 
ช้อนชาใส่ในขวดขนาด 500 ซีซี นับเป็นขวดท่ี 1 เติมน ้ า               
100 ซีซี ปิดฝาใหส้นิทแลว้เขยา่ใหเ้ขา้กนัโดยเคาะกบัมือ 30 
คร้ัง จากนั้นน าสารละลายในขวดท่ี 1 จ านวน 1 ชอ้นชา ใส่
ในขวด 500 ซีซี ขวดท่ี 2 เติมน ้ า 100 ซีซีแลว้เขยา่ให้เขา้กนั
โดยเคาะกบัมือ 30 คร้ัง ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนไดส้ารละลาย
ปัสสาวะซ่ึงเจือจางมากในขวดท่ี 9 เรียกวา่น ้ าปัสสาวะนาโน 
การน าไปใส่ตน้ไม ้ใชปั้สสาวะนาโน 4 ชอ้นชาต่อน ้ า 1 ลิตร 
โดยปริมาตร 

2.2.10 การรดสารละลายของทุกส่ิงทดลอง เร่ิมรด
เม่ือขา้วโพดอาย ุ12 วนั โดยรดตน้ละ 200 ซีซี และรดทุกๆ 
7 วนั 
การบนัทึกขอ้มูล สุ่มเก็บขอ้มูล 3 ตน้ ต่อหน่วยทดลองดงัน้ี 

 - เสน้ผา่ศูนยก์ลางโคนตน้เม่ืออาย ุ31, 39, 46 และ 52วนั  
 - ความสูงของตน้และความสูงของฝักเม่ืออาย ุ52 วนั   
 - น ้ าหนักตน้สด, น ้ าหนักฝักสดก่อนปอกเปลือก และ

น ้ าหนกัฝักสดหลงัปอกเปลือก ในระยะเก็บเก่ียวฝักสด (เม่ือ
อาย ุ72 วนั)   

 
การวเิคราะห์การทดลอง 
วิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลด้วยวิธี  Analysis of 
variance (ANOVA)  แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย  
Least Significant Difference ( LSD. ) 

สถานท่ีท าการทดลอง 
แปลงพืชไร่ แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาพืชศาสตร์  

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระยะเวลาการทดลอง 
กนัยายน –ธนัวาคม 2560 
 

3. ผลการวจิยั 

การเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางโคนตน้ทุกระยะการ
เจริญเติบโตของขา้วโพด รวมทั้งความสูงตน้และความสูง
ฝักของขา้วโพดเม่ืออาย ุ 52 วนั พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 1และตารางท่ี 2 
      การศึกษาน ้ าหนกัตน้สดและฝักสดของขา้วโพดใน
ระยะเก็บเก่ียวฝักสดเม่ืออาย7ุ2  วนั พบวา่น ้ าหนกัตน้สด
และน ้ าหนกัฝักสดหลงัปอกเปลือกของทุกส่ิงทดลองไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่น ้ าหนกัฝักสดก่อนปอก
เปลือกพบวา่การใชปั้สสาวะผสมอีเอม็ใหน้ ้ าหนกัฝักสด
ก่อนปอกเปลือกมากท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากการใช้
ปัสสาวะ และการใชปั้สสาวะหมกั  ส่วนการใชน้ ้ าเปล่าให้
น ้ าหนกัฝักสดก่อนปอกเปลือกนอ้ยท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างจาก
การใชปั้สสาวะนาโนและการใชปั้สสาวะหมกั โดยทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3     
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ตารางที ่1 การเจริญเติบโตดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางโคนตน้ของขา้วโพด 
(เซนติเมตร)  

          อายุ(วนั) 
ส่ิงทดลอง 

31 วนั 39 วนั 46 วนั 52 วนั 

T1 น ้าเปล่า 
T2 ปัสสาวะ 
T3 ปัสสาวะผสมอีเอม็  
T4 ปัสสาวะหมกั 
T5 ปัสสาวะนาโน 

1.93 
1.86 
1.84 
1.91 
1.92 

2.00 
1.95 
1.95 
1.95 
1.93 

2.00 
1.93 
1.93 
1.93 
2.00 

1.96 
1.90 
1.92 
1.91 
1.94 

F-test ns ns     ns                         ns        
C.V. (%) 7.34  8.96  6.50   6.37 

ตารางที ่2 ความสูงของตน้และฝักของขา้วโพดเม่ืออายุ 52 วนั  (เซนติเมตร) 
        ส่ิงทดลอง ความสูงของตน้

ขา้วโพด 
ความสูงของฝัก

ขา้วโพด 
T1 น ้าเปล่า 
T2 ปัสสาวะ 
T3 ปัสสาวะผสมอีเอม็ 
T4 ปัสสาวะหมกั 
T5 ปัสสาวะนาโน 

178.17 
172.00 
171.83 
175.25 
177.08 

76.42 
71.17 
72.50 
74.75 
77.59 

F-test ns ns 
C.V. (%) 5.93 9.22 

 

ตารางที่ 3 น ้าหนกัตน้สดและฝักสดของขา้วโพดเม่ืออาย ุ72 วนั  (กรัม
ต่อตน้) 

ส่ิงทดลอง น ้ าหนกั 
ตน้สด 

น ้ าหนกัฝักสด
ก่อนปอกเปลือก 

น ้ าหนกัฝักสด
หลงัปอก
เปลือก 

T1 น ้ าเปล่า 
T2 ปัสสาวะ 
T3ปัสสาวะผสมอีเอ็ม 
T4 ปัสสาวะหมกั 
T5 ปัสสาวะนาโน 

685.00 
853.25 
804.25 
808.5 
704.25 

325.00 b 
399.25 a 
407.25 a 
371.00 ab 
345.00 b 

251.75 
293.50 
304.25 
279.25 
262.50 

F-test 
LSD0.05 

ns 
- 

* 
51.27 

ns 
- 

C.V. (%) 18.69 9.01 11.77 

 
2.4 อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัน ้ าหนกัฝักสดก่อนปอกเปลือก
พบวา่การใชปั้สสาวะผสมอีเอม็ ใหน้ ้ าหนกัฝักสดก่อนปอก
เปลือกมากท่ีสุดมากกวา่การใชน้ ้ าเปล่าและการใชปั้สสาวะ
นาโนแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากการใชปั้สสาวะ และการ
ใชปั้สสาวะหมกั น่าจะเป็นเพราะในปัสสาวะมีธาตุอาหาร
หลกัคือไนโตรเจนครบตามเกณฑค์วามตอ้งการของพืช 
รวมทั้งยงัมีฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมถึงธาตุอาหารรอง

ไดแ้ก่แคลเซ่ียมและแมกนีเซ่ียม และธาตุอาหารเสริมไดแ้ก่
คลอไรด ์(ปริยะดา โชควญิญู, 2553) สอดคลอ้งกบับทความ
ของพิชญาดา เจริญจิต เร่ือง การใชน้ ้ าปัสสาวะในนาขา้ว 
กล่าวถึงงานวจิยัของของ สุธี ชิวหากาญจน์ นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศูนยบ์ริหารศตัรูพืช จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงพบวา่ปัสสาวะมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว (พิชญาดา, 2556) ส่วนการ
ใชปั้สสาวะหมกัแมจ้ะมีปัสสาวะเป็นส่วนประกอบนอ้ยกวา่
การใชปั้สสาวะและการใชปั้สสาวะผสมอีเอม็แต่มีผลต่อ
น ้ าหนกัฝักสดก่อนปอกเปลือกไม่แตกต่างกนัน่าจะเป็น
เพราะกระบวนการหมกัในสภาพท่ีมีอากาศจะเป็นการรักษา
คุณค่าของไนโตรเจนใหอ้ยูใ่นรูปของไนเตรดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืช (กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรม
ธรรมชาติ, 2550) 
 
3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
    สรุปผล 
    สรุปผลการศึกษาผลของกรรมวธีิการใชน้ ้ า
ปัสสาวะของคนท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขา้วโพดหวานพบวา่การเจริญเติบโตดา้น
เสน้ผา่ศูนยก์ลางโคนตน้ทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ขา้วโพด รวมทั้งความสูงตน้และความสูงฝักของขา้วโพด
เม่ืออาย ุ52 วนัพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ   
การศึกษาน ้ าหนกัตน้สดและฝักสดของขา้วโพดในระยะเก็บ
เก่ียวฝักสดเม่ืออาย ุ72 วนัพบวา่น ้าหนกัตน้สดและน ้ าหนกั
ฝักสดหลงัปอกเปลือกของทุกส่ิงทดลองไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ แต่น ้ าหนกัฝักสดก่อนปอกเปลือกพบวา่การใช้
ปัสสาวะผสมอีเอม็ใหน้ ้ าหนกัฝักสดก่อนปอกเปลือกมากท่ี
สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากการใชปั้สสาวะและการใช้
ปัสสาวะหมกั  ส่วนการใชน้ ้ าเปล่าใหน้ ้ าหนกัฝักสดก่อน
ปอกเปลือกนอ้ยท่ีสุดแต่ไม่แตกตา่งจากการใชปั้สสาวะนา
โนและการใชปั้สสาวะหมกั  
   ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงาน การใชน้ ้ า
ปัสสาวะผสมอีเอม็ช่วยลดปัญหาเร่ืองกล่ินของปัสสาวะได้
มากเป็นกรรมวธีิท่ีควรเลือกใช ้ส่วนการใชปั้สสาวะหมกัแม้
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จะไม่แตกต่างทางสถิติจากการใชปั้สสาวะ และการใช้
ปัสสาวะผสมอีเอม็ แต่มีแนวโนม้วา่จะใหผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ 

 

กติตกิรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยความ

ช่วยเหลือของ นายบุรินทร์ อคัรนิจสกลุ นกัศึกษาชั้น ปวส.1 
ท่ีช่วยดูแลแปลงวจิยัและเก็บขอ้มูลตลอดงานวจิยัจึงขอ
ขอบใจในท่ีน้ี  

ขอบพระคุณสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ท่ี
ให้ทุนวิจัย และให้การอนุเคราะห์หนังสือราชการในการ
ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่วยเหลือจนท าให้
งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบฝักสดก่อนปอกเปลือกของขา้วโพด 

ภาพท่ี 5  เปรียบเทียบฝักสดหลงัปอกเปลือกของขา้วโพด 
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ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชทีม่ีต่อผลผลติของมะเขือเทศ 
Effect of Plant Nutrient Solution on Yield of Tomato 

 
วชัระพล  สิงหากนั1, * ,ภัทรสวนัต์ แสงค า2 , กมลวรรณ จนัทร์แก้ว3 และ สุภาพร อวรัญ4 

 
 
 

 Abstract 
Effects of plant nutrient solution on yield of tomato grown in cultivated material. Have done the experiment in 

October,  2007 to February, 2008 at the Chiangrai College of agriculture and technology,  51 Moo 1 Tambon Rimkok , 
Muang District, Chiang Rai Province, 57100. The Completely Randomized Design (CRD) divided in 4 experiments 
(Treatment). Experiment 1 using water.  Experiment 2 used nutrient solution formula of Van Zinderen Bakker, E.M., 1986. 
Experiment 3 using nutrient solution formula of Cooper, 1979 and  Experiment 4 using nutrient solution formula of Kao, 
2000. It was found that the yield of tomato in experiment 2 was the highest , has 1.38 kilograms per tree in pot, which yield 
the more significant difference statistically with Experiment 3, 1 and  4  that has average weight 0.75 0.63 and 0.62 kilograms 
per tree. 

 
Key words : Tomato,  Nutrient solution,  cultivated material 
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บทคดัย่อ 

ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีมีต่อผลผลิตของ
มะเขือเทศท่ีปลูกในวสัดุปลูก ไดท้ าการทดลองในเดือน
ตุลาคม 2560 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีวทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยเีชียงราย 51 หมู่ 1 ต าบลริมกก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย 57100 ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized  Design : CRD) แบ่งออกเป็น 4 
การทดลอง (Treatment)  การทดลองท่ี 1 ใชน้ ้ าเปล่า,  การ
ทดลองท่ี 2 ใชสู้ตรสารละลายธาตุอาหารของ Van Zinderen 
Bakker , E.M. , 1986, การทดลองท่ี 3 ใชสู้ตรสารละลาย
ธาตุอาหารของ Cooper , 1979 และการทดลองท่ี 4 ใชสู้ตร
สารละลายธาตุอาหารของ Kao , 2000  พบวา่ น ้ าหนกั
ผลผลิตของผลมะเขือเทศใน การทดลองท่ี 2 ใหน้ ้ าหนกั
เฉล่ียต่อตน้สูงท่ีสุด คือ 1.38 กิโลกรัมต่อตน้ ซ่ึงใหผ้ล
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติกบัการทดลองท่ี 3, การ
ทดลองท่ี 1 และการทดลองท่ี 4 ท่ีมีน ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ 
0.75, 0.63 และ 0.62 กิโลกรัม 
ค าส าคญั: มะเขือเทศ สารละลายธาตุอาหารพืช วสัดุปลูก 
 
1. บทน า 

มะเขือเทศ (Tomato) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Lycopersicon 
esculentum Mill. อยูใ่นวงศ ์ SOLANACEAE มีถ่ินก าเนิด
อยูใ่นแถบเทือกเขาแอนดิส  ทวปีอเมริกาใต ้ ตั้งแต่เสน้ศูนย์
สูตรจนถึงเสน้รุ้งท่ี 30 องศาใต ้  คือแถบประเทศเปรู ชิลี 
และประเทศท่ีอยูใ่นแถบเสน้ศูนยสู์ตร ปัจจุบนับริเวณ
ดงักล่าวมีมะเขือเทศพนัธ์ุป่าอยูจ่  านวนมาก  และมะเขือเทศ
เหล่าน้ีไดแ้พร่กระจายเขา้ไปทัว่ทวปีอเมริกาใต ้มะเขือเทศท่ี
ปลูกในปัจจุบนัเป็นมะเขือเทศท่ีแพร่กระจายเขา้ไปในตอน
ใตข้องยโุรปหลงัจากท่ีโคลมับสัคน้พบทวปีอเมริกาไม่นาน
นกั  และเช่ือวา่ประเทศเมก็ซิโกเป็นประเทศแรกท่ีปลูก
มะเขือเทศเพื่อบริโภค และชาวอิตาลีไดบ้นัทึกเร่ืองราวของ
มะเขือเทศไวเ้ม่ือ ปี ค.ศ.1954 ตามบนัทึกกล่าววา่มะเขือเทศ
มีลกัษณะผลกลมแบนและเม่ือสุกมีสีเหลืองและชาวอิตาลี
เรียกมะเขือเทศกนัโดยทัว่ไปวา่  Pomidd’doro  หรือ  
“Golden apple”  ส่วนชาวฝร่ังเศสเรียก  Pommes d’amours  
หรือ  Apple of love  หลงัจากนั้นก็แพร่กระจายไปใน
ประเทศต่างๆของทวปียโุรปในศตวรรษท่ี 19 แต่มะเขือเทศ

ไดแ้พร่กระจายเขา้มาในประเทศไทยเม่ือใดไม่เป็นท่ีทราบ
กนัแน่ชดั  แต่เช่ือวา่มะเขือเทศพนัธ์ป่า (Lycopersicon  
pimpinelliforlium) เขา้มาก่อนมะเขือเทศชนิดอ่ืน เป็น
มะเขือเทศผลขนาดเลก็ซ่ึงประชาชนทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมใชท้ าสม้ต า  และทางภาคเหนือ
นิยมใชท้ าพริก (ไฉน ,2542) 

 การปลูกมะเขือเทศนั้นไม่นิยมปลูกซ ้ าในพ้ืนท่ีเดิม
หรือท่ีเคยปลูกพืชตระกลูเดียวกนัเพราะจะท าใหเ้ช้ือโรค
ต่างๆ เช่น โรคโคนเน่า ท่ีอาจสะสมอยูใ่นดินซ่ึงมีโอกาสจะ
ท าใหม้ะเขือเทศเป็นโรคง่าย ปัจจุบนัจึงเร่ิมหนัมาปลูก
มะเขือเทศในกระถางและถุงพลาสติกด าหรือถุงพลาสติก
ขาว เพ่ือไม่ปลูกซ ้ าในพ้ืนท่ีเดิมแต่มะเขือเทศมีความตอ้งการ
ธาตุอาหารมากในการเจริญเติบโต แต่สูตรธาตุอาหารมี
หลายสูตร ท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (เร
วตัร ,  2546) 

 ความส าคญัของมะเขือเทศทางเศรษฐกิจชองประเทศ
ไทยมีส่งออกมะเขือเทศทั้งในรูปมะเขือเทศแช่เยน็และใน
รูปผลิตภณัฑ ์ เช่น มะเขือเทศเขม้ขน้ น ้ ามะเขือเทศ ซ็อส
มะเขือเทศ และมะเขือเทศกระป๋องโดยท่ีมะเขือเทศสดและ
แช่เยน็ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2534 เป็น
มูลค่า 3.30 ลา้นบาท ปริมาณมูลค่าการส่งมะเขือเทศสดและ
แช่เยน็ไปจ าหน่ายต่างประเทศมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน เป็น
เพราะเหตุวา่ตลาดต่างประเทศมีความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากคุณภาพของมะเขือเทศสดของไทยมีคุณภาพดีมาก
ข้ึน  มะเขือเทศเป็นพืชผกัชนิดหน่ึงท่ีรัฐบาลก าหนดไวเ้ป็น
พืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นธุรกิจเกษตรครบวงจรและ
ขยายการผลิตทั้งปริมาณ  และคุณภาพเพ่ือทดแทนการ
น าเขา้  นอกจากน้ีไทยยงัมีศกัยภาพท่ีจะขยายการผลิตภณัฑ์
มะเขือเทศ ทั้งในรูปผลผลิตสดและผลิตภณัฑไ์ดอี้กมาก ซ่ึง
พร้อมท่ีจะกา้วข้ึนเป็นประเทศส่งออกมะเขือเทศรายส าคญั
ประเทศหน่ึง 

 มะเขือเทศมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเป็นแหล่ง
วติามินและแร่ธาตุท่ีจ าเป็นส าหรับร่างกายของมนุษย ์
ตวัอยา่งเช่น วติามินเอและวติามินซี นอกจากน้ีมะเขือเทศยงั
อุดมไปดว้ยธาตุอาหารต่างๆ คือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และ
โปแตสเซียม  
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 การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น (Soilless Culture) 
หมายถึง วธีิการปลูกพืชเพื่อใหพ้ืชไดรั้บสารละลายธาตุ
อาหารจากทางรากพืช โดยท่ีสารละลายธาตุอาหาร จะ
ประกอบไปดว้ยน ้ าผสมกบัธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการ  ธาตุ
อาหารพืชคือ ธาตุท่ีพืชดูดไปใชเ้พื่อการเจริญเติบโต ด ารง
ชีพ ใหผ้ลผลิตและขยายพนัธ์ุ (นิพนธ์ , 2548) 

 วสัดุปลูก คือ วสัดุอินทรียห์รือวสัดุอนินทรียท่ี์ได้
จากผลพลอยไดจ้ากการเกษตรหรือวสัดุจากโรงงาน เช่น 
แกลบสด ขยุมะพร้าว ฟางขา้ว ข้ีเถา้แกลบ ข้ีเล่ือย ชานออ้ย 
ทราย กรวด ดินเผา ใยหิน หินภูเขาไฟ ฟองน ้ า ซ่ึงใชเ้ป็นท่ี
ยดึเหน่ียวของรากพืชและเป็นท่ีเก็บความช้ืนใหพื้ชตลอดจน
ธาตุอาหาร จากสารละลายธาตุอาหารและช่วยแลกเปล่ียน
อากาศใหร้ากพืชอีกดว้ย (ยงยทุธ, 2552) 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized  Design : CRD) แบ่งออกเป็น 4 การทดลอง 
(Treatment) การทดลองละ 4 ซ ้ า (Replication) 1 ซ ้ า 5 ตน้ 
ดงัน้ี  การทดลองท่ี 1 ใชน้ ้ าสะอาด, การทดลองท่ี 2 ใช ้
สูตรสารละลายธาตุอาหารของ Van Zinderen Bakker , 
E.M. , 1986, การทดลองท่ี 3 ใชสู้ตรสารละลายธาตุอาหาร
ของ Cooper , 1979 และการทดลองท่ี 4 ใชสู้ตรสารละลาย
ธาตุอาหารของ Kao , 2000 ในการทดลองมีขั้นตอนคือมี
การเตรียมกลา้โดย น าเมลด็ มาวางในผา้ขาวบางแลว้จึงห่อ
เมลด็ น าเมลด็แช่น ้ าร้อนท่ีอุ่นๆอยูไ่ว ้ 20 นาที จากนั้นเทน ้ า
ออกแลว้ไว ้ 1 คืน จากนั้น น าเมลด็มาเพาะในถาดหลุมๆละ 
1-2 เมลด็วสัดุปลูกท่ีใชเ้พาะเป็นพีทมอส เม่ือครบอาย ุ 25 
วนัจึงยา้ยปลูกในถุงพลาสติก ในการยา้ยปลูก น าข้ีเถา้แกลบ 
และขยุมะพร้าว มาผสมใหเ้ขา้กนั ในอตัรา 1:1 แลว้น าวสัดุ
ปลูกท่ีผสมเสร็จแลว้มาใส่ถุงพลาสติกใหเ้ตม็แลว้รดน ้ าให้
ชุ่ม ขั้นตอนต่อไปน าตน้กลา้ท่ีมีอายคุรบ 25 วนัหรือมีใบแท ้
4-5 ใบ มาปลูกลงในถุงพลาสติก การยา้ยกลา้จะยา้ยในช่วง 
ตอนเยน็ซ่ึง อากาศไม่ร้อน  เม่ือมะเขือเทศมีอาย ุ15 วนัหลงั
ยา้ยปลูกโดยใชล้วดขึงตาข่ายเพ่ือพยงุตน้มะเขือ และรับ
น ้ าหนกัผลผลิต แต่ถา้ตาข่ายรับน ้ าหนกัผลผลิตไม่ไหว ให้
ใชเ้ชือกฟางผกูกบัล าตน้ไปมดักบัลวดดา้นบนเพ่ือใหต้น้รับ
น ้ าหนกัผลผลิตได ้

 การใหส้ารละลายธาตุอาหารคร้ังแรกจะให ้ เม่ือ
อาย ุ 15 วนัหลงัยา้ยปลูก จากนั้นใหว้นัละ50 มล. โดยจะให้
สารละลายธาตุอาหารในช่วงตอนเชา้ของทุกๆวนั และมีการ
รดน ้ าตอนเชา้และตอนเยน็ (Jones, 2005) 

 การเก็บเก่ียวผลมะเขือเทศจะเร่ิมเก็บเม่ือผลมีอายุ
ได ้96 วนั ซ่ีงผลยงัไม่แก่จดั โดยสีผลเร่ิมเปล่ียนเป็นสีสม้อม
แดง เก็บใหมี้ขั้วผลติดมาดว้ยเพ่ือช่วยใหม้ะเขือเทศอยูไ่ด้
นานข้ึน (สมบุญ, 2548) 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) และความแตกต่างของผลผลิตโดยวธีิ 
Least significant difference (LSD) 

 
3. ผลการวจิยั 

ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีมีต่อน ้ าหนกัของผล
มะเขือเทศท่ีปลูกในวสัดุปลูก พบวา่การทดลองท่ี 2 ให้
ผลผลิตมะเขือเทศเฉล่ียต่อตน้สูงท่ีสุด คือ 1.38 กิโลกรัมต่อ
ตน้ ซ่ึงใหผ้ลแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติกบัการ
ทดลองท่ี 3 การทดลองท่ี 1 และการทดลองท่ี 4 ท่ีมีน ้ าหนกั
เฉล่ียต่อตน้ 0.75, 0.63 และ 0.62 กิโลกรัม ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียของน ้าหนกัมะเขือเทศ (กิโลกรัม) ต่อตน้ 

หมายเหตุ : อกัษรท่ีตามหลังค่าสถิติเหมือนกันแสดงว่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ 

 : ** มีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปได ้0.01 
 

กรรมวิธีการทดลอง น ้าหนกัของมะเขือเทศ
ต่อตน้(กิโลกรัม) 

1. น ้าสะอาด 0.63b 

2. สูตรสารละลายธาตุอาหารของ Van 
Zinderen Bakker , E.M. , 1986 

1.38a 

3. สูตรสารละลายธาตุอาหารของ  
Cooper , 1979 

0.75b 

4. สูตรสารละลายธาตุอาหารของ Kao , 
2000 

0.62b 

F-test ** 

CV (%) 18.82 
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ภาพท่ี 1 มะเขือเทศท่ีปลูกในวสัดุปลูก 

 
ภาพท่ี 2 ผลมะเขือเทศท่ีจะเก็บตอ้งมีสีส้มอมแดง 

 
 

สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีมี

ต่อผลผลิตของมะเขือเทศท่ีปลูกในวสัดุปลูก พบวา่ น ้ าหนกั
ผลผลิตของผลมะเขือเทศใน การทดลองท่ี 2 ใหน้ ้ าหนกั
เฉล่ียต่อตน้สูงท่ีสุด คือ 1.38 กิโลกรัมต่อตน้ ซ่ึงใหผ้ล
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติกบัการทดลองท่ี 3, การ
ทดลองท่ี 1 และการทดลองท่ี 4 ท่ีมีน ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ 
0.75, 0.63 และ 0.62 กิโลกรัม ตามล าดบั 
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Abstract 

Comparison of the buds germination of sugar cane Suphanburi 50 by experimental planning Randomly complete 
complete block design (RCBD) to compare the rate of germination and growth of sugarcane with 4 methods 4 rapications, 
planted using cane peak Method 1, planted using 3 buds next to cane peak Method 2, Method3planted using  3buds next 
to Method 2  and Method 4planted using  3buds next to Method 3.Method 2-4, cut 1 bud of each piece.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

 การ เปรียบเทียบการงอกของตาอ้อย  พัน ธ์ุ
สุพรรณบุรี 50โดยการวางแผนทดลอง แบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์(Randomized complete block design ; RCBD) เพื่อ
เปรียบเทียบอัตราการงอกของตาอ้อย มี 4 วิธีการ 4 ซ ้ า 
วิธีการท่ี 1 ปลูกโดยใชย้อดออ้ย วิธีการท่ี 2 ปลูกโดยใช ้ขอ้ 
3 ข้อถัดจากยอด วิธีการท่ี 3 ปลูกโดยใช้ 3 ข้อ ถัดจาก 
วิธีการท่ี 2 วิธีการท่ี 4 ปลูกโดยใช ้3 ขอ้ ถดัจาก วิธีการท่ี 3
วิธีการท่ี 2-4 ตัดท่อนพนัธ์ุท่อนละ 1 ตา ส่วนวิธีการท่ี 1 
ป ลูกด้วยยอดพันธ์ทั้ ง ยอด ท าการทดลอง  ณ แปลง
ปฏิบัติการพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา ระหวา่งวนัท่ี 15 สิงหาคม  – 15 ตุลาคม 2560 
ปรากฏผลดังน้ี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  ทั้ งอตัราการ
งอก และ การเจริญเติบโต  ในทุกวธีิการปลูก   
ค าส าคัญ : ออ้ยคั้นน ้ า สุพรรณบุรี 50 ; ตาออ้ย ;การงอก ; 
การเจริญเติบโต 

 
1. บทน า 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย เป็น
วตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาลเพ่ือบริโภค ภายในประเทศและ
ส่งออกน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่าแสนลา้นบาท[5]  
ออ้ยนบัวา่เป็นพืชท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้บบครบวงจร
เพราะ นอกจากได ้น ้ าตาลแลว้ ออ้ยยงั มีส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะในกระบวนการผลิต
อ้อยนั้ นเก่ียวของกับบุคคลหลายฝ่าย ทั้ งเกษตรกรผู ้ใช้
แรงงานในระดบัรากหญา้ เกษตรกรท่ีเป็นผูป้ระกอบการใน
ระดบัทั้งเล็ก ระดบักลาง และระดบัใหญ่ อุตสาหกรรมออ้ย
และน ้ าตาลทรายเป็นแหล่งสร้างงานแก่เกษตรชาวไร่ออ้ย
และแรงงานเก็บเก่ียวออ้ยในชนบทกว่า 600,000 คน ยงั
สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกและจ าหน่ายน ้ าตาล
ทรายให้ประเทศกวา่ปีละ 80,000 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วน
การส่งออกมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 2 
ใน 3 ของผลผลิตน ้ าตาล ในกระบวนการผลิตยงัมีผลพลอย
ได ้(by-products) เกิดข้ึนหลายอยา่ง ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ชานออ้ย 
กากตะกอน (filter cake) และกากน ้ าตาล (molasses) ซ่ึง
สามารถนา้มาใชป้ระโยชน์ได ้อยา่งกวา้งขวาง โดยชานออ้ย
สามารถน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับให้พลงัหรือใชผ้ลิต

กระแสไฟฟ้า กากตะกอนใชเ้ป็นวสัดุท าปุ๋ยหมกัเพื่อการ
บ ารุงดินโดยตรง และกากน ้ าตาลใชผ้ลิตเอทานอลได ้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าอ้อยเป็นพืชท่ีมีประโยชน์
หลากหลาย เป็นพืชท่ีสร้างงานและรายได้ ให้กบัคนไทย 
และมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อยา่งยิง่[5] 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาเป รียบเ ทียบการงอกของตาอ้อยพัน ธ์ุ 
สุพรรณบุรี 50 ใชท่้อนพนัธ์ุออ้ยอายุ 12 เดือน วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD 4 วิธีการ จ านวน 4 ซ ้ า ปลูกอ้อยใน
แปลง ขนาด 4x6 ตารางเมตร จ านวน 16 แปลง ระยะปลูก 
50x50 เซนติเมตร จ านวน 1 ตา ต่อหลุมปลูก ในวธีิการ ท่ี 2-
4 ดงัน้ี 

วธีิการท่ี 1 ใช ้ยอดออ้ยปลูกทั้งยอด 
วิธีการท่ี 2 ปลูกโดยใช้ ขอ้ 3 ขอ้ถดัจากยอด 

วิธีการท่ี 3 ปลูกโดยใช ้3 ขอ้ ถดัจาก วิธีการท่ี 2 
วธีิการท่ี 4 ปลูกโดยใช ้3 ขอ้ ถดัจาก วธีิการท่ี 3 
บันทึกผลการทดลอง โดยการนับจ านวน หน่อ

ออ้ยท่ีงอก เม่ืออาย ุ1 เดือนวดัความสูงของหน่อ ออ้ยเม่ืออาย ุ
30 วนั 60 วนั และ 90 วนั วิเคราะห์สถิติ โดยใช ้   โปแกรม 
SPSS 
 

3. ผลการวจิยั 

 
รูปภาพท่ี 1 ยอดออ้ยท่ีใชป้ลูกในวิธีการท่ี 1 
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รูปภาพท่ี 2 ท่อนพนัธุ์ออ้ยท่ีใชป้ลูกในวิธีการท่ี 2 

 

 
รูปภาพท่ี 3 ท่อนพนัธุ์ออ้ยท่ีใชป้ลูกในวิธีการท่ี 3 

 

 
รูปภาพท่ี 4 ท่อนพนัธุ์ออ้ยท่ีใชป้ลูกในวิธีการท่ี 4 

 

 
รูปภาพท่ี 5  วิธีการท่ี 2-4 น าท่อนพนัธ์มาตดัเฉพาะ ขอ้ 

 
 
 
 

ผลการวิจัย : การงอกของตาออ้ย ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ จากการปลูกโดยใช้ตาออ้ยทุกวิธีการ แต่มีแนวโน้ม 
การปลูกด้วยวิธีการท่ี 2 มีอัตราการงอกสูงท่ีสุด ร้อยละ 
10.58  รองลงมาเป็นการปลูกออ้ยโดยใชต้าวิธีการท่ี 3   การ
ปลูกออ้ยโดยใช้ตาวิธีการท่ี 1 และการปลูกออ้ยโดยใช้ตา
วธีิการท่ี 4   ร้อยละ 9.83 , 6.67 และ 4.25 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 1 การงอกของตาออ้ย สุพรรณบุรี 50  

เม่ืออาย ุ30 วนัความสูงของหน่อออ้ยท่ีเกิดจากตา ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ แต่มีแนวโน้มการปลูกโดยใช้ตาออ้ยวิธีการท่ี 2 มีความสูง
ของหน่อออ้ยสูงท่ีสุด 69.16 เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการปลูกออ้ย
โดยใชต้าวิธีการท่ี 3   การปลูกออ้ยโดยใช้ตาวิธีการท่ี 4 และการปลูก
อ้อยโดยใช้ตาวิธีการท่ี  1   65.04,60.13 และ 57.37 เซนติเมตร 
ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการปลูก การงอกของตาออ้ย(%) เฉล่ีย 

ซ ้าท่ี 1 ซ ้าท่ี 2 ซ ้าท่ี 3 ซ ้าท่ี4 

วิธีการท่ี 1 10 11 2.66 3 6.67 

วิธีการท่ี 2 14.33 13 1.66 13.33 10.58 
วิธีการท่ี 3 12.33 10.66 8.67 7.76 9.83 
วิธีการท่ี 4 3.33 8.33 1.33 4 4.25 

F-test 2.06ns 

CV.(%) 57.69 
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ตารางท่ี 2 ความสูงของหน่อ ออ้ยพนัธุ์ สุพรรณบุรี 50 อาย ุ30,60และ 
90 วนั 

 
ตารางท่ี 3 อตัราการเจริญเติบโต ออ้ยพนัธ์ุ สุพรรณบุรี 50 อาย ุ

30,60และ 90 วนั 
วิธีการปลูก ความสูง(ซม.) เฉล่ียต่อวนั 

30 
วนั 

60 วนั 90 
วนั 

วิธีการท่ี 1 0.99 48.37 94 
วิธีการท่ี 2 1.50 55.9 106.5

8 
วิธีการท่ี 3 1.17 54.75 105.3

8 
วิธีการท่ี 4 1.02 50.9 98.85 
F-test 1.16ns 

CV(%) 16.9 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ :การศึกษาเปรียบเทียบการงอก
และการเจริญเติบโตของตาออ้ย พนัธ์ุสุพรรณบุรี 50พบวา่ 
ท่อนพนัธ์ุออ้ย ท่ี มีอาย ุ 12 เดือน สามารถน ามาปลูกไดท้ั้ง
ท่อน  มี อตัราการงอก และ การเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกนั 
กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณแผนกวิชาพืชศาสตร์ท่ีให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ี ท าการวิจัยในคร้ังน้ี  ขอขอบใจนักศึกษาชั้น ชั้น 
ปวส. ปีท่ี 2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ท่ีมีส่วนช่วยในการเตรียม
แปลงปลูก   ปลูก ตลอดจนการบนัทึกขอ้มูลจนงานวิจยัคร้ัง
น้ีส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดี 
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วิธีการปลูก ความสูง(ซม.) 
30 วนั 60 วนั 90วนั เฉล่ีย 

วิธีการท่ี 1 29.75 48.37 94 57.37 
วิธีการท่ี 2 45 55.9 106.58 69.16 
วิธีการท่ี 3 35 54.75 105.38 65.04 
วิธีการท่ี 4 30.63 50.9 98.85 60.13 
F-test .07ns  
CV(%) 47.13  
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ศึกษาผลของการใช้สารเร่งรากต่างชนิดกนัต่อการออกรากของกิง่ช ามะนาวโดยวธีิการควบแน่น 
A Study on Rooting Lime from Stem Cutting using Condensation with Different Root Regulators 

 
ศิวพร  อนิทร์ประสิทธ์ิ 1, * 

 
 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการออกรากของก่ิงช ามะนาวโดยวิธีควบแน่น เม่ือใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนั มี
กรรมวธีิดงัน้ี สารสกดัจากขิง  น ้ ามะพร้าว  สารสกดัจากผกัโขม น ้ ายา เร่งรากและน ้ าเปล่า ระยะเวลาท่ีก าหนดในการจุ่มก่ิง
ช ามะนาวลงในแต่ละกรรมวิธีคือ 30 นาที  แลว้น าไปปักช าโดยวิธีการควบแน่น ผลการศึกษาดา้นเปอร์เซ็นตก์ารออกราก
พบวา่ ท่ีอาย ุ20 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ามะพร้าวและสารสกดัจากผกัโขม มีเปอร์เซ็นตก์ารออกรากมากท่ีสุดท่ีระดบั 70 
เปอร์เซ็นต ์เม่ืออาย ุ30 วนัหลงัการปักช า พบวา่ การใชน้ ้ ามะพร้าว น ้ ายาเร่งรากและน ้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นตก์ารออกรากมาก 
ท่ีสุดท่ีระดับ 90 เปอร์เซ็นต์ และท่ีอายุ 45 วนัหลงัการปักช า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การออกรากเท่ากันท่ีระดับ 100  
เปอร์เซ็นต ์ผลการศึกษาดา้นจ านวนรากพบวา่ ท่ีอาย ุ20 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ามะพร้าว มีค่าเฉล่ียจ านวนรากมากท่ีสุด
คือ 13.9 ราก ท่ีอาย ุ30 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ามะพร้าวมีค่าเฉล่ียจ านวนรากมากท่ีสุดคือ 55.4 ราก และท่ีอาย ุ45 วนัหลงั
การปักช า การใชน้ ้ ายาเร่งรากมีค่าเฉล่ียจ านวนรากมากท่ีสุดคือ  78.0 ราก ซ่ึงค่าเฉล่ียของจ านวนรากของทุกกรรมวิธีท่ีอาย ุ
45 วนัหลงัการปักช าไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาดา้นความยาวของรากพบวา่ ท่ีอาย ุ20 
วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ามะพร้าว มีค่าเฉล่ียความยาวของรากมากท่ีสุดคือ 3.29 เซนติเมตร  ท่ีอาย ุ30 วนัหลงัการปักช า 
การใชน้ ้ ายาเร่งรากมีค่าเฉล่ียความยาวของรากมากท่ีสุดคือ 7.82 เซนติเมตร และท่ีอาย ุ45 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ายาเร่ง
รากมีค่าเฉล่ียความยาวของรากมากท่ีสุดคือ 10.97 เซนติเมตร ซ่ึงค่าเฉล่ียความยาวของรากทุกกรรมวิธีท่ีอาย ุ45 วนัหลงัการ
ปักช าไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพโดยการสังเกต
พบว่า ท่ีอายุระหว่าง 20-45 วนัหลงัการปักช า พบว่า สีใบของก่ิงช ามะนาวในแต่ละกรรมวิธี มีสีเขียวสดทุกก่ิงช า และ
ลกัษณะโดยรวมของทุกก่ิง มีความสมบูรณ์ดี มีการแตกยอดหรือออกดอกในบางก่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1. บทน า 
มะนาวเป็นพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) มีบทบาทต่อ

ชีวิตประจ าว ันของมนุษย์ มาช้านาน และนับว่าจะทวี
ความส าคญัยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบนัน้ีมะนาวสามารถปลูกได้
ทุกภาคของประเทศ ท ารายไดใ้ห้กบัเกษตรกรปีละไม่นอ้ย 
ปกติมะนาวจะหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไปและมีขายทุก
ฤดูกาล แต่ราคานั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะหน้าแล้งราคา
มะนาวจะแพงมาก ในช่วงเดือน  มีนาคม - เมษายน เพราะ
มะนาวในช่วง น้ีจะมีผลผ ลิตน้อยมาก ประกอบกับ
เทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ท่ี ช่วยให้
สามารถควบคุมให้เกิดสภาวะเครียดเพ่ือการออกดอกของ
มะนาวในช่วงเวลาท่ีเราตอ้งการจึงท าให้ความตอ้งการตน้
พันธ์ุมะนาวท่ีจะปลูกก็เพ่ิมสูงข้ึน การผลิตต้นพันธ์ุจึง
จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพทั้ งเชิงปริมาณและ
คุณภาพท าให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด  การปักช าก่ิงโดย
วธีิการควบแน่น วธีิน้ีใชไ้ดก้บัพืชผกัและผลไม ้30 กวา่ชนิด 
สามารถขยายพนัธ์ุไดที้ละมากๆ เม่ือเกิดน ้ าท่วมหรือลมพดั
ตน้แม่พนัธ์ุเสียหาย สามารถใชว้ิธีน้ีอนุรักษพ์นัธ์ุพืชได ้การ
ขยายพนัธ์ุพืชผกัพ้ืนบ้านและไมผ้ลแบบควบแน่นอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกบัการใชส้ารเร่งรากเป็นตวัช่วยให้ก่ิงช า
นั้นออกรากเร็วยิ่งข้ึน เป็นวิธีการท่ีสามารถลดเวลา ตน้ทุน
และการดูแลรักษา สามารถก าหนดปริมาณของผลผลิตให้
ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่าง
แม่นย  าและถา้หากวา่สารกระตุน้รากท่ีน ามาใชเ้ป็นสารท่ีได้
จากธรรมชาติ สามารถท าข้ึนไดเ้องดว้ยแลว้จะเป็นผลท าให้
ลดต้นทุนในการผลิตและสารกระตุ ้นท่ีใช้ไม่เป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกการขยายพนัธ์ุมะนาวโดยการ
ปักช าก่ิงแบบควบแน่นมาศึกษาทดลองใช้สารเร่งรากจาก
ธรรมชาติและสารสงัเคราะห์ท่ีมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่งการออกรากของก่ิงช า
มะนาว ทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกใชพ้ืชท่ีมีองคป์ระกอบของสารท่ี
มีความสามารถในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช 
ได้แก่ ขิง ผกัโขม และน ้ ามะพร้าว มาเปรียบกับการสาร
สังเคราะห์ท่ีมีจ าหน่ายตามท้องตลาดและเปรียบเทียบกับ
การใชน้ ้ าเปล่าซ่ึงปราศจากสารเร่งราก ผลจากการศึกษาคร้ัง

น้ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการขยายพนัธ์ุมะนาวได้
ต่อไป 
1.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาการออกรากของก่ิงช ามะนาว โดย
วธีิการควบแน่น เม่ือใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนั 
1.2 สมมตฐิานของการวจิยั 

การใชส้ารเร่งรากท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการออก
รากของก่ิงช ามะนาวท่ีแตกต่างกนั  
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

4.1 ศึกษาเปอร์เซ็นต์การออกรากของก่ิงช า

มะนาวโดยวธีิการควบแน่นท่ีอาย ุ20,30 และ 45 วนั  

4.2 ศึกษาจ านวนรากและความยาวของรากก่ิงช า

มะนาวเม่ืออาย ุ20,30 และ 45 วนั หลงั ปักช า   

1.4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

5.2  ไดรั้บความรู้และเกิดทกัษะในการขยายพนัธ์ุ

มะนาวโดยวธีิการปักช าแบบควบแน่น 

5.1 เกษตรกรไดแ้นวทางในการเลือกใชส้ารเร่ง

รากในการปักช าก่ิงมะนาวคร้ังละมากๆ เพ่ือเป็นการลด

ตน้ทุนและลดแรงงานในการดูแลรักษา 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ศึกษาผลของการใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนัต่อการ

ออกรากของก่ิงช ามะนาว โดยวิธีการควบแน่น ผูว้ิจัยแบ่ง
ขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การวางแผนการทดลอง 
2. วสัดุอุปกรณ์การทดลอง 
3. วธีิด าเนินการทดลอง 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. การบนัทึกขอ้มูล 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
7. ระยะเวลาท าการทดลอง 
8. สถานท่ีท าการทดลอง 

2.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design : CRD) โดยท าการทดลอง  5 กรรมวิธี 
แต่ละกรรมวธีิมี 10 ซ ้ าๆละ 1 ตวัอยา่ง เก็บขอ้มูล 3 คร้ัง คร้ัง
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ละ 50 ตวัอย่าง  รวมทั้ งหมด 150 ตวัอย่าง แต่ละกรรมวิธี 
(Treatment : T) ทั้งหมดใชส้ญัลกัษณ์แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 (T1)   =  สารสกดัจากขิง 
กรรมวธีิท่ี 2 (T2)   =  น ้ามะพร้าว    
กรรมวธีิท่ี 3 (T3)   =  สารสกดัจากผกัโขม 
กรรมวธีิท่ี 4 (T4)   =  น ้ายาเร่งราก 
กรรมวธีิท่ี 5 (T5)   =  น ้าเปล่า 

2. 3 วสัดุอุปกรณ์การทดลอง 
2.3.1 วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี  
1) ก่ิงพนัธ์ุมะนาวแป้น 
2) แกลบด า 
2.3.2 อุปกรณ์ไดแ้ก่ 
1) ภาชนะใส่สารเร่งราก 
2) แผน่ป้ายบอกส่ิงทดลอง 
3) ถุงเพาะช าสีด า ขนาด 4x6 น้ิว 
4) กรรไกรแต่งก่ิง 
5) เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั  
6) ไมบ้รรทดั 
7) ถุงพลาสติกใสขนาด 20x30 น้ิว 
8) เชือกฟาง 
2.3.3 สารเร่งรากท่ีใช ้
1) หวัขิงแก่ 500 กรัม 
2) น ้ามะพร้าว 400 มิลลิลิตร 
3) ยอดผกัโขม 200 กรัม 
4) น ้ายาเร่งราก 5 ซีซี 
5) น ้าสะอาด 1 ลิตร 

การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    
1) เตรียมแกลบด า ฉีดน ้ าพรมแกลบด าใหชุ่้ม ใชมื้อขย  า
เพ่ือใหแ้กลบละเอียดมากข้ึน ก่อนท่ีจะบรรจุลงในถุงเพาะ
ช าจนเตม็ถุง 
2) เตรียมถุงช า ใชถุ้งเพาะช าสีด าขนาด 3x6 น้ิว น าไปบรรจุ
แกลบด าท่ีบดละเอียดให้เต็มปากถุงพอดี อัดให้แน่น
พอสมควร (ใชมื้อจบัปากถุงกระทุง้พ้ืน 2-3 คร้ัง) จ านวน 
150 ถุง 
3) เตรียมก่ิงพนัธ์ุ คดัเลือกก่ิงพนัธ์ุมะนาวแป้น ท่ีมีความยาว
ประมาณ15 เซนติเมตรหรือ 6 น้ิว โดยวดัจากปลายยอดลง
มา ประมาณ 15 เซนติเมตร จ านวน 150 ก่ิงพนัธ์ุ 

4) เตรียมน ้ าขิงสกดั เร่ิมตน้จากการน าขิงแก่จ านวน 500 
กรัม ลา้งให้สะอาดพอสะเด็ดน ้ า หั่นเป็นช้ินเล็กๆ บางๆ ใส่
ในหมอ้ เติมน ้ าสะอาด 600 มิลลิลิตร  ใชผ้า้ขาวบางมาปิด
หมอ้ก่อน 1 ชั้นแลว้ค่อยน าฝาหมอ้มาปิดทบัให้สนิทอีกที 
เพ่ือป้องกนัการระเหยของสารจากขิง ตั้งบนเตาแก๊ส เปิดไฟ
กลาง ใช้เวลาในการเค่ียวประมาณ 20 -30 นาที พอครบ
ก าหนดเวลาแล้ว ปิดแก๊ส ท้ิงไวใ้ห้เย็น รอให้ตกตะกอน 
แลว้รินเอาเฉพาะน ้ าใสใสไปใช ้ ในปริมาณ 5 ซีซี ต่อน ้ า 1 
ลิตร 
5) เตรียมน ้ ามะพร้าว ใชป้ระมาณ 400 มิลลิลิตร  ผสมกบัน ้ า
สะอาด 600 มิลลิลิตร 
6) เตรียมสารสกัดจากผกัโขม โดยการใช้ยอดผกัโขม
ปริมาณ 200 กรัม น าไปป่ันให้ละเอียด  แลว้กรองเอาเฉพาะ
น ้ า น าไปผสมน ้ าสะอาดปริมาณ 1 ลิตร 
7) น ้ายาเร่งรากท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด ใชอ้ตัราส่วน 5 ซีซี 
ต่อน ้ า 1 ลิตร  
 

วธีิด าเนินการทดลอง 

3.1 สุ่มแบ่งก่ิงพนัธ์ุ ออกเป็น 3 กลุ่ม (จ านวน
คร้ังท่ีเก็บขอ้มูล) กลุ่มละ 5 กรรมวธีิๆ  
10 ตวัอยา่ง  โดยวธีิสุ่มตวัอยา่งจบัสลากไม่คืนกลบั 

3.2 สุ่มกรรมวิธี  (Treatment) ให้แต่ละกลุ่มก่ิง
พนัธ์ุในแต่ละชนิด โดยวธีิสุ่มอยา่งง่ายจบัสลากไม่คืนกลบั 

3.3 น าก่ิงพันธ์ุในแต่ละกลุ่มย่อย ไปจุ่มลงใน
กรรมวธีิแต่ละชนิด ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 30 นาที  

3.4 น าก่ิงพนัธ์ุแต่ละกรรมวธีิไปปักช าในถุงช าท่ี
เตรียมไว ้ 

3.5 น า ถุงช า ท่ี ปักช า ก่ิงมะนาวแล้ว  ไปใ ส่
ถุงพลาสติกขนาด 20x30 น้ิว ท่ีเตรียมไว ้ถุงละ 10 ตวัอยา่ง 
โดยท าการสุ่มให้แต่ละกรรมวิธีอยู่ในถุงเดียวกัน และรัด
ปากถุงให้แน่นเพ่ือไม่ให้เกิดการระเหยของน ้ าท่ีอยู่ในถุง
(เป็นวธีิการควบแน่น) และไม่มีการใหน้ ้ าอีกเลย 

3.6 น าแต่ละถุงไปวางในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว ้(ควร
เป็นท่ีร่มแดดส่องถึงร าไร) โดยจดัเป็น 3 ชุด   ชุดละ 5 ถุง 
(50 ตวัอยา่ง) 

3.7 บนัทึกผลการออกรากของก่ิงช ามะนาว เม่ือ
อายคุรบ 20,30 และ 45 วนัหลงัการปักช า 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-58- 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
บนัทึกผลของการออกรากก่ิงช ามะนาวโดยดูจาก

จ านวนรากและความยาวของราก คิดค่าเปอร์เซ็นตก์ารออก
รากและวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ 
การบันทกึข้อมูล 

การบันทึกขอ้มูลจะ จะแบ่งเป็น 3 คร้ัง   เม่ือท า
การทดลองครบ 20,30 และ 45 วนั โดยน าถุงช ามาแช่น ้ าลา้ง
แกลบด าออกจากก่ิงช า  แลว้บนัทึกขอ้มูลดงัน้ี 

5.1 บันทึกข้อมูลด้านจ านวนราก โดยการนับ
จ านวนรากท่ีงอกออกจากก่ิงช า 

5.2 บันทึกข้อมูลด้านความยาวของราก โดย
วธีิการวดัความยาวของเส้นรากท่ียาวท่ีสุดของก่ิงพนัธ์ุนั้นๆ 
วดัจากโคนรากจนถึงปลายราก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

5.3 บนัทึกผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.1 ค่าเฉล่ีย ( Mean ) 
6.2 ค่าร้อยละ ( Percentage ) 
6.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) 
6.4 ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance ; 

One way ANOVA) ในแผนการทดลองแบบ CRD
ระยะเวลาท าการทดลอง 
  ท าการทดลองระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2560 – 

มกราคม 2561  
สถานที่ท าการทดลอง 

  บา้นเลขท่ี 126 หมู่ 13 บา้นขี ต าบล เขวาใหญ่  

อ าเภอ กนัทรวชิยั  จงัหวดั มหาสารคาม 

 

3. ผลการวจิยั 

ศึกษาผลของการใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนัต่อการ
ออกรากของก่ิงช ามะนาว โดยวิธีการควบแน่น มีกรรมวิธี
ดังน้ี สารสกัดจากขิง น ้ ามะพร้าว  สารสกัดจากผกัโขม 
น ้ ายาเร่งรากและน ้ าเปล่า เพ่ือศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารออกราก 
จ านวนราก ความยาวของรากและลกัษณะทางกายภาพ ของ
ก่ิงช ามะนาว โดยแบ่งการบันทึกขอ้มูลเป็น 3 คร้ัง ท่ีอาย ุ
20,30 และ 45 วนัหลงัการปักช า ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

 
 

3.1 ด้านเปอร์เซ็นต์การออกราก 
เม่ืออายุครบ 20 วนัหลงัการปักช า 
จากการบันทึกขอ้มูลและหาเปอร์เซ็นต์การออก

รากของก่ิงช ามะนาวโดยการนบัจ านวนก่ิงท่ีออกรากเทียบ
กับจ านวนก่ิงทั้ งหมดพบว่าก่ิงช ามะนาวท่ีใช้ น ้ ามะพร้าว 
(T2 ) และสารสกดัจากผกัโขม( T3 ) มีเปอร์เซ็นตก์ารออก
รากมากท่ีสุด คือ 70 % รองลงมาเป็นน ้ ายาเร่งราก(T4) มี
เปอร์เซ็นตก์ารออกราก 60% ส่วนสารสกดัจากขิง(T1)และ
น ้ าเปล่า(T5)มีเปอร์เซ็นตก์ารออกราก 50 % ตามล าดบั (ดงั
ตารางท่ี1,กราฟท่ี 1) 

เม่ืออายุครบ 30 วนัหลงัการปักช า 

จากการบันทึกขอ้มูลและหาเปอร์เซ็นต์การออก
รากของก่ิงช ามะนาวโดยการนบัจ านวนก่ิงท่ีออกรากเทียบ
กับจ านวนก่ิงทั้ งหมดพบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใช้น ้ ามะพร้าว
(T2)  น ้ ายาเร่งราก(T4)และน ้ าเปล่า(T5)  มีเปอร์เซ็นตก์าร
ออกรากมากท่ีสุดคือ 90%  รองลงมาเป็นสารสกัดจากขิง
(T1)กบัสารสกดัจากผกัโขม(T3)  มีเปอร์เซ็นตก์ารออกราก
ท่ี 80% ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี1, กราฟท่ี 1) 

เม่ืออายุครบ 45 วนัหลงัการปักช า 

จากการบันทึกขอ้มูลและหาเปอร์เซ็นต์การออก

รากของก่ิงช ามะนาวโดยการนบัจ านวนก่ิงท่ีออกรากเทียบ

กบัจ านวนก่ิงทั้งหมด พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การ
ออกรากท่ี 100 % เท่ากนัทั้งหมด(ดงัตารางท่ี 1,กราฟท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นตก์ารออกรากของก่ิงช ามะนาว 

กรรมวธิี 

เปอร์เซ็นต์การออกรากของ
กิง่ช ามะนาวที่อายุ 

20 วนั 30 วนั 45 วนั 
กรรมวิธีท่ี 1 (สารสกดัจากขิง) 50 80 100 
กรรมวิธีท่ี 2 (น ้ามะพร้าว) 70 90 100 
กรรมวิธีท่ี 3 (สารสกดัจากผกัโขม) 70 80 100 
กรรมวิธีท่ี 4 (น ้ายาเร่งราก) 60 90 100 
กรรมวิธีท่ี 5 (น ้าเปล่า) 50 90 100 
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กราฟท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นตก์ารออกรากของก่ิงช ามะนาว 

 
 

3.2 ด้านจ านวนราก 

 เม่ืออายุครบ 20 วนัหลงัการปักช า 

 จากการบันทึกข้อมูลจ านวนรากโดยวิธีการนับ
จ านวนของรากท่ีงอกออกมา พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใช้ น ้ า
มะพร้าว(T2)มีค่าเฉล่ียของจ านวนรากท่ีงอกออกมามากท่ีสุด 
คือ 13.9 ราก รองลงมาเป็นสารสกัดจากผกัโขม (  T3 )
ค่าเฉล่ีย 10.5 ราก สารสกัดจากขิง(T1)ค่าเฉล่ีย 9.7 ราก   
น ้ ายาเร่งราก(T4)ค่าเฉล่ีย 8.5 ราก และน ้ าเปล่า(T5)ค่าเฉล่ีย 
6.3 ราก ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี2, กราฟท่ี 2) 
  เม่ืออายุครบ 30 วนัหลงัการปักช า 

 จากการบันทึกข้อมูลจ านวนรากโดยวิธีการนับ
จ านวนของรากท่ีงอกออก พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใช้น ้ า
มะพร้าว (T2) มีค่าเฉล่ียของจ านวนรากท่ีงอกออกมามาก
ท่ีสุดคือ 55.4 ราก รองลงมาเป็นน ้ ายาเร่งราก(T4) มีค่าเฉล่ีย 
54.1 ราก น ้ าเปล่า(T5) มีค่าเฉล่ีย 53.7 ราก สารสกดัจากผกั
โขม(T3)  มีค่าเฉล่ีย 42.6 ราก  และสารสกดัจากขิง( T1) มี
ค่าเฉล่ีย 40.4 ราก  ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 2,กราฟท่ี 2) 
  เม่ืออายุครบ 45 วนัหลงัการปักช า 

 จากการบันทึกข้อมูลจ านวนรากโดยวิธีการนับ
จ านวนของรากท่ีงอกออกมา พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใชน้ ้ ายา
เร่งราก(T4) มีค่าเฉล่ียของจ านวนรากท่ีงอกออกมามากท่ีสุด 
คือ 78.0 ราก รองลงมาเป็นน ้ ามะพร้าว(T2) มีค่าเฉล่ีย 75.1 
ราก น ้ าเปล่า(T5) มีค่าเฉล่ีย 59.6 ราก สารสกดัจากขิง   (T1)มี
ค่าเฉล่ีย 55.9 ราก และสารสกัดจากผกัโขม(T3) มีค่าเฉล่ีย 
52.7 ราก ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
สถิติท่ีอายุ 45 วนัหลังการปักช าพบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ  (ดงัตารางท่ี 2,กราฟท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของจ านวนรากก่ิงช ามะนาว 

กรรมวธิี 
ระยะเวลาในการทดลอง 

20 วนั 30 วนั 45 วนั 

กรรมวิธีท่ี 1 (สารสกดัจากขิง) 9.7 40.4 55.9 
กรรมวิธีท่ี 2 (น ้ามะพร้าว) 13.9 55.4 75.1 
กรรมวิธีท่ี 3 (สารสกดัจากผกัโขม) 10.5 42.6 52.7 

กรรมวิธีท่ี 4 (น ้ายาเร่งราก) 8.5 54.1 78.0 
กรรมวิธีท่ี 5 (น ้าเปล่า) 6.3 53.7 59.6 

F-cal 1.2472 
LSD 0.05 2.5787 

F-test ns 

CV(%) 49.28 
 
กราฟท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียจ านวนรากของก่ิงช ามะนาว 

 

3.2 ด้านความยาวของราก 

เม่ืออายุครบ 20 วนัหลงัการปักช า 

จากการบนัทึกขอ้มูลการวดัความยาวของเส้นราก

ท่ียาวท่ีสุดของก่ิงช านั้นๆ โดยวดัจากโคนรากจนถึงปลาย

ราก พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใช้สารเร่งรากจากน ้ ามะพร้าว

(T2)มีค่าเฉล่ียความยาวของรากมากท่ีสุดคือ 3.29 เซนติเมตร 

รองลงมาเป็นสารสกัดจากผักโขม(T3)มีค่าเฉล่ีย   3.27 

เซนติเมตร น ้ าเปล่า(T5) มีค่าเฉล่ีย 3.13 เซนติเมตร น ้ ายาเร่ง

ราก(T4) มีค่าเฉล่ีย 2.98 เซนติเมตร และสารสกดัจากขิงแก่

(T1)มีค่าเฉล่ีย 1.93 เซนติเมตร ตามล าดบั  (ดงัตารางท่ี 3,

กราฟท่ี 3) 

 

 

0

20

40

60

80

100

20 วนั 30 วนั 45 วนั 

เปอร์เซ็นต์การออกรากของก่ิงช ามะนาวท่ีอาย ุ

T1 (สารสกดั
จากขิง) 

T2 (น ้า
มะพร้าว) 

T3 (สารสกดั
จากยอดผกั
โขม) 

0

20

40

60

80

100

20 วนั 30 วนั 45 วนั 

ระยะเวลาในการทดลอง 

T1=สารสกดัจาก
ขิง 
T2=น า้มะพร้าว 

T3=สารสกดัจาก
ยอดผกัโขม 
T4=น า้ยาเร่งราก 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-60- 
 

เม่ืออายุครบ 30 วนัหลงัการปักช า 

จากการบนัทึกขอ้มูลการวดัความยาวของเส้นราก
ท่ียาวท่ีสุดของก่ิงช านั้นๆ โดยวดัจากโคนรากจนถึงปลาย
ราก พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใชน้ ้ ายาเร่งราก(T4) มีค่าเฉล่ีย
ความยาวของรากมากท่ีสุด คือ 7.82 เซนติเมตร รองลงมา
เป็น น ้ ามะพร้าว(T2) มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  7.61 เซนติเมตร 
น ้ าเปล่า(T5)มีค่าเฉล่ีย 7.27  เซนติเมตร สารสกดัจากผกัโขม
(T3) มีค่าเฉล่ีย 6.31 เซนติเมตร และสารสกดัจากขิง(T1) มี
ค่าเฉล่ีย 5.44 เซนติเมตร ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3,กราฟท่ี 3) 

เม่ืออายุครบ 45 วนัหลงัการปักช า 

จากการบนัทึกขอ้มูลการวดัความยาวของเส้นราก
ท่ียาวท่ีสุดของก่ิงช านั้นๆ โดยวดัจากโคนรากจนถึงปลาย
ราก พบว่า ก่ิงช ามะนาวท่ีใช้น ้ ายาเร่งราก(T4) มีค่าเฉล่ีย
ความยาวของรากมากท่ีสุด คือ 10.97 เซนติเมตร รองลงมา
เป็นสารสกดัจากขิง(T1) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 10.31 เซนติเมตร 
น ้ าเปล่า(T5) มีค่าเฉล่ีย 10.27 เซนติเมตร น ้ ามะพร้าว(T2) มี
ค่าเฉล่ีย 9.76 เซนติเมตร และสารสกดัจากผกัโขม (T3) มี
ค่าเฉล่ีย 7.65 ตามล าดบั เม่ือวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
สถิติท่ีอายุ 45 วนัหลังการปักช าพบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (ดงัตารางท่ี 3,กราฟท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 แสดงความยาวของรากก่ิงช ามะนาว  

กรรมวิธี 
ระยะเวลาในการทดลอง 

20 วนั 30 วนั 45 วนั 
กรรมวิธีท่ี 1 (สารสกดัจากขิง) 1.93 5.44 10.31 
กรรมวิธีท่ี 2 (น ้ามะพร้าว) 3.29 7.61 9.76 
กรรมวิธีท่ี 3 (สารสกดัจากผกัโขม) 3.27 6.31 7.65 
กรรมวิธีท่ี 4 (น ้ายาเร่งราก) 2.98 7.82 10.97 
กรรมวิธีท่ี 5 (น ้าเปล่า) 3.13 7.27 10.27 

F-cal 1.4079 
LSD 0.05 2.5787 

F-test ns 
CV(%) 34.62 

 

 

 

 

กราฟท่ี 3 แสดงความยาวของรากก่ิงช ามะนาว 

 

 
4. สรุปผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาผลของการใชส้ารเร่งรากต่างชนิด
กนัต่อการออกรากของก่ิงช ามะนาว โดยวธีิการควบแน่น มี
กรรมวธีิดงัน้ี สารสกดัจากขิง น ้ ามะพร้าว  สารสกดัจากผกั
โขม น ้ ายาเร่งราก และน ้ าเปล่า  แบ่งการเก็บขอ้มูล 3 คร้ัง 
คือท่ีอาย ุ20,30 และ 45 วนัหลงัการปักช า ใหผ้ลสรุปดงัน้ี  

4.1 ดา้นเปอร์เซ็นตก์ารออกราก 
จากการปักช าก่ิงมะนาวโดยวิธีการควบแน่นเม่ือ

ใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนั พบวา่  ท่ีอาย ุ20 วนัหลงัการปัก
ช า การใชน้ ้ ามะพร้าวและสารสกดัจากผกัโขม มีเปอร์เซ็นต์
การออกรากมากท่ีสุด ท่ีระดบั 70 เปอร์เซ็นต ์  เม่ืออาย ุ30 
วนัหลงัการปักช า พบว่า การใช้น ้ ามะพร้าว น ้ ายาเร่งราก
และน ้ าเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การออกรากมากท่ีสุดท่ีระดบั 90 
เปอร์เซ็นต์ และท่ีอายุ 45 วนัหลงัการปักช า ทุกกรรมวิธีมี
เปอร์เซ็นตก์ารออกรากเท่ากนัท่ีระดบั 100  เปอร์เซ็นต ์

 จากการศึกษาการปักช าก่ิงมะนาวโดยวิธีการ
ควบแน่น พบว่า ท่ีอายุ 20 วนัหลังการปักช า การใช้น ้ า
มะพร้าวและยอดผกัโขม มีเปอร์เซ็นตก์ารออกรากมาท่ีสุด 
แสดงว่าน ้ ามะพร้าวและยอดผกัโขมมีประสิทธิภาพในการ
เร่งการออกรากดีท่ีสุด  ซ่ึงในน ามะพร้าวนั้นมีสาร ไซโตไค
นินท่ีช่วยในเร่ืองการกระตุน้การแบ่งเซลล์ ท่ีสอดคลอ้งกบั  
มลัลิกา นวลแก ้ และ พิมพใ์จ อาภาวชัรุตม ์(2548: 91 - 97) 
กล่าวว่า  น ้ ามะพร้าวมีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
และซูโครสจ าเป็นต่อการเกิดราก  และในยอดผกัโขมท่ีมี
สารออกซิน ท่ี ช่วยในเ ร่ืองการกระตุ ้นการออกราก 
ระยะเวลาปักช า 45 วนั ท าให้ก่ิงปักช ามีเปอร์เซ็นตก์ารออก
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ราก,จ านวนรากและความยาวรากมากกวา่ระยะการปักช า 20 
วนั และ 30 วนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบั  Reddy (1991:10-
16) กล่าววา่ ระยะเวลาปลูก 3 สปัดาห์ และ 4 สัปดาห์ ท าให้
ก่ิงปักช ามีเปอร์เซ็นต์การออกรากและจ านวนรากต่อก่ิงปัก
ช ามากกวา่ระยะเวลาปลูก 2 สัปดาห์ และระยะเวลาปลูก 4 
สัปดาห์ ท าให้ก่ิงปักช ามีความยาวรากมากกวา่ระยะปลูก 2 
และ 3 สปัดาห์ 

4.2 ดา้นจ านวนรากและความยาวของราก 

ดา้นจ านวนราก 

จากการปักช าก่ิงมะนาวโดยวิธีการควบแน่นเม่ือ
ใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนั พบวา่ ท่ีอาย ุ20 วนัหลงัการปักช า 
การใชน้ ้ ามะพร้าว มีค่าเฉล่ียจ านวนรากมากท่ีสุดคือ 13.9 
ราก ท่ีอาย ุ30 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ามะพร้าวมีค่าเฉล่ีย
จ านวนรากมากท่ีสุดคือ 55.4 ราก และท่ีอาย ุ45 วนัหลงัการ
ปักช า การใชน้ ้ ายาเร่งรากมีค่าเฉล่ียจ านวนรากมากท่ีสุดคือ 
78.0 ราก ซ่ึงค่าเฉล่ียของจ านวนรากของทุกกรรมวิธีท่ีอาย ุ
45 วนัหลงัการปักช าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ดา้นความยาวของราก 

จากการปักช าก่ิงมะนาวโดยวิธีการควบแน่นเม่ือ
ใชส้ารเร่งรากต่างชนิดกนั พบวา่  ท่ีอาย ุ20 วนัหลงัการปัก
ช า การใชน้ ้ ามะพร้าว มีค่าเฉล่ียของความยาวรากมากท่ีสุด
คือ 3.29 เซนติเมตร  ท่ีอาย ุ30 วนัหลงัการปักช า การใช้
น ้ ายาเร่งรากมีค่าเฉล่ียของความยาวรากมากท่ีสุดคือ 7.82 
เซนติเมตร และท่ีอาย ุ45 วนัหลงัการปักช า การใชน้ ้ ายาเร่ง
รากมีค่ า เฉ ล่ียของความยาวรากมากท่ี สุด คือ  10 .97 
เซนติเมตร ซ่ึงค่าเฉล่ียของความยาวรากของทุกกรรมวิธีท่ี
อาย ุ45 วนัหลงัการปักช าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 จากการศึกษาพบว่า การน าสารสกัดจากพืชมา           
ใชเ้ป็นสารเร่งรากให้กบัก่ิงช ามะนาว  โดยการใชน้ าเอาน ้ า
มะพร้าว มีผลดีท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบั  มลัลิกา นวลแก ้ 
และ พิมพ์ใจ อาภาวชัรุตม์ (2548: 91 - 97) กล่าวว่า  น ้ า
มะพร้าวมีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโต และซูโครส
จ าเป็นต่อการเกิดราก  ซ่ึงในน ามะพร้าวนั้นมีสาร ไซโตไค
นินท่ีช่วยในเร่ืองการกระตุน้การแบ่งเซลล์ ท่ีท าให้ก่ิงช ามี
การออกรากไดดี้  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพอสรุปได้ว่า การใช้น ้ า
มะพร้าวในการปักช าก่ิงมะนาวมีผลท าใหก่ิ้งช ามะนาวมีการ

ออกรากเร็วกวา่การใชส้ารอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีน้ีจะเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป 

1. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรเลือกก่ิงท่ีมีความสมบูรณ์ ปราศจากโรค

แมลง และอายก่ิุงไม่เกิน 1 ปี และเลือกใชว้สัดุปักช าท่ีร่วน

ซุย จะเหมาะกบัการปักช าเป็นอยา่งมาก 

2) หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบั

การใชส้ารสกดัจากพืชท่ีหลากหลายชนิด และศึกษาเก่ียวกบั

ระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมต่อการปักช ากบัพืชชนิดนั้นๆ 

3) หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกบั

การท าแผลท่ีโคนก่ิง ซ่ึงการท าแผลท่ีโคนก่ิงจะช่วยให้ก่ิงมี

เน้ือท่ีท่ีจะเกิดรากไดม้ากข้ึน นอกจากจะช่วย ให้ก่ิงเกิดจุด

ก าเนิดรากไดง่้ายแลว้ยงัช่วยใหก่ิ้งดูดน ้ าและฮอร์โมนไดม้าก
ข้ึนอีกดว้ย 

แสดงการเกบ็ข้อมูลคร้ังที ่3 หลงัการทดลอง 45 วนั 
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เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตและผลผลติของแตงโมโดยการเสียบยอดทีใ่ช้ต้นตอแตกต่างกนั 
A Comparative Growth and Yield of Watermelon by Grafting on Different Rootstocks 

 
สนั่น  ดาดวง 1, * 

 
 
 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมพนัธ์ุ   เรดซูการ์ RED SUGAR 60 
เม่ือปลูกโดยใชต้น้ตอต่างชนิด ปลูกแตงโมปกติไม่ท าการเสียบยอด ปลูกแตงโมโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ ปลูกแตงโมโดยใช้
ฟักเป็น  ตน้ตอ และปลูกโดยใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอ ท าการวดัการเจริญเติบโตของแตงโมเม่ือมีอาย ุ11 วนั 18 วนั 25 วนั 32 วนั 
และ 39 วนั ดา้นผลผลิตเม่ือแตงโมอาย ุ75 วนัหลงัจากยา้ยปลูก โดยการชัง่น ้ าหนกัของผลแตงโม การวดัเส้นผ่าศูนยก์ลางของ
ผลแตงโม และวดัความหวานของผลแตงโม   ผลการทดลองดา้นการเจริญเติบโต พบวา่ แตงโมท่ีใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอ มี
การเจริญเติบโตสูงท่ีสุด มีความยาวเฉล่ีย 207 เซนติเมตร/ตน้ รองลงมาคือการปลูกโดยไม่ท าการเสียบยอดมีความยาวเฉล่ีย 
186.83 เซนติเมตร/ตน้ และการปลูกโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอ เฉล่ีย 182.41 เซนติเมตร/ตน้ตามล าดบัส่วนการปลูกโดยใชฟั้กทอง
เป็นตน้ตอมีความยาวน้อยท่ีสุด เฉล่ีย 166.83 เซนติเมตร/ตน้เม่ือวิเคราะห์ค่าความปรวนแปรพบว่า มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ระดบัท่ี    (P <0.05)   ผลการศึกษาดา้นผลผลิตของแตงโมพบวา่ แตงโมท่ีใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีน ้ าหนกั
ของผลสูงท่ีสุด เฉล่ีย 1,875 กรัม /ผล รองลงมาคือแตงโมท่ีปลูกโดยไม่ท าการเสียบยอดน ้ าหนกัเฉล่ีย 185.83กรัม /ผล และ
แตงโมท่ีปลูกโดยใชต้น้ฟักเป็นตน้ตอ น ้ าหนักเฉล่ีย 1,758.33 กรัม /ผลตามล าดบั ส่วนการปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ
น ้ าหนักเฉล่ียน้อยท่ีสุด 1,729.17 กรัม /ผล เม่ือวิเคราะห์ค่าความปรวนแปร พบว่าไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วนขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางของผลแตงโมท่ีใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางผลสูงท่ีสุด 15.45 เซนติเมตร/ผล รองลงมาคือแตงโมท่ี
ปลูกโดยไม่ท าการเสียบยอด เส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ีย 15.35 เซนติเมตร/ผล และแตงโมท่ีปลูกโดยใช้ต้นฟักเป็นต้นตอ 
เสน้ผา่ศูนยก์ลางเฉล่ีย 13.67 เซนติเมตร/ผลตามล าดบั ส่วนการปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ เส้นผ่าศูนยก์ลางนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 
12.45 เซนติเมตร/ผล เม่ือวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี (P <0.05) และการ
วดัความหวานของเน้ือแตงโม พบวา่แตงโมท่ีปลูกโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอมีความหวานสูงท่ีสุดเฉล่ีย  6.72 บริกช์/ผล รองลงมา
แตงโมท่ีปลูกโดยไม่ท าการเสียบยอด ความหวานเฉล่ีย 6.31 บริกช์/ผล และแตงโมท่ีปลูกโดยใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอความหวาน
เฉล่ีย 6.31 บริกช์ ตามล าดบัส่วนปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอความหวานนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 6.15 บริกช์ เม่ือวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวน พบวา่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

 
ค าส าคญั: แตงโมพนัธ์ุเรดซูการ์ RED SUGAR 60 , ยอดตอ , ตน้ตอ , การเจริญเติบโต 
 

 

 
 

1สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* Corresponding author  
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1. บทน า 
แตงโม ช่ือวิทยาศาสตร์ : Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai อยูใ่นวงศ ์: Cucurbitaceae เป็นพืชล้มลุก มี
อายุสั้น เป็นเถาจะเล้ือยไปตามพ้ืนดิน มีล าตน้เด่ียว ล าตน้มีลกัษณะ
กลม ๆ  เถาแข็งและเหนียว มีสีเขียว มีขนอ่อน        ปกคลุม ใบมี
ลกัษณะใบรูปสามเหล่ียมยาว มีสีเขียว ดอกจะมีสีเหลือง ผลมีลกัษณะ
ทรงกลม หรือทรงกระบอก มีเปลือกแขง็ มีสีเขียวและสีเหลือง      บาง
สายพนัธุ์มีลวดลายบนเปลือกดว้ย มีเน้ือขา้งในสีแดงและสีเหลือง จะ
มีเมล็ดสีด าอยู ่แตงโมเป็นผกัตระกูลแตง ท่ีเรารู้จกับริโภคกนั มานาน
แล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน 
ยงัใช้ในการปรุงอาหารได้ หลายชนิด แตงโมเป็นพืชท่ีปลูกง่าย
สามารถปลูกได ้ ทัว่ทุกภาคของประเทศไทยแต่ก็เป็นพืชท่ีอ่อนแอมี
บางฤดูกาลไม่สามารถปลูกแตงโมไดเ้พราะมีปัญหาเร่ืองฤดูกาลท่ีไม่
เหมาะสมแตงโมเจริญเติบโตช้า มีโรคและแมลงเขา้ท าลายท่ีส่งผล
เสียหายต่อผลผลิตของแตงโมเป็นจ านวนมากท่ีท าให้การผลิตแตงโม
ไดผ้ลผลิตไม่เพียงพอตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ก า ร เ สี ย บ

ยอด (Grafting) เป็นวิธีการขยายพนัธ์ุเพื่อให้ไดต้น้พนัธ์ุท่ีดีมีลกัษณะ
ทางสายพนัธุ์เหมือนตน้แม่ โดยก่ิงพนัธุ์ดีจะท าหน้าท่ีเป็นล าตน้ของ
ตน้พืชใหม่ ส่วนตน้ตอท่ีน ามาเสียบกบัก่ิงของตน้พนัธุ์ดีจะท าหน้าท่ี
เป็นระบบราก เพื่อหาอาหารให้กบัตน้พนัธุ์ดี การเสียบยอดเป็นวิธีการ
ขยายพนัธุ์แบบไม่ใช้เพศวิธีหน่ึงท่ีใช้กบัพืชท่ีไม่สามารถขยายพนัธุ์
ดว้ยวิธีอ่ืนได ้วิธีการคือน าตน้พืชสองตน้คือตน้หน่ึงท าเป็นระบบราก
และอีกต้นหน่ึงท าเป็นยอดพนัธุ์ ดี มาเช่ือมต่อก่ิงกันเม่ือเกิดการ
ประสานตวัของก่ิงทั้งสองดี จึงเป็นตน้ใหม่ท่ีมีระบบรากของพนัธุ์
หน่ึงและยอดเป็นอีกพันธุ์หน่ึงได้ ดังนั้ น ก่ิงพันธุ์ ท่ีดี ท่ี เป็นยอด
สามารถเจริญเติบโตออกดอกติดผลไดเ้หมือนเดิม 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเลือกกระบวนการเสียบยอด (Grafting) มา
ศึกษาทดลองกับการปลูกแตงโมโดยใช้ต้นตอเช่น ต้นฟักทอง ต้น
น ้าเตา้ และฟัก เพื่อท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของแตงโมสายพนัธ์ุเรดซูการ์ RED SUGAR 60 ในการทดลองคร้ัง
น้ี 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมท่ีเสียบยอด
โดยใชต้น้ตอต่างชนิด 

 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตของแตงโมพนัธ์ุเรดซูการ์ 
RED SUGAR 60 จากการเสียบยอดโดยใชต้น้ตอต่างชนิด 
สมมติฐานของการวจิัย 

การใช้ต้นตอท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของแตงโม 
ขอบเขตการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของแตงโมโดยวิธีการเสียบยอดโดยใช ้น ้าเตา้ ฟักทอง และฟัก 
เป็นตน้ตอ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตทุก ๆ  สัปดาห์จนถึง
วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2561 

2) วดัความยาวของตน้ (เซนติเมตร) 
3) เก็บขอ้มูลผลผลิต 
4) วดัเสน้ผา่ศูนยก์ลางของผลแตงโม (เซนติเมตร) 
5) ชัง่น ้ าหนกัของผลแตงโม (กรัม) 
6) วดัความหวานของเน้ือแตงโม (องศาบริกซ์) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลตามแผนการทดลองแบบ (RCBD) 

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis of Variation 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่
ละทรีตเมนตโ์ดยวธีิ least significant Difference (LSD) 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกแตงโมโดยใชก้ระบวนการ
เสียบยอดกบัตน้ตอชนิดต่าง ๆ 
2) สามารถน าความรู้น้ีไปเผยแพร่กบัเกษตรกรปลูกแตงโม
3)  วธีิการน้ีอาจจะสามารถผลิตแตงโมไดต้ลอดทั้งปี 
4)ไดรั้บผลผลิตเพ่ิมข้ึนทั้งคุณภาพและปริมาณ 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1  การเพาะเมลด็ต้นตอ (Rootstock) มกีารเพาะทั้งในถาด
และในถุงเพาะ 

2.1.1  อุปกรณ์ 
1)  เมลด็พนัธ์ุฟักทอง จ านวน 50 เมลด็ 
2)  เมลด็พนัธ์ุฟัก จ านวน 50 เมลด็ 
3)  เมลด็พนัธ์ุน ้ าเตา้ จ านวน 50 เมลด็ 
4)  พีทมอส จ านวน 1 กระสอบ 
5)  ถาดเพาะกลา้ จ านวน 3 ถาด 
6)  ถุงเพาะเมลด็ 

2.2  การบ่มเมลด็ 
ก่อนเพาะเมล็ดจะบ่มเมล็ดดว้ยการน าเมล็ดใส่ห่อ

ผา้แช่น ้ าประมาณ 4 ชัว่โมง หลงัจากนั้น น าห่อผา้ข้ึนมา 
และใชผ้า้หนา 1-2 ผืน ชุบน ้ าพอหมาด ๆ  น ามาห่อทับถุง
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เมล็ดพนัธ์ุอีกชั้น แล้วน าห่อเมล็ดพนัธ์ุใส่กระติกน ้ าแข็ง
พลาสติก น าไปตากแดดประมาณ 1 วนั ก็จะไดเ้มล็ดท่ีราก
งอกแลว้ประมาณ 0.5 ซม. ทั้ งน้ี ควรระวงัปริมาณเมล็ดใน
แต่ละห่อไม่ควรใหม้ากเกินไป 

2.3  วธีิการเพาะต้นตอ 
ใช้ไมข้นาดเล็กแทงกลางถุงและถาดท่ีเตรียมไว ้

หยอดเมล็ด 1 เมล็ด ด้วยการใช้ไม้ครีบเมล็ดหรือหาก
เช่ียวชาญอาจใชมื้อก็ได ้แต่ระวงัอยา่ให้รากหัก โดยค่อย ๆ 
หยอดเมล็ดให้รากลงหลุม พร้อมใช้ไม้เกล่ียกลบผิวดิน 
หลงัจากนั้นรดน ้ าให้ชุ่มดว้ยอุปกรณ์รดน ้ าท่ีเป็นฝอยขนาด
เลก็ รดวนัละ 2 คร้ัง พอใหชุ่้ม จนกวา่เมลด็จะงอก 

เมลด็พนัธ์ุของพืชแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตไม่
เหมือนกันดังนั้นในการเพาะตน้กลา้เพ่ือท่ีจะท าการเสียบ
ยอดจ าเป็นตอ้งการเพาะทดสอบก่อนท่ีจะท าการเพาะเพ่ือท า
การทดลองจริงหลังจากท่ีได้เพาะทดลองหลายคร้ังเรา
สังเกตเห็นว่าการเจริญเติบโตของต้นตอฟักทองมีการ
เจริญเติบโตเร็วท่ีสุดซ่ึงเราจ าเป็นตอ้งเพาะเมลด็ฟักทองหลงั
น ้ าเตา้กบัฟัก 1 วนั 

หลงัจากท่ีเพาะเสร็จเรียบร้อยแลว้เราตอ้งรดน ้ าให้
ชุ่มพอดีเพ่ือใหเ้มล็ดงอก น าถาดเพาะและถุงเพาะไปเก็บใน
โรงเรือนเพ่ือท่ีจะป้องกนัมดกบัแมลงเขา้มาท าลาย รดน ้ าตน้
กลา้เชา้เยน็ทุก ๆ  วนั จนตน้ตอพร้อมท่ีจะเสียบยอด 

ในระยะเพาะกล้ามักมีศัตรูของต้นกล้า ได้แก่ 
จ้ิงหรีด ก้ิงกือ แมลงกระซอน เข้ากัดกินต้นอ่อน ดังนั้ น 
ระยะน้ีตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ โดยอาจใชผ้งป้องกัน และ
ก าจดัแมลง โรยดา้นขา้งรอบแปลงเพาะหรือถาดเพาะกลา้ 
2.3 การเพาะยอดตอของแตงโม (scion) 
 2.3.1  อุปกรณ์ 

1) เมล็ดพันธ์ุแตงโมลูกผสมเรดซูการ์ RED 
SUGAR 60 จ านวน 130 เมลด็ 

2) พีทมอส 
3) ตะกร้า 
4) กระดาษหนงัสือพิมพ ์

 2.3.2 วธิีการเพาะ 
 การเพาะยอดตอแตงโมจะเร่ิมท าการเพาะหลงัจากท่ีเพาะ

ต้นตอได้ 5 วนั ซ่ึงเราสามารถท าการเพาะยอดตอใส่ในตะกร้า 
ขั้นตอนการเพาะมีดงัน้ี 

การบ่มเมลด็ 
ก่อนเพาะเมลด็จะบ่มเมลด็ ดว้ยการน าเมล็ดใส่ห่อ

ผา้แช่น ้ าประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น น าห่อผา้ข้ึนมา 
และใชผ้า้หนา 1-2 ผืน ชุบน ้ าพอหมาด ๆ  น ามาห่อทบัถุง
เมล็ดพนัธ์ุ   อีกชั้น แลว้น าห่อเมล็ดพนัธ์ุใส่กระติกน ้ าแข็ง
พลาสติก น าไปตากแดดประมาณ 1 วนั ก็จะไดเ้มล็ด  ท่ีราก
งอกแลว้ประมาณ 0.5 ซม. ทั้ งน้ี ควรระวงัปริมาณเมล็ดใน
แต่ละห่อไม่ควรใหม้ากเกินไป 

วธีิการเพาะ 
น าเมล็ดไปเพาะใส่ในตะกร้าท่ีเตรียมเอาไว ้การ

เพาะตอ้งเอากระดาษหนงัสือพิมพ ์วางบนตะกร้าและเทดิน
เพาะลงคร่ึงตะกร้าปรับดินให้เสมอแลว้เอาเมล็ดมาเรียงไว้
บนตะกร้าให้ทั่ว จึงเอาดินโรยกลบด้านบนเมล็ดแตงโม
เล็กนอ้ย และท าการรดน ้ าพอสมควรไม่แฉะเกินไป เพราะ
เมล็ดจะเน่าและไม่งอก น าหนงัสือพิมพม์าคลุมอีกชั้นหน่ึง 
หลังจากนั้ นต้องน าไปเก็บไว้ในห้องมืดเ พ่ือไม่ให้ถูก
แสงแดด หลงัจากเพาะเมล็ดแตงโมได้ 5 วนั เราก็สามารถ
ท าการเสียบยอดได้ เวลาเสียบยอดจ าเป็นต้องน ายอดตอ
ออกมาใหถู้กแสงแดดประมาณ 15 นาที เพื่อใหมี้การเปล่ียน
สีขาวเป็นสีเขียวอ่อน 
2.4  การเตรียมโรงเรือนเกบ็รักษา 

 โรงเรือนเก็บรักษามีความส าคญัมากต่อการเจริญเติบโต
และโอกาสในการติด หลังจากท่ีท าการเสียบยอดเพาะ ฉะนั้ นเรา
จ าเป็นตอ้งเตรียมโรงเรือนให้พร้อมก่อนท่ีจะท าการเสียบยอด ขนาด

ของโรงเรือนความสูง 2 เมตร กวา้ง 1.50 เมตร และความยาว

ประมาณ 3 เมตร โครงสร้างท ามาจากไมไ้ผ่ และคลุมด้วยพลาสติก
เพ่ือจะควบคุมอากาศภายในโรงเรือน และใช้ตาข่ายพรางแสงสีด า
คลุมเพื่อลดความร้อน 
2.5 วธิีการเสียบยอด 

 เม่ือได้ต้นตอและยอดพนัธ์ุดีท่ีเหมาะสมแล้ว จึงน ายอด
พนัธุ์ดีของแตงโม มาเสียบกบั      ตน้ตอฟัก ฟักทอง และน ้ าเตา้ โดย

ใชวิ้ธีการเสียบแบบล่ิม (cleft grafting) 
 2.5.1 อุปกรณ์ 

       5.1.1  มีดโกน 
       5.1.2  ไมไ้ผ ่
       5.1.3  แอลกอฮอล ์
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2.5.2  วธิีการปฏิบัติ 
       เม่ือเราเตรียมต้นตอและยอดพนัธ์ุดีเสร็จ

แล้วก็สามารถท าการเสียบยอด โดยใช้วิธีการเสียบแบบล่ิมโดยมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

      2.5.2.1  ใช้มีดโกนตดัส่วนยอดของตน้

ตอออกทุกตน้ให้เหลือใบเล้ียงทั้ง 2 ใบ 

       2.5.2.2  ใชเ้ขม็ไมไ้ผเ่สียบส่วนบนของ

ตน้ตอให้เอียงประมาณ 60 องศา 
       2.5.2.3  น ายอดพนัธุ์ดีไปลา้งน ้ าให้

สะอาด 
       2.5.2.4  ใชมี้ดโกนตดัเอาส่วนยอดของ

ยอดพนัธ์ุดีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 

       2.5.2.5  ใช้มีดโกนเฉือนยอดพนัธ์ุดี 
เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีส่วนของเปลือกดา้นเดียว 

       2.5.2.6  น ายอดพนัธ์ุดีมาเสียบบนตน้
ตอท่ีเราเตรียมไว ้

       2.5.2.7  น าตน้ท่ีเสียบยอดเสร็จ
เรียบร้อยเขา้เก็บในโรงเก็บตน้กลา้เพ่ือท่ีจะควบคุมอากาศช่วยเร่งการ

ติด เป็นระยะเวลา 7 วนั หลงัจากนั้นน าตน้กล้าออกจากโรงเรือน
เพ่ือให้ไดส้ัมผสักบัอากาศขา้งนอกและท าการรดน ้ าทุกวนั หลงัจาก
ตน้กลา้แขง็แรงดีจึงสามารถน าตน้กลา้ไปยา้ยปลูก  ท่ีแปลงได้ 

 2.5.3  การดูแล 
หลงัจากได้ท  าการเสียบยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ าเป็นตอ้งน าตน้

กลา้ไปเก็บรักษาไวท่ี้โรงเรือนควบคุมอากาศทนัทีเพ่ือท่ีจะช่วยลดการ
คายน ้าท่ีท  าให้ตน้กลา้เห่ียวเร็ว หลงัจากนั้นปิดโรงเรือนให้สนิท ไม่ให้
มีช่องทางท่ีให้อากาศเขา้ไปได้และคลุมโดยตาข่ายพรางแสงขา้งบน

ช่วยลดความร้อนและการคายน ้ าให้น้อยลง เก็บไวใ้นโรงเรือนได ้ 7 
วนั จึงเปิดออกให้สัมผสัอากาศขา้งนอก 1 ชัว่โมงแลว้ปิดเหมือนเดิม 
วนัท่ี 2 เปิดออกให้ถูกอากาศ 2 ชัว่โมงและปิด และวนัท่ี 3 เปิดให้
ออกตลอดและท าการรดน ้าธรรมดาโดยรดน ้าวนัละ 2 คร้ังเชา้และเยน็ 

2.6.  การวางแผนการทลลอง 
วางแผนการทดลอง แบบ RCBD ประกอบดว้ย 4 ทรีตเมนต ์ 4 ซ ้ า
2.6.1  ตน้แตงโมท่ีปลูกโดยวิธีการปกติไม่มีการเสียบยอด จ านวน 
12 ตน้ 
2.6.2  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ จ านวน 12 ตน้
2.6.3  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใช้ฟักเป็นตน้ตอ จ านวน 12 ตน้
2.6.4  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใช้น ้ าเตา้เป็นตน้ตอ จ านวน 12 
ตน้ 

2.7  การเตรียมแปลง 

ท าการไถพรวนดินและตากดินไวป้ระมาณ 7 วนั หลงัจาก
นั้นท าการยกแปลงกวา้ง 3 เมตรความยาวตามพ้ืนท่ีจะท าการปลูกแถว
เด่ียวระยะปลูก 60 เซนติเมตร ยกแปลงสูง 50 เซนติเมตร      ขุดหลุม
และใส่ปุ๋ ยคอกรองพ้ืนและใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กรัม
ต่อหลุม รองกน้หลุมดว้ยสารฟิลโพรนิล (filpronil) เป็นสารก าจดั
แมลงศตัรูพืช 1-2 กิโลกรัม/ไร่ คลุมดว้ยพลาสติกสีด า เพ่ือให้พืชยึด
เกาะเล้ือยได ้และไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษา
เพราะพลาสติกจะช่วยรักษาความช้ืน และป้องกนัวชัพืช 

2.8  การย้ายปลูก 
ท าการยา้ยปลูกในช่วงเวลาเยน็ โดยเป็นตน้กล้าท่ีท  าการ

เปิดตน้กลา้ออกจากโรงเรือนได้     6 วนั คดัเลือกตน้กลา้ท่ีมี
การติดเข้ากันดีและแข็งแรงดี แล้วยา้ยต้นกล้าลงปลูกตามแผนผงัท่ี

ก าหนดไว ้ปลูกเป็นแถวเด่ียว ระยะปลูก 60 เซนติเมตรต่อตน้ 
2.9  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ในการทดลอง วิจัยค ร้ังท าการ เก็บข้อมู ลด้ านการ
เจริญเติบโตและดา้นผลผลิตของแตงโมดงัต่อไปน้ี 

2.9.1  การเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต ท าการเก็บขอ้มูล

ทุก ๆ  สปัดาห์ จนถึงวนัท่ี 7 มกราคม 
    2.9.1.1  การวดัความยาวของตน้ 
    การวดัความยาวของตน้แตงโม เร่ิมวดัหลงัจากท่ี

ยา้ยปลูกได ้7 วนั และท าการวดัสัปดาห์ละคร้ัง การวดัจะเร่ิมวดัจาก
โคนตน้จนถึงส่วนปลายยอดของแตงโม 

2.9.2  การเก็บขอ้มูลผลผลิต วนัท่ีเก็บเก่ียว วนัท่ี 27 
เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

    2.9.2.1  การชัง่น ้ าหนกัของผลแตงโม ท าการ
คดัเอาเฉพาะผลแตงโมท่ีสามารถขายได ้คือ มีน ้ าหนัก 800 กรัมข้ึน
ไปเพ่ือท่ีจะเก็บขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียแต่ละทรีตเมนต ์

  9.2.2  การวดัขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโม 
หลังจากท่ีชั่งน ้ าหนักเสร็จจึงท าการผ่าคร่ึงผลแตงโมตามความยาว
เพ่ือท่ีจะวดัเส้นผ่าศูนยก์ลางด้านขวางของผลแตงโมของแต่ละทรีต
เมนต ์เพ่ือท่ีจะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของแต่ละทรีตเมนต ์

9.2.3  การวดัความหวานของเน้ือแตงโม การเก็บขอ้มูล
ดา้นความหวานของแตงโมใช้รีแฟรกโตมิเตอร์ วดัเป็นองศา บริกซ์ 

(brix) โดยวดับริเวณส่วนเน้ือตรงกลางของผลน ามาวดัความหวาน
เพ่ือท่ีจะน าไปวิเคราะห์  หาค่าเฉล่ียของแต่ละทรีตเมนตข์องการวิจยั
คร้ังน้ี 

2.10  การวเิคราะห์ขอมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองแบบ  RCBD 

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis  of Variation 
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ปลูกโดยไม่ท าการ
เสียบยอด 
ปลูกโดยใชฟั้กทอง
เป็นตน้ตอ 
ปลูกโดยใชฟั้กเป็น
ตน้ตอ 

(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละทรีต
เมนต ์โดยวิธี least significant Difference (LSD) 
 

3. ผลการวจิยั 

1.  การเจริญเตบิโตของแตงโม 
1.1  ความยาวของตน้แตงโม 
       จากการศึกษาการเจริญเติบโตความยาวของ

ล าต้นแตงโม เม่ืออายุ 39 วนั หลังยา้ยปลูกพบว่า การ
เจริญเติบโตด้านความยาวของล าตน้แตงโมท่ีปลูกโดยใช้
น ้ าเตา้เป็นตน้ตอ มีความยาว ของล าตน้สูงสุด เฉล่ีย 207 
เซนติเมตร รองลงมาแตงโมไม่ท าการเสียบยอดและแตงโม
โดยใช้ต้นฟัก  เป็นต้นตอ ค่าเฉล่ียคือ 186.83 และ 182.42 
เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนการปลูกแตงโมโดยใชต้น้ฟักทอง 
เป็นตน้ตอ มีความยาวของล าตน้แตงโมน้อยท่ีสุด เฉล่ียท่ี 
166.83 เซนติเมตร (ตามตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการเจริญเติบโตดา้นความยาวของล าตน้แตงโม 

ส่ิงทดลอง 
 

ความยาวเฉล่ียของล าตน้แตงโมแต่ละช่วงอาย ุ
(เซนติเมตร) 

11 วนั 18 วนั 25 วนั 32 วนั 39 วนั 
ปลูกโดยไม่ท  า
การเสียบยอด 

10.21 27.58 51.17 107.67 186.83 

ปลูกโดยใช้
ฟักทองเป็นตน้
ตอ 

15.42 30.83 49.08 95.33 166.83 

ปลูกโดยใชฟั้ก
เป็นตน้ตอ 

14.42 30.17 50.42 99.08 182.42 

ปลูกโดยใช้
น ้าเตา้เป็นตน้ตอ 

19.67 41.83 58.17 115.09 207 

F-test ** * * ns * 

LSD 0.01 5.03 14.59 13.62 - 41.35 

LSD 0.05 3.32 9.63 8.99 - 27.29 
CV (%) 11.14 14.79 8.62 13.66 7.35 

 
กราฟท่ี  1  แสดงความยาวเฉล่ียของล าตน้แตงโม 

(เซนติเมตร) 
 

 
 
 

 
 
 
 
2.  ผลผลติของแตงโม 

2.1  น ้าหนกัของแตงโม 
       จากการศึกษาน ้ าหนักของผลแตงโม พบว่า 

น ้ าหนักของผลแตงโม ท่ีปลูกโดยใช้น ้ าเต้าเป็นต้นตอ มี
น ้ าหนกัเฉล่ียต่อผลสูงท่ีสุด 1875 กรัม รองลงมาคือการปลูก
แตงโมโดยปกติไม่ท าการเสียบยอด และปลูกแตงโมโดยใช้
ตน้ฟักเป็นตน้ตอน ้ าหนกัของผลแตงโมเฉล่ีย 1825.83 และ
1758.33 กรัม ตามล าดับ ส่วนการปลูกแตงโมโดยใช้ต้น
ฟักทองเป็นตน้ตอมีน ้ าหนกัของผลนอ้ยท่ีสุด เฉล่ีย 1729.17 
กรัม (ตามตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี  2  แสดงผลผลิตดา้นน ้าหนกัของผลแตงโม 
กราฟท่ี  2  แสดงน ้าหนกัเฉล่ียของผลแตงโม (กรัม) 

 
 2.2  เส้นผ่าศูนย์กลางของผลแตงโม 

       จากการศึกษาเส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโม พบว่า 
เส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโม    ท่ีปลูกโดยใช้น ้ าเตา้เป็นตน้ตอ มี

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของผลสูงท่ีสุด เฉล่ียท่ี 15.45 เซนติเมตร 
รองลงมาคือการปลูกแตงโมโดยปกติไม่ท  าการเสียบยอดและปลูก

ส่ิงทดลอง น ้าหนกัเฉล่ีย ของผล
แตงโม (กรัม) 

ปลูกโดยไม่ท  าการเสียบยอด 1825.83 

ปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ 1729.17 

ปลูกโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอ 1758.33 

ปลูกโดยใชน้ ้าเตา้เป็นตน้ตอ 1875 

F-test ns 

LSD 0.01 - 

LSD 0.05 - 

CV (%) 25.40 
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ปลกูโดยไมท่ ำกำรเสียบ
ยอด 
ปลกูโดยใช้ฟักทองเป็น
ต้นตอ 
ปลกูโดยใช้ฟักเป็นต้นตอ 

ปลกูโดยใช้ต้นน ำ้เต้ำเป็น
ต้นตอ 

แตงโม โดยใช้ตน้ฟักเป็นตน้ตอเฉล่ียท่ี 15.35 และ 13.67 เซนติเมตร 
ตามล าดบั ส่วนการปลูกแตงโมโดยใชต้น้ฟักทองเป็นตน้ตอ   มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโมน้อยท่ีสุดเฉล่ียท่ี 12.45 เซนติเมตร 

(ตามตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี  3  แสดงผลผลิตดา้นเส้นผา่ศูนยก์ลางของผลแตงโม 

ส่ิงทดลอง เส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียของผลแตงโม 
(เซนติเมตร) 

ปลูกโดยไม่ท  าการเสียบยอด 15.35 
ปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ 12.45 
ปลูกโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอ 13.67 
ปลูกโดยใชน้ ้าเตา้เป็นตน้ตอ 15.45 

F-test * 
LSD 0.01 4.25 
LSD 0.05 2.81 
CV (%) 9.88 

 
กราฟท่ี  3  แสดงเส้นผา่ศูนยก์ลางเฉล่ียของผลแตงโม 
(เซนติเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
2.3  ความหวานของผลแตงโม 
พบวา่ ความหวานของผลแตงโมท่ีปลูกโดยใชฟั้ก

เป็นตน้ตอ มีความหวานของผลสูงท่ีสุด เฉล่ีย 6.72 บริกช ์
รองลงมาคือการปลูกแตงโมโดยปกติไม่ท าการเสียบยอด
และปลูกแตงโม โดยใชต้น้น ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีความหวาน 
เฉล่ีย 6.31 และ 6.31บริกช์ ตามล าดบั ส่วนการปลูกแตงโม
โดยใชต้น้ฟักทองเป็นตน้ตอ ความหวานของผลแตงโมนอ้ย
ท่ีสุด เฉล่ีย 6.154 บริกช ์(ตามตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี  4  แสดงผลผลิตดา้นความหวานของผลแตงโม 

ส่ิงทดลอง ความหวานเฉล่ีย ของผล
แตงโม (บริกช์) 

ปลูกโดยไม่ท  าการเสียบยอด 6.31 

ปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ 6.15 

ปลูกโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอ 6.72 

ปลูกโดยใชน้ ้าเตา้เป็นตน้ตอ 6.31 

F-test ns 

LSD 0.01 - 

LSD 0.05 - 

CV (%) 10.11 

กราฟท่ี  4  แสดงความหวานเฉล่ียของผลแตงโม (บริกช์) 

 

สรุปผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

แตงโมโดยการ เ สียบยอดท่ีใช้ต้นตอแตกต่ างกัน  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใช ้   ตน้ตอต่างชนิดและเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลผลิตของแตงโมพันธ์ุเรดซูการ์  RED 
SUGAR 60 จากการเสียบยอดโดยใช้ตน้ตอต่างชนิด วาง
แ ผนก า รทดลอ ง แบบ สุ่ มบล็ อ กสม บู ร ณ์  (RCBD) 
ประกอบดว้ย  4    ทรีตเมนต ์4 ซ ้ า ดงัน้ี ซ ้ าละ 3 ตน้ 

1  ตน้แตงโมท่ีปลูกโดยวธีิการปกติ จ านวน 12 ตน้ 
2  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอ 

จ านวน 12 ตน้ 
3  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใชฟั้กเป็นตน้ตอ จ านวน 

12 ตน้  
4  ตน้แตงโมท่ีเสียบยอดโดยใชน้ ้าเตา้เป็นตน้ตอ 

จ านวน 12 ตน้ 
 
สรุปผลการวจิยั 
1.  สรุปผลวจิยัดา้นการเจริญเติบโต 

     1.1  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความแปรปรวน
ดา้นความยาวของล าตน้แตงโม พบวา่      ตน้แตงโมท่ีปลูก
โดยใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีความยาวของล าตน้สูงท่ีสุดสวน

ปลูกโดยไม่ท  า
การเสียบยอด 
ปลูกโดยใช้
ฟักทองเป็นตน้ตอ 
ปลูกโดยใชฟั้ก
เป็นตน้ตอ 
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แตงโมท่ีปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอมีความยาวของล าตน้
น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<0.05)  
2.  วจิารณ์ผลการทดลองดา้นการเจริญเติบโต 

     จากการศึกษาพบวา่การใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอ ท า
ให้การเจริญเติบโตของแตงโมพันธ์ุ   เรดซูการ์  RED 
SUGAR 60 สูงกว่าตน้ตอฟักและฟักทอง จึงส่งผลให้มี
ความยาวของล าต้นมากกว่า ทรีตเมนต์อ่ืน ซ่ึงผลท่ีได้
สอดคลอ้งกบัอนุธิดา เทพา และคณะ (2557) ตน้ตอน ้ าเตา้
ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของยอดพนัธ์ุแตงกวาญ่ีปุ่น ในขณะท่ีตน้ตอบวบเหล่ียม
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ การเติบโตของตน้และขนาดผล
ของยอดพนัธ์ุแตงกวา ญ่ีปุ่น ดงันั้นตน้ตอน ้ าเตา้จึงเหมาะสม
ส าหรับใชเ้ป็นตน้ตอของแตงกวาญ่ีปุ่นมากกว่าตน้ตอบวบ
เหล่ียม 
 3.  สรุปผลดา้นผลผลิตของแตงโม 

     3.1  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความ
แปรปรวนดา้นน ้ าหนกัของผลแตงโม พบวา่ ตน้แตงโมท่ี
ปลูกโดยใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีน ้ าหนกัของผลแตงโมสูง
ท่ีสุด ส่วนแตงโมท่ีปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้ตอมีน ้ าหนกั
ของผลแตงโมนอ้ยท่ีสุดซ่ึงน ้ าหนกัผลท่ีไดไ้ม่แตกต่างทาง
สถิติ (P >0.05) 

     3.2  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความ
แปรปรวน ด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของผลแตงโม พบว่า
แตงโมท่ีปลูกโดยใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ
ผลแตงโมสูงสุด ส่วนแตงโมท่ีปลูกโดยใชฟั้กทองเป็นตน้
ตอมีเส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโมน้อยท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีได้
แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) 

     3.3  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความ
แปรปรวน ดา้นความหวานของผลแตงโม พบว่า แตงโมท่ี
ปลูกโดยใช้ฟักเป็นตน้ตอมีความหวานของผลแตงโมสูง
ท่ีสุด ส่วนแตงโมท่ีปลูกโดยใช้ฟักทองเป็นตน้ตอมีความ
หวานของผลแตงโมน้อยท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่แตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) 

4.  วจิารณ์ผลการทดลองดา้นผลผลิต 
     4.1  จากการศึกษาพบวา่การใชน้ ้ าเตา้

เป็นตน้ตอ ท าให้น ้ าหนักของผลแตงโมพนัธ์ุเรดซูการ์ RED 

SUGAR 60 สูงกว่าตน้ตอฟักและฟักทอง จึงส่งผลให้มี
น ้ าหนกัของผลมากกวา่ทรีตเมนตอ่ื์น ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้ง
กบั อนุธิดา เทพา และคณะ (2557) ตน้ตอน ้ าเตา้ไม่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอด
พันธ์ุแตงกวาญ่ีปุ่น ในขณะท่ีต้นตอบวบเหล่ียมส่งผล
กระทบ ในเชิงลบต่อ การเติบโตของตน้และขนาดผลของ
ยอดพนัธ์ุแตงกวา ญ่ีปุ่น ดังนั้นต้นตอน ้ าเต้าจึงเหมาะสม
ส าหรับใชเ้ป็นตน้ตอของแตงกวาญ่ีปุ่นมากกว่าตน้ตอบวบ
เหล่ียม เอกมยั โพธ์ิอ่อน (2527) แตงโมท่ีเสียบยอดบนตน้
ตอน ้ าเต้าหอยโข่ง ได้ค่าเฉล่ียของผลแตงโมใหญ่ท่ีสุด 
(60.58 เซนติเมตร) และมีน ้ าหนกัเฉล่ียต่อผลสูงสุด (4,460 
กรัม) แต่แตงโมท่ีปลูกโดยตรงจากเมล็ดมีความหวานสูงสุด 
(11.03 บริกซ์) ส าหรับเปอร์เซ็นต์ความเป็นโรคแตงโมท่ี
ปลูกโดยตรงจากเมล็ด เป็นโรคเถาเห่ียวมากท่ีสุด (50 
เปอร์เซ็นต)์ 

     4.2  จากการศึกษาพบวา่การใชน้ ้ าเตา้
เป็นตน้ตอ ท าให้เส้นผ่าศูนยก์ลางของผลแตงโมพนัธ์ุเรดซู
การ์ RED SUGAR 60 มากกว่าตน้ตอฟักและฟักทอง จึง
ส่งผลใหมี้เสน้ผา่ศูนยก์ลางของผลมากกวา่ทรีตเมนตอ่ื์น ซ่ึง
ผลท่ีได้สอดคล้องกับ เอกมัย โพธ์ิอ่อน (2527) แตงโมท่ี
เสียบยอดบน     ตน้ตอน ้ าเตา้หอยโข่ง ได้ค่าเฉล่ียของผล
แตงโมใหญ่ท่ีสุด (60.58 เซนติเมตร) และมีน ้ าหนกัเฉล่ียต่อ
ผลสูงสุด (4,460 กรัม) แต่แตงโมท่ีปลูกโดยตรงจากเมล็ดมี
ความหวานสูงสุด  (11.03 บริกซ์) ส าหรับเปอร์เซ็นตค์วาม
เป็นโรคแตงโมท่ีปลูกโดยตรงจากเมล็ด เป็นโรคเถาเห่ียว
มากท่ีสุด (50 เปอร์เซ็นต)์  

     4.3  จากการศึกษาพบวา่การใชต้น้ตอ
ต่างชนิด ไม่ท าให้ความหวานของแตงโมพนัธ์ุเรดซูการ์ RED 
SUGAR 60 แตกต่างกัน ซ่ึงผลท่ีได้แสดงว่าการใช้ตน้ตอ
ต่างชนิดไม่ส่งผลกระทบต่อความหวานของแตงโมพนัธ์ุเรด
ซูการ์ RED SUGAR 60 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้

     1.1  การใชน้ ้ าเตา้เป็นตน้ตอส่งผลทั้ง
การเจริญเติบโตและผลผลิตดีกว่าต้นตอชนิดอ่ืนควร
น ามาใชเ้ป็นตน้ตอของแตงโม 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
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     2.1  ควรให้ใชช้นิดของตน้ตอมากข้ึน
ในการทดลองคร้ังต่อไป 

     2.2  ควรน างานวิจยัน้ีท าการทดลองใน
ฤดูฝน 

     2.2  ควรศึกษาระบบรากของตน้ตอแต่
ละชนิด 

     2.3  ควรน าน ้าเตา้ท  าเป็นตน้ตอกบัพืชชนิดอ่ืน เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 
 

ภาพที่ 1  แสดงการเพาะเมลด็ต้นตอ 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงการเพาะยอดแตงโม 

 
 
 

ภาพที่  4 แสดงวธิีการเสียบยอด 

 
 

 
 
 
 

 
   

ภาพที่  5  แสดงวธิีการเตรียมแปลงและการย้ายป 

 
 

ภาพที่ 6  ภาพแสดงการเก็บขอ้มูลดา้นความยาวของล าตน้ 

 
 
 
ภาพที่  7  ภาพแสดงการเก็บข้อมูลน า้หนัก 

 
ภาพที่ 8  ภาพแสดงการเก็บขอ้มูลดา้นเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
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การผลติชาดอกดาวเรือง 
Marigold Tea Production 

 
สุขสิริ อนิจนัทร์ 1, * 

 
 
 

Abstract 

 This research studied the production of a marigold flower’s tea by using two methods: solar drying and electric 
energy. A 100 grams of fresh marigold flowers was died by using the solar dying for 2 days and the hot air oven for 12 
hours at 55 degree Celsius. The subsequent weight after dying of the flowers dried by the solar and the oven were 8 grams 
and 12 grams, respectively. A 5 grams of each died flower (marigold flower tea) was soaked in a 250 ml hot water for 10 
minutes. The marigold flower tea was determined the color and pH. There was a significant difference (P ≤ 0.05). The L* 
value showing the brightness resulted in 76.74+0.27 of the fresh marigold, 70.79 +0.05 of the solar-dried flower and 
72.64+0.19 of the oven-dried flower, respectively. The a* value representing red color showed that the fresh marigold 
flower had a* value of 4.19 + 0.17. The green value of solar-dried marigold tea and the oven-dried flower were -9.96+0.01 
and -6.53+0.05, respectively. The b* value showing yellow color of fresh marigold flower was 75.46+0.26. The water color 
of the tea from solar type had yellowness of 30.21+0.09 while the electrical energy was 15.85+0.14. The pH of the solar 
marigold tea was 7.50 + 0.00 and electric power was 8.03 +0.05 

 
Keywords: methods, production of a marigold flower’s tea 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีศึกษาการผลิตชาดอกดาวเรืองโดยใชว้ิธี 2 วิธี 
คือการท าแห้งแบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นวิธีการผลิตชาดอกดาวเรืองได ้โดยการน าดอก
ดาวเรืองสดจ านวน 100 กรัม การท าแห้งแบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์โดยใชอุ้ณหภูมิแสงอาทิตย ์เป็นเวลา 2 วนัไดช้า
ดอกดาวเรืองจ านวน       8 กรัม และแบบพลงังานไฟฟ้า 
(Hot air oven) อบท่ีอุณหภูมิ       55 o C เป็นเวลา 12 ชัว่โมง 
ไดช้าดอกดาวเรืองจ านวน 12 กรัม และน าชาดอกดาวเรืองท่ี
ผลิตไดจ้าก 2 วธีิ จ านวน 5 กรัม แช่ในน ้ าร้อน 250 มิลลิลิตร 
เป็นเวลา 10 นาที 

 น าน ้ าชาดอกดาวเรืองศึกษาปริมาณค่าสีและปริมาณค่า 
pH  พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P ≤ 0.05) 
โดยมีค่ าสี  L*ดอกดาวเ รืองสดมีค่าความสว่าง เท่ากับ 
76.74+0.27, น ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตย์
เ ท่ า กับ  70.79+0.05และแบบพลัง ง านไฟ ฟ้ า เ ท่ า กับ 
72.64+0.19, ค่ าสี  a*ดอกดาวเ รืองสดมีค่าสีแดงเ ท่ากับ 
4.19+0.17, น ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยมี์ค่า
สีเขียวเท่ากับ -9.96+0.01 และแบบพลังงานไฟฟ้ามีค่าสี
เขียวเท่ากับ -6.53+0.05 และค่าสี b* ค่าสีเหลืองของดอก
ดาวเรืองสดเท่ากบั75.46+0.26, น ้ าชาดอกดาวเรืองจากแบบ
แสงอาทิตย์ สี เหลืองเ ท่ากับ  30.21+0.09 และน ้ าแบบ
พลงังานไฟฟ้าม่ีค่าสีเหลืองเท่ากบั 15.85+0.14และปริมาณ
ค่า pH น ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยเ์ท่ากบั 
7.50+0.00และแบบพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 8.03+0.05 

 
1. บทน า 
 ดอกดาวเรืองมีถ่ินก าเนิดในประเทศเม็กซิโกและ
สหรัฐอเมริกา ก่อนจะขยายไปทัว่โลก ลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศ เช่น อียปิต ์ฮงัการี ฝร่ังเศส สเปนและอ่ืนๆ    
การน าดาวเรืองเขา้มาปลูกในไทยนั้นไม่มีขอ้มูลแน่ชัด มี
เพียงหลกัฐานท่ีแสดงการปลูกดาวเรืองในไทยคร้ังแรกเม่ือ
ปี        พ.ศ. 2510 ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยใชเ้มล็ด
พันธ์ุดาวเรืองจากประเทศเนเธอร์แลนด์  ปีพ.ศ. 2560 
กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศเชิญชวนประชาชนคน
ไทยทัว่ทั้ งประเทศร่วมกนัปลูกดาวเรืองหรือดอกไมท่ี้มีสี
เหลืองเพราะเป็นสีวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง   หาท่ีสุด
มิได ้วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชรไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง เม่ือดอกดาวเรืองออกดอก
เกิดความสวยงามทัว่บริเวณท่ีปลูก ดอกดาวเรืองบานเต็มท่ี
จะมีอายอุยู่ได ้  ท่ีตน้ไม่กิน 3 วนั ดอกจะโรยและร่วง (ข่าว

สด, 2559) ประโยชน์ดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองมีสารแซน

โทฟิลล ์(Xanthophyll) ซ่ึงเป็นแคโรทีนอยด์ (สาร
ตา้นอนุมูลอิสระ)ชนิดหน่ึงมีส่วนประกอบเป็นโมเลกุลท่ีมี
ออกซิเจน ไดแ้ก่ ลูทีนและซีแซนธินเป็นสารบ ารุงสายตา
จากพืชมีสี ลูทีนและ            ซีแซนธินมีคุณสมบัติช่วย
ป้องกนัความเส่ือมของจอประสาทตาได ้ช่วยกรองแสงสีฟ้า
และยงัเป็นสารออกซิเดชั่น ช่วยก าจัดอนุมูลอิสระท่ีจะ
ท าลายประสิทธิภาพการท างานของจอประสาทตา และดอก
ดาวเรืองมีสารเบตา้-แคโรทีนจากธรรมชาติโดยตรง เม่ือเขา้
สู่ร่างกายแลว้สารเบตา้-แคโรทีนจะเปล่ียนเป็นวิตามินเอ ท า
หน้า ท่ี เ ป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ี ช่วยลดโอกาสเกิด
โรคมะเร็งตบัและมะเร็งปอดในร่างกาย  ควรรับประทาน

ดอกดาวเรืองท่ีตากแห้งโดยน ามาชงด่ืมเป็นชา (สมเพียร, 
2560) ผูว้ิจัยได้รับมอบหมายการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับชั้น ปวช. 2 สาขางาน
อุตสาหกรรมเกษตร จากประโยชน์ดอกดาวเรืองและวิธีการ
แปรรูปท่ีใชก้บัดอกดาวเรืองโดยการท าแห้งรูปแบบของชา 
วิธีการผลิตและอุปกรณ์การผลิตชาไม่มีความยุ่งยาก ชาคือ
เคร่ืองด่ืมท่ีนิยมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ในปัจจุบนัมีการน า
ดอกไม้มาผลิตเป็นชาดอกไม้ เช่น ชาดอกกุหลาบ ชา
ดอกบัวหลวงและชาดอกมะลิ เป็นต้น ประเทศไทยจะ
รับประทานดอกดาวเรืองท่ีตากแห้งโดยน ามาชงด่ืมใน

ลกัษณะของชา (ผกากรอง, 2558) 2. วตัถุประสงคข์องการ
วิจยั 2.1 เพื่อศึกษาวิธีการผลิตชาดอกดาวเรือง 2.2 เพื่อ
ศึกษาปริมาณค่าสีน ้ าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกับดอก

ดาวเรืองสด 2.3 เพ่ือศึกษาปริมาณค่า pH (ความเป็นกรด
ด่าง) น ้ าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกบัน ้ าด่ืมบรรจุขวดปิด
สนิท     
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 2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 อุปกรณ์และวธีิการ 
1) ถาดอะลูมิเนียม  
2) ตูอ้บลมร้อน (Hot air oven)  
3) เคร่ืองวดัค่าสี ยีห่อ้ Hunter Lab รุ่น Color flex, 

USA  
4) เคร่ืองพีเอชมิเตอร์ ยีห่อ้ pH-testr 10 รุ่น pH 

Sensor R03 DJ 
5) ถุงบรรจุแบบถุงอลูมิเนียม 
6) เคร่ืองปิดผนึกซองบรรจุ    

2.2 วธีิการผลติชาดอกดาวเรือง รูปท่ี 1 
แบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้า  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นวิธีการผลิตชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแบบแสงอาทิตย์
และแบบพลงังานไฟฟ้า  

 
น าชาดอกดาวเรือง จากวิธีการผลิต 2 วิธี จ านวน  5 กรัม แช่
ในน ้ าร้อนปริมาณ 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 10 นาที น าน ้ าชา
ดอกดาวเรืองมาวดัปริมาณค่า สี L*, a*, b* ดว้ยเคร่ือง Hunter 
Color Lab เปรียบเทียบกบัดอกดาวเรืองสด และวดัปริมาณ
ค่า pH น ้ าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกบัน ้ าด่ืมในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิท (ตราคริสตลั) ดว้ยเคร่ืองวดั pH รุ่น pH 
Sensor R03 DJ ท าการทดลอง 3 ซ ้ า น าขอ้มูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) ใชโ้ปแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis Of Variance) ระดับ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95      (P ≤ 0.05) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยวิธี Least Square Difference 
(LSD) 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1 การผลิตชาดอกดาวเรือง 
ผลจากวิธีการท าแห้งดอกดาวเรืองสดจ านวน      

100 กรัม วิธีแบบพลงังานแสงอาทิตยผ์ลิตชาดอกดาวเรือง
ไดน้ ้ าหนกัจ านวน 8 กรัม และแบบพลงังานไฟฟ้า (Hot air 
oven)        อบท่ีอุณหภูมิ 55 oC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง                     
ผลิตชาดอกดาวเรืองไดน้ ้ าหนกัจ านวน 12 กรัม ดงัรูปท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ชาดอกดาวเรือง 
 

 
3.2 การวัดปริมาณค่าสีน า้ชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบ

กับดอกดาวเรืองสด 
ผลการวัดป ริมาณค่ า สีน ้ าช าดอกดาว เ รือ ง

เปรียบเทียบกับดอกดาวเรืองสดพบว่าปริมาณค่าสี L*,a* 
และ b* มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P ≤ 0.05) โดย
ค่า L*  ดอกดาวเรืองสดมีค่าความสวา่งสูงสุด รองลงมาคือ
น ้ าชา      ดอกดาวเรืองแบบพลงังานไฟฟ้าและแบบพลงังาน
แสงอาทิตย ์ตามล าดบั, ค่า a* ดอกดาวเรืองสดมีค่าสีแดง แต่
น ้ าชา       ดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบบ
พลงังานไฟฟ้ามีค่าสีเขียว และ ค่า b* ดอกดาวเรืองสดมีค่าสี

ดอกดาวเรือง 

น าดอกดาวเรืองลา้งน าใหส้ะอาด 
เอากรรไกรตดัเฉพาะกลีบดอก 

น ากลีบดอกผึ่งลม 
เป็นเวลา 10 นาที 

น ากลีบดอกใส่ถาดอะลูมิเนียม  
ตากแดดเป็นเวลา 2 วนั 

น ากลีบดอกเขา้ตูอ้บไฟฟ้า 
ท่ีอุณหภูมิ 55 OC นาน 12 ชัว่โมง 

 

ชาดอกดาวเรือง บรรจุถุงปิดสนิท 
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เหลืองสูงท่ีสุด รองลงมาคือน ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้าตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ปริมาณค่าสีน ้ าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกบัดอก
ดาวเรืองสด 

 

ชนิด 
ค่าสี 

L* a* b* 
ดอกดาวเรือง
สด 

76.74+0.27a 4.19+0.17a 75.46+0.26a 

น ้าชาดอก
ดาวเรืองแบบ
พลงังาน
แสงอาทิตย ์

 
70.79+0.05 c 

 
9.96+0.01 c 

 
30.21+0.09 b 

น ้าชาดอก
ดาวเรืองแบบ
พลงังานไฟฟ้า 

 
72.64+0.19 b 

 
6.53+0.05 b 

 
15.85+0.14 c 

หมายเหตุ : อกัษรท่ีแตกต่างกนั a, b และ c ท่ีแตกต่างในแนวตั้งมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P ≤ 
0.05)  
  

3. 3 การวัดปริมาณค่า pH น ้าชาดอกดาวเรือง
เปรียบเทียบกับน า้ด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  

 ผลการวดัปริมาณค่า pH น ้ าชาดอกดาวเรือง
เปรียบเทียบกับน ้ าด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทพบว่า 
ปริมาณค่า pH มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (P ≤ 
0.05) โดยปริมาณค่า pH น ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้ามีปริมาณค่า pH น้อย
กวา่ปริมาณค่า pH ของน ้ าด่ืมบรรจุขวดปิดสนิท ดงัตารางท่ี 
2 และดงัรูปท่ี 3  
ตารางที ่2 ปริมาณค่า pH น ้าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกบั    
น ้ าด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  

ชนิด ค่า pH 
น ้าด่ืมบรรจุขวดปิดสนิท 8.17+0.06a 
น ้าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังาน
แสงอาทิตย ์

7.50+0.00 c 

น ้าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังาน
ไฟฟ้า 

8.03+0.05 b 

หมายเหตุ : อกัษรท่ีแตกต่างกนั a, b และ c ท่ีแตกต่างในแนวตั้งมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P ≤ 
0.05)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การวดัปริมาณค่า pH น ้าชาดอกดาวเรืองเปรียบเทียบกบัน ้าด่ืม 
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
 

4. วจิารณ์ผลการวจิยั 
การผลิตชาดอกดาวเรืองแบบพลังงานแสงอาทิตย์

ปริมาณน ้ าหนักของชาดอกดาวเรืองน้อยกว่าชาดอก
ดาวเรืองแบบพลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากการท าแห้งแบบแบบ
พลงังานแสงอาทิตยไ์ม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไดแ้ละใช้
เวลานานกว่าผลิตภัณฑ์จะแห้ง จึงผลต่อน ้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ เม่ือน าชาดดอกดาวเรืองมาชงเป็นน ้ าชา และ
น ามาเปรียบเทียบกบัดอกดาวเรืองสดสีเหลือง ปริมาณค่าสี
เหลืองน ้ าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยมี์ปริมาณ
ค่ามากกวา่แบบพลงังานไฟฟ้า เน่ืองอุณหภูมิท่ีใชใ้นการอบ
ดอกดาวเรืองแบบพลงังานไฟฟ้าใช้อุณหภูมิท าแห้งสูงกว่า
แบบแสงอาทิตยจึ์งมีผลต่อ             แซนโทฟิลส์เป็นสารสี
เหลืองท่ีมีในดอกดาวเรืองท าให้มีปริมาณลดลง อุณหภูมิ
การท าแห้งแบบแสงอาทิตยมี์อุณหภูมิเฉล่ียท่ี 30-40 oC 
(จิตธนาและคณะ, 2539) แต่วิธีการผลิตชาดอกดาวเรือง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเกิดการปนเป้ือนได้
ระหวา่งการผลิต การท าแหง้แบบพลงังานแสงอาทิตยค์วรมี
ลักษณะเป็นตู ้อบจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์สะอาดและปลอดภยั ปริมาณค่า pH น ้ าชาดอก
ดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้ามี
ปริมาณอยูใ่นช่วงค่ามาตรฐานตามคุณภาพน ้ าด่ืมในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทมีปริมาณค่า pH ระหวา่ง 6.5-8.5 (ส านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม, 2560) น ้าชาดอกดาวเรือง
สามารถด่ืมได้เหมือนน ้ า ด่ืม แต่ควรด่ืมในปริมาณมี
พอเหมาะ ไม่ควรใช้เป็นประจ า เ น่ืองจากยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยการด่ืมน ้ าชาดอกดาวเรืองในระยะยาวจะมี
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ผลขา้งเคียงหรือไม่ แต่ตามหลกัการกลไกของร่างกายจะ
สามารถขบัสารส่วนเกินออกมาทางปัสสาวะและเหง่ือได ้
(ผกากรอง, 2558) 
 
5. สรุปผลการวจิยั 
การผลิตชาดอกดาวเรืองท าได้ 2 วิธีคือ แบบพลังงาน
แสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้า ปริมาณค่าสีเหลืองน ้ า
ชาดอกดาวเรืองแบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังาน
ไฟฟ้ามีปริมาณค่าสีเหลืองแต่ มีปริมาณน้อยกว่าดอก
ดาวเรืองสด ปริมาณค่า pH น ้าชาดอกดาวเรืองแบบพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละแบบพลงังานไฟฟ้ามีปริมาณอยู่ในช่วงค่า
มาตรฐานตามคุณภาพน ้ าด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยเ ร่ืองการผลิตชาดอกดาวเรือง ได้รับ
สนับสนุนจากนายสุภาพ มณีรัตน์ ผูอ้  านวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร คณะผู ้บริหารและ
ครูผู ้สอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ท าให้
งานวจิยัส าเร็จไดด้ว้ยดี  

ขอขอบคุณบิดา มารดา และนายอเนก หาลี 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
ช่วยเหลืองานวจิยัประสบความส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ผลของปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยมูลโคหมักแห้งทีม่ีต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของหอมแดง 
Effects of Cow Manure and Dried-Fermented Cow Manure on  

the Growth and Yield of Shallots (Allium ascalonicum) 
 

สุทธาพนัธ์ โพธ์ิก าเนิด 1,*  และ วชัรพล รักชาต ิ2  
 
 
 

Abstract 

The objective of this experiment was to examine the effects of cow manure and dried-fermented cow manure on 
growth of shallot using Randomized Complete Block Design (RCBD).  There were 4 treatments and 4 replications, 
treatment 1 applying cow manure at the rate of 300 g/m2, treatment 2 , 3 and 4 using dried-fermented cow manure at the 
rate of 200, 300 and 400 g/m2, respectively. The fertilizers were applied on the surface of the bed 7 and 45 days after  
transplanting. The experimental unit was 1x4 m. and the planting space was 16x16 cm. It was found that the height, number 
of bulbs per clump, the fresh weight per clump, the fresh and the dried weight per experimental unit and the diameters of 
the bulbs were not significantly different (P>0.05). However, treatment 1 had the highest average height of 30.28 cm. and 
the highest average fresh and dried weights of 4.28 and 3.60 kg/bed, respectively. Treatment 3 using dried-fermented cow 
manure at the rate of 300 g/m2 had the lowest average number of bulbs 3.94 bulbs/clump and had the largest average bulb 
of the large size with a  diameter of 11.36 mm. 

 

Keywords: Shallot, Cow manure, Dried-fermented cow manure, Bokashi 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการใช้
ประโยชน์ได้ของล าไยตกเกรดบดละเอียดต่อสมรรถภาพ
การผลิต และ ศึกษาระดบัท่ีเหมาะสมของการใช้ล าไยตก
เกรดบดละเอียด   ในอาหารเป็ดเทศ ใชเ้ป็ดเทศคละเพศอาย ุ
2 8  - 7 0  ว ัน  ว า งแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูร ณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ 
ละ 10 ตวั อาหารทดลองผสมล าไยตกเกรดบดละเอียด 0 , 
10, 20 และ 30% ตามล าดบั   ให้อาหารและน ้ าอย่างเต็มท่ี 
ผลการทดลองพบวา่ เป็ดมีน ้ าหนกัตวัแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการเจริญเติบโต
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณ
อาหารท่ีกินแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>
0.05) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บล าไยตก
เกรดบดละเอียดในอาหาร 20 % ต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน  ซ่ึงแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ทุกกลุ่ม    มีอตัรา
การรอดตาย 100 % 
ค าส าคัญ : ล าไยตกเกรดบดละเอียด, สมรรถภาพการผลิต,       
เป็ดเทศ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแดงเม่ือใชปุ๋้ยมูลโคและ
ปุ๋ยมูลโคหมกัแหง้(ปุ๋ยโบกาฉิ) โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ส่ิง
ทดลองๆ ละ 4 ซ ้ า ส่ิงทดลองท่ี 1 ใชปุ๋้ยมูลโค 300 กรัม/
ตารางเมตร ส่ิงทดลองท่ี 2, 3 และ4ใชปุ๋้ยมูลโคหมกัแห้ง
อตัรา 200, 300 และ  400 กรัม/ตารางเมตร ตามล าดบั ทุก
ส่ิงทดลองใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลงัจากการยา้ยปลูก 7 และ 45 วนั 
แปลงปลูกมีขนาด 1x4 เมตร ระยะปลูก 16x16 เซนติเมตร 
ผลการศึกษา พบว่า  หอมแดงมีการเจริญเติบโตดา้นความ
สูง จ านวนหัวต่อกอ น ้ าหนักสดต่อกอ น ้ าหนักสดและ
น ้ าหนกัแหง้ต่อแปลง และขนาดหวัของหอมแดง จากทุกส่ิง
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่า 
การใช้ปุ๋ยมูลโคแต่งหน้าอัตรา 300 กรัม/ตารางเมตร มี
แนวโนม้ท าใหห้อมแดงมีการเจริญเติบโตดา้นความสูงเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ 30.28 เซนติเมตร มีน ้ าหนกัสดเฉล่ียมากท่ีสุด
คือ 4.28 กิโลกรัมต่อแปลง มีน ้ าหนกัแห้งเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

3.6 กิโลกรัมต่อแปลง ส่วนการใช้ปุ๋ยมูลโคหมักแห้ง
แต่งหน้าอัตรา 300 กรัม/ตารางเมตร มีแนวโน้มท าให้
หอมแดงมีจ านวนหวัเฉล่ียต่อกอนอ้ยท่ีสุดคือ 3.94 หวัต่อกอ 
และหอมแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของหัวขนาดใหญ่
มากท่ีสุดคือ 11.36 มิลลิเมตร  
ค าส าคญั : หอมแดง, มูลโค, ปุ๋ยมูลโคหมกัแหง้, ปุ๋ยโบกาฉิ 
 
1. บทน า 

หอมแดง (Shallot, Allium ascalonicum Linn.) มีถ่ิน
ก าเนิดในทวีปเอเชียกลาง นิยมปลูกกนัแพร่หลายทั่วโลก 
เพราะเป็นส่วนผสมส าคญัในเคร่ืองแกง ช่วยเพ่ิมรสชาติ 
และแต่งกล่ินอาหาร แหล่งปลูกหอมแดงท่ีส าคัญของ
ประเทศไทย ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน อุตรดิตถ ์[1]หอมแดงจดัเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพสูงส าคญัชนิดหน่ึงของจงัหวดัศรีสะ
เกษ ส่งผลท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือก
จงัหวดัศรีสะเกษเป็นจงัหวดัน าร่องตน้แบบโครงการเมือง
เกษตรสีเขียวเพ่ือผลิตสินคา้เกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
โดยการใชว้ิธีการเกษตรดีท่ีเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมี [2] 

การใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกเป็นเวลานานก่อให้เกิดปัญหากบั
สภาพดินทั้งทางดา้นกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ทั้ง
จาก การใชเ้คร่ืองมือหนกัในการเตรียมพ้ืนท่ี การใชปุ๋้ยเคมี 
การใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจัดศัตรูพืช การสึกกร่อน
ของดิน และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากธาตุอาหาร
สูญหายไปจากพ้ืนท่ีในรูปของผลผลิตตามส่วนท่ีใชใ้นการ
บริโภค และปริมาณของผลผลิตท่ีน าออกจากพ้ืนท่ี การใส่
ปุ๋ยเพ่ิมเติมลงไปในดินจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้มีธาตุอาหาร
ท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชแต่
ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั การ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีในท้องถ่ินจึงเป็นทางเลือกในการเพ่ิม
ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน เพ่ือท าใหคุ้ณภาพของดินดีข้ึน  
          การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใช้
ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัราท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต และผลผลิตของหอมแดง  
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การตรวจเอกสาร 

1.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของหอมแดง 
         หอมแดงเป็นพืชลม้ลุก สูงประมาณ 30 เซนติเมตร มี
หัวอยู่ใต้ดินเ ป็นรูปกลมหรือรูปไข่  ยาวประมาณ 1-4 
เซนติเมตร อวบน ้ า มีเยือ่สีแดงบางๆ หุม้ หวัหน่ึงมี 1-2 กลีบ 
ล าตน้ใตดิ้นมีส่วนของกาบใบโอบหุ้มซอ้นกนั ใบเด่ียวเป็น
เสน้กลมกลวงยาวสีเขียวเขม้ ปลายแหลม ยาวประมาณ 15-
20 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อกลมท่ีปลายกา้นช่อแทงออก
จากล าตน้ใตดิ้น มีดอกยอ่ยเป็นจ านวนมาก กลีบดอกสีขาว
หรือขาวแกมม่วง มี 6 กลีบ มีเส้นสีเขียวพาดกลางกลีบ ผล
แหง้มี 3 พ ูเมลด็สีด า [1] 

1.2 การปลกูและดูแลรักษาหอมแดง 
2.2.1 การเตรียมดิน  
หอมแดงมีระบบรากต้ืน ชอบดินร่วน มีการระบาย

น ้ าดี แปลงปลูกควรไถพรวนหรือขุดดว้ยจอบพลิกดินตาก
แดดไวก่้อน 2-3 วนั แลว้ย่อยดินให้เป็นก้อนเล็ก อย่าให้
ละเอียดมากเพราะจะท าให้ดินแน่น  หอมลงหัวยาก ควรใส่
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยมูลสัตวล์งไปคลุกเคลา้ให้ทัว่ เก็บ
เศษวชัพืช หรือรากหญา้อ่ืน ๆ ออกท้ิง 

2.2.2 การเตรียมหัวพันธ์ุ 
 หัวหอมพนัธ์ุท่ีจะใชป้ลูกควรเตรียมไวล่้วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 2 เดือน เพราะหวัหอมท่ีจะใชป้ลูกควรมีระยะพกัตวัอยู่
สกัระยะหน่ึง แต่ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 6 เดือน เพราะระยะ
น้ีหอมจะเร่ิมแทงยอดอ่อนสีเขียวพน้หัวเก่ามาแลว้ น าหัว
หอมพนัธ์ุมาตดัแต่งท าความสะอาด ตดัเล็มรากเก่า และใบ
แหง้ท้ิงใหห้มด หากยอดอ่อนยาวอาจตดัท้ิงเสียสัก 1 ใน 10 
เ พ่ือ เ ร่งให้งอกไว พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร่จะใช้หัวหอมพัน ธ์ุ
ประมาณ 200 กิโลกรัม ก่อนปลูกหากหัวหอมพนัธ์ุเป็นโรค
ราด า หรือมีเน่าปะปนมา ต้องฉีดพ่นหรือจุ่มสารละลาย
ป้องกนัก าจดัเช้ือราจ าพวกมาเนบ หรือซีเนบ  ตามอตัราท่ี
ก าหนดในฉลาก และผึ่งลมใหแ้หง้ก่อนน าไปปลูก ควรปลูก
เ ป็นแถว  ระยะปลูก  15-20  เซน ติ เมตรห รือ   20-20  
เซนติเมตร 
       2.2.3 การปลกู 
        ก่อนปลูกรดน ้ าแปลงปลูกใหดิ้นชุ่มไวล่้วงหนา้  น าหวั
หอมพนัธ์ุมาปลูกลงในแปลงโดยเอาส่วนโคนหรือท่ีเคยเป็น 

ท่ีออกรากเก่าจ้ิมลงไปในดินประมาณคร่ึงหวั ระวงัอยา่กด
แรงจะท าใหล้ าตน้หรือหวัช ้าท าใหไ้ม่งอกหรืองอกรากชา้  
เม่ือปลูกทัว่ทั้งแปลงใหค้ลุมดว้ยฟาง หรือหญา้แหง้ หรือ
แกลบหนาพอสมควรเป็นการรักษาความชุ่มและคุมวชัพืช 
จากนั้นรดน ้ าใหชุ่้ม ตน้หอมจะงอกออกมาภายใน 7-10 วนั 
หากหวัใดไม่งอกใหท้ าการปลูกซ่อมทนัที 

1.2.4 การดูแลรักษา  
การให้น ้ า หอมแดงต้องการน ้ ามากและสม ่าเสมอใน

ระยะเจริญเติบโตและแตกกอ หากปลูกในท่ี ๆ  มีอากาศ
แหง้และลมแรง อาจตอ้งคอยใหน้ ้ าบ่อย ๆ [3] 
2.3 ปุ๋ยคอก  
      เป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากมูลสตัว ์เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ คา้งคาว 
และสัตวอ่ื์นๆ สัตวเ์หล่าน้ีส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร เม่ือ
สัตวกิ์นอาหารเขา้ไปอาหารจะถูกย่อยโดยน ้ าย่อยของสัตว์
เองและถูกยอ่ยโดยจุลินทรียบ์างชนิดท่ีอาศยัอยูใ่นกระเพาะ
ของสัตว์  บางค ร้ั ง จุ ลินทรีย์จะสร้างสาร ข้ึนมาใหม่ 
อินทรียวตัถุ ธาตุและสารท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่โดยจุลินทรียจ์ะ
ถูกดูดเอาไปใช้ มีบางส่วนเหลืออยู่และถูกขบัถ่ายออกมา
เป็นมูล ดังนั้ นมูลสัตว์โดยทั่วๆ ไป จึงประกอบด้วย
อินทรียวตัถุส่วนหน่ึง ธาตุอาหารส่วนหน่ึงและอาจมีสาร
อ่ืนๆ ปะปนออกมาบา้ง  

เน่ืองจากปุ๋ยคอกมีธาตุอาหารหลกัอยูต่  ่าเม่ือเทียบ
กบัปุ๋ยเคมี ดงันั้นจะใส่ในอตัราสูงเท่าไรก็ไม่เกิดอนัตรายต่อ
พืชแต่อยา่งใด การใส่ปุ๋ยคอกอยา่งสม ่าเสมอทุกฤดูกาลปลูก
พืชจะท าใหคุ้ณสมบติัของดินดีข้ึนเร่ือยๆ [4] 
2.4 ปุ๋ยหมกั 

 ปุ๋ยหมกัไดจ้ากซากหรือส่ิงท่ีเป็นเศษเหลือจากพืช
ท่ีหมกัหรือผุสลายดีแลว้ เช่น ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากการหมกัใบ
จามจุรี ตอซงัขา้ว หญา้ ตลอดจนเศษเหลือท่ีเป็นพืชอ่ืน [4] 
2.5 ปุ๋ยหมกัหรือจุลินทรีย์แห้ง(โบกาฉิ) 
         การท าจุลินทรียแ์ห้ง หมายถึง การน าเอา EM มาหมกั
กับ อินท รียวัตถุ  เ ป็นการขยายจ านวนจุ ลินท รีย์ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ใหมี้จ านวนมากข้ึนแขง็แรงข้ึน และฟักตวัใน
อินทรียวตัถุเพ่ือน าไปปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย มีธาตุ
อาหารท่ีส าคญัเหมาะแก่การเพาะปลูก 

  ส่วนผสม  1. มูลสตัวต์่างๆ น ามาผึ่งใหแ้หง้ 1 ส่วน 
2.  แกลบดิบ 1 ส่วน  
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3.  ร าละเอียด 1 ส่วน  
4.  EM + กากน ้ าตาล อยา่งละ 2 ชอ้นโตะ๊    
     ผสมน ้ า 10 ลิตร หรือ 1 ถงั คนใหเ้ขา้กนั 
 ขั้นตอนการท า  
  1.  คลุกร าละเอียดกบัมูลสตัวแ์หง้ท่ีบด  

หรือยอ่ยใหเ้ลก็เขา้ดว้ยกนั 
  2. น าแกลบดิบจุ่มลงในถงัน ้ าท่ีผสม EM +   

กากน ้ าตาล ช้อนเอามาคลุกกับร า และมูลสัตว์ท่ีผสมไวแ้ล้ว
คลุกส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั  

  3. ความช้ืนใหไ้ด ้40-50 % ดูไดจ้ากการท า 
ส่วนผสมเม่ือบีบเป็นก้อน จะไม่มีน ้ าไหลออกจากง่ามน้ิว
และแตกเม่ือคลายมือออกหรือเม่ือท้ิงลงพ้ืน แสดงวา่ใชไ้ด ้

  4. น าส่วนผสมไปใส่กระสอบ ถุงปุ๋ย หรือ 
ถุงอาหารสตัว ์ท่ีอากาศถ่ายเทได ้¾ ของกระสอบ ไม่ตอ้งกด
ใหแ้น่น มดัปากกระสอบไว ้พลิกกระสอบแต่ละดา้นทุกวนั  
วนัท่ี 2-3 จบั    กระสอบดูจะร้อนอุณหภูมิประมาณ 50ºC – 
60 ºC วนัท่ี 4- 

  5. จะค่อยๆเยน็ลง จนอุณหภูมิปกติ เปิด  
กระสอบดูจะไดจุ้ลินทรียแ์หง้ร่วนน าไปใชไ้ด ้

  6.  หากไม่มีกระสอบ หรือท าปริมาณมาก  
เม่ือผสมกนัดีแลว้ ให้น าไปกองบนกระสอบป่าน หรือฟาง
แหง้ท่ีใชร้องพ้ืนหนาประมาณ 1 ฟุต แลว้คลุมดว้ยกระสอบ 
หรือสแลน พลิกกลบัวนัละ 1-2 คร้ัง ให้อากาศถ่ายเททัว่ถึง
ประมาณ 5-7 วนั ดูใหอุ้ณหภูมิปกติ จุลินทรียแ์หง้ร่วนดี เก็บ
ใส่ถุงไวใ้ช[้5] 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของหอมเม่ือใช้ปุ๋ยชีวภาพ 6 สูตร พฒันาจากปุ๋ยชีวภาพ
พ้ืนฐาน(ปุ๋ยคอก 45 กรัม + ร าละเอียด 45 กรัม + กากน ้ าตาล 
20 มิลลิลิตร + EM 10 มิลลิลิตร + น ้ าไม่มีคลอรีน 10 ลิตร) 
และปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 พบวา่การใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ
มีผลท าใหก้ารเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมแตกต่างกนั
เพียงเล็กน้อย ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์การเพ่ิม
ปริมาณปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีไม่ท าให้การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของหอมมีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับส่ิงทดลองควบคุม(การไม่ใส่ปุ๋ย) 
ทุกส่ิงทดลองมีน ้ าหนกัรวมพร้อมใบเฉล่ียและจ านวนใบต่อ

ตน้เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 9.885-12.024 กรัม และ 19.095-21.840 
ใบ ตามล าดบั ซ่ึงน ้ าหนกัรวมพร้อมใบเฉล่ียและจ านวนใบ
ต่อตน้เฉล่ียจากการทดลองน้ีตรงตามมาตรฐานสินคา้ของ
ตลาดไท [6] 
     จากการทดสอบสาธิตการใชผ้ลิตภณัฑก์รมพฒันา
ท่ีดินเพ่ิมศกัยภาพการผลิตของดินเพ่ือการปลูกหอมแดง ใน
พ้ืนท่ีโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจงัหวดัศรีสะเกษ 4 วิธีการ
ประกอบดว้ย  
 1) วิธีเกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีสูตร16-16-81 อตัรา 50 
กก./ไร่  
 2) ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรม
พฒันาท่ีดิน  
 3) ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง อตัรา 100 กก./ไร่ และ  
 4) ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 อตัรา 200 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี
อตัรา ½ ตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงของกรมพฒันาท่ีดิน ผล
การศึกษาพบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงและปุ๋ยหมัก 
พด.12 คุณสมบติัของดินมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ค่า 
pH มีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 4.8 เป็นระหว่าง 5.4-55 และ
อินทรียวตัถุในดิน เพ่ิมข้ึนจาก 0.50 เปอร์เซ็นต ์เป็น 0.51-
0.52 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลผลิตพืช พบว่าการใชเ้ทคโนโลยี
ของกรมพฒันาท่ีดิน ไดแ้ก่การใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูง ปุ๋ย
หมกั พด.12 และ ใช้ปุ๋ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง
ไดผ้ลผลิตระหว่าง 3,004-3,113 กก./ไร่ ซ่ึงแตกต่างอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติกับวิธีการของเกษตรกร ซ่ึงได้ผลผลิต 
2,824 กก./ไร่ [7]      
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1  วางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลอง แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 

Randomized Complete Block Design(RCBD) มี 4 ส่ิง
ทดลองๆ ละ 4 ซ ้ า ดงัน้ี 

ส่ิงทดลองท่ี 1  การใชปุ๋้ยมูลโคแต่งหนา้อตัรา  300 
กรัม/ตารางเมตร  

ส่ิงทดลองท่ี 2  การใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา   
200 กรัม/ตารางเมตร 

ส่ิงทดลองท่ี 3  การใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้
อตัรา   
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   300 กรัม/ตารางเมตร 
ส่ิงทดลองท่ี 4  การใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้

อตัรา   
   400 กรัม/ตารางเมตร 

ใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือหอมแดงอาย ุ 
7 วนั และ 45 วนั 
2.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3.2.1.เตรียมแปลงขนาด 1x4 ตารางเมตรจ านวน 16 
แปลง ใส่ปุ๋ยมูลโครองพ้ืน 7.5  กิโลกรัม/แปลง( 3 ตนั/ไร่)  

3.2.2. เตรียมหวัพนัธ์ุหอมแดงส าหรับปลูกโดยการตดั
หวัตดัราก 

3.2.3.ปลูกหอมแดงระยะ 16 x16 เซนติเมตร 
3.2.4.รดน ้ าเชา้ – เยน็ จ านวน 20 ลิตร ต่อแปลง 
3.2.5.ก าจดัวชัพืชทุก 14 วนั 
3.2.6. เก็บขอ้มูลดา้นความสูง ทุก 7 วนั 
3.2.7. ใส่ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคท่ีเตรียมไวต้ามขั้ นตอน

[5]ใส่แบบแต่งหนา้ เม่ืออาย ุ7 และ 45 วนั ตามส่ิงทดลองท่ี
ก าหนดไว ้

3.2.8. เก็บขอ้มูลน ้ าหนกัผลผลิตเม่ืออาย ุ75 วนั 
3.2.9. แขวนหอมแดงในท่ีร่ม 2 สัปดาห์ รอให้

หอมแดงแหง้ เก็บขอ้มูลน ้ าหนกัแหง้และขนาดหวั 
3.2.10. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการทดลอง 

2.3  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.3.1 เก็บขอ้มูลความสูงของหอมแดง (เซนติเมตร) 

เก็บขอ้มูล 5  คร้ัง  เม่ือหอมแดงอาย ุ 14  21  28  35  
และ  42 วนั  

3.3.2 นับจ านวนหัวต่อกอของหอมแดงแต่ละส่ิง
ทดลอง 

3.3.3 น าหอมแดงท่ีเก็บขอ้มูลน ้ าหนกัสด (กรัม/กอ,  
กิโลกรัม/แปลง) เรียบร้อยแลว้ แขวนฝ่ังไวใ้นร่ม 2 สัปดาห์ 
ชัง่น ้ าหนกัแหง้รวมทั้งหวัและใบ(กิโลกรัม/แปลง) 

 3.3.4  วดัขนาดหัวหอมแห้ง โดยใชเ้วอร์เนียคาลิ
เปอร์(มิลลิเมตร)  
2.4  การวิเคราะห์ข้อมลู 
น าขอ้มูลความสูง จ านวนหวัต่อกอ น ้ าหนกัสด น ้ าหนกัแหง้ 

และขนาดหวั มาวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

Variance: ANOVA) ของค่าเฉล่ีย ตรวจสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียโดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) 

โดยใชค้อมพิวเตอร์ 

3. ผลการวจิยั 

3.1 ความสูงของหอมแดง (เซนติเมตร) 
         จากการใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยโบกาฉิมูลโคทั้ ง 4 ส่ิง
ทดลองเม่ือหอมแดงอายุ 42 วนัพบว่า มีความสูงระหว่าง 
28.22 - 30.28 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
(P>0.05) โดยการใช้ปุ๋ยมูลโคแต่งหน้า อัตรา 300 กรัม/
ตารางเมตร ท าให้หอมแดงมีความสูงมากท่ีสุด คือ 30.28 
เซนติเมตร ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความสูงเฉล่ียของหอมแดงโดยใชปุ้๋ ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้
อตัราต่างกนัหลงัปลูก  ท่ีอาย ุ14  21  28  35 และ  42 วนั 

ส่ิงทดลอง 
ความสูงเฉล่ียของหอมแดงท่ีอายตุ่างกนั

(เซนติเมตร) 
14 วนั 21 วนั 28 วนั 35 วนั 42 วนั 

ปุ๋ ยมูลโคอตัรา  
300 ก./ตร.ม. 

19.03 23.63 25.27 
 

27.32 
 

30.28 
 

ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโค 
อตัรา 200 ก./ตร.ม. 

18.43 22.08 23.64 26.20 28.22 

ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโค 
อตัรา 300 ก./ตร.ม. 

18.65 23.27 25.31 28.40 29.64 

ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโค 
อตัรา 400 ก./ตร.ม. 

18.83 21.87 22.99 26.20 28.91 

F-test ns ns ns ns ns 
CV (%)  2.41 4.22 4.62 4.14 3.48 

 

3.2 จ านวนหัวต่อกอของหอมแดง (หัว/กอ) 
 จากการศึกษา พบวา่ ทุกส่ิงทดลองมีจ านวนหวัเฉล่ีย

ต่อกออยูร่ะหวา่ง 3.94 - 4.46 หวั/กอ ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ(P>0.05)โดยท่ีการใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคเน้ือแต่งหนา้
อตัรา 300 กรัม/ตารางเมตร มีจ านวนหวัเฉล่ียต่อกอนอ้ย

ส่ิงทดลอง จ านวนหวัเฉล่ีย(หวั/กอ) 
ปุ๋ยมูลโค อตัรา 300 ก./ตร.ม. 4.14 
ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 200 ก./ตร.ม. 4.46 
ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 300 ก./ตร.ม. 3.94 
ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 400 ก./ตร.ม. 4.19 

F-test ns 
CV (%) 3.03 
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ท่ีสุด คือ 3.94 หวั/กอ ดงัตารางท่ี 2   

 ตารางที่ 2  จ านวนหวัเฉล่ียต่อกอของหอมแดงโดยใชปุ้๋ ยโบกาฉิมูล
โคแต่งหนา้อตัราต่างกนั ท่ีอาย ุ75 วนั 

 
3.3 น า้หนักสดต่อกอ (กรัม/กอ) 

จากการศึกษาน ้ าหนกัผลผลิตของหอมแดงโดยใช้
ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหน้าในอตัราต่างกนั พบว่า น ้ าหนัก
เฉล่ียต่อกออยู่ระหว่าง 46.13 - 53.75 กรัม/กอ ทุกส่ิง
ทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ(P>0.05) ดงัตาราง
ท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  น ้าหนกัสดเฉล่ียต่อกอ (กรัม) ของหอมแดงโดยใชปุ้๋ ยโบ
กาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัราต่างกนัหลงัปลูกท่ีอายตุ่างกนัท่ีอาย ุ75 วนั 

ส่ิงทดลอง 
น ้าหนกัสดเฉล่ีย/กอ 

(กรัม/กอ) 
ปุ๋ ยมูลโค อตัรา 300 ก./ตร.ม. 52.00 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 200 ก./ตร.ม. 53.75 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 300 ก./ตร.ม. 46.13 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคอตัรา 400 ก./ตร.ม. 49.00 

F-test ns 
CV (%) 11.47 

 
3.4 น ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของหอมแดง (กิโลกรัม/
แปลง) 

จากการใช้ปุ๋ยมูลโคและปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหน้า
เพ่ือหาผลผลิตต่อแปลง(1 แปลงเท่ากบัพ้ืนท่ี 4 ตารางเมตร) 
พบวา่น ้ าหนกัสดเฉล่ียต่อแปลง  อยูร่ะหวา่ง 3.15 - 4.28 
กิโลกรัม/แปลง น ้ าหนกัแหง้เฉล่ียต่อแปลงอยูร่ะหวา่ง 2.73 - 
3.60 กิโลกรัม/แปลง ทุกส่ิงทดลองไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ (P>0.05) โดยการใช้มูลโคแต่งหน้าอัตรา 300 
กรัม/ตารางเมตร ท าให้หอมแดงมีน ้ าหนักสดและน ้ าหนัก
แห้งเฉล่ียต่อแปลงมากท่ีสุดคือ 4.28 และ 3.60 กิโลกรัม/
แปลง ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 น ้ าหนักสดเฉล่ียและน ้ าหนักแห้งเฉล่ียของหอมแดง

(กิโลกรัม/แปลง)  โดยใช้ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคแต่งหน้า อตัราต่างกนัหลงั
ปลูกท่ีอายตุ่างกนั  ท่ีอาย ุ 75 วนั 
3. 5 ขนาดหัวเฉลีย่ของหอมแดง (มิลลิเมตร) 

จากการศึกษาขนาดหัวเฉล่ียของหอมแดง พบว่า  
ขนาดหัวเล็กของหอมแดงเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.64 - 5.56 
มิลลิเมตร ขนาดหวักลางของหอมแดงเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 7.72 
- 8.00 มิลลิเมตร และขนาดหัวใหญ่ของหอมแดงเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 10.79 - 11.36 มิลลิเมตร ทุกส่ิงทดลองมีขนาดหัว
หอมแดง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) โดยการใชปุ๋้ยโบ
กาฉิมูลโคเน้ือแต่งหน้า อตัรา 300 กรัม/ตารางเมตร  ท าให้
หอมแดงมีขนาดหัวใหญ่เฉล่ียมากท่ีสุดคือ 11.36 มิลลิเมตร 
ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 5 ขนาดหวัเฉล่ียของหอมแดง (มิลลิเมตร) 

ส่ิงทดลอง 
ขนาดหวั (มิลลิเมตร) 

เลก็ กลาง ใหญ่ 
ปุ๋ยมูลโคเน้ือแต่งหนา้อตัรา 300 ก./ตร.ม. 5.45 7.72 11.09 

ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 200 ก./ตร.ม. 4.64 7.80 10.79 

ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 300 ก./ตร.ม. 5.54 8.00 11.36 

ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 400 ก./ตร.ม. 5.56 7.89 10.96 

F-test ns ns ns 

CV (%) 3.14 0.94 2.04 

 

4. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

หอมแดงโดยใชปุ๋้ยมูลโคและปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา
ต่างกนั พบวา่ การเจริญเติบโตดา้นความสูง จ านวนหัวต่อ
กอ น ้ าหนกัสดต่อตน้ น ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัแห้งต่อแปลง 
และขนาดหัว ของทุกส่ิงทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ(P>0.05) แต่พบวา่ การใชปุ๋้ยมูลโคแต่งหนา้อตัรา 300 
กรัม/ตารางเมตร มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉล่ียมาก

ส่ิงทดลอง 
น ้าหนกัเฉล่ีย 

(กิโลกรัม/แปลง) 
สด แห้ง 

ปุ๋ ยมูลโคแต่งหนา้อตัรา 300 ก./ตร.ม. 4.28 3.60 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 200 ก./ตร.ม. 3.80 2.85 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 300 ก./ตร.ม. 3.40 2.93 
ปุ๋ ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 400 ก./ตร.ม. 3.15 2.73 

F-test ns ns 
CV (%) 4.95 5.43 
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ท่ีสุด คือ 30.28 เซนติเมตร มีน ้ าหนกัสดต่อแปลงมากท่ีสุด
เฉล่ีย 4.28 กิโลกรัม มีน ้ าหนกัแห้งต่อแปลงเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ 3.6 กิโลกรัม  ส่วนการใชปุ๋้ยโบกาฉิมูลโคแต่งหนา้อตัรา 
300 กรัม/ตารางเมตร มีแนวโนม้ท าใหห้อมแดงมีจ านวนหัว
เฉล่ียต่อกอน้อยท่ีสุดคือ 3.94 หัวต่อกอ และหอมแดงมี
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของหวัขนาดใหญ่มากท่ีสุดคือ 11.36 
มิลลิเมตร  

ซ่ึงสอดคลอ้งกับ [7] ซ่ึงใช้เทคโนโลยีของกรม
พฒันาท่ีดิน โดยการใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภาพสูง ปุ๋ยหมกั พด.
12 และ ใชปุ๋้ยเคมีตามโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงไดผ้ลผลิต
ระหว่าง 3,004-3,113 กก./ไร่ ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัวิธีการของเกษตรกร ซ่ึงใชปุ๋้ยเคมีสูตร16-16-
81 อตัรา 50 กก./ไร่ไดผ้ลผลิต 2,824 กก./ไร่ และจากการ
ทดลองของ [6] การเพ่ิมปริมาณปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีไม่
ท าใหก้ารเจริญเติบโตและผลผลิตของหอมมีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ แต่เม่ือค านวณตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีสูงกว่าการใช้
ปุ๋ยชีวภาพเป็นสิบเท่า การใชปุ๋้ยชีวภาพเพ่ือปรับปรุงดิน
น่าจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรเจา้ของท่ีดินท่ีมีทุนน้อย
เพ่ือลดค่าใชจ่้ายซ้ือปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองการใชปุ๋้ยมูลโคมีผลใหก้ารเจริญเติบและ
ผลผลิตของหอมแดงสูงกว่าการให้ปุ๋ยโบกาฉิมูลโคแต่
ปัญหาท่ีพบคือวชัพืชในแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน การใชโ้บกาฉิช่วย
ลดปัญหา 
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมักโบกาฉิร่วมกบัแหนแดงต่อการเจริญ เติบโตและผลผลติ 
ของข้าวพนัธ์ุกข 6 

The Effect of Bokashi Compost and Bokashi Compost in Combination with Azolla on Growth and 
Yield of RD 6 Rice 

 
สุพฒัชัย  กาบุญค า้ 1, * 

 
 
 
 

Abstract 

The effect of bokashi compost and bokashi compost in combination with azolla on growth and yield of rd 6 rice. 
Experimental design was a randomized complete block design, RCBD with 3 treatment and 3 replication : 1 st treatment no 
compost as controlgroup, 2nd treatment bokashi compost 500 kg per rai and 3rd treatment bokashi compost 500 kg per rai 
combination azolla 100 kg per rai. The results of  yield per rai non-significant different but it is likely that bokashi 
compost 500 kg per rai combination azolla 100 kg per rai highest yield per rai 470.33 kg per rai followed by that bokashi 
compost 500 kg per rai 453.67 kg per rai and no compost minimal yield per rai 412.33 kg per rai. To remove the Bokashi 
compost in combination with Azolla used in coverting rice farmers can be brought into practice. Farmers can product on its 
own because the material used to product compost and azolla can be found in the local area. There are cheap and farmers 
production costs.  
 
Keywords : RD 6 Rice, Bokashi compost, Azolla  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมกัโบกาฉิ
ร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้ว
พันธ์ุกข 6 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 
ประกอบดว้ย 3 วิธีการ จ านวน 4 ซ ้ า คือ วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่
ปุ๋ยเป็นตวัควบคุม, วิธีการท่ี 2 การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการท่ี 3 การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ 
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100  
กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่มีแนวโนม้วา่ การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัแหนแดงอตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  
ใหผ้ลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดคือ 470.33 กิโลกรัมต่อไร่ รองลง 
มาไดแ้ก่  การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่   
ให้ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 453.67 กิโลกรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยมี
ผลผลิตต่อไร่น้อยท่ีสุดคือ 412.33 กิโลกรัม การน าเอาปุ๋ย
หมกัโบกาฉิร่วมกับแหนแดงมาใช้ในแปลงปลูกขา้วของ 
เกษตรกรสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้เกษตรกรสามารถ
ผลิตไดเ้องเน่ืองจากวสัดุท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยหมกัโบกาฉิและแหน
แดงสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน มีราคาถูกและลดตน้ทุน
การผลิตของเกษตรกรได ้         
ค าส าคญั : ขา้วพนัธ์ุกข 6, ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ, แหนแดง 

 
1. บทน า 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผล
ผลิตของตน้ขา้วสูงข้ึนนั้น  ปุ๋ยเคมีเป็นอีกปัจจยัท่ีสามารถให้
ผลผลิตไดใ้นปริมาณท่ีแน่นอน และเด่นชดัท่ีสุด  ปัจจุบนั
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใชปุ๋้ยเคมีในการเพ่ิมธาตุอาหารใน
ดิน  แต่ก็มีปัญหาส าหรับเกษตรกรคือ ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงข้ึน
เร่ือยๆ ท าให้ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย และยงัท า
ให้สภาพของดินในนาเลวลง [1] ดังนั้ นเกษตรกรจึง
จ าเป็นตอ้งหาชนิดวสัดุอินทรียท่ี์สามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ย 
และปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ซ่ึงการใช้ปุ๋ย
อินทรียส์ามารถเพ่ิมอินทรียวตัถุให้แก่ดิน และสามารถปรับ
คุณสมบติัต่างๆ ของดินให้เหมาะกบัการปลูกพืช แต่การใช้
ปุ๋ยอินทรียมี์หลายชนิดข้ึนอยู่กบัแหล่งวตัถุดิบท่ีน ามาผลิต 
และตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ และ
ปุ๋ยหมกัโบกาฉิร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขา้วพนัธ์ุกข 6  โดยขา้วเหนียวพนัธ์ุกข 6  เป็น
ข้าวเหนียวต้นสูง  ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปลูกไดเ้ฉพาะฤดู
นาปี  ได้จากการปรับปรุงพนัธ์ุโดยการชักน าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกรรมพนัธ์ุ  โดยการใชรั้งสีแกมม่าขนาด  
20  กิโลแรต  อาบเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้
กลายเป็นพนัธ์ุขา้วเหนียว แลว้น ามาปลูกคดัเลือกท่ีสถานี
ทดลองขา้วบางเขนและสถานีทดลองขา้วพิมาย  จากการ
คดัเลือกพนัธ์ุ  ได้ขา้วเหนียวหลายสายพนัธ์ุดว้ยกันในตน้
ขา้วชัว่ท่ี 2 แต่สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุดคือขาวดอกมะลิ 
105, 65-G2U-68-254 เป็นขา้วเหนียวหอมท่ีมีคุณภาพดีพนัธ์ุ
แรกท่ีไดจ้ากการอาบรังสี ปรับตวัไดดี้เป็นท่ีนิยมปลูกและ
รับประทานกันมาก คณะ กรรมการพิจารณาพนัธ์ุให้ใช้
ขยายพนัธ์ุไดเ้ม่ือวนัท่ี 4  พฤษภาคม พ.ศ.  2520 โดยให้ใช้
ช่ือพนัธ์ุ  กข 6  มีลกัษณะประจ าพนัธ์ุคือ  ทรงกอกระจาย
เล็กน้อย  ใบยาวสีเขียวเขม้  ใบธงตั้ง  เมล็ดยาวเรียว ขา้ว 
เป ลือกสีน ้ าตาล ว ัน เ ก็บ  เ ก่ียวได้ประมาณ วัน ท่ี  21  
พฤศจิกายน ความสูงประมาณ 154 เซนติเมตร ผลผลิต
ประมาณ 670  กิโลกรัมต่อไร่   ลกัษณะพนัธ์ุ เป็นขา้วไวต่อ
ช่วงแสง คุณภาพขา้ว นุ่ม เหนียว หอม ระยะพกัตวัประมาณ 
5  สัปดาห์   ลกัษณะขอ้ดีของขา้ว กข 6   1. ทนแล้งได้ดี
พอสมควร ท าให้ไดผ้ลผลิตไม่ลดในฤดูการท านาท่ีฝนท้ิง
ช่วง  2. คุณภาพการขดัสีดี และการคุณภาพการหุงตม้ดีมาก 
ไดข้า้วสุกท่ีอ่อนน่ิม มีกล่ินหอม 3. ล าตน้แข็ง ไม่ลม้ง่าย  4. 
ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้   5. ลกัษณะตน้สูงเหมาะ
กบัสภาพนาลุ่ม   6. การแตกกออยู่ในเกณฑ์ดี   7. รวงยาว 
ลกัษณะเมล็ดยาว  8. ให้ผลผลิตสูง 9. ตา้นทานโรคใบจุดสี
น ้ าตาล 10. เก็บเก่ียวง่าย นวดง่าย ส่วนลกัษณะขอ้เสียของ
ข้าวพันธ์ุ กข 6  1. เป็นพันธ์ุท่ีปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี 2. 
เน่ืองจากขา้วพนัธ์ุน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากขา้วเจา้  เม่ือปลูกไป
นานๆ  จะกลายพนัธ์ุเป็นขา้วเจา้ไดง่้าย 3. ไม่ตา้นทานโรค
ขอบใบแห้ง 4. ไม่ต้านทานเพล้ียกระโดด สีน ้ าตาล และ
แมลงบัว่ [2] 
1. การท า ปุ๋ยหมักหรือจุ ลินทรีย์แห้ง  (โบกาฉิ)  
หมายถึง การน าเอาจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ หรือ EM มา
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หมักกับอินทรียวตัถุ เป็นการขยายจ านวนจุลินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพใหมี้จ านวนมากข้ึน  แขง็แรงข้ึน และฟักตวัอยู่
ในอินทรียวตัถุ เพื่อน าไปใชป้รับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย มี
ธาตุอาหารท่ีส าคญัเหมาะแก่การเพาะปลูก   นอกจากน้ียงัใช้
กบัการเล้ียงสตัวไ์ดด้ว้ย โดยการท าปุ๋ยหมกัมีส่วนผสมคือ 1) 
มูลสตัวต์่างๆ เช่น ไก่ สุกร เป็ด คา้งคาว ววั กระบือ เป็นตน้ 
น ามาผึ่งให้แห้ง 1 ส่วนหรือ 1 กระสอบ  2) แกลบดิบหรือ
ฟางแห้งหรือหญา้แห้งหรือใบไมแ้ห้ง  หรือผกัตบชวาแห้ง
หรือข้ีเล่ือย 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ 3) ร าละเอียดหรือมนั
ส าปะหลงัป่นหรือคายขา้ว 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ  4) EM 
+ กากน ้ าตาล อยา่งละ 2  ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้ า 10 ลิตร หรือ 1 
ถงั คนให้เขา้กัน   วิธีการท าเร่ิมจากคลุกร าละเอียดกบัมูล
สัตวแ์ห้งท่ีบดหรือยอ่ยให้เล็กเขา้ดว้ยกนั  น าแกลบดิบหรือ
วสัดุท่ีใช้แทนตัดสั้ นๆ แช่ลงในถังน ้ าท่ีผสม  EM +  
กากน ้ าตาลไว ้  ชอ้นเอามาคลุกกบัร า และมูลสัตวท่ี์ผสมไว้
แลว้  คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เขา้กนั ปรับความช้ืนให้ได ้
40 - 50 % ดูไดจ้ากการท าส่วนผสมเม่ือบีบเป็นกอ้นจะไม่มี
น ้ าไหลออกจากง่ามน้ิว  และแตกเม่ือคลายมือออก หรือเม่ือ
ท้ิงลงพ้ืนแสดงวา่ใชไ้ด ้  น าส่วน ผสมไปใส่กระสอบถุงปุ๋ย 
หรือถุงอาหารสัตวท่ี์อากาศถ่ายเทได ้3/4 ของกระสอบไม่
ตอ้งกดให้แน่น มดัปากกระสอบไว ้ พลิกกระสอบแต่ละ
ดา้นทุกวนั วนัท่ี 2-3 จบักระสอบดูจะร้อนอุณหภูมิประมาณ 
50-60 องศาเซลเซียส  วนัท่ี 4-5 จะค่อยๆ เยน็ลงจนอุณหภูมิ
ปกติ เปิดกระสอบดูจะไดจุ้ลินทรียแ์หง้ร่วนน าไปใชไ้ด ้[3]  
2.      แหนแดง(azolla)เป็นเฟิร์นน ้ าเล็กๆชนิดหน่ึง
เจริญเติบโตลอยอยู่ใตผ้ิวน ้ าในเขตร้อนและเขตอบอุ่นโดย
จะด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศยักนักบัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ า
เงินท่ีสามารถตรึงไนโตเจนได ้  แหนแดงถูกใชเ้ป็นปุ๋ยใน
นาขา้ว และใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์ล้ียงเช่น สุกร เป็ด และห่าน   
เน่ืองจากแหนแดงมีโปรตีน  ไขมนั  และแร่ธาตุต่างๆ  เป็น
องค์ประกอบอยู่จ  านวนมาก   อีกทั้ งมีกรดอะมิโนจ าเป็น  
(essential  amino  acid)  ในปริมาณท่ีสูงพอเพียงต่อ
การเจริญเติบโตของปลา   จึงเหมาะท่ีจะเล้ียงปลาในนาขา้ว
ท่ีมีแหนแดงอยูด่ว้ย ประโยชน์ของแหนแดงมีคุณสมบติัเป็น
ทั้งปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพเน่ืองจากในใบของแหนแดงมี
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน (blue green algae) ช่ือ  Anabaena 
azollae  อาศยัอยูโ่ดยด ารงชีวิตอยูร่่วมกนักบัแหนแดง

แบบพ่ึงพาอาศยักนั   สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้ 
ท าให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยพืชสดท่ีส าคญั  และมีศกัยภาพ
สูงท่ีสามารถน ามาใชใ้นระบบเกษตรพอเพียง  เพื่อทดแทน
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ นอกจากน้ีย ังสามารถลดการ
เจริญเติบโตของวชัพืชในนาขา้วเป็นอยา่งดี การขยายพนัธ์ุ
ท าได ้ 2  วิธี  คือ  1) การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ โดย
การแตกหน่อเม่ือตน้มีการเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ 2) การ
ขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  โดยการสร้างสปอร์สืบพนัธ์ุเพศผู ้
และเพศเมีย   สายพนัธ์ุของแหนแดงท่ีใชใ้นนาขา้ว Azolla 
filiculoides, Azolla pinnata, Azolla  critata,  Azolla 
rubra และ Azolla nilotica  วิธีการเล้ียงเพ่ือขยายพนัธ์ุ
เล้ียงในบ่อดินโคลน  กระถาง และซีเมนต์ เล้ียงในบ่อ
ธรรมชาติและเล้ียงในแปลงโดยตรง [4] โดยแหนแดงนั้นมี
ปริมาณไนโตรเจน 3.30 % , ฟอสฟอรัส 0.57 % และ
โพแทสเซียม 1.23 % [5] 
3.      การใชแ้หนแดงในนาขา้วสามารถท าได ้3 วิธี 
คือ  1) เล้ียงแหนแดงก่อนปักด าข้าว หลังจากเตรียมดิน
เรียบร้อยแลว้ รักษาระดบัน ้ าในนาให้ลึก 5-10  เซนติเมตร 
ให้หว่านแหนแดงอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟต อตัรา 3-6  กิโลกรัมต่อไร่   ภายใน 2-3  สัปดาห์
ระบายน ้ าออก   แลว้ไถกลบแหนแดงลงดินให้เน่าเป่ือยผุพงั
แลว้จึงปักด า  2) เล้ียงแหนแดงภายหลงัปักด าขา้ว  ภายหลงั
ปักด าขา้วแลว้น าแหนแดงมาเล้ียงในนาขา้วอตัรา 50-100  
กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอตัรา 3-6 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือ
แหนแดงขยายตวัเต็มเน้ือท่ี จึงระบายน ้ าออกแลว้จึงย  ่าแหน
แดงลงดินและระบาย น ้ ากลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 3) เล้ียงปลาใน
นาขา้ว โดยปล่อยลูกปลา 400-600 ตวัต่อไร่ ใชแ้หนแดงท่ี
เล้ียงขยายในนาขา้วเป็นอาหารของปลา [3] การใชแ้หนแดง
ในนาขา้วเพ่ิมอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินนอ้ยมาก เพราะแหนแดง
สลายตวัไดเ้ร็ว  
4.      ดงันั้นควรใชแ้หนแดงร่วมกบัปุ๋ยอินทรียช์นิด
อ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดชนิดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว [4] การขยายพนัธ์ุ
แหนแดงโดยเตรียมขยายพนัธ์ุแหนแดงในพ้ืนท่ี 20-25 
ตารางเมตร  เพ่ือใชส้ าหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว1 ไร่  รักษา
ระดับน ้ าในนาขา้วให้ลึก 5-10 เซนติเมตรใชแ้หนแดงใน
อตัรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ในวนัท่ีใส่แหนแดงควรมีการ
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ใส่ปุ๋ยมูลสตัว ์(มูลไก่) ท่ีใหธ้าตุฟอสฟอรัสอตัรา 3 กิโลกรัม
ต่อไร่ ท าการใส่ปุ๋ยมูลสัตวอี์กคร้ังเม่ือแหนแดงมีอายุ 7-10 
วนั แหนแดงตอ้งการธาตุอาหารหลกัเหมือนพืชสีเขียวชนิด
อ่ืนๆ ยกเวน้ธาตุไนโตรเจน  รวมทั้งตอ้งการธาตุอาหารรอง
ในการเจริญ เติบโต [6]  
     การปลูกขา้วโดยการใส่แหนแดงและการใส่ปุ๋ยสั่งตัด
ให้ผลผลิต และการเจ ริญเ ติบโตใกล้เ คียงกับวิ ธีการ
เพาะปลูกของเกษตรกรทัว่ไป แต่การใชแ้หนแดงจะช่วยเพ่ิม
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้  อินทรียวตัถุในดิน 
และค่าความเป็นกรด-ด่าง และท่ีส าคญัยงัช่วยลดค่าใชจ่้าย
เร่ืองปุ๋ยลงไปได ้[7]  

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
โ ด ย ว า ง แ ผ นก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บล็ อ ค ส ม บู ร ณ์   

(Randomized Complete Block Design, RCBD)  ประกอบ 
ดว้ย 3  วิธีการ มีจ  านวน 4 ซ ้า ดงัน้ี 

     วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ ย  (ตวัควบคุม) 
     วิธีการท่ี 2 การใชปุ้๋ ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 
     วิธีการท่ี 3 การใช้ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
     โดยในแต่ละหน่วยการวิจยัท าการใส่ปุ๋ ยตามวิธีการท่ีก าหนด 

แลว้คลุกเคลา้ให้ทัว่ทั้งแปลง  น าตน้กลา้ขา้วอาย ุ30 วนั น ามาปักด า
ในแปลงวิจยัขนาด 3 x 5 เมตร โดยใช้ระยะปักด า 25 x 25 
เซนติเมตร ปักด าจบัละ 3 ตน้  

     การใช้ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิท่ีแห้งและร่วนน ามาชัง่น ้ าหนกั
ใส่ในแปลงวิจยั แลว้คลุกเคลา้ให้ทัว่ทั้งแปลง 

     การใชปุ้๋ ยโบกาฉิร่วมกบัแหนแดง  น าปุ๋ ยโบกาฉิน ามา
ชัง่น ้าหนกัใส่ในแปลงวิจยัแลว้คลุกเคลา้ให้ทัว่ทั้งแปลง  

 หลงัจากปักด าขา้ว 15 วนั  น าแหนแดงชัง่น ้าหนกัปล่อยลงน ้ าใน
แปลงวิจยั จากนั้นประมาณ 7 วนั ปล่อยน ้ าออกแลว้ย  ่าแหนแดงแล้ว
ปล่อยน ้าเขา้อีกคร้ังหน่ึง   

     การปฏิบติัดูแลรักษาจนถึงวนัเก็บเก่ียว ท าการสุ่มตวัอยา่งใน

เก็บขอ้มูลแต่ละหน่วยการวิจยัจ  านวน 10  ตน้ คือ ความสูง (โดย
วดัจากโคนต้นจนถึงใบธง),  จ  านวนต้นต่อกอ, จ  านวนรวงต่อกอ, 
น ้ าหนักเมล็ดต่อรวง และน ้ าหนักเมล็ดต่อกอ ส่วนการเก็บข้อมูล
ผลผลิตต่อไร่ท าการสุ่มตวัอยา่งในเก็บขอ้มูลแต่ละหน่วยการวิจยัใน

ขนาดพ้ืนท่ี 2 x 2 เมตร  น าตวัอยา่งท่ีเก็บมาตากแดด สุ่มวดัความช้ืน
ไม่ต  ่ากวา่ 14 %  แลว้จึงน ามาชัง่น ้าหนกัเพ่ือบนัทึกขอ้มูล  

     ขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Analysis  of  
variance ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 

(Randomized Complete Block Design, RCBD) และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวีธี Least significant  
difference (LSD) 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 แหนแดงสายพนัธ์ุ Azolla  pinnata     

 
 

รูปท่ี 3 แปลงท าการวิจยั 
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รูปท่ี 4 เก็บขอ้มูลในแปลงวิจยั 
 

 
 

รูปท่ี 5 เก็บขอ้มูลในแปลงวิจยั 

 
3. ผลการวจิยั 

ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมกัโบกาฉิ
ร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของขา้ว
พนัธ์ุกข 6 พบว่า จากตารางท่ี 1 ความสูงต่อตน้ ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 500 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
มีความสูงต่อตน้สูงท่ีสุดคือ 117.80  เซนติเมตร รองลงมา
ไดแ้ก่ ไม่ใส่ปุ๋ย มีความสูงต่อตน้เท่ากบั 105.33 เซนติเมตร  
ส่วนการใช้ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความสูงต่อตน้ต ่าสุดคือ 103.07 เซนติเมตร         

จ านวนตน้ต่อกอพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ   โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนตน้ต่อ
กอมากท่ีสุดคือ 9.80 ตน้ รองลงมาไดแ้ก่ ไม่ใส่ปุ๋ยมีจ านวน
ตน้ต่อกอเท่ากบั 8.73 ตน้ ส่วนการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 
500  กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนตน้ต่อกอนอ้ยท่ีสุดคือ 8.60  
ตน้         

จ านวนรวงต่อกอพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกบัแหนแดง  อตัรา 100  กิโลกรัมต่อไร่  มีจ านวนรวง

ต่อกอมากท่ีสุดคือ 11.33 รวง รองลงมาไดแ้ก่  ไม่ใส่ปุ๋ย มี
จ านวนรวงต่อกอเท่ากบั  8.73 รวง    ส่วนการใชปุ๋้ยหมกัโบ
กาฉิ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนรวงต่อกอนอ้ยท่ีสุด
คือ 8.63  รวง    

 
ตารางท่ี 1 ความสูงต่อตน้, จ  านวนตน้ต่อกอ และจ านวนรวงต่อกอ  

วิธีการ/ขอ้มูล 
 

ความสูง 
ต่อตน้ 
(ซม.) 

จ านวนตน้ 
ต่อกอ   
(ตน้) 

จ านวนรวง 
ต่อกอ  
(รวง) 

วิธีการท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ ย   
(ตวัควบคุม) 

105.33 8.73 8.73 

วิธีการท่ี 2  การใช ้
ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ  
อตัรา  500  กก./ไร่ 

103.07 8.60 8.63 

วิธีการท่ี 3  การใช ้
ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ  
อตัรา  500  กก./ไร่  
ร่วมกบัแหนแดง  
อตัรา  50  กก./ไร่ 

 
117.80 

 
9.80 

 
11.33 

F – test ns ns ns 
C.V. (%) 0.92 1.44 2.00 

     ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

จากตารางท่ี 2  น ้ าหนักเมล็ดต่อรวงพบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 
500  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100 กิโลกรัม มี
น ้ าหนกัเมลด็ต่อรวงมากท่ีสุดคือ 4.80 กรัม  รองลงมาไดแ้ก่ 
การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนัก
เมล็ดต่อรวงเท่ากบั 4.10 กรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยมีน ้ าหนกัเมล็ด
ต่อรวงนอ้ยท่ีสุดคือ 4.03 กรัม   

น ้าหนกัเมลด็ต่อกอพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100  กิโลกรัม มีน ้ าหนกัเมล็ดต่อกอ
มากท่ีสุดคือ 43.13  กรัม รองลงมาไดแ้ก่  การใชปุ๋้ยหมกัโบ
กาฉิ  อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ มีน ้ าหนักเมล็ดต่อกอ
เท่ากบั 41.73  กรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยมีน ้ าหนกัเมล็ดต่อกอนอ้ย
ท่ีสุดคือ 35.07 กรัม 

ผลผลิตต่อไร่พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
โดยการใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ  อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่อ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-87- 
 
 

ไร่มากท่ีสุดคือ  470.33  กิโลกรัม รองลงมาไดแ้ก่ การใช้
ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่อไร่
เท่ากบั 453.67  กิโลกรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตต่อไร่
นอ้ยท่ีสุดคือ 412.33  กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 2 น ้าหนกัเมล็ดต่อรวง, น ้าหนกัเมล็ดต่อกอ และผลผลิตต่อไร่   

 
วิธีการ/ขอ้มูล 

 

น ้าหนกั
เมล็ดต่อรวง 

(กรัม) 

น ้าหนกั
เมล็ดต่อกอ 
(กรัม) 

ผลผลิต 
ต่อไร่  

(กิโลกรัม) 
วิธีการท่ี 1  ไม่ใส่ปุ๋ ย   
(ตวัควบคุม) 

4.03 35.07 412.33 

วิธีการท่ี 2 การใช ้ 
ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ  
อตัรา  500  กก./ไร่ 

4.10 41.73 453.67 

วิธีการท่ี 3  การใช ้
ปุ๋ ยหมกัโบกาฉิ  
อตัรา  500  กก./ไร่  
ร่วมกบัแหนแดง  
อตัรา  50  กก./ไร่ 

 
4.80 

 
43.13 

 
470.33 

F – test ns ns ns 
C.V. (%) 1.10 1.04 0.53 

     ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 
     การใช้ปุ๋ยหมกัโบกาฉิและปุ๋ยหมกัโบกาฉิร่วมกบัแหน
แดงสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้ว
พัน ธ์ุกข 6 ได้ โดยการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัแหนแดง อตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  
ใหผ้ลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัการใช้
ปุ๋ยหมกัโบกาฉิ อตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ แต่ทั้ง 2  วิธีการ
มีแนวโนม้ท่ีจะใหผ้ลผลิตสูงกวา่การไม่ใส่ปุ๋ย  แสดงใหเ้ห็น
วา่ การใชปุ๋้ยหมกัโบกาฉิ และปุ๋ยหมกัโบกาฉิร่วมกบัแหน
แดงมีผลท าใหผ้ลผลิตของขา้วเพ่ิมข้ึนได ้ เป็นการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง ควรมีการใส่ปุ๋ยหมกัอยา่งนอ้ยปีละ1 ถึง 
2  ตนัต่อไร่ โดยการหวา่นให้ทัว่ทั้งแปลงจะสามารถเพ่ิม
ผลผลิตของพืชไดอ้ยา่งชดัเจน [6] การใชแ้หนแดงในนาขา้ว
จะ ช่ว ย เ พ่ิ มป ริมาณโพแทสเ ซี ยม ท่ี แลก เป ล่ี ยนได ้
อินทรียวัตถุในดิน และความเป็นกรด -ด่างของดิน [7]   
ดงันั้นควรใชแ้หนแดงร่วมกบัปุ๋ยอินทรียช์นิดอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ย

หมกั ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดชนิดอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินในระยะยาว ผลผลิตขา้วท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเพราะ
ปุ๋ ยหมักโบกา ฉิห รือ จุ ลินท รีย์แห้ ง และแหนแดง มี
ส่วนประกอบท่ีให้ธาตุอาหารส าหรับการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขา้ว การน าเอาปุ๋ยหมกัโบกาฉิ และปุ๋ยหมกัโบ
กาฉิร่วมกบัแหนแดงมาใชใ้นแปลงปลูกขา้วของเกษตรกร
สามารถท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัได ้อีกทั้งเกษตรกรสามารถ
ผลิตไดเ้องเน่ืองจากวสัดุท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยหมกัโบกาฉิสามารถหา
ไดง่้ายในทอ้งถ่ิน มีราคาถูก และช่วยลดตน้ทุนการผลิตของ
เกษตรกรได ้    
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ผลของการตัดใบล่างก่อนการเกบ็เกีย่วทีม่ีต่อขนาดและความหวานของเมล่อนพนัธ์ุจัสมิน 
The Effect of Cutting the Lower Leaves before Harvesting towards the Size  

and Sweetness of Jasmine Melon 
 

อภิวชิญ์  ทพิโชต ิ1, * 
 
 

 
Abstract 

The effect of lower leaf cutting before harvesting on the size and sweetness of Jasmine melon. Experimental design was 
completely randomized design (CRD) consisting of 4 methods, 5 replications as follows: Method 1 Cutting the lower 
leaves of 5 melon trees before harvest for 15 days, the method 2, cutting the lower leaves, 5 melon trees before harvest, 15 
days with no watering, Method 3, not cutting the lower leaves of the melon before harvest, 15 days and method 4, not 
cutting leaves The melon harvest before the 15-day suspension of water. The results showed ____that the method 3, without 
cutting the lower leaves of the melon before harvesting, was 15 days weight per fruit, diameter per fruit And the thickness 
of the meat per most results As for method 2, cutting the lower leaves of the 5 melon trees before harvesting for 15 days 
and refusing to water is the most sweet. Which has statistical differences with all methods 

Keywords : Jasmine melon, Cutting the lower leaves   
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บทคดัย่อ 

ผลของการตดัใบล่างก่อนการเก็บเก่ียวท่ีมีต่อขนาด
และความหวานของเมล่อนพนัธ์ุจัสมิน โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  Randomized  
Design: CRD) ประกอบดว้ย 4 วิธีการ จ านวน 5 ซ ้ า ดงัน้ี 
วิธีการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 
15 วนั, วิธีการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้  เมล่อน 5 ใบก่อน
การเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ า, วิธีการท่ี 3 การไม่
ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั และวธีิการท่ี 4 
การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อม
งดการให้น ้ า ผลการศึกษาพบว่า วิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบ
ล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีน ้ าหนักต่อผล, 
เส้นผ่า ศูนยก์ลางต่อผล และความหนาของเน้ือต่อผลมาก
ท่ีสุด ส่วนวธีิการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการ
เก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ ามีความหวานต่อผลมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติกบัทุกวธีิการ 
ค าส าคญั : เมล่อนพนัธ์ุจสัมิน, การตดัใบล่าง 
 
1. บทน า 

เ ม ล่ อ น ห รื อ แ ค น ต า ลู ป ( Cantaloupe Melon, 
Muskmelon) ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. var. 
cantalpensis ในวงศ์ Cucurbitaceous เป็นตระกูลเดียวกบั
แตงไทย บางทอ้งท่ีเรียก แตงเทศหรือแตงหอม มีลกัษณะผล
ค่อนขา้งใหญ่ น ้ าหนักมาก เปลือกหนา ส่วนผิวเปลือกมีทั้ง
แบบเรียบ และแบบมีร่างแหหรือมีร่องยาวจากขั้วถึงทา้ยผล 
เน้ือมีสีส้มหรือสีเหลือง มีรสหวานและมีกล่ินหอม ใน
ต่างประเทศแหล่งปลูกท่ีส าคญัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา อเมริกา
กลาง และเม็กซิโก ส่วนประเทศไทยพบการปลูกมากใน
จงัหวดันครสวรรค์  ปราจีนบุรี  และสระแก้ว พนัธ์ุท่ีนิยม
ปลูกไดแ้ก่ พนัธ์ุฮนัน่ี พนัธ์ุซนัเลด้ี และพนัธ์ุฮนัน่ีดิว [1]   เม
ล่อนเจริญไดดี้ในสภาพร้อนแหง้ แสงแดดจดั และยงัเป็นพืช
ท่ีใชร้ะยะเวลาปลูกและเก็บเก่ียวสั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัไม้
ผลชนิดอ่ืนๆ เมล่อนจึงจดัเป็นพืชท่ีท ารายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร
ได้เป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงมีการผลิตลูกผสม
ออกมาหลายพนัธ์ุท่ีเจริญได้ดี ในสภาพภูมิประเทศของ
ประเทศไทย การผลิตเมล่อนท่ีมีคุณภาพสูงนั้นจ าเป็นตอ้งมี
การดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูกเป็นอยา่งดี ในปัจจุบนัมี

การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตเมล่อนให้มี
คุณภาพ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดด้ าเนินการท าวิจยัเร่ืองผลของ
การตดัใบล่างก่อนการเก็บเก่ียวท่ีมีต่อขนาดและความหวาน
ของเมล่อนพนัธ์ุจสัมิน 

ถ่ินก าเนิดของเมล่อนหรือแคนตาลูปมีการกล่าวถึง
หลายพ้ืนท่ีเช่น  ทวีปแอฟริกา  ประเทศอินเดีย  ประเทศใน
แถบก่ึงอบอุ่น และเขตร้อนทางทิศตะวันตกของทวีป
แอฟริกา   เร่ิมพบหลกัฐานบนัทึกการปลูกเมล่อนหรือแคน
ตาลูปในประเทศอียิปต์เม่ือ 2400 ปี ก่อนคริสตกาลและมี
การบันทึกการน าเขา้มาปลูกในกรุงโรมเม่ือศตวรรษท่ี 1  
ค.ศ. 1494  และปี ค.ศ. 1582  พบการปลูกเมล่อนหรือแคน
ตาลูปในมลรัฐมิสซิสซิปป้ี อลาบามา และเวอร์จิ เนีย 
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1609 ท่ีมาของช่ือ แคนตาลูป 
(Cantaloupe)  ถูกตั้งข้ึนจากเกษตรกรท่ีปลูกแคนตาลูปใน
เมืองแคนตาลูโป้ (Cantalupo) ประเทศอิตาลีท าใหก้ลายเป็น
ช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการเป็นตน้มา [2] การปลูกเมล่อนหรือ
แคนตาลูปในประเทศไทยเ ร่ิมมีการน า เข้าพัน ธ์ุจาก
ต่างประเทศมาปลูกคร้ังแรกท่ีสถานีกสิกรรมแม่โจ ้
(มหาวิทยาลยัแม่โจ้) เม่ือปี 2478 แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
ต่อมาเม่ือปี 2493 ไดน้ าพนัธ์ุมาทดลองปลูกท่ีเกษตรกลาง
บางเขน แต่การปลูกก็ไม่ส าเร็จเช่นกนั และเร่ิมทดลองปลูก
อีกคร้ังในปี 2497 ท่ีเกษตรกลางบางเขนจนประสบผลส าเร็จ  
ซ่ึงต่อมาได้มีการปลูกท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สระแกว้ อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ไดผ้ลดีและ
เร่ิมขยายการปลูกอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ลกัษณะ
ทางพฤกษศาสตร์เมล่อนหรือแคนตาลูปมีโครโมโซม 2n = 
2x = 24  ผสมเกสรโดยแมลง  และลม  ในพนัธ์ุท่ีมีดอก
สมบูรณ์เพศสามารถผสมพนัธ์ุเองได้  รากเป็นระบบราก
แกว้  มีรากแขนง และรากฝอยแตกออกห่างๆ ระบบความ
ลึกของรากประมาณ 30 เซนติเมตร ล าตน้เป็นพืชเถาเล้ือยตา
ดินหรือตามก่ิงไม ้ ล าตน้เป็นไมเ้น้ืออ่อน มีลักษณะกลม 
ความยาวประมาณ 2-3 เมตร ล าตน้มีหนามคลา้ยขน  ช่วงขอ้
มีความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร   ในบริเวณขอ้แตก
ก่ิงย่อยออก และบริเวณขอ้ย่อยจะแตกใบและดอก  ส่วน
ซอกใบจะแตกหนวดส าหรับยดึเกาะขณะเจริญเติบโต  ใบมี
ลกัษณะคลา้ยใบแตงหรือฟักทองแตกออกบริเวณขอ้ก่ิง ขอ้
ละ 1 ใบ เรียงสลบักนั  
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กา้นใบกลวง ยาว 5-10 เซนติเมตร  มีขน  บริเวณ
ฐานใบเวา้  ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน ผิวใบขรุขระ ใบอ่อนมีขน
ท่ีริมขอบใบและใต้ใบ  เม่ือใบมีอายุมากขนท่ีใต้ใบจะ
นอ้ยลง  ดอกมีทั้งดอกแบบเพศผู ้ ดอกเพศเมีย และดอก
สมบูรณ์เพศบนตน้เดียวกนั แต่ส่วนใหญ่มกัพบแบบมีดอก
เพศผู ้และดอกสมบูรณ์เพศ ซ่ึงดอกเพศผูแ้ทงออกท่ีซอกใบ
บริเวณแขนงยอ่ยเกือบทุกแขนง ดอกจะมีสีเหลืองคลา้ยดอก
แตงกวา โดยดอกเพศผูมี้กลีบเล้ียง 5 กลีบ  กลีบดอก 5 กลีบ  
อบัละอองเกสร 3 อบั  และกา้นชูเกสรสั้น  ส่วนดอกเพศเมีย 
และดอกสมบูรณ์เพศจะแทงออกท่ีแขนงย่อยขอ้แรก  ดอก
สมบูรณ์เพศมีกลีบเล้ียงสีเขียว  ส่วนกลีบดอกมีสีเหลือง 5 
กลีบ อบัละอองเกสรตวัผู ้3 อบัลอ้มรอบเกสรตวัเมียท่ีมี 3-5 
แฉก  ส่วนรังไข่นั้นมีลกัษณะกลม  ยาว 2-4 เซนติเมตรมี 3-5 
หอ้ง  และฐานดอกสมบูรณ์เพศมีรังไข่ท่ีเจริญเป็นผลพฒันา
มาจากรังไข่จากดอกท่ีเกิดอยู่บนแขนงย่อย ผลมีลกัษณะ
แตกต่างกันตามสายพนัธ์ุ บางพนัธ์ุมีร่างแหปกคลุม บาง
พนัธ์ุผิวเรียบไม่มีร่างแห บางพนัธ์ุมีร่องเป็นทางยาวจากขั้ว
ผลถึงท้ายผล ลกัษณะผลทุกสายพนัธ์ุค่อนขา้งกลมรีผลมี
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร หนัก
ประมาณ 0.5-2 กิโลกรัม มีสีผิวเปลือก และสีเน้ือแตกต่าง
กนัตามสายพนัธ์ุ เน้ืออาจมีสีเหลือง สีเหลืองอมเขียว และสี
สม้ ส่วนเมลด็มีสีน ้ าตาลเหลือง เมล่อนพนัธ์ุจสัมินมีลกัษณะ
ผิวแบบขรุขระเป็นร่างแห เน้ือในสีส้ม ปลูกได้ดีช่วงฤดู
หนาว น ้ าหนักผลประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม และมีอายุการ
เก็บเก่ียว 60-65 วนัหลงัเพาะเมลด็ การปลูกเมล่อนหรือแคน
ตาลูปสามารถปลูกไดท้ั้ งการหยอดเมล็ดโดยตรงและการ
ปลูกจากพนัธ์ุกลา้ และสามารถแบ่งรูปแบบการปลูกได ้3 
รูปแบบคือ  แบบปล่อยเล้ือยบนแปลงดิน, แบบท าคา้งบน
แปลงดิน และแบบปลูกในโรงเรือน (ท าคา้ง) ขั้นตอนการ
ปลูกเมล่อนหรือแคนตาลูป การเพาะกลา้ วสัดุเพาะเป็นดิน
ผสมกบัวสัดุอินทรียก์ารเกษตรเช่น แกลบ ข้ีเล่ือย ข้ีเถา้ และ
มูลสัตว ์เป็นตน้ อตัราส่วนระหวา่งดินกบัวสัดุท่ี 2:1 หรือ 
3:1 ดว้ยการอดัวสัดุปลูกใส่ถุงเพาะขนาด 4×6 หรือ 8×12 
ซม. หรือจะใช้ถ้วยไอศรีมขนาด 6×8 ซม.พร้อมเจาะรู
บริเวณกน้ 3-4 รู วางเรียงเป็นแถว กวา้งประมาณ 1 เมตร 
หรือพอเหมาะส าหรับเอ้ือมมือถึงจากดา้นขา้ง และรดน ้ าให้
ชุ่มก่อน 1-2 วนั (หากปลูกในฤดูฝนให้จดัท าร่องระบายน ้ า

รอบแปลง) ก่อนการเพาะจะใชว้ธีิการบ่มเมลด็ก่อน ดว้ยการ
น าเมล็ดใส่ห่อผา้ลงแช่น ้ ายาฆ่าเช้ือราประมาณคร่ึงชัว่โมง 
หลงัจากนั้นน าห่อผา้ข้ึนมาและใชผ้า้หนาชุบน ้ าพอหมาดๆ 
น ามาห่อทบักบัถุงเมลด็พนัธ์ุอีกชั้น แลว้น าห่อเมล็ดพนัธ์ุใส่
กระติกน ้ าแข็งพลาสติก น าไปตากแดดประมาณ 1 วนั ก็จะ
ได้เมล็ดท่ีรากงอกแลว้ประมาณ 0.5 ซม. ทั้ งน้ีควรระวงั
ปริมาณเมล็ดในแต่ละห่อไม่ควรให้มากเกินไป การหยอด
เมล็ดจะไมข้นาดเล็กแทงลงกลางถุงเพาะแลว้หยอดเมล็ด 1 
เมล็ดต่อถุง ดว้ยการใชไ้มค้รีบเมล็ดหรือหากเช่ียวชาญอาจ
ใชมื้อก็ไดแ้ต่ระวงัหยา่ให้รากหัก โดยค่อยๆ หยอดเมล็ดให้
รากลงหลุมพร้อมกบัใชไ้มเ้กล่ียกลบผิวดิน หลงัจากนั้นรด
น ้ าให้ชุ่มดว้ยอุปกรณ์รดน ้ าท่ีเป็นฝอยขนาดเล็ก และให้รด
วนัละ 2 คร้ังพอใหชุ่้ม ห้ามรดน ้ ามากเพราะเมล็ดอาจเน่าได้
จนกวา่เมลด็จะงอก ก่อนเมล็ดงอกให้ท าโครงไมปั้กเป็นรูป
โคง้คลุมถุงเพาะ   เม่ือเมลด็เร่ิมงอกหรือก่อนเมลด็งอกให้ใช้
ผา้พลาสติกคลุมทัว่โครงให้เปิดผา้คลุมเพ่ือรดน ้ าวนัละ 1-2 
คร้ัง และเปิดผา้คลุมในเวลากลางวนัหลงัจากท่ีมีใบเล้ียง
แตกออกแลว้เพื่อใหไ้ดรั้บแสง และปิดคลุมในเวลากลางคืน 
ในระยะเพาะกลา้มกัมีศตัรูของตน้กลา้ไดแ้ก่ จ้ิงหรีดเขา้กดั
กินตน้อ่อน ดงันั้นระยะน้ีตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษโดยอาจใช้
ผงป้องกัน และก าจัดโรยด้านข้างรอบแปลงเพาะกล้าท่ี
พร้อมยา้ยลงแปลงปลูกจะมีอายปุระมาณ 15 วนั หรือมีใบ
จริงแลว้ประมาณ 3-5 ใบ [3] การเก็บเก่ียวเมล่อนหรือแคน
ตาลูปมีอายกุารเก็บเก่ียวประมาณ  80-120  วนัหลงัการปลกู 
ส าหรับระยะการเก็บผลท่ีเหมาะสมให้สังเกตจากลกัษณะ
ดงัน้ี บริเวณรอยต่อของขั้วกบัผลจะพบรอยแตกสีน ้ าตาล
อ่อน สีของผลเปล่ียนจากระยะผลอ่อนท่ี เ ป็นสีเ ขียว
เปล่ียนเป็นสีครีมเขม้ สีเหลือง สีส้ม และสีนวลข้ึนอยู่กับ
สายพนัธ์ุ ร่างแหมีรอยนูนแข็ง และใหญ่อย่างเห็นได้ชัด
มากกวา่ระยะอ่อน เม่ือดมท่ีผลจะไดก้ล่ินหอมอ่อนๆของ
แคนตาลูป การทดสอบทางเคมี ควรมีความถ่วงจ าเพาะของ
น ้ าแคนตาลูปไม่ต ่ากวา่ 1.04 ปริมาณน ้ าตาลไม่ต ่ากวา่ 10 % 
(w/w) การเก็บเมล่อนหรือแคนตาลูปควรเก็บขณะผลสุก
เพียง 80 % ส าหรับเผื่อระยะเวลาในการขนส่ง 2-3 วนัจะท า
ให้เมล่อนหรือแคนตาลูปสุกพอดี เมล่อนพนัธ์ุจัสมินมี
ลกัษณะผิวแบบขรุขระเป็นร่างแห เน้ือในสีส้ม ปลูกได้ดี
ช่วงฤดูหนาว น ้ าหนกัผลประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม และมีอายุ
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การเก็บเก่ียว 60-65 วนัหลงัเพาะเมลด็ [4] การใชไ้นโตรเจน
ท่ีความเขม้ขน้ 300 มิลลิกรัมต่อลิตรในปุ๋ยทางน ้ าก่อนเม
ล่อนออกดอก  และการใชไ้นโตรเจน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในปุ๋ยทางน ้ าหลังเมล่อนออกดอก มีผลท าให้มีปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้ าได้ (องศาบริกซ์) สูงท่ีสุดท่ี 12.16 
องศาบริกซ์ [5]  
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

โด ย ว า ง แผนก า รท ดลอ ง แบบ สุ่ มสม บู ร ณ์ 
(Completely Randomized Design : CRD ) ประกอบดว้ย 4 
วธีิการ จ านวน 5 ซ ้ า ดงัน้ี  

     วิธีการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการ
เก็บเก่ียว 15 วนั  

     วิธีการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการ
เก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการใหน้ ้ า 

     วิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บ
เก่ียว 15 วนั  

     วิธีการท่ี 4 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บ
เก่ียว 15 วนั พร้อมงดการใหน้ ้ า  
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

     การแช่เมล็ด น าเมล็ดพนัธ์ุเมล่อนมาแช่ในน ้ าเปล่า
นาน 3 ชัว่โมง  

     การเพาะกล้าเมล่อน จากนั้นน าเมล็ดหยอดในถาด
หลุมจ านวน 1 เมลด็ โดยใชพ้ืทมอส  

     การเตรียมแปลงปลูกเมล่อน น าส่วนผสม แกลบด า 
ปุ๋ยคอก ขุยมะพร้าว และดินผสมอตัรา 1 : 1 : 1 : 2 ผสม
ทั้ งหมดให้เข้ากัน พร้อมกับท าแปลงเป็นแนวยาวของ
โรงเรือน โดยเวน้ช่องทางเดินไวแ้ลว้ใชพ้ลาสติกสีด าคลุม
แปลงพร้อมกบัเจาะรูส าหรับปลูกตน้เมล่อน 

     การย้ายกล้าเมล่อน  เม่ือตน้เมล่อนอายุได้ 12 วนั
น าไปปลูกในแปลงท่ีไดเ้ตรียมไว ้  

      การเด็ดแขนง เม่ือตน้เมล่อนอายุได ้22 วนัให้เด็ด
แขนงขอ้ท่ี 1-8 ออกในตอนเชา้  

     การขึน้ยอดและเตรียมค้าง เม่ือตน้เมล่อนอายไุด ้25 
วนัโดยการจดัเถาของเมล่อนคือ 1 เถาต่อเมล่อน 1 ตน้ และ
เม่ือเร่ิมออกยอดให้ท าการพนัยอดไวก้บัเชือกวนัละ 1 คร้ัง
ในช่วงเชา้ 

     การตัดแต่งแขนง เม่ือตน้เมล่อนอายุได ้30 วนั ให้
เด็ดยอดแขนง  จากนั้นเล้ียงแขนงขอ้ท่ี 9-12 เพื่อไวผ้สม
เกสร เหนือจากขอ้ 12 ใหเ้ด็ดแขนงยอ่ยออก 

     การผสมเกสร เม่ือตน้เมล่อนอายุได ้40 วนั ท าการ
ผสมเกสร 3-4 แขนงต่อตน้ 

     การแขวนผล เม่ือตน้เมล่อนอายไุด ้50 วนั  ให้เลือก
ผลเมล่อนท่ีมีรูปทรงไข่  ผลสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ ไร้รอยขีด
ข่วน และปราศจากโรคและแมลง โดยใหเ้หลือผลเมล่อนต่อ
ตน้เพียงผลเดียว และใส่ปุ๋ยเกร็ดสูตร 20-20-20 อตัรา 20 
กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 

     การศึกษา  เม่ือเมล่อนอายไุด ้65 วนัท าตามวิธีการท่ี
ก าหนดไว ้ 

     การเกบ็บันทกึและวเิคราะห์ข้อมูล เม่ือตน้เมล่อนอายุ
ได ้80 วนั เร่ิมท าการเก็บเก่ียวเมล่อนโดยการสุ่มตวัอยา่งการ
เก็บขอ้มูลในแต่ละหน่วยการทดลองจ านวน 10 ผลคือ 
น ้ าหนกัต่อผล (กรัม), เส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผล (เซนติเมตร), 
ความหนาของเน้ือต่อผล (เซนติเมตร) และความหวานต่อ
ผล (%บริกซ์) โดยการใชเ้คร่ืองวดัความหวานแลว้น าขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์สถิติ 

 

 
รูปท่ี 1 การเด็ดแขนงเมล่อน 

 

 
รูปท่ี 2 การผสมเกสรเมล่อน 
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รูปท่ี 3 การตดัใบเมล่อนตามวิธีการท่ีก าหนด 

 

 
รูปท่ี 4 การเก็บขอ้มูลเมล่อน 

 
3. ผลการวจิยั 

ตารางที่ 1 แสดงน า้หนักต่อผลและเส้นผ่าศูนย์กลางต่อผล  

วธิีการ/ข้อมูล 
น.น.

ต่อผล
(กรัม) 

เส้นผ่าศู
นย์กลางต่อ
ผล (ซม.) 

วิธีการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 
5 ใบ ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั 

1,539.20 13.78 

วิธีการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 
5 ใบ ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนัพร้อม
งดการให้น ้า 

1,562.80 13.98 

วิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่างตน้เม
ล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั 

1,623.40 14.76 

วิธีการท่ี 4 การไม่ตดัใบล่างตน้เม
ล่อน ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั 
พร้อมงดการให้น ้า 

1,466.40 14.32 

F-test ns ns 
C.V.  (%) 10.50 4.32 

 ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า น ้ าหนักต่อผลไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ โดยวิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่างตน้เม
ล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีน ้ าหนักต่อผลมากท่ีสุด
เท่ากบั 1,623.40 กรัม รองลงมาไดแ้ก่  วธีิการท่ี 2 การตดัใบ

ล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการ
ให้น ้ า มีน ้ าหนักต่อผลเท่ากบั 1,562.80 กรัม และวิธีการท่ี 1 
การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีน ้ าหนกัต่อ
ผลเท่ากบั 1,539.20 กรัม ส่วนวิธีการท่ี 4 การไม่ตดัใบล่าง
ตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ า มี
น ้ าหนกัต่อผลนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1,466.40 กรัม 

     เสน้ผา่ศูนยก์ลางผลพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ โดยวิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการ
เก็บเก่ียว 15 วนั มีเส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผลมากท่ีสุดเท่ากบั 
14.76 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่  วิธีการท่ี 4 การไม่ตดัใบ
ล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ า 
มีเส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผลเท่ากบั 14.32 เซนติเมตร และ
วิธีการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 
15 วนั พร้อมงดการให้น ้ ามีเส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผลเท่ากับ 
13.98 เซนติเมตร ส่วนวธีิการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 
ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีเส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผลนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 13.78 เซนติเมตร 

 
ตารางที่ 2 แสดงความหนาของเน้ือต่อผลและความหวานต่อผล  

วธิีการ/ข้อมูล 
ความ

หนาของเน้ือ
ต่อผล (ซม.) 

ความ
หวานต่อผล 
(% บริกซ์) 

วิธีการท่ี 1 การตดัใบล่าง
ตน้   เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บ
เก่ียว 15 วนั 

4.08 15.04b 

วิธีการท่ี 2 การตดัใบล่าง
ตน้   เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บ
เก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้า 

4.20 15.58a 

วิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบ
ล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 
15 วนั 

4.28 14.14c 

วิธีการท่ี 4 การไม่ตดัใบ
ล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 
15 วนั พร้อมงดการให้น ้า 

4.06 14.22c 

F-test ns ** 
C.V.  (%) 5.67 2.53 

 ns ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 99 % 
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จากตารางท่ี 2 ความหนาของเน้ือต่อผลพบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่าง
ตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีความหนาของเน้ือต่อ
ผลมากท่ีสุดเท่ากบั 4.28 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่ วิธีการ
ท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั 
พร้อมงดการให้น ้ า มีความหนาของเน้ือต่อผลเท่ากบั 4.20 
เซนติเมตร และวิธีการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบ
ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีความหนาของเน้ือต่อผลเท่ากบั 
4.08 เซนติเมตร ส่วนวธีิการท่ี 4 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อน
ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ า มีความหนา
ของเน้ือต่อผลนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 4.06 เซนติเมตร 

ความหวานต่อผลพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % โดยวธีิการท่ี 2 
การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั 
พร้อมงดการให้น ้ า มีความหวานต่อผลมากท่ีสุดเท่ากับ 
15.58 % บริกซ์ มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกวิธีการ 
รองลงมาไดแ้ก่ วิธีการท่ี 1 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบ
ก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีความหวานต่อผลเท่ากบั 15.04 
% บริกซ์ ส่วนวิธีการท่ี 3 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อน
การเก็บเก่ียว 15 วนั มีความหวานต่อผลน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
14.14 % บริกซ์ ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับและ
วธีิการท่ี 4 การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 
วนั พร้อมงดการให้น ้ า มีความหวานต่อผลเท่ากบั 14.22 % 
บริกซ์ 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 
     ผลของการตดัใบล่างก่อนการเก็บเก่ียวท่ีมีต่อขนาด

และความหวานของเมล่อนพนัธ์ุจสัมิน วิธีการท่ี 3 การไม่
ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั มีน ้ าหนกัต่อ
ผล, เส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผล และความหนาของเน้ือต่อผล
มากท่ีสุด ส่วนวธีิการท่ี 2 การตดัใบล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อน
การเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการให้น ้ ามีความหวานต่อผล
มากท่ีสุด การไม่ตดัใบล่างตน้เมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว 15 
วนั มีน ้ าหนกัต่อผล, เส้นผ่าศูนยก์ลางต่อผล และความหนา
ของเน้ือต่อผลมากท่ีสุดเพราะการไม่ตดัใบล่างของตน้เม
ล่อนช่วยให้ตน้เมล่อนสามารถสังเคราะห์แสงและล าเลียง
สารอาหารไปเล้ียงล าตน้ ใบ และผลไดดี้ ส าหรับการตดัใบ

ล่างตน้เมล่อน 5 ใบก่อนการเก็บเก่ียว 15 วนั พร้อมงดการ
ให้น ้ ามีความหวานต่อผลมากท่ีสุด โดยจะตอ้งค่อยๆ ลด
ปริมาณการใหน้ ้ าแก่ตน้เมล่อนลงทีละนอ้ยจนถึง 2 วนัก่อน
เก็บเก่ียว ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความหวานในผลเมล่อน ตน้เมล่อน
จะเกิดอาการเห่ียวในช่วงเวลากลางวนัเป็นการช่วยเพ่ิม
เปอร์เซ็นตน์ ้ าตาลในผล    เมล่อน และยงัช่วยลดปัญหาการ
แตกของผลเมล่อนก่อนการเก็บเก่ียว โดยเมล่อนท่ีจดัว่ามี
ความหวานอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดควร
มีค่าความหวานอยูท่ี่ประมาณ 14 % บริกซ์ข้ึนไปหรืออยา่ง
นอ้ยตอ้งไม่ต ่ากวา่ 12 % บริกซ์เพราะผลเมล่อนยิง่มีค่าความ
หวานมากก็ยิง่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
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Abstract 

The objectives of this study were to investigate productive performance of the crossbred native chicken fed with 
yeast-fermented dried cassava pulp supplementation. There were 2 experiments, The first experiment was to study the 
nutritional value of yeast-fermented dried cassava pulp. The result showed that protein in yeast-fermented dried cassava 
pulp increased from 1.64 to 7.09 percent. The second experiment, there were 4 dietary treatments with 3 replications in 
Completely Randomized Design (CRD), 240 crossbred native chicken were used in this experiment. Treatment 1 was 
control using native chicken commercial feed and treatment 2 3 and 4 were control feed with yeast-fermented dried cassava 
pulp at 4 8 and 12 percent, respectively.  The experiment was carried out for 56 days. The result showed that there were 
no significantly difference (P>0.05) in body weight, body weight gain, feed intake, growth rate and feed conversion ratio in 
all treatments.  Feed cost per kilogram body weight gain were 68.28 69.15 66.40 and 62.74 Baht, which were no 
significantly difference (P>0.05). 

 
Keywords: Yeast-fermented Dried Cassava Pulp, Commercial Feed, Crossbred Native Chicken 
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บทคดัย่อ 

การใช้กากมันส าปะหลังแห้งหมักยีสต์ทดแทน
อาหารขน้ในไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ;.CRD) 
จ านวน 4 กลุ่มทดลองๆละ 3 ซ ้ าๆละ 20 ตวั ใชไ้ก่ลูกผสม
พ้ืนเมืองอายุ 1 เดือน จ านวน 240 ตัว แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองท่ี 1 ศึกษาการเพ่ิมคุณค่า
ทางโภชนะของกากมนัส าปะหลังแห้งโดยกระบวนการ
หมักด้วยเช้ือยีสต์ (Saccharomyces.cerevisiae).พบว่ากาก
มนัส าปะหลังแห้งท่ีผ่านกระบวนการหมกัด้วยเช้ือยีสต์..
สามารถเพ่ิมระดับโภชนะทางโปรตีนได้จากเดิมร้อยละ.
1.64  เพ่ิมเป็นร้อยละ.7.09  การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของ
กากมนัส าปะหลงัแหง้หมกัยสีตต์่อประสิทธิภาพการผลิตไก่
ลูกผสมพ้ืนเมือง โดยสัตวท์ดลองได้รับอาหารทดลอง 4 
สูตรไดแ้ก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 อาหารพ้ืนฐาน (โปรตีนร้อยละ 
14) กลุ่มทดลองท่ี 2 3 และ 4 อาหารพ้ืนฐานร่วมกบักากมนั
ส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต์ท่ีระดับร้อยละ 4 8 และ 12 
ตามล าดับ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัตวท์ดลองได้รับ
อาหารขน้ตามกลุ่มทดลอง ในปริมาณท่ีเท่ากนัทุกคอก เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองพบว่า  น ้ าหนักตัวเฉล่ีย อัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน ประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารเป็นน ้ าหนักของสัตว์ทดลองทุกกลุ่มทดลองไม่มี
ความแตกต่ างกันทางส ถิ ติ  (P>0.05) ดังนั้ นกากมัน
ส าปะหลงัแหง้ หมกัยสีตส์ามารถใชเ้ล้ียงไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง 
ไดถึ้งร้อยละ 12 โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต และ
เม่ือน าขอ้มูลไปคิดด้านตน้ทุนราคาค่าอาหารต่อกิโลกรัม 
สูตรอาหารท่ีเสริมด้วยกากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต์ท่ี
เพ่ิมข้ึนท่ีระดบัร้อยละ 8 และ12 ราคาตน้ทุนค่าอาหารต่อ
น ้ าหนักเพ่ิม 1 กิโลกรัมจะลดลง โดยมีค่าเท่ากับ 68.28, 
69.15, 66.40 และ 62.74 บาทในไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองทั้ง 4 
กลุ่มทดลองตามล าดบั ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
ค าส าคญั : กากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต์, อาหารขน้ , ไก่
ลูกผสมพ้ืนเมือง 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันผู ้บริโภคนิยมบริโภคเน้ือไก่พ้ืนเมือง
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไก่พ้ืนเมืองมีสัดส่วนของปริมาณไขมนั

และโปรตีนท่ีเหมาะสม เน้ือมีลกัษณะท่ีแน่นและมีรสชาติดี 
นอกจากน้ีไก่เน้ือพ้ืนเมืองยงัมีความทนทานต่อโรคและ
สภาพแวดลอ้มไดดี้ แต่มีขอ้ดอ้ยคือมีการเจริญเติบโตชา้และ
ให้ผลผลิตต ่า นักวิจัยจึงไดมี้การพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุ 
โดยการน าไก่พนัธ์ุโร๊ดไอแลนด์เรดเพศผูผ้สมกบัไก่พนัธ์ุ                 
บาร์พลีมทัร็อคเพศเมีย จากนั้นน าลูกตวัเมียมาผสมกบัไก่
พนัธ์ุพ้ืนเมืองได้ลูกเป็นไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง เน่ืองจากมี
สายเลือดของไก่พนัธ์ุเน้ือทางการคา้ท าให้มีสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตท่ีดีกว่าไก่พ้ืนเมือง นอกจากน้ีกรมปศุสัตว์มี
นโยบายด้านการวิจัย  และพัฒนาพัน ธ์ุสัตว์ปีกและ
เทคโนโลยีการจัดการต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและการเล้ียงดูของเกษตรกรรายย่อยในทอ้งถ่ิน 
และเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ดั้ งนั้น กลุ่มงานสัตวปี์ก กอง
บ ารุงพนัธ์ุสัตว ์จึงไดท้ าการวิจยัผสมพนัธ์ุไก่สามสายพนัธ์ุ
ข้ึนมา เพ่ือท าเป็นสายแม่พันธ์ุ ท่ีมีคุณสมบัติให้ ลูกดก 
เจริญเติบโตเร็ว เน้ือหนา้อกเต็ม และเม่ือน าไปผสมกบัพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองแลว้จะใหลู้กผสมส่ีสายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่าง
กบัไก่พ้ืนเมือง คุณภาพเน้ือทดัเทียมหรือดีกว่าไก่พ้ืนเมือง 
[1]  

 มันส าปะหลัง เ ป็น พืช ท่ี มีการปลูกกันอย่า ง
แพร่หลายในประเทศไทย มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนทุกปี
ประมาณปีละ   16-25 ลา้นตนั โดยหัวมนัส าปะหลงัสด
ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต ์ของปริมาณท่ีผลิตไดแ้ต่ละปีจะถูก
น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ซ่ึงใน
กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจะมีเศษเหลือเป็นกาก
มนัส าปะหลงัถึงร้อยละ 11.1  [2] โดยพบวา่ในกากมนั
ส าปะหลงัยงัมีโภชนะหลงเหลืออยู ่(แป้งร้อยละ 68.89, เถา้
ร้อยละ 1.70, โปรตีนร้อยละ 1.55,  เยื่อใยร้อยละ 27.75 และ
ไขมนัร้อยละ 0.12) ซ่ึงน่าจะน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารสัตว์
ได้      จากการรวบรวมเอกสารพบว่ากากมันส าปะหลัง
สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารไก่เน้ือไดร้้อย
ละ 8 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต [3] 
แต่ เน่ืองจากกากมันส าปะหลังมีข้อจ ากัดคือ มีปริมาณ
โปรตีนต ่าและมีเยือ่ใยสูง การใชก้ากมนัส าปะหลงัใน  สูตร
อาหารไก่เน้ือจึงใชไ้ดใ้นระดบัต ่า ดงันั้นจึงมีแนวคิดวา่หาก
มีการปรับปรุงโภชนะของกากมันส าปะหลังโดยวิธีการ
หมักด้วยเช้ือจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมปริมาณโปรตีนให้สูงข้ึน 
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น่าจะสามารถเพ่ิมระดับการใช้กากมนัส าปะหลงัในสูตร
อาหารไก่ลูกผสมสามสายพนัธ์ุไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารท่ี
เ ก่ียวข้องพบว่าเ ช้ือยีสต์เ ป็นเ ช้ือจุลินทรีย์ท่ี นิยมใช้ใน
กระบวนการหมกัวตัถุดิบอาหารสัตว ์ จากการศึกษาการใช้
ยีสต์ Saccharomyces cerevisiaeในการหมักกากมัน
ส าปะหลงัสามารถเพ่ิมโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 4.4 ถึง 10.9 [2] 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผล
ของการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะของ  กากมนัส าปะหลงัโดย
วิธีการหมกัดว้ยเช้ือยีสต์ Saqccharomyces cerevisiae และ
ศึกษาผลของการใช้กากมนัส าปะหลงัท่ีผ่านกระบวนการ
หมกัตั้งแต่ระดบัร้อยละ 0 4 8 และ12 ทดแทนในอาหารขน้
ในอาหารไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่
ลูกผสมพ้ืนเมือง 
การตรวจเอกสาร 

กากมนัส าปะหลงั หมายถึง กากเน้ือมนัส าปะหลงั
ท่ีเหลือหลงัจากสกดัแป้งออกไปแลว้      มีลกัษณะเปียก มีสี
ขาวขุ่น และยงัมีความช้ืนสูง ประมาณร้อยละ 70 - 80 เม่ือ
น ามาท้ิงไวใ้นสภาพสมัผสักบัอากาศจะมีเช้ือราเจริญข้ึน ท า
ให้เกิดการเน่าเสีย ซ่ึงส่งผลท าให้สีของกากมนัส าปะหลงั
เปล่ียนจากสีขาวขุ่นเป็นสีเทา - ด า มีลกัษณะไม่น่ากิน และ
ยงัมีกล่ินเหม็น [4] ซ่ึงเป็นผลท่ีก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งกากมนัส าปะหลงัยงัมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามความตอ้งการพืชพลงังานท่ีสูงข้ึน ท าให้มีการคิดคน้
การน ากากมนัส าปะหลงัมาใช้เป็นวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มี
ราคาถูก ส่วนประกอบทางโภชนะของกากมนัส าปะหลงั ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางโภชนะของกากมนัส าปะหลงั 

Composition % wet basis % dry basis 
Starch 

Moisture 
Ash 

Protein 
Fiber 
Fat 
pH 

17.80 
72.00 
0.44 
0.40 
7.17 
0.03 
4.99 

68.89 
- 

1.70 
1.55 
27.75 
0.12 
4.99 

ท่ีมา: สุทิศา (2553)[3] 

 เน่ืองจากกากมันส าปะหลงัมีระดับโปรตีนเป็น
องค์ประกอบท่ีต ่ า  วิธีการหมัก ( fermentation) เ พ่ือเพ่ิม

ปริมาณโปรตีนให้สูงข้ึน น่าจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมการ
ใชป้ระโยชน์จากกากมนัส าปะหลงัได้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงจะเห็น
ไดว้า่กากมนัส าปะหลงัยงัมีคุณค่าทางโภชนาการหลงเหลือ
อยูบ่า้งพอท่ีสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของกากมนัส าปะหลงักับ
วตัถุดิบอาหารต่างๆ 
ชนิด องคป์ระกอบ (เปอร์เซ็นต)์ 

DM CP Fat NDF ADF NFC 
มนัส าปะหลงั 
กากมนัส าปะหลงัแห้ง 
กากมนัส าปะหลงัสด 
กากมนัส าปะหลงัหมกั 

90.0 
94.42
21.0 
26.5 

2.21 
1.64 
3.18 
2.76 

0.45 
- 

0.18 
0.17 

10.72 
25.65 
27.05 
27.71 

5.74 
17.79 
18.58 
18.70 

82.96 
- 

55.30 
40.83 

ปลายขา้ว 
เมล็ดขา้วโพด 

87.9 
89.2 

7.74 
11.2 

1.11 
3.97 

- 
79.38 

- 
8.32 

- 
3.28 

หมายเหตุ: วตัถุแห้ง (dry matter, DM), โปรตีนหยาบ (Crude Protein, 
CP), ไขมนั (Fat), ส่วนผนงัเซลล ์ (Neutral Detergent Fiber, NDF), 
ลิกนินและเซลลูโลส ( Acid Detergent Fiber, ADF), คาร์โบไฮเดรต 
(Nitrogen Free Extract, NFE) 
ท่ีมา: สิทธิศักด์ิและคณะ (2559)[4] 

 สุชีพและคณะ(2533).ไดศึ้กษาการใชม้นัส าปะหลงั
หมักยีสต์ในสัตว์ปีกโดยใช้ทดแทนปลายข้ าวในสูตร
อาหารเป็ดเน้ือ มีการเปรียบเทียบโปรตีนท่ีระดบัร้อยละ 0, 
25, 50, 75 และ 100 โดยมีการแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การ
ทดลองท่ี 1 ใชเ้ล้ียงเป็ด 1-4 สัปดาห์ พบวา่เป็ดเน้ือท่ีไดรั้บ
อาหารผสมมนัส าปะหลงัหมกัทดแทนปลายขา้วทุกระดบั มี
สมรรถภาพการผ ลิตต ่ า กว่ าก ลุ่ม ท่ี เ ล้ี ย งด้วยอาหาร
เปรียบเทียบ และในการทดลองท่ี 2 ใช้เล้ียงเป็ดอายุ 4-8 
สัปดาห์ พบว่าเป็ดเน้ือท่ีมีการเล้ียงด้วยอาหารผสมมัน
ส าปะหลังหมักทดแทนปลายข้าวท่ีระดับร้อยละ 25 มี
สมรรถภาพการผลิตดีท่ีสุด และใช้ตน้ทุนค่าอาหารในการ
เพ่ิมน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด และงานทดลองของสุ
ทิศา.(2553)รายงานวา่การเสริมกากมนัส าปะหลงั.ท่ีระดบั 0 
4 8 12  และ 16 พบวา่สมรรถนะการเจริญเติบโตและการยอ่ย
ได้ของโภชนะลดลงตามล าดับกากมนัส าปะหลงัท่ีเพ่ิมข้ึน 
แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติเม่ือใชก้ากมนัส าปะหลงัท่ี
ระดบัร้อยละ 8.หรือต ่ากวา่ ไก่เน้ือท่ีไดรั้บกากมนัส าปะหลงั
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มีน ้ าหนักก๋ึนเพ่ิมข้ึนและไขมนัในช่องท้องลดลง แตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

กระบวนการท ากากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยสีต์ 
1. การท าน ้ าหวัเช้ือยสีต ์

   1.1 ใชน้ ้ า 10 ลิตร/น ้ าตาลทราย 2 กิโลกรัม 
ผสมใหล้ะลายเขา้กนั 

       1.2  แลว้เทผงยสีตป์ริมาณ 0.5 กิโลกรัม ลงไป
ผสมให้ผงยีสต์แตกตัวละลายเขา้กันจากนั้นบ่มท้ิงไว ้30 
นาที 

2. การเตรียมสารละลายกากน ้ าตาล + ปุ๋ยเกลือ 
(สูตร 21-0-0) เพ่ือใชเ้ป็นอาหารเล้ียงยสีต ์

  2.1ใชน้ ้ า 190 ลิตร/กากน ้ าตาล (15 กิโลกรัม) / 
ปุ๋ยเกลือสูตร 21-0-0 (3 กิโลกรัม)ผสมใหเ้ขา้กนั 

3. การผสมน ้ าหมกักากมนัส าปะหลงั 
     3.1 น าหัวเช้ือยีสต์ท่ีท าการบ่มไวท่ี้ระยะเวลา 

30 นาที เทลงผสมในถงัเขา้กบัส่วนผสมอาหารเล้ียงยสีต ์
      3.2 จากนั้ นท าการกวนส่วนผสมให้เข้ากัน 

ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
4. การหมกักากมนั 
     4.1 เตรียมกากมนับรรจุถุงพลาสติกซ้อนดว้ย

กระสอบ 10.ถุง จ านวนถุงละ 10กิโลกรัม 
      4.2 เทน ้ าหมกัลงไปปริมาณ 20 ลิตร/ถุง 
      4.3 เปิดปากถุงท้ิงไว ้8 ชัว่โมง 
      4 .4 เ ม่ือครบ 8  ชั่วโมง ท าการปิดปากถุง

กระสอบให้แน่นโดยไล่อากาศออกให้มากท่ีสุดไม่ให้มีรู
หรือช่องอากาศเขา้เด็ดขาด 

      4.5 หมกัท้ิงไว ้15 วนั  
 5. เก็บตวัอยา่งส่งวิเคราะห์เพื่อหาระดบัโภชนะท่ี

ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ภาควิชาสัตวศาสตร์    
.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และท าการ
ทดลองกบัสตัวท์ดลองต่อไป 
 ศึกษาผลของกากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยสีต์ต่อ
ประสิทธิภาพการผลติไก่ลูกผสมพื้นเมือง 
 ท าการทดลองกบัไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองจ านวน 240 
ตวั อาย ุ 1 เดือน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design ; CRD).จ านวน 4 กลุ่ม
ทดลองๆละ 3 ซ ้ าแต่ละซ ้ าใชไ้ก่จ านวน 20 ตวั เล้ียงดว้ย
อาหารดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มทดลองท่ี 1 อาหารพ้ืนฐาน (อาหารข้น
โปรตีนร้อยละ 14) 

กลุ่มทดลองท่ี 2 อาหารพ้ืนฐานร่วมกับกากมนั
ส าปะหลงัแหง้หมกัยสีต ์ท่ีระดบัร้อยละ 4 

กลุ่มทดลองท่ี 3 อาหารพ้ืนฐานร่วมกับกากมนั
ส าปะหลงัแหง้หมกัยสีต ์ท่ีระดบัร้อยละ 8 

กลุ่มทดลองท่ี 4 อาหารพ้ืนฐานร่วมกับกากมนั
ส าปะหลงัแหง้หมกัยสีต ์ท่ีระดบัร้อยละ 12 

ท าการทดลองระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ.2561  โดยในระยะปรับสัตว์ก่อนเข้า
ทดลอง  (Preliminary Period) น าสตัวข์งัคอกเพื่อปรับสภาพ
ให้คุ ้นเคยกับคอกและคนเล้ียง เป็นเวลา 14 วนั โดยให้
สัตวท์ดลองทุกตัวได้รับอาหารข้นตามกลุ่มทดลอง และ
ระยะทดลอง (Experimental Period) เป็นระยะเวลา 8 
สปัดาห์ มีการบนัทึกปริมาณอาหารท่ีให ้อาหารท่ีเหลือ และ
ชั่งน ้ าหนักสัตว์ทดลองทุกตัว ทุกๆ 1 สัปดาห์ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาค านวณหาค่าเฉล่ียและ

น าไปวเิคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี Analysis 
of Variance และวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย   
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

3. ผลการวจิยั 

3.1 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของกากมัน
ส าปะหลังแห้ง ด้วยกระบวนการหมัก ด้วย เ ช้ือยีส ต์ 

Saccharomyces cerevisiae 
    จากการทดลองการเพ่ิมระดับโภชนะของกาก

มนัส าปะหลงัแห้งดว้ยกระบวนการหมกัด้วยเช้ือยีสต์เป็น
เวลา 15.วนัโดยพบว่ากากมันส าปะหลังแห้งท่ีได้รับการ
หมกัดว้ยยสีตร่์วมกบัปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต สูตร 21 - 0 - 0 
และกากน ้ าตาล โดยพบว่าสามารถเพ่ิมระดับทางโภชนะ
เพ่ิมข้ึนได ้เม่ือเทียบกบักากมนัส าปะหลงัแห้งท่ีไม่ไดผ้่าน
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กระบวนการหมกัดว้ยยีสต์ร่วมกับปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
สูตร 21 - 0 - 0 และกากน ้ าตาลโดยไดท้ าการเก็บตวัตวัอยา่ง
วตัถุดิบส่งตรวจวดัผลท่ีหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์อาหารสัตว ์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดงัแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบองคป์ระกอบทางโภชนะของกากมนัส าปะหลงั
แห้งกับกากมันส าปะหลังแห้งหมักด้วยยีสต์  Saccharomyces. 
Cerevisiae 
ชนิด องคป์ระกอบ (เปอร์เซ็นต)์ 

Moist Ash CP EE CF Energy 
(Kcal) 

กากมนัส าปะหลงัแห้ง - 3.66 1.64 - 10 3,027 
กากมันส าปะหลังแห้ง
หมกัยสีต ์

3.02 7.97 7.09 0.56 4.42 3,561.4
1 

หมายเหตุ: ความช้ืน (Moist), เถา้ (Ash), โปรตีนหยาบ (Crude 
Protein, CP), ไขมนัหยาบ (Ether Extract, EE), เยื่อใยหยาบ (Crude 
Fiber, CF), พลงังาน (Energy) 

 

3.2 ศึกษาผลของกากมันส าปะหลังแห้งหมักยีสต์
ต่อประสิทธิภาพการผลติไก่ลูกผสมพื้นเมือง 
  - น ้ าหนักตัวเฉล่ีย (Body Weight) 
น ้ าหนักตัวเฉล่ียของสัตว์ทดลองแต่ละช่วงอายุของการ
ทดลองของไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง ท่ีได้รับอาหารข้นและ
อาหารขน้เสริมดว้ยกากมนัส าปะหลงัหมกัยีสตท่ี์ระดบัร้อย
ละ 4 8 และ 12 มีน ้ าหนักตวัเม่ือส้ินสุดการทดลองเท่ากับ 
1.39 1.34 1.32 และ 1.46 กิโลกรัมตามล าดับ ซ่ึงมีค่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
  -น ้ าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน (Body Weight 
Gain) ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองท่ีไดรั้บอาหารขน้และอาหารขน้
เสริมด้วยกากมันส าปะหลงัหมกัยีสต์ท่ีระดับร้อยละ 4 8 
และ 12 มีน ้ าหนกัตวัเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดการทดลองเท่ากบั 
0.886 0.848 0.853 และ 0.961 กิโลกรัมตามล าดบั ซ่ึงมีค่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
  - อตัราการเจริญเติบโต (Average Daily 
Gain) อตัราการเจริญเติบโตของสัตวท์ดลองแต่ละช่วงอายุ
ของกลุ่มท่ี 1  2  3 และ 4 จากการศึกษาพบว่าอัตราการ
เจริญเติบโตของสัตว์ทดลองตลอด 8 สัปดาห์ของการ
ทดลองมีค่าเท่ากบั 15.83 14.40 15.23 และ 15.56 กรัมต่อตวั
ต่อวนัตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

  - ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ีย (Average 
Daily Feed Intake) ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ียต่อตวัต่อวนั
ของสัตวท์ดลองแต่ละช่วงอายขุองการทดลอง สัตวท์ดลอง
ทุกตวัจะไดรั้บอาหารในปริมาณเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนั มีค่า
เท่ากบั 90 กรัมต่อตวัต่อวนัทุกกลุ่มทดลอง 
  - อตัราการแลกเน้ือ (Feed Conversion 
Ratio) อตัราการแลกเน้ือของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองทั้ง 4 กลุ่ม
ทดลอง ตลอดการทดลองมีค่าเท่ากบั 5.69 5.95 5.91 และ 
5.78 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
  - ตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนักตวัเพ่ิม 1 
กิโลกรัม เม่ือพิจารณาถึงตน้ทุนค่าอาหารไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง
กลุ่มท่ี 4  ซ่ึงไดรั้บกากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต์ร้อยละ 
12 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนักตวัเพ่ิม 1 กิโลกรัมต ่ากว่า
กลุ่มอ่ืนๆ คือมีค่าเท่ากบั 62.74 บาท ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 4 ผลของการเสริมกากมนัส าปะหลงัหมกัยสีตต่์อสมรรถภาพการผลิตของ
ไก่ลูกผสมพื้นเมือง 

 
ค่าสังเกต 

 
อาหาร
ขน้ 

อาหารขน้เสริมกากมนัหมกัยสีต์ 
(ร้อยละ) 

4 8 12 
จ านวนไก่ (ตวั) 
น ้ าหนกัตวัเร่ิมทดลอง (กก./ตวั) 
น ้ าหนกัตวัสุดทา้ย (กก./ตวั) 
น ้ าหนกัตวัท่ีเพิ่มข้ึน (กก./ตวั) 
ปริมาณการกินอาหาร (ตวั/กรัม) 
อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/ตวั/
วนั) 
อตัราการแลกเน้ือ 
ราคาอาหารทดลอง (บาท) 
ต้นทุนค่าอาหารต่อการ เพิ่ ม
น ้ าหนกัตวั 1 กก. (กก./บาท) 

60 
0.50 
1.39 

0.886 
90 

15.83 
5.69 

12.00 
68.28 

60 
0.50 
1.34 

0.848 
90 

14.40 
5.95 

11.61 
69.15 

 

60 
0.47 
1.32 

0.853 
90 

15.23 
5.91 

11.23 
66.40 

60 
0.50 
1.46 

0.961 
90 

15.56 
5.78 

10.85 
62.74 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  

จากการศึกษาการปรับคุณค่าทางโภชนะของกากมนั
ส า ป ะ ห ลั ง แ ห้ ง  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ห มั ก ด้ ว ย เ ช้ื อ ยี ส ต ์
Saccharomyces.cerevisiae สามารถเพ่ิมคุณค่าทางโภชนะ
ของกากมนัส าปะหลงัแห้งได้  ร้อยละ 7.09 ไก่ลูกผสม
พ้ืนเมืองท่ีไดรั้บกากมนัส าปะหลงัแหง้หมกัยสีตท่ี์ระดบัร้อย
ละ 0  4  8 และ 12 น ้ าหนกัตวัเฉล่ียและน ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลอดการทดลอง อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ
การเปล่ียนอาหารไม่แตกต่างกัน และการเสริมกากมัน
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ส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต์ท่ีระดบัร้อยละ 8 และ 12 ช่วยลด
ตน้ทุนค่าอาหารไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองได ้

จากการศึกษาผลการใชก้ากมนัส าปะหลงัแห้งหมกั
ยสีตต์่อประสิทธิภาพการผลิตไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง โดยศึกษา
วิธีการเ พ่ิมคุณค่าทางโภชนะโดยวิธีการหมักกากมัน
ส าปะหลังแห้งด้วยเ ช้ือยีสต์ .Saccharomyces.cerevisiae.
สามารถเพ่ิมระดบัโภชนะทางโปรตีนไดร้้อยละ 7.09 เม่ือ
น าไปใชเ้ล้ียงไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองท่ีระดบัร้อยละ 0  4  8 และ 
12 เ พ่ือ ศึกษาผลของ  น ้ าหนัก เฉ ล่ียต่อตัว  อัตราการ
เจริญเติบโต (ADG) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็น
น ้ าหนกัตวั (FCR) พบวา่มีผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่การ
ใช้กากมันส าปะหลังแห้งหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นท่ี
ระดับสูงข้ึน สามารถลดต้นทุนค่าอาหารมากกว่ากลุ่ม
ทดลองท่ีไม่ไดรั้บการเสริมกากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยีสต ์
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานทดลองของ  สุทิศา  (2553) ท่ี
รายงานวา่การเสริมกากมนัส าปะหลงั ท่ีระดบัร้อยละ 0 4 8 
12 และ16 ท าใหส้มรรถนะการเจริญเติบโต และการยอ่ยได้
ของโภชนะลดลงตามล าดบัของกากมนัส าปะหลงัท่ีเพ่ิมข้ึน 
แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติเม่ือใชก้ากมนัส าปะหลงัท่ี
ระดบัร้อยละ 8 หรือต ่ากวา่ ไก่เน้ือท่ีไดรั้บกากมนัส าปะหลงั
มีน ้ าหนกัก๋ึนเพ่ิมข้ึนและไขมนัในช่องทอ้งลดลง ซ่ึงมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และงานวจิยัของสุชีพและ
คณะ (2533)ท่ีศึกษาการใช้มันส าปะหลงัหมกัโปรตีนสูง
ทดแทนปลายข้ าวในสูตรอาหารเล้ียงเป็ ดเน้ือ มีการ
เปรียบเทียบโปรตีนท่ีระดบัร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ใช้
เล้ียงเป็ดอาย ุ4-8 สัปดาห์  พบว่ า    เป็ ดเน้ือท่ีมีการ
เล้ียงด้ วยอาหารผสมมนัส าปะหลงัหมกัทดแทนปลายขา้ว
ท่ีระดับร้อยละ 25 มีสมรรถภาพการผลิตดีท่ีสุด และใช้
ตน้ทุนค่าอาหารในการเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด 

 
 ข้อเสนอแนะ 

       ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
    การน าไปใช้ในการเล้ียงสัตว์ควรมีการเสริม

วิตามินแร่ธาตุลงไปด้วย เพ่ือให้สัตว์ได้รับสารอาหารท่ี
ครบถว้น และการน ากากมนัส าปะหลงัแห้งหมกัยีสตไ์ปใช้
กบัสัตวค์วรใชใ้นระดบัท่ีน้อยก่อนแลว้ค่อยๆ เพ่ิมปริมาณ
ข้ึน เพ่ือใหส้ตัวไ์ดท้ าการคุน้เคยและปรับสภาพไดดี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาใน

การทดลอง และศึกษาทดลองกบัลูกไก่อายุแรกเกิด ถึงผล
ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ตลอดไปจนถึงการให้
ผลผลิตไข่ และประสิทธิภาพต่อการฟักไข่ใหลู้กต่อไป  
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ผลการใช้สารสกดักระชายไทยต่อสมรรถนะการผลติของไก่กระทง 

Utilization of Fingerroot Extract (Boesenbergia rotunda (L) Mansf. on Productive Performance of 
Boiler Chicken 

 

เอกสิทธ์ิ สมคุณา 1,*  และอ าพล  ชาญชัยวฒันา 1 

 
 

 
Abstract 

 The objective of this study was to investigate the effect of fingerroot extract on productive performance of boiler 
chicken. The experiment was conducted using Completely Randomized Design. A total of 96 two weeks - old boiler were 
divided in to 4 treatments, each treatment consisted of 3 replications with  8 chickens per replicate. The experiment data 
were collected for average daily feed intake, average daily gain and feed conversion ratio from 15-35 days age. The result 
of this study found that there has no significant of average daily feed intake (p>.05) and it was 128.58, 126.31, 125.60 and 
125.18 grams/bird/day respectively. The average daily gain was 68.47, 71.50, 68.43 and 70.91 grams/bird/day respectively 
that has no significant also. In addition, we found that the feed conversion ratio or FCR was 1.90, 1.76, 1.87 and 1.80 
respectively, there is no significant (p>.05). The result of this study concluded that supplemented of Fingerroot extract has 
no significant effect on average feed intake, ADG and FCR in boiler chickens through the experimental period. 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาผลของการใช้กระชายผสมน ้ าเ ป็น
สมุนไพรเล้ียงไก่กระทง  ช่วงอาย ุ15-35 วนั  จากการศึกษา
ท าการทดลองแบบ CRD แบ่งการทดลองเป็น 4 Treatment 
3 ซ ้ า โดยใชไ้ก่ซ ้ าละ 8 ตวั รวมไก่ทั้งหมด 96 ตวั ท าการเก็บ
ขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนหาค่าทางสถิติ 
พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของไก่กระทงเฉล่ียเท่ากับ 
68.47, 71.50, 68.43 และ 70.91 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั ซ่ึง
ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ  ปริมาณการกินอาหารโดย
เฉล่ียเท่ากบั 128.58, 126.31, 125.60 และ 125.18 กรัม/ตวั/
วนั ตามล าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในทาง
สถิติ (P<0.01) อตัราแลกเน้ือโดยเฉล่ีย 1.90, 1.76, 1.87 และ 
1.80 ตามล าดับ ซ่ึงไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ และ
ตน้ทุนค่าอาหารต่อ  น ้ าหนกัตวัเพ่ิม 1 กิโลกรัม เฉล่ีย
เท่ากบั 18.81, 17.33, 18.52 และ 17.83 บาท/กิโลกรัม 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัการเล้ียงไก่กระทงนั้นมกัมีการเล้ียงแบบง่าย  

การจดัการเร่ืองอาหารมีความสะดวก ระยะเวลาในการเล้ียง
สั้น  และในการเล้ียงแต่ละคร้ังมีการใชย้าในการป้องกนัและ
รักษาโรคต่าง  ๆ จึงได้มีการศึกษาและการทดลองใช้
สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณต่าง ๆ ซ่ึงกระชายเป็นสมุนไพรท่ีรู้จกั
กนัทัว่ไป  สามารถปลูกไดแ้ละมีขายกนัตามทอ้งตลาด  ซ่ึง
การศึกษาสมุนไพรกระชายมีสรรพคุณในการช่วยขบัลมแก้
ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียด แกบิ้ด (ส านกัสวสัดิการสงัคม, 
2530) และกระชายยังมีประสิทธิภาพในการยับย ั้ งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียไดดี้กวา่รา และยีสต ์โดยเฉพาะรา
ท่ีท าเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร (นิจศิริ, 2542) ซ่ึงจาก
การศึกษาและทดลองในคร้ังน้ี เพ่ือท่ีจะศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อตัราการแลกเน้ือ และ
ตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

 .อุปกรณ์ในการเลีย้งไก่ 

 1.1ไก่กระทงคละเพศ จ านวน 96 ตวั 

 1.2โรงเรือน กั้นคอก 12 คอก มีขนาด 1x1 เมตร 

ส าหรับลูกไก่คอกละ 8 ตวั 

 1.3กระติกน ้ า จ านวน 12 ใบ 

 1.4ถงัอาหาร จ านวน 12 ใบ 

 1.5เคร่ืองกกแบบฝาชี 1 เคร่ือง ประกอบดว้ย

หลอดไฟกลมขนาด 100 วตัต ์3 หลอด 

 1.6วสัดุรองพ้ืน เช่น แกลบ 

 1.7อาหารระยะแรกเกิดถึงขาย จ านวน 8 ถุง 

 1.8เคร่ืองชัง่ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง 

 1.9ยาปฏิชีวนะ และวติามินละลานน ้ า 

 อุปกรณ์และวธีิการเตรียมน า้กระชาย 

 2.1กระชายฝานตากแหง้ 

 2.2หมอ้ตม้น ้ าขนาด 15 ลิตร  3 ใบ 

 2.3เคร่ืองชัง่ละเอียด 

 2.4ถงัส าหรับใส่น ้ ากระชาย จ านวน 3 ถงั 

 2.5เตาแก๊ส จ านวน 3 หวั 

 2.6เทอร์โมมิเตอร์ จ านวน 3 อนั 

 วธีิการเตรียมน า้กระชาย 

 3.1น าน ้ า 10 ลิตร ใส่หมอ้จ านวน 3 ใบ แลว้น าตั้ง

ไฟ 

 3.2 ชัง่กระชายในตาชัง่ละเอียด เพ่ือท่ีจะหา

ปริมาณท่ีตอ้งใชใ้นแต่ Treatment ซ่ึงหาในระดบั 0.5, 

0.7, 1.0 เปอร์เซ็นต ์ไดด้งัน้ี 

 ปริมาณกระชายท่ีตอ้งใชใ้นระดบั 0.5% หรือ 50 

กรัม/น ้า 10 ลิตร 

 -ปริมาณกระชายท่ีตอ้งใชใ้นระดบั 0.7% หรือ 70 

กรัม/น ้า 10 ลิตร 

 -ปริมาณกระชายท่ีตอ้งใชใ้นระดบั 1% หรือ100 

กรัม/น ้า 10 ลิตร 

 3.3เม่ือสงัเกตแลว้วา่น ้ าเดือดจึงน าเทอร์โมมิเตอร์

วดัท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แลว้น ากระชายไปตม้

พร้อมกนัทั้ง 3 ส่วน ปิดฝาหมอ้จบัเวลา 30 นาที 

 3.4เม่ือครบ 30 นาที ปิดแก๊สและยกลง รอจนน ้ า

กระชายเยน็ แลว้จึงน าไปเล้ียงไก่ตาม Treatment 

 วธีิการทดลอง 

1.เตรียมคอกไก่ ท าการกกลูกไก่ 15 วนั 
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2.ท าวคัซีน เม่ือไก่อายปุระมาณ 3 วนั ท าวคัซีน  นิว

คาสเซิล และอาย ุ7 วนั ท าวคัซีนป้องกนัโรคหลอดลม

อกัเสบ 

3.หลงักกแลว้ 15 วนั แยกลูกไก่ตามแผนการทดลอง

แบบ CRD คือ มี 4 Treatment 3 ซ ้ าๆละ 8 ตวั เม่ือแยก

ลูกไก่แลว้ใหอ้าหารส าเร็จรูปตามปกติ และน ้ ากระชาย

ตาม Treatment เพื่อใหลู้กไก่มีความคุน้เคยกบัน ้ าและ

อาหาร 2 วนั โดยแต่ละ Treatment เพ่ือใหลู้กไก่มี

ความคุน้เคยกบัน ้ าและอาหาร 2 วนั โดยแต่ละ 

Treatment ใหด้งัน้ี 

- Treatment ท่ี 1 ใหน้ ้ าธรรมดา (0%) 

- Treatment ท่ี 2 ใหก้ระชายผสมน ้ าในระดบั (0.5%) 

- Treatment ท่ี 3 ใหก้ระชายผสมน ้ าในระดบั (0.7%) 

- Treatment ท่ี 4 ใหก้ระชายผสมน ้ าในระดบั (1%) 

 การบันทกึข้อมูลและวเิคราะห์ผล 

1.ชัง่น ้ าหนกัไก่เร่ิมตน้ท าการทดลองเม่ือไก่อาย ุ15 วนั 

2.ชัง่น ้ าหนกัไก่ทุก ๆ 7 วนั จนส้ินสุดการทดลอง 

3.ชัง่ปริมาณอาหารท่ีไก่กินเหลือในแต่ละวนั หา

ค่าเฉล่ียต่อตวัใน 7 วนั 

4.น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 

(ANOVA) 

5.วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย LSD  

 สถานทีท่ าการทดลอง 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบุีรีรัมย ์

ระยะเวลาท าการทดลอง 

 ตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัท่ี 8 มีนาคม 

2560 รวมทั้งส้ิน 35 วนั 
 

 

3. ผลการวจิยั 

ในการศึกษาสมรรถนะของไก่กระทง จากการเล้ียง
ไก่กระทงคละเพศท่ีเล้ียงโดยการใชก้ระชายผสมน ้ าให้ไก่กิน
ในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ มี
น ้ าหนักเร่ิมการทดลองเฉล่ียเท่ากบั 401.25, 400.83, 403.75 

และ 396.83 กรัม/ตวั ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ  

น า้หนักตวัเฉลีย่ 
-ไก่กระทงเม่ืออายุ 21 วนั ใหกิ้นน ้ ากระชายผสมน ้ า

ในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5,0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต ์มีน ้ าหนกั
ตวัเฉล่ีย 909.58, 899.83, 887.75 และ 905.83 กรัม/ตัว 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

-ไก่กระทงเม่ืออายุ 28 วนั ใหกิ้นน ้ ากระชายผสมน ้ า
ในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต ์มีน ้ าหนกั
ตวัเฉล่ีย 1,361.67, 1,385.83, 1,394.58 และ 1,347.92 กรัม/
ตวั ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

-ไก่กระทงเม่ืออายุ 35 วนั ใหกิ้นน ้ ากระชายผสมน ้ า
ในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต ์มีน ้ าหนกั
ตวัเฉล่ีย 1,839.1, 1,903.58, 1,840.83 และ 1,886.00 กรัม/ตวั 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

อตัราการเจริญเตบิโต 
ไก่กระทงเม่ืออาย ุ15-35 วนั (ตลอดการทดลอง) ให้กิน

น ้ ากระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 68.47, 71.50, 68.43 
และ 70.91 กรัม/ตวั ตามล าดับ ดังตารางท่ี 4 ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ 

ปริมาณการกนิอาหาร 
ไก่กระทงเม่ืออาย ุ15-35 วนั (ตลอดการทดลอง) ให้กิน

น ้ ากระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการกินเฉล่ีย 128.58, 126.31, 125.60 
และ 125.18 กรัม/ตัว ตามล าดับ ดังตารางท่ี ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

อตัราการแลกเน้ือ 
ไก่กระทงเม่ืออาย ุ15-35 วนั (ตลอดการทดลอง) ให้กิน

น ้ ากระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต ์อตัราการแลกเน้ือเฉล่ีย 1.90, 1.76, 1.87 และ 1.80 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ต้นทุนค่าอาหารต่อน า้หนักตวัเพิม่ 1 กโิลกรัม 
ในการเล้ียงไก่กระทงแบบคละเพศ  ตลอดการทดลอง

ช่วงอายุ 15-35 วนั ตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนักตวัเพ่ิม 1 
กิโลกรัม เฉล่ียเท่ากบั 18.81, 17.33, 18.52 และ 17.83 บาท/
กิโลกรัม ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แสดงสมรรถนะการผลิตของไก่กระทงอาย ุ15-35 วนั 

การศึกษา 
 

T1 T2 T3 T4 

จ านวนไก่ทดลอง(ตวั) 24 24 24 24 

น ้ าหนักเร่ิมทดลองเฉล่ีย 
(กรัม/ตวั) 

401.25 400.83 403.75 396.83 

น ้ า ห นั ก ส้ิ น สุ ด ก า ร
ทดลอง (กรัม/ตวั) 

1839.1 1903.58 1840.83 1886.00 

ระยะเวลาการทดลอง 
(วนั) 

21 21 21 21 

อัตราการเจริญเติบโต 
(กรัม/ตวั/วนั) 

68.20 73.94 63.75 76.87 

ปริมาณการกินอาหาร 
(กรัม/ตวั/วนั) 

1.90 1.76 1.87 1.80 

อตัราการแลกเน้ือ 18.81 17.33 18.52 17.83 

 
สรุปผลการทดลอง 

อตัราการเจริญเตบิโต 
จากการเล้ียงไก่กระทงคละเพศตลอดการทดลอง  โดยใช้

กระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 68.47, 71.50, 68.43 
และ 70.91 กรัม/ตวั ตามล าดับ ดังตารางท่ี 4 ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ  และพบวา่การเล้ียงโดยใชก้ระชายผสม
น ้ าเล้ียงไก่กระทง  มีแนวโน้มว่าอตัราการเจริญเติบโตจะ
ดีกวา่การเล้ียงโดยใหน้ ้ าปกติ 

ปริมาณการกนิอาหาร 
จากการเล้ียงไก่กระทงคละเพศตลอดการทดลอง  

โดยใชก้ระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 
1 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย 128.58, 126.31, 
125.60 และ 125.18 กรัม/ตวั ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) อาจจะเน่ืองจากกระชาย
ส่งผลต่อการกินอาหารของไก่กระทง 

อตัราการแลกเน้ือ 
จากการเล้ียงไก่กระทงคละเพศตลอดการทดลอง  โดยใช้

กระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต์ มีอตัราการแลกเน้ือเฉล่ีย 1.90, 1.76, 1.80 และ 
1.80 กรัม/ตวั ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ  และพบวา่การเล้ียงโดยใชก้ระชายผสมน ้ าเล้ียงไก่

กระทง  มีแนวโนม้วา่อตัราการแลกเน้ือดีกวา่การเล้ียงโดยให้
น ้ าปกติ 

ต้นทุนค่าอาหารต่อน า้หนักตวัเพิม่ 1 กโิลกรัม 
จากการเล้ียงไก่กระทงคละเพศตลอดการทดลอง  โดยใช้

กระชายผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 
เปอร์เซ็นต ์มีตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนกัตวัเพ่ิม 1 กิโลกรัม 
เฉล่ีย 18.81, 17.33, 18.52 และ 17.83 บาท/กิโลกรัม 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 พบวา่การเล้ียงโดยใชก้ระชายผสม
น ้ าเล้ียงไก่กระทง  มีแนวโน้มวา่ตน้ทุนค่าอาหารถูกกวา่การ
ใหน้ ้ าปกติ 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองเล้ียงไก่กระทงคละเพศ  โดยใชก้ระชาย
ผสมน ้ าในระดบัความเขม้ขน้ 0, 0.5, 0.7 และ 1 เปอร์เซ็นต ์
พบวา่ 

1.การใชก้ระชายผสมน ้ าเป็นสมุนไพรเล้ียงไก่กระทง มี
แนวโนม้วา่อตัราการเจริญเติบโตของไก่กระทง  จะดีกวา่การ
เล้ียงโดยใชน้ ้ าปกติ 

2.การใชก้ระชายผสมน ้ าเป็นสมุนไพรเล้ียงไก่กระทง  มี
ผลต่อปริมาณการกินอาหาร พบว่า ในระดบัความเขม้ขน้ 1 
เปอร์ เ ซ็นต์  มีค่ า เฉ ล่ียปริมาณการกินอาหารต ่ า ท่ี สุด  
เปรียบเทียบกบัการใหน้ ้ าปกติ (0%) มีค่าเฉล่ียปริมาณการกิน
อาหารสูงท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (P<0.01) 

3.การใชก้ระชายผสมน ้ าเป็นสมุนไพรเล้ียงไก่กระทง  มี
แนวโนม้วา่อตัราการแลกเปล่ียนเน้ือดีกวา่การเล้ียงโดยใชน้ ้ า
ปกติ 

4.การใชก้ระชายผสมน ้ าเป็นสมุนไพรเล้ียงไก่กระทง  มี
แนวโนม้วา่ตน้ทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม
ถูกกวา่การใหน้ ้ าปกติ 
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ผลการใช้สาระแหน่บดแห้งต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร 

Effect of Dried Kitchen Mint Meal (Mentha cordiforlia Opiz.) on Diarrhea Treatment and Growth 
Performance in Piglets 

 
ไพฑูรย์  ศรีโพนทนั 1, * 

 
 
 

Abstract 

The objective of this study was to study the effect of dried kitchen mint meal (Mentha cordiforlia Opiz.) on 
diarrhea treatment and growth performance in piglets. Twenty-one of 7-10 days old piglets with average initial weight of 
2.5-3.5 kilograms were used in this study. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) by divided 
into 3 treatments; each treatment consisted of 7 piglets. Each treatment group was received diarrhea treatment which were; 
Treatment 1: Colislin-P, Treatment 2: dried kitchen mint 500 mg., and Treatment 3: dried kitchen mint 750 mg. The piglets 
were received the treatment orally. It was found that piglets received Colistin-P, dried kitchen mint 500 mg., and dried 
kitchen mint 750 mg showed the day of recovery from diarrhea as 3.57, 3.43, and 3.29 days respectively by there was no 
significantly different (P>0.05). Average weight gain was 3.58, 4.00, and 4.22 kilograms respectively and weight of 
weaning age was 6.37, 6.86, and 6.93 kilograms respectively by there was significantly different (P<0.01). In terms of 
average growth rate showed 0.19, 0.20, and 0.21 kilograms per day respectively by there was significantly different 
(P<0.01) as well. In conclusion, dried kitchen mint 750 mg. showed the best result in diarrhea treatment in piglets.  

 
Keywords: Kitchen Mint, Mentha cordiforlia Opiz.), diarrhea treatment, weaning pig 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้
สาระแหน่บดแห้ง (Kitchen Mint, Mentha cordiforlia 
Opiz.) ต่อการรักษาโรคท้องร่วงและสมรรถนะการ
เจริญเติบโตของลุกสุกร ใช้ลูกสุกรอายุระหว่าง 7-10 วนั 
น ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 2.5-3.5 กิโลกรัมต่อตวั จ านวน 21 ตวั 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 7 ตวั ลูกสุกรแต่ละกลุ่มทดลองจะ
ไดรั้บการรักษาโรคทอ้งร่วงดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บยาปฏิชีวนะ 
Colislin-P  กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บสาระแหน่บดแห้ง 500 มิลลิกรัม 
และกลุ่มท่ี 3 ไดรั้บ สาระแหน่บดแหง้ 750 มิลลิกรัม ใหโ้ดย
การป้อนทางปาก พบวา่ลูกสุกรท่ีไดรั้บ  การรักษาในกลุ่มท่ี 
1, 2 และ 3 มีจ านวนวนัท่ีรักษาหายเฉล่ีย 3.57, 3.43 และ 
3.29 วนั ตามล าดบั (P>0.05) มีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตวั
เท่ากับ 3.58, 4.00 และ 4.22 กิโลกรัมต่อตัว (P<0.01) 
น ้ าหนักหย่านมเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 6.37, 6.86 และ 6.93 
กิ โ ลก รัมต่ อตัวต ามล า ดับ  (P<0.01) ส่ วนอัต ร าก า ร
เจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนัมีค่าเท่ากับ 0.19, 0.20 และ 0.21 
กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั (P<0.01) สรุปไดว้า่สาระแหน่บด
แหง้ 750 มิลลิกรัม ใหผ้ลดีท่ีสุดในการรักษาโรคทอ้งร่วงใน
ลูกสุกร 
ค าส าคญั: สาระแหน่, การรักษาโรคทอ้งร่วง, ลูกสุกร 

 
1. บทน า 

ปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์ท่ี เกษตรกรพบเป็น
ประจ า คือ ปัญหาทางดา้นระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลูกสุกรระยะดูดนมแม่มักมีปัญหาโรคท้องร่วง  
ส่วนมากจะพบในลูกสุกรอาย ุ7- 14 วนั โดยมีอตัราการป่วย
ตั้งแต่  43.45 % – 84.04 % ในฟาร์มสุกรท่ีมีการจดัการ
สุขาภิบาลในระดับพอใจและฟาร์มสุกรท่ีมีการจัดการ
สุขาภิบาลท่ีตอ้งปรับปรุงตามล าดบั [1] สาเหตุส่วนใหญ่ท่ี
ท าให้ลูกสุกรทอ้งร่วงในระยะน้ี เกิดจากเช้ือ Escherichia 
coli (E. coli) [2]      จากการศึกษาของ [3] พบวา่เช้ือ E.coli 
ท่ีแยกไดจ้ากมูลลูกสุกรทอ้งร่วง 101  isolates จะด้ือยา 3 
– 5 ชนิด โดยเช้ือมีการด้ือยา tetracycline,  amplicillin, 
colistin, kanamycin, tylosin, gentamicin และnorfloxacin  
98.2, 83, 79.5, 65.6, 48.1, 40.6, และ 22.6 %  ตามล าดบั

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ [4]  พบวา่เช้ือ E.coli จะด้ือ
ยา streptomycin 93.9 % ยา tetracycline 90.8 % และ ด้ือยา
อ่ืนๆ อีกมากกวา่ 10 ชนิด   ซ่ึงสาเหตุท่ีเน้ือและตบัสุกรมียา
ปฏิชีวนะตกคา้งนั้นเป็นเพราะว่า  เกษตรกรจะใส่ยา
ปฏิชีวนะเหล่าน้ีในอาหารท่ีสุกรกินตลอดเวลา  ตั้งแต่เร่ิม
กินอาหารเป็นไปจนกระทัง่ส่งโรงฆ่าเพราะถา้เกษตรกรไม่
ใส่ยาปฏิชีวนะในอาหารสุกรก็จะท าใหสุ้กรเจ็บป่วย  เติบโต
ชา้  ท าใหเ้กษตรกรไดก้ าไรนอ้ยลงหรือขาดทุนได ้ 

 ดงันั้นการศึกษาวิจยัเพ่ือหาสารเสริมทางเลือกใหม่
ทดแทนการใช้ป ฏิ ชี วนะ เ ป็นประ เด็ น ท่ีนักวิจัย ให้
ความส าคัญในปัจจุบันสมุนไพรไทยเป็นสารเสริมอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีมีการศึกษาและวิจยั เพื่อน ามาใชใ้นอาหาร
สัตว ์ เน่ืองจากมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหลายประการ โดย
รูปแบบท่ีใชเ้สริมมีทั้งในรูปบดแห้ง และน ้ ามนัหอมระเหย 
(volatile oils) สะระแหน่ เป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีมี
ศกัยภาพใชเ้ป็นยารักษาโรคมาดั้งเดิมอยูใ่นตระกลูLamiceae 
สปีชีส์ Mentha L. มีสารออกฤทธ์ิหลายชนิด ไดแ้ก่ สาร
เมนทอล (menthol) เมนโทน (menthone) คาร์โวน (cavone) 
เมทิลอะซิเตต  (methyl acetate) และไพเพอริโทน 
(piperitone) เป็นตน้ [5] ซ่ึงสารออกฤทธ์ิเหล่าน้ีมีคุณสมบติั
หลายประการ เช่น ตา้นการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ์
และเช้ือรา  ตา้นอนุมูลอิสระ กระตุน้การหลัง่น ้ าดี [6] 
กระตุ ้นสมรรถนะการเจริญเติบโต  และลดการผลิต
แอมโมเนียในมูล จากการศึกษาผลของน ้ ามนัหอมระเหย
จากสะระแหน่ต่อการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียใ์นห้องปฏิบติัการ 
พบว่าสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ E. coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis และ 
Candida albicans [7] และ จากการศึกษาผลของการเสริม
สะระแหน่บดแห้งในอาหารไก่เน้ือ พบว่าสามารถเพ่ิม
สมรรถนะการเจริญเติบโต และน ้ าหนกัซากของไก่เน้ือได ้
[8] ส าหรับสายพนัธ์ุสะระแหน่ท่ีพบในประเทศไทยและ
เอเชียตะวนัออก คือ สายพนัธ์ุ M. cordifolia Opiz. ยงัมี
ขอ้มูลการศึกษาค่อนขา้งจ ากดั ทั้งขอ้มูลดา้นปริมาณสาร
ออกฤทธ์ิ การยบัย ั้งเช้ือจุลินทรีย ์ การใชป้ระโยชน์ไดข้อง
โภชนะ การเจริญเติบโต  

 ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผล
การเสริมสะระแหน่สายพนัธ์ุ M. cordifolia บดแห้งต่อการ
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รักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกร เพื่อจะน ามาใชท้ดแทนการใช้
ยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสุกรท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ินและ
สมุนไพรชนิดน้ีน่าจะให้ผลดีต่อการรักษาโรคระบบ
ทางเดินอาหารในลูกสุกรระยะดูดนมแม่ 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

      เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร ใ ช้ ส ะ ร ะ แ ห น่ ส า ย พัน ธ์ุ 
M.cordifolia บดแห้งต่อการรักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกร 
และสมรรถนะการเจริญเติบโตของลูกสุกร 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design, CRD) ใชลู้กสุกรระยะดูดนมแม่ท่ี
แสดงอาการทอ้งร่วง  โดยแต่ละตวัตอ้งมีอายไุม่เกิน 14 วนั  
แบ่งการทดลองออกเป็น  3 กลุ่ม ๆ ละ  7 ตวั รวมทั้งหมด  
21  ตวั  กลุ่มทดลองประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 ยาปฏิชีวนะ
colistin-P  กลุ่มท่ี 2 สะระแหน่บดแหง้ 500 มิลลิกรัม กลุ่ม
ท่ี 3 สะระแหน่บดแหง้  750 มิลลิกรัม  ดงัน้ี 

 ทรีทเมนตท่ี์ 1 ยาปฏิชีวนะ Colistin – P  (ควบคุม) 
      ทรีทเมนตท่ี์ 2  สะระแหน่บดแหง้ 500 มิลลิกรัม ผสมน ้ า
กลัน่ 10 มิลลิลิตร  
      ทรีทเมนตท่ี์ 3  สะระแหน่บดแหง้ 750 มิลลิกรัม ผสมน ้ า
กลัน่ 10 มิลลิลิตร 

     3.1 การเตรียมสะระแหน่บดแห้ง 
  1. น าสะระแหน่มาตากแดดถา้แดดจดั ประมาณ 2 

แดด  
  2. เม่ือแหง้แลว้ใหแ้ยกล าตน้และใบออกจากกนัน า

ใบมาบดใหล้ะเอียด แลว้น ามาร่อนผา่นตะแกรงเบอร์   0.12  
มิลลิเมตร  เก็บไวใ้นภาชนะท่ีป้องกนัความช้ืน 

       3.2 การเตรียมสมนุไพร 
  น าสะระแหน่บดแหง้มาผสมกบัน ้ ากลัน่ โดยชัง่

สะระแหน่บดแหง้ จ านวน  500 และ 750  มิลลิกรัม แลว้
น ามาผสมกบัน ้ ากลัน่ 10 มิลลิลิตร แช่ไว ้  12  ชัว่โมง 
ก่อนน าไปใช ้

        3.3 การคัดเลือกลกูสุกรท้องร่วง  และลกูสุกรปกติ 

คดัเลือกลูกสุกรท่ีอยูใ่นช่วงดูดนมแม่ท่ีแสดงอาการ
ทอ้งร่วงท่ีระดบั 3 หรือ4 (ถ่ายเหลวมีเน้ืออุจจาระมาก สีด า 

หรือครีมจาง/หรือถ่ายเหลวเป็นน ้ า มีเน้ืออุจจาระนอ้ย สีเทา
หรือครีมจาง ตามล าดบั) และมีอายไุม่เกิน 14 วนั [9]  ลูก
สุกรทุกตัว ท่ีคัด เ ลือกไว้จะได้รับการท า เค ร่ืองหมาย
ประจ าตวัท่ีใบหูและจะส้ินสุดการทดลองเม่ือลูกสุกรหย่า
นมท่ีอาย ุ28 วนั 
       3.4 การป้อนยารักษา 

  น าลูกสุกรทอ้งร่วงมาท าเคร่ืองหมายโดยใชสี้เปอร์
มาเนนทแ์ตม้ท่ีบริเวณตน้คอหรือกลางหลงั โดยก าหนดให ้
สีน ้ าเงิน เป็น ทรีทเมนตท่ี์ 1 สีแดง เป็น ทรีทเมนตท่ี์ 2 และ
สีด า เป็น ทรีทเมนตท่ี์ 3  ลูกสุกรจะไดรั้บยารักษาดว้ยสูตร
ต่างๆ  ท่ีเตรียมไวโ้ดยการป้อนใหกิ้นวนัละ 1 โด๊ส แบ่งให้
กิน  2  คร้ัง คือในตอนเชา้ (ประมาณ  06.00 – 07.00 น. 
และในตอนบ่าย (ประมาณ 17.00 – 18.00 ) การป้อนยา
รักษาลูกสุกรแต่ละตวัป้อนยาอยา่งนอ้ย  3 วนัติดต่อกนัและ
ถา้ไม่หายก็จะป้อนจนกระทัง่หายทอ้งร่วง  ลูกสุกรท่ีหาย
ทอ้งร่วงจะสงัเกต เห็นวา่บริเวณรอยทวารจะเป็นสีขาว ไม่มี
อุจจาระติด (ระดบั 1 ) และอุจจาระท่ีถ่ายออกมาจะเป็นกอ้น
สีด าหรือสีน ้ าตาล (ระดบั 0 หรือ 1 ) [9] 

 
4. ผลการวจิยั 

3.1 จ านวนวนัท่ีรักษาหาย 
         ผลการทดลองพบวา่อายลูุกสุกรทอ้งร่วง

อยูใ่นช่วง  7 - 10  วนั  มีน ้ าหนกัเร่ิมรักษาประมาณ  
2.5 – 3.5  กิโลกรัม  จากการรักษาลูกสุกรทอ้งร่วง พบวา่ 
ลูกสุกรท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะcolistin-P  สะระแหน่บดแหง้ 
500 มิลลิกรัม และสะระแหน่บดแหง้ 750 มิลลิกรัม มี
จ านวนวนัรักษาหายเฉล่ีย เท่ากบั 3.57, 3.43 และ 3.29 วนั
ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 
1 

3.2 น า้หนักเพ่ิมขึน้ 
  ลูกสุกรท่ีไดรั้บสะระแหน่บดแหง้ 750 มิลลิกรัม มี

น ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตวัดีท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกสุกรท่ี
ไดรั้บสะระแหน่บดแหง้  500 มิลลิกรัม มีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียต่อตวัเท่ากบั  4.22 และ 4.00 กิโลกรัมต่อตวั 
ตามล าดบั มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 
0.01) กบักลุ่มท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะcolistin-P  มีน ้ าหนกั
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เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตวัเท่ากบั 3.58 กิโลกรัมต่อตวั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 3.3 น า้หนักหย่านม 
  ลูกสุกรท่ีไดรั้บสะระแหน่บดแหง้ 750 มิลลิกรัม มี

น ้ าหนกัหยา่นมเฉล่ียต่อตวัดีท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกสุกรท่ี
ไดรั้บสะระแหน่บดแหง้  500 มิลลิกรัม มีน ้ าหนกัหยา่นม
เฉล่ียต่อตวัเท่ากบั  6.92  และ 6.85 กิโลกรัมต่อตวั
ตามล าดบั มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 
0.01) กบักลุ่มท่ีไดรั้บยา ปฏิชีวนะcolistin-P  มีน ้ าหนกัหยา่
นมเฉล่ียต่อตวัเท่ากบั 6.37  กิโลกรัมต่อตวั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1 จ านวนวนัรักษาหาย และอตัราการเจริญเติบโตของลูกสุกรทอ้งร่วง

ในระยะดูดนมแม่ 

ลักษณะที่ศึกษา 

ยาปฏิชีวนะ
colistin-P 

สะระแหน่บดแห้ง 
(มิลลิกรัม) 

500 750 

จ านวนลูกสุกรทดลอง (ตวั) 7 7 7 
อายเุร่ิมรักษา  (วนั) 7.71 8.14 8.14 
จ านวนวนัรักษาหาย (วนั) 3.57 3.43 3.29 
น ้ าหนกัเร่ิมรักษา (กก.) 2.79 2.86 2.71 
น ้ าหนกัเม่ือหยา่นม 28 วนั  (กก.) 6.37b 6.86a 6.93a 

น ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน (กก.) 3.58b 4.00a 4.22a 

อตัราการเจริญเติบโต 
เร่ิมรักษา-หยา่นม  (กก/ตวั/วนั) 

0.18b 0.20a 0.21a 

1.1.1.1 a,b ตวัอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั

(P<0.01) 

 
 3.4 อัตราการเจริญเติบโต 
  จากการทดลอง พบวา่ ลูกสุกรท่ีไดรั้บสะระแหน่

บดแหง้ 750 มิลลิกรัม มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียดีท่ีสุด 
รองลงมาเป็นลูกสุกรท่ีไดรั้บสะระแหน่บดแหง้  500 
มิลลิกรัม มีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั  0.21  และ 
0.20 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ตามล าดบั มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.01) กบักลุ่มท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ
colistin-P  มีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 0.18  กิโลกรัม
ต่อตวัต่อวนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

อภิปรายผลการวจิยั 
การใชส้ะระแหน่ (M. cordiforlia ) บดแหง้ต่อการ

รักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกรพบวา่  สะระแหน่บดแหง้ 500 
และ 750 มก. ผสมกบัน ้ ากลัน่ 10 มล. สามารถรักษาโรค

ทอ้งร่วงในลูกสุกรได ้ เน่ืองจากสะระแหน่มีสารออกฤทธ์ิ
ทางเภสชัวทิยาท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือจุลินทรียก่์อโรคได ้  สอดคลอ้งกบั [10] รายงานผล
การศึกษาการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียข์องน ้ ามนัหอมระเหยจาก
สะระแหน่ (M. cordifolia ) จุลินทรียท่ี์ใชท้ดสอบ คือ E. 
coli, S. enteritidis, S. aureus และ S. typhimurium  พบวา่ 
น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ากการสกดัทุกวธีิมีประสิทธิภาพ ใน
การยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียก่์อโรคทุกชนิด  และน ้ ามนัหอม
ระเหยจากสะระแหน่สายพนัธ์ุ M. piperita สามารถยบัย ั้ง
เช้ือจุลินทรียแ์กรมลบ เช่น E. coli, S. enteritidis และ S. 
aureus [7] และ [11] ไดศึ้กษาผลของน ้ ามนัหอมระเหยจาก
สะระแหน่สายพนัธ์ุ M. piperita ต่อการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรีย์
ในหลอดทดลอง พบวา่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ S. 
aureus และ E. coli โดยน ้ ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิยบัย ั้ง
เช้ือจุลินทรียไ์ดท้ั้งแกรมบวกและแกรมลบ ถึงแมว้า่กลไก
ในการออกฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียย์งัไม่เด่นชดั แต่กลไก
หลกัๆ คือ การท าลายผนงัเซลลจุ์ลินทรีย ์[12]  

 สะระแหน่บดแหง้ 500 - 750 มิลลิกรัม สามารถ
รักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกรได ้ สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยั
ของ [9] ไดศึ้กษาการใชเ้ปลือกมงัคุดบดในระดบั  500, 750 
และ 1,000 มก.  ผสมกบัน ้ าสะอาด  10  มล.  ป้อนใหลู้ก
สุกรกินวนัละ  1  โด๊ส/ตวั/วนั (10  มล.)  พบวา่เปลือกมงัคุด
บดในระดบั  750  มก.  ผสมกบัน ้าสะอาด  10  มล.  มีผลตอ่
การรักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกรหายใชเ้วลาเฉล่ีย 3.10  วนั  
และอตัราการเจริญเติบโตมีแนวโนน้ดีกวา่การใชย้า
ปฏิชีวนะ และ [13] พบวา่ลูกสุกรท่ีรักษาดว้ยกลว้ยน ้ าวา้ดิบ
บด 750 มก.ท าละลายดว้ยแอลกอฮอล ์ 10% รักษาหายเร็ว
ท่ีสุด รองลงมารักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ colistin จ านวนวนั
รักษาหายเฉล่ีย 3.25 และ 3.38 วนัตามล าดบั ขณะท่ีรักษา
ดว้ยกลว้ยน ้ าวา้ดิบบด 750 มก.ท าละลายดว้ยแอลกอฮอล ์ 5 
%, และกลว้ยน ้ าวา้ดิบบด 750 มก.ท าละลายดว้ยน ้ ากลัน่ มี
จ านวนวนัรักษาเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.50 วนั  แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ    

สรุปผลการวจิยั 
การใชส้ะระแหน่ ( M.  cordiforlia  Opiz.) บดแห้ง

ต่อการรักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกรพบว่า  สะระแหน่บด
แห้ง 500 - 750 มิลลิกรัม ผสมกับน ้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร
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สามารถรักษาโรคทอ้งร่วงในลูกสุกรทดแทนการรักษาดว้ย
ยาปฏิชีวนะได ้  โดยใชส้ะระแหน่บดแหง้วนัละ 1 โดส้ต่อ
วนัป้อนลูกสุกร  ท าให้ลูกสุกรหายจากอาการท้องร่วงได ้
และลูกสุกรมีการเจริญเติบโตหลงัจากหายจากทอ้งร่วงถึง
หยา่นมดีกวา่การรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ colistin-P   
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การศึกษาผลของการใช้สมุนไพรใบฝร่ังในอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต 
ของสุกรขุน (น า้หนัก 60 - 100  กโิลกรัม) 

The Effect of Using Guava Leaf Herbs on Antibiotic Replacement Foods Growth Performance  
of Fattening Pigs (weight 60 - 100 kg) 
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Abstract 

The objective of this study was to study the effect of replacement of antibiotic by dietary supplementation of guava 
leaf on growth performance of fattening pigs (weight 60 - 100 kg). The experimental design was Completely Random 
Design. Forty-three blood line pigs with an average weight of 60 kilograms used in this study by they were divided into 4 
groups.  In control group, it was dietary supplementation with 0.2 percent of tetracyclin. While the pigs in group 2, 3 and 
4 were received dietary supplementation with guava leaf meal at 0.1, 0.15 and 2.0 percent. The results revealed that the 
pigs which received 0.1 percent of guava leaf meal tended to show a better growth rate than other groups by there was no 
significantly different (P>0.05). The growth rate of the pigs in control group, 0.1, 0.15 and 0.2 percent of dietary 
supplementation with guava leaf meal were 0.680, 0.673, 0.673 and 0.670 kg per day, respectively. In addition, feed 
conversion ratio (FCR) of the pigs received 0.1 percent of guava leaf meal was the best (2.745) while the pigs in control 
group was 2.752 and the pigs that received 0.15 and 0.2 percent were 2.782 and 2.840 respectively. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้
สมุนไพรใบฝร่ังในอาหารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของสุกรขุน (น ้ าหนกั  60 – 100  กิโลกรัม) 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Random 
Design) ใช้สุกรขุนสามสายเลือดท่ีมีน ้ าหนักเฉล่ีย  60  
กิโลกรัม  จ านวน  40  ตวั โดยแบ่งการทดลองเป็น  4  
กลุ่มๆ  ละ 10 ตวั  ในการทดลองคร้ังน้ีจะใชย้าปฏิชีวนะ
และสมุนไพรใบฝร่ังบดทั้งหมด  4  สูตร  ผสม
อาหารให้สุกรกินอย่างเต็มท่ีเป็นเวลา  60   วนั  ผลการ
ทดลองพบวา่  สุกรในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรผสมใบฝร่ังบด
ในระดับ  0.1 เปอร์ เซ็นต์  มีแนวโน้มท่ีจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มท่ีได้อาหารสูตรควบคุมผสมยา 
ปฏิชีวนะ และกลุ่มท่ีได้รับอาหารสูตรผสมใบฝร่ังบดใน
ระดับ 0.15  และ  0.2  เปอร์เซ็นต์  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ  
(p>0.05) มีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั  0.680, 0.673,  0.673  
และ  0.670  กิโลกรัมต่อวนั  ตามล าดับ อตัราการแลกเน้ือ 
พบว่าสุกรในกลุ่มท่ีได้รับอาหารสูตรผสมใบฝร่ังบด 0.1 
เปอร์เซ็นต ์มีแนวโนม้ อตัราการแลกเน้ือดีท่ีสุด  รองลงมาคือ
กลุ่มท่ีได้อาหารสูตรควบคุมผสมยาปฏิชีวนะ  อาหารสูตร
ผสมใบฝร่ังบด 0.15  และ  0.2 เปอร์เซ็นต ์โดยมีอตัราการ
แลกเน้ือเท่ากบั  2.745, 2.752, 2.782 และ 2.840   ตามล าดบั 

 
1. บทน า 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรมีการพฒันาไปหลาย
รูปแบบ นอกจากการคดัเลือกสุกรพนัธ์ุดีมาเล้ียง และ
นักวิชาการอาหารพยายามคิดค้นปรับปรุงสูตรอาหารท่ี
น ามาเล้ียงสุกร เพื่อใหสุ้กรเจริญเติบโต การน าพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรก็เป็นอีก
เทคนิคหน่ึงท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในยุคปลอดสารจะต้องมี
โภชนะอยู่อย่า ง เ พียงพอต่อความต้องการของสัตว ์
นอกเหนือจากการใหโ้ภชนะเพื่อการเจริญเติบโตแลว้ ยงัพบ
การเติมสารประกอบจ าพวกสารเสริมอาหาร  (Feed 
additive) สารเสริมดงักล่าวมีอยูห่ลายจ าพวก น ามาผสมใน
อาหารสุกรเพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ยาปฏิชีวนะถูก
น ามาผสมในอาหารสัตวเ์พ่ือเร่งการเจริญเติบโตหรือเพ่ือ
ป้องกนัและรักษาโรคระบาดบางชนิด จากการให้สารเสริม

อาหารจ าพวกยาปฏิชีวนะมากหรือบ่อยคร้ัง ท าให้ส่งผลเสีย
ต่อตวัสตัวแ์ละผูบ้ริโภค ในแง่การตกคา้งทั้งในเน้ือสัตวแ์ละ
ผลิตภณัฑจ์ากสัตว  ์ บางคร้ังยงัพบการด้ือยาของจุลินทรียท่ี์
ก่อให้เกิดโรค จึงไดมี้การทดลองเพื่อหาแนวทางในการใช้
สมุนไพรพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ทดแทนปฏิชีวนะสารใน
สตัวเ์ล้ียง 

 ดงันั้นในการทดลองน้ี จึงไดน้ าใบฝร่ังมาใชเ้พื่อ
ทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสุกรขนุ เน่ืองจากเป็น
สมุนไพรท่ีมีอยูท่ัว่ไปมีความเป็นพิษนอ้ย ประหยดั ราคาถูก
เหมาะส าหรับผูท่ี้ห่างไกล  จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
จะช่วยใหล้ดการใชย้าปฏิชีวนะ ในแง่ของการป้องกนัดา้น
สุขภาพสตัว ์ การเจริญเติบโตและคุณภาพซากท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีส าคญัยิง่ต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตสุกรของไทย ในการหาแหล่งทดแทน
ยาปฏิชีวนะ 

วตัถุประสงค์งานวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใชใ้บฝร่ังในอาหารทดแทน

ยาปฏิชีวนะเล้ียงสุกรขนุ 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัท่ีเหมาะสมของการใชใ้บฝร่ัง

เสริมในอาหารเล้ียงสุกรขนุ 
การใช้สมุนไพรในสัตว์ 
 3.1 หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นในการน าสมนุไพรมาใช้

ในสัตว์ [1] ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการน า
สมุนไพรมาใชใ้นสตัว ์ดงัน้ี 

  1.  การศึกษาขอ้มูลเพ่ือกลัน่กรองหรือคน้ควา้
เอกสารท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงมีผลวจิยัสนบัสนุน 

ดา้นสรรพคุณและพิษวิทยา เพื่อความปลอดภยัและ
ประโยชน์ท่ีแทจ้ริง 

  2.  การใชใ้ห้ถูกชนิด และรู้จกัสมุนไพรให้ดี
พอและถูกตอ้ง 

  3.  การน ามาใชใ้ห้ถูกส่วนตอ้งศึกษาและระบุ
ส่วนท่ีน ามาใชใ้ห้ถูกตอ้ง เพราะสมุนไพรมีสารส าคญัใน
ส่วนต่าง ๆ ไม่เท่ากนั และแต่ละฤดูการท่ีปลูก อาย ุความแก่ 
อ่อน ก็ใหส้าระส าคญัท่ีแตกต่างกนั 

  4.  การใชใ้ห้ถูกขนาด ควรศึกษาขอ้มูลขนาด
ให้ถูกตอ้ง เพ่ือให้มีมาตรฐานและไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ถึงขั้นเป็นอนัตรายแก่สตัวไ์ด ้
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  5.  การใชใ้หถู้กวธีิ คือ ใชโ้ดยวธีิไหนจึงจะให้
สรรพคุณดีท่ีสุด เช่น ใหกิ้นสด ตม้ หรือตากแดด 

  6.  การใชใ้ห้ถูกตามชีพจกัรของอายแุละเพศ 
โดยบ่งบอกอาการใช้กับสัตว์ช่วงไหนจึงจะเหมาะสม
ตลอดจนเพศดว้ย 

  ในการวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นการ
วิจยัพ้ืนฐานหรือการวิจยัประยกุต ์ส่ิงท่ีจ าเป็นคือการเตรียม
ตวัอยา่งสมุนไพรท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพเหมาะสม เพราะหาก
ได้พืชสมุนไพรผิดตน้ย่อมส่งผลต่อการวิจัย และยงัเป็น
อนัตรายต่อสัตวท์ดลองได ้ [2] ไดก้ล่าวถึงขอ้ระวงัในการ
วจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรไว ้ดงัน้ี 

  1.  การตรวจเอกลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งพืชสมุนไพร
ท่ีน ามาศึกษาวิจยัควรไดรั้บการตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ 
โด ยน า ตัว อ ย่ า ง พื ชอัด แห้ ง ไปตร ว จสอบโด ยนั ก
พฤกษศาสตร์ หรือเทียบตวัอยา่งท่ีพิพิธภณัฑพื์ช 

  2.  การจดัเตรียมตวัอยา่งสมุนไพร เพื่อให้
แน่ใจว่าสมุนไพรถูกตน้ มาท าการศึกษาวิจยั ควรจะปลูก
หรือเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองโดยอาจร่วมมือกันผูช้  านาญ
ทางดา้นการเพาะปลูก การซ้ือ ตวัอยา่งโดยเฉพาะตวัอยา่ง
แหง้อาจท าใหเ้กิดการผิดพลาดได ้การเก็บตวัอยา่งสมุนไพร
ควรบนัทึกสถานท่ีเก็บ เวลาเก็บ ระยะเวลาการเติบโต เช่น 
ก าลงัออกดอก หรือผล 

  3.  ระวงัการปนเป้ือนการเก็บพืชสมุนไพร
โดยเฉพาะพืชลม้ลุกมีโอกาสท่ีจะมีการปนเป้ือนของพืชอ่ืน 
ตอ้งเลือกเก็บขณะท่ียงัสด การปนเป้ือนยงัรวมไปถึงการ
ปนเป้ือนดว้ยส่วนของพืชท่ีไม่ตอ้งการ 

  4. โรคพืช พืชท่ีน ามาใชท้ดสอบตอ้งเป็นพืชท่ี
ไม่มีโรค เน่ืองจากจุลินทรียห์รือไวรัสซ่ึงเป็นโรคพืชอาจไป
ก่อให้เกิดปัญหา เกิดการเปล่ียนแปลงของสารส าคญัในพืช
ไปเป็นสารซ่ึงไม่ออกฤทธ์ิ หรืออาจก่อให้เกิดอนัตราย
นอกจากน้ีจุลินทรียแ์ละไวรัสอาจผลิตสารพิษลงปนเป้ือน
ในสมุนไพร 

  5.  ความแตกต่างของสารส าคญัในพืช ในการ
เก็บพืชแต่ละคร้ังสารส าคัญในพืชอาจแตกต่างกันทั้ ง
ปริมาณและชนิด ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากสายพนัธ์ุแหล่งท่ีปลูก 
อายพุืช ควรหาขอ้มูล เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณสาร
ก่อน ถา้ไม่มีขอ้มูลตอ้งบนัทึกอยา่งละเอียด 

  3.2 การใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ 
  ปัจจุบันการผลิตสัตวก์ าลงัรณรงค์ให้มีการลด

การใชย้าปฏิชีวนะลงจากผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีปัญหาสารพิษ
ตกคา้งในผลผลิตซ่ึงก่อใหผู้บ้ริโภคในระยะยาวไม่ปลอดภยั 
ในทุกประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งงด
การใชย้าปฏิชีวนะและเคมีภณัฑ์ลง ซ่ึงทางเลือกท่ีประเทศ
ไทยตอ้งด าเนินการ คือ การน าสมุนไพรท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวน
มากและหลากหลายชนิดมาท าการวจิยั และประยกุตใ์ชแ้ทน
ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ และยาส าหรับควบคุมโรคทั้ ง
ระบบหายใจและระบบทางเดินอาหาร ใชเ้ป็นสารเสริม
อาหารเพื่อการเจริญเติบโต ตลอดจนใช้เป็นสารกระตุ ้น
ภูมิคุม้กันโรค และช่วยท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิม (added value) [1] 

 อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวใ์นปัจจุบนั มกันิยม
เติมยาฆ่าเช้ือจุลินทรียห์รือใชย้าปฏิชีวนะในการผลิตสัตว ์
ซ่ึงมีผลท าให้มีการปนเป้ือนและมีสารตกคา้งในผลิตภณัฑ์
สัตว ์ ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เพื่อการ
หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีหรือยาปฏิชีวนะดงักล่าวจึงมีการหา
สารท่ีมาจากธรรมชาติ หรือท่ีเรียกวา่สมุนไพรมาใชใ้นการ
ผลิตภณัฑม์ากข้ึน เพราะมีความปลอดภยัสามารถผลิตได้
เองภายในประเทศ และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ไดอี้ก
ทางหน่ึง มีสมุนไพรหลายชนิดท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือโรค ใชเ้ป็นยาแกอ้กัเสบยาเพ่ิมภูมิคุม้กนั
โรค ยาขบัพยาธิและอีกมากมายท่ีอาจน ามาใชใ้นการผลิต
สตัว ์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือใชรั้กษาสตัวไ์ด ้[3] 

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่ อใช้
ทดแทนยาปฏิชีวนะท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย เพื่อประหยดั
เงินตราต่างประเทศปีละหลายหม่ืนลา้นบาท จากการน าเขา้
ซ่ึงยาปฏิชีวนะและผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นธุรกิจอาหาร
สัตว ์ และท าให้ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวห์รือปลอดภยัจากสาร
ตอ้งหา้มอนัเน่ืองมาจากการตกคา้ง มีตลาดและก าไรมากข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรและเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงส าหรับเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าต ่า 
[4] 

 3.3  ฝร่ัง 
  3.3.1  ข้อมลูและลกัษณะทางพฤษศาสตร์ 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Psidium guajava Linn.  ช่ือวงศ ์  
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Myrtaceae  ช่ือองักฤษ Guava และช่ือทอ้งถ่ิน  จุ่ม
โป่ง, ชมพู,่ มะถว้ย , มะจีน , มะมัน่ , ยะมูนุเตบนัยา , ยะริง , 
ยา่มู , สีดา [5]  

      3.3.2  การศึกษาทางเคม ี
  ใบฝร่ังมีน ้ ามนัหอมระเหย eugenal ซ่ึงมี

ฤทธ์ิเป็นยาขบัลมและมีน ้ ามนัไม่ระเหย 6  เปอร์เซ็นต์ และมี
สารรสฝาดจ านวนพวกแทนนิน (tannin)  8 – 10  
เปอร์เซ็นต์  เปลือกตน้และเปลือกราก มีแทนนิน 12 – 30  
เปอร์เซ็นต ์  ส่วนในผลดิบมีแทนนิน และไวตามินซีสูง 
(ascorbicacid) และสารอีกหลายชนิด ไดแ้ก่ arabinose eater, 
hexahydroxy diphenic acid , B-caryophyllene, ellagic acid, 
gallic acid, quercetin [5]  

        3.3.3   ความส าคัญของสารแทนนินและสาร
สกัดจากใบฝร่ัง 

      ความไวของเช้ือแบคทีเรียต่อยาตา้นจุลินทรีย ์
และสารสกดัจากใบฝร่ัง [6] ไดน้ าตวัอยา่งเช้ือ Escherichia 
coli (E.coli) 106 isplates ท่ีแยกไดจ้ากขอ้มูลสุกรทอ้งร่วงมา
ทดสอบความไวต่อยาตา้นจุลินทรีย ์ 8 ชนิด พบว่า เช้ือ 
E.coli ส่วนใหญ่ประมาณ 74.3 เปอร์เซ็นต์ จะไวต่อยา 
gentamicin และประมาณ 73.6 เปอร์เซนต์จะไวต่อยา 
norfloxacin และเม่ือพิจารณาการไม่ไวต่อยา พบว่าเช้ือ 
E.coli ประมาณ 95 – 100 เปอร์เซ็นต์ไม่ไวต่อยา 
tetracycline, sulfamethoxazole และ amplicillin 

 ความส าคญัของสารแทนนินและสารสกดัจาก
ใบฝร่ังต่อการ เ กิดโรคท้อง ร่วง มีฤท ธ์ิในการฆ่าเ ช้ือ 
Stapphylococcus sp., E. coli และ Samonellae sp. [5] และ
สารสกดัจากใบมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ Stapphylococcus aureus, E. 
Coli และ  Mycobacterium sp.  ใชรั้กษาอาการทอ้งร่วง 
และโรคบิดในคนและสตัวท์ดลอง [7] 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วางแผนการทดลองแบบ  CRD (Completely 

Random Design) ใช ้
สุกรขุนสามสายเลือดท่ีมีน ้ าหนักเฉล่ีย 60 กิโลกรัม  

จ านวน 40 ตวั โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่มๆ  ละ 10 
ตวั  สุกรแต่ละกลุ่มจะไดรั้บอาหารอยา่งสุ่มเพียง 1 สูตร  ใน
การทดลองคร้ังน้ีจะใชย้าปฏิชีวนะและสมุนไพรใบฝร่ังบด
ทั้งหมด  4  สูตร  ผสมอาหารใหสุ้กรกินอยา่งเตม็ท่ี 

สูตรท่ี 1 สูตรควบคุมผสมยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline 2  % 

สูตรท่ี 2  สูตรอาหารผสมใบฝร่ังบด 0.1  % 
สูตรท่ี 3  สูตรอาหารผสมใบฝร่ังบด 0.15 % 
สูตรท่ี 4  สูตรอาหารผสมใบฝร่ังบด  0.2  % 
 4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  4.1.1 บนัทึกน ้ าหนกัเร่ิมตน้ของสตัวท์ดลอง 
  4.1.2 บนัทึกน ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเสร็จส้ินการ

ทดลอง เพ่ือค านวณหาอตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ียต่อวนั 
(Average Daily Gain : ADG)  

  4.1.3 บนัทึกจ านวนอาหารท่ีกิน เพื่อค านวณ
อตัราการแลกเน้ือของสุกร (Feed  conversion  rate; 
FCR) 

  4.1.4  บนัทึกน ้ าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
 4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู 
  ใชแ้ผนการทดสอบแบบ CRD (Complete  

Random Desing)วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA 
(Analysis of Variation) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย ระหวา่งทรีตเมนต ์  โดยวธีิ  LSD  (Least 
Significant Difference) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
Statistical  Analysis  System (SAS) [8]  

 4.3  วิธีการทดลอง 
  4.3.1 ท าการคดัเลือก และชัง่น ้ าหนักสุกรก่อน

การเล้ียง 
  4.3.2 น าสุกรมาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตวั 

และน าเขา้คอกทดลอง 
  4.3.3 ท าการสุ่มสูตรอาหารใหก้บัสุกรแต่ละกลุ่ม 
  4.3.4 การให้อาหารให้สุกรกินอย่างเต็มท่ี  และ

ท าการบนัทึกจ านวนอาหารท่ีใหสุ้กรทุกคร้ัง 
  4.3.5 ใหน้ ้ าอยา่งเตม็ท่ี มีใหสุ้กรกินตลอดเวลา 
   4.3.6 ท าการชั่งน ้ าหนักสุกรเ ม่ือส้ินสุดการ

ทดลอง 
  4.3.7 ท าการค านวณหาอตัราการเจริญเติบโต 

และอตัราการแลกเน้ือของสุกรขนุ 

3. ผลการวจิยั 

1 อัตราการเจริญเติบโต (ADG)  
             จากผลทดลอง พบวา่สุกรในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรผสมใบฝร่ังบดในระดบั  0.1 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโนม้ท่ีจะ
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มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มท่ีได้อาหารสูตรควบคุม
ผสมยา ปฏิชีวนะ และกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรผสมใบฝร่ังบด
ในระดบั 0.15  และ  0.2  เปอร์เซ็นต ์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ  
(p>0.05) โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเป็น  0.680, 0.673,  0.673  
และ  0.670  กิโลกรัมต่อวัน  ตามล าดับ ดังแสดงใน 
ตารางท่ี  1   

 2  อัตราการแลกเนือ้ (FCR) ในสุกรขนุ 
          จากผลทดลอง พบวา่สุกรในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหาร

สูตรผสมใบฝร่ังบด 0.1 เปอร์เซ็นต์%  มีแนวโน้มอตัราการ
แลกเน้ือดีท่ีสุด  รองลงมาคือกลุ่มท่ีได้อาหารสูตรควบคุม
ผสมยาปฏิชีวนะ  อาหารสูตรผสมใบฝร่ังบด 0.15  และ  
0.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอตัราการแลกเน้ือเป็น  2.745, 2.752, 
2.782 และ 2.840   ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่  1  อตัราการเจริญเติบโต (ADG) และอตัราการแลกเน้ือ (FCR)  
ของสุกรขุน   

1.1 ลักษณะที่ศึกษา 

ยา
ปฏิชีวนะ
0.2%  

1.2 ระดับใบฝร่ังบด 

0.1 % 0.15
% 

0.2
% 

นน.เร่ิมทดลองเฉล่ีย,  กก./ตวั 
นน.ส้ินสุดการทดลองเฉล่ีย,  กก./
ตวั 
นน.ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย, กก./ตวั 
จ านวนวนัท่ีเล้ียง, วนั 
ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ีย,  กก./ตวั 
อตัราการเจริญเติบโต (ADG),  
กก/วนั อตัราการแลกเน้ือเฉล่ีย 
(FCR) 

60 
100.40 
40.40 

60 
111.2 
0.673 
2.752 

60 
100.80 
40.80 

60 
112 

0.680 
2.745 

60 
100.40 
40.40 

60 
112.4 
0.673 
2.782 

60 
100.2
0 

40.20 
60 

114.2 
0.670 
2.840 

 

 วจิารณ์ผลการทดลอง 
        จากการทดลองแสดงให้เห็นวา่การเสริมใบฝร่ังบด

ในสูตรอาหารสุกรขนุระยะน ้ าหนกั  60 – 100  กิโลกรัม ใน
ระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์  มีแนวโน้มดีกว่า กลุ่มท่ีเสริมยา
ปฏิชีวนะ  สอดคลอ้งกบัการทดลองของ  [9] รายงานวา่  
การใชส้มุนไพรฟ้าทะลายโจรและใบฝร่ัง ในสุกรขุน  ตั้งแต่
น ้ าหนกั  25 – 90  กิโลกรัมโดยเปรียบเทียบกบัยาปฏิชีวนะ  
พบว่าการเ ล้ียงด้วยสมุนไพรมีแนวโน้มว่าอัตราการ
เจริญเติบโตสูงกวา่สุกรท่ีเล้ียงดว้ยยาปฏิชีวนะ [5] รายงาน
วา่ความส าคญัของสารแทนนินและสารสกดัจากใบฝร่ังต่อ
การเกิดโรคทอ้งร่วงและผลดิบของฝร่ัง มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือ 
Stapphylococcus sp. E. coli และ Samonellae และสารสกดั

จากใบมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ Stapphylococcus aureus, E. Coli และ 
Mycobacterium sp.  ใชรั้กษาอาหารทอ้งร่วง และโรคบิด
ในคนและสตัวท์ดลอง [7] 

         จากการทดลองพบว่าการเสริมใบฝร่ังบดในสูตร
อาหารสุกรในระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้อตัราการ
แลกเน้ือมีแนวโนม้ดีกวา่กลุ่มอ่ืน  แต่ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ  (p>0.05)  ซ่ึงจากการทดลองพบวา่  กลุ่มท่ี
ไดรั้บอาหารสูตรผสมใบฝร่ังบด  0.2  เปอร์เซ็นต์  สุกรจะกิน
อาหารนอ้ย  และมีการเจริญเติบโตชา้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากใน
ใบฝร่ังบดมีสารแทนนินซ่ึงจะมีรสฝาด  ถา้ใชผ้สมในสูตร
อาหารจ านวนมาก  จะท าให้สุกรไม่ชอบกินอาหารตอ้งใช้
เวลาในการปรับตวันาน  มีผลท าให้ประสิทธิภาพการใช้
อาหารต ่าลง  นอกจากน้ีถา้สุกรไดรั้บสารแทนนินใน
ปริมาณมากจะเป็นผลเสียต่อ ตบั และไตของสุกร   

 สรุปผลการทดลอง 
 การใชส้มุนไพรใบฝร่ังบดในอาหารทดแทนยา

ปฏิชีวนะในการเล้ียงสุกรขุนในระยะ  60  -100  กิโลกรัม  
พบวา่สามารถใชไ้ด ้ในระดบั  0.1 – 0.2  เปอร์เซ็นต ์ ท าให้
อตัราการเจริญเติบโต  และอตัราการแลกเน้ือ ไม่แตกต่างกบั
กลุ่มท่ีใชย้าปฏิชีวนะ    นอกจากน้ีการน าใบฝร่ังมาใชเ้พ่ือ
ทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารสุกรขุน ยงัช่วยลดการตกคา้ง
ของยาปฏิชีวนะทั้งในเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์  จึง
น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยใหล้ดการใชย้าปฏิชีวนะ 
ในแง่ของการป้องกันด้านสุขภาพสัตว ์ การเจริญเติบโต  
และคุณภาพซากท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค  
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อทิธิพลของ PGF2α ต่อการสืบพนัธ์ุของแม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มันทีไ่ม่มีวงรอบการเป็นสัด  
ในเขตอ าเภอน า้เกลีย้ง จังหวัดศรีสะเกษ 

Influence of PGF2α on the Reproductive Performance of Non-Cycling Brahman Crossbred Beef 
Cattle in Namklieng District, Sisaket Province1 

 
ค ารณ เดชมา 1, * 

 
 
 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the efficacy  of PGF2α in improving reproductive performance in 
crossbred American Brahman beef cattle. There were 4 treatments with 3 replications with 12 non-cycling cows in 
Completely Randomized Design(CRD). In Treatment 1 the cows had previously calved once, in Treatment 2 the cows had 
previously calved two or three times, in Treatment 3  the cows had calved four or five times, and Treatment 4 : the cows 
had calved six or more times. All the crossbred American Brahman beef cattle were injected with PGF2α. After hormone 
injection all cows were fertilized using artificial insemination, and sixty days after artificial insemination, detected heat, 
conception rate and pregnancy were recorded. The results of this study showed that the percentages of crossbred American 
Brahman beef cattle in heat were 100 66.67 100 and 66.67 and the pregnancy rate percentages were 100 100 33.33 and 
33.33 in treatments 1 2 3 and 4, respectively, which were not significantly different.(P>0.05) 

 
Keywords: crossbred American Brahman beef cattle, PGF2α, non-cycling heat   
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาอิทธิพลของ PGF2α ต่อการสืบพันธ์ุ
ของ  แม่โคเน้ือลูกผสมพนัธ์ุบรามนัห์ท่ีไม่มีวงรอบการเป็น
สดัในเขตอ าเภอน ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ  มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการเป็นสัดและอตัราการผสมติดตั้งทอ้ง ท าการ
ทดลองโดยแบ่งกลุ่มทดลองแม่โคเน้ือท่ีไม่มีวงรอบการเป็น
สัดออกเป็น 4 กลุ่มทดลองๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชโ้ค 1 ตวั 
รวม 12 ตวั ด าเนินการตรวจระบบสืบพนัธ์ุเพื่อหา Corpus 
luteum (CL) และให้ฮอร์โมน PGF2α  สังเกตอาการเป็นสัด
เพื่อด าเนินการผสมเทียมหลงัเป็นสัดและการตรวจการผสม
ติดตั้งทอ้งหลงัจากผสมเทียมแลว้ 60 วนั โดยกลุ่มทดลองท่ี 
1 เป็นแม่โคเน้ือลูกผสมบราห์มันท่ีให้ลูก 1 ตัว   กลุ่ม
ทดลองท่ี 2 เป็นแม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีให้ลูก 
2-3 ตวั กลุ่มทดลองท่ี 3 เป็นแม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบ
ราห์มันท่ีให้ลูก 4-5 ตัว กลุ่มทดลองท่ี 4 เป็นแม่โคเน้ือ
ลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีให้ลูกตั้งแต่ 6 ตวัข้ึนไป  จาก
การศึกษาพบว่า ทั้ ง 4 กลุ่มทดลองมีอตัราการเป็นสัดหลงั
ไดรั้บฮอร์โมน PGF2α มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 100  66.67  100 
และ 66.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และอตัราการผสมติดตั้ง
ทอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 100  100  33.33 และ 33.33 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
ค าส าคญั : โคเน้ือลูกผสมพนัธ์ุบรามนัห์, ฮอร์โมน PGF2α, 
วงรอบการเป็นสดั 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันเกษตรกรในเขตอ าเภอน ้ าเกล้ียง จังหวดั         

ศรีสะเกษ มีการเล้ียงโคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีข้ึน
ทะเบียนกับส านักงานปศุสัตว์อ  าเภอน ้ าเกล้ียงเม่ือปี พ.ศ.
2558 จ านวน 4,470 ตวั (ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอน ้ าเกล้ียง, 
2558) แต่มกัพบปัญหาโคหลงัคลอดหย่านมแลว้ไม่แสดง
อาการเป็นสัด  จึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการผสมพันธ์ุ
เพื่อให้ผลผลิตลูกโคได้  เพราะประสิทธิภาพทางการ
สืบพนัธ์ุเป็นปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมผลผลิตของการเล้ียงโค
เน้ือ  เกษตรกรจึงมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน
และมีคุณภาพท่ีดีโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผสมเทียมเพื่อพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพสายพนัธ์ุเขา้มาช่วย      แต่ปัจจยัท่ีท าให้
การผสมเทียมประสบผลส าเร็จคือการก าหนดหรือควบคุม

ให้เป็นสัดและเกิดการตกไข่ให้ผสมเทียมติดในแม่โคเน้ือ 
[1] ฮอร์โมน PGF2α เป็นฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบั
ระบบสืบพนัธ์ุของสตัวท่ี์มีหนา้ท่ีสลาย Corpus luteum (CL) 
มีผลท าให้ระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนลดลง ส่งผลท า
ใหก้ารท างานของวงรอบการพฒันาของฟองไข่และการเป็น
สดัของโคจะกลบัมา นอกจากน้ี PGF2α ยงัช่วยในการบีบตวั
ของกลา้มเน้ือเรียบในระบบสืบพนัธ์ุ การเคล่ือนท่ีของไข่
และอสุจิ การใชฮ้อร์โมน PGF2α สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดา้นการผสมเทียมให้ติดและตอ้งตั้งท้อง ตอ้งอาศัยปัจจัย
การควบคุมการเป็นสัดและเกิดการตกไข่เพ่ือให้ผสมเทียม
ได้ติดและเกิดการตั้ งท้องในแม่โคเน้ือ การใช้ฮอร์โมน 
PGF2α เพ่ือเหน่ียวน าการเป็นสัดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสืบพนัธ์ุของโคเน้ือ             

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของฮอร์โมน Prostaglandin F2α (PGF2α) ท่ีมีผลต่ออตัรา
การเป็นสัดและการผสมติดตั้งท้องของแม่โคเน้ือลูกผสม
สายพนัธ์ุบราห์มนั 
การตรวจเอกสาร 

โคพันธ์ุบราห์มันจัดเป็นโคเน้ือในเขตร้อน (bos 
indicus) มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดีย น าเขา้มาเล้ียง
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 และท าการคดัเลือกและ
ปรับปรุงพนัธ์ุมาโดยตลอด ในระยะแรกการคดัเลือกพ่อ
พันธ์ุเพื่อทดแทนในฝูงผสมพันธ์ุได้ใช้วิธีการทดสอบ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ีสถานีทดสอบกลาง โดยท า
การทดสอบโคเพศผู ้ท่ีศูนย์วิจัยทดสอบพนัธ์ุสัตว์ท่าพระ 
สถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตวม์หาสารคาม และปัจจุบันท่ีศูนยว์ิจัย
และบ ารุงพนัธ์ุสัตวล์  าพญากลาง มีการเก็บขอ้มูล ซ่ึงไดแ้ก่ 
พนัธ์ุประวติั ลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์
พนัธ์ุ หลงัจากปี พ.ศ. 2538 ไดด้ าเนินการคดัเลือกพนัธ์ุและ
ปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้คุณค่าการผสมพันธ์ุ ผลจากการ
ปรับปรุงคดัเลือกพนัธ์ุดงักล่าวจึงถูกเรียกว่า “โคพนัธ์ุไทย 
บราห์มนั” โคเพศผูบ้างส่วนใช้ส าหรับปรับปรุงพนัธ์ุโค
พ้ืนเมืองและลูกผสมพ้ืนเมืองของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
เน้ือและใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุพ้ืนฐานในการผลิตโคเน้ือ ซ่ึงขอ้ดี
ขอโคดังกล่าวน้ีมีลักษณะรูปร่างภายนอกเหมือนกับโค
พนัธ์ุอเมริกับราห์มัน และมีอตัราการเจริญเติบโต ความ
สมบูรณ์พนัธ์ุใกลเ้คียงกบัโคในรุ่นปู่ ยา่ ท่ีน าเขา้จากประเทศ
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สหรัฐอเมริกา แต่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมากกวา่ แต่ก็มีขอ้เสียคือมีอตัราการผสมติดต ่า 
ใหลู้กแรกชา้และใหลู้กค่อนขา้งห่าง [1] 

ก่อนการไข่ตก ขนาดเซลลข์องฟอลลิเคิลในรังไข่จะ
มีขนาดใหญ่ข้ึน มีช่องวา่งและสะสมสารท่ีมีสีเหลืองจึงเรียก
ระยะน้ีว่า คอร์ปัสลูเทียม (corpus luteum) ซ่ึงแปลว่า 
โครงสร้างสีเหลือง และมีเลือดจ านวนมากขงัอยูซ่ึ่งจะค่อยๆ
ดูดซึมไป  คอร์ปัสลูเทียม (corpus luteum) ซ่ึงมีโครงสร้างสี
เหลืองและอาจมีเลือดขงัอยู่  โดยก่อนท่ีไข่ตกน้ี จะเร่ิมมี
ฮอร์โมน    โพรเจสเทอโรนในปริมาณเล็กน้อยแลว้ ฟอลลิ
เคิลในรังไข่ท่ีไข่หลุดออกไปแลว้ เรียกว่าคอร์ปัสลูเทียม 
(corpus luteum) ท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนใน
ปริมาณท่ีมากโดยเฉพาะช่วงกลางของระยะหลงัไข่ตก และ
สร้างเอสโทรเจน (estrogen) สร้างโพรเจสเทอโรนจะ
ท างานร่วมกบัฮอร์โมน    เอสโทรเจนเพ่ือป้องกนัการแทง้
ลูก (abortion) และท าให้เยื่อบุของมดลูกมีการเจริญเติบโต
เพ่ือเตรียมพร้อมในการฝังตวัของตวัอ่อน (embryo) และกด
การท างานของระบบภูมิคุม้กนัตนเองไม่ให้ต่อตา้นทารก
ระหวา่งมีการฝังตวั เม่ือมี FSH และ LH มากข้ึน จะกระตุน้
ให้ไข่เจริญใหญ่ข้ึนและท าให้ขนาดของไข่ท่ีเจริญข้ึน [2] 
การมีคอปัสลูเทียมคา้งอยูจ่ะผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน 
ซ่ึงมีบทบาทคือดูแลการตั้งทอ้ง ช่วยให้ต่อมต่างๆในมดลูก
และเอม็บริโอเจริญเติบโต ช่วยกระตุน้การเจริญและพฒันา
ของกระเปาะสร้างน ้ านมและยบัย ั้งการหลัง่ GnRH กดไม่ให้
หลัง่ฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิแสดงการเป็นสดัออกมา [3] 

ฮอร์โมน PGF2α เป็นฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพลเก่ียวขอ้ง
กบัระบบสืบพนัธ์ุของสัตวท่ี์มีหนา้ท่ีสลาย Corpus luteum 
(CL) มีผลท าใหร้ะดบัฮอร์โมน  โปรเจสเตอร์โรนลดลง ซ่ึง
ส่งผลท าให้มีการท างานของวงรอบการพฒันาของฟองไข่
แลว้การเป็นสัดของโคจะกลบัมา นอกจากน้ี PGF2α ยงัช่วย
ในการบีบตัวของกล้ามเน้ือเรียบในระบบสืบพันธ์ุ การ
เคล่ือนท่ีของไข่และอสุจิ [4] การใช้ฮอร์โมน PGF2α 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการผสมเทียมให้ติดและตอ้ง
ตั้งทอ้ง ตอ้งอาศยัปัจจยัการควบคุมการเป็นสัดและเกิดการ
ตกไข่เพ่ือใหผ้สมเทียมติดและตั้งทอ้งในแม่โคเน้ือ [5] และ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเหน่ียวน าการตกไข่โดยใช้

ฮอร์โมน PGF2α มีฤทธ์ิต่อคอปัส     ลูเทียมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการผสมคร้ังต่อไป [6] 

วงรอบการเป็นสัดของโคแม่พนัธ์ุอาจคลาดเคล่ือน
ได้จากหลายสาเหตุเช่น การขาดแคลนอาหารหรือได้รับ
โภชนะ วติามินแร่ธาตุท่ีจ าเป็นไม่เพียงพอท าใหเ้จริญเติบโต
ชา้ หลงัคลอดลูกไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอท าให้ร่างกาย
อ่ อนแอ  สภ า ว ะค ว าม เ ค รี ย ด จ า กก า ร เ ล้ี ย ง ดู แ ล ะ
สภาพแวดล้อม อาจมีสาเหตุจากโรคและการเจ็บป่วย 
ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ห้ ลู ก ดู ด น ม  [2]                                             
นอกจากน้ียงัพบว่าความแตกต่างทางสายพันธ์ุและการ
สุขาภิบาลดา้นสภาพแวดลอ้มโภชนาการอาหาร สภาวะการ
เจ็บป่วย ความเครียดและสภาพการเล้ียงท าให้แม่โคเขา้สู่
รอบการเป็นสดัท่ีแตกต่างกนั [7] 

สุภาพรรณ (2543) กล่าววา่การใชพ้ลอสตาแกลนดิน 
เอฟทูอลัฟา เป็นฮอร์โมนในระบบสืบพนัธ์ุมีฤทธ์ิต่อคอปัส      
ลูเทียม สามารถเหน่ียวน าแม่โคท่ีมีปัญหาการไม่แสดงการ
เป็นสัดท าให้กลบัมาแสดงการเป็นสัดในแม่โค เพ่ือพร้อม
รับการผสมคร้ังต่อไป [8] 

 2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design; CRD) โดยใชโ้คเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุ 
บราห์มนัห์ท่ีมีจ านวนการให้ลูกต่างกนัและไม่มีวงรอบการ
เป็นสัด จ านวน 4 กลุ่มทดลองๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชโ้ค 1 
ตวั โดยมีกลุ่มทดลอง ดงัน้ี 

กลุ่มทดลองท่ี 1 แม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนั
ท่ีใหลู้ก 1 ตวั               

กลุ่มทดลองท่ี 2 แม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนั
ท่ี ใหลู้ก 2-3 ตวั            

กลุ่มทดลองท่ี 3 แม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนั
ท่ี ใหลู้ก 4-5 ตวั            

  กลุ่มทดลองท่ี 4 แม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนั
ท่ี  

ใหลู้ก  ≥ 6 ตวั 
  3.1 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

1. สุ่มหาแม่โคเน้ือลูกผสมสายพันธ์ุบราห์มันหลัง

คลอดลูก ตามกลุ่มทดลองท่ีก าหนด 
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2. ด าเนินการลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุของแม่โค
เน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีไม่แสดงอาการเป็นสัด 
เพ่ือคดัเลือกแม่พนัธ์ุท่ีมี CL เขา้ด าเนินการทดลอง
ต่อไป 

3. ด าเนินการฉีดฮอร์โมน PGF2α ให้กบัแม่โคเน้ือ
ลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนั ตามกลุ่มท่ีก าหนด 

4. ด าเนินการตรวจการเป็นสัดและผสมเทียมแม่

โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัตามกลุ่มท่ี ก าหนด 

5. ด าเนินการตรวจการผสมติดท้องหลงัจากการ

ผสมเทียมแลว้  60 วนั 
6. สรุปผลการด าเนินการศึกษาทดลอง 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 เก็บขอ้มูลจากแบบบนัทึกขอ้มูลต่างๆโดยเร่ิมจาก

การบันทึกคะแนนร่างกายของแม่โคทดลอง บันทึกการ

ตรวจระบบสืบพนัธ์ุและการให้ฮอร์โมน PGF2α บนัทึกการ

แสดงการเป็นสัด บนัทึกลกัษณะของโทนมดลูกขณะผสม

เทียมและบันทึกการตรวจการผสมติดตั้ งท้องแม่โคเน้ือ

ลูกผสมสายพนัธ์ุ    บราห์มนั 

 3.3 สถิติท่ีใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

 น าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกจากการศึกษาทดลอง 

น ามาค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือน ามาวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) และ

วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยใช้วิ ธี 

Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 

3. ผลการทดลอง 
การศึกษาการเป็นสัดหลงัการให้ฮอร์โมน PGF2α 

กบัแม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 และ 3 มีอตัรา
การเป็นสัดสูงสุดเท่ากันและมีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต ์
กลุ่มทดลองท่ี 2 และ 4 มีค่าเท่ากบั 66.67 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั 
ตามล าดบั  

การศึกษาการผสมติดตั้งทอ้งหลงัการผสมเทียม
ในแม่โคเน้ือลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 และ 2 มีอตัรา

การผสมติดตั้ งท้องสูงสุดเท่ากันและมีค่าเท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต์ กลุ่มทดลองท่ี 3 และ 4 มีค่าเท่ากับ 33.33 
เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนัตามล าดบั  
 
ตารางที่ 1 อตัราการเป็นสดัและการผสมติดตั้งทอ้งหลงัการผสมเทียม 
(เปอร์เซ็นต)์ 

 
รายการ 

กลุ่มทดลอง 
1 2 3 4 

การเป็นสดั 
การผสมติดตั้งทอ้ง 

100 
100 

66.67 
100 

100 
33.33 

66.67 
33.33 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  
การศึกษาอิทธิพลของ PGF2α ต่อการสืบพนัธ์ุของแม่โค

เน้ือลูกผสมพนัธ์ุบรามนัห์ท่ีไม่มีวงรอบการเป็นสัดในเขต
อ าเภอน ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ โดยใชโ้คเน้ือลูกผสมสาย
พนัธ์ุ    บราห์มันห์ท่ีมีจ านวนการให้ลูกต่างกันและไม่มี
วงรอบการเป็นสัด โดยแบ่งโคเน้ือออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง 
คือเป็นแม่โคเน้ือลูกผสมบราห์มนัท่ีให้ลูก 1 ตวั  แม่โคเน้ือ
ลูกผสมสายพันธ์ุ บราห์มันท่ีให้ลูก 2 -3 ตัว แม่โคเน้ือ
ลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีให้ลูก 4-5 ตัวและแม่โคเน้ือ
ลูกผสมสายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีให้ลูกตั้งแต่ 6 ตวัข้ึนไป  จาก
การศึกษาพบว่า ทั้ ง 4 กลุ่มทดลองมีอตัราการเป็นสัดหลงั
ไดรั้บฮอร์โมน PGF2α มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 100  66.67  100 
และ 66.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และอตัราการผสมติดตั้ง
ทอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 100  100  33.33 และ 33.33 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

จากการทดลองใหฮ้อร์โมน PGF2α ในแม่โคเน้ือลูกผสม
สายพนัธ์ุบราห์มนัท่ีมีจ านวนการให้ลูกท่ีต่างกันและไม่มี
วงรอบการเป็นสัดหลงัคลอด แต่ตรวจพบคอปัสลูเทียมท า
ใหแ้ม่โคกลบัมาเป็นสัดหลงัคลอดถึงผสมติดตั้งทอ้ง พบวา่
จ านวนการให้ลูกไม่มีผลต่อการกลบัมาเป็นสัดหลงัคลอด 
สอดคลอ้งกบั โสภณและคณะ (2559) ไดร้ายงานผลการใช้
ฮอร์โมน PGF2α ในโคเน้ือลูกผสมฮินดูบราซิลท่ีไม่แสดง
อาก าร เ ป็นสั ด  เพื่ อ จัด รอบการ เ ป็นสัด ในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 20 ตวั ตรวจพบคอปัสลูเทียม เม่ือท า
การฉีด PGF2α ให้แม่โคแสดงอาการเป็นสัดคิดเป็น 85.71 
เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นหากแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดแต่ตรวจ
พบคอปัสลูเทียม ควรจัดวงรอบสัดด้วยการฉีดฮอร์โมน 
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PGF2α สอดคล้องกับการทดลองของ ธัชฏาพร (2551) 
รายงานว่าสามารถเหน่ียวน าโคนมให้เป็นสัดโดยใช้สาร
พลอสตาแกลนดินซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิต่อคอปัสลูเทียม
เพ่ือเขา้สู่วงรอบการป็นสัด คร้ังต่อไป สุณีรัตน์  และคณะ 
(2538) รายงานวา่โคสาวลูกผสมถูกเหน่ียวน าใหเ้ป็นสัดโดย 
PGF2α มีโคท่ีแสดงการเป็นสัดตอบสนอง 53 เปอร์เซ็นต ์
ทั้งน้ีประสิทธิภาพในการเหน่ียวน าให้เป็นสัดจนถึงขั้นการ
ผสมติดข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการตรวจการเป็นสัดภายใน
ฝงูและแผนของฟาร์ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทดลอง
การให ้PGF2α กบัแม่โคเน้ือลูกผสมในอ าเภอน ้ าเกล้ียง 
 

ข้อเสนอแนะ 
         6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

    การใชฮ้อร์โมน PGF2α เพื่อเหน่ียวน าการเป็น
สดั สามารถแกปั้ญหาแม่โคเน้ือหลงัคลอดท่ีไม่แสดงอาการ
เป็นสัด ให้กลบัมาเป็นสัดเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการผสม
พนัธ์ุและใหผ้ลผลิตลูกโคเน้ือและยงัเป็นปัจจยัส าคญัช่วยให้
เทคโนโลยีการผสมเทียมในการพฒันาคุณภาพและการ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุโคใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
  หากจะท าการทดลองในคร้ังต่อไปให้สมบูรณ์

มากยิ่งข้ึน ควรมีการควบคุมการจดัการสภาพแวดลอ้ม การ
เล้ียงดู อาหารท่ีได้รับ และพนัธุกรรมท่ีไม่มีความแตกต่าง
กนั  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทดลองท่ีดียิง่ข้ึน 
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การใช้หญ้าหวานพฒันาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือ 
Using Sweet Grass to Develop Feed Formula on the Production Performance of Broilers 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the optimum sweet grass level in the dietary formula for the production 
efficiency of broiler chickens. Completely randomized design (CRD), consisting of 4 treatments, 96 broilers for 45 days, 
broiler chickens received food, formula 1, ready-to-eat food, formula 2, mixed with sweet grass 5 percent, formula 3 
provides 10 percent complete feed with sweet grass and formula 4 gives 15 percent of the mixed feed with sweet grass. 
Each treatment has 3 replications.The results showed that the formula 4 had the highest amount of edible food, with an 
average of 3868.54 g, followed by formula 1 and 2, with an average of 3847.92, 3839.58 g, respectively, and formula 3 had 
the lowest intake. With an average value of 3814.58 grams, which is significantly different (P <0.05). Weight gain The 
formulas 1, 2, 3 and 4 had average values of 1479.63, 1455.17, 1438.0 and 1386.79 grams, respectively, which were 
statistically significant differences (P> 0.05).The dietary change rate of the diet formula 1, 2, 3 and 4 was 2.61, 2.64, 2.65 
and 2.79, respectively, with no statistically significant difference (P> 0.05). Formulas 1, 2, 3 and 4 were 32.16, 31.63, 31.26 
and 30.14 g / body / day, respectively, which were statistically significant differences (P> 0.05).The cost of food per 1 kg of 
body weight, formula 1 and 2, the average cost of food is 39.16, 39.52 baht / kg, respectively. 37.79 baht / kg And the 
chicken that received formula 3 had the lowest food cost with the average value equal to 36.33 baht / kg, respectively, 
which is significantly different (P <0.05)Therefore, in raising broiler chickens can be mixed with sweet grass in the finished 
food at the level of 10 percent without affecting the production performance. And can help reduce food costs When 
increasing the amount of sweet grass, fermentation will be more likely to reduce production efficiency. 

 
Keywords: Broilers, Sweet Grass 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับหญา้
หวานท่ีเหมาะสมในสูตรอาหารต่อสมรรถภสพการผลิต
ของไ ก่ เ น้ือ  วา งแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูรณ์ ( 
Complettely Randomized Design, CRD) ประกอบดว้ย 4 
ทรีตเมนต ์เล้ียงไก่เน้ือ 96 ตวั เป็นเวลานาน  45 วนั กลุ่มไก่
เน้ือท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1 อาหารส าเร็จรูป สูตรท่ี 2 ให้
อาหารส าเร็จรูปผสมหญา้หวาน 5 เปอร์เซ็นต ์สูตรท่ี 3 ให้
อาหารส าเร็จผสมหญา้หวาน 10 เปอร์เซ็นต ์และสูตรท่ี 4 ให้
อาหารส าเร็จรูปผสมหญา้หวาน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยแต่ละ
ทรีทเมนตมี์ 3 ซ ้ า ผลการทดลอง พบวา่ อาหารสูตรท่ี 4 มี
ปริมาณการกินได้สูงสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3868.54กรัม 
รองลงมาสูตรท่ี 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3847.92, 3839.58 
กรัม ตามล าดบั และสูตรท่ี 3 มีปริมาณการกินได้ต ่าสุดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3814.58 กรัม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) น ้ าหนักตวัท่ีเพ่ิมข้ึน อาหาร
สูตรท่ี1, 2, 3 และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1479.63, 1455.17, 
1438.0 และ 1386.79 กรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) อัตราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ อาหารสูตรท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.61, 2.64, 2.65 และ 2.79 ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่าง
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการเจริญเติบโต 
อาหารสูตรท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 32.16, 31.63, 
31.26  และ 30.14 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั ซ่ึงมีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม อาหารสูตรท่ี 1 
และ 2 มีตน้ทุนค่าอาหารเฉล่ียเท่ากบั 39.16, 39.52 บาท/
กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีตน้ทุนสูงกวา่ไก่ท่ีอาหารในสูตรท่ี 
4 มีตน้ทุนค่าอาหารเท่ากับ 37.79บาท/กิโลกรัม และไก่ท่ี
ไดรั้บอาหารสูตรท่ี 3  มีตน้ทุนค่าอาหารต ่าสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 36.33บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  ดงันั้นในการเล้ียง
ไก่เน้ือสามารถใชห้ญา้หวานหมกัผสมในอาหารส าเร็จรูป 
ในระดบั 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต 
และช่วยลดตน้ทุนค่าอาหารได ้เม่ือเพ่ิมปริมาณหญา้หวาน
หมกัมากข้ึนจะมีแนวโนม้ท าใหส้มรรถภาพการผลิตลดลง 
ค าส าคญั : ไก่เน้ือ หญา้หวานหมกั 

1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยถือเป็นผูผ้ลิตไก่เน้ืออนัดบัหน่ึง

ของอาเซียนและอนัดบัตน้ๆของโลก ประเทศไทยยงัเป็นผู ้
ส่งออกผลิตภณัฑ์เน้ือไก่อย่างต่อเน่ืองแลว้จะมีแนวโน้มว่า
ในปี 2560 จะผลิตเน้ือไก่เพ่ิมข้ึนใหไ้ดอ้ยูท่ี่ผลผลิต 1,414.53 
ลา้นตวั ผลผลิตท่ีได ้2,001.282 ตนั ใชส้ าหรับการบริโภค 
1,291.282 ตัน และเน้ือไก่ท่ีส่งออกเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีไก่สด 
230,000 ตนั ไก่แปรรูปอยู่ท่ี 480,000 ตนั [1] การเล้ียงไก่
เน้ือส่วนใหญ่มักใช้อาหารส าเร็จรูปจากบริษัทเน่ืองจาก
สะดวกสบาย คุม้ค่าในการลงทุน โดยทั่วไปเกการหาซ้ือ
วตัถุดิบอาหารสัตว ์เกษตรกรรายย่อยมกัจัดหาพืชอาหาร
สัตวท่ี์มีในท้องถ่ินเสริมเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร หญา้หวาน 
(sweet grass) เป็นหญา้สายพนัธ์ุเนเปียร์แคระท่ีก าลงันิยม
ปลูกไวเ้ป็นอาหารสตัวไ์ม่วา่จะเป็น โค กระบือ และสัตวปี์ก 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ไดท้ าการศึกษา
ทดลองปลูกเพื่อเป็นอาหารสตัว ์หญา้หวานเป็นหญา้ท่ีล าตน้
มีขอ้ตาสั้น กา้นใบมาก ใหคุ้ณค่าทางโภชนะ โปรตีนสูง เม่ือ
ตดัท่ีอายุ 28 วนัจะมีโปรตีนสูงถึง 23%  อายุ 42 วนัมี
โปรตีน18 % อายุ 56 วนัมีโปรตีน 15 % [2] และ
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เยื่อใย 12 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าหญา้เน
เปียร์แคระ เนเปียร์ปากช่อง1 ซ่ึงหญา้หวานจะเป็นอาหาร
หยาบท่ีมีคุณภาพสูงช่วยลดความตอ้งการอาหารขน้เสริม 
[3]ซ่ึงหญา้หวานจะเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับเกษตรกรท่ีจะ
น าไปใชเ้ป็นอาหารสตัวส์ตัวปี์กผูว้จิยัจึงไดท้ าการเสริมหญา้
หวานหมกัในอาหารส าเร็จรูปในระดบัต่างๆเพ่ือศึกษาผล
ของหญา้หวานท่ีเสริมในอาหารไก่เน้ือต่อสมรรถภาพการ
ผลิตไก่เน้ือ 
หญ้าหวานมหาสารคาม 
     ช่ือวงศ ์:Gramineae  
     ช่ือวิทยาศาสตร์ :Pennisetumpurpureum cv.                  
Mahasarakham 
     ช่ือสามญั :Sweet Grass 
     ช่ือทอ้งถ่ิน :หญา้หวานมหาสารคาม 

 
 
 
 

รูปที่ 1 หญา้หวานมหาสารคาม 
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ลกัษณะเด่นของหญ้าหวาน 
หญา้สายพนัธ์ุน้ีจัดอยู่ในตระกูลหญา้เนเปียร์แคระ 

(dwartnapier) มีลักษณะเป็นทรงพุ่มไม่สูงมากหนัก
ประมาณ 100 ถึง 150 เซนติเมตร มีการแตกกอดี ล าตน้มีขอ้
ตาถ่ีสั่น ท าให้เพ่ิมจ านวนใบมากข้ึนซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีหญา้
สายพนัธ์ุน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัหญา้เนเปียร์สายพนัธ์ุสูง เน
เปียร์สายพนัธ์ุแคระมีโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต ์มีค่า ADF ต ่า
กวา่ 37 เปอร์เซ็นต ์หญา้เนเปียร์สูงมีโปรตีน 10 เปอร์เซ็นต ์
มีค่า ADF มากกว่า 37 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากหญา้เนเปียร์
แคระมีสัดส่วนใบต่อล าตน้ (Leaf to stem ratio) สูงอยูท่ี่ 1.4 
ส่วนของหญา้เนเปียร์สายพนัธ์ุท่ีสูงจะอยูท่ี่ 0.8 หญา้หวาน
จะมีความหวานในล าตน้และใบมีความครอบเปราะหักง่าย 
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย หญ้าหวานให้
ผลผลิตสูงกว่าหญา้รูซ่ี 1-2 เท่ามีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่า
หญ้ารูซ่ีและเนเปียร์สายพนัธ์ุสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้า
หวานท่ีตดัช่วงอาย ุ45 วนัมีโปรตีนสูง (15 เปอร์เซ็นต)์ และ
คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เยือ่ใย (12 เปอร์เซ็นต)์ สูงกวา่หญา้เน
เปียร์แคระ เนเปียร์ปากช่อง1 ซ่ึงหญา้หวานจะเป็นอาหาร
หยาบท่ีมีคุณภาพสูงช่วยลดความตอ้งการอาหารขน้เสริม[2] 
ผลผลติของหญ้าหวาน 

ผลผลิตน ้ าหนกัสดท่ีช่วงอาย ุ8 และ 10 สัปดาห์หญา้
หวานให้ผลผลิตน ้ าหนักสดเท่ากบั 5926.20 และ 62,90.7 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน ้ าหนักแห้ง เท่ากับ 277.02 และ 
367.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบัผลผลิตโปรตีนท่ีช่วงอาย ุ8 
และ 10 สปัดาห์มีโปรตีนเท่ากบั 92.99 และ 98..14 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดบัซ่ึงมีค่าสูงกวา่ช่วงอาย ุ4  และ6 สัปดาห์ ท่ี
มีผลผลิตโปรตีนเท่ากบั 68.32 และ 68.32 กิโลกรัมต่อไร่ 

องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าหวาน 
องคป์ระกอบทางเคมี หญา้หวานเม่ือมีการตดัท่ีช่วง

อาย ุ4 สัปดาห์ มีค่าระดบัโปรตีนเท่ากบั 23.79 เปอร์เซ็นต ์
ซ่ึงสูงกวา่หญา้หวานท่ีตดัเม่ือ 6, 8 และ 10 สัปดาห์ ท่ีมีค่า
โปรตีน 18.39 15.94 และ 15.57 เปอร์เซ็นต ์แตกต่างกบัค่าลิ
โนเซลลูโลส เม่ือหญา้อาย ุ4 สปัดาห์มีค่าต ่ากวา่ช่วงอายกุาร
ตดัท่ี สปัดาห์ท่ี 6, 8 และ 10 สปัดาห์ และเถา้ของหญา้หวาน
ท่ีอายกุารตดั 6 สปัดาห์มีค่าเท่ากบั 19.77 เปอร์เซ็นต ์สุงกวา่
ช่วงอาย ุ4, 8 และ 10 สปัดาห์[4] 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely 

randomized design, CRD) โดยใชลู้กไก่พนัธ์ุ   ซีพี.707 อาย ุ
1 วนั คละเพศ จ านวน 96 ตวั เล้ียงในโรงเรือนเปิด มี 4ส่ิง
ทดลอง(Treatment) ส่ิงทดลองแต่ละส่ิงทดลองมี 3 ซ ้ า 
(Replication) โดยสุ่มจับฉลากเล้ียงเป็นเวลา 45 ว ัน ให้
อาหารแบบเตม็ท่ี ดงัน้ี 

     สูตรท่ี 1 อาหารส าเร็จรูป มีโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต ์
     สูตรท่ี  2 อาหารส าเร็จรูปเสริมหญา้หวานหมกั 5 

เปอร์เซ็นต ์
     สูตรท่ี  3 อาหารส าเร็จรูปเสริมหญา้หวานหมกั 10 

เปอร์เซ็นต ์
     สูตรท่ี 4 อาหารส าเร็จรูปเสริมหญา้หวานหมกั 15 

เปอร์เซ็นต ์  
การเตรียมอาหาร                                                                        
     น าหญา้หวานหัน่    ขนาด 0.5 เซนติเมตรหรือเลก็

กวา่โดยใชเ้คร่ืองสบัหญา้จ านวน 100 กก.  ผสมน ้ า 1 
กิโลกรัมกากน ้ าตาล 100 กรัมผสมใหเ้ขา้กนับรรจุในถงั
พลาสติกอดัแน่นปิดฝาถงั หมกั 7-14 วนั 

     บนัทึกน ้ าหนกัอาหารให้และอาหารเหลือทุกสัปดาห์ 
ชั่งน ้ าหนักไก่ทุกสัปดาห์ บันทึกการตาย  น าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
ท าการศึกษาท่ีฟาร์มสตัวปี์ก วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคามระหว่างเดือน 12 ธันวาคม 2560 ถึง 27 
มกราคม 2561 

 
3. ผลการวจิยั 

จากการทดลองการเสริมหญ้าหวานหมักในสูตร
อาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เน้ือ ดงัน้ี 

      3.1   ปริมาณอาหารท่ีกิน 
             ปริมาณการกินไดข้องไก่เน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 3 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3,814.58 กรัม ซ่ึงมีค่าต  ่ากว่าสูตรท่ี 1  และ สูตรท่ี 
2 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3,847.92 และ 3,839.58  กรัมตามล าดบั สูตรท่ี 
4มีค่า เฉ ล่ียเท่ ากับ3,868.54กรัมมีค่ าสูงสุด ซ่ึงแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

     3.2. น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน  
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           น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนไก่เน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1 2 3 
และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,479.63 1,455.17 1,438.00 และ 

1,386.79 กรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05)ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

     3.3. อตัราการแลกเน้ือ  
           อตัราการแลกเน้ือไก่เน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1 2 3 

และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 2.64 2.65 และ 2.79 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05)ดงัแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่  1 เปรียบเทียบการใชห้ญา้หวานหมกัในอาหาร  ส าเร็จรูปต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่เน้ือ 

ค่าสังเกต สูตรท่ี 1 
(0%) 

สูตรท่ี 2 
(5%) 

สูตรท่ี 3 
(10%) 

สูตรท่ี 4 
(15%) 

ปริมาณอาหารท่ี
กิน(กรัม) 

3847.92ab 3839.58ab 3814.58a 3868.54b 

น ้ าหนกัตวัท่ี
เพิ่มข้ึน(กรัม) 

 
1479.63 

 
1455.17 

 
1438.00 

 
1386.79 

อตัราการแลก
เน้ือ 

2.61 2.64 2.65 2.79 

อตัราการ
เจริญเติบโต
(กรัม/ตวั/วนั) 

 
32.17 

 
31.63 

 
31.26 

 
30.15 

ค่าอาหาร 
ต่อน.น.ตวัท่ี
เพ่ิมข้ึน 1 กก. 

 
39.16b 

 
39.52b 

 
36.33a 

 
37.79ab 

abตวัอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ(P<0.05) 

 

3.4. อตัราการเจริญเติบโต 
อตัราการเจริญเติบโตไก่เน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารสูตร

ท่ี 1 2 3 และ 4 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  32.17 31.63 31.26 และ 
30.15 กรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p>0.05) ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

3.5. ต้นทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน1 
กิโลกรัม 

            ต้นทุนค่าอาหารต่อน ้ าหนักตัว ท่ี เ พ่ิม ข้ึน 1 
กิโลกรัมไก่เน้ือท่ีได้รับ อาหารสูตรท่ี 1 และ 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 39.16, 39.52 บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีตน้ทุน
สูงกว่าไก่ท่ีได้รับอาหารในสูตรท่ี4มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 37.79

บาท/กิโลกรัมและไก่ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี3มีค่าเฉล่ียต ่าสุด
เท่ากับ 36.33บาท/กิโลกรัมซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

วจิารณ์ผลการวจิัย 
ผลการทดลองพบว่า ไก่เน้ือท่ีให้อาหารไก่พ้ืนเมือง

ส าเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 17 % และการเสริมหญา้หวานหมกัใน
อาหารไก่พ้ืนเมืองส าเร็จรูปท่ีระดบั  5 - 15 เปอร์เซ็นตท์ าให้
น ้ าหนักตวัเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโตดี อตัราการแลก
เน้ือต ่า เม่ือเพ่ิมปริมาณหญ้าหวานหมักเพ่ิมข้ึนจะท าให้
ปริมาณการกินอาหารเพ่ิมข้ึนแต่อัตราการเจริญเติบโต 
น ้ าหนักตวัเพ่ิมข้ึนเพ่ิม มีแนวโน้มลดลง แต่อตัราการแลก
เน้ือมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกบั[4] รายงานว่า การ
ใหห้ญา้เนเปียร์ปากขอ่ง 1 สด และหญา้เนเปียร์หมกัทดแทน
อาหารไก่ส าเร็จรูปทางการคา้ไดถึ้ง 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยไม่มี
ผลต่ออตัราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได้ อตัราการ
แลกเน้ือและดชันีการผลิตของไก่ไทยละโว ้เช่นเดียวกบั [5] 
ท าการศึกษาหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 ในอาหารเป็ดเทศช่วง
อาย1ุ-6 สปัดาห์ การใหห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง1 5, 10 และ 15 
เปอ ร์ เ ซ็นต์  เ ป็ด เทศ มีน ้ าหนักตัว เ พ่ิม ข้ึน  อัตราการ
เจริญเติบโต และราคาอาหารต่อน ้ าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนไม่
แตกต่างจากกลุ่มท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 19 
เปอร์เซ็นต์ แต่อตัราการแลกเน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารส าเร็จ
และกลุ่มใหห้ญา้เนเปียร์ปากช่อง1 5 เปอร์เซ็นต ์มีค่าต ่ากวา่
กลุ่ม 10 และ 15 เปอร์เซ็นต ์อย่างมีนัยส าคญั(p<0.05) ซ่ึง
สายพัน ธ์ุของสัตว์จะ มึผลต่อน ้ าหนักตัว  อัตราการ
เจริญเติบโต และ อตัราการแลกเน้ือของสตัวเ์ช่นกนั[6] 

ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
     5.1 การศึกษาในคร้ังน้ี ทดลองเล้ียงไก่เน้ือในฟาร์มขนาด

เล็ก การใชห้ญา้หวานเสริมในอาหารไก่พ้ืนเมืองส าเร็จรูปท าไดง่้าย 
      5.2 สามารถท าการศึกษาวิจยัต่อยอดในสัตวปี์กชนิดอ่ืน ๆ 

เช่นเป็ดเน้ือ ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ 
     5.3 หญ้าหวานเป็นพืชอาหารสัตว์ทางเลือกส าหรับ

เกษตรกรน าไปใชเ้ล้ียงสตัวไ์ดห้ลากหลาย 
     5.4 เกษตรกรสามารถสร้างแปลงหญ้าจดัจ าหน่ายท่อน

พนัธุ์และหญา้เล้ียงสตัวเ์ป็นอาชีพเสริมอีกทางหน่ึง 
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การศึกษาการใช้สารสกดัรากโล่ติ๊นสดและแห้งทีม่ีผลต่อการก าจัดเหาควาย 
The Effect of Fresh and Dried Tuba Root Extracts on Buffalo Louse Elimination 

 
นครินทร์ หนูสวสัดิ์ 1, * 

 
 
 

Abstract 

The objective of this study was to determine the efficacy of tuba root on louse elimination in swamp buffaloes. 
There  were 2 experiments, the first experiment was in vitro, three hundred louses were divided into five treatments with 
three replications. Treatment 1 : spray the louses with water, treatment 2 : spray the louses with 50 g. of fresh tuba root 
extract, treatment 3 : spray the louses with 50 g. of dried tuba root extract, treatment 4 : spray the louses with 80 g. of f resh 
tuba root extract and treatment 5 : spray the louses with 80 g. of dried tuba root extract. After spraying for 60 minutes, the 
percentages of louses mortality in treatment 1  2  3  4 and 5 were 0  56.67  70  83.33 and 90 respectively, 
which were highly significant different (P<0.01). The second experiment was in vivo, ten swamp buffaloes with louses 
were divided into five treatment with two replications. After spraying for 20 minutes, there was no louse mortality.  
After spraying for 60 minutes, the louse mortality percentage were  0  11.67  25  23.33 and  38.33 respectively,  
which were significantly difference (P<0.05).  

 
Keywords: fresh tuba root extract, dried tuba root extract, buffalo louse 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาการใชส้ารสกดัรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมี
ผลต่อการก าจดัเหาควาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของราก
โล่ต๊ินสดและแห้งท่ีระดบัความเขม้ขน้แตกต่างกนัต่อการ
ก าจดัเหาควาย โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design ; CRD) ท าการทดลอง 2 
การทดลอง คือ ศึกษาภายนอกตวัสัตว ์(In vitro) โดยใชเ้หา
ควาย คละอายคุละเพศจ านวน 300 ตวั แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใช้เหาควาย 20 ตัว และการ
ทดลองโดยตรงกบัเหาควายบนตวัควายโดยใชค้วายท่ีมีเหา
ควายไม่จ ากดัน ้ าหนกั เพศ และอาย ุจ านวน 10 ตวั โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มทดลองๆ ละ 2 ซ ้ าแต่ละซ ้ าใชค้วายท่ีมีเหา
จ านวน 1 ตวั (In vivo) แต่ละกลุ่มทดลองไดรั้บการฉีดพ่น
ดว้ยสารละลายท่ีต่างกนั กลุ่มทดลองท่ี 1 ฉีดพ่นดว้ยน ้ ากลัน่ 
กลุ่มทดลองท่ี 2 ฉีดพ่นด้วยสารละลายรากโล่ต๊ินสดท่ีมี
ความเขม้ขน้ จ านวน 50 กรัม กลุ่มทดลองท่ี 3 ฉีดพ่นดว้ย
สารละลายรากโล่ต๊ินแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ จ านวน 50 กรัม 
กลุ่มทดลองท่ี 4 ฉีดพ่นด้วยสารละลายรากโล่ต๊ินสดท่ีมี
ความเขม้ขน้ จ านวน 80 กรัม กลุ่มทดลองท่ี 5 ฉีดพ่นดว้ย
สารละลายรากโล่ต๊ินแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ จ านวน 80 กรัม 
ภายหลงัการฉีดพ่นนับจ านวนเหาควายท่ีตายแลว้น ามาหา
ค่าเฉล่ีย เม่ือส้ินสุดการทดลองการทดลองท่ี 1 พบว่ากลุ่มท่ี 
1 2 3 4 และ 5 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเหาควาย เท่ากบั 0  
56.67  70  83.33  และ  90 ตามล าดบั ซ่ึงมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) การทดลองท่ี 
2 ท าการทดลองโดยตรงกบัเหาควายบนตวัควาย (In vivo) 
ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวท่ี้ 20 นาที แต่ในระยะเวลา 60 นาที 
กลุ่มทดลองท่ี 1 2 3 4 และ 5 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเหา
ควาย เท่ากบั  0  11.67  25  23.33 และ 38.33 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) 
ค าส าคัญ : สารสกดัรากโล่ต๊ินสด, สารสกดัรากโล่ต๊ินสด, 
เหาควาย 
 
1. บทน า 

ปัญหาปรสิตท่ีพบในควายมีทั้ งท่ีเกิดจากปรสิต
ภายในและปรสิตภายนอก    เหาควายเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีผู ้
เล้ียงควายจะตอ้งก าจัดและควบคุม    เน่ืองจากเหาควาย
สามารถดูดเลือดควายท าให้ควายซูบผอมเจริญเติบโตช้า    
สุขภาพอ่อนแอ   น ้ าหนกัลดท าให้เกิดโรคโลหิตจางและติด
เช้ือแทรกซ้อนและเสียชีวิตลงได ้ จากอนัตรายดงักล่าวจึง
ท าใหผู้เ้ล้ียงควายจ าเป็นตอ้งก าจดัเหาควายดว้ยยาสงัเคราะห์
ท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง  ราคาสูงและอาจมีผลขา้งเคียงต่อสุขภาพ
ของควาย  การน าสมุนไพรมาใชเ้พ่ือการก าจดัเหาควายจึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลดค่าใช่จ่ายและลดความเส่ียง
ต่อสุขภาพของผูใ้ช ้จากการตรวจเอกสารและศึกษาคน้ควา้
พบว่ามีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีคุณสมบัติในการก าจัด
ปรสิตภายนอก  เช่น เมลด็มนัแกว ตะไคร้หอม มะขามเปียก 
เมล็ดน้อยโหน่งและโล่ต๊ิน(หางไหล)โดยพบว่ารากโล่ต๊ิน
เป็นสมุนไพรท่ีพบทัว่ไปและมีฤทธ์ิก าจดัพยาธิภายนอกเช่น
เหาไดดี้  การศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกสมุนไพรดงักล่าวซ่ึงเป็น
สารธรรมชาติท่ีเส่ือมสลายได้ง่ายมาท างานวิจัย โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชร้ากโล่ต๊ิน
สดและแหง้ท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนัท่ีมีต่อการก าจดัเหา
ควาย 
การตรวจเอกสาร 

โล่ต๊ินมีช่ือวิทยาศาสตร์  Derris elliptica (Roxb.) 
Benth.  อยูใ่นวงศ ์ FABACEAE.  มีช่ือเรียกทัว่ไป   Derris 
Tuba root  กะล าเพาะ  เครือไหลน ้ า  โพตะโกส้า  หางไหล  
โล่ต๊ิน  โล่ต๊ินแดง  ไหลน ้ า  อวดน ้ า  หางไหลท่ีพบในประเทศไทย
แบ่งออกเป็นหางไหลแดงและหางไหลขาว ซ่ึงแตกต่างกนัท่ีลกัษณะสี
ของใบอ่อนและสารสกดัจากราก โดยพบวา่หางไหลแดงจะมีสีของใบ
อ่อนออกแดงน ้ าตาลหรือชมพูเข้มและสารสกัดจากรากจะมีสีแดง 
ส่วนหางไหลขาวจะมีสีของใบอ่อนออกส้มปนน ้ าตาล ซ่ึงจะมีสีอ่อน

กว่าหางไหลแดงและสารสกดัจากรากจะมีสีขาวขุ่น คลา้ยน ้ านม [1] 
สารส าคญัท่ีพบในหางไหล/โล่ต๊ินส่วนใหญ่ คือโรติโนน (rotenone) 
โดยพบในส่วนของโคนตน้ ก้านใบ ล าตน้ ใบ รากก่ิง รากขนาดเล็ก 

รากขนาดใหญ่ ท่ี 0.4 0.5 2.7 16.6 26.7 1003.9 และ 8981.1 
ppm. ตามล าดบั ดงันั้น จึงพบสารโรติโนนมากในส่วนของรากโดย
พบในหางไหลขาวมากกว่าหางไหลแดง ซ่ึงจดัเป็นสารพิษท่ีมีพิษต่อ
คนและสตัว ์โดยกลไกการออกฤทธ์ิจะเกิดจากพิษท่ีเขา้ยบัย ั้งขั้นตอน
การส่งอิเล็กตรอนในเซลล์ของกระบวนการหายใจ ท าให้
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สัตว์ท่ีได้รับพิษหายใจไม่ออก แต่โรติโนนมีคุณสมบัติ
สลายตวัไดง่้ายในธรรมชาติ [1] 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างของ rotenone [1] 
 

อาคม (2538) ได้เก็บตัวอย่างเหาของโคและ
กระบือจาก 18 จงัหวดั ในเขตภาคกลางภาคตะวนัออกภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตข้องประเทศไทย  พบเหา
ชนิดต่างๆคือ  Haematopinus eurysternus Haematopinus 
quadripertusus และ Linognathus vituli โดยพบว่า 
Haematopinus quadripertusus มีช่ือสามญัคือ tail louse มกั
พบบริเวณหางของโคโดยเฉพาะบริเวณพู่หางมากท่ีสุด  
นอกจากน้ีอาจพบไดต้ามล าตวัแต่น้อยมาก  ในกระบือพบ
เช่นเดียวกันในโคแต่พบเฉพาะบริเวณพู่หางเท่านั้น [2]  
การก าจดัและควบคุมเหาในสัตวเ์ป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเน่ืองจาก
เหาจะก่อให้เกิดความร าคาญกบัสัตว ์ อาจก่อให้เกิดปัญหา
โลหิตจาง ผิวหนงัอกัเสบ การเจริญเติบโตของเส้นขนต ่าลง 
รวมทั้งอาจน าเช้ือต่างๆมาสู่สัตวไ์ด ้การติดต่อของเหาเกิด
จากการสัมผสัโดยตรง โดยเหาเคล่ือนท่ีจากสัตวต์วัหน่ึงมา
สู่สตัวอี์กตวัหน่ึง [3] 

การวิจยัเร่ืองผลของโรติโนนจากรากหางไหลใน
การก าจัดแมลงและปรสิตภายนอกของสัตว์เ ล้ียง  มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากราก
หางไหลแห้งต่อตวัอ่อนและตัวแก่ของ แมลงวนั ยุง และ
เห็บโค  โดยใชค้วามเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั 5 ระดบัคือ 0,  5 , 
10 , 15  และ  20  กรัม/ลิตร  พ่นลงบนสัตวท์ดลอง  ยกเวน้
ลูกน ้ ายุงใช้วิธีแช่  นับเปอร์เซ็นต์การตาย  ผลการศึกษา
พบวา่ความเขม้ขน้ของสารสกดัรากหางไหลแหง้ 5 , 10 , 15  
และ 20  กรัม/ลิตร  ท าใหห้นอนแมลงวนั แมลงวนั ลูกน ้ ายงุ 
ยงุ และเห็บโค  ตายมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ ( p < 0.01 ) การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่การตายของ
หนอนแมลงวนั  แมลงวนั ลูกน ้ ายุง ยุง และเห็บโคจะตาย
เพ่ิมข้ึนตามความเขม้ขน้ของสารสกดัและความยาวนานใน

การถูกสารสกดัรากหางไหลแห้ง  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัใน
แมลงแต่ละชนิด และแมลงระยะตวัเต็มวยัจะตายเร็วกว่า
ระยะตวัอ่อน [4] 

การวิจยัเร่ืองผลของสารสกดัจากสภาพแห้งของ
เมล็ดสะเดา   (Azadirachta sp.)  เมล็ดน้อยหน่า  (Annona 
sp.) รากหนอนตายหยาก (Stemona sp.) และ รากหางไหล   
(Derris sp.) ในสภาพแหง้ต่ออตัราการตายของแมลงวนั  ยงุ
และเห็บโค  ท าการทดลองทั้งหมด 5 การทดลองคือผลต่อ
อตัราการตายของหนอนแมลงวนั  แมลงวนั  ลูกน ้ ายุง  ยุง  
และเห็บโค  ทุกการทดลองใช้ความเขม้ขน้เท่ากันคือ 50 
กรัม/ต่อน ้ า 1 ลิตร ท าการสกัดสารโดยการอบวตัถุดิบใน
ตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง
แลว้บดให้เป็นผง  น าไปแช่ในน ้ าท่ีมีแอลกอฮอล์ ( ร้อยละ 
95 ) 1 ใน 10 ส่วนเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น ามากรองเอาแต่
น ้ า  พน่ลงบนแมลงท่ีทดลองทุกการทดลองยกเวน้ลูกน ้ าใช้
วิธีแช่  ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากพืชแต่ละชนิด
สามารถฆ่าแมลงไดแ้ตกต่างกนั  สารสกดัเมล็ดนอ้ยหน่าฆ่า
หนอนแมลงวนัและเห็บโคไดดี้ท่ีสุด  ท าให้หนอนแมลงวนั
และเห็บโคตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 102 และ 48 ชัว่โมง
ตามล าดบั  สารสกดัเมลด็สะเดาฆ่าแมลงวนัและลูกน ้ ายงุได้
ดีท่ีสุด  ท าให้แมลงวนัและลูกน ้ ายงุตายร้อยละ 100 ภายใน
เวลา 12 ชัว่โมงเท่ากนั  สารสกดัรากหนอนตายหยากฆ่ายุง
ได้ดีท่ีสุด  ท าให้ยุงตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 4 ชัว่โมง 
การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าสารสกดัจากพืชแต่ละชนิดสามารถ
ฆ่าแมลงแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน  และเม่ือถูกสารสกัด
แมลงท่ีอยู่ในระยะตวัเต็มวยัจะตายเร็วกว่าแมลงท่ีอยู่ใน
ระยะตวัอ่อน [5]   

การวิจัยการใช้สารสกัดจากขะจาวและหางไหล
ดว้ยตวัท าละลายชนิดต่างๆ  ศึกษาประสิทธิภาพของสาร
สกัดชนิดต่ างๆ  ท่ี มีต่ อการก าจัดปรสิตภายนอกใน
ห้องปฏิบติัการ  และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
ในสภาพจริงโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง  คือ
การใช้สารสกัดรักษาไรข้ีเร้ือนในสุนัข 15 ตวัเป็นเวลา 8 
สัปดาห์และการใช้สารสกัดก าจัดเห็บโคในโคนม 15 ตวั
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ผลการทดลองท่ี 1 พบวา่เอธานอล เมธา
นอล น ้ ากลัน่  และแอซีโตนเป็นตวัท าละลายท่ีให้ปริมาณ
สารสกัดสูงกว่าการใช้ตัวท าละลายชนิดอ่ืนๆ  แต่ใน
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เปลือกขะจาวการใชเ้มธานอลเป็นตัวท าละลายให้ปริมาณ
สารสกัดสูงกว่าการใช้เอธานอล  ส่วนรากหางไหลพบว่า
การใชเ้อธานอลเป็นตวัท าละลายให้ปริมาณสารสกดัสูงกวา่
การใชเ้มธานอล  ผลการทดลองท่ี 2 พบว่าการใชส้ารสกดั
จากเปลือกขะจาวดว้ยเมธานอลความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต ์ 
และสารสกดัจากรากหางไหลดว้ยเมธานอล 10 เปอร์เซ็นตมี์
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ( P>0.05)  ผล
การทดลองท่ี  3  ผลการทดสอบในสุนัขพบว่าการใช้สาร
สกดัจากรากหางไหลสดเขม้ขน้มีประสิทธิภาพ  ดีกวา่การ
ใชส้ารสกดัจากเปลือกขะจาวสดเขม้ขน้  และสารสกดัจาก
รากหางไหลดว้ยเอทานอล  10  เปอรเซ็นตอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  (P<0.05)  ผลการทดสอบในเห็บโคพบว่าการใช้
สารสกัดจากขะจาวสดเขม้ขน้  และสารสกัดจากรากหาง
ไหลสดเขม้ขน้มีผลท าให้อตัราการตายของเห็บโคแตกต่าง
กนักบัการใช้ยาพ่นรักษาเห็บโคทางการคา้  (ไซเพอร์เมธ
ริน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05)  แต่การใช้สาร
สกดัจากเปลือกขะจาวดว้ยเมธานอลเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ 
ใหป้ระสิทธิภาพต ่ากวา่การใชย้าพ่นรักษาเห็บโคทางการคา้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) [6]   

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ต ล อ ด  ( Completely 
Randomized Design; CRD) และท าการทดลอง 2 การ
ทดลอง คือเป็นการศึกษาภายนอกตวัสัตว ์(In vitro) โดยใช้
เหาควายคละอายคุละเพศ จ านวน 300 ตวั น ามาใส่บีกเกอร์ 
(Beaker) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละ
ซ ้ าใชเ้หาควาย 20 ตวั โดยแต่ละกลุ่มทดลองจะไดรั้บการฉีด
พน่ดว้ยสารละลายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

กลุ่มทดลองท่ี 1 ฉีดพน่ดว้ยน ้ า 
กลุ่มทดลองท่ี 2 ฉีดพ่นดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ิน

สดจ านวน 50 กรัมผสมน ้ า 1 ลิตร  
กลุ่มทดลองท่ี 3 ฉีดพ่นดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ิน

แหง้จ านวน 50 กรัมผสมน ้ า 1 ลิตร  
กลุ่มทดลองท่ี 4 ฉีดพ่นดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ิน

สดจ านวน 80 กรัมผสมน ้ า 1 ลิตร  
กลุ่มทดลองท่ี 5 ฉีดพ่นดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ิน

แหง้จ านวน 80 กรัมผสมน ้ า 1 ลิตร  

และการทดลองโดยตรงกบัเหาควายบนตวัควาย 
(In vivo) โดยใชค้วายท่ีมีเหาควายไม่จ ากดัน ้ าหนกั เพศ และ
อาย ุจ านวน 10 ตวั โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มทดลองๆ ละ 2 
ซ ้ า แต่ละซ ้ าใช้ควายท่ีมีเหาควาย 1 ตัว โดยแต่ละกลุ่ม
ทดลองจะได้รับการฉีดพ่นด้วยสารละลายชุดเดียวกันกับ
การศึกษาภายนอกตวัสตัว ์(In vitro) 
 เม่ือเตรียมสารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งโดย
น ามาละลายกบัน ้ าตามอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม
ทดลองท้ิงไว ้24 ชัว่โมงแลว้กรองเอาส่วนน ้ ามาใช ้และฉีด
พ่นด้วยสารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกนัลงบนตวัเหาควาย 

กลุ่มทดลองท่ี 1 การศึกษาภายนอกตัวสัตว์ (In 
vitro) 
 1.1 เก็บรวบรวมเหาควายจากควายคละอายุ คละ
เพศ จ านวนทั้งส้ิน 300 ตวั บรรจุใส่บีกเกอร์(Beaker) 
 1.2 แบ่งเหาควายใส่ในบีกเกอร์ (Beaker) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชเ้หาควาย 20 
ตวั 

1.3 ฉีดพน่ดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ี
ความเขม้ขน้แตกต่างกนัลงบนเหาควายในบีกเกอร์(Beaker) 
แล้วนับจ านวนเหานาทีท่ี 10 20 30 40 50 และ 60 นาที
พร้อมจดบนัทึกแลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ 
 กลุ่มทดลองท่ี 2 ศึกษาโดยตรงกับเหาควายบนตัว
ควาย (In vivo) 
 2.1 ใชค้วายท่ีมีเหาควายทั้งหมด 10 ตวั 

2.2 นบัจ านวนเหามีชีวิตบนตวัควายในบริเวณท่ีมี
เหาควายเกาะอยู ่วางกรอบส่ีเหล่ียมขนาด 4 x 4 น้ิว แลว้นบั
จ านวนเหาควายท่ีบริเวณนั้ น จากนั้ นฉีดพ่นบริเวณด้วย
สารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมีความเขม้ขน้แตกต่าง
กนัแลว้นับจ านวนเหาตายเม่ือท้ิงไว ้30 และ 60 นาทีพร้อม
จดบันทึกแลว้น าขอ้มูลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ 
 ระยะเวลาและสถานท่ีท าการทดลอง 

ท าการทดลองตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ถึง 
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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 สถานท่ีท าการทดลองคือห้องปฏิบติัการสัตวรักษ ์
แผนกวชิาสตัวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ
เกษและฟาร์มเกษตรกร จงัหวดัศรีสะเกษ 
 สถิติท่ีใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาหาค านวณหาค่าเฉล่ีย
และเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย เพื่อวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนทางสถิติ โดยวิธี Analysis of Variance และ 
เป รียบเ ทียบความแตกต่ างระหว่างค่ า เฉ ล่ียโดยวิ ธี    
Duncan’ New Multiple Range Test โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
3. ผลการวจิยั 

ผลการทดลองท่ี 1 ศึกษาภายนอกตัวสัตว์ (In vitro) 
 โดยใชเ้หาควายคละอายคุละเพศ จ านวน 300 ตวั 

น ามาใส่บีคเกอร์ (Beaker) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง 
ๆ ละ 3 ซ ้ า แต่ละซ ้ าใชเ้หาควาย 20 ตวั โดยการนบัจ านวน
เหาควายท่ีตายหลงัการฉีดพ่นสารละลายรากโล่ต๊ินสดและ
แหง้ท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนัในระยะเวลา 10 20 30 40 
50 และ 60 นาที ในแต่ละกลุ่มทดลอง เม่ือส้ินสุดการทดลอง 
พบว่า กลุ่มทดลองท่ี 5 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเหาควาย
ก่อนกลุ่มทดลองอ่ืนๆ ในระยะเวลา  30 นาที มีค่าเท่ากับ 
43.33 ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01)  และใน 40 นาที  ก ลุ่มทดลองท่ี  5  และ 4  มี
เปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย 51.67 และ 50 ตามล าดบั 
ใน 50 นาที กลุ่มทดลองท่ี 5 4 3 และ 2 มีเปอร์เซ็นตก์ารตาย
ของเหาควาย  76.67  63.33  41.67 และ 35 ตามล าดบั 
ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ใน 
60 นาที กลุ่มทดลองท่ี 5 4 3 และ 2 มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของ
เหาควาย  90 83.33 70 และ 56.67 ตามล าดับ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 อตัราการตาย (เปอร์เซ็นต์) ของเหาควายหลงัการฉีดพ่น
ด้วยสารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกัน
ภายนอกตวัสตัว ์ (In vitro) 

ระยะเวลาหลงัพ่น สารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้ง1/ 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

จ านวนเหาควาย 
10 นาท ี
20 นาท ี
30 นาท ี
40 นาท ี
50 นาท ี
60 นาท ี

60 
0 
0 
0b 

0b 

0e 

0d 

60 
0 
0 
0b 

0b 

35d 

56.67c 

60 
0 
0 
0b 

0b 

41.67c 

70b 

60 
0 
0 
0b 

50a 

63.33b 

83.33a 

60 
0 
0 

43.33a 

51.67a 

76.67a 

90a 

1/ab ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัในบรรทดัเดียวกนัต่างกนั มีค่าแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

 ผลการทดลองท่ี 2 การศึกษาโดยตรงกับเหาควาย
บนตัวควาย (In vivo) 

ท าการทดลองโดยตรงกบัเหาควายบนตวัควาย (In 
vivo) โดยใช้ควายไม่จ ากัดน ้ าหนัก เพศ และอายุท่ีมีเหา
ควาย 15 ตวั เพ่ือหาประสิทธิภาพของสารละลายรากโล่ต๊ิน
สดและแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนัในการก าจดัเหา
ควาย โดยนับจ านวนเหาควายท่ีตายหลังการฉีดพ่นด้วย
สารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีแตกต่าง
กนั ภายในระยะเวลา 30 และ 60 นาที เม่ือส้ินสุดการทดลอง 
พบวา่ ในระยะเวลา 30 นาที ทุกกลุ่มทดลอง ไม่มีเปอร์เซ็นต์
การตายของเหาควาย แต่ มีการตายของเหาควายใน
ระยะเวลา 60 นาที คือ กลุ่มทดลองท่ี 5 4 3 และ 2 มีค่า
เท่ากบั  38.33  23.33  25 และ 11.67  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
แต่กลุ่มทดลองท่ี 1 ไม่มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย ซ่ึง
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  
(P<0.01) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 อตัราการตาย (เปอร์เซ็นต)์ ของเหาควายหลงัการฉีดพน่
ดว้ยสารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมีความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนับน
ตวัควาย  (In vivo) 
ระยะเวลา 
หลงัพน่ 

สารละลายรากโล่ต๊ินสดและแห้ง1/ 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

จ า น ว น เ ห า
ควาย 
30 นาที 
60 นาที 

60 
0 
0d 

60 
0 

11.67c 

60 
0 

25b 

60 
0 

23.33b 

60 
0 

38.33a 

1/ab ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัในบรรทดัเดียวกนัต่างกนั มีค่าแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายรากโล่ต๊ิน
สดและแห้งท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกันต่อการก าจัดเหา
ควาย ท้ัง 5 กลุ่มทดลอง ต่ออัตราร้อยละค่าเฉลีย่การตายของ
เหาควาย ในนาทีท่ี 30 และ 60 บนตัวควาย (In vivo) 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายรากโล่ต๊ิน
สดและแห้งท่ีระดับความเข้มขน้ต่างกันต่อการก าจัดเหา
ควาย ทั้ง 5 กลุ่มทดลอง ต่ออตัราร้อยละค่าเฉล่ียการตายของ
เหาควาย ในนาทีท่ี 30 และ 60 บนตวัควาย (In vivo) ใน
ระยะเวลา 30 นาที ไม่มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย แต่
มีการตายของเหาควายในระยะเวลา 60 นาที กลุ่มทดลองท่ี 
5 4 3 และ 2 มีค่าเท่ากบั  38.33  23.33  25 และ 11.67  
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั แต่กลุ่มทดลองท่ี 1 ไม่มีเปอร์เซ็นต์
การตายของเหาควาย ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ  (P<0.01) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
รูปที่ 2 อตัราการตาย (เปอร์เซ็นต ์)ของเหาควายบนตวัควาย (In 

vivo) ในเวลา 30 และ 60 นาที 
 

สรุปผลและอภิปรายการวจิยั  
 จากการศึกษาการใชส้ารสกดัรากโล่ต๊ินสดและแห้งท่ีมีผล

ต่อการก าจัดเหาควาย โดยใช้สารสกัดรากโล่ต๊ินสดท่ีระดับความ
เขม้ขน้ 50 80 กรัม และ ใช้สารสกดัรากโล่ต๊ินแห้ง ท่ีระดบัความเขม้ 
ขน้ 50 80 กรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือ  
 การทดลองท่ี 1 ศึกษาภายนอกตวัสัตว ์(In vitro) 
พบว่า เปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควายเร่ิมมีการตายใน 30 
นาที ในกลุ่มทดลองท่ี 5 มีเปอร์เซ็นตก์ารตาย เท่ากบั 43.33 
และเม่ือส้ินสุดการทดลอง (60 นาที) กลุ่มทดลองท่ีมี
เปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควายมากท่ีสุด คือ กลุ่มทดลองท่ี 
5 และ 4 มีเปอร์เซ็นต์การตายของเหาควายเท่ากบั 90 และ 
83.33 ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) รองลงมาคือ กลุ่มทดลองท่ี  3 มีค่า 70 

เปอร์เซ็นต์  ส่วนกลุ่มทดลองท่ี 2 และ 1 มีค่าเท่ากบั 56.67 
และ 0 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) 
 การทดลองท่ี 2 ท าการทดลองบนตัวควาย ( In 
vivo) พบว่า ในระยะเวลา 30 นาที ทุกกลุ่มทดลอง ไม่มี
เปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย แต่มีการตายของเหาควาย
ในระยะเวลา 60 นาที คือ กลุ่มทดลองท่ี 5 4 3 และ 2 มีค่า
เท่ากบั  38.33  23.33  25 และ 11.67  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
แต่กลุ่มทดลองท่ี 1 ไม่มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย ซ่ึง
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) 

 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการใช้สารสกัดรากโล่ต๊ินสดและ
แหง้ท่ีมีผลต่อการก าจดัเหาควาย หลงัจากท าการทดลองบน
ตวัควาย (In vivo) พบวา่ สารละลายรากโล่ต๊ินสด 50 กรัม 
(กลุ่มทดลองท่ี 2) และสารละลายรากโล่ต๊ินสด 80 กรัม 
(กลุ่มทดลองท่ี 4) มีเปอร์เซ็นตก์ารตายของเหาควาย เท่ากบั 
11.67 และ 23.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกับ
รายงานของวรรณดีและเจริญ (2555) ทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารสกดัจากขะจาวและหางไหลในเห็บโค พบวา่การใช้
สารสกดัจากขะจาวสดเขม้ขน้และสารสกดัจากหางไหลสด
เขม้ขน้มีผลท าให้อตัราการตายของเห็บโคแตกต่างกนักับ
การใช้ยาพ่นรักษาเห็บโคทางการคา้ (ไซเพอร์เมธริน) คือ 
41.67 58.33 และ 83.33 ตามล าดบั อย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ (P>0.05) โดยสาเหตุท่ีผลการทดลองแตกต่างกนัอาจ
เน่ืองจาก ในการทดลองของวรรณดี และเจริญ (2555) 
เตรียมหางไหลสดโดยใชเ้อธานอลเป็นตวัท าละลาย ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้มีการดึงสารออกฤทธ์ิออกมาได้มากกว่างาน
ทดลองน้ีท่ีใชน้ ้ าเป็นตวัท าละลาย 

ผลการศึกษาการใชส้ารสกดัรากโล่ต๊ินแห้งท่ีมีผล
ต่อการก าจดัเหาควาย หลงัจากท าการทดลองบนตวัควาย (In 
vivo) พบว่า สารละลายรากโล่ต๊ินแห้ง  50 กรัม และ 80 
กรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายของเหาควาย เท่ากับ 25 และ 
38.33 ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกบัรายงานของคณิตและจารุยา 
(2557) ท่ีศึกษาผลของสารสกดัเมล็ดสะเดา สารสกดัเมล็ด
น้อยหน่า สารสกดัรากหนอนตายหยาก และสารสกัดหาง
ไหลในสภาพแห้ง ท่ีความเขม้ขน้เท่ากนัคือ 50 กรัม/น ้ า 1 
ลิตร พบว่า เม่ือส้ินสุดการทดลอง 48 ชั่วโมง ร้อยละของ

0

50

T1 T2 T3 T4 T5

อตัราการตาย (เปอร์เซ็นต)์ ของเหาควาย บนตวั
ควาย 

30 นาที 60 นาที 
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เห็บโคท่ีตายหลงัจากพ่นสารสกดัจากสมุนไพรต่าง ๆ  กลุ่ม
ทดลองสารสกดัเมลด็สะเดามีร้อยละการตายสูงท่ีสุด เท่ากบั 
100 รองลงมาคือ กลุ่มทดลองสารสกดัรากหนอนตายหยาก 
ร้อยละ 38 กลุ่มทดลองสารสกดัรากหางไหล มีร้อยละของ
เห็บโคท่ีตาย เท่ากบั 25 มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) ซ่ึงผลดงักล่าวอาจเน่ืองจากตวัท าละลาย
ท่ีใชใ้นการเตรียมสารสกดัมีความแตกต่างกนัโดยคณิตและ
จารุยา (2557) ใช้การแช่ในน ้ าท่ีมี      แอลกอฮอล์ 95 
เปอร์เซ็นต์ 1 ใน 10 ส่วน จึงให้ผลในการก าจัดเห็บได้
ค่อนขา้งสูงกว่า  และแตกต่างกบัรายงานของ คณิต (2554) 
ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากรากหางไหลแห้ง 
โดยพบวา่ เม่ือส้ินสุดการทดลอง ความเขม้ขน้ของสารสกดั
รากหางไหลแหง้ 20 กรัม/ลิตร มีเปอร์เซ็นตเ์ห็บท่ีตาย สูงถึง 
99  98 96 89 70  40 และ 10 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 48 42 36 30 
24 18 และ 12 ชัว่โมง ตามล าดบัซ่ึงสาเหตุท่ีผลการทดลองมี
ความแตกต่างกันอาจเ น่ืองจาก ในการทดลองคร้ัง น้ี
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองค่อนขา้งสั้น (30 และ 60 นาที) 
ในขณะท่ีงานของ คณิต (2554) ใชร้ะยะเวลาท าการทดลอง 
24 ชัว่โมงข้ึนไป ถึงจะท าให้เห็บโคตายถึง 40 เปอร์เซ็นต ์
และพบว่ายิ่งท้ิงระยะเวลาให้นานข้ึนเห็บก็จะยิ่งตายมาก
ยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

      6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ประสิทธิภาพของสารสกดัรากโล่ต๊ินแหง้ในความ

เข้มข้น 80 กรัม สามารถก าจัดเหาควายได้ ดังนั้ นจึงเป็น
ทางเลือกของเกษตรกรท่ีจะน าไปใช้กับสัตว์เ ล้ียงใน
ครัวเรือน หรือในฟาร์ม แทนการใชย้าฉีดพ่นทางเคมี และ
ยงัช่วยลดตน้ทุนค่ายาฉีดพน่จากสารเคมีดว้ย 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรพิจารณาเพ่ิมความ

เขม้ขน้ของสารสกดัรากโล่ต๊ินทั้งสดและแหง้  
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สายพนัธ์ุสุกรทีม่ีผลต่อองค์ประกอบกรดไขมันและปริมาณคอเลสเตอรอลในกล้ามเน้ือสันนอก 
Effect of Pig Breeds on Fatty Acid Profile and Cholesterol Content in longissimus 

 
นุชศิว  ลุนศรีทอง 1, * 

 
 
 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของสายพนัธ์ุและเพศของสุกรต่อองคป์ระกอบกรดไขมนั
และปริมาณคอเลสเตอรอลในกลา้มเน้ือสันนอก เน่ืองจากปริมาณกรดไขมนัและปริมาณคอเลสเตอรอลบางชนิดนั้นหากมี
ปริมาณท่ีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปนั้น อาจจะส่งผลต่อสุขภาพ  ตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับการทดลองมาจากกลา้มเน้ือสันนอก 
(Longissimus dorsi ; LD) ของสุกรทั้งหมด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตวั แบ่งเป็นเพศผู ้5 ตวั เพศเมีย 5 ตวั แบ่งเป็น สุกรพนัธ์ุดูรอค 
(D)  สุกรพนัธ์ุลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่งท่ี 1 (LL1) สุกรลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่งท่ี 2 (LL2) สุกรพนัธ์ุดูรอค 
ผสมกบัแม่พนัธ์ุ ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่งท่ี 1 (DLL1) สุกรพนัธ์ุดูรอค ผสมกบัลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ แหล่งท่ี 2 
(DLL2) น าตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมนัและปริมาณคอเลสเตอรอลดว้ยเคร่ือง Gas Chromatography   พบวา่
พนัธ์ุและเพศมีอิทธิพลร่วมต่อปริมาณกรดไขมนัชนิด C17:1 และ C23:0 พนัธ์ุมีอิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมนัในกลา้มเน้ือสัน
นอกของสุกร (P<0.05) คือ C10:0, C14:0, C16:0, C16:1, C17:1, C18:0, C18:1n9c, C18:2n6c, C20:0, C20:1, C18:3n3 และ 
C20:2 โดยสุกรดูรอคพนัธ์ุแทมี้มากท่ีสุด  และการทดลองคร้ังน้ีไม่พบอิทธิพลของพนัธ์ุต่อปริมาณคอเลสเตอรอล เพศไม่มี
อิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมนั     และคอเลสเตอรอล  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
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1.  บทน า 
ในปัจจุบันผูบ้ริโภคมีความต้องการอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดี แต่อยา่งไรก็ตามเน้ือ
สุกรมัก ถูกมองว่ามีผลเสียต่อ สุขภาพเพราะมีระดับ
คอเลสเตอรอลสูงและกรดไขมันอ่ิมตัว ซ่ึงเป็นตัวเพ่ิม
คอเลสเตอรอล ชนิด Low-Density-Lipoprotein (LDL) ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด (Scollan et al., 2006) 
แต่ในขณะเดียวกนักรดไขมนัชนิดโอลิอิก (oleic acid) ก็มี
ผลช่วยในการลดคอเลสเตอรอลรวมถึงความเส่ียงท่ีลดลง
ของโรคหลอดเลือดสมองและผลดีต่อความดันโลหิต 
(Daley et al., 2010) กรดไขมนัเป็นหน่วยยอ่ยของไขมนั
และน ้ ามนัในกรดไขมนัหลายชนิดร่างกาย  

สามารถสร้างข้ึนเองได ้แต่กรดไขมนับางชนิดท่ี
ร่างกายจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด ารงชีวิตและการท างานของ
เซลล์ต่างๆ แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนเองได ้เราจะได้
จากการบริโภคอาหารจ าพวกไขมันเท่านั้ นซ่ึงเรียกกรด
ไขมนัชนิดน้ีวา่กรดไขมนัจ าเป็น หรือ Essential fatty acid 
(พวงทอง ไกรพิบูลย,์ 2556) ในเน้ือสัตวบ์างชนิดจะมีกรด
ไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีจ าเป็นต่อร่างกายค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ กรดอะ
ราชิโดนิก (arachidonic acid) กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) 
และกรดลิโนเลนิก (linolenic acid) (กาญจนารัตน์ ทวีสุข, 
2541)  ซ่ึ งในเ น้ือสัตว์ต่ า งชนิด  ต่ า งสายพัน ธ์ุ ก็จะ มี
องค์ประกอบของกรดไขมนัในเน้ือท่ีแตกต่างกันออกไป
ดว้ย (Wood et al., 2003) คอเลสเตอรอลมีความส าคญั คือ 
เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ประสาทในคน
และสตัว ์นอกจากน้ีคอเลสเตอรอลยงัเป็นสารตั้งตน้ ในการ
สงัเคราะห์สารสเตียรอยดแ์ละสตัวน์อกจากน้ีคอเลสเตอรอล
ยงัเป็นสารตั้งตน้ ในการสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ชนิดอ่ืน 
ๆ เช่น น ้ าดี วิตามินดี และฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์เป็นตน้ 
ร่างกายสามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลไดด้งันั้นปริมาณ
คอเลสเตอรอลในอาหารจึงไม่ได้เ ป็นตัวว ัดถึงระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดซ่ึงเก่ียวกบัการท่ีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลไดเ้น่ืองจากไปกระตุน้ให้
มีการก าจดัคอเลสเตอรอลในล าไส้โดยท าให้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน่ เปล่ียนไปเป็นเกลือในน ้ าดี จากนั้นยงัส่งต่อการ
เปล่ียนแปลงการกระจาย ตัวของคอเลสเตอรอลจาก
พลาสมาเขา้ไปในเน้ือเยื่อเพราะกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัมีผลต่อ

การน าคอเลสเตอรอลเขา้สู่เซลล ์จึงท าให้มีการสลายตวัของ 
low-density lipoprotein (LDL) เพ่ิมข้ึน ส่วนกรดไขมนั
อ่ิมตวัจะไปลด การน าคอเลสเตอรอลเขา้สู่เซลล ์(จารุวรรณ์ 
ศิริพรรณพร, 2554) โดยคอเลสเตอรอลในสุกรจะมีปริมาณ
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช้ินส่วน ดงัน้ี เน้ือหมูปนมนั เน้ือหมู
แดง ไตหมู สันในหมู โดยมีปริมาณ 126, 89, 350 และ 49 
มิลลิกรัม ต่อเน้ือ 100 กรัม (ปริมาณคอเลสเตอรอลใน
อาหาร. แหล่งท่ีมา : https://www.honestdocs.co/table-of-
cholesterol-in-food-types., 3 มีนาคม 2561.) เน่ืองจาก
องค์ประกอบกรดไขมันและปริมาณคอเลสเตอรอลใน
กลา้มเน้ือสนันอกมีผลต่อผูบ้ริโภค ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึง
ต้องศึกษาสายพนัธ์ุของสุกรท่ีมีผลต่อองค์ประกอบของ
ไขมนัและคอเลสเตอรอลในกลา้มเน้ือสันนอก ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ไดอ้าจจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเน้ือสุกรดว้ย
การปรับปรุงพนัธ์ุสุกรใหมี้องคป์ระกอบของกรดไขมนัและ
ปริมาณคอเลสเตอรอลท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสายพนัธ์ุและเพศของ
สุกรต่อองคป์ระกอบกรดไขมนัและปริมาณคอเลสเตอรอล
ในกลา้มเน้ือสนันอก 

กรอบแนวคดิในการวจิยัและวรรณกรรมสนบัสนุนกรอบ
แนวคดิ 

เป็นการศึกษาอิทธิพลของสายพันธ์ุสุกรโดย
เปรียบเทียบระหวา่งสุกรดูรอคพนัธ์ุแทก้บัสุกรลูกผสมสอง
สายและสุกรลูกผสมสามสายโดยคุณลักษณะ ท่ีจ ะ
ท าการศึกษาคือ องค์ประกอบกรดไขมันและปริมาณ
คอเลสเตอรอล ตวัอยา่งคือกลา้มเน้ือสันนอกของแต่ละสาย
พนัธ์ุท่ีผ่านการเก็บรักษาอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เวลา 24 
ชัว่โมง โดยสุกรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีประกอบดว้ยสุกร 
5 กลุ่มดงัน้ี สุกรพนัธ์ุดูรอค (D)  สุกรพนัธ์ุลาร์จไวท์ x 
แลนดเ์รซ จากแหล่งท่ี 1 (LL1)  สุกรลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ 
จากแหล่งท่ี 2 (LL2) สุกรพนัธ์ุดูรอค ผสมกบัแม่พนัธ์ุ ลาร์จ
ไวท์ x  แลนด์เรซ จากแหล่งท่ี 1 (DLL1) สุกรพนัธ์ุดูรอค 
ผสมกบัลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ แหล่งท่ี 2 (DLL2)  กลุ่มละ 
10 ตัว   โดยแบ่งเป็นเพศผู ้5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว รวม
ทั้งหมด 50 ตวั 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั 

1. สัตวท์ดลอง  
แบ่งเป็นสัตวท์ดลอง 5 พนัธุ์ 5 Treatment 2 

Blok (ใชเ้พศเป็น Blok) ดงัน้ี 
D (T1)      คือ ดูรอคพนัธ์ุแท  ้

LL1 (T2)   คือ ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่ง    ท่ี 1 
LL2  (T3)   คือ ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่ง  ท่ี 2 
DLL1 (T4) คือ พ่อพนัธุ์ดูรอค ผสมกบัแม่พนัธุ์ ลาร์จ

ไวท์ x แลนด์เรซ จากแหล่งท่ี 1 
DLL2.คือพ่อพนัธุ์ดูรอค ผสมกบัลาร์จไวท์ x แลนด์

เรซ แหล่งท่ี 2 
สุกรทุกกลุ่มเล้ียงระบบคุมอุณหภูมิภายในระบบ

ปิด อาหารเหมือนกนั มีน ้ าให้กินตลอด และไดร้ับการ
ดูแลตามมาตรฐาน  เล้ียงจนอายุ 22-24 สัปดาห์ คดัตวัท่ี
น ้ าหนัก 110±5 กิโลกรัม โดยคดักลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม    
ตวัผู  ้5 ตวั ตวัเมีย  5 ตวั ส่งเขา้เชือดและเก็บตวัอย่าง
กลา้มเน้ือสันนอกมาท าการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์คอเลสเตอรอล 

2.1 การ เตรียมต วัอย ่า ง เ พื ่อ ว ิเ ค ร าะ ห์
คอเลสเตอรอล 

  น ากลา้มเน้ือสันนอกมาท าการบดลดขนาดโดย
รักษาอุณหภูมิขณะบดดว้ยไนโตรเจนเหลว จากนั้นเก็บไว ้
ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะท าการวิเคราะห์ 
 2.2  ขั้นตอน Saponification 

ชัง่ตวัอย่างท่ีผ่านการบดน ้ าหนัก 0.4 กรัม ใส่ลง
ใน Erlenmeyer flask เติม Ethanol และ 33% KOH 
รวมกนัทั้งหมด 10 มิลลิลิตร เติม 20% Ascorbic acid 0.5 
มิลลิลิตร เติม internal standard คือ 5α-cholestane 30 
ไมโครลิตร และน าไปป่ันผสมดว้ยเคร่ือง Homogenizer 
(Ika, Switzerland) เป็นเวลา 1 นาที ที่ความเร็วสูงสุด 
จากนั้นน าไปตม้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และน าไป
ลดอุณหภูมิดว้ยการแช่ในน ้ าแข็งเป็นเวลา 10 นาที เติมน ้ า
กลัน่ เกรด HPLC ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และเติม Hexane 
10 มิลลิลิตร ท าการเขย่าก่อนจะทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 15 ชัว่โมง จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงดว้ยเคร่ืองป่ัน

เหวี่ยง (Centrifuge) ดว้ยความเร็ว 2,500 รอบ/นาที ท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที ดูดของเหลว
เฉพาะส่วนใสโดยปิ เปตลงหลอดทดลองปริมาตร 8 
มิลลิลิตร จากนั้นเป่าโดยแก๊สไนโตรเจนจนแห้ง และก่อน
วิเคราะห์หาปริมาณคอเลสเตอรอลดว้ย เค รื่อง  Gas 
Chromatography ให้น าหลอดตวัอย่างใส่ Ethyl Acetate 1 
มิลลิลิตร ท าการเขย่าหลอดทดลองเบาๆ ให้สารไปท า
ปฏิกิริยากบัของแห้ง จากนั้นปิดเปิตสารออกมาจากหลอด
ทดลองปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในขวด vial สีชา ขนาด 2 
มิลลิลิตร 

2.3 การวิเคราะห์หาปริมาณคอเลสเตอรอลดว้ย
เคร่ือง Gas Chomatography 

 น าสารท่ีใส่ในขวดสีชาขนาด 2 มิลลิลิตร วิเคราะห์
หาคอเลสเตอรอลในเคร่ือง Gas Chromatography โดยใช ้
Column (Zebron ZB-5, USA) 

Column Zebron ZB-5, 30 m L × 0.25 mm ID × 0.10 
µm FT    

Condition  Carrier gas: He  
   Injector: 2 µL 

 Column flow: N2 0.4997 ml/min 
 Make up flow: N2 25 ml/min, H2 30 ml/min, 

Air zero 400 ml/min 
2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล   

  2.4.1 น าผลของการวิเคราะห์มาตรฐาน
คอเลสเตอรอลจ านวน 4 ค่า ท่ีความเขม้ขน้ 0.05 0.1 0.2 
และ 0.3 มาหาค่า Y (ค่า SRR) โดยมีสูตรดงัน้ี 

 
(Area cholesterol) 

(Area internal) 
 

2.4.2 น าค่า X (ความเขม้ขน้) และค่า Y      
(ค่า SRR) ของค่ามาตรฐานทั้ง 4 ค่า มาสร้างกราฟเพื่อ
สร้างสมการท านาย 

            2.4.3 น าขอ้มูลของการวิเคราะห์ตวัอย่าง
มาหาค่า Y (ค่า SRR) โดยมีสูตรดงัน้ี 
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(Area cholesterol) 
 

         
 

 
      2.4.4 น าค่า Y ของตวัอย่างมาหาค่า X 

โดยใชส้มการท านายท่ีไดจ้ากกราฟของสารมาตรฐาน  
            2.4.5 เมื่อไดค้่า X ที่ได ้มาค านวณหา

ปริมาณคอเลสเตอรอล 
3. การค านวณปริมานกรดไขมนั 

การค านวณหาค่า R 

𝑅 =
cone std กรดไขมนั

ความเขม้ขน้ของ 𝐼𝑆
×

area IS

area stdของกรดไขมนั
 

 
การค านวณปริมาณกรดไขมนัในตวัอย่าง 
ปริมาณกรดไขมนัในตวัอยา่ง 𝑥 =

area ของกรดไขมนั

area ISของตวัอยา่ง
× R × cone IS 

 
การค านวณปริมาณกรดไขมนัในตวัอย่าง 

𝑐𝑜𝑛𝑒 กรดไขมนั 𝑥 

=
ปริมาณกรดไขมนัในตวัอยา่ง𝑥

น ้าหนกัตวัอยา่งท่ีใช้
× 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 × 1 

 
3. ผลการวจิยั 
 ผลของการศึกษาอิทธิพลของสายพันธ์ุและเพศต่อ

ปริมาณกรดไขมนัในกลา้มเน้ือสนันอกสุกร 
จากการศึกษาอิทธิพลของสายพนัธ์ุและเพศใน

สุกรจ านวน 5 สายพนัธ์ุ โดยประกอบไปดว้ยสายพนัธ์ุแท ้
คือสุกรพนัธ์ุดูรอคพนัธ์ุแท ้สุกรลูกผสมสองสายลาร์จไวท์
แลนด์เรซแหล่งท่ี 1 (LL1)  สุกรลูกผสมสองสายลาร์จไวท์
แลนด์เรซแหล่งท่ี 2 (LL2)   สุกรลูกผสมสามสายแม่สอง
สายแหล่งท่ี 1(DLL1)  สุกรลูกผสมสามสายแม่สองสาย
แหล่งท่ี 2 (DLL2)  ซ่ึงจะท าการเก็บตวัอยา่งกลา้มเน้ือสัน
นอกมาท าการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างสาย
พนัธ์ุและเพศมีผลต่อปริมาณกรดไขมนั C17:1 และ C23:0  
ดงัรูปท่ี 4.1 โดยในสุกรพนัธ์ุ LL1 , DLL1 และ DLL2 เพศผู ้
ตอนจะมีปริมาณกรดไขมัน C17:1 มากกว่าสุกรเพศเมีย 
(P<0.05) ส่วนสุกรพนัธ์ุ D และ LL1 จะมีปริมาณกรดไขมนั 
C17:1 ใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในรูปภาพท่ี 4.1  และใน C23:0  

รูปท่ี 4.2 พบวา่  D , LL1 , LL2 เพศเมียจะมีปริมาณกรด
ไขมันมากกว่าเพศผูต้อน ส่วน DLL1 และ DLL2  เพศผู ้
ตอนจะมีปริมาณท่ีมากกวา่เพศเมีย 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่อิทธิพลของสายพนัธ์ุมีผล
ต่อปริมาณกรดไขมนั พบปริมาณกรดไขมนั C10:0 , C14:0 
, C16:0 , C18:0 ,C18:1n9c ,C20:1 และ C18:3n3 ในสุกร
พนัธ์ุ D มีมากกวา่ในสุกรพนัธ์ุ DLL2 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ P<0.05 แต่ในขณะท่ีสุกรพนัธ์ุ LL1, LL2และ DLL1 มี
ค่านอ้ยกวา่ในสุกรสายพนัธ์ุ D และ DLL2 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ P<0.05 และปริมาณกรดไขมนั C20:2 ในสุกรพนัธ์ุ 
D มีค่ามากกว่า LL1 , LL2 ,DLL1 และ DLL2 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ P<0.05  และยงัพบวา่ปริมาณกรดไขมนั 
C16:1 ในสุกรพนัธ์ุ D มีค่ามากท่ีสุด P<0.05  แต่ในขณะท่ี
สุกรพนัธ์ุ LL1 มีค่านอ้ยท่ีสุด P<0.05 เม่ือเทียบกบัสุกรพนัธ์ุ
อ่ืน นอกจากน้ีปริมาณกรดไขมนั C18:2n6c ในสุกรพนัธ์ุ D 
มีค่ามากท่ีสุด P<0.05 แต่ในสุกรพนัธ์ุ LL2 มีค่าน้อยท่ีสุด 
P<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัสุกรสายพนัธ์ุอ่ืน นอกจากน้ียงั
พบว่าปริมาณกรดไขมนั C15:0 และ C17:0 ของสุกรทั้ง 5
สายพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง  

สถิติ P>0.05  ดงัเช่นในงานวิจยัของ Choi et al. 
(2014) โดยจากการทดลองพบวา่สุกรพนัธ์ุดูรอคมีปริมาณ
กรดไขมนัชนิดปาล์มมิติก (C16:1) และ eicosenoic acid  
(C20:1) สูงกวา่ (P<0.05) ในสุกรพนัธ์ุผสมสามสาย และใน
การทดลองของ Kasprzyk et al. (2015) รายงานวา่ สุกรสาย
พนัธ์ุ Pulawska มีปริมาณกรดไขมนั C16:1 C18:0  C18:1 
C18:2  มีปริมาณกรดไขมนัมากกวา่ (P<0.05) สุกรลูกผสม
พนัธ์ุ Polish Landrace   จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่สุกรท่ีมี
พนัธ์ุแท้จะมีปริมาณกรดไขมนัมากกว่าสุกรลูกผสม และ
จากศึกษาพบว่าเพศไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมนัของ
สุกร (P>0.05) 

 ผลของการศึกษาอิทธิพลของสายพนัธ์ุและเพศ
ต่อปริมาณกรดไขมนัในกลา้มเน้ือสันนอกสุกรท่ีมีผลต่อค่า
สุขภาพ  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าในดา้นของค่า SFA ของ
สุกรพนัธ์ุ D มีค่ามากกวา่สุกรพนัธ์ุ LL2, DLL1 และ DLL2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ P<0.05 แต่ในขณะท่ีสุกรพนัธ์ุ 
LL1 มีค่าน้อยท่ีสุด P<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับสุกรสาย

(Area internal) 
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พนัธ์ุอ่ืน และค่า P/S ในสุกรพนัธ์ุ LL1, LL2 และ DLL1 มี
ค่ามากกว่า P<0.05 ในสุกรสายพนัธ์ุ D และ DLL2  และ
ปริมาณ MUFA ในสุกรสายพนัธ์ุ D มีค่ามากกวา่ P<0.05 
สุกรพนัธ์ุ LL2, DLL1 และ DLL2 ในขณะท่ีสุกรพนัธ์ุ LL1 
มีค่าน้อยท่ีสุด P<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัสุกรสายพนัธ์ุอ่ืน 
นอกจากน้ียงัพบว่าปริมาณกรดไขมนัชนิด PUFA ในสุกร
พนัธ์ุ D มีค่ามากท่ีสุด P<0.05 แต่ในสุกรสายพนัธ์ุ LL2 มีค่า
นอ้ยท่ีสุด P<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัสุกรสายพนัธ์ุอ่ืน และ
อตัราส่วนระหวา่ง n6/n3 ในสุกรพนัธ์ุ D จะมีค่ามากท่ีสุด 
P<0.05 แต่พบว่าในสุกรพนัธ์ุ LL1 มีค่าน้อยท่ีสุด P<0.05 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสุกรสายพนัธ์ุอ่ืนๆ  Gill et al (2003) 
กล่าวว่า  กรดไขมัน อ่ิมตัว  (SFA) จะเ พ่ิมระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด ส่วนกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลาย
ต าแหน่ง (PUFA) จะลดระดบัคอเลสเตอรอลทุกชนิดใน
เลือด คือทั้งชนิดท่ีดี (HDL-C) และคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดี 
(LDL-C) แต่ MUFAจะช่วยลดอตัราเส่ียงโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และสามารถลดคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดี (LDL-C) 
ซ่ึงมีส่วนท าให้เกิดการอุดตนัในผนังหลอดเลือดแดงอีกทั้ง
สามารถเพ่ิมหรือคงระดบัคอเลสเตอรอลท่ีดี (HDL-C) ท่ี
เป็นตวัน าคอเลสเตอรอลในเซลล์และกระแสเลือดไปเผา
ผลาญ ในขณะท่ีกรดไขมนัอ่ิมตวั (SFA) ท่ีพบมากในไขมนั
สตัว ์ท าให้ระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดสูงข้ึน ส่วน PUFA 
นั้น นอกจากจะลดคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดี (LDL-C) และยงั
ลดคอเลสเตอรอลท่ีดี (HDL-C) ดว้ย MUFA จึงเป็นกรด
ไขมนัชนิดท่ีดีต่อสุขภาพมากท่ีสุดและจากการศึกษาพบว่า 
สุกรดูรอคพนัธ์ุแทน้ั้นมีปริมาณ MUFA อยูม่ากท่ีสุด 

 ผลของการศึกษาอิทธิพลของสายพนัธ์ุและเพศ
ต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในกลา้มเน้ือสนันอกสุกร 

 จากการศึกษาปริมาณคอเลสเตอรอลนั้ นไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ P>0.05 โดยพบว่า สุกรสายพนัธ์ุ LL1 
มีปริมาณคอเลสเตอรอลในกล้ามเ น้ือสันนอก 59.152 
มิลลิกรัม/100 กรัม ซ่ึงมากท่ีสุด รองลงมาคือ สายพันธ์ุ 
DLL1 มีปริมาณคอเลสเตอรอล 54.89มิลลิกรัม/100 กรัม 
สายพนัธ์ุ LL2 มีปริมาณคอเลสเตอรอล 50.42มิลลิกรัม/100 
กรัม สายพันธ์ุ  DLL2 มีปริมาณคอเลสเตอรอล 50.42
มิลลิกรัม/100 กรัม และสายพนัธ์ุท่ีมีปริมาณคอเลสเตอรอล
นอ้ยท่ีสุดคือ สายพนัธ์ุ D มีปริมาณคอเลสเตอรอลเท่ากบั 

46.34มิลลิกรัม/100 กรัม ดงัตารางท่ี (4.2) ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
งานวจิยัของ Kaspzyk et.al. (2015) ท่ีพบวา่ สุกรพนัธ์ุแลนด์
เรซมีปริมาณคอเลสเตอรอลในกล้ามเน้ือสันนอกเท่ากับ 
58.52 และ 60.68 มิลลิกรัม/100 กรัม ในสุกรเพศเมียและ
เพศผูต้อนตามล าดบั Choi et.al. (2014) รายงานวา่ในสุกรดู
รอคมีปริมาณคอเลสเตอรอลในกลา้มเน้ือสันนอกปริมาณ 
69.61มิลลิกรัม/100 กรัม และ สุกรสามสายพนัธ์ุ (LYD, 
Landrace x Yorkshire x Duroc) มีปริมาณคอเลสเตอรอลใน
กลา้มเน้ือสนันอก 97.32 มิลลิกรัม/100กรัม 
สรุป อภิปรายผล  

การ ศึ กษ าป ริม าณกรดไขมันและป ริม าณ
คอเลสเตอรอลในกล้ามเน้ือสันนอกของสุกรแต่ละพนัธ์ุ 
ดงัน้ีสุกรพนัธ์ุดูรอคพนัธ์ุแท ้สุกรลูกผสมสองสายลาร์จไวท์
แลนด์เรซแหล่งท่ี 1 (LL1)  สุกรลูกผสมสองสายลาร์จไวท์
แลนด์เรซแหล่งท่ี 2 (LL2)   สุกรลูกผสมสามสายแม่สอง
สายแหล่งท่ี 1(DLL1)  สุกรลูกผสมสามสายแม่สองสาย
แหล่งท่ี 2 (DLL2)  จากการศึกษาอิทธิพลของพนัธ์ุท่ีมีต่อ
ปริมาณกรดไขมนัและคอเลสเตอรอล พบวา่พนัธ์ุและเพศมี
อิทธิพลร่วมต่อปริมาณกรดไขมนัชนิด C17:1 และ C23:0  
พนัธ์ุมีอิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมนัในกลา้มเน้ือสันนอก
ของสุกร (P<0.05)  คือ C10:0, C14:0, C16:0, C16:1,C17:1, 
C18:0, C18:1n9c, C18:2n6c, C20:0, C20:1, C18:3n3 และ 
C20:2   โดยสุกรดูรอคพนัธ์ุแทมี้มากท่ีสุดและการทดลอง
คร้ังน้ีไม่พบความแตกต่างของปริมาณคอเลสเตอรอล ใน
เร่ืองของค่าสุขภาพนั้ น ในสุกรพนัธ์ุแท้ดูรอค มีปริมาณ 
MUFA มากท่ีสุดซ่ึงเป็นกรดไขมนัท่ีดีต่อสุขภาพ  เพศไม่มี
อิทธิพลต่อปริมาณกรดไขมนัและคอเลสเตอรอล 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 
1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพันธ์ุสุกรมีผลต่อ

ปริมาณกรดไขมันในเน้ือสุกรจึงมีข้อเสนอแนะให้น า
ช้ินส่วนอ่ืนของสุกรมาทดลองเพ่ิมเติม 
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ผลการใช้ก้อนอาหารเสริมใบกระถินและใบถั่วลายแห้งในโคเน้ือ 
Effect of Dietary Acacia Leaves Meal and Dry Bean Leaves in Beef Cattle 

 
บรรเจดิโสม  ขันแข็ง 1,*,  อ านาจ ขันแข็ง 1 และสมหมาย ขาวผวิ 1 

 
 
 

Abstract 

Education Effect of supplementary lumps of dried acacia leaves and dried bean leaves in beef cattle At Yasothon 
College of Agriculture and Technology Between 1 February 2017 and 1 April 2017  The experiment was conducted with 
the comparison of the t-test group by using 2  supplements  Brahman  crossbred cattle, 5 beef cattle  each. 
Supplementary lumps from striped bean leaves 

The results showed that The supplementation of two groups of beef cattle supplementation was well responded to 
supplementary lumps. By giving lumps of supplement food from acacia leaves Beef weight increased after 30 and 60 days 
of supplementary lumps were 15.20 and 34.00 kilograms per body, respectively. More than the group that gave lumps of 
nutritional supplements Which the weight of beef cattle increased after 30 and 60 days of supplementary lumps were 12.10 
and 24.20 kilograms per body respectively With statistical differences (P <0.05) 
 
Keywords: beef cattle; Nutritional supplements; Acacia; Striped bean 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง  ผลการใช้ก้อนอาหารเสริมใบ

กระถินแห้งและใบถัว่ลายแห้งในโคเน้ือ  ท่ีวิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยียโสธร ระหวา่งวนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์   2560 
ถึง วนัท่ี  1 เมษายน 2560 ท าการทดลองด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบแบบกลุ่ม t-test  โดยใชโ้คเน้ือลูกผสมบราห์มนั
เพศเมีย  2 กลุ่มๆ ละ 5  ตวัประกอบดว้ย  การให้กอ้นอาหาร
เสริม 2 ชนิด คือ กลุ่มท่ี 1 ให้ก้อนอาหารเสริมจากใบ
กระถิน กลุ่มท่ี 2  ให้ก้อนอาหารเสริมจากใบถั่วลาย 
 ผลการทดลองพบว่า  การให้กอ้นอาหารเสริมโค
เน้ือทั้ ง 2 กลุ่ม มีการตอบสนองต่อก้อนอาหารเสริมได้ดี 
โดยการให้กอ้นอาหารเสริมจากใบกระถิน น ้ าหนักโคเน้ือ
เพ่ิมข้ึนหลงัให้ก้อนอาหารเสริม 30 และ 60 วนั คือ 15.20 
และ 34.00 กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั  มากกวา่กลุ่มท่ีให้กอ้น
อาหารเสริมจากใบถัว่ลาย ซ่ึงน ้ าหนกัโคเน้ือเพ่ิมข้ึนหลงัให้
กอ้นอาหารเสริม 30 และ 60 วนั คือ 12.10 และ 24.20 
กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั มีความแตกต่างทางสถิติ (P < 
0.05)   
ค าส าคญั : โคเน้ือ  ; กอ้นอาหารเสริม  ; กระถิน ; ถัว่  
 
1. บทน า 

โคเน้ือถือเป็นสัตว ์ท่ีมีความส าคญัต่อเกษตรกรราย
ยอ่ยท่ีนิยมเล้ียงเป็นอาชีพหลกั และอาชีพเสริม สามารถใช้
อาหารท่ีมีราคาถูก และผลพลอยไดจ้ากการท าไร่นา เปล่ียน
ใหเ้ป็นเน้ือราคาสูงได ้ การเล้ียงโคกระบือโดยเฉพาะในฤดู
แลง้จะบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพต ่าหรือใชเ้ศษเหลือทาง
การเกษตรเป็นอาหารหลกั ทองสุข เจตนา และคณะ 2550 : 
1-2 [1]   โคเน้ือในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการเล้ียงมาก
ถึง ร้อยละ 50 ของประเทศ มีการเล้ียงกระจายในทุกจงัหวดั
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโคเ น้ือจ านวน 
2,144,941 ตวั  กรมปศุสัตว ์2558 :1 [2]  แต่ท่ีพบมากท่ีสุด
คือจงัหวดัอุบลราชธานี  ปัจจุบนัวตัถุประสงคข์องการเล้ียง
ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมท่ีเล้ียงเพ่ือใชแ้รงงานเป็นการเล้ียงเพ่ือ
ท ารายได ้และเป็นอาหารโปรตีนท่ีส าคญัในตลาดเน้ือระดบั
ล่าง และตลาดนัดโค-กระบือ กรมปศุสัตว์ 2558 :3 [2] 
ปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัในการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรรายยอ่ย 
คือเกษตรกรเล้ียงโคกระบือดว้ยฟางเพียงอย่างเดียวในฤดู

ขาดแคลนหญา้มีผลท าให้น ้ าหนกัสัตวล์ดลง  อาหารท่ีให้มี
คุณภาพต ่า และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของโค ท าให้
โคซูบผอม อัตราการผสมติดต ่า ท าให้เกิดผลเสียต่อการ
เล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร การเล้ียงโคเน้ือแบบขงัคอกตอ้ง
ใช้อาหารข้นราคาแพง และมีพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ 
ส่วนในโคเน้ือเล้ียงแบบปล่อยฝูงแหล่งหญา้ธรรมชาติมี
จ ากัด เกษตรกรขาดแคลนพ้ืนท่ีเล้ียงโค และขาดแคลน
แหล่งน ้ าในฤดูแลง้ นภาพร เวชกามา และคณะ 2560 : 1-2 
[4]   การท าก้อนอาหารเสริมในคร้ังน้ีมีความใกลเ้คียงกับ
การประกอบสูตรอาหารผสมเสร็จ ซ่ึงตอ้งมีการคดัเลือก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่สูง และมีการปรับสูตรอาหาร 
ให้ไดโ้ปรตีนตามความตอ้งการของโค วิโรจน์  ฤทธ์ิฤาชย้ 
และคณะ 2557:37 [5]   การใชพื้ชตระกูลถัว่ทอ้งถ่ินเป็น
อาหารเสริมโปรตีนในการเล้ียงโคเน้ือ สามารถใช้เป็น
อาหารทดแทนโปรตีนจากแหล่งอ่ืนได ้วีระพล แจ่มสวสัด์ิ  
และคณะ 2557:115 [6]  การเสริมอาหารกอ้นคุณภาพสูงใน
โครุ่นช่วยเพ่ิมปริมาณการกินได ้ค่าสัมประสิทธ์ิการยอ่ยได้
ของโภชนะ อตัราการเจริญเติบโตและการเปล่ียนอาหาร
เป็นเน้ือ เฉลิมพล เยื้องกลาง และคณะ 2557:132 [7] 

จึงไดเ้พื่อศึกษาผลการใชก้อ้นอาหารเสริมจากใบ
กระถินและใบถั่วลายแห้งในโคเน้ือ ซ่ึงสะดวกในการ
น าไปใชใ้นช่วงขาดแคลนหญา้โดยเฉพาะในฤดูแลง้ เป็น
การเพ่ิม และคงน ้ าหนกัโคไม่ใหล้ดลงในช่วงเวลาดงักล่าว  

วตัถุประสงค์ของการทดลอง 
          เพ่ือศึกษาผลการใชก้อ้นอาหารเสริมใบกระถิน

และใบถัว่ลายแหง้ในโคเน้ือ 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
อุปกรณ์และวธีิการ 

อุปกรณ์ 

1. สายวดัและตารางเทียบน ้ าหนกัโคเน้ือ 

2. โคเน้ือลูกผสมบราห์มนั 

3. กอ้นอาหารเสริมจากใบกระถิน 

4. กอ้นอาหารเสริมจากใบถัว่ลาย 

5. อุปกรณ์ในการบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูล 

6. กลอ้งถ่ายรูป 
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การวางแผนการทดลอง 

        วางแผนการทดลองแบบเปรียบเทียบกลุ่ม t-test  

โดยใชโ้คเน้ือลูกผสมบราห์มนัเพศเมีย มีอายเุฉล่ีย 3 ปี  

จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 5 ตวั ใหแ้ต่ละกลุ่มไดรั้บกอ้นอาหาร

เสริมทดลองดงัน้ี 

        กลุ่มท่ี 1 ใหก้อ้นอาหารเสริมจากใบกระถิน  

       กลุ่มท่ี 2 ใหก้อ้นอาหารเสริมจากใบถัว่ลาย   

วธีิด าเนินการวจิยั 

 สัตว์ทดลอง 

เตรียมโคเน้ือลูกผสม เพศเมียอายเุฉล่ีย 3 ปี จ านวน 2 กลุ่มๆ 

ละ 5 ตวั  โดยท าการถ่ายพยาธิก่อนการทดลองทุกตวั ปล่อย

แทะเล็มในแปลงหญา้และเสริมด้วยก้อนอาหารเสริมตาม

แผนการทดลอง ปริมาณการให้ก้อนอาหารเสริม จ านวน 

300  กรัมต่อตวัต่อวนั  ให้กินในเวลา 16.00-17.00 น. ของ

ทุกวนัวนัละ 1 กอ้น                เป็นระยะเวลา 60 วนั 
 
ตารางที่ 1  สูตรกอ้นอาหารเสริมจากใบกระถินแห้งและใบถัว่ลาย

แห้ง 

รายการ 

สูตรใบกระถินแห้ง                                         สูตรใบถั่วลายแห้ง                                                         

ปริมาณที่

ใช้(กก.) 

โปรตีน 

(CP) 
ราคารวม(บาท) 

ปริมาณที่

ใช้ 

(กก.) 

โปรตีน 

(CP) 

ราคารวม 

(บาท) 

   

ร าผสม  (6 % 

โปรตีน) 
40.35   2.42   242.00 31.50  1.89 189.00    

กากน ้ าตาล (3 % 

โปรตีน) 
13.00     0.39 122.85 14.00   0.42 126.00    

ยเูรีย (260 % โปรตีน) 1.65   4.29 33.82   2.50   6.50   51.25    

ใบกระถินแห้ง (20 % 

โปรตีน) 
45.00    9.00 - - - -    

ใบถัว่ลายแห้ง (14.1 

% โปรตีน) 
- - - 52.00   7.33 -    

รวม 100 16.10 398.67 100 16.14 366.25    

 

 การบันทกึข้อมูล 

       2.1 ท าการบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัโคก่อนท าการทดลอง 

       2.2 ท าการบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัโคเน้ือหลงัใหก้อ้น

อาหารเสริม  30 และ 60 วนั  

สถานทีท่ดลอง     วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยยีโสธร หมู่

ท่ี 2 ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะชยั    จงัหวดัยโสธร 

ระยะเวลา   วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์   2560 ถึง วนัท่ี  1 เมษายน 

2560 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

    การวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ

โดยวธีิเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช ้t-test 

 

3. ผลการวจิยั 

 จากการวจิยัผลการใชก้อ้นอาหารเสริมใบกระถินและใบ

ถัว่ลายแหง้ในโคเน้ือ ผลการทดลองดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
        ผลการทดลอง การให้ก้อนอาหารเสริมโคเน้ือทั้ ง 2 
กลุ่ม มีการตอบสนองต่อกอ้นอาหารเสริมไดดี้ โดยการให้
กอ้นอาหารเสริมจากใบกระถิน น ้ าหนกัโคเน้ือเพ่ิมข้ึนหลงั
ให้ก้อนอาหารเสริม 30 และ 60 วนั คือ 15.20 และ 34.00 
กิโลกรัมต่อตัวตามล าดับ  มากกว่ากลุ่มท่ีให้ก้อนอาหาร
เสริมจากใบถัว่ลาย ซ่ึงน ้ าหนักโคเน้ือเพ่ิมข้ึนหลงัให้กอ้น
อาหารเสริม 30 และ 60 วนั คือ 12.10 และ 24.20 กิโลกรัม
ต่อตวัตามล าดบั มีความแตกต่างทางสถิติ (P < 0.05)  ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 2. น ้าหนกัโคเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัให้กอ้นอาหารเสริมใบกระถิน 
30 วนั (กิโลกรัม) 

โคเน้ือตัวที่ สูตรก้อนอาหารเสริม/น ้าหนักโคท่ีเพิ่มขึ้น (กิโลกรัม) 
หมายเหตุ ก้อนอาหารเสริมใบ

กระถิน 
ก้อนอาหารเสริมจากใบถั่ว

ลาย 

1 15.00 13.00  
t  ตาราง 

0.05 = 2.13 
0.01 = 3.74 

2 12.50 10.50 
3 18.00 14.50 
4 16.00 12.50 
5 14.50 10.00 

รวม 76.00 60.50 

เฉลี่ย 15.20 12.10 

t 6.40 

ความแตกต่าง
ทางสถิติ 

** 

 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-142- 
 
 

ตารางที่ 3. น ้าหนกัโคเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัให้กอ้นอาหารเสริมใบกระถิน 
60 วนั (กิโลกรัม) 
โคเน้ือตัว

ที่ 
สูตรก้อนอาหารเสริม/น า้หนักโคที่

เพิม่ขึน้ (กโิลกรัม) 

หมายเหตุ ก้อนอาหาร
เสริมใบกระถิน 

 

ก้อนอาหารเสริม
จากใบถั่วลาย 

 

1 32.50 24.00  
t  ตาราง 

0.05 = 2.13 
0.01 = 3.74 

2 30.00 23.50 
3 42.50 26.50 
4 34.50 24.50 
5 30.50 22.50 

รวม 170.00 121.00 
เฉลีย่ 34.00 24.20 

t 5.95 
ความ
แตกต่าง
ทางสถิติ 

** 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษา ผลการใชก้อ้นอาหารเสริมใบกระถิน
และใบถัว่ลายแหง้ในโคเน้ือ พบวา่ โคเน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บกอ้น
อาหารเสริมท่ีผสมจากใบกระถินแห้ง มีการเพ่ิมน ้ าหนัก
เพ่ิมข้ึนสูงกว่า โคในกลุ่มท่ีได้รับก้อนอาหารเสริมท่ีผสม
จากใบถั่วลายแห้ง โดยก้อนอาหารเสริมทั้ งสองสูตรใช้
วตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน และอาหารเสริมโปรตีนทั้ ง
สองสูตรสามารถใชเ้พ่ือคงน ้ าหนกัของโคไม่ให้ลดลงในฤดู
แลง้ได ้สอดคลอ้งกบั วีระพล แจ่มสวสัด์ิ และคณะ พบว่า
การใชพ้ืชตระกูลถัว่ทอ้งถ่ินสามารถใชเ้ป็นอาหารทดแทน
อาหารเสริมโปรตีนจากแหล่งอ่ืนได ้[6]  กอ้นอาหารเสริม
เ ป็ นสามารถท า ได้ ง่ า ย  น า ไป ใช้ในโคได้สะดวก 
ประหยดัเวลา สามารถคงน ้ าหนักของโคในช่วงฤดูแลง้ได้
เป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั ทองสุข เจตนา และคณะ [1] และ
สามารถลดปัญหาในการผลิตโคเน้ือแบบปล่อยฝูง และขงั
คอกคืออาหารข้นราคาแพง กรรณิกา เมฆแดง และคณะ 
[9]   

สรุปผลการศึกษาพบวา่ การให้กอ้นอาหารเสริมใบ
กระถินแห้ง น ้ าหนักโคเน้ือเพ่ิมข้ึนมากกว่า การให้ก้อน
อาหารเสริมใบถัว่ลายแห้งและพืชทั้ งสองชนิดน้ีสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการใชเ้สริมในการเล้ียงโคเน้ือไดดี้ 
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Abstract 

The purpose of this study was aim to comparison study on tajima crossbred fattening in middle fattening period by 
Total Mixed Ration(TMR.). that was conduct in non-castration bull . The experiment were divide three group : group 1 
tajima x native crossbred  group 2 tajima x sahiwal crossbred and group 3 was tajima x brahman crossbred. Those were 
raised in middle fattening period for 184. The results showed that the first of fattening period , weight gain and ADG. were  
0.95, 1.06 and 1.22 kg. respectively and 0.84, 1.01 และ 0.96 kg respectively in second period. The Average Daily Gain 
throughout fattening period were 0.91, 1.04 and 1.17 kg/day respectively. There were not statistically different among three 
group (P>0.05). Feed intake per day in the first of fattening period were  22.83, 31.52 and 31.49  kg. in second period 
were 13.60, 20.01 และ 19.91 kg. respectively Feed conversion rate in the first of fattening period were  24.05, 29.67 and 
25.84 kg. in second period were 16.06, 19.88 and 20.78 kg. respectively There were not statistically different among three 
group (P>0.05) and feed cost showed that in the first and second fattening period were 228.38 and 214.08 bath/head/day,net 
benefit thoughout fattening period were 7,165.73, 9,416.69 and 14,195.42 bath/head and net benefit per kilogram were 
15.58, 14.28 and 22.39 bath respectively 

 
Keywords: Beef fattening, Tajima crossbred, Middle fattening period Total Mixed Ration (TMR.) 
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บทคดัย่อ 

การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขุนโค
ลูกผสมทาจิมะท่ีเล้ียงขุนระยะกลางโดยใชอ้าหารผสมครบ
ส่วน (Total Mixed Ration, TMR.) ท าการศึกษาในโค
ลูกผสมทาจิมะเพศผูไ้ม่ตอน 3 สายพนัธ์ุ โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มทดลองได้แก่ กลุ่มท่ี 1 โคลูกผสม ทาจิมะ×พ้ืนเมือง 
กลุ่มท่ี 2  โคลูกผสม ทาจิมะ×ซาฮิวาล และกลุ่มท่ี 3 โค
ลูกผสม ทาจิมะ×บราห์มนั ท าการขุนในระยะกลางของการ
ขนุนาน 184 วนั พบวา่ อตัราการเจริญเติบโตของโคลูกผสม 
ทาจิมะ×พ้ืนเมือง, ทาจิมะ×ซาฮิวาล และทาจิมะ×บราห์มนั 
ท่ีเล้ียงด้วยอาหาร TMR  ในระยะท่ี 1 พบว่ามีอตัราการ
เจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัเฉล่ียเท่ากบั 0.95, 1.06 และ1.22  
กิโลกรัม ตามล าดับ และในระยะท่ี 2 พบว่า มีอัตราการ
เจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัเฉล่ียเท่ากบั 0.84, 1.01 และ 0.96 
กิโลกรัมตามล าดับและตลอดระยะการทดลองเท่ากับ 
0.91,1.04 และ 1.17 กิโลกรัมตามล าดบั ไม่มีความแตกต่าง
อย่าง มีนัยส าคญัทางสถิติ(P›0.05) ส าหรับ ประสิทธิภาพ
การเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของการขุนระยะท่ี 1 พบว่ามี 
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเฉล่ียเท่ากบั 24.05, 
29.67 และ25.84 กิโลกรัม และในระยะท่ี 2 พบวา่มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 16.06, 19.88 และ20.78 กิโลกรัมตามล าดบั ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(P›0.05)   
การศึกษาตน้ทุนค่าอาหารในการขุนโคในระยะท่ี 1 พบวา่มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 228.38 บาท/ตวั/วนั และในระยะท่ี 2 พบวา่มี
เฉล่ียเท่ากบั 214.08 บาท/ตวั/วนั และเม่ือคิดผลตอบแทน
สุทธิ  จะมีก าไรจากการขุนโคเฉล่ียเท่ากับ 7,165.73, 
9,416.69 และ 14,195.42 บาท/ตัวตามล าดับหรือมี
ผลตอบแทนต่อกิโลกรัมน ้ าหนักมีชีวิตเท่ากบั 15.58,14.28 
และ22.39 บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : การขนุโค, โคลูกผสมทาจิมะ, การขนุระยะกลาง, 
อาหารผสมครบส่วน 
 
1. บทน า 

การผลิตโคขุนคุณภาพดีเป็นการเล้ียงโคเน้ือให้มีอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว มีอายเุม่ือส่งโรงช าแหละไม่เกิน 3 
ปี มีไขมนัแทรกในกลา้มเน้ือ(Marbling)สูง การขุนโคเน้ือ

คุณภาพดีมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ปัจจยัท่ีส าคญัที
สุดไดแ้ก่พนัธ์ุโค  ส่วนใหญ่จะเป็นโคลูกผสมท่ีมีสายเลือด
โคเมืองหนาวซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือการเจริญเติบโตเร็ว ให้
เน้ือมาก มีคุณภาพซากและไขมนัแทรกเน้ือท่ีดี[1] โคทาจิ
มะเป็นโคสายพนัธ์ุญ่ีปุ่นท่ีมีพนัธุกรรมดีเลิศในเร่ืองของ
คุณภาพเน้ือและไขมนัแทรกในกลา้มเน้ือมาก[2] แต่เล้ียงดู
ยาก เน่ืองจากไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อนช้ืนของประเทศ
ไทย และมีขนาดเล็ก จึงควรมีการปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อให้มี
ขนาด น ้ าหนกัท่ีมากข้ึนและสามารถเล้ียงในสภาพแวดลอ้ม
อากาศร้อนได้โดยน ามาผสมพันธ์ุกับโคเมืองร้อน เช่น 
บราห์มนั ซาฮิวาล พ้ืนเมือง เป็นตน้ เพื่อให้มีโคลูกผสมทาจิ
มะมีสมรรถภาพท่ีดียิ่งข้ึน อีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการขุน
โคคืออาหารและการให้อาหารท่ีโคขุนจะตอ้งไดรั้บอาหาร
อย่างเพียงพอและครบถว้นตามความตอ้งการในแต่ละช่วง
ของการขุนเพ่ือการเจริญเติบโต เพ่ิมน ้ าหนักตวัท่ีรวดเร็ว
และการสร้างไขมนัแทรกเน้ือ  ปัจจยัส าคญัอีกขอ้หน่ึงของ
การเจริญเติบโตและการสร้างไขมนัแทรกกลา้มเน้ือไดแ้ก่ 
เพศและการตอน โดยปกติโคเพศผูไ้ม่ตอนจะมีอตัราการ
เจริญเติบโตดีกว่าโคเพศผูต้อน 10-15 เปอร์เซ็นต์และมี
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารสูงกวา่ 5-10 เปอร์เซ็นต ์เพราะ
ฮอร์โมนเพศยงัอยูต่ามปกติ[3]  

การน าโคลูกผสมทาจิมะมาเล้ียงขุนนับเป็นทางเลือก
อาชีพหน่ึงของเกษตรกรท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง และมีโอกาสท่ี
จะท าก าไรจากการเล้ียงโคลูกผสมทาจิมะขุนในเชิงพาณิชย์
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชอ้าหารผสมครบส่วน
(TMR) ในการขุน นอกจากจะสะดวกต่อการจดัการในดา้น
อาหารแลว้ [4] ยงัท าให้กระบวนการหมกัในกระเพาะรูเมน
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [5, 6] โคมีสมรรถนะในการ
เจริญเติบโตและให้เน้ือคุณภาพดี ดงันั้นหากเกษตรกรไดรั้บ
การส่งเสริมใหเ้ล้ียงภายใตก้ารแนะน าตามหลกัวชิาการและมี
การจดัการดา้นการตลาดท่ีเหมาะสมแลว้ จะท าให้ไดเ้น้ือโค
ท่ีมีคุณภาพสูง และมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า [7] 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 สัตว์ทดลอง 
โคลูกผสมทาจิมะเพศผูไ้ม่ตอน 3 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่  
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1) โคลูกผสม ทาจิมะ×พ้ืนเมือง น ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 
292.50 กิโลกรัม 

 2) โคลูกผสม ทาจิมะ×ซาฮิวาล น ้ าหนักเร่ิมต้น
เฉล่ีย 468 กิโลกรัม 

3) โคลูกผสม ทาจิมะ×บราห์มัน น ้ าหนักเร่ิมต้น
เฉล่ีย 428.50 กิโลกรัม 

2.2 อาหารทดลอง 
ใช้อาหารผสมครบส่วน(TMR.) 2 สูตร สูตรท่ี 1 

เล้ียงระยะท่ี 1 ระยะเวลา 112 วนัและสูตรท่ี 2 เล้ียงระยะท่ี 2 
ระยะเวลา 72 วนั โดยมีส่วนประกอบและองคป์ระกอบทาง
เคมีของอาหาร ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 

 
 
 

ตารางที่ 1 สูตรอาหาร TMR. ท่ีใชใ้นการทดลอง 
ที่ วตัถุดบิ สูตรอาหารทดลอง 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
1 ตน้ขา้วโพดสด 94.54 - 
2 ขา้วโพดหมกั - 59.25 
3 อาหารขน้ CP 40 % 5.46 - 
4 ร าละเอียด  - 5.75 
5 ปลายขา้ว  - 5.85 
6 กากถัว่เหลือง - 7.42 
7 มนัเส้น - 17.16 
8 กากน ้าตาล  - 3.45 
9 ยเูรีย - 0.52 

10 โซเดียมไบคาร์บอนเนต - 0.26 
11 ไดแคลเซียม - 0.08 
12 เกลือ - 0.26 

รวม (กิโลกรัม) 100 100 
ท่ีมา : ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ศูนยวิ์จยัและพฒันา

อาหารสตัวน์ครราชสีมา (2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร TMR ท่ีใชใ้นการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร สูตรอาหารทดลอง 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

วตัถุแห้ง (DM) 30.44 46.75 
โปรตีน (CP) 16 14 
โภชนะท่ียอ่ยได ้(TDN)  - - 
ไขมนั (EE) 1.23 2.19 
เยือ่ใยหยาบ (CF) 20.84 8.09 
ไนโตรเจนฟรีเอกแทรก (NFE) 47.47 64.80 
ผนงัเซลล ์(NDF)  53.67 52.61 
ลิกนินเซลลูโลส (ADF) 26.68 30.24 

ท่ีมา : ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาหาร
สตัวน์ครราชสีมา (2560) 

 
 

2.3. ขั้นตอนการทดลอง  
1) เตรียมคอกทดลอง ท าการเ ล้ียงโคในคอก

ทดลองแบบเปิด พ้ืนคอนกรีต มีรางอาหารและอ่างน ้ าด่ืม
อยา่งเพียงพอ 

2) เตรียมอาหารทดลอง โดยเตรียมวตัถุดิบอาหาร
ตามสูตรอาหารในตารางท่ี 1 ชัง่น ้ าหนกัและผสมดว้ยเคร่ือง
ผสมอาหาร TMR.ให้เขา้กนัไม่นอ้ยกว่า 30 นาที บรรจุใส่
ภาชนะ 

3) เตรียมอุปกรณ์ส าหรับเล้ียงโคขนุ [8] 
4) ให้อาหารผสมครบส่วนโดยให้กินแบบเต็มท่ี  

(ad libitum) 
2.4. การบันทึกข้อมลู 

1) บันทึกข้อมูลน ้ าหนักตวัทุกๆสัปดาห์ โดยชั่ง
น ้ าหนกัโคหลงัโคกินอาหารเป็นเวลา 12 ชัว่โมง 

2) บันทึกน ้ าหนักปริมาณอาหารผสมครบส่วน 
(TMR.) ท่ีโคกิน และชัง่น ้ าหนกัอาหารท่ีเหลือทุกวนั 

3) บนัทึกขอ้มูลตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน 
ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุโค ค่าอาหาร ค่าโคท่ีจ าหน่ายได ้

2.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลหาอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั

และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 
2) วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยหา

ผลตอบแทนต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัโคและต่อตวั 
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3. ผลการวจิยั 

3.1 อัตราการเจริญเติบโต 
จากการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตของโคลูกผสม 

ทาจิมะ×พ้ืนเมือง, ทาจิมะ×ซาฮิวาล 
และทาจิมะ×บราห์มนั  ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร TMR 

พบวา่ ในระยะท่ี 1 มีอตัราการเจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัเฉล่ีย
เท่ากบั 0.95, 1.06 และ1.22 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนัตามล าดบั 
และในระยะท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.84, 1.01 และ 0.96 
กิโลกรัมต่อตวัต่อวนัตามล าดบั และตลอดระยะการทดลอง
เท่ากบั 0.91, 1.04 และ 1.17 กิโลกรัมตามล าดบั ดงัตารางท่ี 
3 
 

ตารางที่ 3 อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของโคลูกผสมทาจิมะ 3 สาย
พนัธ์ุ 

ns. = non-significance 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของโคลูกผสมทาจิมะ 3 สาย

พนัธ์ุ 
 
 

3.2 ปริมาณอาหารท่ีกินได้และประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนือ้ 

จากการศึกษาปริมาณอาหารท่ีกินของโคลูกผสม ทา
จิมะ×พ้ืนเมือง, ทาจิมะ×ซาฮิวาล และทาจิมะ×บราห์มนั ท่ี
เล้ียงดว้ยอาหาร TMR พบวา่ ในระยะท่ี 1 มีปริมาณการกิน
ได้ทั้ งหมดต่อตัวเฉล่ียเท่ากับ 2,559.50, 3530.25 และ
3,526.50 กิโลกรัมตามล าดับ มีน ้ าหนักตัวเ พ่ิมข้ึน 
106.50,119และ135.50 กิโลกรัมตามล าดับ  โดยมี
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเท่ากบั 24.04,29.67
และ26.03 ตามล าดบั ในระยะท่ี 2 ปริมาณการกินไดท้ั้งหมด
ต่อตวัเฉล่ียเท่ากับ 979.50,1,441 และ1,433.50 กิโลกรัม
ตามล าดบั มีน ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึน 61,72.50 และ 69 กิโลกรัม
ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ
เท่ากบั 16.06,19.88 และ 20.78 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณอาหารท่ีกินไดแ้ละประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร
เป็นเน้ือของโคลูกผสมทาจิมะ 3 สายพนัธ์ุ 

โคลูกผสม ปริมาณอาหารท่ีกิน (กก.) 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

ทาจิมะ×พ้ืนเมือง 2,559.50 979.50 
ทาจิมะ×ซาฮิวาล 3,530.25 1,441 
ทาจิมะ×บราห์มนั 3,526.50 1,433.50 

โคลูกผสม น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิม (กก.) 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

ทาจิมะ×พ้ืนเมือง 106.50 61 
ทาจิมะ×ซาฮิวาล 119 72.50 
ทาจิมะ×บราห์มนั 135.50 69 

โคลูกผสม ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

ทาจิมะ×พ้ืนเมือง 24.04 ns. 16.06 ns. 
ทาจิมะ×ซาฮิวาล 29.67 ns. 19.88 ns. 
ทาจิมะ×บราห์มนั 26.03 ns. 20.78 ns. 

ns. = non-significance 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ำ้หนกัเร่ิมต้น
(กก.) 

น ำ้หนกัสดุท้ำย
(กก.) 

อัตรำกำรเติบโตต่อ
วัน(กก.) 

น ำ้หนกัเร่ิมต้น
(กก.) 

น ำ้หนกัสดุท้ำย
(กก.) 

อัตรำกำรเติบโตต่อ
วัน(กก.) 

ระยะที่ 1 (112 วัน) ระยะที่ 2 (72 วัน) 

ทำจิมะ×พืน้เมือง 292.5 399 0.95 399 460 0.84

ทำจิมะ×ซำฮิวำล 468 587 1.06 587 659.5 1.01

ทำจิมะ×บรำห์มนั 428.5 565 1.22 565 634 0.96
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อัตราการเจริญเตบิโตของโคลูกผสมทาจมิะทัง้ 3 สายพันธ์ุ 

ระยะท่ี 1 (112 วนั) โคลูกผสม 
ทาจิมะ×
พ้ืนเมือง 

ทาจิมะ×
ซาฮิวาล 

ทาจิมะ×
บราห์มนั 

น ้าหนกัเร่ิมตน้(กก.) 292.50 468 428.50 
น ้าหนกัสุดทา้ย(กก.) 399 587 565 
อตัราการเติบโตต่อวนั(กก.) 0.95 1.06 1.22 

ระยะท่ี 2 (72 วนั) โคลูกผสม 
ทาจิมะ×
พ้ืนเมือง 

ทาจิมะ×
ซาฮิวาล 

ทาจิมะ×
บราห์มนั 

น ้าหนกัเร่ิมตน้(กก.) 399 587 565 
น ้าหนกัสุดทา้ย(กก.) 460 659.5 634 
อตัราการเติบโตต่อวนั(กก.) 0.84 1.01 0.96 
อตัราการเติบโตต่อวนั
ตลอดการทดลอง(กก.) 

0.91ns. 1.04 ns. 1.17 ns. 
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รูปที่ 2 ปริมาณอาหารท่ีกินและประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร

เป็นเน้ือของโคลูกผสมทาจิมะ 3 สายพนัธุ์ 
 

 
3.4 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

จากการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของโคลูกผสม ทาจิมะ×พ้ืนเมือง, ทาจิมะ×ซาฮิวาลและทาจิ
มะ×บราห์มนั ท่ีเล้ียงด้วยอาหาร TMR พบว่า ตน้ทุน
ค่าอาหารในการขุนโคในระยะท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 228.38 
บาท/ตวั/วนั และในระยะท่ี 2มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 214.08 บาท/
ตวั/วนั และเม่ือคิดผลตอบแทนสุทธิ จะมีก าไรจากการขุน
โคเฉล่ียเท่ากบั 7,165.73, 9,416.69และ14,195.42 บาท/ตวั 
ตามล าดับ หรือเฉล่ียเท่ากับ 1,194.29, 1,560.45 และ
2,359.83 บาท/เดือน ดงัตารางท่ี 5 และ6 
 
 

ตารางที่ 5 ตน้ทุนและผลตอบแทนของโคลูกผสมทาจิมะทั้ง 3 สาย
พนัธ์ุ 

โคลูกผสม ทาจิมะ× 
พื้นเมือง 

ทาจิมะ× 
ซาฮิวาล 

ทาจิมะ× 
บราห์มนั 

ตน้ทุนค่าโค1/(บาท) 26,000 42,000 38,000 
ตน้ทุนค่าอาหาร 
(บาท) 

ระยะท่ี 1 6,807.47 9,390.43 9.381.50 
ระยะท่ี 2 3,916.80 5,762.88 5,734.08 

ตน้ทุนรวม(บาท) 36,724.27 55,153.31 47,954.5
8 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายโค2/(บาท) 43,890 64,570 62,150 
ผลตอบแทนสุทธิ(บาท) 7,165.73 9,416.69 14,195.4

2 

หมายเหตุ 1/ ราคาโค 90 บาท/กิโลกรัมมีชีวิต (ราคาจ าหน่ายโคคดั
ออกตามระเบียบกรมปศุสตัว ์2560) 

2/ราคาท่ีจ  าหน่าย 110 บาท/กิโลกรัมมีชีวิต (ราคาขาย
ตาทอ้งตลาด) 

 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 6 ต้นทุนและผลตอบแทนการขุนโคต่อน ้ าหนักมีชีวิต 1 
กิโลกรัม 

โคลูกผสม  ทาจิมะ×
พ้ืนเมือง 

ทาจิมะ× 
ซาฮิวาล 

ทาจิมะ× 
บราห์มนั 

ตน้ทุนรวมต่อต่อตวั (บาท) 36,724.27 55,153.31 47,954.58 
น ้าหนกัสุดทา้ยโค (กก.) 460 659.50 634 
ตน้ทุนรวมต่อ กก. (บาท) 79.84 83.63 75.64 
ผลตอบแทนสุทธิต่อตวั (บาท) 7,165.73 9,416.69 14,195.42 
ผลตอบแทนต่อ กก. (บาท) 15.58 14.28 22.39 

 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  

จากผลการทดลองเล้ียงโคลูกผสมทาจิมะ×พ้ืนเมือง, 
ทาจิมะ×ซาฮิวาล และทาจิมะ×บราห์มนั เพศผูไ้ม่ตอน นาน 
184วนั ดว้ยอาหารผสมครบส่วน(TMR)โดยแบ่งเป็นการขนุ
ออกเป็น2 ระยะ ในระยะท่ี 1 สูตรโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต ์
พลงังาน (TDN) 63.71 เปอร์เซ็นต์ พบว่า โคมีอตัราการ
เจริญเติบโตเฉล่ียเท่ากบั 0.95, 1.06 และ1.22 กิโลกรัม
ตามล าดบั มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเฉล่ีย
เท่ากบั 24.05, 29.67 และ25.84 ตามล าดบั และในระยะท่ี 2 
โคมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียเท่ากบั 0.84, 1.01 และ0.96
กิโลกรัมตามล าดับ มีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็น
เน้ือเฉล่ียเท่ากบั 16.06,19.88 และ20.78 ตามล าดบั ท าให้มี
ตน้ทุนค่าอาหารในการขุนโคในระยะท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับ 
228.38 บาท/ตวั/วนั และในระยะท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับ 214.08 
บาท/ตวั/วนั และเม่ือคิดผลตอบแทนสุทธิ จะมีก าไรจากการ
ขุนโคเฉล่ียเท่ากบั 7,165.73, 9,416.69 และ14,195.42 บาท/
ตวั ตามล าดับ หรือเฉล่ียเท่ากับ 1,194.29, 1,560.45 และ
2,359.83 บาท/เดือน ทั้งน้ีการขุนในระยะท่ี 1 นั้น เป็นการ
ขนุเพ่ือใหโ้คมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและมีมดักลา้มเน้ือ
มาก ส่วนในระยะท่ี 2 จะเป็นการขุนเพื่อให้ไขมนัแทรกใน
กลา้มเน้ือ (Marbling) 
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ผลของพืน้ทีใ่นโรงเรือนแบบปิดต่อผลผลติไก่เน้ือ 
Effect of Area in Closed House on Broiler Production 

 
พอใจ  ฤกษ์ใหญ่ 1,* , สุภชล  ขันแข็ง 1 และมงคล  บุญธิมาศ 1 

 
 
 

Abstract 

In the study.Effect of area in Closed House on Broiler production. At Krungthai Farm Co., Ltd., Between 
November 1, 2017 to December 31, 2017. By Randomized experiments within the block. (RCBD) with 4 replications. 
Experiments consisted Area of chicken farming in  closed house divided into  Four zones is front of house, Center in front 
of the house, The middle part is attached to the back of the house and behind the house. 

The research found that Area of chicken farming in  closed house divided into  Four zones. Broiler production is 
different. The difference was statistically significant (P<0.05). By area front of the house was the heaviest is 2.98 kg per 1 
chicken. For area behind the house broiler weighing as low as 2.62 kg per 1 chicken, Area center in front of the house and 
area middle part is attached to the back of the house Broiler weight 2.81 and 2.74 kg per 1 chicken respectively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* Corresponding author  
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บทคดัย่อ 
ในการศึกษาเร่ือง ผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิด

ต่อผลผลิตไก่เน้ือ ท่ีบริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด ระหว่าง
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยท า
การทดลองแบบ สุ่มสมบูร ณ์ในบล็อค (Randomized 
Complete Block Design, RCBD) มี 4 ซ ้ า ส่ิงทดลอง
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีการเล้ียงไก่ในโรงเรือนแบบปิด 4 พ้ืนท่ี  
คือ พ้ืนท่ีหนา้โรงเรือน พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นหนา้โรงเรือน 
พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นทา้ยโรงเรือน พ้ืนท่ีทา้ยโรงเรือน  

ผลการทดลองพบว่า พ้ืนท่ีการเ ล้ียงไก่ เ น้ือใน
โรงเรือนแบบปิดทั้ง 4 พ้ืนท่ี ผลผลิตไก่เน้ือแตกต่างกนั มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)โดยพ้ืนท่ีหนา้โรงเรือนไก่
เน้ือมีน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ 2.98 กิโลกรัมต่อตวั ส าหรับ
พ้ืนท่ีท้ายโรงเ รือนไก่เ น้ือมีน ้ าหนักต ่ า ท่ี สุด  คือ 2 .62 
กิโลกรัมต่อตวั ส่วนพ้ืนท่ีตรงกลางติดด้านหน้าโรงเรือน 
และพ้ืนท่ีตรงกลางติดด้านท้ายโรงเรือนไก่เน้ือมีน ้ าหนัก 
2.81 และ 2.74 กิโลกรัมต่อตวัตามล าดบั 

 
1. บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมการเล้ียง
สัตวปี์กโดยการล้ียงไก่เน้ือ คือเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีส าคญั
ของไทยทั้ งตลาดภายในและการส่งออก เป็นท่ีนิยมของ
ผู ้บ ริโภคทั้ งในและนอกประเทศ สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร แต่ในกระบวนการผลิตไก่เน้ือในปัจจุบนั มีการ
พัฒนาเป็นการเล้ียงในโรงเรือนแบบปิด มีขนาดของ
โรงเรือนท่ีแตกต่างกนัไป  

ทั้งน้ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนมี
อุณหภูมิของอากาศค่อนขา้งสูง ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงสัตวมัก
สร้างโรงเรือนเป็นโรงเรือนเปิด เพื่อต้องการให้อากาศ
ภายในโรงเรือนมีการ หมุนเวียนและระบายอากาศเป็นการ
ลดความร้อนภายในโรงเรือนได ้โรงเรือนเปิดไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิไดอุ้ณหภูมิของโรงเรือนจะผนัแปรไปตาม
สภาพของอากาศภายนอกโรงเรือน ช่วงหนา้ร้อนอากาศ จะ
ร้อนมาก สัตวเ์ล้ียงบางชนิดเช่น ไก่เน้ืออาจทนอากาศร้อน
ไม่ไหวเพ่ือหลีกเล่ียงจากอากาศร้อนและตอ้งการควบคุม
อุณหภูมิของโรงเรือนจึงไดมี้การคิดคน้โรงเรือนระบบปิด
ข้ึน ประกอบกับการท่ีจะเพ่ิมสมรรถภาพในการผลิตให้

เพ่ิมข้ึนในแง่ของปริมาณ และคุณภาพ นอกจากน้ีโรงเรือน
ระบบปิดยงัสามารถป้องกนัโรคไดอ้ย่างดีโดยใชห้ลกัการ
ระบายความร้อนดว้ยน ้ าและใชพ้ดัลมเป็นตวัถ่ายเทอากาศ
โดยมีแผ่นรังผึ้ง (cooling pad) ท่ีปล่อยน ้ าไหลผ่านจนเปียก
ชุ่ม เม่ือเดินพดัลมซ่ึงอยู่ในแนวตรงกันขา้มกับแผ่นรังผึ้ ง
อากาศภายนอกจะถูกดูดผ่านแผ่นรังผึ้งเขา้ภายในโรงเรือน 
ภายในโรงเรือนจะเยน็สบายโดยใชห้ลกัการระเหยของน ้ า
อย่างไรก็ตามการควบคุมและจัดการโรงเ รือนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดก็เป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก ประกอบกับ
เกษตรกรเองยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ีการเล้ียง
ภายในโรงเรือนแบบปิด ในอนัท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ประกอบการวางแผนการเล้ียงไก่เน้ือ เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูง
ท่ีสุด แนวทางท่ีจะแกปั้ญหาไดคื้อการศึกษาผลของพ้ืนท่ีใน
โรงเรือนแบบปิดต่อผลผลิตไก่เน้ือ 

วตัถุประสงค์ของการทดลอง 
เพ่ือศึกษาผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิดต่อผลผลิตไก่

เน้ือ 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
อุปกรณ์ขั้นตอนการทดลอง 

1. พนัธุ์ไก่ 
2. อาหารไก่ 
3. โรงเรือน 
4. กลอ้งถ่ายรูป 
5. ตาชัง่ 

การวาวงแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ สุ่มภายในบล็อค
(Randomized Complete Block Design,RCBD) มี 4 ซ ้ า 
ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิดส าหรับการเล้ียงไก่ 
4พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีดา้นหน้า ตรงกลางติดดา้นหน้าโรงเรือนตรง
กลางติดด้านท้ายโรงเรือน และพ้ืนท่ีท้ายโรงเรือน วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค(Randomized Complete 
Block Design,RCBD) มี 4 ซ ้าดงัน้ี 

ทริตเมนตท่ี์ 1 พ้ืนท่ีหนา้โรงเรือน 
ทริตเมนต์ท่ี  2 พ้ืนท่ีตรงกลางติดด้านหน้า

โรงเรือน 
ทริตเมนตท่ี์ 3 พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นทา้ยโรงเรือน 
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ทริตเมนตท่ี์ 4 พ้ืนท่ีทา้ยโรงเรือน 
1. น าไก่เน้ือเขา้เล้ียงในโรงเรือนแบบปิด โดยแบ่งพ้ืนท่ี

การเล้ียงขนาด 5×30 เมตร จ านวน 16 โซน จ านวนไก่
เน้ือ 2,500 ตวัต่อโซน ตามแผนการทดลอง 

2. เ ล้ียงไก่เน้ือจนอายุครบ 40 วนั แล้ววดัผลผลิต 
น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตวั 

การเกบ็ข้อมูล 
วดัผลผลิตไก่เน้ือ น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตวัเม่ือไก่อายคุรบ 

40 วนั ตามแผนการทดลอง และบนัทึกผล 

สถานทีก่ารทดลอง 
 บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั 
ระยะเวลาการทดลอง 
 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ผลการทดลองทาง

สถิติโดยวิธี Analysis of  vaianceของการทดลองแบบสุ่ม
ภายในบล็อค (Randomized Complete Block Desing, 
RCBD) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) 

 
3. ผลการวจิยั 

        จากการทดลองผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิด
ต่อผลผลิตไก่เน้ือ ผลการทดลองดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1.ผลผลติไก่เน้ือ 
 พ้ืนท่ีการเล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือนแบบปิดทั้ง 4 

พ้ืนท่ี ผลผลิตไก่เน้ือแตกต่างกนั มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) โดยพ้ืนท่ีหนา้โรงเรือนไก่มีน ้ าหนกัมากท่ีสุดคือ 
2.98 กิโลกรัมต่อตวั ส าหรับพ้ืนท่ีทา้ยโรงเรือนไก่เน้ือมี
น ้ าหนกัต ่าท่ีสุดคือ 2.62 กิโลกรัมต่อตวั ส่วนพ้ืนท่ีตรงกลาง
ติดดา้นหนา้โรงเรือน และพ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นทา้ย
โรงเรือนไก่เน้ือหนกั 2.81 และ 2.74 กิโลกรัมต่อตวั
ตามล าดบั ดงัแดสงในตารางท่ี 1 

 
 
 
 

ตารางที่ 1น ้าหนกัไก่เน้ือ (กิโลกรัมต่อตวั) 
พืน้ที่การเลีย้งไก่เน้ือในโรงเรือน 

แบบปิด 
น า้หนัก  

(กโิลกรัมต่อตัว) 

พ้ืนท่ีหนา้โรงเรือน 2.98a 

พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นหนา้โรงเรือน 2.81b 

พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นทา้ยโรงเรือน 2.74c 

พ้ืนท่ีทา้ยโรงเรือน 2.62d 

ความแตกต่างทางสถิติ * 

CV  (%) 0.83 

 
สรุปและวจิารณ์ผล 
วจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิดต่อ
ผลผลิตไก่เน้ือ พ้ืนท่ีการเล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือนแบบปิดทั้ง 
4 พ้ืนท่ี ผลผลิตไก่เน้ือแตกต่างกนั มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) โดยพ้ืนท่ีหน้าโรงเรือนไก่มีน ้ าหนักมากท่ีสุดคือ 
2.98 กิโลกรัมต่อตวั ส าหรับพ้ืนท่ีท้ายโรงเรือนไก่เน้ือมี
น ้ าหนกัต ่าท่ีสุดคือ 2.62 กิโลกรัมต่อตวั ส่วนพ้ืนท่ีตรงกลาง
ติดด้านหน้าโรงเรือน และพ้ืนท่ีตรงกลางติดด้านท้าย
โรงเรือนไก่เน้ือหนัก 2.81 และ 2.74 กิโลกรัมต่อตัว
ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั พชัรีภรณ์ จอมพล ไดก้ล่าววา่ การ
เล้ียงไก่เน้ือดว้ยโรงเรือนระบบปิด (Evaporative cooling 
system) แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน ้ า พบว่า
บริเวณหนา้เลา้กลางเลา้มีอตัราการเจริญเติบโตและน ้ าหนกั
ตวัเฉล่ียดีกวา่ไก่ท่ีอยูต่  าแหน่งบริเวณทา้ยเลา้และไก่ท่ีมีการ
สลบัต าแหน่งทั้งน้ีไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนระบบปิดแบบสอง
ชั้น พบว่ามีอัตราการตายสูงสุด ท่ีบริเวณท้ายเล้าชั้นล่าง 
เน่ืองจากทา้ยโรงเรือนมีความช้ืนสูงและการกระจายตวัของ
ความเร็วลมไม่เพียงพอ 
สรุปผลการทดลอง 

        จากการศึกษาผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิดต่อ
ผลผลิตไก่เน้ือ พบวา่พ้ืนท่ีการเล้ียงไก่เน้ือในโรงเรือนแบบ
ปิด 4 พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมคือ พ้ืนท่ีหนา้โรงเรือน พ้ืนท่ี
ตรงกลางติดดา้นหนา้โรงเรือน พ้ืนท่ีตรงกลางติดดา้นทา้ย
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โรงเรือน และพ้ืนท่ีทา้ยโรงเรือนมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด
ท าใหผ้ลผลิตไก่เน้ือท่ีได ้มีความแตกต่างในทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาผลของพ้ืนท่ีในโรงเรือนแบบปิดต่อผลผลิต
ไก่เน้ือ ควรศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการเล้ียงสตัวปี์กอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการศึกษา และเกษตรกรต่อไป 

 
เอกสารอ้างองิ 

ประภากรธาราฉาย. 2559. หนงัสือการผลิตสัตวปี์ก. ภาควิชาสัตว
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ หนา้       

30-35. 
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และคณะ.2559. การศึกษาผลของ

บริเวณและชั้นท่ีเล้ียงภายในโรงเรือน 
แบบปิดสภาพแวดล้อม ดชันีความเครียดเน่ืองจากความ

ร้อน และอตัราการตายของไก่เน้ือ.  
[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้ากhttps://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF( สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ) 
พชัรีภรณ์ จอมพล. อิทธิพลของต าแหน่งการเล้ียงไก่กระทงใน

โรงเรือนแบบปิดต่อสมรรถนะการ 
ผ ลิ ต .  2558.  [ อ อ น ไ ล น์ ]  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :

http://www.agri.ubu.ac.th/mis/seminar/upload/7.pdf. 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 ) 

รักบ้านเกิด. การเล้ียงไก่เน้ือแบบฟาร์มปิด. 2553. [ออนไลน์] 
เขา้ถึงไดจ้าก :https://www.  

rakbankerd.com/agriculture/page. (  สืบค้น เ ม่ือวัน ท่ี  2 
ธนัวาคม 2560 ) 

สุชาดา ศรีสงคราม. ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต 
คุณภาพซาก และคุณภาพเน้ือ ของไก่ 

เ น้ื อ .  2559.  [ อ อ น ไ ล น์ ]  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
:http://www.natres.psu.ac.th/animal/doc/seminar2-2559/ 

ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต%20คุณภาพ
ซาก%20และคุณภาพเน้ือ. 

( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ) 
สุมณฑา  ธนนิมิตร.ผลของความหนาแน่นต่อสมรรถภาพการ

เจรญิเติบโตและการเกิดอุง้เทา้อกัเสบ 
ใ น ไ ก่ เ น้ื อ .  2560.  [ อ อ น ไล น์ ]  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 

file:///C:/Users/HOMEUSER/Downloads/ผลของ 
ความหนาแน่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเกิด

อุง้เทา้อกัเสบในไก่เน้ือ.pdf. 
( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ). 

ใสสีตีข่าว.ระบบฟาร์มปิดแบบ Evapเพ่ือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม. 
2558. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.saiseenews.com/เกษตรกรรม/ระบบฟาร์มปิด
แบบ-evap.( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2  

ธนัวาคม 2560 ). 
Animals-farm.การเล้ียงไก่เน้ือ. 2014. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.animals-farm.com/การ 
เล้ียงไก่เน้ือ-2/. ( สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560 ). 

 
 
 

ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1การวิเคราะห์ความแปรรวนของ

น า้หนักไก่ 

sov df ss MS F 
Fตาราง 

05 01 

Treatment   3 0.2802 0.0934 4.018164 3.49 5.95 
Block 3 0.1034 0.034467 1.482792   
Error 9 0.2092 0.023244    
Total 15      

 
ตารางผนวกที ่2  
 ตารางค่าเฉลีย่น า้หนักไก่เน้ือ (กโิลกรัมต่อตวั) 

Treatmment Block รวม เฉลีย่ 

1 2 3 4 
1 2.9 2.92 2.96 3.16 11.94 2.98 
2 2.88 2.46 3.12 2.8 11.26 2.81 
3 2.84 2.7 2.78 2.64 10.96 2.74 
4 2.72 2.58 2.66 2.52 10.48 2.62 

รวม 11.34 10.66 11.52 11.12 44.64  
เฉล่ีย 2.83 2.66 2.88 2.78  2.79 

 

http://www.agri.ubu.ac.th/mis/seminar/upload/7.pdf
file:///C:/Users/HOMEUSER/Downloads/ผล
http://www.saiseenews.com/เกษตรกรรม/ระบบฟาร์มปิดแบบ-evap
http://www.saiseenews.com/เกษตรกรรม/ระบบฟาร์มปิดแบบ-evap
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ภาพที ่1. เตรีมสถานท่ีก่อนลงลูกไก่ 

 
 

 
ภาพที ่3. ลูกไก่อาย ุ1 วนั 
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การใช้กากมัสตาร์ดและกากมะพร้าวคั้นกะทสิดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรขุน 
Utilization of Mustard and Kitchen Dry Copra Meal Substituted for Soybean Meal in Finishing 

Pigs Diets 
 

ภาดา ศรีแพนบาล 1,* และ โชต ินุชม่วง 1  
 
 
 

Abstract 

Utilization of mustard and kitchen dry copra meal substituted for soybean meal in finishing Pigs diets. Was 
conducted Twelve 3 – ways cross – bred finishing pigs (Large White X Landrace X Duroc) with 53 kilograms of average 
initial body weight were used. They were arranged by Completely Randomized Design (CRD) experiment divided into 3 
treatments (groups) with 2 replications (2 finishing pigs per replications). Each groups of pig was randomly fed one of the 
experimental diet as fallowing; Group 1 soybean meal diet; Group 2 the substituted level of mustard meal 15% for soybean 
meal diet and Group 3 the substituted level of kitchen dry copra meal 15% for soybean meal diet. The duration test 10 
weeks were finished when body weight of pig were 100 kilograms. The result shown that productive performance (the 
growth rate and feed efficiency) both 3 groups were no significant difference (p>0.05) but group 2 the best. The carcass 
quality (back fat thickness and rib eye area) groups 1 and 2 nearly increased (p>0.05) and significant difference (p<0.05) 
with groups 3. From record the 15% mustard meal substituted level for soybean meal diet seems to be possible in 
productive performance increased and economical points of value. But the 15% kitchen dry copra meal substituted level for 
soybean meal diet to reduced feed consumption was the main cause of the poor productive performance. 

 
Keywords: finishing pigs, soybean meal, mustard meal, kitchen copra meal  
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บทคดัย่อ 

  การใช้กากมสัตาร์ดและกากมะพร้าวคั้นกะทิสด
ทดแทนกากถัว่เหลืองในอาหารสุกรขุน โดยใชสุ้กรลูกผสม 
3 สายเลือด พนัธ์ุลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร็อค (Large 
White x Landrace x Duroc) คละเพศ จากครอกเดียวกนั มี
น ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 53 กิโลกรัม จ านวน 12 ตวั ใชแ้ผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design ; 
CRD) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 2 ซ ้ า ๆ ละ 2 ตวั สุ่มใหสุ้กร
แต่ละกลุ่มได้รับอาหารสูตรใดสูตรหน่ึงดังน้ี กลุ่มท่ี 1 
อาหารพ้ืนฐานซ่ึงไม่ใช้กากมสัตาร์ดและกากมะพร้าวคั้น
กะทิสด กลุ่มท่ี 2 อาหารท่ีทดแทนกากถัว่เหลืองด้วยกาก
มสัตาร์ด 15 เปอร์เซ็นต ์และ กลุ่มท่ี 3 อาหารท่ีทดแทนกาก
ถัว่เหลืองดว้ยกากมะพร้าวคั้นกะทิสด 15 เปอร์เซ็นต์ ของ
สูตรอาหาร เม่ือส้ินสุดการทดลอง 10 สปัดาห์ โดยมีน ้ าหนกั
เฉล่ีย 100 กิโลกรัม ปรากฏว่าสมรรถภาพการผลิต (อตัรา
การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร) ในกลุ่มท่ี 
2 ดีท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มท่ี 1 ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีสมรรถภาพ
การผลิตต ่าสุด ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีไม่นัยส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) ส่วนคุณภาพซาก กลุ่มท่ี 1 และ 2   มีค่า
ใกลเ้คียงกนั แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) กบักลุ่มท่ี 3 จากขอ้มูลน้ีบ่งช้ีว่า สามารถทดแทน
กากถัว่เหลืองดว้ยกากมสัตาร์ดไดใ้นระดบั 15 เปอร์เซ็นต์
ของสูตรอาหารสุกรขนุ ซ่ึงท าใหส้มรรถภาพการผลิตดีท่ีสุด
และตน้ทุนอาหารต ่าท่ีสุด ส่วนการใชก้ากมะพร้าวคั้นกะทิ
สด 15  เปอร์ เ ซ็นต์  ในสูตรอาหารมีแนวโน้มท าให้
สมรรถภาพการผลิตของสุกรเลวลง ทั้งน้ีเน่ืองจากความฟ่าม
ของอาหารท าใหก้ารกินอาหารของสุกรลดลง  
ค าส าคัญ :  สุกรขุน , กากถั่วเหลือง, กากมัสตาร์ด ,            
กากมะพร้าวคั้นกะทิสด 

 
1. บทน า 

กากมสัตาร์ดและกากมะพร้าวเป็นผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมน ้ ามนัและผลการคั้นกะทิสด ซ่ึงสามารถหาได้
ง่ายและราคาถูก จากผลการวเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีท่ี
ส าคญั พบวา่กากมสัตาร์ดมีโปรตีน 30 - 32 เปอร์เซ็นต ์เยื่อ
ใย 19 - 22 เปอร์เซ็นต ์ ไขมนั 12 - 13 เปอร์เซ็นต ์เถา้ 5 
เปอร์เซ็นต ์และแป้งรวม 19 - 22 เปอร์เซ็นต ์ของวตัถุแห้ง[1] 

ส่วนกากมะพร้าวมีโปรตีนอยูร่ะหวา่ง 12 - 22 เปอร์เซ็นต ์ 
เยื่อใยประมาณ 19 เปอร์เซ็นต ์ ไขมนัเฉล่ีย 8 เปอร์เซ็นต ์มี
กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัประกอบอยู่ดว้ย จึงไม่เกิดปัญหาไขมนั
เหลวในซากสัตว์ และเน่ืองจากการท่ีมีไขมนัและโปรตีน
ค่อนขา้งสูง กากมะพร้าวจึงท าหนา้ท่ีคลา้ยเป็นแหล่งพลงังาน
และแหล่งโปรตีนแก่สัตว์[2] จากคุณสมบติัทางโภชนะของ
กากมสัตาร์ดและกากมะพร้าวดงักล่าวจึงน่าจะท าการทดลอง
น าวตัถุดิบอาหารสัตว์ทั้ ง 2 ชนิด มาเล้ียงสุกรขุน โดย
ทดแทนกากถัว่เหลืองซ่ึงมีราคาแพงกว่าในระดบัต่าง ๆ ใน
สูตรอาหารสุกรขนุ เพื่อเป็นการหาระดบัทดแทนท่ีเหมาะสม 
และเป็นการแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิต    สุกรขุนแก่
เกษตรกร ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มูลการผลิตอาหารสัตวต์น้ทุน
ต ่า การน าเมล็ดมัสตาร์ด Sabre (B.hirta) และ Oriental 
(B.Junea) มาผ่านการสกดัน ้ ามนัและลดสารพิษดว้ยโซเดียม
คาร์บอเนต (Na2 Co3) ระดบั 0.2 เปอร์เซ็นต ์ไปเล้ียงสุกรท่ีมี
น ้ าหนักระหว่าง 27.3 – 88 กิโลกรัม โดยใช้กากเมล็ด
มสัตาร์ดแทนท่ีกากถัว่เหลืองทั้งหมด ผลการทดลองพบว่า
สมรรถภาพการผลิตดอ้ยลงอย่างมีนัยส าคญั[3] กากเมล็ด
มสัตาร์ด สีน ้ าตาล (B. Juncea) เม่ือผ่านการสกดัน ้ ามนัและ
ท าลายสารพิษดว้ยแอมโมเนีย (NH3) เม่ือน าไปเป็นอาหาร
สุกรในช่วง 25 – 100 กิโลกรัม โดยใชแ้ทนท่ีกากคาโนลาท่ีมี
สารพิษ Glucosinolate ระดบัต ่า (13.3 µ mole/g) โดยใช้
แทนท่ีทั้งหมด (15 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารสุกรรุ่น
และขุนตามล าดบั) ปรากฏวา่ไดผ้ลดอ้ยกว่ากลุ่มท่ีใชก้ากคา
โนลา แต่ถา้ใชแ้ทนท่ีคร่ึงหน่ึงให้ผลไม่ต่างกนั[4] ส าหรับใน
อาหารสุกรไม่ควรใชก้ากมสัตาร์ดเกินระดบั 20 เปอร์เซ็นต ์
ของสูตรอาหาร การใชก้ากมะพร้าวท่ีไดจ้ากการคั้นกะทิสด
เล้ียงสุกรรุ่นและสุกรขุน โดยการเติมกากมะพร้าวในสูตร
อาหารส าเร็จรูปในระดบั 10 – 40 เปอร์เซ็นต ์    มีผลท าให้
สุกรน ้ าหนักตวัลดลง[5] และประสิทธิภาพการใชอ้าหารเลว
ลงตามระดบัของกากมะพร้าวท่ีเพ่ิมข้ึน คุณภาพซากลดลง 
การใชก้รดอะมิโนไลซีน เสริมในสูตรอาหารและเพ่ิมระดบั
โปรตีนของสูตรอาหารไม่ช่วยให้น ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนและไม่
ท าให้คุณภาพซากดีข้ึน มันของสุกรแข็ง ดังนั้ นการใช ้       
กากมะพร้าวเสริมในอาหารส าเร็จรูปนั้นตอ้งอยู่ในระดบัท่ี
พอดี ซ่ึงการใชก้ากมะพร้าวเล้ียงสุกรรุ่นและสุกรขุนควรใช้
ระดบั    ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต ์และการใชก้ากมะพร้าวเล้ียง
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สุกรควรใชไ้ม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ การใชก้ากมะพร้าวเป็น
อาหารสุกรรุ่น – ขุน ในระดบั 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต ์มี
ผลท าใหอ้ตัรา         การเจริญเติบโต (กิโลกรัม/วนั) เป็น 0.74 
ท่ีระดบัการใช ้       กากมะพร้าว 10 เปอร์เซ็นต ์และ 0.65 ท่ี
ระดบัการใชก้ากมะพร้าว 20 และ 40 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั มี
พ้ืนท่ีหน้าตัดเน้ือสัน 26.9 ตร.ซม. ท่ีระดับการใช้กาก
มะพร้าว 10 เปอร์เซ็นต ์และ 25.5, 22.3 ตร.ซม. ท่ีระดบัการ
ใช้กากมะพร้าว 20 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การ
ทดลองสรุปไดว้า่ เม่ือเร่ิมใช ้          กากมะพร้าวทดแทนกาก
ถัว่เหลืองในสูตรอาหารสุกรรุ่น – ขุน มีผลท าให้สมรรถภาพ
การผลิตของสัตวล์ดลง กากมะพร้าวแนะน าให้ใชไ้ม่เกิน 25 
เปอร์เซ็นต ์การใชก้ากามะพร้าวใน   สูตรอาหาร สุกรโดยไม่
ปรับสมดุลพลังงานและรดอะมิโน สามารถใช้ได้ถึง 25 
เปอร์เซ็นต ์ในสุกรรุ่น และ 20 เปอร์เซ็นตใ์นสุกรขนุ[6]   

วัตถุประสงค์การวิจัย เ พ่ือใช้เ ป็นแหล่งโปรตีน
ทดแทน    กากถั่วเหลืองในอาหารสุกรขุนในระดับท่ี
เหมาะสมโดย          ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสมรรถภาพการ
ผลิตสุกร เพื่อเป็นการ    หาแนวทางในการลดตน้ทุนการ
ผลิตสุกรแก่เกษตรกรรายย่อยและผูส้นใจ และ เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวใ์นอนาคต
ต่อไป 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

วิธีการด าเนินการวิจัย วางแผนการทดองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design ; CRD) โดยใชสุ้กร
ลูกผสม 3 สายเลือด พนัธ์ุลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร็อค 
(Large White x Landrace x Duroc) คละเพศจากครอก
เดียวกนั น ้ าหนกัเร่ิมเตน้เฉล่ีย 53 กิโลกรัม จ านวน 12 ตวั ท า
การสุ่มสุกร (จับสลาก)     เข้าคอกทดลอง โดยแบ่งสุกร
ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 2 ซ ้ า ๆ ละ 2 ตวั (4 ตวั/กลุ่ม) ให้สุกร
แต่ละกลุ่มไดรั้บอาหารสูตรใดสูตรหน่ึงดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 อาหาร
พ้ืนฐานซ่ึงไม่ใช้กากมสัตาร์ดและ           กากมะพร้าวคั้น
กะทิสดมีโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มท่ี 2 อาหารท่ีทดแทน
กากถัว่เหลืองดว้ยกากมสัตาร์ดระดบั 15 เปอร์เซ็นต ์ของสูตร 
อาหารมีโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ และ กลุ่มท่ี 3 อาหาร   ท่ี
ทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมะพร้าวคั้ นกะทิสด 15 
เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร มีโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ มี

ขั้นตอนการศึกษาคือความจะตอ้งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ตามล าดับต่อไปน้ี คือ เตรียมคอกทดลอง ท าความสะอาด
คอกสุกรและ  รางอาหารท่ีใชท้ าการทดลองโดยลา้งและท า
ความสะอาดแลว้พ่นดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือและปล่อยให้แห้งก่อน
ทดลอง 1 สัปดาห์ เตรียมวตัถุดิบอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง 
ชัง่น ้ าหนกัสุกรก่อนทดลองโดยการสุ่ม (จบัฉลาก) เขา้คอก
ทดลอง แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 2 ซ ้ า ๆ ละ 2 ตวั (4 ตวั/กลุ่ม) 
รวมจ านวนสุกรทั้งหมด 12 ตวั  .1.4 ให้อาหารสุกรท่ีใชใ้น
การทดลองในแต่ละกลุ่ม  โดยใหกิ้นอาหารแบบเต็มท่ีในราง
อาหาร ซ่ึงแบ่งให้อาหารวนัละ 2 คร้ัง คือ เวลา 7.00 น. และ 
17.00 น. และมีน ้ าสะอาดกินตลอดเวลา ชัง่น ้ าหนักสุกรเพ่ือ
หาการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัโดยท าการชัง่ก่อนให้อาหารใน
ตอนเย็นวนัพุธทุก ๆ สัปดาห์ จนส้ินสุดการทดลอง (10 
สปัดาห์) ท าความสะอาดคอกทดลองทุกวนั โดยท าการกวาด
มูลและส่ิงโสโครกลงในร่องระบายน ้ าและปล่อย  ลงบ่อ
หมกัมูลต่อไป  ช าแหละสุกรเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพซาก 
ส่วนประกอบของสูตรอาหารทดลอง ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
วสัดุอุปกรณ์และส่ิงท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย สัตวท่ี์
ใชท้ดลองใชสุ้กรลูกผสม 3 สายเลือดพนัธ์ุลาร์จไวท์ x แลนด์
เรซ x ดูร็อค (Large White x Landrace x Duroc) คละเพศจาก
ครอกเดียวกนั น ้ าหนกัเร่ิมเตน้เฉล่ีย 53 กิโลกรัม จ านวน 12 
ตวั        การบันทึกขอ้มูลโดยการชัง่น ้ าหนักสุกรเม่ือเร่ิมตน้
การทดลองและทุก ๆ สัปดาห์ จนส้ินสุดการทดลอง (10 
สัปดาห์)  และชั่งน ้ าหนักอาหารและบนัทึกปริมาณการให้
อาหารสุกรทุกวันเ พ่ือจะน ามาค านวณหาค่าอัตราการ
เจริญเติบโต  ท าการฆ่าสุกรเม่ือส้ินสุดการทดลองเพ่ือวดัหา
คุณภาพซาก  ได้แ ก่  ความหนาไขมันสันหลัง  และ
พ้ืนท่ีหน้าตดัของเน้ือสัน การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ น า
ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design; CRD) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของ           สูตรอาหาร
ท่ีมีต่อสุกรท่ีเล้ียง โดยวิเคราะห์แบบ LSD (Least Significant 
Difference) เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของอัตราการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรต่อไป  
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3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสูตรอาหารท่ีใช้กากมสัตาร์ดและกาก
มะพร้าวคั้นกะทิสดทดแทนกากถัว่เหลืองในสูตรอาหารสุกรขนุ 

วตัถุดิบอาหาร 
สูตรอาหารทดลอง* (กิโลกรัม) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
ขา้วโพดป่นละเอียด 67.00 62.00 58.50 
ร าละเอียด 20.00 16.00 16.00 
กากถัว่เหลือง 8.00 2.00 5.50 
ปลาป่น 3.00 3.00 3.00 
กากมสัตาร์ด - 15.00 - 
กากมะพร้าวคั้นกะทิสด - - 15.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.25 1.25 1.25 
หินเกล็ด 0.25 0.25 0.25 
เกลือ 0.25 0.25 0.25 
พรีมิกซ์ 0.25 0.25 0.25 
รวม (กิโลกรัม) 100 100 100 
ราคาอาหารต่อกิโลกรัม 
(บาท) 

 
13.00 

 
11.39 

 
11.66 

* สูตรอาหารทดลองทุกกลุ่มมีโปรตีนเฉล่ีย 14 เปอร์เซ็นต ์

   
ผลการวิจยัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 10 สัปดาห์โดยมี

น ้ าหนักเฉล่ีย 100 กิโลกรัม พบว่า กลุ่มท่ี 2  มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด (0.70 กก./ตวั/วนั) รองลงมาคือ กลุ่มท่ี 1 
(0.68 กก./ตัว/วนั) ส่วนกลุ่มท่ี 3 มีอัตราการเจริญเติบโต
ต ่าสุดคือ (0.63 กก./ตวั/วนั) อยา่งไรก็ตามทั้ง 3 กลุ่มมีความ
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P> 0.05) (ตารางท่ี 2) 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่สมรรถภาพการผลิตของสุกรขุน 
กลุ่มท่ี 2 มีค่าสูงสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะโภชนะในกาก
มสัตาร์ดมีปริมาณค่อนขา้งสูงกว่าคือ มีโปรตีน 30 – 32 
เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 19 – 22 เปอร์เซ็นต์ ไขมนั 12 – 13 
เปอร์เซ็นต ์เถา้ 5 – 6 เปอร์เซ็นต ์คาร์โบไฮเดรท 28 – 31 
เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงสมรรถภาพการผลิตของสุกรจากการใช้        กาก
มสัตาร์ดและกากมะพร้าวคั้นกะทิสดทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตร
อาหารสุกรขนุตลอดการทดลอง 10 สปัดาห์ 

ลกัษณะท่ีศึกษา 

แสดงสมรรถภาพการผลิตของสุกรจาก
การใช้กากมสัตาร์ดและกากมะพร้าวคั้นกะทิ
สดทดแทนกากถัว่เหลือง 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

จ านวนสุกร (ตวั) 4 4 4 
น ้ าหนัก เ ร่ิมต้น เฉ ล่ีย 
(กก./ตวั) 

 
55.00a 

 
52.50a 

 
52.50a 

น ้าหนกัส้ินสุดเฉล่ีย 
 (กก./ตวั) 

 
102.50 a 

 
101.25 a 

 
97.00 a 

น ้าหนกัเพ่ิมเฉล่ีย 
 (กก./ตวั) 

 
47.50 a 

 
48.75 a 

 
44.50 a 

ระยะเวลาทดลอง (วนั) 70 70 70 
อตัราการเจริญเติบโต 
 (กก./ตวั/วนั) 

 
0.68 a 

 
0.70 a 

 
0.63 a 

ป ริ ม าณ อ าห า ร ท่ี กิ น
ทั้งหมด (กก./ตวั) 

 
160.50 a 

 
154.50 b 

 
151.50 b 

ประ สิท ธิภ าพก าร ใช้
อาหาร 

 
0.30 a 

 
0.32 a 

 
0.29 a 

ความหนาไขมนัสันหลงั 
(ซม.) 

 
1.80 b 

 
3.20 ab 

 
4.20 a 

พ้ืนท่ีหน้าตดัเน้ือสันหลงั 
(ตร.ซม.) 

 
29.74a 

 
30.65a 

 
20.55b 

ต้นทุนการผลิตต่อการเพ่ิม
น ้าหนกัตวั 1 กก. (บาท) 

 
43.93 a 

 
36.10 b 

 
39.70 b 

a,b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอนและแถวเดียวกันมี           ความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)    

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใชก้ากเมล็ดมสัตาร์ด สีน ้ าตาล 

(B. Juncea) เป็นอาหารสุกรในช่วง 25 – 100 กิโลกรัม โดย
ใชแ้ทนท่ีกาก     คาโนลาท่ีมีสารพิษ Glucosinolate ระดบัต ่า 
(13.3 µ mole/g)   โดยใชแ้ทนท่ีทั้งหมด (15 และ 20 
เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารสุกรรุ่นและขุนตามล าดบั) ปรากฏ
ว่าได้ผลด้อยกว่ากลุ่มท่ีใช้   กากคาโนลา แต่ถ้าใช้แทนท่ี
คร่ึงหน่ึงให้ผลไม่ต่างกนั [7]           ในส่วนของสมรรถภาพ
การผลิตของสุกรขนุ กลุ่มท่ี 3 มีค่า       ต  ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
เน่ืองจากกากมะพร้าวคั้นกะทิสดมีเยื่อใย มีกล่ินหืนท าให้
ความน่ากินของอาหารลดลง และ ความฟ่ามสูง ส่งผลให้มี
ปริมาณอาหารในกระเพาะของสุกรในปริมาณมาก แต่มี
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โภชนะในอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสุกร[2]   ใน
ท านองเดียวกนักบัการใชก้ากมะพร้าวทดแทนกากถัว่เหลือง
ในสูตรอาหารสุกรรุ่น – ขุนและพบว่าสมารถใชไ้ดไ้ม่เกิน        
20 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร [8] เม่ือพิจารณาด้านต้นทุน
ค่าอาหารต่อน ้ าหนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม พบวา่กลุ่มท่ี 1 มีตน้ทุน
สูง สุด   ซ่ึง มีความแตกต่ างอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิ ติ  
(P< 0.05) กบักลุ่มท่ี 2 และ 3 โดยมีตน้ทุน 43.93, 36.10 และ 
39.70 บาท ต่อน ้ าหนกัเพ่ิม 1 กิโลกรัม ตามล าดบั 
บทสรุป 

1. สามารถใชก้ากมสัตาร์ดมาผสมในอาหารส าหรับเล้ียง
สุกรขุนโดยใช้ทดแทนกากถั่ว เห ลืองได้ในอัตรา  15 
เปอร์เซ็นตข์องสูตรอาหาร 

2. การใชก้ากมะพร้าวคั้นกะทิสดทดแทนกากถัว่เหลือง 
15 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร ไม่มีความแตกต่างกันต่อ
สมรรถภาพการผลิตของสุกร แต่มีสมรรถภาพดอ้ยกว่าการ
ใช้กากมสัตาร์ดทดแทนกากถัว่เหลือง 15 เปอร์เซ็นต์ และ
อาหารพ้ืนฐานท่ีไม่ใช้กากมสัตาร์ด และ กากมะพร้าวคั้น
กะทิสดตามล าดบั 

3.  การใช้กากมัสตา ร์ดทดแทนกากถั่ว เห ลือง  15 
เปอร์เซ็นต ์ของสูตรอาหารท าให้ตน้ทุนค่าอาหารในการเพ่ิม
น ้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม น้อยท่ีสุด แต่ไม่ต่างจากอาหารท่ี
ทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมะพร้าวคั้ นกะทิสด 15 
เปอร์เซ็นต ์ของสูตรอาหารมากนกั ส่วนอาหารพ้ืนฐานซ่ึงไม่
ใช้กากมัสตาร์ดและกากมะพร้าวคั้ นกะทิสดมีต้นทุน
ค่าอาหารในการเพ่ิมน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมสูงท่ีสุด การใช้
กากมสัตาร์ดควรท่ีระดบั 15 เปอร์เซ็นต์ กากมสัตาร์ดควร
น าไปผ่านกรรมวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือลดสารพิษ กากมะพร้าว
คั้นกะทิสดไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 1 วนั เพ่ือป้องกันเกิด
สารพิษอ่ืน ๆ 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจา้ของต าราและผลงานทางวิชาการต่าง 
ๆ ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาอา้งอิงในงานวิจยัฉบบัน้ี และขอขอบคุณ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ท่ีให้ทั้งโอกาศและ
เวลาในการด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ี 
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Abstract 

The purpose of this experiment was to study the rate of egg production. Average food intake And the quality of the 
egg yolk color of laying hens fed with herbs, chili, Thai anchor and jute. Completely randomized design (CBD), with 4 
groups of 3 experiments, repeated 8 times, using 4 recipes Formula 1: Regular feed (Control) Formula 2 Supplementary 
food with chili powder 1.4% Recipe 3 Feed supplemented with Thai anchor 1.8% Recipe 4 Feed with 1.8% jute supplement 
98 CP  brown eggs 56 day trial period. 

The results showed that The rate of egg production of laying hens fed with normal food Laying hens fed 1.4% chili 
powder supplemented food, 1.8% anchorage of Thai food and 1.8% jute supplemented feeds had no statistical difference 
(P> 0.05). Layer Chicken feed with Thai anchor 1.8% (49.83 bubbles / body), followed by laying hens fed 1.4% cayenne 
pepper, normal feed and laying hens fed 1.8% jute supplement (49.16, 48.62 and48.33 bubbles/ body, respectively). The 
highest average food intake is Laying hens raised with 1.8% jute supplement (50.81 g / body / day), followed by laying 
hens fed 1.4% cayenne pepper, laying hens fed with 1.8% Thai anchor feed and normal feed ( 50.71, 50.60 and 46.59 
grams / body / day, respectively. The egg yolk color quality of laying hens fed with 4 herbal supplements has no statistical 
difference (P> 0.05). Yolk color quality with the highest score Is the laying hens fed 1.4% cayenne pepper (5.80 score), 
followed by the egg trigger fed with 1.8% jute supplement, egg trigger fed with 1.8% Thai anchor food and laying hens fed 
with normal feed. (5.60, 50.30 and 5.00 score, respectively) 

 
Keywords : Layer Chicken, chili, Thai anchor, jute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราการ
ให้ไข่  ปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย  และคุณภาพสีของไข่
แดงของไก่ไข่ท่ีเล้ียงดว้ยสมุนไพรพริก  สมอไทย  และปอ
กระเจา  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized  Design; CBD)  มี 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3 
ซ ้ า ๆ ละ 8 ตวั ใชอ้าหารทั้งหมด 4  สูตรคือ สูตรท่ี 1 อาหาร
ปกติ (Control ) สูตรท่ี 2  อาหารท่ีเสริมพริกป่น 1.4 %  
สูตรท่ี 3 อาหารท่ีเสริมสมอไทย 1.8 % สูตรท่ี 4 อาหารท่ี
เสริมปอกระเจา 1.8 % ใชไ้ก่ไข่พนัธ์ุซี พีบราวน์  จ านวน 98 
ตวั  ระยะเวลาทดลอง  56  วนั    
        ผลการทดลองพบวา่   อตัราการให้ไข่ของไก่ไข่ท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารปกติ ไก่ไข่ท่ีเล้ียงอาหารท่ีเสริมพริกป่น 1.4 %    
อาหารท่ีเสริมสมอไทย 1.8 %  และอาหารท่ีเสริมปอกระเจา  
1.8 %  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05)   อตัราการ
ให้ไข่สูงสุดคือ ไก่ไข่ท่ีเล้ียงดว้ยสมอไทย 1.8 % (49.83 
ฟอง/ตวั) รองลงมาคือ ไก่ไข่ท่ีเล้ียงอาหารท่ีเสริมพริกป่น 
1.4 %  อาหารปกติ  และไก่ไข่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีเสริมปอ
กระเจา  1.8 % ( 49.16, 48.62 และ 48.33 ฟอง/ตวั  
ตามล าดบั )  ปริมาณการกินอาหารเฉล่ียของไก่ไข่ท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารเสริมสมุนไพรทั้ง 4 สูตรไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P > 0.05) ปริมาณการกินอาหารเฉล่ียสูงสุดคือ ไก่ไข่
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีเสริมปอกระเจา  1.8 % (50.81 กรัม/ตวั/
วนั) รองลงมาคือไก่ไข่ท่ีเล้ียงอาหารท่ีเสริมพริกป่น 1.4 %  
ไก่ไข่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมสมอไทย 1.8 % และอาหาร
ปกติ (50.71, 50.60 และ 46.59 กรัม/ตวั/วนั  ตามล าดบั) 
คุณภาพสีไข่แดงของไก่ไข่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมสมุนไพร
ทั้ง 4 สูตรไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05)  คุณภาพสี
ไข่แดงท่ีมีคะแนนสูงสุด คือไก่ไข่ท่ีเล้ียงอาหารท่ีเสริมพริก
ป่น 1.4 %  (5.80 คะแนน) รองลงมาคือไกไข่ท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารเสริมปอกระเจา 1.8 %  ไกไข่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริม
สมอไทย 1.8 %  และไก่ไข่ท่ีเล้ียงด้วยอาหารปกติ (5.60, 
50.30 และ 5.00 คะแนน  ตามล าดบั)    
ค าส าคญั :ไก่ไข,่ พริก, สมอไทย, ปอกระเจา 
 
1. บทน า 

 การเล้ียงไก่ไข่ในปัจจุบันมีการเล้ียงกนัแพร่หลาย
ในรูปแบบฟาร์ม  ผลผลิตไข่เป็นท่ีต้องการของตลาด  มี
ผลตอบแทนสูง  แนวโน้มมีการเปล่ียนแปลงดา้นราคา  แต่
ตอ้งมีการจดัการ การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เน่ืองจากไก่มี
ความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ือง
โรคท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาวะอากาศอีกด้วย  มี
แนวโน้มรุนแรงและมีความซับซ้อนมากข้ึน  ท าให้ผูเ้ล้ียง
หรือผูป้ระกอบการ มีการใช้เวชภณัฑ์เพ่ือป้องกนัโรคเป็น
จ านวนมากและเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  ท าให้เกิดสารตกคา้งใน
ผลผลิต  รวมทั้งตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน  ในปัจจุบนัผูบ้ริโภค
หันมาใส่ใจในอาหารท่ีบริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะอาหารท่ี
ปลอดสารพิษหรือสารปฏิชีวนะ มีแนวโน้มเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดและผูบ้ริโภคมากข้ึน การผลิตปศุสัตวอิ์นทรียจึ์ง
ก าหนดเป็นนโยบายพฒันาปศุสัตว ์โดยการใชส้มุนไพรซ่ึง
มีอยูม่ากมายในประเทศไทยพริกเป็นอาหารสมุนไพรท่ีนิยม
น ามาปรุงอาหารทั้งพริกข้ีหนู พริกช้ีฟ้า และพริกหยวกใน
ไส้พริกมีสาร capsaicin เป็นสารท่ีมีรสเผ็ดและสาร 
carotenoid วติามินเอ วติามินซี ไขมนัและโปรตีน สมุนไพร 
[1] นอกจากน้ียงัช่วยสลายล่ิมเลือด  ลดการอุดตนัของเส้น
เลือด ช่วยลดอาการปวด  กระตุน้สมองส่วนกลางให้หลัง่
สารเอน็ดอร์ฟิน ท าใหเ้กิดความผ่อนคลาย  ช่วยให้ความดนั
โลหิตลดลง  รวมทั้ งช่วยกระตุ ้นให้อาหารเน่ืองจากเม่ือ
รับประทานพริกแล้ว  ต่อมน ้ าลายท างานมากข้ึนและไป
กระตุน้ปลายประสาทให้สมองส่วนกลางรับรู้อยากอาหาร  
Clinicneo [2]สมอไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นราชา
สมุนไพรเน่ืองจากมีฤทธ์ิในการก าจัดสารพิษออกจาก
ร่างกายและบ าบดัโรค  มีสารแทนนิน (tannin) เป็นยาสมาน 
แก้ลมจุกเสียด ยาเจริญอาหารสามารถบ ารุงร่างกายและ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  เป็นยาระบายอ่อนๆ ดรุณ [3] 
กล่าวว่าปอกระเจา  สามารถน ามาผดัเป็นอาหารไดใ้นใบมี
สารส าคญัคือ ไกลโคไซด์ช่ือ (capsularin) นิยมน าใบมาบด
เป็นผงชาเพ่ือบ ารุงธาตุ  ขบัลม  ระบายนอกจากน้ีสารขมใน
ใบยงัช่วยกระตุ ้นให้อยากอาหาร  ไชยยศ [4] การใช้
สมุนไพร  พริก  สมอ และปอกระเจาน่าจะเป็นทางเลือก
หน่ึงในการป้องกนัและรักษาโรคสัตว ์ ช่วยลดตน้ทุนการ
ใชย้าสารเคมี และสารตกคา้งในตวัสัตว ์ รวมทั้งช่วยให้ไก่
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กินอาหารได้ดีข้ึน  ผลิตไข่ได้มากข้ึน  มีสุขภาพดี จึงได้
ท าการศึกษาข้ึน  
      ดงันั้น วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ศึกษาผลการ
เสริมพริก สมอไทยและปอกระเจาในอาหารไก่ไข่ต่อ
สมรรถภาพการผลิตไข่  คุณภาพสีไข่แดงและตน้ทุนการ
ผลิตไข่ไก่ 
  
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
  1. การวางแผนการทดลอง 

          วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized 
Design (CRD)  ซ่ึงมี 4 กลุ่มการทดลอง  ๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 8  ตวั 
โดยใชไ้ก่ไข่ทั้ งหมด 96 ตวั ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง  8 
สปัดาห์ เล้ียงบนกรงตบัเด่ียว กลุ่มการทดลองมี ดงัน้ี 

[1]      กลุ่มทดลองที่  1 สูตรอาหารปกติ (Control) 
[2]      กลุ่มทดลองที่  2 สูตรอาหารที่เสริมพริกป่น 1.4 % 
[3]      กลุ่มทดลองที่  3 สูตรอาหารที่เสริมสมอไทย  1.8 % 
[4]      กลุ่มทดลองที่  4 สูตรอาหารที่เสริมปอกระเจา 1.8 %   

2. สัตว์ทดลอง 
ใชไ้ก่ไข่ลูกผสมเชิงการคา้ พนัธ์ุซีพีบราวน์ ท่ีอยูใ่นระยะ

การใหไ้ข่ อาย ุ30 -37 สปัดาห์  จ านวน  96 ตวั 
 

3. สูตรอาหารและวตัถดิุบอาหารไก่ 

  วตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลองมีระดบัโปรตีน
หยาบ 17  เปอร์เซ็นต ์
ตารางที่ 1 สูตรอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง 

      วตัถุดบิ จ านวน (ก.ก.) 

ขา้วโพด 38.41 

ร าละเอียด 30 

กากถัว่เหลือง 17 

ปลาป่น 4.59 

แป้งมนั 8 

ไดแคลเซียม 1.2 

เกลือ 0.3 

พรีมิกซ์ 0.5 

รวม 100 

 
 

4. การดูแลและการจัดการท่ัวไป    
      -โรงเรือนและกรงทดลอง ลกัษณะของโรงเรือนเป็น
แบบหนา้จัว่ 2 ชั้น ใชก้รงทดลองขนาด 50x50x70 
เซนติเมตร ระหวา่งรอบๆโรงเรือนลอ้มดว้ยตาข่ายลวด  
      - แสง ใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืนตลอดงานทดลอง  
และใหแ้สงเวลากลางวนั  ในช่วงฝนตกฟ้าคร้ึมหรือไม่มี
แสงแดด 
     - อาหารและน ้ า ให้อาหารวนัละคร้ัง เชา้ เวลา  06.00 น. 
ให้น ้ าตลอดเวลา การให้น ้ าจะให้น ้ าแบบอตัโนมติั หรือให้
แบบนิปเป้ิล    

- การสุขาภิบาลทัว่ไป ท าความสะอาดโรงเรือนและ
อุปกรณ์  โดยการฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือ   ก าจัดขยะมูลฝอย
รอบๆโรงเรือนใหส้ะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  ขอ้มูลสมรรถภาพการผลิต 
        1.บนัทึกสถิติการไข่ทุกวนั  
        2.บนัทึกปริมาณการกินอาหารทุกสปัดาห์ 
        3.ชัง่น ้ าหนกัไขท่ั้งฟอง 
        4.ค านวณหาตน้ทุนอาหารท่ีใชใ้นการผลิตไข1่กิโลกรัม

ตลอดการทดลอง 
6.  การวเิคราะห์ข้อมลู 
       น าขอ้มูลจากการทดลองวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
(Analysis of variance) เพ่ือหาความแตกต่าง ค่าเฉล่ียของ
ขอ้มูลไก่ทดลอง กลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยอาหารปกติ กลุ่มท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารเสริมพริกป่น กลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมสมอไทย 
และกลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมใบปอกระเจา โดยใชค้่าสถิติ 
F-test ในการตดัสินต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราการไข่ ปริมาณการ
กินอาหาร น ้ าหนกัไข่ ขนาดฟองไข่และตน้ทุนการผลิตตาม
แผนการทดลองแบบ (CRD) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย Treatment โดยวิธี LSD (least significant deferent) 
สนัน่ [5] 

 
3. ผลการวจิยั 

ผลการเปรียบเทียบอาหารเสริมดว้ยสมุนไพร พริก 
สมอไทยและปอกระเจาต่อสมรรถภาพการผลิตโดยน า
ข้อมูลค่าเฉล่ียสมรรถภาพการผลิตมาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างไก่ไข่ท่ีได้รับอาหารเสริมด้วยสมุนไพร 
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พริก สมอไทยและปอกระเจา จากการทดลองปรากฏผล 
ดงัน้ีคือ 
  1. ปริมาณอาหารทีก่นิ 

   ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อสัปดาห์ระหว่างไก่ไข่ท่ี
รับอาหารปกติ อาหารเสริมพริก อาหารเสริมดว้ยสมอไทย
และอาหารเสริมดว้ยปอกระเจา ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ(P>0.05) โดยกลุ่มท่ีกินอาหารปกติ กินอาหารเฉล่ีย 
695.45 กรัม/ตวั/สัปดาห์  กลุ่มท่ีกินอาหารเสริมพริกกิน
อาหารเฉล่ีย 709.71 กรัมต่อตวัต่อสัปดาห์ กลุ่มท่ีกินอาหาร
เสริมสมอไทยกินอาหารเฉล่ีย 708.84 กรัม/ตวั/สัปดาห์  
กลุ่มท่ีกินอาหารเสริมปอกระเจากินอาหารเฉล่ีย 711.12 
กรัม/ตวั/สัปดาห์  กลุ่มท่ีกินอาหารมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีเสริม
ดว้ยปอกระเจา เสริมดว้ยพริก เสริมดว้ยสมอไทยและอาหาร
ปกติตามล าดบั 

 
ตารางที่ 2  ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ียต่อตวั 

อายไุก่
(สัปดาห์) 

ปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย(กรัม/ตวั/สัปดาห์) 

อาหารปกติ เสริมพริก เสริม 
สมอไทย 

เสริมปอ
กระเจา 

30 – 33 693.33 710.05 709.15 712.55 

34 - 37 697.65 709.38 708.54 709.70 

เฉล่ีย 695.45 709.71 708.84 711.12 

 
2. ผลผลติไข่หรืออตัราการไข่ 

 ผลผลิตไข่เฉล่ีย 8 สัปดาห์ของทั้ง 4 กลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ)  โดยกลุ่มท่ีกินอาหารปกติ ให้ไข่เฉล่ีย 
80.81 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มท่ีกินอาหารเสริมพริกให้ไข่เฉล่ีย 
81.86 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มท่ีกินอาหารเสริมสมอไทยให้ไข่
เฉล่ีย 82.67 เปอร์เซ็นต ์กลุ่มท่ีกินอาหารเสริมปอกระเจาให้
ไข่เฉล่ีย 80.86กลุ่มท่ีอตัราการไข่มากท่ีสุดคือกลุ่มท่ีเสริม
ด้วยสมอไทย เสริมด้วยพริก เสริมด้วยปอกระเจา และ
อาหารปกติ ตามล าดบั 
ตารางที่ 3 อตัราการให้ผลผลิตไข่ 

อายไุก่
(สัปดาห์) 

อตัราการไข่ (เปอร์เซ็นต)์ 

อาหารปกติ เสริม 
พริก 

เสริม 
สมอไทย 

เสริมปอ
กระเจา 

30 – 33 81.17 82.58 83.33 81.25 

34 - 37 80.46 81.15 82.01 80.48 

เฉล่ีย 80.81 81.86 82.67 80.86 

4. คุณภาพสีไข่แดง 
 จากการศึกษาไก่ไข่ท่ีเล้ียงด้วยอาหารปกติ อาหารท่ี

เสริมพริกป่น 1.8% อาหารท่ีเสริมสมอไทย 1.8% และ
อาหารท่ีเสริมปอกระเจา 1.8% พบวา่ คุณภาพไก่ไข่มีระดบั
คะแนนสีไข่ไก่แดงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  
เท่ากบั 5.00 5.80, 5.30 และ 5.60 คะแนน ตามล าดบั (ตาราง
ท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5  คุณภาพสีไข่แดง (ระดบัคะแนนสีของไข่) 

ผสมสมุนไพร (%) 
ระดับคะแนนสีของไข่แดง (คะแนน) 

อาหารปกติ 5.00 

เสริมพริกป่น 5.80 

เสริมสมอไทย 5.30 

เสริมปอกระเจา 5.60 

5. อตัราการตาย  
อตัราการตายของทั้ งอาหารปกติ อาหารเสริมพริก 

อาหารเสริมดว้ยสมอไทยและอาหารเสริมดว้ยปอกระเจาทุก
กลุ่มไม่พบการตาย  จึงมีขอ้สงัเกตวา่การเสริมสมุนไพรพริก 
สมอไทยและอาหารเสริมดว้ยปอกระเจา ท าใหไ้ก่ไข่มีความ
แขง็แรง 
6. ขนาดฟองไข่ 

จากการทดลองคดัขนาดฟองไข่โดยใชเ้คร่ืองคดัไข่
อตัโนมติัได้ไข่  7 ขนาดตามน ้ าหนักจากมากไปน้อยคือ 
เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ผลปรากฏวา่ไข่ท่ีกินอาหารปกติ
มีน ้ าหนกัเฉล่ีย 58.60 กรัม/ฟอง อาหารเสริมพริกมีน ้ าหนกั
เฉล่ีย 58.96 กรัม/ฟอง อาหารเสริมสมอไทยมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 
57.62 กรัม/ฟอง อาหารเสริมดว้ยปอกระเจามีน ้ าหนกัเฉล่ีย 
57.02 กรัม/ฟอง 
5. ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลติไข่ 

จากการทดลองพบวา่ตน้ทุนการผลิตไข่ 1 โหล กลุ่ม
ท่ีไก่ไข่ท่ีรับอาหารปกติมีตน้ทุน 21.95 บาท อาหารเสริม
พริกมีตน้ทุน 22.64 บาท อาหารเสริมดว้ยสมอไทยมีตน้ทุน 
22.34 บาทและอาหารเสริมดว้ยปอกระเจามีตน้ทุน 22.80 
บาท  

หากค านวณตน้ทุนอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม
มีแนวโน้มท านองเดียวกันนั่นคือ กลุ่มท่ีไก่ไข่ท่ีรับอาหาร
ปกติมีตน้ทุนค่าอาหาร 31.20 บาท อาหารเสริมพริกมีตน้ทุน
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ค่าอาหาร 32.03 บาท อาหารเสริมด้วยสมอไทยมีตน้ทุน
ค่าอาหาร 32.29 บาทและอาหารเสริมด้วยปอกระเจามี
ตน้ทุนค่าอาหาร 33.30 บาท   

 
ตารางที่ 6  สรุปรายการขอ้มูลสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่ 

รายการ/ผลิตไข่ 
อาหาร
ปกติ 

เสริม 
พริก 

เสริม 
สมอไทย 

เสริมปอ
กระเจา 

ราคาอาหาร (บาท/ก.ก.) 15.14 15.20 15.20 15.20 
อาหารท่ีกิน   
(กรัม/ตวั/สัปดาห์) 

695.45 709.71 708.84 711.12 

จ านวนไข่ (ฟอง/สัปดาห์) 4.10 4.12 4.03 3.99 
น ้ าหนกัไข่รวม 
(กรัม/ตวั/สัปดาห์) 

240.26 242.91 232.20 227.50 

น ้ าหนกัไข่เฉล่ีย  
  (กรัม/ฟอง) 

58.60 58.96 57.62 57.02 

คุณภาพสีไข่แดง 5.00 5.80 5.30 5.60 
ตน้ทุนอาหาร 
 (บาท/ตวั/สัปดาห์) 

10.52 10.78 10.77 10.80 

 อาหารท่ีใชผ้ลิตไข่ 
 1 โหล (ก.ก.) 

1.45 1.49 1.47 1.50 

จ านวนไข่  
(ฟอง/กิโลกรัม) 

21.95 22.64 22.34 22.80 

ค่าอาหารในการผลิตไข่
(บาท/ก.ก.) 

31.20 32.03 32.29 33.30 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
         สมรรถภาพการผลิตผลการเปรียบเทียบ การศึกษาการ
เสริมสมุนไพร พริกป่น สมอไทย และปอกระเจาท่ีระดับ 
1.8 เปอร์เซ็นตต์่อสมรรถภาพการผลิต พบวา่ปริมาณการกิน
อาหารต่อตวัต่อสัปดาห์  ปริมาณอาหารท่ีใชใ้นการผลิตไข่ 
1 โหล  ผลผลิตอตัราการไข่ ของทั้ง 4 กลุ่มไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (P>0.05)  สอดคลอ้งกบัการทดลองของโสภณ 
และจุฑามาศ[6] กล่าวว่า การให้ผลผลิตของสัตว์ปีกมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัโปรตีน และพลงังานท่ีไดรั้บจาก
อาหาร ดงันั้นอาหารท่ีใชใ้นการทดลองมีระดบัโปรตีนและ
พลังงานเท่ากันทุกสูตร และไก่กินได้ไม่แตกต่างกันจึง
ส่งผลต่อการให้ผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกนั ผลสืบเน่ืองจาก
ปริมาณการกินได้และการให้ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ท่ีไดรั้บ
อาหารเสริมสมุนไพรพริกป่น  สมอไทย  และปอกระเจา  
ไม่แตกต่างในทางสถิติ (P>0.05) ท าใหป้ริมาณการกินไดต้่อ
อัตราการผลิตไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน และ
สอดคลอ้งกบัการทดลองของเกียรติศกัด์ิ [7] รายงานวา่การ

เสริมสมุนไพรขม้ินชัน ขม้ินออ้ย ดอกค าฝอย และฝางใน
อาหารไก่ไข่สมรรถภาพดา้นปริมาณการกินได ้พบว่าไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

 อตัราการตายของทั้ งอาหารปกติ อาหารเสริมพริก 
อาหารเสริมดว้ยสมอไทยและอาหารเสริมดว้ยปอกระเจา 
ท าใหไ้ก่ไข่มีความแขง็แรง สอดคลอ้งกบั คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล[8] กล่าววา่ สมุนไพรแต่ละชนิดให้ผล
ในเชิงบวก ในดา้นการควบคุมโรคในระบบทางเดินอาหาร
และระบบหายใจ ตลอดจนให้ผลในเชิงการเ ร่งการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตสอดคล้องกับ กุศลและ
วรรณพร ค าเพราะ [9] การใชส้มุนไพรฟ้าทะลายโจรในไก่
เน้ือ ประสิทธิภาพการใชอ้าหารกบัอตัราการตายของไก่เน้ือ
ไม่แตกต่างกบักลุ่มท่ีใชย้าปฏิชีวนะ 

 ตน้ทุนค่าอาหารท่ีใชผ้ลิตไข่กลุ่มเสริมดว้ยปอกระเจามี
ตน้ทุนการผลิตสูงกวา่กลุ่มอาหารปกติ 2.10 บาท กลุ่มเสริม
ดว้ยสมอไทยมีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่กลุ่มอาหารปกติ 1.09 
บาท  กลุ่มเสริมด้วยพริกมีต้นทุนการผลิตสูงกว่ากลุ่ม
อาหารปกติ 0.83 บาท จ านวนไข่ (ฟอง/กิโลกรัม) ทั้งอาหาร
ท่ีเสริมดว้ยพริกป่น สมอไทย และปอกระเจา มีจ านวนไข่
มากกวา่อาหารปกติเลก็นอ้ย 
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การศึกษาระดับทีเ่หมาะสมของการใช้ถั่วฮามาต้าป่นทดแทนใบกระถินป่นในสูตรอาหาร 
ไก่ลูกผสมพืน้เมืองสามสาย 

The Used of Appropriate Level of the Use of Hamata Meal to Replace the Leucaena Leaf Meal 
 in Feed Three Native Hybrids Chicken 

 
รังสรรค์  ปัญญาคม 1,*  และไกรเลศิ  กสิพนัธ์ 1 

 
 
 

Abstract 

The purposes of this study were to appropriate level of the use of hamata meal to replace the leucaena leaf meal in 
feed three native hybrids chickens. By using Completely Randomized Design: 3 groups of CRD, 4 groups per group, ie 
group 1, using 100 percent leucaena leaf meal, group 2, 50 percent dry leaves, Hamata meal 50 percent, group 3 using 
leucaena leaf meal 100 percent, used in three native crossbred chickens, 5 per experimental units and 12 total experimental 
unit ach, a total of 60 experimental units, using a 60 days trial period. It was found that the respondents the performance as  
Average dairy gain was 20.70, 19.36 and 18.99 grams per body per day respectively, that there was significant difference 
(P <0.05),. Feed conversion ratio was 2.62 2.71 and 2.74 respectively. The Average feeding consume was 54.31, 52.47 and 
52.07 grams per body per day respectively. There was no statisticant significant difference (P>0.05) Feed conversion ratio 
and Average feeding consume that there was no significant difference (P> 0.05) 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัท่ีเหมาะสม
ของการใช้ถั่วฮามาต้าป่นทดแทนใบกระถินป่นในสูตร
อาหารไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย โดยใชแ้ผนทดลองแบบ 
Completely Randomized Design: CRD 3 กลุ่มทดลอง กลุ่ม
ละ 4 ซ ้ าๆ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ใชใ้บกระถินป่น 100 เปอร์เซ็นต ์
กลุ่มท่ี 2 ใชใ้บกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต ์ถัว่ฮามาตา้ป่น 50 
เปอร์เซ็นต ์กลุ่มท่ี 3 ใช ้ถัว่ฮามาตา้ป่น 100  เปอร์เซ็นต ์โดย
ใชใ้นไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายคละเพศ หน่วยทดลองละ  
5 ตวั รวม 12 หน่วยทดลอง จ านวน 60 ตวั ใช้ระยะเวลา
ทดลอง 60 วนั ผลการทดลอง พบว่าสมรรถภาพการผลิต 
ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 20.70  19.36  และ 18.99 
กรัมต่อตัวต่อวนั(P<0.05)  ตามล าดับ อัตราการแลกเน้ือ
เท่ากับ  2.62  2.71 และ 2.74 ตามล าดับ ปริมาณการกิน
อาหารเฉล่ีย เท่ากบั 54.31 52.47 และ 52.07 กรัมต่อตวัต่อ
วนั ตามล าดบั (P>0.05)  อตัราการแลกเน้ือและปริมาณการ
กินอาหารเฉล่ีย พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P>0.05)      
ค าส าคญั :ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย,ใบกระถินป่น, ถัว่ฮา
มาตา้ป่น 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันการล้ียงไก่ส่วนใหญ่แลว้เล้ียงกันแบบเชิง
ธุรกิจ และพบปัญหาวตัถุดิบอาหารสตัวมี์ราคาแพงจนท าให้
เกษตรกรมีต้นทุนราคาอาหารสัตว์สูงข้ึน การแสวงหา
วตัถุดิบอาหารสัตวใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณค่าทางอาหารท่ีใกลเ้คียง
กนักบัวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์ใชอ้ยูม่าผสมในอาหารสัตวเ์พ่ือ
ลดตน้ทุนการผลิตอาหารสัตว ์ กรมวิชาการเกษตร[1] ใน
ปัจจุบันใบกระถินเป็นพืชอาหารสัตวช์นิดหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในท่ีแห้งแลง้ส่วนมาก
แลว้พบตาม ป่า เขา ต่างๆ จดัเป็นพืชออกดอกออกผลปีละ 1 
คร้ัง ส่วนใบจะมีคุณสมบติัทางเคมีประกอบไปดว้ย โปรตีน 
20.20 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 3.50 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 18 
เปอร์เซ็นต์ เถา้ 8.8 เปอร์เซ็นต์  และให้พลงังาน 900 กิโล
แคลอร่ี กรมปศุสตัว ์[2] รายงานวา่ ใบกระถินสามารถน ามา
ประกอบสูตรอาหารสัตวปี์กไดไ้ม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ถัว่ฮา
มาตา้จดัเป็นพืชอาหารสัตวอี์กชนิดหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติมีการเจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อน และทนร้อนได้
ดี มีใบขนาดเล็กแหลม 3 ใบ และมีช่อดอกขนาดเล็กสี ส้ม 
เหลือง แดง มีส่วนประกอบทางเคมีใกลเ้คียงกบัใบกระถิน 
เฉลิมพล [3] รายงานวา่ ถัว่ฮามาตา้ มีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 12-
18 เปอร์เซ็นต ์ของน ้ าหนกัแหง้อาจมีล าตน้ปนอยูด่ว้ย  

ดงันั้นวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ีคือศึกษาผล
การผสมถัว่ฮามาตา้ทดแทนใบกระถ่ินป่นในอาหารของไก่
ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายต่อสมรรถภาพการผลิต เพ่ือเป็น
แนวทางในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารท่ีมีใน
ทอ้งถ่ิน 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

 ว า ง แผนแผนการทดลองแบบ สุ่มสม บู ร ณ์ 
Completely Randomized Design: CRD ประกอบดว้ย 3 
กลุ่มทดลอง(treatments)  กลุ่มละ 4 ซ ้ า (replications) ไก่แต่
ละตวัไดรั้บอาหารท่ีมีโปรตีน 20 เปอร์เซ็นต ์เท่ากนัทุกกลุ่ม 
และไดรั้บการใชถ้ัว่ฮามาตา้ทดแทนใบกระถิน ดงัน้ี 

กลุ่มทดลอง  1 อาหารผสมใบกระถินป่น 100 
เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มทดลอง  2 อาหารผสมกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต ์
และถัว่ฮามาตา้ป่น 50 เปอร์เซ็นต ์
      กลุ่มทดลอง  3 อาหารผสมถัว่ฮามาตา้ป่น 100 
เปอร์เซ็นต ์

 ขั้นตอนการทดลอง 
       2.1 สตัวท์ดลอง 
 ใชไ้ก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย คละเพศโดยใช ้

อาย ุ  1  สปัดาห์ จ านวน 60 ตวั 
  2.2 โรงเรือนและหน่วยทดลอง 
        โรงเรือนจะมีลกัษณะเป็นหน้าจัว่ 2 ชั้น ประตู

หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก แนวตั้งของโรงเรือนหัวหันไป
ทางทิศเหนือ หลงัหันไปทางทิศใต ้โรงเรือนลอ้มรอบดว้ย
ตาข่าย เพ่ือป้องกนัแสงแดด กนัฝน และป้องกนัลมโกรก ใช้
กรงทดลองกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1.5  เมตร 

 2.3 อาหารท่ีใชใ้นการทดลอง  
      ใช้อาหารผสมเองโดยมีวัตถุดิบอาหาร ดังน้ี 

ขา้วโพดบด ร าละเอียด กากถัว่เหลือง ปลาป่น ใบกระถิน
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ป่น ถัว่ฮามาตา้ป่น หินแป้ง ไดแคลเซียมฟอสเฟต เกลือป่น 
พรีมิกซ์ เป็นตน้ โดย ใบกระถินป่น ถัว่ฮามาต้าทั้ งล าต้น
น ามาตากแหง้ 3 – 4 วนั แลว้บดให้ละเอียดโดยใชเ้คร่ืองบด 
ผสมในสูตรอาหาร ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 1  สูตรอาหารไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายท่ีผสมถัว่ฮามาตา้
ป่นทดแทนใบกระถินป่นในสูตรอาหาร อาย ุ3-8 สปัดาห์ 
 

 
วตัถุดิบ 

กลุ่มทดลอง 
ใบกระถินป่น 

100 % 
ใบกระถินป่น50%+ 
ถัว่ฮามาตา้ 50% 

ถัว่ฮามาตา้ 
100% 

ขา้วโพดบด 
ร าละเอียด 
กากถัว่เหลือง 
ปลาป่น 
ใบกระถินป่น 
ถัว่ฮามาตา้ 
หินแป้ง 
ไดแคลเซียม 
เกลือป่น 
ฟรีมิกซ์ 

48 
15 
25 
7 
3 
- 

0.6 
0.8 

0.35 
0.25 

48 
15 
25 
7 

1.5 
1.5 
0.6 
0.8 

0.35 
0.25 

48 
15 
25 
7 
- 
3 

0.6 
0.8 

0.35 
0.25 

  รวม( กิโลกรัม) 100 100 100 
  โปรตีน (%) 20 20 20 

 
2.4 การดูแล  และการจดัการทัว่ไป 

 1) อาหารและน า้ 
ใหอ้าหารเตม็ท่ีวนัละ 2 คร้ัง เชา้เวลา 06.00 น. และตอน

เยน็ 17.00 น. และใหน้ ้ าสะอาดกินตลอดระยะการทดลอง 
 2) การสุขาภิบาลทัว่ไป 
 ท าความสะอาดโรงเรือน และอุปกรณ์ ดว้ยน ้ ายา

ฆ่าเช้ือ การท าความสะอาดพ้ืนลา้งดว้ยน ้ าสะอาด พ่นน ้ ายา
ฆ่าเช้ือใหท้ัว่โรงเรือนทั้งภายใน และรอบๆโรงเรือน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การบนัทึกขอ้มูลผลการทดลองทุก 2 สัปดาห์ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
    3.1 อตัราการเจริญเติบโต  

             3.2 อตัราการแลกเน้ือ  
      3.3 ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ีย  

  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   น าขอ้มูลน ้ าหนกัท่ีเพ่ิม และอาหารท่ีใชไ้ปในการเพ่ิม
น ้ าหนกัของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายไปค านวณหาอตัรา
การเจริญเติบโต (ADG) อัตราการแลกเน้ือ (FCR) และ
ปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ีย (AFC)  จากนั้นน าค่าท่ีค  านวณได ้
ไปวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of variance: 
ANOVA ของแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design: CRD และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของทรีตเมนตโ์ดยวธีิ Least Significant Difference: LSD 

 
3. ผลการวจิยั 
1. อตัราการเจริญเติบโต    

ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายตลอด อายุการทดลอง 

60 วนั พบว่า   พบวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) 

ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายท่ีเ ล้ียงด้วยอาหารผสมใบ

กระถินป่น 100 เปอร์เซ็นต์ มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสูง

ท่ีสุด คือ 20.70 กรัมต่อตวัต่อวนั แตกต่างจากอาหารท่ีผสม

ใบกระถินป่น 50 เปอร์เ ซ็นต์ และถั่วฮามาต้าป่น 50 

เปอร์เซ็นต ์และอาหารท่ีผสมถัว่ฮามาตา้ป่น 100 เปอร์เซ็นต ์

โดยมีอตัราการเจริญเติบโต เท่ากบั 19.36 และ 18.99 กรัม

ต่อตวัต่อวนั ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 2 อตัราการเจริญเติบโต (กรัมต่อตวัต่อวนั) ของไก่ลูกผส

พ้ืนเมืองสามสายท่ีเล้ียงดว้ยใบกระถินป่น และถัว่ฮามาตา้ป่น 
  

 หมายเหตุ : a b อักษรท่ีต่างกันในคอลัมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกัน 

                 อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 

2. อตัราการแลกเน้ือ   
อตัราการแลกเน้ือของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย 

ตลอดอายุการทดลอง- 60 วนั (ตารางท่ี 3)พบวา่ ไม่มีความ

  กลุ่มทดลอง อายไุก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย(วนั) 

15-30 31-45 46-60 15-60 

 ใบกระถินป่น 100 % 16.19 20.64 24.67 20.70 a  
  ใบกระถินป่น 50%+   
   ถัว่ฮามาตา้ป่น 50% 

15.47 20.47 22.13 19.36 b  

  ถัว่ฮามาตา้ป่น100% 14.10 18.37 24.54 18.99 b  
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แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  แต่พบวา่ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง
สามสายท่ี เ ล้ียงด้วยอาหารท่ีผสมใบกระถินป่น 100 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเน้ือท่ีดีท่ี สุด เท่ากับ 2.62 
รองลงมาคืออาหารท่ีผสมใบกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต ์และ
ถัว่ฮามาตา้ป่น 50 เปอร์เซ็นต์  และอาหารท่ีผสมถัว่ฮามาตา้ 
100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีอตัราแลกเน้ือ เท่ากบั 2.71 และ 2.74 
ตามล าดบั 

 

 ตารางที่ 3  อตัราการแลกเน้ือของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายท่ีเล้ียง
ดว้ยใบกระถินป่น และถัว่ฮามาตา้ป่น  

 

3. ปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย   
ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายตลอดอายุการทดลอง 

แสดงไวใ้นตารางท่ี 4  พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) ไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสายท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสม
ใบกระถินป่น 100 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการกินอาหารสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 54.31 กรัมต่อตวัต่อวนั รองลงมาคืออาหารท่ี
ผสมใบกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต์และถั่วฮามาต้าป่น 50 
เปอร์เซ็นต์  และอาหารท่ีผสมถัว่ฮามาตา้ 100 เปอร์เซ็นต ์
โดยมีปริมาณการกินอาหาร เท่ากบั 52.47 และ 52.07 กรัม
ต่อตวัต่อวนั ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4  ปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย ของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย
ท่ีเล้ียงดว้ยใบกระถินป่น และถัว่ฮามาตา้ป่น 

 

4. ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิม่น า้หนักตวั 1 กโิลกรัม 

เม่ือพิจารณาตน้ทุนค่าอาหารไก่เน้ือลูกผสมสาม

สายเลือดตลอดช่วงอายกุารทดลองไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสาม

สายท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมใบกระถินป่น 100 เปอร์เซ็นต ์

พบวา่มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 

เท่ากบั 36.66, 35.42, 35.15 บาท ตามล าดบั โดยไม่มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตารางที่ 5  สรุปผลสมรรถภาพการผลิต ของไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสาม

สายท่ีเล้ียงดว้ยใบกระถินป่น และถัว่ฮามาตา้ป่น  

รายการ 

กลุ่มทดลอง 
ใบกระถิน
ป่น 100 %          

ใบกระถินป่น
50%+ ถัว่ฮา
มาตา้ป่น 50 % 

ถัว่ฮา
มาตา้ป่น 
100%  

จ านวนไก่ท่ีเขา้ทดลอง(ตวั)         20 20 20 
จ านวนไก่ท่ีตาย (ตวั) - - - 
ระยะเวลาทดลอง (วนั) 45 45 45 
น ้าหนกัตวัเร่ิมทดลอง
(กรัม)         

81.50 82.00 79.50 

น ้าหนกัตวัสุดทา้ยทดลอง
(กรัม) 

1,013.00 
 

953.00 934.00 

น ้าหนกัตวัท่ีเพิ่ม(กรัม)                931.50 871.00 854.50 
อตัราการเจริญเติบโต 
:ADG         
 (กรัม/ตวั/วนั) 

20.70 a  19.36 b  18.99 b  

อตัราการแลกเน้ือ :FCR               2.62 2.71 2.74 
ปริมาการกินอาหาร:AFC 
(กรัม/ตวั)              

2,444.00 
 

2,361.00 2,343.00 

ตน้ทุนค่าอาหาร (บาท/ตวั)    36.66 35.42 35.15 
ราคาขาย (บาท/ตวั)             55.89 52.26 51.27 

หมายเหตุ : a b อักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกัน 

                 อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 

 
 อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาการใช้ถั่วฮามาต้าทดแทนใบ
กระถินป่นในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสม
พ้ืนเมืองสามสายเลือด พบวา่ อตัราแลกเน้ือ  ปริมาณการกิน
อาหารเฉล่ีย และตน้ทุนค่าอาหาร ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า กลุ่มท่ี 1 อาหารผสมใบ
กระถินป่น 100  ท าใหส้มรรถภาพการผลิตท่ีดีในดา้น อตัรา

  กลุ่มทดลอง อายไุก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย(วนั) 

15-30 31-45 46-60 15-60 

  ใบกระถินป่น 100 % 2.18 2.59 2.93 2.62 

  ใบกระถินป่น50%+   
   ถัว่ฮามาตา้ป่น 50% 

2.27 2.65 3.14 2.71 

  ถัว่ฮามาตา้ป่น100% 2.63 2.77 2.83 2.74 

  กลุ่มทดลอง อายไุก่ลูกผสมพ้ืนเมืองสามสาย(วนั) 

15-30 31-45 46-60 15-60 

 ใบกระถินป่น 100 % 37.67 53.27 72.00 54.31 

  ใบกระถินป่น50%+   

   ถัว่ฮามาตา้ป่น 50% 
34.87 53.87 68.67 52.47 

  ถัว่ฮามาตา้ป่น100% 36.86 50.80 68.93 52.07 
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แลกเน้ือ  ปริมาณการกินอาหารเฉล่ีย และตน้ทุนค่าอาหาร  
รองลงมาคืออาหารท่ีผสมใบกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต ์และ
ถัว่ฮามาตา้ป่น 50 เปอร์เซ็นต ์และกลุ่มท่ี3 อาหารท่ีผสมถัว่
ฮามาตา้ 100 เปอร์เซ็นต ์  ไก่พ้ืนเมืองลูกผสมสามสายเลือด
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมใบกระถินป่น 100 เปอร์เซ็นต ์มีอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีดี ท่ี สุด คือ 20.70 กรัมต่อตัวต่อว ัน 
รองลงมาคืออาหารท่ีผสมใบกระถินป่น 50 เปอร์เซ็นต ์และ
ถัว่ฮามาตา้ป่น 50 เปอร์เซ็นต ์และอาหารท่ีผสมถัว่ฮามาตา้ 
100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีอตัราการเจริญเติบโต คือ 19.36 และ 
18.99 กรัมต่อตัวต่อวนั มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) สอดคลอ้งกบัอุทยั [4]รายงาน
วา่ ใบกระถินป่นสามารถผสมเล้ียงไก่ได ้ ทั้งน้ีเพราะก่ิงและ
กา้นใบกระถินมีคุณค่าทางสารอาหารมาก ใบกระถินแห้ง
ลว้นๆจะมีโปรตีนประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณเยื่อใยต ่า 
จึงมีคุณค่าทางอาหารสูง ใบกระถินแห้งป่นนั้น ท่ีขายใน
ทอ้งตลาดทัว่ไปจะมีโปรตีนเฉล่ีย 20 เปอร์เซ็นต ์เยื่อใย 11 
เปอร์เซ็นต์ สอดคลอ้งกบั สถาบันวิจยัและพฒันาสัตวปี์ก
แห่งชาติ [5] รายงานว่า ไก่พ้ืนเมืองลูกผสมสามสายเลือด
อายุ 60 - 90 วนั น ้ าหนักอยู่ท่ี 0.8 - 1.2 กิโลกรัม อาจเป็น
เพราะว่าถั่วฮามาต้าท่ีเก็บมามีอายุมากเกินไปอาจท าให้
คุณค่ าท า งอาหารต ่ า ลดลง  ดั้ งนั้ น  ใบกระ ถิน จึ ง มี
ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ถัว่ฮามาตา้ 
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เปรียบเทยีบช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของ โล่ติ๊น กากชา และปูนร้อนต่อลูกปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร 
A Comparison on the Effective of Rotenone Saponin and Quick Lime to Fingerling of Tilapia 

 
รัชดา  หมอยาด ี1, * 

 
 
 

Abstract 

The purposes of this research were to compare the time length of the effective of rotenone, Saponin and Quick lime 
towards fingerling of Tilapia  to study the cost of getting rid of fingerling of Tilapia  The experiment were comprised 
of 3 treatments; 1) using Rotenone, 2) using Saponin, 3) using Quick Lime. The ratio of rotenone, Saponin and Quick lime 
used were 500 grams per 100 litres of water with 100 fingerling of Tilapia. The time length was 2 hours. It was found that 
using quick lime treatment took 92 minutes in average, using Saponin treatment took 96.33 minutes and rotenone treatment 
took 105.33 minutes, 100 onyx fish died, Which is statistically significant at .05 level. The lowest cost of getting rid of 
fingerling of Tilapia was using quick lime, 9 Thai Baht, using rotenone was 300 Thai Baht and the highest cost was using 
saponin, 375 Thai Baht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การเปรียบเทียบช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของ โล่ต๊ิน 
กากชา และปูนร้อนต่อ ลุกปลานิลวัตถุประสงค์เ พ่ือ
เปรียบเทียบช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ิน กากชา และ
ปูนร้อน ต่อลูกปลานิลและศึกษาตน้ทุนวสัดุในการใชก้ าจดั
ลู กปลา นิ ล  ว า ง แผนกา รทดลองแบบ สุ่มสม บู ร ณ์ 
(Completely Randomized desiqn: CRD) แบ่งออกเป็น 3 
ทรีตเมน้ต์ ทรีตเมน้ตล์ะ 3 ซ ้ า โดยทรีตเมน้ต์ท่ี 1 ใชโ้ล่ต๊ิน 
ทรีตเมน้ต์ท่ี 2 ใชก้ากชา ทรีตเมน้ตท่ี์ 3 ใชปู้นร้อน โดยใช้
อตัราท่ีเท่ากนั คือ 500 กรัมต่อน ้ า 100 ลิตร ท าการทดลอง
กับลูกปลานิลขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ในถังส่ีเหล่ียมท่ีมี
ความจุน ้ า 100 ลิตร ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 2 ชัว่โมง 
เพื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ิน กากชา 
และปูนร้อน น าลูกปลานิลขนาด 2 -3 เซนติเมตร จ านวน 
100 ตวัต่อถงั แลว้จบัเวลาการออกฤทธ์ิของวสัดุทั้ง 3 ชนิด 
ผลการทดลองพบวา่ ปูนร้อนมีการออกฤทธ์ิเฉล่ียออกฤทธ์ิ
ใน 92 นาที ท าให้ลูกปลานิลตายทั้งหมด 100 ตวั รองลงมา
คือกากชาออกฤทธ์ิใน 96.33 นาที ท าให้ลูกปลานิลตาย
ทั้ งหมด 100 ตวั และการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ินใช้เวลามาก
ท่ีสุด คือ 105.33 นาที ท าให้ลูกปลานิลตายทั้งหมด 100 ตวั 
เม่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทาสงสถิติพบวา่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ P<0.05 เม่ือศึกษาตน้ทุนของวสัดุก าจดัลูกปลานิล
พบว่าปูนร้อนใชต้น้ทุนต ่าสุดในราคา 9 บาท รองลงมาคือ 
โล่ต๊ินในราคา 300 บาท ในส่วนตวัวสัดุท่ีใชต้น้ทุนสูงสุดคือ
กากชาในราคา 375 บาทอกต่อไร่นอ้ยท่ีสุด 
ค าส าคญั : ปลานิล,โล่ต๊ิน,กากชา,ปูนร้อน 

 
1. บทน า 

ปลานิล : เป็นปลาน ้ าจืดชนิดหน่ึงในวงศ์ปลาหมอสี 
(Cichidea) มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Oreochromis niloticus ปลา
นิลมีนิสยัชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู(ยกเวน้เวลาสืบพนัธ์ุ)มีความ
อดทนและปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ จากการศึกษา
พบว่าปลานิลทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพนั ทนต่อ
ความเป็นกรด – ด่าง (pH) ไดดี้ในช่วง 6.5-8.3และสามารถ
ทนต่ออุณหภูมิไดถึ้ง 40 องศาเซลเซียส แต่ในอุณหภูมิท่ีต ่า
กวา่ 10 องศาเซลเซียส พบวา่ปลานิลปรับตวัและเจริญเติบโต

ไดไ้ม่ดีนกัทั้งน้ีเป็นเพราะถ่ินก าเนิดเดิมของปลาชนิดน้ีอยูใ่น
เขตร้อน  

ปลานิลเป็นปลาท่ีเล้ียงง่ายโตเร็ว หาพ่อแม่พนัธ์ุได้
ง่าย และมีราคาดี ตามทอ้งตลาดจึงมีคนเล้ียงกนัแพร่หลาย
เป็นปลาท่ีมีความฉลาด อดทนต่อสภาพอากาศได้ดี จาก
คุณสมบัติ ดังกล่าว จึงมีผูเ้ล้ียงปลานิลอย่างแพร่หลาย ทั้ ง
เล้ียงไวบ้ริโภคและเป็นการคา้ โดยเฉพาะการเล้ียงปลานิลใน
บ่อดิน แต่ปัจจุบนัพบว่า อตัราการรอดและผลผลิตของปลา
นิลค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากปลานิลมกัตกคา้งในบ่อเล้ียง จะ
สงัเกตไดจ้าก เม่ือท าการลา้งบ่อ มกัจะมีลูกปลานิลหลงเหลือ
อยู่ เพราะปลานิลมกัซ่อนตวัอยู่ในโคลน ท าให้มองไม่เห็น 
และเวลาปล่อยลูกปลานิลรุ่นใหม่ลงเล้ียง ลูกปลานิลท่ี
หลงเหลืออยู ่ก็จะกินลูกปลา ท าให้ลูกปลามีอตัราการรอดต ่า 
การท าวิจยัเปรียบเทียบการออกฤทธ์ิของวสัดุก าจดัศตัรูปลา 
โดยใชโ้ล่ต๊ิน กากชา และปูนร้อน ต่อลูกปลานิลขนาด 2 -3 
เซนติเมตร จึงเป็นแนวทางในการลดปัญหาลูกปลานิลท่ีตก
ขา้งในบ่อต่อไป  

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การทดลองเปรียบเทียบการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ิน กากชา และ

ปูนร้อนต่อลูกปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร ด าเนินการมี

ดงัน้ี 

1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design : CRD) มี 3 ทรีตเมน้ท ์ทรีตเมน้ทล์ะ 3 

ซ ้ า ดงัน้ี 

   ทรีตเมน้ทท่ี์ 1 ใชโ้ล่ต๊ิน 

   ทรีตเมน้ทท่ี์ 2 ใชก้ากชา 

   ทรีตเมน้ทท่ี์ 3 ใชปู้นร้อน 

2. การจดัผงัการทดลองโดยวธีิการสุ่มจบัสลาก ดงัน้ี 

  

   

 

 

   

3. เตรียมอุปกรณ์และสตัวท์ดลอง 

T2R1 T3R3 T1R1 

T3R2 T2R3 T3R1 

T1R2 T2R2 T1R3 
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    3.1 จดัเตรียมถงัส่ีเหล่ียมขนาด 50x100 ซม. วางเรียงตาม

ผงัการทดลองและใส่น ้ าถงัละ 100 ลิตร 

    3.2 จดัเตรียมลูกปลานิล ขนาด 2-3 ซม. จ านวน 1000 ตวั 

น ามาพกัไวใ้นบ่อซีเมนต ์

    3.3 เตรียมสารก าจดัศตัรูปลาโดยน า โล่ต๊ิน มาทุบแช่น ้ า

ไว ้8 ชม. น ากากชามาชาน ้ าไว ้1 คืน ส่วนปูนร้อนจะละลาย

ใส่ลงในบ่อก่อนปล่อยปลา 20 นาที 

    3.4 น าสารก าจดัศตัรูปลามาใส่ลงในถงัทดลอง 

    3.6 เร่ิมจบัเวลา และบนัทึกปลา เร่ิมตายจนถึงปลาตาย

หมดตวัสุดทา้ย 

    3.7 สรุปขอ้มูลและรายงานผลการทดลอง 

 
ภาพท่ี 1โล่ต๊ิน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กากชา 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ปูนร้อน 

     

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 เติมน ้ าใส่ถงัส่ีเหล่ียม 100 ลิตร 

 3.5 ปล่อยลูกปลาลงในถงัๆละ 100 ลิตร 

3.6 บนัทึกระยะเวลาลูกปลานิลเร่ิมตายและตายจนหมด 

  3.7 สรุปขอ้มูลและรายงานผลการทดลอง 

 

3. ผลการวจิยั 

เปรียบเทียบช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ิน กากชา 
และปูนร้อน ต่อลูกปลานิล โดยทรีตเมม้ท์ท่ี 1 ใช้โล่ต๊ิน 
ทรีตเมม้ท์ท่ี 2 ใชก้ากชา ทรีตเมม้ท์ท่ี 3 ใชปู้นร้อน แลว้จบั
เวลาการออกฤทธ์ิของวสัดุทั้ง 3 ชนิด ผลการทดลองพบวา่ 
ช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของวสัดุ 3 ชนิด โล่ต๊ิน ใชเ้วลาในการ
ออกฤทธ์ิ 105.33 นาที ท าให้ลูกปลานิลตายหมด กากชา ใช้
เวลาในการออกฤทธ์ิ 96.33 นาที ท าให้ลูกปลานิลตายหมด 
ปูนร้อน ใชเ้วลาในการออกฤทธ์ิ 92 นาที ท าให้ลูกปลานิล
ตายหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลช่วงเวลาการออกฤทธ์ิของโล่ต๊ิน กากชา และปูน
ร้อน ต่อลูกปลานิล (นาที) 
ล าดบัท่ี โล่ต๊ิน กากชา ปูนร้อน 

1 
2 
3 

ผลรวม 
เฉล่ีย 

104 
105 
107 
316 

105.33a 

98 
95 
96 
289 

96.33b 

90 
94 
92 
276 
92c 

 

 
ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบแสดงผลการออกฤทธ์ิของสาร 3 ชนิด ต่อลูกปลา
นิลขนาด 2-3 เซนติเมตร (นาที) 

 ผลการใช้ โล่ต๊ิน กากชา และปูนร้อน ท าให้ลูก
ปลานิลตายทั้ งหมดในเวลาท่ีแตกต่างกัน เม่ือน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติ p<0.05 
คือปูนร้อนออกฤทธ์ิได้เร็วท่ีสุดมีผลท าให้ลูกปลานิลตาย
หมดตวัในเวลา 92 นาที รองลงมาคือกากชามีผลท าให้ลูก

104 

98 

90 

105 

95 
94 

107 

96 

92 

80

85

90

95

100

105

110

โลติ๊น กากชา ปนูร้อน 

ซ า้ท่ี 1 

ซ า้ท่ี 2 

ซ า้ท่ี 3 
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ปลานิลตายทุกตวัในเวลา 96.33 นาที และโล่ต๊ินออกฤทธ์ิได้
ชา้ท่ีสุดมีผลท าใหลู้กปลานิลตายทุกตวัในเวลา 105.33 นาที 
ตน้ทุนในการซ้ือสารทั้ง 3 ชนิด 
1. โล่ต๊ิน ราคากิโลกรัมละ  200  บาท ใชใ้นการทดลอง  
1.5  กิโลกรัม ในราคา  300  บาท 
2. กากชา  ราคากิโลกรัมละ  250  บาท ใชใ้นการทดลอง  
1.5  กิโลกรัม ในราคา   375  บาท 
3. ปูนร้อน ราคากิโลกรัมละ  6 บาท ใชใ้นการทดลอง  1.5  
กิโลกรัม ในราคา  9  บาท  
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองการเปรียบเทียบช่วงเวลาการออก
ฤทธ์ิของ โล่ต๊ิน กากชา และปูนร้อนต่อลูกปลานิลสรุปได้
ดงัน้ี การออกฤทธ์ิของสารทั้ง 3 ชนิด ท่ีออกฤทธ์ิเร็วสุดและ
เหมาะสมท่ีสุดคือ ปูนร้อนมีผลค่าเฉล่ียออกฤทธ์ิ  92 นาที 
ท าให้ปลานิลตายหมดรองลงมาคือกากชาออกฤทธ์ิใน 
96.33 นาที ท าให้ปลานิลตายหมดและการออกฤทธ์ิของ
โล่ต๊ินใชเ้วลามากสุดคือ 105.33 นาที ในการใชว้สัดุทั้ง 3 
ชนิดมีความแตกต่างกันคือ โล่ต๊ิน ใช้ในการทดลอง 1.5 
กิโลกรัม ในราคา 300 บาท กากชา ใช้ในการทดลอง 1.5 
กิโลกรัม ในราคา 375 บาท ปูนร้อนใช้ในการทดลอง 1.5 
กิโลกรัม ในราคา 9 บาท 
วจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองการเปรียบเทียบช่วงเวลาการออก
ฤทธ์ิของ โล่ต๊ิน กากชา และปูนร้อน ต่อลูกปลานิลพบว่า
การออกฤทธ์ิของสารทั้ง 3 ชนิด สารท่ีออกฤทธ์ิไดเ้ร็วท่ีสุด
และดีท่ีสุดคือปูนร้อน เน่ืองจากปูนร้อนจะท าให้ค่าพีเอช
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และเม่ือสัมผสักบัน ้ าจะเกิดความร้อน 
ท าใหอุ้ณหภูมิของน ้ าเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้ปลานิลตายหมดและ
วธีิใชก็้สะดวกและรวดเร็วไม่ซบัซอ้นและหาซ้ือไดง่้ายราคา
ถูก กากชาสามารถออกฤทธ์ิไดดี้ในการก าจดัศตัรูปลาแต่ชา้
กว่าปูนร้อน และหาซ้ือไดง่้ายแต่ราคาแพง ส่วนโล่ต๊ินเป็น
วสัดุท่ียากชนิดหน่ึงเพราะไม่มีขายตามร้านตอ้งไปหาตาม
พนัธ์ุไมห้รือตอ้งหาตามคนรู้จกัหรือกบัคนท่ีเคยใช ้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. การทดลองคร้ังต่อไปควรทดลองกบัปลานิลในจ านวนท่ี
มากกวา่เดิมและขนาดใหญ่กวา่เดิม 

 2. หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทดลองการออกฤทธ์ิของ
สารในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
3. ควรมีการทดลองในบ่อดิน 
4. ควรศึกษาผลกระทบของปูนร้อนท่ีใชใ้นบ่อดิน 
กติตกิรรมประกาศ 
 การทดลองวิจยัการเปรียบเทียบการออกฤทธ์ิของ
โล่ต๊ิน กากชา และปูนร้อน ต่อปลานิลคร้ังน้ี บรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์ไปดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บค าแนะน าและตรวจ
แก้ไขจากดร.สุทัศน์ เผือกจีน ผู ้อ  านวยการศูนย์วิจัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดอุดรธานี นางชลธิชา พิชค า 
นักวิชาการประมงปฏิบติัการ นายลิขิต บง้ทดั นักวิชาการ
ประมงขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีห้อง Lab ศูนย์วิจัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดหนองคาย ท่ีเอ่ืออ านวยความ
สะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกับงานทดลองคร้ังน้ี 
คณะผูจ้ดัท าการทดลองจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ี  
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เปรียบเทยีบระดับความเข้มข้นของน า้มันกานพลูทีม่ีผลต่อการสลบและการฟ้ืนตัวของปลายีส่กเทศ 
Comparison of Concentrations of the Clove Oil on an Anesthetic and Regain of Rohu Fish 

 
วชิาญ  สินชยกลุ 1,* 

 
 
 

Abstract 

The experimental processes were designed to use Completely Randomized Design (CRD) which 3 treatments were 
conducted, using 20 ppm, 30 ppm and 40 ppm. of clove oil with 40 litres of water. The data was collected by the time 
length of the anesthetic of Rohu fish after leaving in the container with clove oil with 40 litres of water and the time length 
of the regain of Rohu fish leaving in fresh water with oxygen added. The statistical analysis of data consisted analysis of 
variance and different test by F-test. It was found that the time length of anesthetic were 16.64 of 20 ppm. of clove oil 
concentration, 7.02 of 30 ppm. clove oil concentration and 8.78 of 40 ppm. of clove oil concentration respectively which is 
statistically significant at 0.05 level. However, the time length of the regain were 5.69 of 20 ppm. of clove oil 
concentration, 6.27 of 30 ppm. clove oil concentration and 17.58 of 40 ppm. of clove oil concentration respectively which 
is not different statistically significant in general.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* Corresponding author 
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บทคดัย่อ 
 เปรียบเทียบระดบัความเขม้ขน้ของน ้ ามนักานพลูท่ี

มีผลต่อการสลบและการฟ้ืนตัวของปลายี่สกเทศ วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 
(CRD) มี 3 ทรีตเมน้ท์ๆ ละ 3 ซ ้ า คือใชน้ ้ ามนักานพลูความ
เขม้ขน้ 20, 30 และ 40 ส่วนในลา้นส่วน (ppm.) โดยใช้
ทดลองกบัปลายี่สกเทศใส่ในกะละมงับรรจุน ้ า 40 ลิตร จบั
เวลาท่ีน ้ ามนักานพลูออกฤทธ์ิกบัปลายีส่กเทศ หลงัจากสลบ
หมดแลว้ ท าการเปล่ียนน ้ าในชุดทดลอง และให้อากาศใน
น ้ า จากนั้นจบัเวลาการฟ้ืนตวัของปลายีส่กเทศ และน าขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ  ผลการทดลอง 
พบว่า ระยะเวลาท่ีน ้ ามนักานพลูมีผลต่อการสลบของปลา
ยี่สกเทศ  ท่ีความเขม้ขน้ 20 ppm. ,30 ppm. และ 40 ppm.  
เวลาท่ีมีผลต่อการสลบ คือ 16.64, 7.02 และ 8.78  นาที 
ตามล าดับ ระยะเวลาท่ีท าให้ปลายี่สกเทศสลบทุกตัว 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 % เม่ือเปรียบเทียบ พบวา่ ปลายี่สกเทศใชน้ ้ ามนั
กานพลู ความเขม้ขน้ในการทดลอง 30 ppm. ใชร้ะยะเวลา
ในการสลบเร็วท่ีสุด คือ 7.02 นาที ส่วนระยะเวลาการฟ้ืนตวั
ความเขม้ขน้ 20 ppm., 30 ppm. และ 40 ppm. คือ 5.69, 6.27 
และ 17.58 นาที ตามล าดบั ระยะเวลาการฟ้ืนตวัไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  
ค าส าคญั : ปลายีส่กเทศ, น ้ามนักานพลู 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ากัน
อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยงัมีการใชส้ารเคมีในการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้ าอีกมากมาย อาทิเช่นยาสลบ ส่วนใหญ่ใชใ้นการจบั
สัตวน์ ้ าเพ่ือน ามาชัง่น ้ าหนกั ฉีดวคัซีน ตลอดจนการขนยา้ย
สัตวน์ ้ าดว้ย ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีในการท า
ยาสลบปลา ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดง่้ายและสะดวกในการใช้
งาน แต่อาจประสบกบัปัญหาสารตกคา้งในสตัวน์ ้ า และอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายกบัผูบ้ริโภคไดย้าสลบท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายทั่วโลกรวมทั้ งประเทศไทยในปัจจุบันมกัเป็น
ยาสลบประเภทท่ีเป็นสารเคมี เช่น อีเทอร์, quinadine, 
benzocaine, quinidine (2-4-methyquinoline) และ MS-222 
เป็นตน้ ซ่ึงยาสลบเหล่าน้ีมกัจะท าให้เกิดการตกคา้งในสัตว์
น ้ า และบางชนิดไม่อนุญาตให้ใช้กับปลาท่ีเล้ียงไวเ้ป็น

อาหารของมนุษย ์ส่วนยาสลบท่ีไดจ้ากการสกัดจากพืชท่ี
นิยมใช้ทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได้แก่ น ้ ามนัจากกานพลู 
(Clove oil) ท่ีประกอบดว้ยสารออกฤทธ์ิส าคญั 3 ชนิดคือ
สารยจีูนอล (eugenal) ไอโซยจีูนอล (isoeugenol) และเมทิล
ยูจีนอล (methyl eugenol) น ้ ามนักานพลูและอนุพนัธ์ได้
กลายเป็นยาสลบส าหรับใชใ้นปลาท่ีไดรั้บความนิยมและใช้
กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เน่ืองจากมีราคาถูก มี
ความปลอดภยัต่อปลาและมนุษย ์อย่างไรก็ตามแมว้่าจะมี
การใชย้าสลบอยา่งแพร่หลายทางการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า แต่
การใช้ปริมาณยาสลบท่ีไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความ
เสียหายกับสัตว์น ้ าได้ เน่ืองจากการใช้ยาสลบปลาจะใช้
พลงังานอย่างมากในการตา้นการสลบ ท าให้ปลาอ่อนแอ
และอาจตายได ้นอกจากน้ีสารเคมีท่ีอยูใ่นยาสลบหากสมัผสั
ถูกร่างกายผูใ้ชจ้ะท าใหเ้กิดการระคายเคือง เม่ือสูดดมเขา้ไป
จะท าใหป้วดศรีษะ การหมุนเวยีนโลหิตชะงกั และส่งผลต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง        

ดงันั้นจึงไดท้ าการศึกษาการใชน้ ้ ามนักานพลูเพ่ือใช้
เป็นยาสลบกับปลายี่สกเทศ โดยการใช้ความเข้มข้นท่ี
แตกต่างกนั เพ่ือเปรียบเทียบความเขม้ขน้ท่ีมีผลต่อการสลบ
ของปลายี่ สก เ ทศ  ซ่ึ ง จ ะท า ใ ห้ ก า ร ใช้ย าสลบ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อการขนส่ง และช่วย
เพ่ิมอตัรารอดตายของสตัวน์ ้ าอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความเขม้ขน้ของน ้ ามนั
กานพลูท่ีมีผลต่อการสลบของปลายีส่กเทศ 

2. เพ่ือศึกษาระยะเวลาการฟ้ืนตวัของปลายีส่กเทศ2. 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

เปรียบเทียบระดบัความเขม้ขน้ของน ้ ามนักานพลูท่ีมีผล
ต่อการสลบและการฟ้ืนตัวของปลายี่สกเทศ  ขนาด 1 
กิโลกรัม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design : CRD) มี 3 ทรีตเมน้ท์ๆ 
ละ 3 ซ ้ า คือใชน้ ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ 20 ppm. ใชน้ ้ ามนั
กานพลูความเขม้ขน้ 30 ppm. และใช้น ้ ามนักานพลูความ
เข้มข้น 40 ppm. วิ เคราะห์คุณภาพน ้ า  คือ ค่าปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า แอมโมเนียรวม ปริมาณด่าง และ
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ค่าความเป็นกรดเป็นด่างก่อนและหลังการทดลอง เก็บ
รวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ  มีวิธีการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
Randomized Design : CRD) มี 3 ทรีตเมนท์ๆ  ละ 3 ซ ้ า คือ 

ทรีตเมน้ตท่ี์ 1 ใชน้ ้ามนักานพลูความเขม้ขน้ 20 ppm. 
ทรีตเมน้ตท่ี์ 2 ใชน้ ้ามนักานพลูความเขม้ขน้ 30 ppm. 
ทรีตเมน้ตท่ี์ 3 ใชน้ ้ามนักานพลูความเขม้ขน้ 40 ppm. 

2. การจดัผงัการทดลองโดยวธีิการสุ่มจบัสลาก ดงัน้ี 
 
 
 
 
  

1) เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการทดลอง  
2) ลา้งกะละมงัพลาสติกให้สะอาด เติมน ้ าสะอาด

ในกะละมงัความจุ 40 ลิตร 
3) น าปลายีส่กเทศ ท่ีเตรียมไวล้งในชุดทดลอง 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 น าปลายีส่กเทศใส่ในกะละมงั 

4) เตรียมน ้ ามนักานพลู  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 เตรียมน ้ามนักานพลูในระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั 

 5) ฉีดน ้ ามนักานพลูลงในชุดทดลอง 
6) สังเกตุอาการของปลายี่สกเทศหลงัจากได้รับ

น ้ ามนักานพลู 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 อาการของปลายีส่กเทศหลงัจากไดรั้บน ้ามนักานพลู 

         7) ตรวจวดัคุณภาพน ้ าหลงัท าการทดลองเสร็จส้ิน 
   8) บนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองเพ่ือน ้ าไปวเิคราะห์ 

 

3. ผลการวจิยั 

1. ระยะเวลาทีน่ า้มนักานพลูมผีลต่อการสลบของปลายีส่ก

เทศ 

ผลการทดลอง พบว่า ปลายี่สกเทศท่ีใช้น ้ ามนักานพลู
ความเขม้ขน้ในการทดลอง 20 ppm. เวลาท่ีมีผลต่อการสลบ
ของปลายี่สกเทศ 16.64 นาที ส่วนปลายี่สกเทศท่ีใชน้ ้ ามนั
กานพลูความเขม้ขน้ในการทดลอง 30 ppm. เวลาท่ีมีผลต่อ
การสลบของปลายี่สกเทศ 7.02 นาที และปลายี่สกเทศท่ีใช้
น ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ในการทดลอง 40 ppm. เวลาท่ีมี
ผลต่อการสลบของปลายีส่กเทศ 8.78 นาที  พบวา่ ระยะเวลา
ท่ีท าให้ปลายี่สกเทศสลบทุกตวั แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาท่ีท าให้ปลายีส่กเทศสลบทุกตวั (นาที) 

ชุดการ
ทดลอง 

น ้าหนกั 
(กก.) 

ความเขม้ขน้ของน ้ามนักานพลู  
20 ppm 30 ppm 40 ppm 

1 1.6 18.13 7.33 9.25 
2 1.3 17.35 7.28 9.59 
3 1.2 14.45 6.45 7.51 

รวม 4.10 49.93 21.06 26.35 
เฉล่ีย 1.37 16.64 7.02 8.78 

 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) การสลบของปลายีส่กเทศ 
Source of 
Variance 

df SS MS F-test F-table 

Treatment 2 157.50 78.75 45.004* 5.14 
Error 6 10.50 1.750   
Total 8 168    

 
ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีท าให้ปลายีส่กเทศสลบทุกตวั 

(นาที) 

18.13 17.35 
14.45 

7.33 7.28 6.45 
9.25 9.59 

7.51 

0
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ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 

ความเขม้ขน้ 20 ppm 

ความเขม้ขน้ 30 ppm 

ความเขม้ขน้ 40 ppm 

T2R1 T3R3 T1R1 

T3R2 T2R3 T3R1 

T1R2 T2R2 T1R3 
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2. ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายีส่กเทศ 
ผลการทดลอง พบว่า ปลายี่สกเทศท่ีใช้น ้ ามนักานพลู

ความเขม้ขน้ในการทดลอง 20 ppm. ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจาก
การสลบของปลายี่สกเทศ 5.69 นาที ส่วนปลายี่สกเทศใช้
น ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ในการทดลอง 30 ppm. ระยะเวลา
การฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายี่สกเทศ 6.27 นาที และปลา
ยี่สกเทศท่ีใช้น ้ ามนักานพลูความเขม้ข้นในการทดลอง 40 
ppm. ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายี่สกเทศ 
17.58 นาที ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายีส่กเทศ (นาที) 

ชุดการ
ทดลอง 

น ้าหนกั 
(กก.) 

ความเขม้ขน้ของน ้ามนักานพลู  
20 ppm 30 ppm 40 ppm 

1 1.6 4.33 6.49 17.25 
2 1.3 6.17 6.21 17.40 
3 1.2 6.56 6.10 18.10 

รวม 4.10 17.06 18.80 52.75 
เฉล่ีย 1.37 5.69 6.27 17.58 

 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance : ANOVA) การฟ้ืนตวัของปลายีส่กเทศ 

Source of 
Variance 

df SS MS F-test F-table 

Treatment 2 869.09 434.54 4.38 5.14 
Error 6 595.82 99.30   
Total 8 273.26    

 

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายีส่ก
เทศ (นาที) 

 
3. คุณภาพน า้ในชุดทดลองทีท่ าการทดลอง 

จากการตรวจวดัคุณภาพน ้ าก่อนและหลงัการด าเนินการ
ทดลองได้แก่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า ปริมาณ

แอมโมเนีย ปริมาณด่าง และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
ไดผ้ลดงัน้ี 

3.1 ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า ในชุดทดลองท่ี
ใช้ความเข้มข้นของน ้ ามันกานพลูความ เข้มข้น  10 
เปอร์เซ็นต ์ก่อนการทดลอง มีค่าเฉล่ีย 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ทั้ง 3 ชุดการทดลองหลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ีย 6 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ทั้ง 3 ชุดการทดลอง  

3.2 ปริมาณแอมโมเนียรวมค่าปริมาณแอมโมเนียรวม
ของน ้ าในชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง ทั้งก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองมีปริมาณเท่ากนั คือ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3.3 ปริมาณด่าง ค่าปริมาณด่างของน ้ าในกะละมงัท่ีใช้
ในชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง ทั้งก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองมีปริมาณเท่ากนั คือ 102 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3.4 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของน ้ าในชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง ทั้งก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองมีปริมาณเท่ากนั คือ 7.6 

สรุปผลการทดลอง 
1.1 สรุประยะเวลาท่ีน ้ ามนักานพลูมีผลต่อการสลบของ

ปลายีส่กเทศ 
พบวา่ ปลายีส่กเทศใชน้ ้ ามนักานพลู ความเขม้ขน้ในการ

ทดลอง 20 ppm.  30 ppm. และ 40 ppm.  เฉล่ียเวลาท่ีมีผล
ต่อการสลบ ใชร้ะยะเวลา คือ 16.64, 7.02 และ 8.78  นาที 
ตามล าดับ ระยะเวลาท่ีท าให้ปลายี่สกเทศสลบทุกตัว 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 

1.2 สรุประยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบของปลายี่สก
เทศพบว่า ปลายี่สกเทศท่ีใชน้ ้ ามนักานพลู ความเขม้ขน้ใน
การทดลอง 20 ppm.  30 ppm. และ 40 ppm.  ระยะเวลาการ
ฟ้ืนตวัจากการสลบใชร้ะยะเวลา คือ  5.69, 6.27 และ 17.58 
นาที ตามล าดบั ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการสลบ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  มีอตัราการรอด 100 เปอร์เซ็นต ์

วจิารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดลองเบ้ืองตน้ในการใชน้ ้ ามนักานพลูเป็น

ยาสลบในปลาน ้ าจืดท่ีส าคญัทางเศรษกกิจบางชนิด (นาวิน 
และคณะ , 2549) ไดท้ าการทดลองใชน้ ้ ามนักานพลูเป็น
ยาสลบในปลาน ้ าจืดท่ีส าคัญทางเศรษกกิจบางชนิดโดย
ทดลองในปลากลุ่มปลาขนาดใหญ่  สารละลายน ้ ามนั
กานพลูท่ีระดบัความเขม้ขน้ 40 ppm. ท าให้ปลาสลบใน

4.33 6.17 6.56 6.49 6.21 6.1 

17.25 17.4 18.1 
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ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 
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เวลาเฉล่ีย 1.57 นาทีและฟ้ืนจากการสลบในเวลา 1.03 นาที 
โดยปลาทดลองทั้งหมดมีอตัราการรอดตาย 100 %  

ซ่ึงมีความเหมือนกันกับการทดลองท่ีระดับความ
เขม้ขน้ของน ้ ามนักานพลูท่ีมีผลต่อการสลบและการฟ้ืนของ
ปลายี่สกเทศ คือใชน้ ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ 20 ppm. ใช้
น ้ ามนักานพลูความเขม้ขน้ 30 ppm. และใช้น ้ ามนักานพลู
ความเขม้ขน้ 40 ppm. โดยจบัเวลาท่ีน ้ ามนักานพลูออกฤทธ์ิ
กับปลายี่สกเทศ  เม่ือปลายี่สกเทศสลบหมดแล้ว ท าการ
เปล่ียนน ้ าในชุดทดลอง และใส่ออกซิเจนลงไปในชุด
ทดลอง จากนั้นสังเกตุการฟ้ืนตวัของปลายี่สกเทศท่ีท าการ
ทดลอง แลว้จบัเวลาการฟ้ืนตวัของปลายี่สกเทศท่ีอยูใ่นชุด
ทดลอง และมีอัตราการรอดเท่ากันท่ี  100 เปอร์เซ็นต ์
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัขนาดของปลายี่สกเทศท า
ใหป้ลามีอตัราการรอดสูง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การทดลองคร้ังต่อไปควรทดลองกบัปลาใน

จ านวนท่ีมากกวา่เดิม 
2. การทดลองคร้ังต่อไปควรใช้น ้ ามนักานพลู

ความเขม้ขน้มากกวา่เดิม 
3. หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป ควรทดลองการออก

ฤทธ์ิของสารในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
กติตกิรรมประกาศ 

โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความเมตตากรุณา
และความช่วยเหลืออยา่งดียิ่ง ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมี
ค่ าให้ค  าป รึกษาแนะน า  ช่วย เหลือ เ ม่ือ มี ปัญหาและ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ตั้งแต่
ตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ผูท้  าการศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ประจ าแผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี เป็นอย่างสูงท่ีคอยช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจแก่ผูท้  าการศึกษาเสมอมา 
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การใช้ประโยชน์ได้ของล าไยตกเกรดบดละเอยีดในอาหารต่อสมรรถภาพการผลติของเป็ดเทศ 
The Utilization of Under-Grade Longan Meal in Diets on Growth 

 Performance of Muscovy 
 

ศราวุฒิ  นามวงษ์ 1,* และ สรสิชฐ์  โลจนภีระพงศ์  1 
 
 

 
Abstract 

The objectives of this experiments were to determine the effect of under - grade longan meal supplementation in 
duck diets on performance. Muscovy duck 28 - 70 day old were randomly allotted to 4 treatments (10 birds per 
treatments) according to a Completely Randomized Design (CRD). Dietary treatments were formulated using under - 
grade longan meal at 0, 10, 20, and 30 % respectively. Diets and water were provided ad libitum throughout 70 days. The 
results showed final body weight not significantly different (P>0.05). Body weight gain not significant different (P>0.05). 
Average daily gain not significant different (P>0.05). Feed intake not significant different (P>0.05). Feed conversion rate 
on under - grade longan meal supplementation in duck diets at 20 % lower value not significant different (P>0.05). Under 
- grade longan meal supplementation not effected on mortality. 

 
Keywords : under - grade longan meal, performance, Muscovy 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการใช้
ประโยชน์ได้ของล าไยตกเกรดบดละเอียดต่อสมรรถภาพ
การผลิต และ ศึกษาระดบัท่ีเหมาะสมของการใช้ล าไยตก
เกรดบดละเอียด   ในอาหารเป็ดเทศ ใชเ้ป็ดเทศคละเพศอาย ุ
28 - 70 วนั              วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ 
ละ 10 ตวั อาหารทดลองผสมล าไยตกเกรดบดละเอียด 0, 
10, 20 และ 30% ตามล าดบั   ให้อาหารและน ้ าอย่างเต็มท่ี 
ผลการทดลองพบวา่ เป็ดมีน ้ าหนกัตวัแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการเจริญเติบโต
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณ
อาหารท่ีกินแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>
0.05) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บล าไยตก
เกรดบดละเอียดในอาหาร 20 % ต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน  ซ่ึงแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ทุกกลุ่ม    มีอตัรา
การรอดตาย 100 % 
ค าส าคัญ : ล าไยตกเกรดบดละเอียด, สมรรถภาพการผลิต,       
เป็ดเทศ 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัล าไยเป็นผลไมท่ี้สามารถผลิตไดใ้นหลาย
ประเทศทัว่โลกส าหรับล าไยท่ีผลิตในประเทศไทย   ถือวา่มี
คุณภาพดีท่ีสุดและมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสวนล าไยในประเทศไทย
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้มีผลผลิตออกมามากข้ึนตามไปด้วย 
ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคสด และส่งออกมีอยู่อยา่งจ ากดั 
ท าใหมี้ผลผลิตคงเหลือส่งผลใหร้าคาท่ีเกษตรกรขายไดต้ ่าลง 
ล าไยเกรด C หรือล าไยตกเกรด มีค่าเฉล่ียวตัถุแห้งเท่ากับ 
27.14 % ค่าเฉล่ีย โปรตีน และเยื่อใยรวม เท่ากบั 6.74% และ 
21.45% ของวตัถุแห้ง ล าไยเกรด C มีส่วนของเน้ืออยู่มาก
และเน้ือล าไยมีความหวาน        ของน ้ าตาล เป็ดเทศสามารถ
น ามาใช้เป็นแหล่งพลงังานได ้จึงมีแนวโน้มว่าผลล าไยตก
เกรดซ่ึงเป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม น่าจะใชเ้ป็น
ส่วนประกอบของอาหารสตัวไ์ดดี้  

วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลของการใชล้ าไย     
ตกเกรดบดละเอียดต่อสมรรถภาพการผลิต และระดับ                

ท่ีเหมาะสมของการใช้ล าไยตกเกรดบดละเอียดในอาหาร       
ของเป็ดเทศ 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

ใชเ้ป็ดเทศคละเพศอาย ุ28 - 98 วนั ช่วงอาย ุ0 – 27 
วนั กกรวมกนัท่ีอุณหภูมิ 95F และ ให้อาหารควบคุม อยา่ง
เตม็ท่ี เม่ืออายคุรบ 27 วนั ชัง่น ้ าหนกัทุกตวัและ   คดัเป็ดท่ีมี
น ้ าหนกัมากและนอ้ยกวา่น ้ าหนกัเฉล่ียของเป็ดทั้งหมด 10 % 
ออก เพ่ือใหไ้ดเ้ป็ดท่ีมีน ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั จากนั้นคดัเป็ดให้
ได ้40 ตวัมาสุ่มเพ่ือเขา้กลุ่มทดลอง     คอกทดลอง 
แบ่งพ้ืนท่ีในโรงเรือนเป็นคอกยอ่ย ใชแ้ผงตาข่ายกั้นแบ่งเป็น
คอก ๆ ขนาด กวา้ง 2 เมตร ยาว 2 เมตร จดัอยู ่       ในบริเวณ
เดียวกันเพ่ือสะดวกต่อการจัดการเร่ืองแสง              การ
ระบายอากาศ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ปูพ้ืนคอกดว้ยแกลบ
หนา 2 น้ิว มีการเปล่ียนแกลบเม่ือมีความช้ืนสูง หรือมี
ปริมาณมูลเป็ดสะสมในปริมาณมาก และท าการกลบัแกลบ
เป็นคร้ังคราว  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) แบ่งกลุ่มทดลอง
เป็น 4 กลุ่ม ๆ       ละ 10 ตวั กลุ่มทดลอง ประกอบดว้ย กลุ่ม
ท่ี 1 อาหารสูตรควบคุม กลุ่มท่ี 2, 3 และ 4 อาหารควบคุม
ผสมล าไยตกเกรดบดละเอียด 10, 20 และ 30 % ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1)  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ชัง่และบนัทึกน ้ าหนัก
เป็ด น ้ าหนกัอาหารท่ีใหใ้นแต่ละกลุ่มเม่ือเร่ิมทดลองและทุก
สัปดาห์ตลอด      การทดลอง บนัทึกขอ้มูลเป็ดท่ีตายตลอด
การทดลอง ลกัษณะ    ท่ีศึกษา ประกอบดว้ย น ้ าหนกัตวัท่ี
เพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวั การ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ อตัราการเล้ียงรอด ประสิทธิภาพการ
ผลิตโดยรวม ตน้ทุนค่าอาหารต่อ  การเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษา พบว่า น ้ าหนกัเร่ิมตน้ทดลองแต่ละ
หน่วย    การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05)   กลุ่ม 4 มีน ้ าหนกัสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม 3, 
2 และ กลุ่ม 1     มีน ้ าหนกัเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 663.00, 418.00, 
332.50 และ 245.00 กรัมต่อตวัตามล าดบั  อยา่งไรก็ตามเม่ือ
ส้ินสุดการทดลองเป็ด    มีน ้ าหนักตวัแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) กล่าวคือกลุ่ม 4 มีน ้ าหนกัตวัสูง
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ท่ีสุดรองลงมาเป็นกลุ่ม 2, 3 และกลุ่ม 1 มีน ้ าหนักเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือ 3,062.00, 2,955.00, 2,915.00 และ 2,855.00 กรัม
ต่อตวัตามล าดบั (Table 2) แสดงใหเ้ห็นวา่การเพ่ิมระดบัของ
ล าไยตกเกรดบดละเอียดในอาหารไม่ส่งผลกระทบต่อ
น ้ าหนกัตวัเม่ือส้ินสุดการทดลองเน่ืองจากคุณค่าทางอาหาร
ของล าไยเกรด C หรือล าไยตกเกรด มีค่าเฉล่ียวตัถุแห้ง
เท่ากับ 30.43% ค่าเฉล่ีย โปรตีน และเยื่อใยรวมเท่ากับ 
7.26% และ 22.45% ของวตัถุแห้ง ตามล าดับ [1] ซ่ึงไก่พ่อ
พนัธ์ุพ้ืนเมืองสามารถยอ่ย วตัถุแห้งของเมล็ดล าไยได ้87.45 
% ขณะท่ีการยอ่ยได ้ของวตัถุแห้งของเน้ือเมล็ดได ้95.31 %
[2] 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสูตรอาหารท่ีใชท้ดลอง 

วตัถุดิบอาหาร  
สูตรอาหารทดลอง (กก.) 

T 1 T 2 T 3 T 4 
ขา้วโพด 51.00 41.00 29.25 21.00 
ร า 23.00 21.5 22.00 18.00 
กากถัว่เหลือง 15.50 14.5 13.25 14.25 
ปลาป่น 7.00 9.50 12.00 13.25 
ล าไยตกเกรด 0.00 10.00 20.00 30.00 
P14 2.00 2.00 2.00 2.00 
หินเกล็ด 0.25 0.25 0.25 0.25 
เกลือ 0.25 0.25 0.25 0.25 
ฟรีมิกซ์ 1.00 1.00 1.00 1.00 
รวม (กก.) 100 100 100 100 
โปรตีน (%) 17.67 17.66 17.63 17.64 
ราคา (บ/กก) 9.36 9.22 9.08 8.88 

 

น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน เป็ดกลุ่ม 2 มีน ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ม 1, 3 และ กลุ่ม 4 มี
น ้ าหนักตัว         ท่ี เ พ่ิม ข้ึนเฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุด  คือ 2,622.50; 
2,610.00; 2,497.00 และ 2,399.00 กรัมต่อตวั ตามล าดบัซ่ึง
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 
1) การท่ีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนไดเ้น่ืองมาจากเซลลข์องร่างกายเพ่ิม
มากข้ึนหรือมีการสร้างและสะสมของสารต่าง ๆ ภายใน
เซลล์และร่างกายมากข้ึน[3] ผลล าไยประกอบดว้ยส่วนของ
เน้ือล าไยท่ีมีน ้ าตาลโมเลกลุเด่ียว เช่น กลูโคส ฟรุกโตส และ 
ซูโครส เป็นส่วนประกอบคิด 70%        ซ่ึงเป็นโภชนะท่ี
ส าคญัในกระบวนการเจริญเติบโต [4,5] อตัราการเจริญเติบโต 
พบว่าเป็ดกลุ่ม 2 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่ม 1, 3 และกลุ่ม 4 มีอตัราการเจริญเติบโต
ต ่าท่ีสุดคือ 46.83, 46.61, 44.59 และ 42.84 กรัมต่อตวัต่อวนั 
ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (Table 2) การทดลองคร้ังน้ีเป็ดมีน ้ าหนกัโดยเฉล่ีย
สูงกว่าเป็ดท่ีเล้ียงด้วยอาหารท่ีมีส่วนผสมของกากเน้ือใน
เมลด็ปาลม์ทุกระดบั ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 40.65, 
41.78, 39.21, 39.11 และ 36.92 กรัมต่อตวัต่อวนั[6]ปริมาณ
อาหารท่ีกินตลอดการทดลอง พบว่าเป็ดกลุ่ม 4 กินอาหาร
ตลอดการทดลองปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็น กลุ่ม 2, 3 
และ กลุ่ม 1 กินอาหารตลอดการทดลองปริมาณนอ้ยท่ีสุด คือ 
10,812.50; 10,112.50; 9,200.00 และ 9,181.25 กรัมต่อตวั
ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั พบว่าเป็ดกลุ่ม 4 
กินอาหารต่อตวัต่อวนัปริมาณมากท่ีสุด 

 
Table 2 Effect of Under-Grade Longan Meal Supplementation In 
Diets on Growth Performance of Muscovy 

Item 
Body weight 

T 1 T 2 T 3 T 4 
Initial weight (g) 245c 332.5bc 418b 663a 
Final weight (g) 2,855 ns 2,955ns 2,915 ns 3,062ns 
Weight gain (g) 2,610ns 2,622.5ns 2,497.ns 2,399.ns 
Average daily 
gain (g) 

 
46.61ns 

 
46.83ns 

 
44.59ns 

 
42.84ns 

a,b,c Means within a row with different superscripts differ   (P< 0.05) 
ns not significant different (P>0.05) 

 
รองลงมาเป็น กลุ่ม 2, 3 และ กลุ่ม 1 กินอาหารต่อตวั

ต่อวนัปริมาณนอ้ยท่ีสุด คือ 154.46; 144.46; 131.43 และ 
131.16 กรัมต่อตวัต่อวนัตามล าดบัซ่ึงแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญั        ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 3) เม่ือพิจารณา
แลว้จะเห็นว่าปริมาณการกินอาหารของเป็ดทดลองสูงข้ึน
ตามปริมาณ        ของล าไยตกเกรดบดละเอียดท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อาหาร อาจเน่ืองจากสัตว์ปีกมีความสามารถในการปรับ
ปริมาณอาหารท่ีกินเพ่ือใหไ้ดพ้ลงังานครบตามความตอ้งการ
แต่ เ น่ืองจากสูตรอาหารท่ีใช้ล าไยตกเกรดบดละเอียด
ระดบัสูงข้ึนมีขอ้จ ากดัเร่ืองของปริมาณเยือ่ใยสูงท าให้อาหาร
ท่ีมีระดบัล าไยตกเกรดบดละเอียดสูงข้ึน จะมีระดบัพลงังาน
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ท่ีใชป้ระโยชน์ไดล้ดลงดว้ย จึงท าใหเ้ป็ด  ตอ้งกินอาหารเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือใหไ้ดร้ะดบัพลงังานเพียงพอ   ตามความตอ้งการ
ของร่างกาย อีกทั้งเมล็ดล าไยของทั้งพนัธ์ุ    เม็ดเล็กและเม็ด
ใหญ่มีปริมาณแทนนินรวมมากกว่าท่ีพบในเน้ือในเมล็ด
ล าไยเกือบสองเท่า ซ่ึงแทนนินส่งผลให้ค่าการย่อยได้ของ
โภชนะท่ีแทจ้ริงของวตัถุแหง้ เถา้ และเยือ่ใยรวม รวมถึง   ค่า
พลงังานใช้ประโยชน์ได้แท้จริง ต ่ากว่าเน้ือในเมล็ดล าไย 
ทั้ งน้ีเป็นผลจากแทนนินไปลดการใช้ประโยชน์ได้ของ
โภชนะ[2]  อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ พบวา่เป็ดกลุ่ม 1 
มีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือต ่าท่ีสุด รองลงมาเป็น กลุ่ม 
3, 2 และ    กลุ่ม 4 มีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือสูงท่ีสุด 
คือ 2.81; 3.08; 3.14 และ 3.80 ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญั   ทางสถิติ (P>0.05) (Table 3) เม่ือพิจารณา
แลว้จะเห็นวา่อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของเป็ดทดลอง
สูงข้ึนตามปริมาณ  ของล าไยตกเกรดบดละเอียดท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อาหารทั้งน้ีเน่ืองมาจากส่วนของล าไยมีปริมาณเยื่อใยสูงและ
มีค่าการยอ่ยไดข้องโภชนะท่ีแทจ้ริงต ่าเป็ดจึงตอ้งกินอาหาร
ในปริมาณมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ การใช้
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักในอาหาร        ซ่ึง มี
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นน ้ าหนกัตวั กลุ่มควบคุม
และกลุ่ม 2 ต ่ากวา่กลุ่ม 3 และ 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) คือ 3.01±0.04; 3.04±0.09; 3.30±0.16 และ 
3.31±0.08 ตามล าดบั[7] ส าหรับค่าอตัราการเปล่ียนอาหาร
เป็นเน้ือจาก     การทดลองคร้ังน้ีมีค่าใกลเ้คียงกับเป็ดเทศ
พ้ืนเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พ้ืนเมืองท่ีมีอตัรา
แลกเน้ือเท่ากับ 3.75±0.03, 3.78±0.03 และ 3.89±0.02 
ตามล าดบั[8] ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม หรือ ดชันีการ
ผลิต พบว่าเป็ดกลุ่ม 1 มีประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมสูง
ท่ีสุด รองลงมาเป็น กลุ่ม 3, 2 และ กลุ่ม 4   มีประสิทธิภาพ
การผลิตโดยรวมต ่าท่ีสุด คือ 250, 239, 234 และ 194 
ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (Table 3) ใกลเ้คียงกบั ไก่เน้ือช่วงอาย ุ1- 42 วนั         
ในกลุ่มท่ีเสริมอิมลัซิไฟเออร์ทุกกลุ่มทดลอง มีดชันีการผลิต
เท่ากบั 380, 402, 393 และ 360 ตามล าดบั [9]  
 
 
  

Table 3 Feed intake Feed Conversion Rate and productive index of 
Muscovy  

Item 
Group 

T 1 T 2 T 3 T 4 
FI* 131.16 ns 144.46 ns 131.43 ns 154.46 ns 
FCR** 2.81 ns 3.14 ns 3.08 ns 3.80 ns 
PI*** 250 ns 234 ns 239 ns 194 ns 
ns not significant different (P>0.05).  
* feed intake 
** Feed Conversion Rate 
*** productive index 

 
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนักตวั (บาท/กก) 

พบวา่เป็ดในกลุ่ม 4 มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนกัตวั 
1 กิโลกรัมสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มท่ี 2, 3 และกลุ่มท่ี 1 มี
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด 
คือ 80.95; 75.92; 69.83;และ 68.65 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) 
เ ม่ือพิจารณาต้นทุนการผลิตเป็ดโดยค านวณ เฉพาะ
ค่าอาหารเพียงอยา่งเดียว โดยใชร้าคาวตัถุดิบ ตามทอ้งตลาด 
ส่วนล าไยตกเกรดบดละเอียดก าหนดไว้ท่ี  2  บาทต่อ
กิโลกรัมมีผลท าใหอ้าหารทดลองมีราคาลดลงตามระดบัการ
เพ่ิมข้ึนของล าไยตกเกรดบดละเอียดในสูตรอาหาร แต่เม่ือ
น าสูตรอาหารทดลองน้ี        ไปเล้ียงเป็ด พบวา่ท าให้อตัรา
การเปล่ียนอาหารดอ้ยลง คือ        มีค่า FCR สูงข้ึน จึงส่งผล
ให้ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนักตัวสูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญตามระดับการเพ่ิมข้ึน        ของล าไยตกเกรด
บดละเอียดในสูตรอาหาร (ตารางท่ี 4) สอดคลอ้งกบั การใช้
ฝุ่ นข้าวโพดจากการสีข้าวโพดในอาหารเป็ดไข่ โดยฝุ่ น
ขา้วโพดท่ีใชมี้องคป์ระกอบทางเคมีใกลเ้คียง  กบัร าหยาบ
แต่มีคุณค่าทางอาหารต ่ากว่าเพราะมีการย่อยได้และมีค่า
พลังงานต ่ า เ ม่ือน าไปแทนท่ีร าหยาบในอาหารเป็ดไข่         
ท่ีระดบั 10 – 30 % ของสูตรอาหารมีผลท าให้เป็ดกินอาหาร    
ได้น้อยลงจึงได้ผลผลิตไข่ลดลง และมีต้นทุนการผลิต
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี นยัส าคญัตามระดบัฝุ่ นขา้วโพดท่ีเพ่ิมข้ึน[10]  
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ตารางที่ 4 ตน้ทุนค่าอาหาร (บาท/กก) 

ซ ้า T1 T2 T3 T4 
1 64.17 53.27 82.50 96.51 
2 85.21 60.80 59.71 67.83 
3 68.38 73.82 95.92 69.51 
4 85.48 92.35 76.91 94.48 
5 42.34 106.25 55.93 64.11 
6 46.82 85.12 81.38 104.94 
7 47.87 67.60 75.51 109.33 
8 78.11 59.35 58.59 70.52 
9 84.43 95.54 54.95 69.18 
10 83.64 65.14 56.91 63.10 
เฉล่ีย 68.65c 75.92b 69.83c 80.95a 

a,b,c  ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนั มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) 

 
ระดับ ท่ี เหมาะสมของการใช้ล า ไยตก เกรด

บดละเอียดเพื่อใช้   ในอาหารเป็ดเทศพบว่าล าไยตกเกรด
บดละเอียดสามารถผสมในอาหารส าหรับเล้ียงเป็ดเทศไดสู้ง
ถึง 20 % โดยพิจารณาจากอตัราการเจริญเติบโต ซ่ึงสูงถึง 
30.09 กรัมต่อตวัต่อวนั ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม สูง
ถึง 239 น ้ าหนักตัวของเป็ดเม่ือส้ินสุดการทดลองเฉล่ีย 
2,915.00 กรัมต่อตวั เม่ือส้ินสุด   การทดลองมีน ้ าหนกัตวัท่ี
เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2,497.00 กรัมต่อตวั และมีตน้ทุนค่าอาหารต่อ
การเพ่ิมน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมต ่า      ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบั การใชป้ระโยชน์ไดข้อง      สารโพลีฟีนอลใน
เมลด็ล าไยและกากเมล็ดล าไยในอาหารไก่เน้ือท่ีสามารถใช้
กากเมลด็ล าไยในอาหารท่ีระดบั 10 %[11] 

4. บทสรุป 
 การเพ่ิมระดับของล าไยตกเกรดบดละเอียดใน
อาหารไม่ส่งผลกระทบต่อน ้ าหนกัตวั เป็ดท่ีไดรั้บล าไยตก
เกรดบดละเอียด 20% มีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือต ่า
กว่ากลุ่มอ่ืน ทุกกลุ่มมีอตัราการรอดตาย 100 % น ้ าหนักมี
ชีวิตของเป็ดทดลอง เพศผูใ้นกลุ่ม 4 มีน ้ าหนักตวัสูงท่ีสุด 
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพ่ิมน ้ าหนักตวั กลุ่ม 4 มีตน้ทุนสูง
ท่ีสุด และกลุ่ม 1           มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด สามารถผสมใน
อาหารส าหรับเล้ียงเป็ดเทศไดสู้งถึง 20 % 

 การใชล้ าไยตกเกรดบดละเอียดรูปอาหารผงเป็ด
อาจเลือกกินเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีขนาดใหญ่ ควรให้อาหารใน
ลกัษณะอาหารเปียก หรืออาหารอัดเม็ด จะท าให้เป็ดกิน
อาหารท่ีมีส่วนผสมตามส่วน เพ่ือกระตุน้ให้เป็ดกินอาหาร
ให้มากข้ึน   ควรให้อาหารท่ีละน้อย ๆ แต่ให้หลาย ๆ คร้ัง
ต่อวนั ล าไยตกเกรดบดละเอียดมีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบ
ค่อนขา้งสูง          ควรน าไปผ่านกรรมวิธีท่ีเหมาะสม ก่อน
น ามาผสมในอาหาร เช่น การหมกัดว้ยยสีต ์เป็นตน้ 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีได้ประสิทธ์ิ
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การศึกษาอทธิพลของสูตรอาหารต่อการบังคับการผลดัขนของไก่ไข่ 
A Study of Dietary Ration Effect to Force Molting in Laying Hens 

 

สมยศ  สถิรพงศ์กลุ 1,*  สมยงค์  จนัทร์งาม 1 และรังสรรค์  วนิชจวิพนัธ์ 1 

 
 
 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of different dietary ration to force molting the 
old laying hens. The experiment was conducted using Completely Randomized Design.   A total of 20 
Rhode Island Red layers were divided in to 4 dietary treatments that include;1) treatment of ration 14 % 
crude protein plus zinc oxide 2 % in rate 100 gram/hen/day, 2) treatment of 14% crude protein ration in rate 
40 grams/hen/day, 3) treatment of 8 % crude protein in rate 70 grams/hen/day and 4) treatment of 8 % crude 
protein in rate 40 grams/hen/day.  Each treatment consisted of 5 replicates with 1 hen per replicate and was 
collected data about loss weight percentage in 21 days of the experiment. The result of this study shown that 
there had no significant effect on loss weight percentage between treatment of ration 14 % crude protein 
plus zinc oxide 2 % and treatment of 8 % crude protein in rate 40 gram/hen/day that  had 31.32 and 32.18 
% respectively (p>0.5), but significantly different with the experimental unit that receive 14% crude protein 
ration in rate 40 gram/hen/day and treatment of 8 % crude protein in rate 70 gram/hen/day that had loss 
weight percentage 23.60 and 27.88 % respectively. This result of this study concluded that we can use 
dietary ration that has only 8 % crude protein in feeding rate  40 grams/hen/day to replaced Zinc oxide to 
force molting for old laying hens effectively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการลิตสัตว์ คณะสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาผล
ของสูตรอาหารท่ีมีต่อการผลดัขนของไก่ไข่ ด าเนินการโดย
ใชไ้ก่ไข่ท่ีปลดแลว้ พนัธ์ุโร๊ดไอส์แลนดแ์ดง จ านวน 20 ตวั 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม
การทดลอง ซ่ึงมีสูตรอาหาร คือ สูตรอาหารท่ีมีระดบั
โปรตีน 14% +ZnO 2 % ในสูตรอาหาร (100 กรัม/ตวั/วนั), 
อาหารท่ีมีโปรตีน 14% (40 กรัม/ตวั/วนั), อาหารท่ีมีระดบั
โปรตีน 8% (70 กรัม/ตวั/วนั) และอาหารท่ีมีโปรตีนระดบั 
8% (40 กรัม/ตวั/วนั) ในระยะเวลา 21 วนั แต่ละกลุ่มทดลอง 
5 ซ ้ า ซ ้ าละ 1 ตวั ผลการทดลอง ไก่ทุกกลุ่มทดลองมีการ
ผลดัขนในเวลา 21 วนั และ มีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้ าหนกั
ตวัเท่ากบั 31.32, 23.60, 27.88 และ 32.18 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดบั พบวา่เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน ้ าหนกัตวัไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเสริม 
สงักะสีออ๊กไซด ์ และกลุ่มท่ีไดรั้บสูตรอาหารท่ีมีระดบั
โปรตีน 8 เปอร์เซ็นต ์และปริมาณอาหารท่ีกิน 40 กรัมต่อตวั
ต่อวนั (p>.05) แต่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบักลุ่ม
ทดลองท่ีไดรั้บ 

อาหารท่ีมีระดบัโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 40 
กรัมต่อตวัตอ่วนั และ อาหารโปรตีน 8 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 
70 กรัมต่อตวัต่อวนั ท่ีมีการสูญเสียน ้ าหนกัตวัคิดเป็นร้อยละ 
23.60 และ 27.88 เปอร์เซนตต์ามล าดบั (p<.05) 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้สูตร
อาหารท่ีมีโปรตีน 8 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 40 กรัมต่อตวัต่อวนั 
บังคับให้ไก่ไข่ท่ีมีอายุมากผลัดขนได้ภายในเวลา 21 วนั 
ทดแทนการใช้สารเคมีจ าพวกสังกะสีอ๊อกไชด์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. บทน า 
 การเล้ียงไก่ไข่เป็นอาชีพท่ีเกษตรกรในประเทศ
ไทยนิยมอาชีพหน่ึง  และเม่ือถึงระยะเวลาปลดเกษตรกรก็
จะจ าหน่ายไก่เหล่านั้นออกไป แต่จากการศึกษาวจิยัพบวา่ 
หากไก่เหล่านั้นถูกบงัคบัใหผ้ลดัขนและไดรั้บอาหารท่ี
เหมาะสมก็จะสามารถกลบัมาใหผ้ลผลิตไดอี้ก วธีิการท่ีมี
การศึกษาก่อนหนา้น้ีการบงัคบัใหไ้ก่ผลดัขน อาจใชว้ธีิการ
ต่างๆ เช่น การใหไ้ก่อดอาหาร การลดระดบัโปรตีน และ

พลงังานในอาหาร การใหอ้าหารแบบจ ากดั  และการใช้
สารเคมี ZnO ซ่ึงบางวธีิเป็นการทรมารสตัว ์และบางวธีิยงั
ตอ้งใชส้ารเคมี ซ่ึงท าใหส้ิ้นเปลือง ดงันั้น วธีิการท่ีจะท าให้
ไก่ผลดัขนโดยไม่ตอ้งอดอาหาร และไม่ตอ้งใชส้ารเคมีจึง 
การท าวจิยัในคร้ังน้ีจึงมีความน่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะ
น าไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเล้ียงไก่ไข่ใหไ้ด้
ผลตอบแทนมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาผลของสูตรอาหารตอ่การผลดัขนของไก่ไข ่
2 .เพื่อหาแนวทางในการเลิกใชส้ารเคมีในอาหารในการ
บงัคบัใหไ้ก่ผลดัขน 

ของเขตของโครงการ 
เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารท่ีมีตอ่การผลดัขนไก่ไข่

พนัธ์ุโร๊ดไอแลนดแ์ดง ท่ีอายมุากและปลดระวางแลว้ 
เพ่ือใหส้ามารถกลบัมาไข่ไดใ้หม่ในรอบท่ีสอง โดยใชสู้ตร
อาหารท่ีแตกต่างกนั 4 สูตร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถใชสู้ตรอาหารท่ีไม่ใชส้ารเคมี มาใชใ้นการ
บงัคบัใหไ้ก่ไข่ผลดัขนได ้
2. สามารถน าไปใชใ้นการลดตน้ทุนและลดเวลาในการ
เล้ียงไก่ไข ่

 วธีิด าเนินการวจิยั 
อุปกรณ์และวธีิการ สัตว์ทดลอง 
 ใชแ้ม่ไก่ไข่ท่ีปลดระวางแลว้ พนัธ์ุโร๊ดไอส์แลนด์
แดง อาย ุ85 สปัดาห์  มีน ้ าหนกัเฉล่ีย 1.8 กิโลกรัม จ านวน 
20 ตวั 

แผนการทดลอง 
ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม
การทดลอง  
อาหารและการให้อาหาร 

 การใหอ้าหารเป็นการใหแ้บบจ ากดัปริมาณ  จ ากดั

โปรตีนและพลงังาน กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ี

มีระดบัโปรตีน 14% +ZnO ในระดบั 2 % มีระดบัพลงังาน 

2,800 Kcal/Kg. ในสูตรอาหาร ให ้100 กรัม/ตวั/วนั 

 กลุ่มทดลองท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบั
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โปรตีน 14% พลงังาน 2,800 Kcal/Kg. ในสูตรอาหารและ

ให ้40 กรัม/ตวั/วนั 

 กลุ่มทดลองท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบั

โปรตีน 8% พลงังาน 1,360 Kcal/Kg. ในสูตรอาหารและ

ให ้70 กรัม/ตวั/วนั 

 กลุ่มทดลองท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบั

โปรตีน 8% พลงังาน 1,360 Kcal/Kg. ในสูตรอาหารและ

ให ้40 กรัม/ตวั/วนั 

การเกบ็ข้อมูล 

1.ชัง่น ้ าหนกัไก่เม่ือเร่ิมตน้ท าการทดลอง และเม่ือส้ินสุด

สปัดาห์จนกระทัง่ส้ินสุดการทดลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง โดยการทดลองแบบสถิติ 

Duncan’s New multiple range test ดว้ยโปรแกรม SAS 

1998 

สถานทีด่ าเนินการ 

แผนกวชิาสตัวศาสตร์ คณะวชิาสัตวศาสตร์ วทิยาลยัเกษตร

และเทคโนโลยชียัภูมิ  สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการด าเนินโครงการ 

1.เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัขนาด 200 กิโลกรัม  

2.เคร่ืองชัง่ละเอียดขนาด 1 กิโลกรัม  

3.เคร่ืองผสมอาหาร 

4.คอกทดลอง พร้อมอุปกรณ์ใหน้ ้าและอาหาร จ านวน 20 

ชุด 

 
ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของสูตรอาหารและองค์ประกอบทาง

โภชนะ 

วตัถุดิบอาหารสตัว ์ จ านวน (กิโลกรัม) 

สูตรควบคุม 

(Treatment1+ 
Treatment2) 

สูตรอาหาร

ทดลอง 
(Treatment3+ 

Treatment4) 

ขา้วโพดบด 35.00 - 

ร าผสม 20.00 97.25 

มนัเส้น 18.35 - 

กากถัว่เหลือง 18.00 - 

ใบมนัส าปะหลงั 5.0 1.5 

ไดแคลเซียมฯ 1 0.5 

เกลือ 0.5 0.5 

พรีมิกซ์ 0.25 0.25 

รวม 100 100 

องคป์ระกอบทางโภชนะโดยการค านวณ 

CP (%) 14 8.15 

ME (Kcal/Kg) 2,800 1,360 

ไขมนั (%) 2 5.6 

Ca (%) 0.75 0.76 

P (%) 0.38 0.37 

 
 

3. ผลการวจิยั 

ผลของสูตรอาหารทีม่ต่ีอการผลดัขนของไก่ไข่ 
1.อัตราการสูญเสียน ้าหนักตัว จากการศึกษาของ

สูตรอาหารท่ีมีผลต่อการผลัดขนของไก่ไข่ พบว่า สูตร
อาหารต่างๆ ท่ีใช้ในการทดลอง คือ สูตรอาหารท่ีมีระดับ
โปรตีน 14%+ZnO ในสูตรอาหาร 2% (ไดรั้บอาหาร100
กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 14% (ไดรั้บอาหาร40
กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร70
กรัม/ตวั/วนั) และสูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร40
กรัม/ตวั/วนั) มีอตัราการสูญเสียน ้ าหนกัตวัเท่ากบั 60, 47, 52 
และ 69 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั 

 
2.ปริมาณอาหารที่กิน  จากการศึกษาของสูตร

อาหารท่ีมีผลต่อการผลดัขนของไก่ไข่ พบว่า สูตรอาหาร
ต่างๆ ท่ีใช้ในการทดลอง คือ สูตรอาหารท่ีมีระดบัโปรตีน 
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14%+ZnO ในสูตรอาหาร 2% (ได้รับอาหาร100กรัม/ตวั/
วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 14% (ไดรั้บอาหาร40กรัม/ตวั/
วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร70กรัม/ตวั/วนั) 
และสูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร40กรัม/ตวั/วนั) 
มีปริมาณอาหารท่ีกินไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 73, 85, 40, 70 และ 40 
กรัม/ตวั/วนั 

 
3.เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียน ้าหนักตัว จาก

การศึกษาของสูตรอาหารท่ีมีผลต่อการผลดัขนของไก่ไข่ 
พบวา่ สูตรอาหารต่างๆ ท่ีใชใ้นการทดลอง คือ สูตรอาหารท่ี
มีระดบัโปรตีน 14%+ZnO ในสูตรอาหาร 2% (ไดรั้บอาหาร
100กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 14% (ไดรั้บอาหาร
40กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร70
กรัม/ตวั/วนั) และสูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% (ไดรั้บอาหาร40
กรัม/ตวั/วนั) มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้ าหนักตวัเท่ากบั 31, 
32, 32.6, 27.88 และ 32.18% ตามล าดบั 

 
4.ตน้ทุนค่าอาหารท่ีใช้ต่อการลดน ้ าหนักตวั 100 

กรัม จากการศึกษาของสูตรอาหารท่ีมีผลต่อการผลดัขนของ
ไก่ไข่ พบว่า สูตรอาหารต่างๆ ท่ีใชใ้นการทดลอง คือ สูตร
อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 14%+ZnO ในสูตรอาหาร 2% 
(ไดรั้บอาหาร100กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 14% 
(ได้รับอาหาร40กรัม/ตวั/วนั), สูตรท่ีมีระดับโปรตีน 8% 
(ไดรั้บอาหาร70กรัม/ตวั/วนั) และสูตรท่ีมีระดบัโปรตีน 8% 
(ไดรั้บอาหาร40กรัม/ตวั/วนั) ตน้ทุนค่าอาหารท่ีใชใ้นการลด
น ้ าหนกัตวั 100 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.01, 3.02, 1.27 และ 
0.52 บาท ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลของสูตรอาหารท่ีมีต่อการผลดั

ขนของไก่ไข 
 
รายการ 
 

 
T

1 

 
T

2 

 
T

3 

 
T

4 

น ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย (ก.ก.) 1
.77 

1
.76 

1
.70 

1
.99 

น ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย (ก.ก.) 1 1 1 1

.22 .34 .22 .45 

ก า ร สู ญ เ สี ย
น ้ าหนกั (กรัม/วนั) 

6
0 

4
7 

5
2 

6
9 

เปอร์ เ ซ็นต์การ
สูญเสียน ้ าหนกัตวั (%) 

3
1.32 

2
3.6 

2
7.88 

3
2.18 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
วจิารณ์ผลการทดลอง 
 จากการทดลองศึกษาสูตรอาหารท่ีมีต่อ

การผลดัขนไก่ไข่  สูตรอาหารและวิธีการให้อาหารทั้ง 4 วิธี 
มีอตัราการสูญเสียน ้ าหนกัตวัเท่ากบั 60, 47, 52 และ 69 กรัม/
ตวั/วนั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณ
ท่ีกินไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 73.85, 40, 70 และ 40  กรัม/ตวั/วนั 
ตามล าดบั เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้ าหนักตวัเท่ากบั 31, 32, 
32.6, 27.88 และ 32.18% ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงาน
ของ EL – Deek and Harthi. (2004) ท่ีไดร้ายงานไวว้า่ วธีิการ
ท่ีให้อาหารแบบจ ากดัทั้งน ้ าและอาหาร  ซ่ึงให้อาหารจ ากดั 
45 กรัม/ตวั/วนั จะท าให้ไก่สูญเสียน ้ าหนักตวั 18 % และ
รายงานของ Ruszler (1998) ท่ีได้รายงานไวว้่า นอกจาก
วธีิการอดอาหารแลว้ยงัมีการใชว้ธีิอ่ืน ๆ เช่น ปรับระดบัของ
โภชนะต่าง ๆ เช่น โปรตีน พลงังานใหต้กต ่าลงแต่ระดบัของ
แร่ธาตุ เช่น แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, โซเดียม หรือปลีกยอ่ย
อ่ืน ๆ ยงัคงไวใ้นระดบัเดิม เช่นเดียวกบัการใหแ้สงสวา่งและ
ให้น ้ ายงัเป็นปกติ แต่ผลการทดลองดังกล่าวยงัขัดแยง้กับ
รายงานของ Asady et al. (2006) ท่ีไดร้ายงานวา่ วิธีการท่ี
สามารถท าให้ไก่มีการสูญเสียน ้ าหนักตวั 25-30% ท่ีดีท่ีสุด
ไดแ้ก่ วิธีการอดอาหารอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 14 วนั 
พบวา่ ไก่ไข่มีการสูญเสียน ้ าหนกัตวั 32.5% 
สรุป 

 จากการศึกษาของสูตรอาหารท่ีมีผลต่อ
การผลดัขนของไก่ไข่ พบว่า สูตรอาหารท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุดในการใชบ้งัคบัให้ไก่ผลดัขนคือ สูตรอาหารท่ีมีระดบั
โปรตีน 8% และใหไ้ดรั้บปริมาณ 40 กรัม/ตวั/วนั เป็นวิธีการ
ท าให้ไก่ผลดัขนโดยไม่ท าให้ไก่อดอาหารและใชต้น้ทุนต ่า
ท่ีสุด สามารถใชท้ดแทนการใช ้ZnO ซ่ึงเป็นสารเคมี และท า
ใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 
ปัญหาและอุปสรรค  ไม่มี 
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ผลการใช้จุลนิทรีย์ทีม่ีประสิทธิภาพ (อเีอม็) ในการจัดการฟักไข่ต่อการฟักออกของไก่พืน้เมืองไทย  
(ประดู่หางด า มข. 55) 

Effect of Effective Microorganism (EM) on the Hatchability of Thai Native Chicken  
(Pradu Hang Dam KKU 55) 

 
สินีนาฎ  พลแสง 1,*, พงศ์เทพ พลแสง 1, พอใจ  ฤกษ์ใหญ่ 1, สมหมาย  ขาวผวิ 1 และอรอุมา  โมห้างหว้า 1 

 
 
 

Abstract 

This research is experimental research. The purpose of this study was to investigate the effect of effective 
microorganisms (EM) on the hatchability of Thai native Chicken (Pradu Hang Dam KKU 55) was used as a 2x3x2 factorial 
in RCBD (randomized complete block design) with factor A is the cleaning management of the eggs of Thai Native 
Chicken (Pradu Hang Dam KKU 55) without or with EM before eggs keeping in chiller which is the level a1 and a2, 
respectively, factor B is the cleaning egg hatching with water, EM, and disinfectant which is level b1, b2, and b3, 
respectively, and the factor C is the spay water without or with EM which is level c1 and c2, respectively. Each of hatching 
is a block, it has 3 blocks. The number of hatching eggs of each block are collected.  

     The results showed that the management of hatching in Thai native chicken (Pradu Hang Dam KKU 55) which 
have received the effect of factor C (P<.01). Therefore, the treatment combination has highly significant (P<.01). The best 
of hatchability in Thai native chicken (Pradu Hang Dam KKU 55) is 94.78%. Therefore, the good protocol of hatchability; 
before keeping of eggs in chiller should clean the eggs,  before hatching in the incubator should should clean the eggs, and 
use EM mixed with water for spraying in the incubator. 

 
Key words : Effective Microorganism (EM), Thai Native Chicken (Pradu Hang Dam KKU 55), Hatchability 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็) ในการจดัการฟักไข่

ต่อการฟักออกของไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข. 55) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชคื้อ ไข่ไก่พ้ืนเมือง (ประดู่หางด า มข. 55) ท่ีน าเขา้ตูฟั้ก 3 
คร้ัง โดยแต่ละคร้ังในการน าไข่เขา้ฟักจดัเป็นบล็อก มีปัจจยั (Factor) 
ในการจดัการน าไข่เขา้ฟัก 3 ปัจจยั ประกอบด้วย (1) ปัจจยั A มี 2 
ระดบัคือ a1 และ a2 เป็นการเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่ดว้ยการไม่ใช้
และใชอี้เอม็ขยายก่อนเก็บรักษาไข่ไก่ในตูแ้ช่เยน็ตามล าดบั (2) ปัจจยั 
B มี 3 ระดบั คือ b1, b2 และ b3 เป็นการเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ในแต่ละคร้ังดว้ยน ้ า, อีเอ็มขยาย และน ้ ายาฆ่าเช้ือตามล าดบั และ (3) 
ปัจจยั C มี 2 ระดบั คือ c1 และ c2 เป็นการพน่ละอองน ้ าในตูฟั้กโดย
ไม่ใชก้บัใชอี้เอม็ขยายตามล าดบั รวมเป็น 12 ทรีตเมนต ์(Treatment 
combination) โดยในแต่ละทรีตเมนตจ์ะน าไข่เขา้ฟัก 32 ฟอง รวม
ไข่เขา้ฟักทั้งหมด 1,152 ฟอง ท าการบนัทึกขอ้มูลจ านวนไข่มีเช้ือโดย
ท าการส่องไข่ในวนัท่ี 7 วนัหลงัการเขา้ฟัก และบนัทึกขอ้มูลจ านวน
ไข่ฟักออกในวนัท่ี 21วนัหลังการเข้าฟัก น าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ 2x3x2 Factorial in 
RCBD (Randomized Complete Block Design) และวิเคราะห์
หาค่าอตัราการฟักออก 

ผลการวิจยัพบว่าค่าการฟักออกได้รับอิทธิพลจากปัจจยั C 
(P<.01) และแต่ละทรีตเมนตมี์ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P<.01) และพบวา่อตัราการฟักออกดีท่ีสุด คือ 94.78% ดงันั้น 
เพ่ือให้การจดัการฟักไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55) ให้ผล
อตัราการฟักออกดีท่ีสุดนั้น เม่ือเก็บไข่จากฟาร์ม ก่อนน าเขา้ตูแ้ช่เยน็ 
ให้ท  าความสะอาดฟองไข่ เ ม่ือน าไข่ออกจากตู้เย็นให้พักไว้ ณ 
อุณหภูมิห้อง แลว้ให้เช็ดหยดน ้าท่ีเกาะเปลือกไข่ และเม่ือน าไข่เขา้ฟัก
แล้วให้พ่นละอองน ้ าผสมอีเอ็มขยายเพ่ือควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์
ตลอดระยะเวลาการฟัก   
ค าส าคญั : จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็), ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่
หางด า มข.55), อตัราการฟักออก  

 
1. บทน า 

จากความส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ในยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จัดระบบอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาตินั้น น าไปสู่
ยทุธศาสตร์การเกษตร 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีมีความ

สอดคลอ้ง คือในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร 
และน าไปสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดงักล่าว นั่นคือการพฒันา
ประเทศตามหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดย
แนวทางการพฒันาไดบู้รณาการรูปแบบไทยแลนด์ 4.0 นัน่
คือในดา้นการเกษตรจะเป็นเกษตรกร 4.0 ท่ีมีการบริหาร
จดัการท่ีดี มีตน้ทุนการผลิตต ่า ท าใหโ้ครงการชีววิถีเพื่อการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดจ้ดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสนอง
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศดังกล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ี
ส าคญั คือ ชุมชนชีววิถี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในยทุธศาสตร์
ดงักล่าว ซ่ึงได้พฒันาเป็นชุมชนชีววิถี 4.0 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยได้ขยายผลโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่ า ง ย ั่ง ยื นมา สู่สถาน ศึกษ าของส านัก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยียโสธรจึงได้จัดท างานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปศุ
สัตวด์้วยจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม (Effective 
Microorganism, EM) เพื่อสนองแนวนโยบายตามล าดับ
ต่อไป  

งานวจิยัท่ีจดัท านั้น จะมีความสอดคลอ้งการวิถีชีวิต
ของคนไทยในชนบทและช่วยพฒันาใหเ้กษตรกรมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพฒันาการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองไทยสายพนัธ์ุต่าง 
ๆ ท่ีมีแทบทุกครัวเรือนให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน เป็น
สตัวเ์ล้ียงสวยงาม และก่อให้เกิดรายไดอี้กดว้ย ซ่ึงจากการท่ี
ไก่พ้ืนเมืองไทยสายพนัธ์ุประดู่หางด า มข. 55 เป็นไก่พ้ืน
เมืองไทยท่ีถูกปรับปรุงพันธ์ุโดยศูนย์เครือข่ายวิจัยและ
พัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ (ไก่พ้ืนเมือง) คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1] มีลักษณะ
พันธุกรรมท่ีส าคัญและมีคุณค่าทางชีววิทยาและทาง
เศรษฐกิจเป็นอยา่งยิ่ง ท าให้เกิดความมัน่คงทางดา้นอาหาร
ของมนุษยไ์ด ้ประกอบกบัขอ้มูลการใชอี้เอ็มในการจดัการ
เล้ียงไก่ท่ีบ่งช้ีวา่ท าใหส้มรรถนะการผลิตของไก่ดีกวา่ไม่ใช้
อีเอ็ม [2], [3], [4], [5], [6] แต่ยงัไม่มีขอ้มูลวิทยาการการใช้
อีเอม็มารองรับในการจดัการเล้ียงดูไก่พ้ืนเมืองไทยสายพนัธ์ุ
อ่ืน ๆ ว่าให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณมากในระดับ
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งานฟาร์มท่ีเป็นปศุสัตวอิ์นทรียห์รือปลอดภยัได ้ดงันั้น จึง
ควรศึกษาการใชอี้เอ็มมาจดัการเล้ียงดูไก่พ้ืนเมืองไทยแบบ
ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยเร่ิมตั้งแต่การฟักไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย 
(ประดู่หางด า มข.55) เพ่ือน าไปสู่ความรู้และเขา้ใจการเพ่ิม
สมรรถนะของการฟักไข่ ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้พ้ืนฐานในการ
ต่อยอดสู่การเล้ียงไก่พ้ืนเมืองไทยสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ต่อไป  
วตัถุประสงค์การวจิยั  

การใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ในการ
จัดการฟักไข่มีผลต่อการฟักออกของไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย 
(ประดู่หางด า มข. 55)  

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 แบบแผนการวจิยั 
     ในการทดลองจัดการฟักไข่ในคร้ัง น้ีศึกษา

อิทธิพลของ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยั A, B และ C แต่ละปัจจยัมี 2, 
3 และ 2 ระดบัตามล าดบัรวมเป็น 12 ทรีตเมนต ์(Treatment 
combination) ดงัน้ี 

     2.1.1 ปัจจยั A เป็นการเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่ก่อน
การเก็บในตูแ้ช่ รอการเขา้ฟักแตล่ะคร้ัง ดงัน้ี 

            1) ระดบั a1 คือ การเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ก่อนเก็บรักษาไข่ไก่ในตูแ้ช่เยน็ 

            2) ระดบั a2 คือ การเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ดว้ยอีเอม็ขยายก่อนเก็บรักษาไข่ไก่ในตูแ้ช่เยน็                                                                                                                

     2.1.2 ปัจจยั B เป็นการใชห้รือไม่ใช่อีเอ็มในการเช็ด
ท าความสะอาดไข่ไก่ก่อนการเขา้ตูฟั้กในแต่ละคร้ัง ดงัน้ี  

            1) ระดบั b1 คือ การเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ในแต่ละคร้ังดว้ยน ้ า  

            2) ระดบั b2 คือ การเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ในแต่ละคร้ังดว้ยอีเอม็ขยาย 

            3) ระดบั b3 คือ การเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่
ในแต่ละคร้ังดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ  

     2.1.3 ปัจจยั C เป็นการพน่ละอองน ้ าในตูฟั้กโดยใช้
กบัไม่ใชอี้เอม็ขยาย  

            1) ระดบั c1 คือ การพน่ละอองน ้ าในตูฟั้กใน
ระหวา่งการฟัก 

            2) ระดบั c2 คือ การพน่ละอองน ้ าผสมอีเอม็
ขยายในตูฟั้กในระหวา่งการฟัก 

     การเก็บรวบรวมน าไข่เขา้ฟักสัปดาห์ละ 1 คร้ังเป็น
บล็อก มีทั้ งหมด 3 บล็อก แต่ละบล็อกมี 12 ทรีตเมนต ์
ดงักล่าวมาแลว้  

2.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรเป็นไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55)  

ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง เป็น ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า 
มข.55) พ่อพนัธ์ุ 25 ตวัและแม่พนัธ์ุ 100 ตวั รวม 125 ตวั 
เป็นช่วงท่ีไก่แม่พนัธ์ุให้ไข่เฉล่ีย 4 ฟองต่อตวัต่อสัปดาห์ มี
จ านวนไข่ต่อสัปดาห์เฉล่ีย 400 ฟอง ซ่ึงแต่ละทรีตเมนตใ์ช้
ไข่เขา้ฟัก 32 ฟองต่อคร้ัง รวมใชไ้ข่เขา้ฟักคร้ังละ 384 ฟอง  

2.3 วสัดุอุปกรณ์ในการวจิยั  
     2.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเ ล้ียงไก่                                               

พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55) คอกจ านวน 5 คอก 
ขนาด 5x5 ม2 และอุปกรณ์ให้น ้ าให้อาหารคอกละ 5 ชุด แต่
ละคอกเล้ียงพ่อพนัธ์ุ 5 ตวัและแม่พนัธ์ุ 20 ตวั รวม 25 ตวั ๆ 
ละ 1 ตารางเมตร 

     2.3.2 ในการวดัค่าการฟักออกใชว้สัดุอุปกรณ์ ดงัน้ี 
            1) ตูแ้ช่เยน็อุณหภูมิ 10°C เพ่ือเก็บรักษาไข่

ก่อนเขา้ฟัก 1 เคร่ือง 
            2) เคร่ืองฟักไข่ขนาด 500 ฟอง 1 เคร่ือง มี

กลไกอัตโนมัติในการกลับไข่ มีระบบอัตโนมัติควบคุม
อุณหภูมิให้เสถียรดว้ยเทอร์โมสแตส และมีระบบอตัโนมติั
ควบคุมความช้ืนสมัพทัธ์ดว้ยการพ่นละอองน ้ าเม่ือความช้ืน
สมัพทัธ์ในตูฟั้กต ่ากวา่ค่าการฟักไข่                      

            3) กล่องอุปกรณ์ส่องไข่ เพ่ือตรวจการผสมติด 
            4) อีเอ็มขยายผสมน ้ าเช็ดท าความสะอาดไข่ไก่ 

เตรียมโดยใชอี้เอม็ขยาย 1 มล. ผสมน ้ า 50 มล. 
            5) น ้ ายาฆ่าเช้ือใชน้ ้ ายาเดทตอลผสมน ้ าเช็ดท า

ความสะอาดไข่ไก่ เตรียมโดยใชน้ ้ ายาเดทตอล 1 มล. ผสม
น ้ า 50 มล.            

     2.3.3 อาหารไก่พนัธ์ุโปรตีนไม่นอ้ยกวา่ 18 % ครบ
ตามความตอ้งการของไก่ และเสริมดว้ยหญา้สดสับทุกวนั 
ใหอ้าหารและน ้ าแบบเตม็ท่ี 

2.4 ขั้นตอนการวจิยั 
     2.4.1 การเก็บไข่รอเข้าฟัก จะมีการเก็บไข่ไก่                       

พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55) จากฟาร์มทุกวนั ท า
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ความสะอาดไข่ไก่ก่อนเก็บในตูแ้ช่เยน็ (ปัจจยั A) ท่ีอุณหภูมิ 
7°C  

     2.4.2 เม่ือครบก าหนดน าไข่ไก่เข้าฟัก จะน าไข่ไก่
ออกมาจากตูแ้ช่เยน็ ใหป้รับอุณหภูมิไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้อง
ประมาณ 4 ชัว่โมง ในระหว่างน้ีจะมีหยดน ้ าเกาะท่ีเปลือก
ไข่ เพราะไข่มีความเยน็กวา่อุณหภูมิห้อง จะตอ้งจดัการเช็ด
หยดน ้ าออก (ปัจจยั B)  

     2.4.3 ในระหว่างการฟักไข่จะมีระบบพ่นละอองน ้ า 
(ปัจจยั C) เพ่ือปรับความช้ืนสัมพทัธ์ในตูฟั้กให้เหมาะสม 
เม่ือครบ 7 วนั หลงัเขา้ฟัก จะมีการส่องไข่เพ่ือตรวจไข่มี
หรือไม่มีเช้ือ และเม่ือครบ 21 วนัไข่จะฟักออกมาเป็นลูกไก่ 

     2.4.4 ด าเนินการฟักไข่เป็นจ านวน 3 คร้ัง                                 
     2.4.5 น าขอ้มูลการฟักออกมาวเิคราะห์ทางสถิติ      
2.5 การด าเนินการวจิยั/การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     2.5.1 ด าเนินการเก็บไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หาง

ด า มข.55) ทุกวนัเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เก็บรวบรวมน าไข่เขา้
ฟัก แต่ละทรีตเมนตใ์ช ้32 ฟอง มี 12 ทรีตเมนต ์ใชไ้ข่ไก่เขา้
ฟักทั้ งส้ินคร้ังละ 384 ฟอง ท าการฟักไข่ซ ้ ารวม 3 คร้ัง 
ดงันั้น ใชไ้ข่ไก่เขา้ฟักทั้งส้ิน 1,152 ฟอง ท าการประเมินค่า
การผสมติดโดยการส่องไข่มีเช้ือในวนัท่ี 7 หลงัน าไข่เขา้ฟัก 
และประเมินการฟักออกโดยการนบัจ านวนไข่ท่ีฟักออกใน
วนัท่ี 21 หลงัน าไข่เขา้ฟัก 

     2.5.2 บนัทึกขอ้มูลจ านวนไขท่ี่ฟักออก  

2.6 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  
     2.6.1 วิเคราะห์หาความแปรปรวนตามวิธีการ

วิเคราะห์ 2x3x2 Factorial in RCBD การวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนโดยใช้โปรแกรม Excel 97 ข้ึนไป ท าการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจัย และหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ถา้ค่าปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ของปัจจยัมีค่าท่ี
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของแต่ละทรีตเมนตต์่อไป  

     2.6.2 วเิคราะห์หาค่าอตัราการฟักออกของแต่ละทรีต
เมนต ์อตัราการฟักออก =  จ านวนไข่ฟักออก x 100 

                                          จ านวนไข่เขา้ฟักทั้งหมด 
 

3. ผลการวจิยั 

จากการเก็บผลผลิตไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หาง
ด า มข.55) (ตารางท่ี 1) เขา้ฟักทุกสัปดาห์ เม่ือครบ 21 วนั 
หลงัเขา้ฟัก จะนบัจ านวนไข่ฟักออก จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนค่าปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งปัจจยั AB, 
AC, BC และ ABC ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>.05) ส่วน
อิทธิพลจากปัจจยั C มีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01) และ
ค่าทรีตเมนตมี์นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01) ดว้ย ดงันั้นจึง
ด าเนินการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่ง 12 ทรีตเมนต ์  

ตารางที่ 1 จ านวนไข่ฟักออกหลงัจากเขา้ฟัก 21 วนั 
ปัจจยั A ปัจจยั B ปัจจยั C บลอ็ก 1 บลอ็ก 2 บลอ็ก 3 รวม เฉล่ีย 

ระดบั a1 
(ท าความสะอาดไข่

ก่อนเก็บ) 

ระดบั b1 
(เช็ดดว้ยน ้ า) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 24 26 28 78 26.00 bc 

ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 30 28 29 87 29.00 a 

ระดบั b2 
(เช็ดดว้ยอีเอม็ขยาย) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 26 24 26 76 25.33 b 

ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 30 32 29 91 30.33 a 

ระดบั b3 
(เช็ดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 28 26 29 83 27.67 ab 

ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 29 29 30 88 29.33 a 

ระดบั a2 
(ท าความสะอาดไข่
ดว้ยอีเอม็ขยาย 
ก่อนเก็บ) 

ระดบั b1 
(เช็ดดว้ยน ้ า) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 28 26 26 80 26.67 bc 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 30 26 29 85 28.33 ab 

ระดบั b2 
(เช็ดดว้ยอีเอม็ขยาย) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 28 25 26 79 26.33 bc 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 30 32 29 91 30.33 a 

ระดบั b3 
(เช็ดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้ า) 29 25 23 77 25.67 bc 

ระดบั c2 (พ่นละอองน ้ าผสมอีเอม็ขยาย) 29 28 29 86 28.67 ac 
รวม 341 327 333 1001   
เฉล่ีย 28.42 27.25 27.75   27.81 
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     น าจ  านวนไข่ท่ีฟักออกมาหาค่าอตัราการฟักออก (ตารางท่ี 
2) พบวา่การจดัการฟักไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55) โดย
การท าความสะอาดไข่ด้วยการไม่ใช้หรือใช้อีเอ็มขยายก่อนเก็บในตู้
แช่เยน็ แล้วมีการเช็ดหยดน ้ าท่ีเกาะเปลือกไข่ด้วยน ้ า หรืออีเอ็มขยาย 
หรือน ้ายาฆ่าเช้ือนั้น ไม่มีผลต่อการฟักออก ส่วนในระหว่างฟักไข่ใน
ตูฟั้กนั้นมีการพ่นละอองน ้ าผสมอีเอ็มขยาย จะให้ผลการฟักออกดี

ท่ีสุด มีอตัราการฟักออก 94.78%  
     จากผลการวิจยัผลการใช้อีเอ็มในการจดัการฟักไข่ต่อการ

ฟักออกในไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข. 55) เม่ือเก็บไข่จาก
ฟาร์ม ท าความสะอาดเปลือกไข่จะท าแบบใชห้รือไม่ใชด้ว้ยอีเอม็ขยาย
ก็ไดก่้อนน าไข่ไปเก็บรักษาในตูแ้ช่เยน็ เม่ือจะฟักไข่ให้น าไข่ออกจาก
ตูแ้ช่เยน็ ท  าการเช็ดหยดน ้ าท่ีเกาะเปลือกไข่ด้วยน ้ า หรือ อีเอ็มขยาย 
หรือน ้ ายาฆ่าเช้ือก็ได ้แต่เม่ือน าไข่เขา้ฟักแลว้ตอ้งมีการพ่นละอองน ้ า
ผสมอีเอม็ขยายในการควบคุมความช้ืนสมัพทัธ์ในตูฟั้ก จะให้ผลอตัรา
การฟักออกดีท่ีสุดนั้น สอดคลอ้งกบัรายงานการใช้อีเอ็มท่ีคดัสรรแลว้ 
เม่ือน าไปใช้กบัสัตว ์จะเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และไม่มีพิษใด ๆ 
ส าหรับการใช้อีเอ็มในการผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจ เช่น โคนม  ไก่ไข่  ไก่

เน้ือ และสุกร การใช้ อีเอ็มเพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ตลอดจน
ทดแทนการใช้ยาฆ่าเช้ือในโรงเรือน ซ่ึงพบว่าเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะ
ผลิตสตัวใ์ห้ไดผ้ลผลิตปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  

จากผลการทดลองในคร้ังน้ี การฟักออกได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจยั C (P<.01) แสดงว่าปัจจยั C คือระบบพ่นละอองน ้ าควบคุม
ความช้ืนสัมพทัธ์ในตู้ฟัก มีอิทธิพลต่อการผสมติดและการฟักออก

มากท่ีสุด และการผสมอีเอ็มขยายในน ้ าท่ีใช้พ่นละออง (c2) ให้ผล
ดีกว่าไม่ใช้ (c1) อาจเน่ืองจากไข่เขา้ฟักมีความสะอาดปราศจากเช้ือ
โรค ท าให้การเจริญพฒันาของไข่หลงัเขา้ฟักดีท่ีสุด 

สรุปผลการทดลอง 
     การใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ในการจดัการฟักไข่

ต่อการฟักออกของไข่ไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า มข.55) ให้ผล
การฟักออกดีท่ีสุดนั้น เม่ือเก็บไข่จากฟาร์มก่อนน าเขา้ตูแ้ช่เยน็ให้ท  า
ความสะอาดเปลือกไข่  เ ม่ือน าไข่ออกจากตู้แช่ เย็นให้พักไว้ ณ 
อุณหภูมิห้อง แลว้ให้เช็ดหยดน ้าท่ีเกาะเปลือกไข่ และเม่ือน าไข่เขา้ฟัก
แลว้ให้พ่นละอองน ้ าผสมอีเอ็มขยายในการควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์
ในตูฟั้ก  

ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรใช้อีเอ็มขยายแทนน ้ ายาฆ่าเช้ือ

ในการจดัการฟักไข่  จะให้ผลผลิตดีท่ีสุดในไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่

หางด า มข.55) ซ่ึงลูกไก่ท่ีเกิดมาจะน าไปเล้ียงเป็นไก่พ้ืนเมืองอินทรีย์
ไดต่้อไป 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป ท าการฟักไข่สัตว์ปีก
ชนิดอ่ืนดว้ยการใชอี้เอม็ขยายแทนยาฆ่าเช้ือ โดยเทียบเคียงความรู้จาก
ผลการจดัการฟักไข่ในงานทดลองคร้ังน้ี เพ่ือเผยแพร่เป็นต้นแบบ

(Protocol) การจดัการฟักไข่สตัวปี์กได ้  
กติติกรรมประกาศ 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูบ้ริหารวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธรท่ีให้ความอนุเคราะห์โครงการวิจยั  

โครงการวิจยัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 5,000 
บาท จากโครงการชีววิถีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ของหน่วยงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเผยแพร่โครงการสู่สถาบนั จึง
ขอขอบพระคุณโครงการดงักล่าวมา ณ โอกาสน้ี 

ตารางที่ 2 อตัราการฟัก ออก (%) หลงัจากเขา้ฟัก 21 วนั  
ปัจจยั A ปัจจยั B ปัจจยั C บลอ็ก 

1 
บลอ็ก 
2 

บลอ็ก 
3 

รวม เฉล่ีย 

ระดบั a1 
(ท าความ

สะอาดไข่ก่อน
เก็บ) 

ระดบั b1 
(เชด็ดว้ยน ้า) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้า) 75.00 81.25 87.50 243.75 81.25 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้าผสมอีเอม็ขยาย) 93.75 87.50 90.63 271.88 90.63 

ระดบั b2 
(เชด็ดว้ยอีเอม็ขยาย) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้า) 81.25 75.00 81.25 237.50 79.16 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้าผสมอีเอม็ขยาย) 93.75 100.00 90.63 284.38 94.78 

ระดบั b3 
(เชด็ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้า) 87.50 81.25 90.63 259.38 86.47 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้าผสมอีเอม็ขยาย) 90.63 90.63 93.75 275.00 91.66 

ระดบั b2 
(เชด็ดว้ยอีเอม็ขยาย) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้า) 87.50 78.13 81.25 246.88 82.28 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้าผสมอีเอม็ขยาย) 93.75 100.00 90.63 284.38 94.78 

ระดบั b3 
(เชด็ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ) 

ระดบั c1 (พ่นละอองน ้า) 90.63 78.13 71.88 240.63 80.22 
ระดบั c2 (พ่นละอองน ้าผสมอีเอม็ขยาย) 90.63 87.50 90.63 268.75 89.59 

รวม 1065.6
3 

1021.8
8 

1040.6
3 

3128.1
3 

 

เฉล่ีย 88.81 85.16 86.72  86.91 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of breeders rate on fertility and hatchability of the Yasothon 
and Srisaket strain of Thai red junglefowl (Gallus gallus gallus) was used as a 2x3 factorial experiments in RCBD with 
factor a1 and a2 are the Yasothon and Srisaket strain and the factor b1, b2, and b3 is the breeders ratio of the male : female 
are 1:2, 1:3, and 1:4, respectively. Each period is a block of 28 days, 13 periods. The number of eggs, fertile eggs, and 
hatching eggs of each period are collected to analyze for the percentage of eggs production, fertility, and hatchability per 
hen. The data has analyzed the variance of each factor to compare the average of each factor. The results showed that the 
1:2, 1:3, and 1:4  of breeders rate have not different on the number of eggs, fertile eggs, and hatching eggs (P>.05) which 
have the percentage of egg production; 26.51, 22.21, and 21.99%, fertility; 61.24, 70.71, and 75.70%, and hatchability; 
41.60, 49.13, and 63.40%, respectively. The Srisaket and Yasothon strain have not different on the number of eggs (P>.05). 
The Yasothon strain has fertile eggs and hatching eggs better than the Srisaket strain (P<.01). The Yasothon and Srisaket 
strain have the percentages of egg production; 22.91 and 24.22%, fertility; 82.08 and 51.34%, and hatchability; 69.35 and 
33.14%, respectively. Therefore, the breeder rate; 1:4 has the best of performance of Thai red junglefowl, and the Yasothon 
strain of Thai red junglefowl better than the Srisaket strain. 
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4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* Corresponding author neenartpol@gmail.com 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่
พนัธุ์ต่ออตัราการผสมติดและอตัราการฟักออกในไก่ป่าตุม้หูขาวสาย

พนัธ์ุยโสธรและศรีสะเกษ ใชไ้ก่อาย ุ1 ปี ใช้พ่อพนัธุ์และแม่พนัธุสาย
พนัธ์ุละ 3 และ 9 ตวัตามล าดบั ใช้วิธีวิเคราะห์ 2x3 Factorial 
experiments in RCBD ปัจจยั A เป็นสายพนัธ์ุยโสธร (a1) และศรี
สะเกษ (a2) และปัจจยั B เป็นอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:2 (b1), 
1:3 (b2) และ 1:4 (b3) ระยะเวลาในการทดลองวนัท่ี 1 มกราคม – 
31 ธนัวาคม 2561 เก็บขอ้มูลการไข่ ไข่มีเช้ือ และไข่ฟักออกเป็นเวลา 
13 ช่วงการไข่ แต่ละช่วงการไข่เป็น 28 วนั จดัให้เป็นบล็อก น าขอ้มูล
มาหาค่าอตัราการไข่ อตัราการผสมติด และอตัราการฟักออก และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนไข่ ไข่มีเช้ือ และไข่ฟักออก พบว่า

อตัราพอ่พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:2, 1:3 และ 1:4 ไม่มีผลต่อจ านวนหารไข่  
ไข่มีเช้ือ และไข่ฟักออก (P>.05) จะมีอตัราการไข่เป็น 

26.51, 22.51 และ 21.99% มีอตัราการผสมติดเป็น 61.24, 70.71 
และ 75.70% และอตัราการฟักออกเป็น 41.60, 49.13 และ 

63.40% ตามล าดบั จ  านวนการไข่ของไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ยโสธร
และศรีสะเกษไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) ซ่ึงสายพนัธ์ุ
ยโสธรจะให้จ  านวนไข่มีเช้ือและจ านวนไข่ฟักออกดีกว่าสายพนัธุ์ศรี

สะเกษ (P<.01) สายพนัธ์ุยโสธรและศรีสะเกษมีอตัราการไข่เป็น 

22.91 และ 24.22% มีอตัราการผสมติดเป็น 82.08 และ 51.34% 
และมีอตัราการฟักออกเป็น 69.35 และ 33.14% ตามล าดบั ดงันั้น 
ไก่ป่าตุม้หูขาวท่ีมีการอตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:4 และ
สายพนัธ์ุยโสธรจะให้ผลสมรรถนะการผลิตท่ีดี  

ค าส าคญั: อตัราพอ่พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์, ไก่ป่าตุม้หูขาว, อตัราการผสมติด
, อตัราการฟักออก 

 
1. บทน า 

ไก่ป่าตุม้หูขาว (Gallus gallus gallus) เป็นบรรพบุรุษของ
ไก่บา้น (Gallus gallus domesticus) โดยท่ีไก่ป่าตุม้หูขาวมีการ
พฒันามาเป็นไก่ป่าตุม้หูแดง (Gallus gallus spadiceus) แล้ว

พฒันามาเป็นไก่บา้นในท่ีสุด [1], [2] กลุ่มงานวิจยัสัตวป่์า ส านัก
อนุรักษส์ัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช ไดร้ายงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2552-2558 ตั้งแต่เร่ิมมีการระบาดของโรค

ไขห้วดันกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ได้ด าเนินมาตรการเฝ้า
ระวงัและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั ภายใต้โครงการแผนการป้องกนัและควบคุมโรคใน

สัตวปี์กธรรมชาติ (โรคไขห้วดันก) ครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ผล

การตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งเช้ือปรากฏว่าไม่พบเช้ือโรคไขห้วดันกสาย

พนัธ์ุ H5N1 [3], [4], [5], [6], [7] แสดงว่าไก่ป่าไทยมีพนัธุกรรม
ทนทานต่อการเกิดโรคได้ดี เป็นลักษณะพนัธุกรรมท่ีส าคญัและมี
คุณค่าทางชีววิทยาและทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งยิ่ง เป็นพนัธุกรรมท่ีไม่
พบในไก่บา้นซ่ึงมีปัญหาการเกิดโรคระบาด และพบว่าในไก่บา้นมี

พนัธุกรรมผิวสีเหลืองเหมือนไก่ป่าสีเทา (Gallus gallus murghi) 
นั่นแสดงว่าพนัธุกรรมผิวสีขาวของไก่ป่าตุ้มหูขาวเกิดการสูญหาย 

(Gene lost) เพราะเกิดการผสมขา้มพนัธุ์ (Mixed genetic) ท่ี
บริเวณชายป่าติดหมู่บา้น ท าให้พนัธุกรรมไก่ป่าตุม้หูขาวมีความเส่ียง

ต่อการสูญพนัธุ์ [8] ไก่ป่าตุ้มหูขาวจึงมีพนัธุกรรมท่ีควรค่าแก่การ
อนุรักษเ์พ่ือรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการพฒันาไก่บา้นซ่ึงหมายรวมถึงไก่พ้ืนเมืองด้วย
นั้น ให้มีการทนร้อนทนโรคไดต่้อไป เพราะพนัธุ์ไก่พ้ืนเมืองไทยเป็น
สัตว์ท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของสังคมชนบทไทยสืบเน่ือง
ยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อาจมีความเส่ียงในการสูญพนัธ์ุจาก
การเกิดโรคระบาดประจ าปี และการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศได ้[9] 
ในปัจจุบันมีการด าเนินงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์

พนัธุกรรมไก่ป่าตุม้หูแดง โดยการศึกษาจะเป็นเร่ืองการจดัการเล้ียงดู
ไก่ป่าไทยตุม้หูแดงจากสถานีเพาะพนัธุ์สัตวป่์าภูเขียว จงัหวดัชัยภูมิ 
[10], [11], [12], [13] แต่ยงัไม่มีการศึกษาวิจยัในไก่ป่าตุม้หูขาวซ่ึง
มีความส าคญัดงักล่าวมาแลว้ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาการจดัการเล้ียง
ดูไก่ป่าตุม้หูขาว เพ่ือน าไปสู่ความรู้และเขา้ใจในการอนุรักษพ์นัธุ์ไก่
ป่าไทยตุม้หูขาว จะไดน้ าพนัธุกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
ได ้คณะผูวิ้จยัจึงได้ท  าการส ารวจสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีสถานีเพาะเล้ียง
พนัธุ์สตัวป่์าท่ีมีการเพาะพนัธุ์ไก่ป่าตุม้หูขาว พบว่ามีการจดัการเล้ียงดู

พอ่พนัธุ์คอกละ 1 ตวัต่อแม่พนัธุ์จ  านวนไม่แน่นอน มีการบนัทึกสถิติ
การไข่และน าไข่เขา้ฟักในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน เฉล่ียในแม่

ไก่ 1 ตวัให้จ  านวนไข่ประมาณ 20-25 ฟอง ไข่มีเช้ือประมาณ 18-22 
ฟอง และฟักออกประมาณ 15-18 ตวั เจา้หน้าท่ีจะเก็บไข่มาฟักตาม
จ านวนเป้าหมายท่ีตอ้งการปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติในบริเวณจงัหวดั

ใกล้เคียงสถานี ซ่ึงในบางสถานีมีแม่พนัธุ์ 10 ตวัเพ่ือผลิตลูกไก่รุ่น

ปล่อยคืนป่าธรรมชาติประมาณปีละ 200 ตวั จากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเล้ียงดูไก่ป่าตุม้หูขาว ใน
ป่าธรรมชาติพอ่พนัธุ์จะหากินตามล าพงัตวัเดียว เม่ือตอ้งการผสมพนัธ์ุ

จึงมาหาแม่พนัธุ์ จะพบไข่จ  านวน 5-6 ฟองต่อรัง และแม่ไก่จะให้

ลูกไก่ 3-4 ตวั  นอกจากน้ี คณะผูวิ้จยัไดอ้อกส ารวจอาณาเขตหากิน
ของไก่ป่าตุม้หูขาวท่ีกระจายในป่าบุ่งป่าทามของจงัหวดัยโสธร และ
ในเขตป่าธรรมชาติจงัหวดัศรีสะเกษท่ีติดต่อกบัประเทศกมัพชูา พบว่า
ลกัษณะท่ีปรากฏของไก่ป่าตุม้หูขาวจากแต่ละแหล่งมีความคลา้ยคลึง
กนั จึงมีความสนใจตอ้งการเพาะเล้ียงไก่ป่าตุม้หูขาวว่าควรมีอตัราพ่อ
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พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ในสายพนัธ์ยโสธรและศรีสะเกษเท่าใดท่ีจะให้
สมรรถนะในการผลิตท่ีดี  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
      เพ่ือศึกษาผลอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ต่ออตัราการผสมติด

และอตัราการฟักออกในไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ยโสธรและศรีสะเกษ 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ใช้ไก่ป่าตุม้หูขาว (รูปท่ี 1) สายพนัธ์ุยโสธรและ                   ศรี

สะเกษ อาย ุ1 ปี เพศผูส้ายพนัธ์ุละ 3 ตวั และเพศเมียสายพนัธ์ุละ 9 
ตวั รวม 24 ตวัจดัการเล้ียงดูไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ยโสธรและศรีสะ
เกษ มีอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์เป็น 1:2, 1:3 และ 1:4 ต่อคอก

ตามล าดบั ใช้คอก 6 คอก ขนาด 2x3 ม2 มีอุปกรณ์ให้น ้ าให้อาหาร 1 
ชุดต่อคอก ให้อาหารไก่พนัธุ์โปรตีนไม่น้อยกว่า 18% และหญา้สด 
ให้อาหารแบบไม่จ  ากดั จดัเป็น 13 ช่วงการไข่ (Period) แต่ละช่วง

การไข่มี 28 วนั เก็บไข่ทุกวนั ท าการเขียนหมายเลขคอกบนเปลือกไข่
ก่อนน าไปรักษาในตูอุ้ณหภูมิ 15°C น าไข่เรียงในถาดฟัก แลว้น าไข่
เขา้ตูฟั้กไข่ทุกสัปดาห์ เม่ือครบ 9 วนัหลงัน าไข่เขา้ฟัก ท าการส่องไข่ 
เม่ือครบ 19 วนั น าไข่ฟักมาวางเรียงในถาดเกิด และเม่ือครบ 20-21 
วนัหลงัน าไข่เขา้ฟัก  ไข่จะฟักออกเป็นลูกไก่ ด าเนินการน าไปกกเล้ียง

ดูต่อไป การบนัทึกขอ้มูลเร่ิมบนัทึกการไข่ในรอบ 1 ปี จากวนัท่ี 1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 ท าการบนัทึกการไข่ทุกวนัทุกคอก 
บนัทึกจ านวนไข่มีเช้ือทุกวนัท่ี 9 หลงัการน าไข่เขา้ฟัก และบนัทึก

จ านวนการฟักออกในวนัท่ี 20-21 หลงัการน าไข่เขา้ฟัก น าทุกค่าท่ี
บนัทึกไวม้าหาค่าเฉล่ียอตัราการไข่ อตัราการผสมติด และอตัราการ
ฟักออกต่อตัวต่อช่วงการไข่  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ 2x3 Factorial experiments 
in Randomized Complete Block Design (RCBD) น าขอ้มูล
ค่าเฉล่ียผลผลิตไข่ ไข่มีเช้ือ และไข่ท่ีฟักออกต่อตวัต่อ ช่วงการไข่ มา

วิเคราะห์หาความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งปัจจยัแต่ละระดบั  

  
รูปที่ 1 ไก่ป่าตุม้หูขาวพอ่แม่พนัธุ์ 
แหล่งข้อมูล ; ผูวิ้จยั 

 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1  จ านวนไข่และอัตราการไข่ในไก่ป่าตุ้มหูขาว อตัราพ่อพนัธุ์
ต่อแม่พนัธุ์ 1:2, 1:3 และ 1:4 ให้จ  านวนไข่ต่อแม่พนัธุ์ 1 ตวัต่อปีเป็น 
96.75, 81.08 และ 80.25 ฟอง (P>.05) ซ่ึงมี %การไข่ใน 1 ปี เป็น 

26.51, 22.21 และ 21.99% ตามล าดบั และในสายพนัธ์ุยโสธรและ
ศรีสะเกษให้จ  านวนไข่ต่อปีเป็น 83.64 และ 88.42 ฟอง (P>.05) ซ่ึง
มีอตัราการไข่ต่อปีเป็น 22.91 และ 24.22% ตามล าดบั พบว่า
ปฏิสมัพนัธ์ของไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ต่างกนัและมีอตัราพ่อพนัธุ์ต่อ

แม่พนัธุ์ ต่างกัน (AB interaction) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<.05) ซ่ึงสายพนัธุ์ศรีสะเกษมีอตัราการปล่อย
พอ่พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์  

1:2 ให้จ  านวนไข่เฉล่ียต่อช่วงการไข่มากท่ีสุดเป็น 9.62 ฟอง 
(ตารางท่ี 1) 

3.2  จ านวนไข่มีเช้ือและอัตราการผสมติด อตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่
พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ให้ไข่มีเช้ือเป็น 59.25, 57.33 และ 60.75 
ฟองตามล าดบั (P>.05) ซ่ึงมีอตัราการผสมติดเม่ือเทียบกบัจ านวนไข่
ทั้งหมดใน 1 ปีเป็น  61.24, 70.71 และ 75.70% ตามล าดบั และใน

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียการไข่ของแม่ไก่ป่าตุม้หูขาวต่อตวัต่อช่วงการไข่ 

ปัจจยั A ปัจจยั B 
ช่วงการไข่ เฉล่ีย 

(A)ns 

เฉล่ีย 
(B)ns 

รวม 
(AB) 

เฉล่ีย 
(AB)* 

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

a1 = ยโสธร 
b1=1:2 9.50 12.50 12.00 14.50 12.50 6.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 

83.64 
b1= 

96.75 
68.50 5.27b 

b2=1:3 9.33 16.00 15.67 12.00 9.67 7.33 5.67 6.00 4.00 3.00 0.00 0.50 0.00 89.17 6.86ab 

b3=1:4 4.25 9.00 14.25 13.00 11.00 10.50 11.00 8.50 5.25 6.00 0.00 0.50 0.00 b2= 
81.08 

93.25 7.17ab 

a2 =  
ศรีสะเกษ 

b1=1:2 10.00 11.50 10.50 10.00 13.50 13.00 10.50 7.50 5.00 3.50 9.00 9.00 10.50 
88.42 

125.00 9.62a 

b2=1:3 8.67 10.67 11.67 2.33 1.33 1.33 2.33 9.00 8.67 6.00 5.00 4.00 2.00 b3= 
80.25 

73.00 5.62b 

b3=1:4 8.00 6.75 7.00 7.25 6.25 8.75 5.00 5.75 2.25 0.25 5.00 4.00 1.00 67.25 5.17b 

*มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.05)               nsไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
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สายพนัธ์ุยโสธรและศรีสะเกษให้ไข่มีเช้ือเป็น 72.83 และ 45.39 
ฟองตามล าดบั (P<.01) ซ่ึงมีอตัราการผสมติดเป็น 82.08 และ 

51.34% ตามล าดบั พบว่าไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ต่างกนัและมีอตัรา
พอ่พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P>.05) (ตารางท่ี 2) 
3.3 จ านวนไข่ฟักออกและอัตราการฟักออก อตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่

พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ให้ไข่ฟักออกเป็น  40.25, 39.83 และ 
50.88 ฟองตามล าดบั (P>.05) ซ่ึงมีอตัราการฟักออกเม่ือเทียบกบั
จ านวนไข่ทั้งหมดใน 1 ปี เป็น 41.60, 49.13 และ 63.40% 
ตามล าดบั และในสายพนัธ์ุยโสธรและศรีสะเกษให้ไข่ฟักออกเป็น 

58.00 และ 29.31 ฟองตามล าดับ (P<.01) ซ่ึงมีอตัราการฟัก

ออกเป็น 69.35 และ 33.14% พบว่าไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ต่างกนั
และมีอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ (P<.05) (ตารางท่ี 3)  
จากการศึกษาในคร้ังน้ี สมรรถนะการผลิตของไก่ป่าตุม้หูขาวไม่

มีความต่างกัน (P>.05) เม่ือมีอตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์
ต่างกนั ส่วนจ านวนไข่สายพนัธุ์ยโสธรกบัศรีสะเกษไม่มีความต่างกนั 

(P>.05) แต่สายพนัธุ์ยโสธรมีจ านวนไข่มีเช้ือและจ านวนไข่ฟักออก
ดีกวา่สายพนัธุ์ศรีสะเกษ (P<.01) (ตารางท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 สมรรถนะในการผลิตของไก่ป่าตุม้หูขาว 

อตัราการ
ปล่อยพ่อ- 
แม่พนัธุ์ 

จ านวน
ไข่ ns 

จ านวน 
ไข่มีเช้ือ 

ns 

จ านวนไข่ 
ฟักออก ns 

%
อตัรา 
การ
ไข่ 

%การ
ผสมติด 

%การ 
ฟักออก 

1:2 96.75 59.25 40.25 26.51 61.24 41.60 
1:3 81.08 57.33 39.83 22.21 70.71 49.13 
1:4 80.25 60.75 50.88 21.99 75.70 63.40 

สายพนัธุ์ จ านวน
ไข่ ns 

จ านวน 
ไข่มีเช้ือ ** 

จ านวนไข่ 
ฟักออก ** 

%อตัรา 
การไข่ 

%การ
ผสมติด 

%การ 
ฟักออก 

ยโสธร 83.64 72.83a 58.00a 22.91 82.08 69.35 
ศรีสะเกษ 88.42 45.39b 29.31 b 24.22 51.34 33.14 

 

จากตารางท่ี 4 ในสายพนัธุ์ยโสธรมีการให้ไข่ท่ีมีลกัษณะเป็นฤดู
ผสมพนัธ์ุ (Breeding season) เด่นชดักว่าสายพนัธุ์ศรีสะเกษ (รูปท่ี 
2) มีความเป็นไปไดว้่า สายพนัธุ์ศรีสะเกษอาจมีการผสมขา้มกบัไก่
พ้ืนเมืองใกลช้ายขอบป่าของหมู่บา้นก็เป็นได ้ท าให้ไดรั้บอิทธิพลจาก

การผสมข้าม (Heterosis) ส่งผลให้มีจ  านวนไข่มากกว่าสายพนัธุ์

ยโสธร ส่วน %การผสมติดของสายพนัธุ์ยโสธรจะดีกว่าสายพนัธุ์ศรี
สะเกษอาจเป็นเพราะว่าในเขตป่าบุ่งป่าทามของจงัหวดัยโสธรนั้นมี
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามากกว่าเขตป่าธรรมชาติของจงัหวดัศรี
สะเกษท่ีติดต่อกบัประเทศกมัพชูา ท าให้ไก่ป่าสายพนัธุ์ยโสธรมีความ
สมบูรณ์พนัธุ์มากกวา่สายพนัธุ์ศรีสะเกษ และอาจเป็นอิทธิพลของพ่อ
พนัธุ์ท่ีคุมฝงูมาจากไก่ป่าท่ีไม่มีการผสมขา้มกบัไก่พ้ืนเมือง ท าให้การ
ผสมติดมีอิทธิพลของฤดูผสมพันธ์ุ ส าหรับอัตราการฟักออกจะ
สมัพนัธ์กบัอตัราการผสมติด 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียการฟักออกของไข่ไก่ป่าตุม้หูขาวต่อ ผลผลิตไข่แม่พนัธุ์ 1 ตวัต่อช่วงการไข่ 

ปัจจยั A ปัจจยั B 
ช่วงการไข่ เฉล่ีย 

(A)** 

เฉล่ีย 
 (B)ns 

รวม 
(AB) 

เฉล่ีย 
(AB)ns 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a1 = ยโสธร 
b1=1:2 6.00 10.00 9.50 11.00 6.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 

58.00a 

b1= 
40.25 

46.00 3.54 

b2=1:3 7.67 10.33 11.33 5.33 3.33 3.00 2.67 2.67 3.00 2.67 0.00 0.00 0.00 52.00 4.00 

b3=1:4 3.75 3.25 12.75 9.75 6.50 7.25 10.00 6.75 4.50 4.75 3.50 2.75 0.50 b2= 
39.83 

76.00 5.85 

a2 =  
ศรีสะเกษ 

b1=1:2 5.00 2.00 1.00 6.00 4.00 4.50 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 4.00 1.00 

29.31b 

34.50 2.65 

b2=1:3 3.33 5.33 1.33 0.33 0.33 0.67 0.00 3.67 2.00 2.00 2.33 3.67 2.67 b3= 
50.88 

27.67 2.13 

b3=1:4 5.00 4.00 1.75 5.00 2.00 3.25 0.50 2.75 0.50 0.00 0.50 0.25 0.25 25.75 1.99 

**มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01)                       nsไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
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รูปที ่2 พอ่พนัธ์ุไก่ป่าตุม้หูขาว สาวพนัธ์ศรีสะเกษ (ขวา) 
และยโสธร (ซา้ย)  

แหล่งข้อมูล ; ผูวิ้จยั 
     อตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:4 (รูปท่ี 3) ให้อตัราการผสมติด

และอตัราการฟักออกต่อปีมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะไก่ป่าตุม้หูขาวมี

พฤติกรรมทางสงัคมท่ีพอ่พนัธุ์ 1 ตวัอยูร่วมกบัแม่พนัธุ์หลายตวัได ้ท า
ให้มีความตอ้งการพนัธ์ุ (Libido) มากกวา่อยูก่บัแม่พนัธุ์นอ้ยตวั 

 
รูปที ่3 ไก่ป่าตุม้หูขาวพอ่พนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:4  

แหล่งข้อมูล ; ผูวิ้จยั 
การเล้ียงดูไก่ป่าตุม้หูขาวท่ีมีอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:2, 1:3 

และ 1:4 สายพนัธุ์ยโสธรและศรีสะเกษ พบวา่เฉล่ียในแม่ไก่ 1 ตวั ท า
การเก็บไข่เขา้ฟักเป็นเวลา 1 ปี จากวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 มีการให้ไข่ต่อปี 86.03 ฟอง ไข่มีเช้ือต่อปี 59.11 ฟอง และไข่
ฟักออกต่อปี 43.65 ฟอง ซ่ึงมากกว่าสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์า ท่ีท  าการ
เก็บไข่ไก่ป่าตุม้หูขาวเขา้ฟักในเดือนมกราคมถึงเมษายน จ านวน 120 
วนั และมากกวา่จ านวนไข่ท่ีพบในธรรมชาติ อาจเป็นเพราะว่าจ  านวน
วนัในการเก็บขอ้มูลของการศึกษาในคร้ังน้ีมากกว่าการจดัการเล้ียงดู
ของสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์า และสถานีเพาะเล้ียงสัตวป่์ายงัมีขอ้จ ากดั
เร่ืองงบประมาณค่าอาหารสัตว ์จึงท าให้ไก่ป่าตุม้หูขาวมีผลผลิตต ่า
กว่าการศึกษาในคร้ังน้ี และไก่ป่าในธรรมชาติมีอาหารท่ีไม่สมบูรณ์
เท่าการเล้ียงดูในระบบฟาร์ม หรือมีศตัรูธรรมชาติ จึงมีผลผลิตไข่ต  ่า
กว่าในสถานีเพาะเ ล้ียงสัตว์ป่าและต ่ ากว่าการจัดการเ ล้ียงดูใน
การศึกษาในคร้ังน้ีเช่นกนั  

 สรุปผลการทดลอง 
สมรรถนะการผลิตของไก่ป่าตุม้หูขาวไม่มีความต่างกนั (P>.05) 

เม่ือมีอตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ต่างกนั ส่วนจ านวนไข่สาย

พนัธุ์ยโสธรกับศรีสะเกษไม่มีความต่างกัน (P>.05) แต่สายพนัธุ์
ยโสธรมีจ านวนไข่มีเช้ือและจ านวนไข่ฟักออกดีกว่าสายพนัธุ์ศรีสะ

เกษ (P<.01) อตัราการผสมติดและอตัราการฟักออกในไก่ป่าตุม้หู
ขาวสายพนัธุ์ยโสธรดีกวา่สายพนัธุ์ศรีสะเกษ และในอตัราพ่อพนัธุ์ต่อ

แม่พนัธุ์ 1:4 ดีกวา่ทุกอตัรา  
 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาการจดัจ าแนกกลุ่มไก่ป่า

ตุม้หูขาวด้วยวิธีเทคนิคอณูพนัธุศาสตร์ (Molecular Genetics 
Techniques) โดยตรวจดีเอ็นเอ เพ่ือยืนยนัสายพนัธุ์ไก่ป่าตุม้หูขาว 
และท าการเพาะเล้ียงไก่ป่าตุม้หูขาวสายพนัธุ์ท่ีเป็นไก่ป่าตุม้หูขาวแท้

ดว้ยอตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:4 เพ่ือน าพ่อพนัธุ์รุ่นลูกมา
ท าการรีดเก็บน ้ าเช้ือแบบแช่แข็ง จะเป็นการอนุรักษพ์นัธุกรรมไก่ป่า
ตุม้หูขาวแทท่ี้ย ัง่ยนืต่อไป  

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณศูนยเ์ครือข่ายวิจยัและพฒันาด้านการปรับปรุงพนัธุ์

สัตว์ (ไก่พ้ืนเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  
สนบัสนุนงบประมาณในการท าวิจยั ขอขอบคุณโครงการอนุรักษแ์ละ
รวบรวมพนัธ์ุสตัวป่์า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธรท่ีให้การสนบัสนุนพนัธ์ุสตัวแ์ละโรงเรือนในการศึกษาทดลอง  
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2559, หนา้ 453-467.    

http://breeding.dld.go.th/biodiversity/chm/pvp_chm/provineculture/Kai%20tong.htm
http://breeding.dld.go.th/biodiversity/chm/pvp_chm/provineculture/Kai%20tong.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7809067
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kondo%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7809067


การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-202- 
 
 

[4] ฌรี  สอนสา และ บุษบง  กาญจนสาขา,  “การส ารวจและ
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกในนกธรรมชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”, ในผลงานวิจัยและรายงาน

ความก้าวหน้างานวิจัย ประจ าปี 2555 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช, 
กรุงเทพ ฯ, พ.ศ. 2557, หนา้ 151-183. 

[5] ตวงรัตน ์  โพธ์ิเท่ียง และศศิธร  ส าโรงแสง, “การส ารวจและ
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกในนกธรรมชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”, ในผลงานวิจัยและรายงาน

ความก้าวหน้างานวิจัยประจ าปี 2554 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 
กรุงเทพ ฯ, พ.ศ.2555, หนา้ 131-140. 

[6] ตวงรัตน์  โพธ์ิเท่ียง, “การส ารวจและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด
ของโรคไขห้วดันกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”, 
ในผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจ าปี2553 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช, กรุงเทพ ฯ. พ.ศ.2554, หนา้ 169-178. 

[7] ตวงรัตน์  โพธ์ิเท่ียง, “การส ารวจและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด
ของโรคไขห้วดันกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”, 
ในผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจ าปี 2552. 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช, กรุงเทพ ฯ, พ.ศ.2553, หนา้ 36-47. 

[8] Eriksson,J., G. Larson, U. Gunnarsson, B. Bed’hom, 
M. Tixier-Boichard, L.Stro¨ mstedt, D. Wright, A. 
Jungerius,  A. Vereijken, E. Randi, P. Jensen, and 
L.Andersson.  “Identification of the Yellow Skin 
Gene Reveals a Hybrid Origin of the Domestic 
Chicken”.  PLoS Genetics  Volume 4 | Issue 2 | 
e1000010| www.plosgenetics.org 1 2008 |, 2008. 

[9] เทวินทร์ วงษพ์ระลบั.  “สัตวพ้ื์นเมือง มรดกล ้าค่าทางชีววิทยา
ในสถานการณ์ใกลสู้ญพนัธ์ุ”. แก่นเกษตร 36: 95-98, 2551. 

[10] สมพงค์  บุญสนอง, “การศึกษาอตัราการกินอาหารและการ
เจริญเติบโตของไก่ป่าตุม้หูแดง”, กิจกรรมโครงการภายใต้

มาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ (โครงการ
มิยาซาวา) สถานีวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์ป่าภูเขียว  ส่วนวิจัยสัตว์
ป่า ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, พ.ศ.2543. 

[11] สมพงค ์ บุญสนอง, “การเพาะเล้ียงไก่ป่า”,  เอกสารเผยแพร่ 
สถานีวิจัยการเพาะเลีย้งสัตว์ป่าภูเขียว ส่วนวิจัยอุทยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ.2545. 

[12] สมพงค ์ บุญสนอง,  “การศึกษาผลของสีเปลือกไข่ต่ออตัรา
การฟักออกของไก่ป่าตุม้หูแดง”,  กลุ่มวิจัยการเพาะเลีย้ง 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ.2547. 

[13] สมพงค์  บุญสนอง และสุรีรัตน์ ประเสริฐสาร, “การจ าแนก
ลกัษณะไข่ของสัตวต์ระกูลไก่ฟ้าบางชนิด”,  กลุ่มวิจัยการ
เพาะเลีย้ง ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธ์ุพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ.2547.   
 



National Conference of NIVEA. 1: 203-211 (2019)           การประชุมวชิาการระดบัชาติ สษน. 1: 203-211 (2562) 

 

ผลของเช้ือจุลนิทรีย์อเีอม็ทีม่ีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินและคุณภาพของมูลไส้เดือนดิน   
Effect of EM on Growth of Earthworms and Vermicompost Quality 

 
สุธา ทองขาว 1, * 

 
 
 

Abstract 

 Study the effect of using Effective Microorganisms (EM) on earthworm growth and study the quality of 
vermicompost on plant growth. Consisting of 2 experiments 1) The study of the effect of using EM microorganisms on the 
growth of earthworms. Using a CRD research plan consisting of 3 treatments, 4 replications, as follows: cow manure, cow 
manure mixed with morning glory fermented with water, cow manure mixed with morning glory fermented with EM. 2) 
Study of the quality of vermicompost on plant growth using morning glory as a test plant. Using the RCBD research plan, 
consisting of 4 treatments, 4 replications as follows: Cow dung, vermicompost obtained from culture using cow dung and 
morning glory fermented with water, vermicompost obtained from culture using cow dung and morning glory fermented 
with EM, urea fertilizer. The research found that survival percentage and number of embryoes of all earthworms were not 
statistically different. The weight of earthworms found that earthworms cultivated in materials containing cow dung and 
EM fermented morning glory with the best growth average weight 227.25 grams, followed by T2 and T3, average weight 
178.75 and 153.75 grams, respectively , with different statistically in significant. The study of the quality of vermicompost 
on the growth of morning glory, it was found that Using urea fertilizer Morning glory grows best The average fresh weight 
of 8.15 kg per second, followed by the use of earthworms derived from raising by using cow dung with EM fermented 
morning glory, earthworm data obtained from culture using cow dung and fermented morning glory Plain water and cow 
dung, average weight of 7.52, 5.30 and 4.25 kg respectively, with different statistically in significant 

Keywords : EM (Effective Microorganisms), Earthworms,  Vermicompost 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาผลของการใชเ้ช้ือจุลินทรียอี์เอ็มท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตของไส้เ ดือนดินและคุณภาพของมูล
ไส้ เ ดือนดิน มี จุดประสงค์ เพื่ อ ศึกษาผลของการใช้
เช้ือจุลินทรียอี์เอ็มท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน 
และศึกษาคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ประกอบดว้ย 2 การทดลอง 1) การศึกษาผลของการ
ใชเ้ช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน 
ใชแ้ผนการวิจยัแบบ CRD ประกอบดว้ย 3 ส่ิงทดลอง 4 ซ ้ า 
ดงัน้ี มูลววั, มูลววัผสมกับผกับุ้งหมกัดว้ยน ้ าเปล่า, มูลววั
ผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็     2) การศึกษาคุณภาพของมูล
ไส้เดือนดินท่ีมีผลต่อการเจริญ เติบโตของพืชโดยใชผ้กับุง้
เป็นพืชทดสอบ ใชแ้ผนการวิจัยแบบ RCBD ประกอบไป
ดว้ย 4 ส่ิงทดลอง, 4 ซ ้ า ดงัน้ี มูลววั,  มูลไส้เดือนดินท่ีได้
จากการเ ล้ียงโดยใช้มูลวัวกับผักบุ้งหมักน ้ า เปล่า, มูล
ไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงโดยใชข้ี้ววักบัผกับุง้หมกัดว้ยอี
เอ็ม, ปุ๋ยยเูรีย  ผลการวิจยัพบว่า เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอด
และจ านวนตัวอ่อนของไส้เ ดือนดินทุกส่ิงทดลองไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ด้านน ้ าหนักของไส้เดือนดิน พบว่า 
ไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุท่ีประกอบดว้ยข้ีววักบัผกับุง้หมกั
ด้วยอีเอ็ม มีการเจริญ เติบโตดีท่ีสุด น ้ าหนักเฉล่ีย 227.25 
กรัม รองลงไปเป็น T2 และ T3 น ้ าหนกัเฉล่ีย 178.75 และ 
153.75 กรัมตามล าดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ จาก
การศึกษาคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของผกับุ้งพบว่า การใช้ปุ๋ยยูเรีย ผกับุ้งเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
น ้ าหนกัสดเฉล่ีย 8.15 ก.ก.ต่อแปลง รองลงไปเป็นการใชมู้ล
ไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงโดยใชข้ี้ววักบัผกับุง้หมกัดว้ยอี
เอม็,  มูลไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงโดยใชมู้ลววักบัผกับุง้
หมกัน ้ าเปล่า และมูลววั น ้ าหนักสดเฉล่ียเท่ากบั 7.52, 5.30 
และ 4.25 ก.ก. ตามล าดบั 
ค าส าคญั : เช้ือจุลินทรียอี์เอม็, ไสเ้ดือนดิน, มูลไสเ้ดือนดิน 
 

1. บทน า 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทส าคญัในการ
จดัการเรียนการสอนทางดา้นอาชีวศึกษาเกษตร ไดต้ระหนกั

ถึงปัญหาขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษผกั เศษผลไม ้ท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และขยะจากครัวเรือน 
ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการเล้ียงไส้เดือนดินโดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือใชบ้ าบดัขยะอินทรียท่ี์มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
จากการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษ พบวา่ในปี พ.ศ.2551 
มีปริมาณขยะประมาณ 15.03 ลา้นตนัต่อปี ส่วนมากเป็น
ขยะอินทรีย ์ [1] แกปั้ญหาดว้ยการฝังกลบ ก่อให้เกิดปัญหา
กล่ินเหม็น เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคต่างๆ ตามมา  การ
แกปั้ญหาขยะอินทรียโ์ดยการน ามาใชเ้ล้ียงไส้เดือนดิน จึง
เป็นวธีิการท่ีเหมาะสม นอกจากขยะจะลดปริมาณลง ยงัเป็น
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับขยะอินทรีย ์[6] ขยะ
อินทรียเ์ม่ือถูกไส้เดือนดินย่อยสลายแลว้จะไดมู้ลไส้เดือน
ดิน น ้ าหมักมูลไส้เดือนดิน และตัวไส้เดือนดิน สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในทางการเกษตรได้ เหตุผลส าคญัท่ีมี
การน าไสเ้ดือนดินมาใชใ้นการบ าบดั ยอ่ยสลายขยะอินทรีย ์
เพราะไส้เดือนดินเป็นสัตวท่ี์มีอยู่ตามธรรมชาติ มีบทบาท
ส าคญัในการท าให้คุณสมบติัของดินทางดา้นกายภาพและ
ทางเคมีดีข้ึน ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะไปเปล่ียนแปลง
สมบัติทางฟิสิกส์ดินและปรับปรุงโครงสร้างของดิน [5] 
โดยตวัไส้เดือนดินท่ีชอนไชอยู่ในดินจะท าให้ดินมีความ
โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้น มูลไส้เดือนดินมีคุณสมบติัเป็น
ปุ๋ยอินทรียท่ี์มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชครบทุกธาตุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มีธาตุไนโตรเจน 1.50-2.30% จึงท าให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ [6] การเล้ียงไส้เดือนดินท าไดง่้าย 
ใช้ต้นทุนต ่ า  และผู ้เ ล้ียงไม่จ า เ ป็นต้อง มีความรู้หรือ
ประสบการณ์มาก่อน เพียงแค่มีมูลสัตว ์เศษผกั เศษอาหาร 
ส าหรับเป็นแหล่งอาศยั และเป็นแหล่งอาหารก็พอเพียงกบั
ความตอ้งการในการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน สายพนัธ์ุ
ท่ีน ามาเล้ียงมีทั้งสายพนัธ์ุทอ้งถ่ินของประเทศไทย และสาย
พนัธ์ุต่างประเทศ ท่ีสามารถขยายพนัธ์ุ และเจริญเติบโตใน
สภาพอากาศของประเทศไทยได้ สายพนัธ์ุท่ีใชเ้ล้ียงไดแ้ก่ 
ไส้เดือนสายพนัธ์ุสีน ้ าเงิน (Blue worm) สายพนัธ์ุแอฟริกนั
ไนท์คลอเรอร์ (African night clawer) และสายพนัธ์ุข้ีตาแร่ 
จุดประสงค์ในการเล้ียงท่ีนอกเหนือจากการบ าบัดขยะ
อินทรียแ์ลว้ ยงัเป็นการเล้ียงเพ่ือให้ได้ตวัไส้เดือนและมูล
ไส้เดือน วิธีการเล้ียงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีให้เศษ
ผกั ผลไม ้เศษอาหารโดยตรง มาเป็นการน ามาหมกัให้เน่า
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เละเสียก่อน เพ่ือใหไ้สเ้ดือนดินกินอาหารไดส้ะดวก รวดเร็ว 
เพราะการกินอาหารของไสเ้ดือนดิน ใชว้ธีิดูดของเหลวเขา้สู่
ร่างกาย แต่การหมกัเศษผกัก่อให้เกิดปัญหากล่ินเหม็นเน่า 
เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว จึงมีแนวคิดทดลองน าจุลินทรียอี์เอ็ม
มาใช้ในการหมักเศษผัก ซ่ึงการใช้อีเอ็มดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบต่อการขยายพันธ์ุและการเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดิน เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริง ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเพื่อให้
ทราบวา่ เช้ือจุลินทรียอี์เอ็ม เม่ือน ามาใชห้มกัร่วมกบัเศษผกั
ท่ีใชเ้ล้ียงไส้เดือนดิน จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดิน ตลอดจนมีผลต่อคุณภาพของมูลไส้เดือน
ดินหรือไม่  ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรและประชาชน สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1 วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาผลของเช้ือจุลินทรีย์อีเอ็มท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตของไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุท่ีแตกต่างกนั และ
ศึกษาคุณภาพของมูลไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือน
ดินในวสัดุท่ีใชเ้ล้ียงต่าง ๆ  

2.2 วธีิการด าเนินการวจิยั 
2.2.1 การทดลองที ่1 การศึกษาผลของอีเอม็ท่ีมีต่อ   
การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุต่าง 

ๆ ใชแ้ผนการวจิยัแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 3 ส่ิงทดลอง  4 ซ ้ า 
ดงัน้ี มูลววั (T1) มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า (T2) 
มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม (T3) ด าเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) การเตรียมวสัดุใชเ้ล้ียงไสเ้ดือนดิน ท าไดด้งัน้ี 
  (1) แช่มูลววัในน ้ า 7 วนั ตกัใส่วงบ่อซีเมนตไ์ม่

อุดกน้ใหน้ ้ าส่วนเกินระบายออก บ่มต่อ 3 วนัเพ่ือให้แน่ใจวา่
มูลววัไม่มีความร้อนเหลืออยู ่

  (2) หั่นผกับุง้เป็นช้ินเล็ก ๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 น าไปหมกัในถงัพลาสติกกบัน ้ าเปล่า อตัรา ผกับุง้ 3 
ก.ก.ต่อน ้ าเปล่า 1 ลิตร ส่วนท่ี 2 น าไปหมกัในถงัพลาสติกกบั
น ้ าเปล่า อตัรา ผกับุง้ 3 ก.ก.ต่ออีเอม็ จ านวน 1 ลิตร  เป็นเวลา 
7 วนั เทน ้ าท่ีเกิดจากการหมกัออก 

  (3) เตรียมวสัดุใช้เล้ียงไส้เดือนดินแต่ละส่ิง
ทดลอง ดงัน้ี 

        T1 : ใส่มูลววัท่ีแช่น ้ าแลว้ในกาละมงั
พลาสติก 4 ก.ก.ต่อกาละมงั (Replication) 

        T2 : ผสมมูลววัท่ีแช่น ้ าแลว้กบัผกับุง้หมกั
ดว้ยน ้ าเปล่า อตัรา 1:1 น าส่วนผสมใส่กาละมงัพลาสติก 4 
ก.ก.ต่อกาละมงั (Replication) 

        T3 : ผสมมูลววัท่ีแช่น ้ าแลว้กบัผกับุง้หมกั
ดว้ยอีเอ็ม อตัรา 1:1 น าส่วนผสมใส่กาละมงัพลาสติก 4 ก.ก.
ต่อกาละมงั (Replication) 

      ควบคุมความช้ืนวสัดุใช้เล้ียงทั้ ง 4 ส่ิงทดลอง 
ให้ได ้70-80 % (ตรวจสอบโดยก าส่วนผสม ป้ันเป็นกอ้นได ้
ไม่มีน ้ าเลด็ออกมา) 

2) ท าการทดลองผลของอีเอ็มท่ีมีต่อการมีชีวิตรอด
และการขยายพนัธ์ุของไส้เดือน โดยคดัเลือกไส้เดือนระยะ
โตเต็มท่ีพร้อมขยายพนัธ์ุ ใส่ในกาละมงัท่ีบรรจุวสัดุใชเ้ล้ียง
ของแต่ละส่ิงทดลอง จ านวน 100 ตัวต่อกาละมัง 
(Replication) เม่ือครบ 30 วนั คดัแยกไส้เดือนออกมานับ
จ านวนไส้เดือนท่ีมีชีวิตรอด จากนั้ นเล้ียงต่อไป เพ่ือให้
ไส้เดือนออกไข่ ฟักเป็นตวัอ่อน เป็นระยะเวลา 60 วนั เม่ือ
ครบก าหนดท าการนบัจ านวนตวัอ่อนไสเ้ดือนดิน 

3 )  ท า ก า รทดลองผลของ อี เ อ็ ม ท่ี มี ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุต่างกนั โดยน าตวั
อ่อนท่ีเพาะเล้ียงไว ้(เป็นตวัอ่อนท่ีเพาะเล้ียงไวโ้ดยตรงโดย
ใชมู้ลววัหมกัเป็นอาหาร เพื่อใช้ในการทดลองโดยเฉพาะ) 
ชัง่น ้ าหนกัตวัอ่อนไสเ้ดือนดินใส่ในกาละมงัของวสัดุใชเ้ล้ียง
ในแต่ละส่ิงทดลอง อตัรา  25 กรัมต่อซ ้ า หรือต่อกาละมงั 
เล้ียงไวเ้ป็นระยะเวลา 75 วนั จากนั้นคดัแยกไส้เดือนดิน
ออกมาชัง่น ้ าหนกั 

       2.2.2 การทดลองที่ 2  การศึกษาคุณภาพของ
มูลไส้เดือนดินท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ในท่ีน้ีใช้
ผกับุ้งเป็นพืชทดสอบ ใช้แผนการวิจัยแบบสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ (RCBD) 4 ส่ิงทดลอง 4 ซ ้ า ดงัน้ี มูลววั (T1) มูล
ไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงด้วยมูลววัผสมกบัผกับุง้หมกั
ดว้ยน ้ าเปล่า (T2) มูลไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววั
ผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ (T3) และ ปุ๋ยยเูรีย (T4) 

           การด าเนินการทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี 
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1) เก็บมูลไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือนดิน
ในวสัดุท่ีใชเ้ล้ียงแต่ละส่ิงทดลอง  

2) เตรียมแปลงปลูกผกับุง้เพื่อใชท้ดสอบคุณภาพ
ของมูลไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากแต่ละส่ิงทดลอง ขนาดของแปลง 
1x2 เมตร เป็นจ านวน 16 แปลง (4 ส่ิงทดลอง 4 ซ ้ า) 

3) เตรียมเมลด็ผกับุง้พนัธ์ุเรียวไผ ่ของบริษทัเจียไต๋ 
แช่น ้ าคดัเมล็ดท่ีเสียออก แช่นาน 6 ชัว่โมง ตกัเมล็ดออก ผึ่ง
เมลด็ใหแ้หง้พอหมาด ชัง่เมล็ดลงปลูกในแปลง แปลงละ 84 
กรัม ปลูกแบบโรยเมลด็เป็นแถว ดงัน้ี 
           T1 : ใส่มูลววัรองพ้ืน 2 ก.ก.ต่อแปลง น าเมล็ดผกับุง้
ลงปลูกในแปลง รดน ้ า ก าจดัวชัพืช หลงัจากนั้นหวา่นมูลววั 
2 ก.ก.ต่อแปลง ทุก 7 วนั 

 T2 : ใส่มูลไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววั
ผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า ใส่รองพ้ืนก่อนหว่านเมล็ด 
(2 ก.ก.ต่อแปลง) รดน ้ า ก าจัดวชัพืช หลงัจากนั้นหว่านมูล
ไสเ้ดือน 2 ก.ก.ต่อแปลง ทุก 7 วนั 

 T3 : ใส่มูลไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววั
ผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม ใส่รองพ้ืนก่อนหว่านเมล็ด (2 
ก.ก.ต่อแปลง) รดน ้ า ก าจัดวชัพืช หลังจากนั้ นหว่านมูล
ไสเ้ดือน 2 ก.ก.ต่อแปลง ทุก 7 วนั 

 T4 : ใส่ปุ๋ยยเูรียรองพ้ืนก่อนหว่านเมล็ด  (200 กรัม
ต่อแปลง) หลงัจากนั้นผสมปุ๋ยยเูรียกบัน ้ าอตัรา 20 กรัมต่อน ้ า 
8 ลิตร รดผกับุง้ทุก 7 วนั 

 4) หลงัจากปลูกผกับุง้ 28 วนั เก็บผกับุง้ในแต่ละ
แปลง เก็บทั้งตน้ ลา้งรากใหส้ะอาด ชัง่น ้ าหนกัเป็น ก.ก. 

3.3 การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เก็บขอ้มูลผลของอีเอ็มท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและ

ความสามารถในการอยูร่อดของไส้เดือนดิน โดยนบัจ านวน
ไสเ้ดือนท่ีเหลือหลงัจากเล้ียงได ้30 วนั (จากจ านวน 100 ตวั) 

2. เก็บขอ้มูลผลของอีเอ็มท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดินทางด้านการขยายพนัธ์ุ ได้แก่ การฟักไข่
เจริญเป็นตวัอ่อน โดยการนับจ านวนตวัอ่อนไส้เดือนดินท่ี
เกิดจากการปล่อยไส้เดือนตวัเต็มวยั จ านวน 100 ตวัต่อซ ้ า 
เล้ียงในวสัดุต่างกนันาน 60 วนั ศึกษาต่อเน่ืองจากการศึกษา
ผลของอีเอม็ท่ีมีต่อการด ารงชีวติและความสามารถในการอยู่
รอดของไส้เดือนดิน จากขอ้ 1 (โดยท าการเล้ียงไส้เดือน

ต่อไปเพ่ือให้ไส้เดือนท่ีโตเต็มวยัออกไข่ ฟักไข่เจริญเป็นตวั
อ่อน 

3. เก็บขอ้มูลผลของอีเอ็มท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
ของไสเ้ดือนดินทางดา้นการเจริญเติบโต โดยการชัง่น ้ าหนกั
ของไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุต่างกนั เป็นระยะเวลา 75 วนั 

4. ศึกษาคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในแต่ละ
ส่ิงทดลอง โดยทดสอบกบัผกับุง้ ชัง่น ้ าหนักของผกับุง้หลงั
ปลูก 28 วนั 

5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย
ใชต้าราง ANOVA ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

การวเิคราะห์การทดลอง 
วิเคราะห์ความแปรปรวนขอ้มูลดว้ยวิธี  Analysis 

of variance (ANOVA)  แลว้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ดว้ย  Least Significant Difference ( LSD. ) 

สถานทีท่ าการทดลอง 
แผนกวิชาพื ชศาสต ร์   วิทยาลัย เกษตรและ

เทคโนโลยเีชียงใหม่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ระยะเวลาการทดลอง 
มีนาคม - กนัยายน 2558 
 

3. ผลการวจิยั 

การทดลองที ่1 ศึกษาผลของเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตของไสเ้ดือนดิน 

     ผลของเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีมีตอ่เปอร์เซ็นตก์ารรอด
ชีวติของไสเ้ดือนดิน โดยนบัจ านวนท่ีคงเหลือหลงัจากเล้ียง
ได ้30 วนั พบวา่ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติของไสเ้ดือนดินท่ี
เล้ียงดว้ยมูลววักบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ (T3) มีเปอร์เซ็นต์
การรอดชีวติของไสเ้ดือนดินมากท่ีสุด โดยเฉล่ียเท่ากบั 
99.50 รองลงไปไดแ้ก่ T1 และ T2 ท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารรอด
ชีวติของไสเ้ดือนดินมากท่ีสุด โดยเฉล่ียเท่ากบั 98.50 และ 
97.75 ตามล าดบั ใหผ้ลท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติของไสเ้ดือนดิน  
ส่ิงทดลอง (Treatment) 

 
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 

ของไส้เดือนดิน 

T1  มูลววั (control) 98.50a 
T2  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า 97.75a 
T3  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม 99.50a 

 F-Test 
 % C.V 

NS 
1.54 

 
ผลกระทบของอเีอม็ทีม่ต่ีอการขยายพนัธ์ุ (การออกไข่ 

การฟักไข่) และการเจริญเตบิโตของไส้เดือนดนิ โดยการนบั
จ านวนตวัอ่อนไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการปล่อยไสเ้ดือนตวั
เตม็วยั จ านวน 100 ตวัต่อซ ้ า เล้ียงในวสัดุต่างกนันาน 2 
เดือน (ศึกษาต่อเน่ืองจากการศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ
ของไสเ้ดือนดิน โดยท าการเล้ียงไสเ้ดือนต่อไปเพ่ือให้
ไสเ้ดือนท่ีโตเตม็วยัออกไข่ ฟักไข่เจริญเป็นตวัอ่อน) พบวา่ 
วสัดุใชเ้ล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ (T1) 
ไดต้วัอ่อนมากท่ีสุด 229.75 ตวั รองลงไปไดแ้ก่ T2 และ T3 
ไดต้วัอ่อน 228.5 และ 222.75 ตามล าดบั ใหผ้ลไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2   จ  านวนตวัอ่อนไส้เดือนดิน (ตวั) 

ส่ิงทดลอง (Treatment) 
 

จ านวนตัวอ่อน 
ไส้เดือนดิน 

T1  มูลววั (control) 222.75 a 
T2  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า 228.50 a 
T3  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม 229.75 a 

 F-Test 
 % C.V 

NS 
3.908 

  

     
ผลของอีเอม็ท่ีมีต่อน ้ าหนกัของไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงใน

วสัดุต่างกนั โดยท าการเล้ียงไสเ้ดือนดินในแต่ละส่ิงทดลอง
เป็นระยะเวลา 75 วนั จากนั้นคดัแยกไสเ้ดือนดินออกมาชัง่
น ้ าหนกั พบวา่ วสัดุใชเ้ล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกบัผกับุง้หมกั
ดว้ยอีเอม็ (T1) ไสเ้ดือนดินมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด 227.25 กรัม/
กาละมงั (จากน ้ าหนกัไสเ้ดือนดินเร่ิมตน้ 25 กรัมต่อกา
ละมงั) รองลงไปไดแ้ก่ T2 และ T1 น ้าหนกั 178.75 และ 
153.75 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
 
 

ตารางที่ 3  น ้าหนกัของไส้เดือนดิน (กรัม) 

ส่ิงทดลอง (Treatment) 
 

น ้าหนักของไส้เดือนดิน 
(กรัม/กาละมัง) 

T1  มูลววั (control) 153.75c 
T2  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า 178.75 b 
T3  มูลววัผสมกบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม 227.25 a 

 F-Test 
 % C.V 

363.66** 
2.10 

 

การทดลองที ่2  ศึกษาผลของเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีมีต่อ
คุณภาพของมูลไสเ้ดือนดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของพืช 

การศึกษาคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดินท่ีเล้ียงในแต่ละส่ิง
ทดลองท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้ พบวา่ T4 ปุ๋ยยเูรีย 
ใหน้ ้ าหนกัของผกับุง้มากท่ีสุด 8.15 ก.ก./แปลง รองลงไป
เป็น T3 ใส่มูลไสเ้ดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววัผสม
กบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ T2 และ T3 น ้าหนกัของผกับุง้ 7.52 
5.30 และ 4.25 ก.ก./แปลง ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 น ้าหนกัของผกับุง้หลงัปลูก 28 วนั (ก.ก.) 
ส่ิงทดลอง  

(Treatment) 
น ้าหนักของผกับุ้ง 

(ก.ก./แปลง) 

T1  มูลววั 4.25 d 
T2   มูลไส้เดือนท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววัผสมกบั  
         ผกับุง้หมกัน ้ าเปล่า 

5.30 c 

T3  มูลไส้เดือนท่ีไดจ้ากการเล้ียงดว้ยมูลววัผสมกบั 
         ผกับุง้หมกัดว้ยอีเอ็ม 

7.52 b 

T4    ปุ๋ยยเูรีย 8.15 a 
 F-Test 
 % C.V 

494.67** 
2.29 

 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลของอีเอม็ท่ีมีต่อการเจริญเติบโต

ของไสเ้ดือนดิน และคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดิน ท าให้
ทราบวา่ อีเอม็ไม่มีผลกระทบต่อการออกไข่ ฟักไข่ และการ
เจริญเติบโต ไสเ้ดือนดินสามารถเจริญเติบโต ออกไข่และ
ฟักไข่ไดต้ามปกติ แสดงวา่ชนิดของจุลินทรียต์่างๆ ท่ีมีอยู่
ในอีเอม็ไม่เป็นอนัตรายต่อไสเ้ดือนดิน ดงันั้นสามารถน า
อีเอม็มาใชใ้นกระบวนการหมกัเศษพืชเพ่ือแกปั้ญหากล่ิน
เน่าเหมน็ท่ีเกิดจากการหมกัเศษพืชได ้

จากการศึกษาพบวา่อีเอ็มมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินท่ีเล้ียงในวสัดุท่ีมีอีเอ็ม มี
การเจริญเติบโตดีกวา่ มีการเพ่ิมของน ้ าหนกัตวัมากกวา่ เหตุ
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเช้ือจุลินทรียอี์เอ็มเม่ือท าการยอ่ย
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สลายเศษผกับุง้ ไม่เกิดกล่ินเหม็นเน่าแสดงว่าไม่มีของเสีย
เกิดข้ึน ดงันั้นจึงเป็นสุขภาวะท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของไส้เดือนดิน การย่อยสลายผกับุ้งอาจเกิดสารอินทรีย์
ต่างๆ ข้ึนมาหลายชนิด สารเหล่าน้ีอาจเป็นสารท่ีไสเ้ดือนดิน
ใชเ้ป็นอาหารได้และสารเหล่าน้ีอยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์
ทนัที จึงไปมีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของไสเ้ดือน
ดินอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากนั้นการทดลองยงัแสดงให้เห็น
ถึงควรมีการเพ่ิมเศษผกัเขา้ไปในระบการเล้ียงไส้เดือนดิน 
เพราะการเพ่ิมเศษผักท าให้ไส้เดือนเจริญเติบโตดี ให้
น ้ าหนกัมากกวา่การไม่ใส่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีร
ยทุธ สิริฐนกร และคณะ [3] ท่ีท าการศึกษา วสัดุรองพ้ืนต่าง
ชนิดกนัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปุ๋ยหมกัจาก
ไสเ้ดือนดิน 

จากการวิจัยท่ีมีการน าจุลินทรีย์อีเอ็มเข้ามาใน
กระบวนการหมกัเศษผกับุง้นั้น น่าจะไปเพ่ิมกลุ่มจุลินทรีย์
ของอีเอ็มซ่ึงประกอบดว้ยจุลินทรีย ์5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
เช้ือราช่วยเร่งการยอ่ยสลาย 2) กลุ่มจุลินทรียส์ังเคราะห์แสง 
3) กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการหมัก 4) กลุ่มจุลินทรีย์ตรึง
ไนโตรเจน และ 5) กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติคมี
ประสิทธิภาพต่อตา้นเช้ือจุลินทรียก่์อโทษ มูลไส้เดือนดินท่ี
ไดก็้น่าจะมีจุลินทรียอี์เอ็มอยู่ดว้ยเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิด
สุขภาวะท่ีดีต่อไส้เดือนดินซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีได้
ท่ีพบว่าไส้เดือนดินท่ีเล้ียงด้วยวสัดุใช้เล้ียงท่ีมีอีเอ็มเป็น
องคป์ระกอบมีน ้ าหนกัตวัมากท่ีสุด  

จากการทดสอบคุณภาพของมูลไส้เดือนดินท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตของผกับุง้พบว่า มูลไส้เดือน ท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงไส้เดือนดินในวสัดุใชเ้ล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกบัผกับุ้ง
หมกัดว้ยอีเอ็ม ท าให้ผกับุง้มีการเจริญเติบโตดี ให้น ้ าหนัก
ของผลผลิตในอตัราท่ีสูง ถึงแมจ้ะนอ้ยกวา่การใชปุ๋้ยยเูรียซ่ึง
เป็นปุ๋ยเคมี ก็ย ังถือได้ว่ามูลไส้เดือนท่ีได้จากการเล้ียง
ไส้เดือนดินในวสัดุใช้เ ล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกับผักบุ้งมี
คุณภาพใกลเ้คียงกบัปุ๋ยเคมี เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะใส่มูล
ไสเ้ดือนในเวลาเดียวกนักบัใส่ปุ๋ยเคมี ในการปฏิบติัจริงควร
ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินให้ถ่ีข้ึนกว่าเดิม เช่น ใส่ทุก 5 ว ัน 
นอกจากนั้ นการท่ีมูลไส้เ ดือนดังกล่าวให้ผลดีต่อการ
เจริญเติบโตของผกับุ้งอาจเป็นเพราะในมูลไส้เดือนดินมี
ธาตุอาหารท่ีผักบุ้งต้องการครบทุกธาตุ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ วณีา นิลวงศ ์[4] ท่ีรายงานไวว้า่ มูลไสเ้ดือนดิน
ประกอบดว้ยกลุ่มธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ N P K กลุ่มธาตุ
อาหารรอง ไดแ้ก่ Ca Mg S กลุ่มธาตุอาหารเสริม ไดแ้ก่ M 
Cu Cl Fe B Zn Mo  เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในเซลลข์อง
ผกับุ้งจะมีธาตุอาหารต่างๆ ท่ีผกับุ้งดูดข้ึนไปใช้ในการ
เจริญเติบโตสะสมเอาไว้ เ ม่ือผักบุ้งย่อยสลายก็จะได้
สารอินทรียต์่างๆ ท่ีมีธาตุเหล่านั้นเป็นองคป์ระกอบ แต่ปุ๋ย
ยูเรียจะมีธาตุอาหารไม่ครบทุกธาตุมีเฉพาะ N เพียงอย่าง
เดียว เหตุท่ีผกับุง้ท่ีปลูกโดยใชย้เูรียมีน ้ าหนกัมากกว่า ทั้งน้ี
เพราะยูเรียเป็นปุ๋ยเคมีเม่ือละลายน ้ าแลว้จะปลดปล่อยธาตุ
อาหารไนโตรเจนในรูปท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผกับุ้งได้
ทันทีและผักบุ้ง เ ป็นพืชอายุสั้ น  การ เจ ริญเ ติบโตจึ ง
ตอบสนองต่อธาตุไนโตรเจนท่ีมีบทบาทในการกระตุน้การ
เจริญเติบโตทางดา้นล าตน้และใบเป็นอย่างดี แต่เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าตน้ผกับุ้งท่ีได้จากการใส่ปุ๋ยยูเรียตน้จะสูงแต่ไม่
แขง็แรงจะลม้ง่าย  นอกจากนั้นมูลไสเ้ดือนท่ีไดจ้ากการเล้ียง
ไส้เดือนดินในวสัดุใชเ้ล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกบัผกับุง้หมกั
ดว้ยอีเอม็จะประกอบไปดว้ยธาตุอาหารครบทุกธาตุ แลว้ยงั
ประกอบไปดว้ยฮอร์โมนพืชต่างๆ ทั้งท่ีมาจากมูลไส้เดือน
โดยตรงตามท่ี จิระพร เชยชิต และคณะ [2] ท่ีศึกษาคุณภาพ
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและน ้ าหมกัไส้เดือนดินแลว้รายงาน
วา่พบฮอร์โมนพืช IAA GA3 และ Cytokinins นอกจากนั้น
ฮอร์โมนดังกล่าวอาจได้มาจากการย่อยสลายผักบุ้ง 
ประกอบกบัพืชท่ีใชท้ดสอบเป็นผกับุง้ ดงันั้นฮอร์โมนท่ีได้
จึงเป็นฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผกับุง้โดยตรง จึงท าให้ผกับุง้
ท่ีใส่มูลไสเ้ดือนดงักล่าวมีการเจริญเติบโตดีทดัเทียมกบัการ
ใส่ยูเรีย การใช้อีเอ็มในกระบวนการหมักผกับุ้ง ยงัมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพของมูลไสเ้ดือน เห็นไดจ้ากผลการวิจยัท่ี
การใส่มูลไส้เดือนท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือนดินในวสัดุใช้
เ ล้ียงท่ี เป็นมูลวัวผสมกับเศษผักบุ้งหมักด้วยอีเอ็ม ให้
น ้ าหนักของผกับุง้มากกว่าการใส่มูลไส้เดือนท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงไส้เดือนดินในวสัดุใช้เล้ียงท่ีเป็นมูลววัผสมกับเศษ
ผกับุง้หมกัดว้ยน ้ าเปล่า เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีมูลไสเ้ดือน
ท่ีได้จากการเล้ียงไส้เดือนดินในวสัดุใช้เล้ียงท่ีเป็นมูลววั
ผสมกบัเศษผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็มีคุณภาพสูง อาจเป็นเพราะ
ในกระบวนการเล้ียงไม่ใช้วิธีการระบายน ้ า แต่ใช้วิธีการ
ควบคุมความช้ืนในวสัดุใช้เล้ียง ดังนั้ นธาตุอาหารต่างๆ 
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รวมทั้ งฮอร์โมนพืชจะยงัคงอยู่เ ป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการ
สูญเสียไปกบัน ้ าส่วนเกินท่ีระบายออกไป 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
    สรุปผล 
    สรุปผลการศึกษา ผลของเช้ือจุลินทรียอี์เอ็มท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตของไส้เ ดือนดินและคุณภาพของมูล
ไส้เดือนดิน พบว่า อีเอ็มไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของไสเ้ดือนดิน โดยในสภาพท่ีมีอีเอม็ ไสเ้ดือนดินมีชีวติอยู่
รอดไดต้ามปกติเช่นเดียวกบัในสภาพท่ีไม่มีอีเอ็ม  ผลการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ผลของอีเอ็มท่ีมีต่อ
การขยายพนัธ์ุของไส้เดือนดินพบว่า ในสภาพท่ีมีอีเอ็ม 
ไส้ เ ดือนดินออกไข่และไข่ ฟักเ ป็นตัวอ่อนได้ ให้ผล
เช่นเดียวกนักบัสภาพท่ีไม่มีอีเอ็ม ผลการทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับผลของอี เอ็ม ท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตของไส้เดือนดิน พบว่า ไส้เดือนดินท่ีเจริญใน
สภาพท่ีมีอีเอม็ จะมีน ้ าหนกัตวัมากท่ีสุด ให้ผลการทดลองท่ี
แตกต่างกนัทางสถิติ  การศึกษาคุณภาพของมูลไส้เดือนดิน 
พบว่า มูลไส้เดือนท่ีได้จากการเล้ียงในสภาพท่ีมีอีเอ็ม ให้
น ้ าหนักผลผลิตของผกับุ้งน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยยูเรีย แต่ให้
น ้ าหนักผลผลิตของผกับุง้มากกว่ามูลไส้เดือนท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงในสภาพท่ีไม่มีอีเอ็ม  ให้ผลการทดลองท่ีแตกต่างกนั
ทางสถิติ  แสดงวา่อีเอ็มท าให้คุณภาพของมูลไส้เดือนดินดี
ข้ึน  
   ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าการทดสอบคุณภาพของมูลไส้เดือนดินท่ีมี
ต่อคุณภาพการผลิตพืชชนิดพืชอ่ืนๆ 

2. ควรวจิยัหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งเศษพืช  
ท่ีหมกัดว้ยอีเอม็กบัมูลววั 

3. ควรวิจยัหาวสัดุอินทรียท่ี์ใชเ้ล้ียงไส้เดือนดินเพ่ิมเติม 
เช่น การศึกษาวิจัยน ากากกาแฟสดมาใช้เล้ียงไส้เดือนดิน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าแทนการท้ิง 
   4. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการบ าบดัเศษอาหารท่ี
เกิดจากการประกอบอาหารหรือเกิดจากการรับประทาน
อาหารในแต่ละวัน ด้วยการน ามาใช้เ ล้ียงไส้เดือนดิน 
ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรท่ีเร่ิมเล้ียงหรือก าลงัเล้ียงไสเ้ดือน
ดิน ให้มีการใชอี้เอ็มในการเล้ียงไส้เดือนดิน เร่ิมตั้งแต่การ
หมกัข้ีววั ตลอดจนใชใ้นการหมกัเศษพืช เศษอาหาร เพ่ือ

แก้ปัญหากล่ินเหม็นเน่าจากการหมักเศษผกัตามวิธีเดิม 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมคุณภาพของมูลไสเ้ดือนดิน
ใหดี้ข้ึน 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัย น้ี  ส า เ ร็ จ ลุ ล่วงได้ด้วย ดีด้วยความ
ช่วยเหลือของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ และโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ี
สนบัสนุนทุนวจิยั จนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
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ภาพท่ี 2  ผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ 

ภาพท่ี 1 การแช่มูลววั 
ภาพท่ี 5  ไสเ้ดือนดินตวัเตม็วยั 

ภาพท่ี 8  การวางกาละมงัท่ีเล้ียงไสเ้ดือนดิน 

ภาพท่ี 3  มูลววัผสมกบัผกับุง้ท่ีหมกัดว้ยอีเอม็ 

ภาพท่ี 4  ตวัอ่อนไสเ้ดือนดิน 

ภาพท่ี 6  ขนาดของไสเ้ดือนดินตวัเตม็วยั 

ภาพท่ี 8  การปล่อยไสเ้ดือนดินลงในกาละมงั 
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ภาพท่ี 9  การโรยมูลไส้เดือนดินรองพ้ืนก่อนโรยเมล็ดผกับุง้ 

ภาพท่ี 10  ลกัษณะการเจริญของตน้ผกับุง้ในแปลงทดลอง 

ภาพท่ี 11  ผกับุง้ท่ีปลูกโดยใชปุ้๋ ยยเูรีย ตน้ยดืยาว ลม้ง่าย (ซา้ย)   
                ผกับุง้ท่ีปลูกโดยใชมู้ลไส้เดือนท่ีเล้ียงดว้ยมูลววัผสม 
                กบัผกับุง้หมกัดว้ยอีเอม็ (ขวา) ล าตน้ตั้งตรง แขง็แรง 



National Conference of NIVEA. 1: 212-215 (2019)           การประชุมวชิาการระดบัชาติ สษน. 1: 212-215 (2562) 

 

การใช้หญ้าหวานในสูตรอาหารหมักส าเร็จรูปต่อสมรรถนะการผลติโคเน้ือ 
Usage of the Fermented Sweet Grass in Total Mixed Ration (FTMR) Diet on Beef Cattle 

Performance 
 
สุนทร ทองด ี1,*, สุพรรณ  ไปดง 1 และธัญญา  คงนวลอนิทร์ 1 

 
 
 

Abstract 

 This experiment was to study the effect of ready-to-eat fermented food on the amount of edible and growth rate of 
American Brahman beef cattle. By using 6 young beef cattle being randomly planned At the end of the experiment, it was 
found that the amount of food that can be eaten was different (P <0.05) equal to 9.79 and 10.73 in the cows fed formula 1 
and 2, respectively. 1 and formula 2 equals 304.33 and 314.33, respectively, statistically different (P <0.05). From this 
experiment, it can be concluded that FTMR fermented food containing stevia Fermented corn meal and concentrate (TMR) 
in the ratio of 60: 29.4: 10.6 helps the cattle to have a good growth rate due to the high concentration of the concentrate. 
Will help to increase the growth rate of cattle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
* Corresponding author  
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บทคดัย่อ 

 การทดลองคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาผลของอาหารหมกัส าเร็จรูป
ต่อปริมาณการกินไดแ้ละอตัราการเจริญเติบโตของโคเน้ือ
สาวสายพนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั โดยใชโ้คเน้ือสาว จ านวน  6 
ตวั ถูกจัดเขา้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ เม่ือส้ินสุด
การทดลองพบว่าปริมาณอาหารท่ี กินได้แตกต่างกัน 
(P<0.05) เท่ากบั 9.79 และ 10.73 ในโคท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 
1 และ 2 ตามล าดับ อตัราการเจริญเติบโตของโคท่ีได้รับ
อาหารหมกัส าเร็จรูปสูตรท่ี 1 และสูตรท่ี 2 เท่ากบั 304.33 
และ 314.33 ตามล าดบั แตกต่างการทางสถิติ(P<0.05)จาก
การทดลองน่ีสามารถ สรุปได้ว่า อาหารหมักส าเร็จรูป 
FTMR ท่ีมีส่วนผสมของหญา้หวาน กากขา้วโพดหมกั และ
อาหารขน้ (TMR)ในอตัราส่วน 60:29.4:10.6 ช่วยให้โคมี
อตัราการเจริญเติบโตท่ีดีเน่ืองจากมีส่วนผสมของอาหารขน้
ท่ีสูงซ่ึงตัวอาหารข้น จะช่วยส่งเสริมให้โคมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงมากยิง่ข้ึน 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัโลกมีความตอ้งการผลผลิตทางปศุสัตวม์ากข้ึน 

เน่ืองจากประชากรเพ่ิมข้ึนท าให้ความตอ้งการอาหารเพ่ิม
มากข้ึนตามไปดว้ย โค กระบือ เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจอีกอย่าง
หน่ึง ท่ีผลผลิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาด การผลิตสัตวท่ี์เป็น
แบบดั้งเดิมหรืออาชีพเสริม เม่ือผลผลิตมีความตอ้งการมาก
ข้ึน เกษตรกรผู ้เ ล้ียงจึงเปล่ียนแปลงระบบการเล้ียงจาก
ดั้งเดิมเป็นแบบประณีต หรือท าเป็นอาชีพหลกัซ่ึงตอ้งใช้
เทคโนโลย ีนวตักรรมและความรู้ทางวิชาการมาช่วยในการ
จดัการ โดยเฉพาะดา้นการจดัการอาหารสัตว ์เพื่อลดตน้ทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได ้หญา้หวานมีการขยายพนัธ์ุโดยใชท่้อนพนัธ์ุ
ท่ีอาย ุ90 วนั เป็นตน้ไป มีระยะการปลูกระหวา่งตน้คูณแถว
อยูท่ี่ประมาณ 75*75 เซนติเมตร อายกุารตดัคร้ังแรกควรตดั
ท่ี 90 วนั และหลงัจากนั้นตดัทุก ๆ 45-60 วนั โดยมีความสูง
ประมาณ 1-1.4 เมตร มีผลผลิตประมาณ 6-8 ตนัสดต่อไร่ 
หรือ 0 .8 -1 ตันแห้ง /ไ ร่  มีโปรตีนหยาบเท่ากับ  15 .2 
เปอร์เซ็นต ์คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่เยือ่ใย 12.1 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง
จะเหมาะกับการน ามาใชเ้ป็นอาหารในการเล้ียงสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองไดเ้ป็นอยา่งดี (สายฝน และ คณะ 2560) 

 2. วธีิด าเนินการวจิยั 
สัตว์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
     โคเน้ือสาว สายพนัธ์ุอเมริกนับราห์มนัจ านวน 6 
ตวั        มีน ้ าหนกัเฉล่ีย กิโลกรัม 
โรงเรือนและคอกโค 
     โรงเรือนและคอกโคเน้ือแผนกวิชาสัตวศาสตร์
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยมีหาสารคาม ขนาด 4*4 เมตร 
จ านวน 6 คอก 

อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมอาหาร FTMR 
     3.1 ตาชัง่ขนาด 60 กิโลกรัม จ านวน 1 อนั 
     3.2 สายเทปวดัน ้าหนกัโค จ านวน 1 เส้น 
     3.3 เคร่ืองสบัยอ่ย จ  านวน 1 เคร่ือง 
     3.4 เคร่ืองผสมอาหารสตัว ์จ  านวน 1 เคร่ือง 
     3.5 ถุงพลาสติก ยางรัดของ จ านวน กิโลกรัม 
     3.6 เคร่ืองดูดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
อุปกรณ์การให้อาหาร 
     4.1 รถเขน็อาหาร จ านวน 1 คนั 
     4.2 ท่ีตกัอาหาร จ านวน 1 อนั 
     4.3 พลัว่ตกัอาหาร จ านวน 1 อนั (ส าหรับตกัอาหารท่ีเหลือ) 
     4.4 ไมก้วาดทางมะพร้าว จ านวน 2 อนั (ส าหรับกวาดท าความ

สะอาดรางอาหาร) 
อุปกรณ์ในการเกบ็ข้อมูล 
     5.1 สายเทปวดัน ้าหนกัโค จ านวน 1 เส้น 
     5.2 สมุด ปากกา ส าหรับจดบนัทึกขอ้มูล 
     5.3 คอมพิวเตอร์โนต้บุค 
     5.4 กลอ้งถ่ายรูป, โทรศพัทมื์อถือ 
อุปกรณ์ในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 
     ห้องปฏิบัติการ สถานีวิจัยอาหารสัตว์ เ ค้ียวเอ้ืองท่าพระ 

จงัหวดัขอนแก่น 
 
 
 
                                       
 
รูปภาพท่ี 1 หญา้หวาน            รูปภาพท่ี 2 การบดหญา้หวาน 
แผนการทดลอง 

1. การวางแผการทดลอง 
     ท  าการทดลองในช่วงฤดูฝน ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 

2560 โดยท าการทดลองท่ีมีแผนการทดลองแบบผลการศึกษาผลของ
อาหารหมกัส าเร็จรูปต่อปริมาณการกินไดแ้ละอตัราการเจริญเติบโต
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ของโคเน้ือสาวสายพนัธุ์อเมริกนับราห์มนั สุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) โดยใชส้ตัวท์ดลองเป็นโคสาวสาย
พนัธุ์ อเมริกนับราห์มนั อายปุระมาณ 12-14 เดือน ท่ีมีน ้าหนกัเฉล่ีย 
250+45 กิโลกรัม จ านวน 6 ตวั ไดรั้บอาหารหมกัส าเร็จรูปจ านวน 2 
สูตร ท่ีมีส่วนผสมของหญา้หวาน ฟางขา้วสบั และอาหารขน้ (ใน
อตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีระดบัเปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 16 เปอร์เซ็นต)์ 
โดยการสุ่ม แต่ละทรีตเมนตมี์ 3 ซ ้า  

ศึกษาปริมาณการกินได ้และอตัราการเจริญเติบโตของ 
โคเน้ือ โดยใชเ้วลาในการทดลอง 60 วนั 
แผนการทดลอง 
     ตารางท่ี 1 อาหารส าเร็จรูปสูตร FTMR 

T
2 

T
1 

T
2 

T
2 

T
1 

T
1 

R
1 

R
3 

R
2 

R
3 

R
1 

R
2 

   หมายเหตุ  
     T1 หมายถึง อาหารสูตร 1  
( หญ้ า ห ว าน :ฟ า ง ข้ า ว สั บ :อ าห า ร ข้น  สั ด ส่ ว น 

80:10.5:9.5) 
     T2 หมายถึง อาหารสูตร 2  
(หวาน:ฟางขา้วสบั:อาหารขน้ สดัส่วน 60:19.5:10.5) 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
     ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองจะน ามาวิเคราะห์หาความ

แปรปรวน ด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA)         
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในกลุ่มทดลอง
ดว้ยวธีิ group t-test 

 

3. ผลการวจิยั 

การทดลองคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาผลของอาหารหมกัส าเร็จรูป
ต่อปริมาณการกินไดแ้ละอตัราการเจริญเติบโตของโคเน้ือ
สาวสายพนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั 

     อาหารผสมเสร็จหรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า T.M.R. ย่อมา
จากค าวา่ Total Mixed Ration การใชอ้าหาร ผสมเสร็จเป็น
วิธีท่ีง่ายต่อการจัดการประหยดัเวลาและแรงงานซ่ึงโคจะ
ไดรั้บโภชนะครบถว้นความเป็น กรด-ด่างในกระเพาะรูเมน
มีสภาพเหมาะสมต่อสภาวะนิเวศน์การท างานของจุลินทรีย ์
การหมกัยอ่ยดีข้ึนการดูดซึมอาหารไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และโคแสดงศกัยภาพการให้ผลผลิตอย่าง
เต็มท่ี (นิร นาม, 2545) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการ

ทดลองในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาอตัราการเจริญเติบโตของโคสาว
และปริมาณการกินได้ของโคสาว ในการใชสู้ตรอาหารท่ี
แตกต่างกนั คืออาหารสูตรท่ี 1 และอาหารสูตรท่ี 2 

 

ทรีต
เมนต ์

โคท่ีใชใ้นการทดลอง 
ค่าเฉล่ีย 
(กก.) 

ค่าเฉล่ีย 
(กก.)  

ต่อตวั/ต่อ
วนั 

โ
คตวัท่ี 

1 

โ
คตวัท่ี 

2 

โ
คตวัท่ี 

3 

 

อาห
ารสูตร
1(T1) 

5
90 

5
85 

5
87 

587.33 9.79 

อาห
ารสูตร
2(T2) 

6
42 

6
40 

6
50 

644 10.73 

 

   การทดลองคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาผลของอาหารหมกั
ส าเร็จรูปต่อปริมาณการกินไดแ้ละอตัราการเจริญเติบโต
ของโคเน้ือสาวสายพนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั  

     การศึกษาผลของอาหารหมกัส าเร็จรูปต่อปริมาณการ
กินได้และอตัราการเจริญเติบโตของโคเน้ือสาวสายพนัธ์ุ
อเมริกนับราห์มนั คือ การศึกษาอตัราการเจริญเติบโตและ
ปริมาณอาหารท่ีกินได ้โดยท าการวดัรอบอกของโคสาวท่ี
ท าการทดลองมาแลว้ 60 วนั โดยใช้สูตรอาหารท่ีแตกต่าง
กนัเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ 

อาหารสูตร 1 หมายถึง อาหารหมกัส าเร็จรูป(FTMR)ท่ีมี
ส่วนผสมของหญา้หวาน กากขา้วโพดตม้ และอาหารขน้ 
TMR อตัราส่วน 80:11.75:8.25 มีค่าปริมาณอาหารท่ีกินได ้
เท่ากบั 590 585 587 กิโลกรัมตามล าดบั และอตัราการ
เจริญเติบโต เท่ากบั 337 278 298 กิโลกรัมตามล าดบั 

อาหารสูตร 2 หมายถึง อาหารหมกัส าเร็จรูป(FTMR)ท่ีมี
ส่วนผสมของหญา้หวาน กากขา้วโพดตม้ และอาหารขน้ 
TMR อตัราส่วน 60:29.4:10.6 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 

ตารางท่ี 2 ตารางขอ้มูลปริมาณอาหาร FTMR ท่ีโคกิน
ได ้(ระยะทดลอง 60 วนั) 
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ทรีตเมนต ์
โคท่ีใชใ้นการทดลอง ค่าเฉล่ีย 

(กก.) 
หมายเหตุ 

โคตวัท่ี 1 โคตวัท่ี 2 โคตวัท่ี 3 

อาหารสูตร1(T1) 
247 210 225 227.33 นน.เร่ิมตน้ 

337 278 298 304.33 นน.ส้ินสุดการทดลอง 

อาหารสูตร2(T2) 
225 225 250 233.33 นน.เร่ิมตน้ 

306 305 332 314.33 นน.ส้ินสุดการทดลอง 
 

สรุปผลการทดลอง 
     โคท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นโคเน้ือสาวสาย

พนัธ์ุอเมริกนับราห์มนั จ านวน 6 ตวั ท่ีท าการทดลองสูตร
อาหารหมกัส าเร็จรูป 2 สูตรเพื่อน ามาเปรียบเทียบปริมาณ
อาหารท่ีกินไดแ้ละอตัราการเจริญเติบโต ผลการศึกษาพบวา่ 
อาหารหมกัส าเร็จรูปสูตรท่ี 1 มีปริมาณการกินไดแ้ละอตัรา
การเจริญเติบโต ท่ีน้อยกว่าอาหารหมกัส าเร็จรูปสูตรท่ี 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) :ซ่ึงอาจมีผลมา 

กติติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณผูร่้วมวิจยัในคร้ังน้ีและขอบคุณสถานท่ี

วจิยัท่ีใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ี 
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ผลการใช้จุลนิทรีย์ทีม่ีประสิทธิภาพ (อเีอม็) ต่ออตัราการปล่อยพ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุไก่ป่าตุ้มหูขาว 
Effect of Effective Microorganism (EM) on The Different Ratio of Male: Female of Thai Red 

Junglefowl (Gallus gallus) 
 

สุวทิย์  อนิฉายา 1,*, นครินทร์  หนูสวสัดิ์ 1, เจตนา  หนูพนัธ์ 1, สินีนาฎ  พลแสง 2 และพงศ์เทพ  พลแสง 2 
 
 
 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the effect of breeders rate on fertility and hatchability of the 
management with or without Effective Microorganism (EM) of Thai red junglefowl (Gallus gallus gallus) was used as a 
2x3 factorial experiments in RCBD with factor a1 and a2 are the the management with EM and without EM, and the factor 
b1, b2, and b3 is the breeders ratio of the male : female are 1:2, 1:3, and 1:4, respectively. Each period is a block of 28 
days, 6 periods. The number of eggs, fertile eggs, and hatching eggs of each period are collected to analyze for the 
percentage of eggs production, fertility, and hatchability per hen. The data has analyzed the variance of each factor to 
compare the average of each factor. The results showed that the 1:2, 1:3, and 1:4 of breeders rate have not different on the 
number of eggs, fertile eggs, and hatching eggs (P>.05) which have the percentage of egg production; 40.48, 31.55, and 
31.55%, fertility; 71.69, 71.09, and 73.83%, and hatchability; 50.00, 49.36, and 60.38%, respectively. The management 
with EM and without EM have the percentages of egg production; 39.58 and 29.46%, fertility; 83.37 and 57.09%, and 
hatchability; 64.90 and 36.91%, respectively. The management with EM has the number of eggs, fertile eggs, and hatching 
eggs better than the management without EM (p<.01). Therefore, the breeder rate is not different on the performance of 
Thai red junglefowl, but the management with EM of Thai red junglefowl better than the management without EM. 

 
Key words : Effective Microorganism (EM), Thai Red Jungle Fowl ; Gallus gallus gallus, The ratio of male :female 
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บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการใช้จุลินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ต่ออตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ไก่ป่า

ตุม้หูขาว ใชไ้ก่อาย ุ1 ปี ใชพ้อ่พนัธุ์และแม่พนัธุสายพนัธุ์ละ 3 และ 9 
ตวัตามล าดบั ใช้วิธีวิเคราะห์ 2x3 Factorial experiments in 
RCBD ปัจจยั A เป็นการจดัการเล้ียงดูโดยใชอี้เอม็ (a1) และเป็นการ
จดัการเล้ียงดูโดยไม่ใช้อีเอ็ม (a2) และปัจจยั B เป็นอตัราพ่อพนัธุ์ต่อ
แม่พนัธุ์ 1:2 (b1), 1:3 (b2) และ 1:4 (b3) ระยะเวลาในการทดลอง
วนัท่ี 1 มกราคม – 17 มิถุนายน 2561 เก็บขอ้มูลการไข่ ไข่มีเช้ือ และ
ไข่ฟักออกเป็นเวลา 6 ช่วงการไข่ แต่ละช่วงการไข่เป็น 28 วนั จดัให้
เป็นบล็อก น าขอ้มูลมาหาค่าอตัราการไข่ อตัราการผสมติด และอตัรา
การฟักออก และวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนไข่ ไข่มีเช้ือ และไข่

ฟักออก พบว่าอตัราพ่อพนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ 1:2, 1:3 และ 1:4 มีอตัรา
การไข่เป็น 40.48, 31.55 และ 31.55% อตัราการผสมติด 71.69, 
71.09 และ 73.83% และอตัราการฟักออก 50.00, 49.36 และ 
60.38%  

ตามล าดบั ซ่ึงอตัราพอ่พนัธุ์ต่อแม่พนัธุ์ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ ไข่มี

เช้ือ และไข่ฟักออก (P>.05) ส าหรับการจดัการเล้ียงดูโดยใช้อีเอ็ม
และไมใ่ชอี้เอม็มีอตัราการไข่ 39.58 และ 29.46% อตัราการผสมติด 

83.37 และ 57.09% และอตัราการฟักออก 64.90 และ 36.91% 
ตามล าดบั ในการจดัการเล้ียงดูโดยใช้อีเอ็มจะให้ผลผลิตไข่ ไข่มีเช้ือ 

และไข่ฟักออกดีกวา่การจดัการเล้ียงดูโดยไม่ใช้อีเอ็ม (P<.01) ดงันั้น 
การใช้อตัราการปล่อยพ่อพนัธุ์ไก่ป่าตุม้หูขาวต่อแม่พนัธ์ุเป็น 1:2 ใน
การจดัการเล้ียงดูดว้ยอีเอม็จะให้ผลผลิตดีท่ีสุด 
ค าส าคญั : จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อีเอม็), ไก่ป่าตุม้หูขาว, อตัรา
การปล่อยพอ่พนัธุ์ไก่ป่าตุม้หูขาวต่อแม่พนัธุ์ 

 

1. บทน า 
จากความส าคญัของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ในยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาตินั้ น  น าไป สู่
ยทุธศาสตร์การเกษตร 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีมีความ
สอดคลอ้ง คือในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร 
และน าไปสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ดงักล่าว นั่นคือการพฒันา
ประเทศตามหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดย
แนวทางการพฒันาไดบู้รณาการรูปแบบไทยแลนด์ 4.0 นัน่
คือในดา้นการเกษตรจะเป็นเกษตรกร 4.0 ท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี มีตน้ทุนการผลิตต ่า ท าให้วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธรร่วมกบัวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรี
สะเกษ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสนองแนวนโยบาย
การพฒันาประเทศดงักล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ีส าคญั คือ งานวิจยั
เ พ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ในท้องถ่ิน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้ง คือในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และบริหารจดัการทรัพยากรการเกษตร 
โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อไป ดังนั้ น การจัดท า
งานวิจยัเพ่ืออนุรักษ์ไก่ป่าตุม้หูขาวโดยการหาแนวทางใน
การเ พ่ิมผลผลิตของไก่ป่าตุ ้มหูขาวด้วยจุ ลินทรีย์ท่ี มี
ประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม (Effective Microorganism, EM)  
เพ่ือสนองแนวนโยบายตามล าดบัต่อไป  

     ไก่ป่าตุม้หูขาว (Gallus gallus gallus) เป็นบรรพบุรุษ
ของไก่บา้น (Gallus gallus domesticus) โดยท่ีไก่ป่าตุม้หู
ขาวมีการพัฒนามาเป็นไก่ป่าตุ ้มหูแดง (Gallus gallus 
spadiceus) แลว้พฒันามาเป็นไก่บา้นในท่ีสุด [1], [2] กลุ่ม
งานวิจยัสัตวป่์า ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช ไดร้ายงานประจ าปีงบประมาณ 2552-
2558 รายงานวา่ตั้งแต่เร่ิมมีการระบาดของโรคไขห้วดันกใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 ไดด้ าเนินมาตรการเฝ้าระวงั
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ภายใตโ้ครงการแผนการป้องกนัและ
ควบคุมโรคในสัตวปี์กธรรมชาติ (โรคไขห้วดันก) ท าการ
เก็บตวัอยา่งปีละ 6 คร้ัง เก็บตวัอยา่งจากนกในธรรมชาติ 
(ไก่ป่าตุม้หูขาว จดัเป็นนกธรรมชาติชนิดหน่ึง) ในพ้ืนท่ีท่ี
เคยพบการระบาดของโรคไขห้วดันก พ้ืนท่ีท่ีมีรายงานสัตว์
ปีกใน เขตปศุสัตวป่์วยตาย พ้ืนท่ีท่ีเป็น Colony ของนก 
พ้ืนท่ีซ่ึงมีนกมาอาศัยเป็นจ านวนมาก ใกลชุ้มชน และใน
สวนสาธารณะ รวมทั้งนกท่ีเป็นสัตวข์องกลาง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างเช้ือท่ีเก็บ
จากนกธรรมชาติของห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติและศูนยว์ิจยัและพฒันาการสัตวแพทยป์ระจ าภาค
ต่าง ๆ ปรากฏวา่ไม่พบเช้ือโรคไขห้วดันกสายพนัธ์ุ H5N1 
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[3], [4], [5], [6], [7] แสดงวา่ไก่ป่าไทยมีพนัธุกรรมทนทาน
ต่อการเกิดโรคไดดี้ เป็นลกัษณะพนัธุกรรมท่ีส าคญัและมี
คุณค่าทางชีววิทยาและทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็น
พนัธุกรรมท่ีไม่พบในไก่บา้นซ่ึงมีปัญหาการเกิดโรคระบาด 
ท าให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของ
มนุษยไ์ด ้ 

     ปัจจุบนัน้ี ประชากรของโลกมีจ านวนมากข้ึน จึงต่าง
แย่งทรัพยากรอย่างรุนแรงมากตามไปด้วย ท าให้เกิดการ
คุกคามระบบนิเวศ ซ่ึงส่งผลใหส้ตัวป่์าท่ีอาศยัในระบบนิเวศ
เดิม ในพ้ืนท่ีชีวมณฑลของสตัวป่์า มีโอกาสท่ีจะสูญพนัธ์ุได ้
และมีโอกาสท่ีจะเกิดความขาดแคลนแหล่งอาหารส าหรับ
มนุษยไ์ดต้่อไป [8], [9] ซ่ึงนอกจากน้ียงัพบวา่ในไก่บา้นมี
พนัธุกรรมผิวสีเหลืองเหมือนไก่ป่าสีเทา (Gallus gallus 
murghi) นัน่แสดงวา่พนัธุกรรมผิวสีขาวของไก่ป่าตุม้หูขาว
เกิดการสูญหาย (Gene lost) เพราะเกิดการผสมขา้มพนัธ์ุ 
(Mixed genetic) ท่ีบริเวณชายป่าติดหมู่บ้าน ท าให้
พนัธุกรรมไก่ป่าตุม้หูขาวมีความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ [10] 

     ไก่ป่าตุ ้มหูขาวจึงมีพันธุกรรมท่ีควรค่าแก่การ
อ นุ รั กษ์ เ พื่ อ รั ก ษ าค ว า มหล า กหล า ยท า ง ชี ว ภ าพ 
(Biodiversity) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาไก่บา้นซ่ึง
หมายรวมถึงไก่พ้ืนเมืองดว้ยนั้น ใหมี้การทนร้อนทนโรคได้
ต่อไป เพราะพนัธ์ุไก่พ้ืนเมืองไทยเป็นสัตวท่ี์มีความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจของสงัคมชนบทไทยสืบเน่ืองยาวนานจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั มีความเส่ียงในการสูญพนัธ์ุจากการเกิดโรค
ระบาดประจ าปี และการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศได ้[11] 
     ในปัจจุบันมีการด าเนินงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมไก่ป่าตุม้หูแดง โดยการศึกษาจะเป็นเร่ือง
การจัดการเล้ียงดูไก่ป่าไทยตุม้หูแดงจากสถานีเพาะพนัธ์ุ
สตัวป่์าภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ [12], [13], [14], [15] แต่ยงัไม่มี
การศึกษาวิจยัในไก่ป่าตุม้หูขาว ดังนั้น จึงควรมีการศึกษา
การจัดการเล้ียงดูไก่ป่าตุ ้มหูขาว เพ่ือน าไปสู่ความรู้และ
เข้าใจการอนุ รักษ์พัน ธ์ุไ ก่ ป่ าไทยตุ ้ม หูขาวจะได้น า
พนัธุกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในอนาคตได ้ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้พ้ืนฐานในการต่อยอดสู่การเล้ียงไก่ไทยต่อไป ทั้งน้ีมี
ความน่าสนในเร่ืองการปล่อยแม่พนัธ์ุวา่ควรมีจ านวนเท่าใด
ต่อพ่อพนัธ์ุ จึงจะท าให้มีผลผลิตไข่และมีอตัราการผสมติด

สูงกว่ากัน และสนใจว่าการใช้จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ 
หรือ อีเอ็ม (Effective Microorganism, EM) จะช่วยเพ่ิม
สมรรถนะในการผลิตของไก่ป่าตุม้หูขาวไดห้รือไม่อยา่งไร 
เพราะการใชอี้เอม็ในการเล้ียงไก่ไข่และไก่เน้ือใหผ้ลผลิตสูง
กวา่ไม่ใช ้[16], [17] ประกอบกบัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ร่วมกัน
ขบัเคล่ือนโครงการชีววถีิเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยการ
น าอีเอ็มมาใช้ในกิจกรรมปลูกพืชเล้ียงสัตว์และอ่ืน ๆ ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งทัว่ประทศ จึงเห็นวา่การน า
อีเอ็มมาใชใ้นการเล้ียงไก่ป่าตุม้หูขาวน่าจะเป็นผลดีกบัการ
ใหผ้ลผลิตไข่ไก่ป่าดงักล่าวมากกวา่ไม่ใช ้

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     เพื่อศึกษาผลการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (อี

เอม็) ต่ออตัราการปล่อยพอ่พนัธ์ุตอ่แม่พนัธ์ุไก่ป่าตุม้หูขาว 
 
 2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 แบบแผนการวจิยั 
     ในการทดลองคร้ังน้ี ศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจยั คือ 

ปัจจยั A และ B แต่ละปัจจยัมี 2 และ 3 ระดบัตามล าดบั รวม 
6 ทรีตเมนต ์(Treatment combination) ดงัน้ี 

     2.1.1 ปัจจยั A เป็นการจดัการเล้ียงดูไก่ป่าตุม้หูขาว มี 
ระดบั a1 และ a2 คือ การจดัการเล้ียงดูไก่ป่าตุม้หูขาว

โดยใชแ้ละไม่ใชอี้เอม็ตามล าดบั 
     2.1.2 ปัจจยั B เป็นอตัราการปล่อยไก่พ่อพนัธ์ุต่อแม่

พนัธ์ุ มีระดบั b1, b2 และ b3 คือ อตัราการปล่อยไก่พ่อพนัธ์ุ
ต่อแม่พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามล าดบั  

     การเก็บรวบรวมไข่เป็นช่วงการไข่ (Period) ช่วงการ
ไข่ละ 28 วนั ท า 6 ช่วงการไข่จดัให้เป็นบล็อก มีทั้งหมด 6 
บลอ็ก แต่ละบลอ็กมี 6 ทรีตเมนต ์ดงักล่าวมาแลว้  

2.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรเป็นไก่ป่าตุม้หูขาว (Gallus gallus gallus)

ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง เป็นไก่ป่าตุม้หูขาว พ่อพนัธ์ุ 6 ตวัและ
แม่พนัธ์ุ 18 ตวั รวม 24 ตวั ซ่ึงแต่ละทรีตเมนต์จะเก็บ
รวบรวมไข่เขา้ฟักทุก 10 วนัต่อคร้ัง  

2.3 วสัดุอุปกรณ์ในการวจิยั  
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      2.3.1 โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงไก่ป่าตุม้หู
ขาว คอกจ านวน 6 คอก ขนาด 5x5 ม2 และอุปกรณ์ให้น ้ าให้
อาหารคอกละ 1 ชุด  

      2.3.2 ในการจดัการเล้ียงดูโดยใชแ้ละไม่ใชอี้เอ็มใช้
วสัดุอุปกรณ์ ดงัน้ี อีเอ็มสด อีเอ็มขยาย อีเอ็ม 5 (โบกาฉิ) ยา
ปฏิชีวนะ ยาฆ่าเช้ือ วิตามินบีรวม และยารักษาโรคตาม
อาการ 

      2.3.3 อาหารไก่พนัธ์ุโปรตีนไม่นอ้ยกวา่ 18 % ครบ
ตามความตอ้งการของไก่ และเสริมดว้ยหญา้สดสับทุกวนั 
ใหอ้าหารและน ้ าแบบเตม็ท่ี 

      2.3.4 อุปกรณ์ในการจดัการฟักไข่ ประกอบดว้ย ตู ้
ฟักไข่ขนาด 100 ฟอง และตูแ้ช่เยน็อุณหภูมิ 10-15°Cเก็บ
รักษาไข่ก่อนฟัก  

2.4 ขั้นตอนการวจิยั 
     2.4.1 ด าเนินการเล้ียงไก่ป่าตุม้หูขาวดว้ยการจดัการ

เล้ียงดูโดยใช้และไม่ใช้อีเอ็ม ให้กินอาหาร และเสริมด้วย
หญา้สดสับทุกวนั ให้อาหารและน ้ าแบบเต็มท่ี ดูแลสุขภาพ
ทุกวนั เก็บรวบรวมไข่ฟักทุกวนั น าไข่เขา้ฟักทุก 7 วนั ท า
การส่องไข่ตรวจไข่มีเช้ือในวนัท่ี 9 หลงัจากการน าไข่เขา้ฟัก 
และน าลูกไก่ฟักออกไปกกอนุบาลต่อไป  

     2.4.2 การจดัการเล้ียงดูดว้ยอีเอ็มท าไดโ้ดยผสมอีเอ็ม
กบัน ้ าสะอาดให้ไก่กินอตัราส่วน 1:5,000 ให้กินตลอดเวลา 
และตอ้งเปล่ียนน ้ าผสมอีเอ็มทุกวนั ใช้อีเอ็มขยายผสมน ้ า 
1:100 ฉีดพน่ใหท้ัว่โรงเรือนวนัละ 1 คร้ัง ใชอี้เอ็ม + อีเอ็ม 5 
+ น ้า ในอตัราส่วน 1:1:500 ฉีดพ่นลา้งคอก อาหารทุกระยะ
ผสมซุปเปอร์โบกาฉิร้อยละ 3 งดการท าวคัซีน ยาปฏิชีวนะ 
น ้ ายาฆ่าเช้ือโรค สารเคมีต่าง ๆ มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
ในกรณีท่ีไก่ป่วย ใหเ้พ่ิมปริมาณอีเอม็ท่ีใหกิ้นเขม้ขน้ข้ึนจาก
เดิม หรือแยกออกจากฝงูแลว้ใชอี้เอม็สดหยอดปาก 3-5 หยด
ติดต่อกนั 3-5 วนั 

2.5 การด าเนินการวจิยั/การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     2.5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บไข่ไก่ป่า

ตุม้หูขาวทุกวนั เก็บรวบรวมน าเขา้ฟัก แต่ละคอก ประเมิน
ค่าอตัราการผสมติด (Fertility) โดยการส่องไข่มีเช้ือในวนัท่ี 
9 หลงัน าไข่เขา้ฟัก  

     2.5.2 บนัทึกขอ้มูลจ านวนไข่ท่ีฟักออก  
2.6 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
     2.6.1 วิเคราะห์หาความแปรปรวนตามวิธีการ

วิเคราะห์ 2x3 Factorial in RCBD การวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนโดยใช้โปรแกรม Excel 97 ข้ึนไป ท าการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจัย และหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ถา้ค่าปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ของปัจจยัมีค่าท่ี
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของ                แต่ละทรีตเมนตต์่อไป  

     2.6.2 วเิคราะห์หาค่าอตัราการฟักออกของแต่ละทรีต
เมนต ์ =  จ านวนไข่ฟักออก x 100 

              จ านวนไข่เขา้ฟักทั้งหมด 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1  จ านวนไข่และอัตราการไข่ในไก่ป่าตุ้มหูขาว อตัรา
พ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ให้จ านวนไข่ต่อแม่
พนัธ์ุ 1 ตวัเป็น 68, 53 และ 53 ฟอง (P>.05) ซ่ึงมีอตัราการ
ไข่ใน 168 วนัเป็น 40.48, 31.55 และ 31.55% ตามล าดบั 
และการจัดการเล้ียงดูโดยใชแ้ละไม่ใช้อีเอ็มให้จ านวนไข่
เป็น 66.5 และ 49.5 ฟอง (P<.01) ซ่ึงมีอตัราการไข่เป็น 
39.58 และ 29.46% ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียการไข่ของแม่ไก่ป่าตุม้หูขาวเป็นฟอง 
                 ต่อตวัต่อช่วงการไข่ 

ปัจจยั  
A 

ปัจจยั  
B 

ช่วงการไข่ เฉล่ีย  
(A)** 

เฉล่ีย  
(B)ns 

1 2 3 4 5 6 

a1= 
ใชอี้เอ็ม 

b1=1:2 9.50 12.50 12.50 14.50 12.50 6.00  
11.08 

11.25 

b2=1:3 9.33 16.00 15.67 12.00 9.67 7.33 11.67 

b3=1:4 4.25 9.00 14.25 13.00 11.00 10.50 10.33 

a2=ไม่ใชอี้เอ็ม 
b1=1:2 10.00 11.50 10.50 10.00 13.50 13.00 

 
8.25 

11.42 

b2=1:3 8.67 10.67 11.67 2.33 1.33 1.33 6.00 

b3=1:4 8.00 6.75 7.00 7.25 6.25 8.75 7.33 
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**มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01)  
nsไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
 

3.2 จ านวนไข่มีเช้ือและอัตราการผสมติด อตัราพ่อพนัธ์ุ
ต่อแม่พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ให้ไข่มีเช้ือเป็น 48.75, 7.68 
และ 39.13 ฟองตามล าดบั (P>.05) ซ่ึงมีอตัราการผสมติด

เม่ือเทียบกบัจ านวนไข่ทั้งหมดใน 168 วนัเป็น 71.69, 71.01 
และ 73.83% ตามล าดบั และ 

การจดัการเล้ียงดูโดยใชแ้ละไม่ใชอี้เอ็มเป็น 55.44 และ 
28.26 ฟองตามล าดบั (P<.05) ซ่ึงมีอตัราการผสมติดเป็น 
83.37 และ 57.09% ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียการผสมติดของไข่ไก่ป่าตุม้หูขาวเป็น                 

ฟองต่อผลผลิตไข่แม่พนัธุ์ 1 ตวัต่อช่วงการไข่ 

ปัจจยั  
A 

ปัจจยั  
B  

ช่วงการไข่ 
เฉล่ีย (A)** เฉล่ีย (B)ns 

1 2 3 4 5 6 

a1= 
ใชอี้เอ็ม 

b1=1:2 6.50 12.50 12.00 14.00 10.50 4.00 
9.24 

9.92 
b2=1:3 8.33 10.67 14.33 9.00 5.00 6.00 8.89 
b3=1:4 3.75 6.75 14.00 11.75 8.00 9.25 8.92 

a2=ไม่ใชอี้เอ็ม 
b1=1:2 7.00 4.50 7.00 6.50 5.50 7.50  

4.71 
 

6.33 
b2=1:3 6.33 7.67 6.33 0.67 0.35 0.67 3.67 
b3=1:4 5.50 4.75 3.75 5.25 2.25 3.25 4.13 

** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01)  
ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
 

3.3 จ านวนไข่ฟักออกและอัตราการฟักออก อตัราพ่อ
พนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:2, 1:3 และ 1:4 ใหไ้ข่ฟักออกเป็น  34.00, 
26.16 และ 32.00 ฟองตามล าดบั (P>.05) ซ่ึงมีอตัราการฟัก
ออกเม่ือเทียบกบัจ านวนไข่ทั้งหมดใน 168 วนัเป็น  50.00, 
49.36 และ 60.38%  

 

 
ตามล าดับ และในการจัดการเล้ียงดูโดยใช้และไม่ใช้

อีเอ็มเป็น 43.16 และ 18.27 ฟองตามล าดบั (P<.05) ซ่ึงมี
อตัราการฟักออกเป็น 64.90 และ 36.91% ตามล าดบั (ตาราง
ท่ี 3)  

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียการฟักออกของไข่ไก่ป่าตุม้หูขาวเป็น 
                 ฟองต่อผลผลิตไข่แม่พนัธุ์ 1 ตวัต่อช่วงการไข่ 

ปัจจยั A ปัจจยั B 
ช่วงการไข่ เฉล่ีย  

(A)** 

เฉล่ีย  
(B)ns 

1 2 3 4 5 6 

a1= 
ใชอี้เอ็ม 

b1=1:2 6.00 10.00 9.50 11.00 6.50 2.50 
7.19 

7.58 
b2=1:3 7.67 10.33 11.33 5.33 3.33 3.00 6.83 
b3=1:4 3.75 3.25 12.75 9.75 6.50 7.00 7.17 

a2=ไม่ใชอี้เอ็ม 

b1=1:2 5.00 2.00 1.00 6.00 4.00 4.50 

3.05 

3.75 
b2=1:3 3.33 5.33 1.33 0.33 0.33 0.67 1.89 

b3=1:4 5.00 4.00 1.75 5.00 2.00 3.25 3.50 
** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<.01)  
ns ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>.05) 
 
     ค่าอตัราการไข่ของไก่ป่าตุม้หูขาวท่ีมีอตัราการปล่อย

พ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:2 เม่ือมีการจดัการเล้ียงดูโดยใชอี้เอ็ม
จะใหผ้ลดีกวา่ไม่ใชอี้เอม็ อาจเป็นเพราะการจดัการเล้ียงดูไก่
ป่าตุม้หูขาวโดยใชอี้เอม็จะไม่มีไรไก่ ท าให้สุขภาพโดยรวม

ไก่ป่าตุม้หูขาวดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ใชอี้เอ็ม ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ี
ท าใหมี้ค่าอตัราการไข่สูงกวา่กลุ่มไม่ใชอี้เอม็  

     ส าหรับค่าอัตราการผสมติดและอตัราการฟักออก
ของไก่ป่าตุม้หูขาวนั้น อตัราการปล่อยพ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 
1:2 จะใหผ้ลดีกวา่  

 
1:3 หรือ 1:4 เพราะอตัราการผสมติดเป็นสมรรถนะของ

พอ่พนัธ์ุในการผสมพนัธ์ุ ดงันั้นอตัราการปล่อยพ่อพนัธ์ุ 1:2 
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จะท าใหแ้ม่พนัธ์ุไดรั้บการผสมพนัธ์ุท่ีดีทัว่ถึง จึงมีอตัราการ
ผสมติดดีกว่าอตัราการปล่อยพ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:3 และ 
1:4 ส่วนอัตราการฟักออกเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการฟักและคุณภาพตูฟั้ก เม่ือไข่ฟักมีอตัราการผสม
ติดดีกวา่ จะท าใหมี้อตัราการฟักออกดีกวา่ 

สรุปผลการทดลอง 
     อตัราการปล่อยไก่พ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุเป็น 1:2 ใน

การจดัการเล้ียงดูดว้ยอีเอ็มจะให้ค่าอตัราการไข่ อตัราการ
ผสมติด และอตัราการฟักออกดีท่ีสุดในไก่ป่าตุม้หูขาว 

ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรใชอ้ตัราการปล่อยไก่ 
1:2 ในการจดัการเล้ียงดูดว้ยอีเอ็มจะให้ผลผลิตดีท่ีสุดในไก่
ป่าตุม้หูขาว 

5.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป ท าการเพาะเล้ียง
ไก่ป่าตุม้หูขาวดว้ยอตัราการปล่อยพอ่พนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุ 1:2 มี
การจดัการเล้ียงดูดว้ยการใชอี้เอ็ม เพ่ือน าพ่อพนัธ์ุรุ่นลูกมา
ท าการรีดเก็บน ้ าเช้ือแบบแช่แข็งต่อไป จะเป็นการอนุรักษ์
พนัธุกรรมไก่ป่าตุม้หูขาวท่ีย ัง่ยนื 

กติตกิรรมประกาศ 
     ในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นความร่วมมือของการใช้

บุคลากรร่วมกนัของสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตรภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีศรีสะเกษ  และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร คณะผูว้ิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารท่ีให้
ความอนุเคราะห์และให้การอนุมติัโครงการวิจยั ดงัน้ี ท่าน 
ผอ.พรณรงค์ วรศิลป์ ผูอ้  านวยการสถาบัน ท่าน ผอ.อรัญ  
สิงห์ค า ผอ.วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และ
ท่าน ผอ.พิศ  หมอยาดี ผอ.วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยน า้จืดลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบน 
Freshwater Mollusks Biodiversity in the upper part of The PA–SAK River 

 

โสภิกลุ  มทัวานุกูล 1,*  
 
 
 

Abstract 

 There are 3 waters sources in this study : 1) Huay Num Phung in Lomkao district ; 2) Pakhuay Konkean reservoir 
in Lomsak district ; 3) Padaeng reservoir in Muang district. There are 8 families and 20 species of fresh water mollusks 
found in the 3 water sources. They are in the families of Viviparidae, Buccinidae, Thaiaridae,  Lymnaeidae , Ampullariidae,  
Corbiculidae,  Amblemide  and Arcidae,. The following fresh water mollusks can be found in every water source : 
Viviparidae (Filopaludina (Siamopaludina) martensi martensi. Frauenfeld,1856), (Filopaludina (Filopaludina) 
sumatrensis polygramma. Martens, 1860),   Thaiaridae  (Adamietta housei. Lea, 1856),  (Tarebia granifera. 
Lamarck,1822), Buccinidae (Clea (Anentome) helena. Philippins, 1847),  Lymnaeidae (Radix auricularia auricularia. 
Linnaeus, 1758),  Ampullariidae (Pomacea sp),  Corbicuridae (Corbicula blandiana. Prime, 1864), (Corbicula 
fluminea. O.F.Muller, 1774),   Amblemide (Pilsbryoconcha exilis compressa. Martens, 1860) ( Ensidens ingallsianus 
ingallsianus. Lea, 1852). Huay Num Pung in Lomsak district is most found to have diversity of fresh water mollusks. 
(almost all families accepts Arcidae : Scaphula pinna. Benson, 1856) 

 
Keywords: The upper part of The PA – SAK River, Fresh water Mollusks 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอย
น ้ าจืดลุ่มแม่น ้ าป่าสกัตอนบน จ านวน 3 แหล่งน ้ า ไดแ้ก่  
หว้ยน ้ าพงุในเขตอ าเภอหล่มเก่า อ่างเก็บน ้ าเข่ือนปากหว้ย
ขอนแก่นในเขตอ าเภอหล่มสกั และอ่างเก็บน ้ าเข่ือนป่าแดง
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบความหลากหลาย
ของหอยน ้ าจืดจ านวนทั้งส้ิน 8 วงศ ์  (Family)  20  ชนิด 
(Species)  โดยจ าแนกความหลากหลายของหอยน ้ าจืดท่ีพบ
ทั้ง  3  แหล่งน ้ า  ไดแ้ก่  Viviparidae (วงศห์อยขม), 
Buccinidae, (วงศห์อยนกัล่า), Thaiaridae (วงศห์อยกน้
แหลม),  Lymnaeidae (วงศห์อยคนั), Ampullariidae, (วงศ์
หอยโข่ง), Corbiculidae (วงศห์อยทราย),  Amblemide 
(วงศห์อยกาบ) และ Arcidae (วงศห์อย แมลงภู่น ้าจืด) ชนิด
ของหอยน ้ าจืดท่ีสามารถพบไดทุ้กแหล่งน ้ า ไดแ้ก่ วงศ ์
Viviparidae (Filopaludina (Siamopaludina) martensi 
martensi. Frauenfeld,1856) และ (Filopaludina 
(Filopaludina) sumatrensis polygramma. Martens, 1860),  
วงศ ์ Thaiaridae (Adamietta housei. Lea, 1856),(Tarebia 
granifera. Lamarck,1822), วงศ ์ Buccinidae  (Clea 
(Anentome) helena. Philippins, 1847), วงศ ์ Lymnaeidae 
(Radix auricularia auricularia. Linnaeus,1758), วงศ ์
Ampullariidae (Pomacea sp.), วงศ ์ Corbicuridae 
(Corbicula blandiana. Prime, 1864), (Corbicula fluminea. 
O.F.Muller, 1774) วงศ ์Amblemide (Pilsbryoconcha exilis 
compressa. Martens, 1860) และ ( Ensidens ingallsianus 
ingallsianus. Lea, 1852) ส่วนแหล่งน ้ าท่ีสามารถพบความ
หลากหลายของหอยน ้ าจืดไดม้ากท่ีสุดเกือบทุกวงศ ์
(Family) ท่ีส ารวจ ไดแ้ก่ หว้ยน ้ าพงุในเขตอ าเภอหล่มเก่า 
ยกเวน้ วงศ ์ Arcidae หอยแมลงภู่น ้าจืด   (Scaphula pinna. 
Benson, 1856) ไม่พบในแหล่งน ้ าดงักล่าว 
 ค าส าคญั: แม่น ้ าป่าสกัตอนบน, หอยน ้ าจืด  

 

1. บทน า 
แม่น ้ าป่าสกั เป็นแม่น ้ าสายส าคญัของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เปรียบไดว้า่เป็นหวัใจหลกัของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความ 
ส าคญัทั้งต่อชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลแ้หล่งน ้ าสายป่าสกั และมี

ความส าคญัทางเศรษฐกิจทางดา้นการเกษตรของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ซ่ึงลกัษณะภูมิประเทศ ของลุ่มน ้ าป่าสกัตอนบน
จะเป็นบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ ลกัษณะเป็นเทือกเขาสูง
ลอ้มบริเวณดา้นเหนือ ดา้นตะวนัตกและดา้นตะวนัออกของ
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และมีพ้ืนท่ีราบอยูต่อนกลางมีความลาด
ชนัเฉล่ียประมาณ 1:1,400 จากทิศเหนือลงไปทิศใต ้ พ้ืนท่ีมี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 110-115 มี
ตน้น ้ าอยูบ่ริเวณเทือกเขาตอนบนในเขตจงัหวดัเลย ไหลจาก
ทิศเหนือลงสู่ทางใต ้ โดยไหลผา่นพ้ืนท่ีของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ลพบุรี ลงเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิและไหลผา่น
จงัหวดัสระบุรีสู่เข่ือนทดน ้ าพระราม 6 และไหลบรรจบกบั
แม่น ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวมความยาว
ทั้งส้ินประมาณ 700 กิโลเมตร มีล าน ้ าสาขาแยกไปทาง
ตะวนัตกและตะวนัออก แต่ล าน ้ าสาขาส่วนใหญ่จะสั้น และ
พ้ืนท่ีรับน ้ ามีขนาดเลก็ ล าน ้ าสาขาท่ีส าคญัไดแ้ก่ หว้ยน ้ าพงุ 
หว้ยป่าแดง หว้ยขอนแก่น ล ากง หว้ยเกาะแกว้ ล าสนธิ และ
หว้ยหมวกเหลก็ (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและ
การเกษตร. 2555)  
    ปัญหาท่ีพบของลุ่มแม่น ้ าป่าสกั คือ ในฤดูฝน จะเกิด
น ้ าไหลหลากอยา่งรุนแรง และพดัพาเอาดินโคลนตะกอน
จากตน้น ้ าไปดว้ย ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวอาจมีผลท าใหเ้กิดการ
สูญเสียทรัพยากรทางชีวภาพในแหล่งน ้ าบางชนิดถูกพดัพา
ไปกบัน ้ าท่ีไหลหลาก เกิดการเปล่ียนแปลงในการด ารง
เผา่พนัธ์ุ หรืออาจเกิดการสูญเสีย สูญพนัธ์ุไปโดยท่ีเราไม่
เคยรับรู้ จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งมีการส ารวจเผา่
พนัธ์ุทางชีวภาพในลุ่มแม่น ้ า  ป่าสกัอยา่งจริงจงั เพ่ือการ
อนุรักษใ์หเ้ผา่พนัธ์ุทางชีวภาพในลุ่มแม่น ้ าป่าสกัใหค้งอยู่
ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

1.     จากการศึกษาในคร้ังน้ีใหค้วามสนใจในเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพของหอยน ้ าจืดลุ่มแม่น ้ าป่าสกั
ตอนบน จ านวน 3 แหล่งน ้ า ไดแ้ก่  หว้ยน ้ าพงุในเขตอ าเภอ
หล่มเก่า อ่างเก็บน ้ าเข่ือนปากหว้ยขอนแก่นในเขตอ าเภอ
หล่มสกั และอ่างเก็บน ้ าเข่ือนป่าแดงในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และหอยน ้ าจืดบางชนิดอาจเป็นสตัว์
เฉพาะถ่ิน สามารถพบไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษไ์วเ้พ่ือรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากมีถ่ินอาศยัเฉพาะท่ี 
และมีแบบแผนการแพร่กระจายเฉพาะถ่ิน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ
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สูญหายไปจากพ้ืนท่ี มีแนวโนม้สูงเน่ืองจากถูกจ ากดัดว้ย
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลกัษณะของพ้ืนท่ีปิดกั้นการกระจาย
พนัธ์ุและการแบ่งแยกกลุ่มประชากรออกจากกนั ปัจจยัท่ี
คุกคามท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์และธรรมชาติ ท าให้
เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความ
สมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงยากท่ีจะ
ประเมินคุณค่าได ้ หากมีการศึกษาอยา่งจริงจงั จะเป็นการ
รักษาไวซ่ึ้งระบบนิเวศในการใชป้ระโยชนข์องแหล่งน ้ าได้
อยา่งย ัง่ยนื 

การตรวจเอกสาร 
         จากการรายงานผลการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของมอลลสั (Mollusks) ท่ีพบในอ่างเก็บน ้ าคลองล า
กง อ าเภอหนองไผ ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในฤดูฝน (เมษายน-
กรกฎาคม 2556) พบมอลลสั จ านวน 7 ชนิดใน 6 วงศ ์
ไดแ้ก่ วงศ ์ หอยกาบ (Amblemidae)  มี 8 ชนิด   (วษิุวตั 
วรรณศรี. 2556).          
         จากผลการศึกษาพบหอยน ้ าจืดในแม่น ้ าป่าสกัตอนล่าง
ประกอบดว้ยหอยฝาเดียวจ านวน 4 วงศ ์6 สกลุ หอยสองฝา 
จ านวน 3 วงศ ์ 8 สกลุ รวม 3  สกลุ โดยหอยฝาเดียวสกลุ 
Filopaludina spp. พบเป็นหอยชนิดเด่นท่ีสุด (สุชาติ ผึ่ง
ฉิมพลี. 2550.) 
         จากการศึกษา หอยกาบน ้ าจืดท่ีพบในไทยส่วนใหญ่ มี
การสืบพนัธ์ุภายในไข่ท่ีอยูใ่นหอยกาบเพศเมียจะถูกผสม
จากน ้ าเช้ือเพศผูท่ี้ปนมาในน ้ าแลว้เขา้มาในตวัเมียทางท่อน ้ า
เขา้ ไข่ท่ีไดรั้บการปฏิสนธิจะอาศยัอยูใ่นเหงือกของหอย
กาบเพศเมีย และพฒันา จนกลายเป็นตวัอ่อนท่ีสมบูรณ์ จึง
ถูกปล่อยออกมาทางท่อน ้ าออก แลว้เขา้ไป อาศยัเป็นปรสิต
อยูใ่นปลาน ้ าจืด โดยเกาะและฝังตวัอยูบ่ริเวณเหงือกและ
ครีบ จนเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นลูกหอยมีลกัษณะ
เหมือนพอ่แม่ แลว้จึงหลุดจากตวัปลา ตกลงสู่พ้ืนทอ้งน ้ าหา
กินเป็นอิสระต่อไป แต่หอยกาบน ้ าจืดในกลุ่ม Dreissenid 
เช่น Dreissena polymorpha จะมีการปฏิสนธิภายนอกล าตวั 
จึงมีตวัอ่อนท่ีวา่ยน ้ าเป็นอิสระ (จุฑามาศ จิวาลกัษณ์และ
คณะ. 2550ก).  

จากการรายงานผลศึกษาความหลากชนิดและการ
แพร่กระจายของหอยน ้ าจืดจากแหล่งน ้ า จ านวน 12 สถานี 
ในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย โดยเก็บตวัอยา่ง

ฤดูละ 2 คร้ัง คือ ฤดูฝน เก็บตวัอยา่งในเดือนมิถุนายน และ
เดือนสิงหาคม 2556 ฤดูหนาวเก็บตวัอยา่งในเดือนมกราคม
และเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ฤดูร้อนเก็บตวัอยา่งในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคม 2557 พบหอยน ้ าจืดจ านวน 10 
ชนิด (ชญานนัท ์พลยงู  และ ชีวารัตน์ พรินทรากลู. 2557).   

จากสาเหตุการพฒันาการของตวัอ่อน ตั้งแต่เร่ิม
ผสมพนัธ์ุจนถึงเป็นตวัหอย เหมือนพอ่แม่ หากสภาพน ้ าใน
แหล่งน ้ าท่ีอาศยัอยูเ่กิดการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ อาจมี
ผลโดยตรงตอ่การปิดกั้นการเจริญเติบโต และท าใหห้อยน ้ า
จืดบางชนิดสูญพนัธ์ุได ้ ซ่ึงในปัจจุบนั ยงัไม่พบมีผูส้ ารวจ
หรือศึกษาความหลากหลายของหอยน ้ าจืด ในแม่น ้ าป่าสกั 
เพ่ิมมากข้ึน และความผนัแปรทางธรรมชาติของแม่น ้ าป่าสกั 
อาจเป็นตวัการท าให ้ หอยน ้ าจืดท่ีเคยมีอยูใ่นแม่น ้ าสูญหาย 
หรือสูญพนัธ์ุไปได ้ 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
   การศึกษาในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของ

หอยน ้ าจืดลุ่มแม่น ้ าป่าสกัตอนบนและชนิดของหอยน ้ าจืดท่ี
พบในแหล่งน ้ า จ านวน 3 แหล่งน ้ า โดยมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
3.1 ศึกษาพืน้ท่ีรับน า้ของลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบน ในเขต
อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสกั และอ าเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์  
3.2 ก าหนดพืน้ท่ีส ารวจพันธ์ุหอยน า้จืด จ านวนท้ังส้ิน 3 
แหล่งน า้ ไดแ้ก่ 

3.2.1  ห้วยน า้พงุ อ าเภอหล่มเก่า จังหวดั
เพชรบูรณ์   3.2.2  อ่างเกบ็น า้เข่ือนปากห้วย
ขอนแก่น อ าเภอ  

หล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์ 
    3.2.3 อ่างเกบ็น า้เข่ือนป่าแดง อ าเภอเมือง จังหวดั 

 เพชรบูรณ์ 
1.3 ส ารวจสภาพพืน้ท่ีก่อนเกบ็ตัวอย่าง 
1.3 ด าเนินการเกบ็รวบรวมตัวอย่างหอยน า้จืดในแต่ละ  

แหล่งน า้ 
1.4 ด าเนินการจ าแนกชนิดของหอยน า้จืดท่ีพบในแต่ล ะ

แหล่งน า้ โดยใช้การจ าแนกจากข้อมลูสัณฐานวิทยา
ของเปลือกหอย 
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1.5 เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีค้นพบ บริการทางวิชาการแก่
บุคคลท่ัวไป 

 

 

 

3. ผลการวจิยั 

จากผลการศึกษา พบวา่ ความหลากหลายทางชีวภาพของ
หอยน ้ าจืดท่ีพบในลุ่มแม่น ้ าป่าสกัตอนบน ในเขตอ าเภอ
หล่มเก่า อ าเภอหล่มสกั และอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 3 แหล่งน ้ า ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561 พบวา่ มีหอยน ้ าจืดท่ีส ารวจพบ จ านวน
ทั้งส้ิน 8 วงศ ์ รวม 20 ชนิด แบ่งประเภทเป็นหอยฝาเดียว 
จ านวน 4 วงศ ์ รวม 8 ชนิด เป็นกลุ่มหอยท่ีไม่มีฝาเปลือก 
จ านวน 1 วงศ ์ จ านวน 1 ชนิด และหอยสองฝา จ านวน 3 
วงศ ์รวม 11 ชนิด  จ าแนกเป็นหอยน ้ าจืดท่ีพบทั้ง  3  แหล่ง
น ้ า  ไดแ้ก่ วงศ ์ Viviparidae คือ Filopaludina 
(Siamopaludina) martensi martensi (Frauenfeld,1856), 
Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis polygramma 
(Martens, 1860), วงศ ์ Thaiaridae คือ Adamietta housei 
(Lea, 1856), Tarebia granifera (Lamarck, 122),  วงศ ์
Buccinidae คือ Clea (Anentome) helena. (Philippins, 
1847), วงศ ์Lymnaeidae คือ Radix auricularia auricularia 
(Linnaeus, 1758), วงศ ์ Ampullariidae คือ Pomacea sp., 
วงศ ์Corbicuridae คือ Corbicula blandiana (Prime, 1864), 
และCorbicula fluminea (O.F.Muller, 1774), และ  วงศ ์
Amblemide คือ Pilsbryoconcha exilis compressa (martens, 
1860),  Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852) 
ซ่ึงแหล่งน ้ าท่ีสามารถพบหอยน ้ าจืดไดเ้กือบทุกวงศ ์
(Family) ท่ีส ารวจ ไดแ้ก่ หว้ยน ้ าพงุ อ าเภอหล่มเก่า ยกเวน้ 
วงศ ์Arcidae ไม่พบในแหล่งน ้ าดงักล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-227- 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงชนิดของหอยน ้ าจืดท่ีพบในแหล่งส ารวจ   

หมายเหตุ : แหล่งน า้ทีท่ าการส ารวจหอยน า้จืด 
     A  หว้ยน ้ าพงุ อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์  
         B อ่างเก็บน ้ าเข่ือนปากหว้ยขอนแก่น อ าเภอหล่มสกั   
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
          C  อ่างเก็บน ้ าเข่ือนป่าแดง อ าเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์  
 
บทสรุป วจิารณ์      

  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ความหลากชนิด
ของหอยน ้ าจืดเขตพ้ืนท่ีรับน ้ าตอนบนของลุ่มแม่น ้ าป่าสกั 
ในเขตอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสกั และอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 3 แหล่งน ้ า ไดแ้ก่ หว้ยน ้ าพงุใน
เขตอ าเภอหล่มเก่า อ่างเก็บน ้ าเข่ือนปากหว้ยขอนแก่นในเขต
อ าเภอ  หล่มสกั และอ่างเก็บน ้าเข่ือนป่าแดงในเขตอ าเภอ
เมือง ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 
2561 พบวา่ มีหอยน ้ าจืดทั้งกลุ่มหอยฝาเดียว และกลุ่มหอย
สองฝา  จ านวนทั้งส้ิน 8 วงศ ์ (Family)  20  ชนิด (Species)  
แบ่งประเภทเป็นหอยฝาเดียว จ านวน 4 วงศ ์ รวม 8 ชนิด 
เป็นกลุ่มหอยท่ีไม่มีฝาเปลือก จ านวน 1 วงศ ์ จ านวน 1 ชนิด 
และหอยสองฝา จ านวน 3 วงศ ์รวม 11 ชนิด ซ่ึงช่วงฤดูกาล
ท่ีเหมาะสมและสามารถพบหอยน ้ าจืดไดม้าก ไดแ้ก่ ช่วง
รอยต่อระหวา่งฤดูหนาวและฤดูร้อน ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน ถึงเดือน พฤษภาคม จะเป็นช่วงท่ีมีน ้ าลดลง
ต ่าสุด แม่น ้ าไม่มีตะกอนขุ่น และเป็นช่วงเหมาะส าหรับ
ชุมชนท่ีไดใ้ชป้ระโยชนจากแหล่งน ้ า และสามารถเก็บหอย
น ้ าจืดบางชนิดไปบริโภค หรือจ าหน่ายหารายไดไ้ดง่้าย 
ส่วนช่วงฤดูกาลท่ีพบหอยน ้ าจืดไดน้อ้ย หรือไม่สามารถพบ
ไดเ้ลย ไดแ้ก่ ช่วงฤดูฝน ระหวา่งเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิงหาคม ในแม่น ้ าจะมีตะกอนขุน่ ซ่ึงเกิดจากการไหลหลาก 
ของน ้ าป่าในแม่น ้ าป่าสกั และอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน ้ าเป็น
จ านวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการเก็บรวบรวมพนัธ์ุหอยน ้ า
จืด  

ข้อเสนอแนะ 
       6.1 ควรมีการส ารวจความหลากชนิดของหอยน ้ าจืด 
โดยแบ่งเป็นฤดูกาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ วษิุวตั 
วรรณศรี. (2556). กล่าววา่ การวจิยัคร้ังต่อไปควรใช้

วงศ์ ชนิดของหอยน ้าจืดที่พบ 

สถานที่/
แหล่งน า้ 

A B C 

 
Viviparidae 

(1) 
 

-หอยขมFilopaludina 
(Filopaludina) filosa (Reeve, 1863) 
-หอยขมลาย Filopaludina 
sumatrensis. (Dunker,1852) 
-หอยเวียน  Trochotaia trochoides 
(Martens, 1860) 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

 

√ 
 
√ 
 
 
√ 

 

Buccinidae 
(2) 

-หอยนกัล่า Clea (Anentome) 
helena. (Philippins, 1847) 

√ 
 
√ 

 
√ 
 

Thaiaridae 
(3) 

-หอยเจดีย ์Adamietta housei  
(Lea, 1856) 
-หอยเจดีย ์ Tarebia granifera 
(Lamarck,1822) 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 

√ 
 
√ 

√ 

Lymnaeidae 

(4) 

-หอยคนั Radix auricularia 
auricularia. (Linnaeus,1758) 

√ √ √ 

Ampullariid

ae 

(5) 

-หอยเชอร่ี  Pomacea sp. 
-หอยโข่ง  Pila ampullacea 
(Linnaeus, 1758) 
 

√ 

 

- 
 

√ 

 
- 
 

√ 

 

√ 

 

Corbiculidae 

(6) 

-หอยทราย Corbicula blandina 
(Prime,1864) 
-หอยทราย Corbicula fluminea 
(O.F.Muller,1774) 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 
- 

√ 

 

 

√ 

Amblemide 
หอยกาบ 

(7) 

- Pilsbryoconcha exilis compressa 

(Martens, 1860) 
- Pilsbryoconcha exilis exilis  

- Pseudodon inoscularis callifer 

- Scabies crispate (Gould, 1843) 

- Scabies phaselus (Lea, 1856) 
- Ensidens ingallsianus ingallsianus. 

- Uniandra contradens rustica. 

- Uniandra contradens ascia  

√ 
 
√ 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

√ 
 
- 

 

- 
 

- 
 

- 

 

- 
 

- 
 

√ 

√ 
 
√ 

 

- 
 

- 
 

√ 

 

√ 
 

- 
 

- 
Arcidae (8) - Scaphula pinna. (Benson, 1856) - 

 
√ 

 
√ 
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ระยะเวลามากในทุกฤดูกาลและเปรียบเทียบปัจจยัทาง
ฤดูกาลท่ีมีผลต่อการส ารวจสตัวจ์  าพวกมอลลสั  
   6.2 ควรเพ่ิมการส ารวจในช่วงเวลากลางคืน จะท าให้

ได ้
ขอ้มูลของหอยน ้ าจืดท่ีมีนิสยัออกหากินเวลากลางคืน 
   6.3 ควรมีการส ารวจตลาดทอ้งถ่ินใกลเ้คียงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ทราบชนิดของหอยน ้ าจืดท่ีชุมชนนิยมบริโภคและ
สามารถ 

น ามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวจิยัเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื
ของหอยน ้ าจืดต่อไป 

              ดงันั้น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของหอยน ้ าจืด และการแพร่กระจายของหอยน ้ าจืด ในลุ่ม
แม่น ้ า   ป่าสกัตอนบน ควรมีการส ารวจสายน ้ ายอ่ยท่ีแยกตวั
ออกจากสายน ้ าหลกั ซ่ึงอาจพบหอยน ้ าจืดบางกลุ่มท่ีหลบ
เล่ียงความแรงของกระแสน ้ า เพ่ืออาศยัอยูเ่ป็นการด ารงอยู่
ของเผา่พนัธ์ุของหอยน ้ าจืดใหค้งอยูต่่อไป 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ นายพนม  เขียวนาคูปภา ผูอ้  านวยการ
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ และผูบ้ริหารทุก
ท่าน ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าท าใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีด าเนิน
ไปดว้ยดี ขอขอบคุณคณะท างานเจา้หนา้ท่ีวทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยเีพชรบูรณ์ทุกท่าน ท่ีช่วยใหก้ารด าเนินงาน
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวทุ้ก
ประการ 

ขอขอบคุณ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนั
เน่ือง มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี  ศูนยพ์ฒันา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ท่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการวจิยั
ในคร้ังน้ี 
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การเลีย้งแหนแดง (Azolla microphylla) โดยใช้น า้ทิง้จากบ่อเลีย้งปลาหมอ 

Production of Water Fern (Azolla microphylla ) by Using Wastewater 
 from Climbing Perch Fish Pond 

 

สุมาล ีมูลทองน้อย 1,* 
 
 
 

Abstract 

 The purposes of this study was to evaluate of production of water fern in wastewater from Climbing perch fish 
pond. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) that compared three treatments with three 
replications. Treatments were water from natural(control) and wastewater from Climbing perch fish pond concentrated 25 
and 50 %. The results showed that average total yield of water fern that growth in natural water and wastewater from 
Climbing perch fish pond were significantly different (P<0.05). Total average yield of water fern that growth in natural 
water, wastewater from Climbing perch fish pond concentrated 25 and 50% were 0.91, 1.17 and 1.10 kilogram/ m2. The 
results found that water fern can reduce total ammonia in wastewater from Climbing perch fish pond   

 
Keywords: water fern production, wastewater from Climbing perch fish pond 
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บทคดัย่อ 

 ทดลองเล้ียงแหนแดงในบ่อซีเมนตพ้ื์นท่ี 6 ตารางเมตร
โดยใชน้ ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (CRD)มี 3 ทรีตเม้นท์ๆละ3 ซ ้ า  เ พ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตของแหนแดงท่ีเล้ียงในน ้ าจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติทัว่ไป (กลุ่มควบคุม) น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ
ความเขม้ขน้ 25 และ 50% โดยปล่อยพนัธ์ุแหนแดงลงเล้ียง
บ่อละ 1 กิโลกรัม เม่ือเล้ียงได ้10 วนั จึงรวบรวมผลผลิต
แหนแดงมาชัง่น ้ าหนัก ผลการทดลองพบว่า น ้ าท้ิงจากบ่อ
เล้ียงปลาหมอให้ผลผลิตแหนแดงสูงกว่าน ้ าจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติทัว่ไปอย่างมีนัยส าคญั (P<0.05) ส่วนน ้ าท้ิงจาก
บ่อเล้ียงปลาหมอท่ีมีความเขม้ขน้ 25 และ 50% ให้ผลผลิต
แหนแดงไม่แตกต่างกนั  โดยผลผลิตแหนแดงท่ีเล้ียงโดยใช้
น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติทั่วไปให้ผลผลิตแหนแดงเฉล่ีย 
0.91 กิโลกรัม/ตารางเมตร ส่วนน ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอท่ี
มีความเขม้ขน้ 25 และ 50% ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1.17 และ1.10 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดบั จากการตรวจวดัคุณภาพน ้ า
พบว่าแหนแดงท าให้ปริมาณแอมโมเนียในน ้ าท้ิงจากบ่อ
เล้ียงปลาหมอลดลง 
ค าส าคญั: ผลผลิตแหนแดง, น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 

 

1. บทน า 
แหนแดง (Mosquito fern หรือ Water fern) เป็นพืชลอย

น ้ าท่ีมีขนาดเล็ก จดัอยูใ่นวงศ์ Azollaceae  พบในแหล่งน ้ า
ต้ืน ๆ ท่ีพบในประเทศไทยมีสองชนิด คือ พนัธ์ุดั้งเดิมของ
ไทย (Azolla pinnata) และพนัธ์ุท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ 
(Azolla microphylla) ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่และขยายพนัธ์ุได้
เร็วกวา่พนัธ์ุดั้งเดิม แหนแดงมีลกัษณะพิเศษ คือ ในโพรงใบ
จะมีสาหร่ายสีน ้ าเงินแกมเขียว ชนิด Anabaena อาศยัอยูใ่น
ลกัษณะพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (symbiosis) ซ่ึงสาหร่ายสี
น ้ าเ งินแกมเขียวจะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
เปล่ียนเป็นสารประกอบไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียให้
แหนแดงใชป้ระโยชน์ได ้ท าให้แหนแดงเจริญเติบโตไดเ้ร็ว 
ในเวลา 3 - 5 วนั แหนแดงสามารถเพ่ิมจ านวนไดถึ้ง 2 เท่า 
[1] มีไนโตรเจนสูงถึง 3 -5 %และมีโปรตีน 21.4-28.5 %
ของน ้ าหนักแห้ง  [2] ท าให้แหนแดงมีประโยชน์มาก ทั้ ง
การเล้ียงในนาขา้วเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยพืช

สด ปุ๋ยหมกัซ่ึงส าคญัมากต่อการท าเกษตรอินทรีย ์ใช้เป็น
อาหารในการเล้ียงสตัว ์เช่น เป็ด สุกร โคเน้ือ โคนม รวมทั้ง
เป็นอาหารท่ีดีส าหรับปลาด้วย นอกจากน้ีแหนแดงยัง
สามารถบ าบัดน ้ าเสียจากฟาร์มสุกรได้โดยท าให้ค่า BOD 
ลดลงถึง 95 เปอร์เซ็นต ์[3]  แหนแดงเจริญเติบโตไดดี้ใน
น ้ าท่ีมีสภาพท่ีเป็นกรดอ่อนๆ คือมีค่า pH 4.0-4.5 

น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ เป็นน ้ าท้ิงท่ีมีสารอินทรียสู์ง 
มีธาตุอาหารมาก มีสีน ้ าตาลเขม้ และมีกล่ินเหม็น เม่ือถูก
ระบายลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติในปริมาณมากก็จะท าให้เกิด
ปัญหาน ้ าเสียได ้หากสามารถน าน ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ
มาใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น น าไปรดตน้ไมห้รือพืชผกั
ต่าง ๆ ปลูกพนัธ์ุไมน้ ้ า เป็นตน้ ก็จะท าให้ลดปัญหาน ้ าเสีย
ในแหล่งน ้ าธรรมชาติได ้ดงันั้นการเล้ียงแหนแดงโดยใชน้ ้ า
ท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ จึงเป็นการน าน ้ าท้ิงกลับมาใช้
ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมปริมาณแหนแดง ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้ งเป็นแหล่งพนัธ์ุแหนแดง 
เพ่ือใชใ้นการเพ่ิมปริมาณแหนแดงต่อไป 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
1.1 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1.1.1 บ่อซีเมนต์ ความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 30 
เซนติเมตร 

 

 

 

   รูปท่ี 1 บ่อซีเมนตท่ี์ใชเ้ล้ียงแหนแดง 

1.1.2 น า้ทิง้จากบ่อเลีย้งปลาหมอ 

 

 

 

  รูปท่ี 2 น ้าทิ้งจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 
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1.1.3  แหนแดงสายพันธ์ุ Azolla microphylla 

 

 

 

 รูปท่ี 3 แหนแดงพนัธ์ุ Azolla microphylla 

1.1.4  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการตรวจวดัคุณภาพน า้ 
ได้แก่ Oxygen meter สารเคมแีละอุปกรณ์ในการวิเคราะห์
ค่า BOD น า้ยาทดสอบ pH Alkilinity และ Amnonia 
1.2 วิธีการทดลอง 

2.2.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  
(Completely Randomized Design: CRD)  
ม ี3 ทรีตเม้นต์ๆละ3 ซ า้ ดังนี ้
1)  ทรีตเม้นต์ท่ี 1  คือเติมน า้จากแหล่งน า้

ธรรมชาติท่ัวไป (กลุ่มควบคุม) 
2) ทรีทเม้นต์ท่ี 2 คือเติมน า้ทิง้จากบ่อเลีย้งปลา

หมอความเข้มข้น 25 % 
3) ทรีทเม้นต์ท่ี 3 คือเติมน า้ทิง้จากบ่อเลีย้งปลา

หมอความเข้มข้น 50 % 

2.2.2 ล้างบ่อเลีย้งแหนแดงให้สะอาด เติมน า้ให้มี
ระดับ 15 15 เซนติเมตร  

2.2.3 ตรวจวดัคุณภาพน า้ก่อนเติมพันธ์ุแหนแดง
ลงเลีย้งและหลงัเกบ็เกี่ยวผลผลิตแหนแดง 

2.2.4 เติมพันธ์ุแหนแดง บ่อละ 1 กิโลกรัม ปล่อย
ทิง้ไว้ 10 วนั รวบรวมผลิตแหนแดงช่ังน า้หนัก บันทึกข้อมลู
ผลผลิตแหนแดงในแต่ละบ่อ 

2.2.5 น าข้อมลูผลผลิตมาวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance; ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD)  

 

      
รูปท่ี 4 เติมพนัธุ์แหนแดงลงบ่อทดลอง บ่อละ 1 กิโลกรัม 

 
 

     
 

รูปท่ี 5 เก็บรวบรวมผลผลิตแหนแดง เม่ือเล้ียงได ้10 วนั 

 

 

3. ผลการวจิยั 

จากการทดลองพบวา่ น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอท าให้
ผลผลิตแหนแดงสูงกวา่น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) ส่วนน ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอท่ี
ความเขม้ขน้ 25 และ 50 % ท าให้ผลผลิตแหนแดงไม่
แตกต่างกนั  คือน ้ าจากแหล่น ้ าธรรมชาติ น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียง
ปลาหมอท่ีความเขม้ขน้ 25 และ 50 % ให้ผลผลิตแหนแดง
เฉล่ีย 0.91,1.17 และ1.10  กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 1 และรูปท่ี 6 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตแหนแดงท่ีเล้ียงโดยใชน้ ้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงปลา
หมอ 

 

บ่อท่ี 

ผลผลิตแหนแดง(กิโลกรัม/ตารางเมตร) เม่ือเล้ียงได ้10 วนั 

น ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 
(ควบคุม) 

น ้าทิ้งจากบ่อเล้ียง
ปลาหมอ 25% 

น ้าทิ้งจากบ่อเล้ียง
ปลาหมอ 50% 

1 0.83 1.10 1.03 

2 0.91 1.20 1.13 

3 1.00 1.22 1.13 

เฉล่ีย 0.91a 1.17b 1.10b 
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รูปท่ี 6 ผลผลิตแหนแดงท่ีเล้ียงโดยใชน้ ้าทิ้งจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 
 

จากการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในบ่อทดลองก่อนและหลงั
การเล้ียงแหนแดง ในบ่อท่ีใชน้ ้ าจากธรรมชาติ น ้ าท้ิงจากบ่อ
เล้ียงปลาหมอความเขม้ขน้ 25 และ50 % ตามล าดบั พบวา่ ค่า
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (Dissolved Oxygen: DO) 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยคือก่อนและหลังเล้ียงแหนแดงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 6.61,5.26,4.06 และ 5.21,5.68,4.29 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า
ปริมาณออกซิเจนท่ีส่ิงมีชีวิตตอ้งการ(Biochemical Oxygen 
Demand : BOD)ก่อนและหลงัเล้ียงแหนแดง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.3,68,69 และ6.2,3.4,3.7 มิลลิกรัม/ลิตร  ค่าปริมาณ
ด่าง (Alkalinity)ก่อนและหลงัเล้ียงแหนแดง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
68,170,119 และ90.6,107.6,107.6 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของน ้ า (pH) ก่อนและหลงัเล้ียงแหนแดง มี
ค่ า ใกล้ เ คี ย งกัน คื อ มีค่ า เ ฉ ล่ี ย เ ท่ ากับ7.6,6.8,6.8  และ
7.1,7.0,7.0  ส่วนปริมาณแอมโมเนียพบว่า ค่าแอมโมเนีย
รวมลดลงจนไม่พบแอมโมเนียท่ีละลายในน ้ า คือ ก่อนและ
หลงัเล้ียงแหนแดงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0,3,5 และ0,0,0 มิลลิกรัม/
ลิตรตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าแหนแดงท าให้คุณภาพน ้ าดี
ข้ึน ดงัตารางท่ี 2 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพน ้ าในบ่อก่อนและหลงัการเล้ียงแหนแดง 
 

คุณสมบติัของ
น ้าท่ีตรวจวดั 

น ้าจากแหล่ง
น ้าธรรมชาติ
(ควบคุม) 

น ้าทิ้งจากบ่อ
เล้ียงปลาหมอ 

25% 

น ้าทิ้งจากบ่อ
เล้ียงปลาหมอ 

50% 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

DO(mg/L) 6.61 5.21 5.26 5.68 4.06 4.29 

pH 7.67 7.71 6.83 7.0 6.83 7.0 

Alkalinity 
(mg/L) 

68 90 170 107 119 108 

Total 
Ammonia 

(mg/L) 

0 0 3 0 5 0 

BOD(mg/L) 7.3 6.2 68 3.4 69 3.7 

 

จากการทดลองคร้ังน้ีพบวา่ผลผลิตแหนแดงอยูร่ะหวา่ง 
0.91-1.17 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซ่ึงต ่ากวา่รายงานของ [4]ท่ี
ระบุวา่แหนแดงจะใหป้ริมาณน ้ าหนกัสดสูงสุด 1.8 
กิโลกรัม/ตารางเมตรหลงัจากเร่ิมการเพาะพนัธ์ุ ซ่ึงใกลเ้คียง
กบั [5] ท่ีรายงานวา่แหนแดงสามารถบ าบดัน ้ าเสียจากฟาร์ม
สุกรได ้โดยท าใหค้่า BOD ลดลง 60%และใหผ้ลผลิตแหน
แดงเฉล่ีย 1.69 กิโลกรัม/ตารางเมตร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การเติมพนัธ์ุแหนแดงเร่ิมตน้นอ้ยเกินไป คือเติมเพียง 0.17 
กิโลกรัม/ตารางเมตร และมีระยะเวลาเก็บเก่ียวเพียง 10 วนั 
ดงันั้นควรเพ่ิมปริมาณพนัธ์ุแหนแดงเร่ิมตน้ และเพ่ิม
ระยะเวลาเก็บเก่ียวมากข้ึน 

2. บทสรุป 

2.1 น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอท าใหผ้ลผลิตแหนแดงสูง
กวา่ใชน้ ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ ส่วนน ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียง
ปลาหมอท่ีความเขม้ขน้ 25 และ 50 %ไม่ท าใหผ้ลผลิต
แหนแดงแตกต่างกนั 

2.2 น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ในการเล้ียงแหนแดง ซ่ึงสามารถบ าบดัน ้ าใหมี้คุณภาพดี
ข้ึนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า 

 

0.91 

1.17 1.1 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ 
(ควบคุม) 

น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 
25% 

น ้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 
50% 

น ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ (ควบคุม) 

น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 25% 

น ้ าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลาหมอ 50% 
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เปรียบเทยีบการเจริญเติบโตของกบนาที่เลีย้งในกระชังโดยใช้อาหาร 3 สูตร 

A Comparison on the Growth of Lowland Frog (Rana tigerina) by 3 Formula Feeds in Cage 
Culture 

 

สุรศักดิ์  โนราช 1,* 

 
 
 

Abstract 

 The experimental processes were designed to use Completely Randomized Design (CRD) which 3 treatments 
were conducted. Those were ready-made feed, chopped-fresh feed and Mixed feed (ready-made feed and chopped-fresh 
feed). Each formula feed was fed 100 tadpoles in each cage for 90 days. The objective of this research was to study the 
growth, survival rate and cost of Lowland Frog culture. The results showed that the growth rate was 208.4, 208.05 and 
211.025 grams respectively which is not different statistically significant  in general (P>0.05). Lowland Frog fed by third 
formula feed (mixed feed-ready-made  feed and chopped-fresh feed) had the highest growth rate. The survival rate were 
85 %, 82% and 92% which is not different  statistically significant in general (P>0.05). Lowland Frog fed by third 
formula feed (mixed feed-ready-made feed and chopped-fresh feed) had the highest survival rate (92 %). The cost were 
3,425 Thai Baht, 3,539 Thai Baht and 4,039 Thai Baht or 63.29 Thai Baht, 67.88 Thai Baht and 68.05 Thai Baht per 
kilogram respectively. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น า้ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาท่ีเล้ียงใน
กระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร ในกระชงั ขนาด 1x1 เมตร โดย
ว า ง แผนก ารทดลอ งแบบ สุ่มสม บู ร ณ์  (Completely 
Randomized Design : CRD) แบ่งหน่วยทดลองออกเป็น 3 
ทรีตเมนต์ 3 ซ ้ า คือ อาหารเม็ด อาหารปลาสดสับ และ
อาหารผสม (อาหารเม็ดผสมปลาสดสับ) ปล่อยลูกกบ 
จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั เพื่อท าการศึกษาการเจริญเติบโต 
อตัราการรอด และตน้ทุน  ใช้ระยะเวลา 90 วนั ผลการ
ทดลอง พบวา่การเจริญเติบโตมีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย เท่ากบั 
208.4,  208.05  และ 211.25  กรัม ตามล าดบั พบวา่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) อาหารสูตรท่ี 3 คือ อาหาร
ผสม (อาหารเม็ดผสมปลาสดสับ) มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
อตัราการรอด พบวา่ อตัราการรอดของกบนา เท่ากบั 85 82 
และ 92 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) อาหารสูตรท่ี 3 คือ อาหารผสม (อาหารเม็ด
ผสมปลาสดสับ) มีอตัรารอดมากท่ีสุด คือ 92 เปอร์เซ็นต์ 
ต้นทุนและผลตอบแทนเบ้ืองต้น พบว่าต้นทุนการเล้ียง
เบ้ืองตน้เท่ากบั 3,425, 3,538 และ 4,039 บาท ตามล าดบั
หรือ 63.29, 67.88 และ 68.05 บาทต่อกิโลกรัมตามล าดบั 
ค าส าคญั : กบนา การเล้ียง อาหารกบ 

 

1. บทน า 
กบนา (lowland frog) เป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า พบไดท้ัว่ไป
ในทุกภาคของประเทศไทย และมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ชนิดหน่ึง เน่ืองจากเน้ือกบเป็นอาหารโปรตีนท่ีมีรสดี เป็นท่ี
นิยมบริโภคทัว่ไป อีกทั้งยงัสามารถส่งออกจ า หน่ายไปยงั
ต่างประเทศไดอี้กดว้ย และมีประโยชน์หลายประการ เช่น 
ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้วิจยัทางชีววิทยา การแพทย ์ และมี
ความส าคญัต่อสภาวะแวดลอ้มในการควบคุมและก าจัด
แมลงแต่ในปัจจุบันกบนาท่ีพบตามธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลงเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง การใชส้ารพิษ
ก า จดัศตัรูพืช และแหล่งท่ีอยู่อาศยัของกบนาถูกท าลาย 
ทั้งน้ีรวมถึงการจบักบนาโดยไม่ค านึงถึงฤดูกาล และขนาด
กบนา เพื่อน ามาบริโภค ท าให้จ านวนกบนาในธรรมชาติ
ลดลง ปัจจุบันการเล้ียงกบนาได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรมากข้ึนเน่ืองจากสามารถสร้างรายได้ให้แก่

เกษตรกรผูเ้ล้ียง แต่เน่ืองจากขอ้มูลทางวิชาการในการเล้ียง
กบนายงัขาดขอ้มูลดา้นอตัราความหนาแน่นท่ีเหมาะสมท่ีมี
ผลใหก้ารเจริญเติบโต อตัรารอดตาย และตน้ทุนการผลิตใน
การเล้ียงกบนา ทั้งน้ีในการเล้ียงสัตวน์ ้ าความหนาแน่นเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต อตัรารอดตาย และ
ตน้ทุนการผลิต ซ่ึงอตัราความหนาแน่นในการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้ ามีผลต่อการเจริญเติบโต และอตัรารอดตายของสัตว์
น ้ า โดยมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะปฏิภาคผกผนักบัอตัรา
ความหนาแน่น คือ เม่ือเล้ียงสัตวด์ว้ยอตัราความหนาแน่น
มากข้ึน การเจริญเติบโต และอตัรารอดตายของสัตวน์ ้ าจะ
ลดลง เน่ืองจากอตัราความหนาแน่นท่ีมากข้ึนสัตวน์ ้ าจะมี
ความเครียดมากข้ึนส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง เพื่อให้
การเล้ียงกบนามีการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตท่ี
เหมาะสม  
     จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัไดศึ้กษาและสนใจในเร่ืองของ
อาหาร ท่ี ใช้ในการ เ ล้ี ยงกบในกระชัง   จึ งได้จัดท า
โครงงานวิจยัเร่ืองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาท่ี
เล้ียงในกระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
เล้ียงกบเป็นอาชีพต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกบนาท่ีเล้ียงในกระชงั

โดยใชอ้าหาร 3 สูตร 
2. เพื่อศึกษาอตัราการรอดของกบนาท่ีเล้ียง 
3. เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนเบ้ืองตน้ 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาท่ีเล้ียงในกระชงั 

ขนาด 1x1 เมตร โดยใชอ้าหาร 3 สูตร คือ อาหารเมด็ อาหาร
ปลาสด และอาหารผสม (อาหารปลาสดและอาหารเม็ด) 
ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั ใชร้ะยะเวลา 90 วนั 
เพื่อท าการศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอด และตน้ทุน  
มีวธีิการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
Randomized Design : CRD) มี  3 ทรีตเมนท์ๆ  ละ 3 ซ ้ า คือ 

 ทรีตเมนตท่ี์ 1 อาหารเมด็ส าเร็จรูป 
 ทรีตเมนตท่ี์ 2 อาหารปลาสดสบั 
 ทรีตเมนตท่ี์ 3 อาหารผสม (อาหารเมด็ผสมปลาสดสบั) 
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2. การจดัผงัการทดลองโดยวธีิการสุ่มจบัสลาก ดงัน้ี 
 
 
 
 
  
 

3. เตรียมกระชงั 1×1 เมตร จ านวน 9 กระชงั ติดตั้งใน
บ่อดินและน าแผน่โฟมใส่เป็นท่ีเกาะยดึของลูกกบ 

4. ปล่อยลูกกบมีน ้ าหนกัเฉล่ีย 3.58 กรัม ลงในกระชงัละ 
100 ตวั  

5. ชัง่น ้ าหนกั กบก่อนการทดลอง 
6. ใหอ้าหาร 3 สูตร ไดแ้ก่ อาหารเมด็ส าเร็จรูป, อาหาร

ปลาสดสบั และอาหารผสม (อาหารเมด็ผสมปลาสดสบั) ใน
อตัรา 5 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัตวั ระยะเวลา   90 วนั  ให้
วนัละ 2 ม้ือ ในเวลา เชา้-เยน็ 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กระชงัท่ีใชใ้นการทดลอง 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2 ลูกกบนาเร่ิมการทดลอง 
7. สุ่มน ้ าหนกั ทุก 15 วนั เพื่อปรับปริมาณอาหาร 
8. บนัทึกจ านวนลูกกบก่อนปล่อย 
9. บนัทึกน ้ าหนกักบ ทุก 15 วนั  
10. บนัทึกปริมาณอาหารท่ีให ้ 
11. นบัจ านวนกบเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
12. สุ่มวดัน ้ าหนกักบเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 

 

3. ผลการวจิยั 

การเจริญเตบิโตของกบนา 

กบนาท่ีเล้ียงในกระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร ในกระชงั 
ขนาด 1×1 เมตร อาหาร 3 สูตร คือ อาหารเม็ด อาหารปลา
สดสับ และอาหารผสม (อาหารเม็ดผสมปลาสดสับ)) 
ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั ใชร้ะยะเวลา 90 วนั 
ผลการทดลอง พบวา่ กบนามีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 3.8 กรัม 
ปล่อยเล้ียงในอตัราความหนาแน่น 100 ตวัต่อกระชงั เม่ือ
ครบ 90 วนั พบว่าการเจริญเติบโตมีน ้ าหนักเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
เท่ากบั 208.4,  208.05  และ 211.25  กรัม ตามล าดบั พบวา่
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของกบนา อาย ุ90 วนั 

ขอ้มูล (กรัม/ตวั) 
อาหาร 

เมด็ส าเร็จรูป 
อาหาร 

ปลาสดสบั 

อาหารผสม  
(อาหารเมด็ผสม
ปลาสดสบั) 

  น ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย (กรัม) 3.8  3.8  3.8  

  น ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย (กรัม) 212.2  211.85  215.05  

  น ้าหนกัเพิ่มข้ึนเฉล่ีย (กรัม) 208.4 ns 208.05 ns  211.25 ns 

 

 
ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนา อาย ุ90 วนั 

 
อตัราการรอดของกบนา 
กบนาท่ีเล้ียงในกระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร ในกระชงั 

ขนาด 1×1 เมตร อาหาร 3 สูตร คือ อาหารเม็ด อาหารปลา
สดสับ และอาหารผสม (อาหารเม็ดผสมปลาสดสับ) ปล่อย
ลูกกบ จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั ใชร้ะยะเวลา 90 วนัผลการ
ทดลอง พบวา่ อตัราการรอดของกบนา เท่ากบั 85, 82 และ 
92 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P>0.05) ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 อตัราการรอดของกบนา อาย ุ90 วนั 

ขอ้มูล 
อาหาร 

เมด็ส าเร็จรูป 
อาหาร 

ปลาสดสบั 

อาหารผสม 
(อาหารเมด็ผสม
ปลาสดสบั) 

  จ านวนท่ีปล่อย (ตวั) 100 100 100 

  จ านวนเม่ือส้ินสุดการ
ทดลอง (ตวั) 85 82 92 

  อตัราการรอด (%) 85 ns 82 ns 92 ns 

 
ต้นทุนการผลติ 
กบนาท่ีเล้ียงในกระชังโดยใช้อาหาร 3 สูตรในกระชัง 

ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั ใชร้ะยะเวลา 90 วนั 
ผลการทดลอง พบว่า ตน้ทุนการเล้ียงเบ้ืองตน้ในอาหารแต่
ละสูตร เท่ากบั 3,425 3,538 และ 4,039  บาท ตามล าดบั หรือ  
63.29, 67.88 และ 68.05 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ดัง
ตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ตน้ทุนและผลตอบแทน  

รายการ 
อาหาร 

เมด็ส าเร็จรูป 
อาหาร 

ปลาสดสบั 

อาหารผสม  
(อาหารเมด็ผสม
ปลาสดสบั) 

  ต้นทุน          
  กบ 300  300  300  
  กระชงั  280  280  280  
  อาหาร 2,845  2,958  3,459  
  รวมตน้ทุน (บาท) 3,425  3,538  4,039  
  ตน้ทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 63.29 67.88 68.05 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการทอดลอง 
การเจริญเติบโตของกบนาท่ีเ ล้ียงในกระชังโดยใช้

อาหาร 3 สูตร คือ อาหารเม็ด อาหารปลาสดสับ และอาหาร
ผสม (อาหารเมด็ผสมปลาสดสบั)) ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 
ตวัต่อกระชงั ใชร้ะยะเวลา 90 วนั พบว่าการเจริญเติบโตมี
น ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย เท่ากบั 208.4,  208.05  และ 211.25  
กรัม ตามล าดบั พบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
แต่กบท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ี 3 คือ อาหารผสม (อาหารเม็ด
ผสมปลาสดสับ) มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือ มีน ้ าหนัก
เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน เท่ากบั 211.25 กรัมต่อตวั และอาหารสูตรท่ี 
1กบั สูตรท่ี 2 มีการเจริญเติบโตท่ีใกลเ้คียงกนัมาก 

อตัราการรอดของกบนาท่ีเล้ียงในกระชงัโดยใชอ้าหาร 3 
สูตร ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 ตวัต่อกระชงั เม่ือครบ 90 วนั 
พบวา่ อตัราการรอดของกบนา เท่ากบั 85 (85 ตวั), 82 (82 
ตวั) และ 92 เปอร์เซ็นต ์(92 ตวั) ตามล าดบั พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่กบท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ี 3 
คือ อาหารผสม (อาหารเม็ดผสมปลาสดสับ) มีจ านวนกบ
เหลือรอดมากท่ีสุด คือ 92 เปอร์เซ็นต ์

ตน้ทุนและผลตอบแทนเบ้ืองตน้ ของกบนาท่ีเล้ียงใน
กระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร พบวา่ ตน้ทุนการเล้ียงเบ้ืองตน้
ในอาหารแต่ละสูตร เท่ากบั 3,425  3,538 และ 4,039  บาท 
ตามล าดบั หรือ  63.29, 67.88 และ 68.05 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล าดบั และมีผลตอบแทนเบ้ืองตน้ จากการจ าหน่ายกบ
ราคากิโลกรัมละ 100 บาท เท่ากบั 1,986  1,674 และ 1,896 
บาท ตามล าดับ หรือ 36.70, 32.12 และ 31.95 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดบั สรุปไดว้า่การเล้ียงกบนาในกระชงัดว้ย
อาหารสูตท่ี 1 (อาหารเม็ดส าเร็จรูป) มีตน้ทุนในการเล้ียงต ่า
ท่ีสุด คือ 63.29 บาทต่อกิโลกรัม และจ าหน่ายกบในราคา
กิโลกรัมละ 100 บาท จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเล้ียง
ดว้ยอาหารสูตรท่ี 2 และสูตรท่ี 3 คือ ผลก าไรเฉล่ีย 36. 70 
บาท ต่อกิโลกรัม และอาหารเม็ดส าเร็จรูปจะสะดวกหามา
ใช ้การให้อาหารท าไดง่้าย การเก็บรักษาง่ายกว่า และช่วย
ประหยดัแรงงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเลือกอาหารเมด็ส าเร็จรูปท่ีมีระดบัโปรตีน 30 

เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป มาใชใ้นการเล้ียงกบ และค านึงถึงขนาด
เมด็อาหารใหส้อดคลอ้งกบัขนาดของกบแต่ละวยั 

2. การเลือกลูกกบมาเล้ียงควรคดัขนาดท่ีใกลเ้คียงกนั
มากท่ีสุด เพ่ือป้องกนักบกดัและกินกนัเอง 

3. ควรพิจารณาสายพนัธ์ุหรือแหล่งท่ีมาของพนัธ์ุกบท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือป้องกนัเลือดชิดและจะท าใหก้บโตชา้ อตัรา
รอดต ่า 

4. การเก็บรักษาอาหารปลาสดสับ จะตอ้งเก็บในตูเ้ยน็
เพื่อคงคุณภาพและความสด 

5. การติดตั้งกระชงัในบ่อดิน ควรพิจารณาบ่อท่ีไม่มีปลา
ชนิดอ่ืนๆและศตัรูมารบกวนกบในกระชงั 
กติตกิรรมประกาศ 
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การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกบนาท่ีเล้ียง
ในกระชงัโดยใชอ้าหาร 3 สูตร ในกระชงั ขนาด 1x1 เมตร 
อาหาร 3 สูตร คือ อาหารเม็ด อาหารปลาสดสับ และอาหาร
ผสม (อาหารเมด็ผสมปลาสดสับ) ปล่อยลูกกบ จ านวน 100 
ตัวต่อกระชัง ใช้ระยะเวลา 90 วนั เพ่ือท าการศึกษาการ
เจริญเติบโต อตัราการรอด และตน้ทุน  

การศึกษาทดลองคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยค าแนะน า 
การตรวจแกไ้ข ปรับปรุงจากอาจารยธี์ระ แสงรัตน์ อาจารย์
ท่ีปรึกษาหลกั และอาจารยรั์ชดา หมอยาดี อาจารยป์ระจ า
วชิา ท่ีช่วยแนะแนวทางในการท ารายงานการทดลองดว้ยดี  

  ขอบคุณ แผนกวชิาประมง วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยอีุดรธานี และสถาบนัการอาชีวเกษตรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการท าการ
ทดลอง คร้ังน้ี  

คุณค่าของรายงานการทดลองฉบบัน้ี ขอมอบคุณความดี
แด่ บิดา มารดา และครูอาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารอบรมสัง่
สอน ความรู้ และสนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 
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Abstract 

 This study aims to investigate an efficiency of remove nitrogen compound system. The system to be used in Pacific White Shrimp 
rearing pond comparing water quality (ammonia, nitrite and nitrate) and growth rate (length weight average daily growth (ADG) food 
conservation rate (FCR) and survival rate) Compare mean by sample T-test was used with two treatments, shrimp rearing with remove nitrogen 
compound system and normally rearing. Each treatment had three replications. The vannamei shrimp (pL. 15) were stocked in plastic tank 500 
liter  with the density of 2,132 shrimp/cubic meter. The shrimp were reared using 2 different pond treatments for 30 days. 

 The study result showed that, the average ammonia and nitrate significantly but average nitrite not significant. The growth rate and 
survival rate were not significant. It was found that the pond with remove nitrogen compound system, the average ammonia nitrite and nitrate 
were 0.13+0.15, 0.12+0.18 and 1.20 +0.18 mg/l., respectively. The average length weight average daily growth (ADG) food conservation rate 
(FCR) and survival rate were 4.52±1.02 cm., 0.40±0.01 cm ., 0.013+0.00 g/day., 1.90 and 81.06% respectively. 

 The rearing vannamei shrimp in remove nitrogen compound system can be remove ammonia and shrimp growth normally.   
 

Key word : Remove Nitrogen Compound System, Vannamei Shrimp Rearing 
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บทคดัย่อ 

 ก า ร ศึ กษ าประ สิท ธิภาพของระบบก า จัด
สารประกอบไนโตรเจนในการอนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไม 
(Penaeus vannamei)  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบก าจดัสารประกอบไนโตรเจน โดย
ศึกษาจากคุณภาพน ้ า (แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท) 
อตัราการเจริญเติบโต (น ้ าหนกัและความยาวท่ีเพ่ิมข้ึน อตัรา
การเจริญเติบโตต่อวนั (ADG)  ประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ (FCR) และอตัราการรอดตาย) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติของการทดลองโดยใช้ T-test การ
ทดลองแบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า ประกอบดว้ย 
ชุดการทดลองท่ี 1 ใช้การเปล่ียนถ่ายน ้ าปกติ และชุดการ
ทดลองท่ี 2 ใชร้ะบบก าจดัสารประกอบไนโตรเจน อนุบาล
ลูกกุง้ในถงัพลาสติก ขนาด 500 ล. ปล่อยลูกกุง้ ระยะ PL15 
ความหนาแน่น 2,132 ตวั/ลบ.ม. ระยะเวลาทดลอง 30 วนั 
ผลการทดลองพบว่า ค่าแอมโมเนีย และไนเตรท มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักนัทางสถิติ ส่วนค่าไนไตรท์ อตัรา
การเจริญเติบโตต่อวนั  และอตัราการรอดตาย ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญักันทางสถิติ โดยบ่ออนุบาลท่ีใช้
ระบบก าจดัสารประกอบไนโตรเจน ค่าเฉล่ีย แอมโมเนีย ไน
ไตรท์ และไนเตรท เท่ากับ 0.13±0.15 0.12±0.12 และ 
1.2±0.28 มก./ล. ตามล าดับ ส่วนการเจริญเติบโต ได้แก่ 
ความยาวเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน น ้ าหนักเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการ
เจริญเติบโตต่อวนั (ADG) FCR และ อตัรารอด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.52±1.02 ซม. 0.40±0.01 ก. 0.013±0.00 ก./วนั 1.90  
และ 81.06 % ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่การอนุบาลลูกกุง้
ขาวแวนนาไมในบ่ออนุบาลท่ีใชร้ะบบก าจดัสารประกอบ
ไนโตรเจน ท าใหว้ฎัจกัรการเปล่ียนสารประกอบไนโตรเจน
สมบูรณ์ สามารถก าจัดสารประกอบไนโตรเจนได้จนไม่
เป็นพิษต่อลูกกุง้ ท าให้การเจริญเติบโตของลูกกุง้ขาวแวน
นาไมเป็นปกติ  

ค าส าคัญ : ระบบก าจดัสารประกอบไนโตรเจน, 
การอนุบาลกุง้ขาวแวนนาไม  

 

1. บทน า 
การเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) เป็น

ธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้ประเทศมากเป็นอนัดบั 1 ของสัตวน์ ้ า

ทั้งหมด พบวา่ 9 เดือนแรกของปี 2560 ผลผลิตกุง้ทะเลท่ีผลิต
กุง้ขาวแวนนาไม รวม 179,878 ตนั[1] การเล้ียงจะใชลู้กกุง้จาก
การเพาะพนัธ์ุ เพ่ือเพ่ิมอตัราการรอดตายในการเล้ียง ผูเ้ล้ียงจึง
มักอนุบาลลูกกุ้งก่อนลงเล้ียงจาก PL12-15 อีก 30 วนั จน 
ลูกกุ้งมีน ้ าหนัก 1 กรัม/ตัว เรียกว่าลูกกุ้งระยะ “ซุปเปอร์พี
แอล” โดยอนุบาลในอัตราความหนาแน่นสูง ให้อาหาร
ส าเร็จรูปท่ีมีโปรตีนสูง ท าให้คุณภาพน ้ าในบ่ออนุบาลมีการ
สะสมแอมโมเนีย เน่ืองมาจากส่ิงขบัถ่ายของกุง้ และจากเศษ
อาหารเหลือ จึงตอ้งมีการถ่ายน ้ าเพ่ือควบคุมคุณภาพน ้ าให้อยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกกุง้ น ้ าท่ีเกิดจากการเพาะเล้ียงกุ้ง
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สารแขวนลอย แอมโมเนียไนโตรเจน 
ไนโตรเจนรวม และฟอสฟอรัส โดยพบว่า การระบายน ้ าท้ิง
จากการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม จะมีมลพิษอยูใ่นรูปของบีโอดี 
สารแขวนลอย แอมโมเนีย ไนโตรเจนไนเตรท และ
ฟอสฟอรัส ต่อรอบการเล้ียงประมาณ 38.20, 132.60, 0.33, 
11.96 และ 0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ [2] ปัจจุบัน
แนวโน้มของการท าการเกษตรจะมุ่งไปสู่กระบวนการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการเกษตรท่ีย ัง่ยืน โดยท าการเกษตร
ด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ แทนการใช้สารเคมีท่ีเรียกว่า เกษตร
อินทรียซ่ึ์งรวมถึงการเพาะเล้ียงกุง้ จึงไดคิ้ดวิธีการเพาะเล้ียงท่ี
ไม่ใชส้ารเคมี ไม่มีการเปล่ียนถ่ายน ้ า เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

จุลินทรียท่ี์ สามารถลดสารประกอบไนโตรเจน  ซ่ึง
จุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติน้ีดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มไนตริไฟอิง
แบคทีเรีย (Nitrifying Bacteria) และดีไนตริไฟอิงแบคทีเรีย 
(Denitrifying Bacteria) เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
สามารถลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีเกิดข้ึนในน ้ าจาก
การเพาะเล้ียงกุง้ได ้โดยกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ จะเปล่ียน
แอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ และไนเตรท ส่วนกระบวนการดี
ไนตริฟิเคชั่น จะเปล่ียนไนเตรทให้เป็นแก๊สไนโตรเจนสู่
บรรยากาศ [3]  การจัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับ
กระบวนการไนตริฟิเคชัน่ และ ดีไนตริฟิเคชัน่ จะสามารถลด
แอมโมเนียซ่ึงเป็นพิษต่อลูกกุง้ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นกลุ่มไนตริไฟอิงแบคทีเรีย และดี
ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย มาใชก้ าจดัสารประกอบไนโตรเจนโดย
การจดัระบบการอนุบาลลูกกุง้เพ่ือใหเ้หมาะกบัการท างานของ
จุลินทรียแ์ต่ละกลุ่ม  
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ก า จั ด

สารประกอบไนโตรเจนเพ่ืออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม 
(Penaeus vannamei) 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1  การเตรียมการทดลอง 
    3.1.1 น ้ าความเค็ม 15 พีพีที โดยน ามาพกัให้

ตกตะกอนในบ่อพักน ้ า ก าจัดเช้ือโรคโดยคลอรีนความ
เขม้ขน้ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อากาศในบ่อ 2-3 วนั เพื่อให้
มวลน ้ าผสมเขา้กนั และเพ่ือเร่งใหค้ลอรีนสลายตวั 

3.1.2 บ่อพกักุง้ทดลอง บ่ออนุบาล และถงักรอง 
ท าความสะอาดลา้งบ่อและถงักรอง ให้สะอาด โดยใชน้ ้ ายา
ท าความสะอาด (ซันไลต์) ไอโอดีน และน ้ า ในอตัราส่วน 
1:1:20 ลา้งดว้ยน ้ าจืดหรือเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูง ตากบ่อให้
แห้ง เ ติมน ้ า ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือ และปรับคุณภาพน ้ าให้
เหมาะสมกบัลูกกุง้ 

3.2  การจัดระบบก าจัดสารประกอบไนโตรเจน  
3.2.1 การเตรียมจุลินทรีย์กลุ่มไนตริไฟอิง 

เตรียมถงัพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมขนาด 100 ลิตร แบ่งเป็น 2 
ส่วนดา้นบนดกัตะกอนหยาบจากน ้ าในบ่ออนุบาลลูกกุง้โดย
ใช้ใยกรอง ส่วนด้านล่างใสฝาขวดพลาสติกเพ่ือเป็นท่ีอยู่
ของแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิงท าหน้าท่ีเปล่ียนแอมโมเนีย
ใหเ้ป็นไนไตรท ์และไนเตรทตามกระบวนการไนตริฟิเคชนั 
หมุนเวยีนน ้ าจนกวา่จะมีจุลินทรียเ์กิดข้ึน 

3.2.2 การเตรียมจุลินทรียก์ลุ่มดีไนตริไฟอิง 
ใชท่้อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 น้ิวคร่ึง จ านวน 5 เส้น 
ยาวเสน้ละ 1 เมตร ต่อเช่ือมแบบวนดว้ยขอ้ต่อ เม่ือจุลินทรีย์
กลุ่มไนตริไฟอิงเพ่ิมจ านวนมากข้ึน หมุนเวียนน ้ าจากถงัไน
ตริไฟอิงเขา้สู่ระบบน้ีต่อไป 

 
ภาพแบบร่าง/หรือภาพผลงานส่ิงประดิษฐ ์

3.3  ปล่อยลกูกุ้ง  
เติมน ้ าในบ่ออนุบาลปริมาตร 400 ลิตร ปล่อยลูก

กุง้ระยะ PL15 อตัราความหนาแน่น 2,132 ตวั/ลบ.ม.[4]  
3.4  การหมุนเวียนน า้เพ่ือเปลี่ยนสารประกอบ

ไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลกูกุ้ง  
สูบน ้ าจากบ่ออนุบาลลูกกุง้ลงในถงัไนตริฟิเคชัน่ 

โดยผ่ านตะแกรงดักตะกอนหยาบ และเ พ่ือ เป ล่ียน
แอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ และไนเตรท ตามกระบวนการ
ไนตริฟิเคชันโดยแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอิง น ้ าท่ีผ่านการ
ก าจดัแอมโมเนียและไนไตรท์แลว้จะไหลลงสู่ท่อก าจดัไน
เตรทตามกระบวนการดีไนตริไฟอิง โดยแบคทีเรียกลุ่มดีไน
ตริไฟอิง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจน  

3.5  อาหารและการให้อาหาร 
อาหารท่ีใชเ้ป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับอนุบาล

กุง้ขาว ใหอ้าหารวนัละ 6 ม้ือต่อวนั เวลา 06.00 น., 10.00 น.
, 14.00 น., 18.00 น., 22.00 น.และ 02.00 น.  

3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.6.1 คุณภาพน ้ า ตรวจสอบค่าแอมโมเนีย ไน

ไตรท ์และไนเตรททุก 3 วนั 
3.6.2 การเจริญเติบโต โดยการวดัความยาว ชัง่

น ้ าหนัก นับจ านวนลูกกุ้งท่ีเหลือ โดยคิดเปรียบเทียบจาก
เร่ิมตน้และหลงัการทดลอง หาค่าประสิทธิภาพการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ (FCR) จากสัดส่วนของอาหารท่ีกินและ
น ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกกุง้  
 

3. ผลการวจิยั 

4.1 ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรทในบ่อ
อนุบาลลกูกุ้งขาวแวนนาไม 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรทในบ่อ
อนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไม  
 

Nitrogen 
compound 
(mg/l) 

 
T1 

 
T2 

 
standard 

ammonia  0.42 ± 0.14 0.13 ± 0.15 ≤0.4 
nitrite  0.28 ± 0.12 0.12 ± 0.18 ≤1.0 
nitrate  4.80 ± 0.12 1.20 ± 0.18 ≤60 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าแอมโมเนีย และไนเตรท มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญักนัทางสถิติ โดยบ่ออนุบาลเปล่ียน
ถ่ายน ้ าปกติ และบ่ออนุบาลใช้ระบบก าจัดสารประกอบ
ไนโตรเจน มีค่าเฉล่ียแอมโมเนียเท่ากับ 0.42±0.14  และ 
0.13±0.15  มก./ล. ค่าเฉล่ียไนไตรท์เท่ากบั 0.28±0.12  และ 
0.12±0.18  มก./ล.  และค่าเฉล่ียไนเตรทเท่ากับ 4.80±0.12  

และ 1.20±0.18  มก./ล. ตามล าดบั 4.2 อัตราเจริญเติบโตของ
ลกูกุ้งขาวแวนนาไม 

 
ตารางท่ี 2 อตัราเจริญเติบโตของลูกกุง้ขาวแวนนาไม 

T 
length 
(cm.) 

weight 
(g.) 

total weight  
(g) 

ADG  
(g./day) 

FCR 

survival     
   rate 
(%) 

T1 4.38±1.22 0.37±0.02 232.90±1. 45 0.012±0 2.0 80.59 
T2 4.52±1.02 0.40±0.01 275.60±0.49 0.013±0 1.9 81.06 

 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ 2 อตัราเจริญเติบโตทั้ง 2 ชุด

การทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญักันทางสถิติ 
โดยบ่ออนุบาลเปล่ียนถ่ายน ้ าปกติ และบ่ออนุบาลใชร้ะบบ
ก าจัดสารประกอบไนโตรเจน มีความยาวเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
เท่ากบั 4.38±1.22  และ 4.52±1.02  ซม. น ้ าหนกัเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
เท่ากับ 0.37±0.02 และ 0.40±0.01 ก. น ้ าหนักรวม เท่ากับ 
232.90±1.45  และ 275.60±0.49 ก. ADG  เท่ากบั 0.012±0.00 
และ 0.013±0.00 ก./วนั ค่า FCR เท่ากับ 2.00 และ 1.90 และ
อตัราการรอดตาย เท่ากบั 80.59 และ 81.06 % ตามล าดบั  

อภิปรายผล 
5.1 ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน 
ในบ่ออนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไมตลอดระยะเวลา

อนุบาล 30 วนั ในบ่ออนุบาลท่ีใชร้ะบบก าจดัสารประกอบ

ไนโตรเจน พบว่าค่าเฉล่ียแอมโมเนียมีค่าน้อยกว่าในบ่อท่ี
เปล่ียนน ้ าตามปกติ เน่ืองจากในบ่อท่ีใช้ระบบ การจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อกระบวนการไนตริฟิเคชั่น  
และการเพ่ิมท่ีอยู่ยึดเกาะของจุลินทรีย์กลุ่ม Denitrifying 
Bacteria ซ่ึงมีแบคทีเรีย Nitrosomonas เปล่ียนแอมโมเนียให้
เป็นไนไตรท์ และมีแบคทีเรีย Nitrobactor เปล่ียนไนไตรท์ให้
เป็นไนเตรท [5]  ท าใหก้ารก าจดัแอมโมเนียมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Wiboonluk, et.al. (2016)[3] ศึกษาการก าจดั
ไนโตรเจนในบ่อเล้ียงปลานิลแบบหมุนเวียนน ้ า โดยใช้หิน
ภูเขาไฟเป็นวสัดุปูพ้ืนในบ่อไนตริฟิเคชั่น-ดีไนตริฟิเคชั่น 
พบว่า แอมโมเนีย และไนไตรท์มีค่าเฉล่ียต ่ากว่า 1 มก./ล. 
ส่วนค่าไนเตรทในบ่อท่ีใช้ระบบมีค่าเฉล่ียงต ่ ากว่า 50 
มิลลิกรัม/ลิตร และพบวา่ในบ่อท่ีไม่ใชร้ะบบหมุนเวียนน ้ า ไน
เตรทมีค่าเฉล่ียถึง 352.47 มก./ล.  

5.2 การเจริญเติบโต 
ในบ่ออนุบาลท่ีใช้ระบบก าจัดสารประกอบ

ไนโตรเจนพบว่า ค่าเฉล่ียมากกว่ากว่าในบ่อท่ีเปล่ียนน ้ า
ตามปกติ เน่ืองจากบ่อท่ีใชร้ะบบมีจุลินทรียมี์ท่ีสามารถก าจดั
สารประกอบไนโตรเจน และน ้ าหมุนเวียน ท าให้น ้ าท่ีมี
คุณภาพดีไหลเวียนเขา้สู่บ่ออนุบาลอยูต่ลอดเวลาในอตัราการ
ไหลคงท่ี ท าให้ไดรั้บน ้ าท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมอยู่ตลอด กุง้
ไม่เกิดภาวะเครียด มีการลอกคราบท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของปกป้อง และคณะ (2556) [6] ท่ีรายงานการ
เจริญเติบโตของกุง้ขาวแวนนาไมในระบบน ้ าหมุนเวียนและ
ระบบปิดท่ีมีการบ าบดัเลนพ้ืนบ่อ มีอตัราเจริญเติบโตของกุง้
ขาวแวนนาไมในระบบน ้ าหมุนเวยีนมีค่ามากกวา่ระบบปิดท่ีมี
การบ าบดัเลนพ้ืนบ่อ  

สรุปผลการทดลอง 
การใช้ระบบก าจัดสารประกอบไนโตรเจนส าหรับ

การอนุบาลลูกกุง้ขาวแวนนาไมสามารถลดปริมาณแอมโมเนีย
ได ้ทั้งยงัท าใหลู้กกุง้ขาวแวนนาไมมีอตัราเจริญเติบโตท่ีดี ลด
ความเส่ียงในการเกิดโรค ไม่ตอ้งใช้สารเคมี ไม่เกิดปัญหา
สารเคมีตกคา้ง ไม่ตอ้งเปล่ียนถ่ายน ้ าตลอดการอนุบาล 30 วนั 
เป็นการลดการใช้แรงงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึง
ควรน าไปส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ขาวต่อไป 
 ค าขอบคุณ 
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คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ วิทยาลยัประมงติณสูลานนท ์
และคณะผู ้บริหารของวิทยาลัยฯ ท่ีให้การสนับ สนุน 
สถานท่ี และงบประมาณ ขอขอบคุณเพื่อนอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
และนักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือในการจดัเก็บขอ้มูล และ เป็นแรงงานส าคญั ในการ
วิจยัคร้ังน้ี รวมถึงศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ชายฝ่ังเขต 6 ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการวเิคราะห์คุณภาพน ้ า 
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ศึกษาการเพิม่ผลผลติของแหนแดงโดยใช้สูตรอาหารทีแ่ตกต่างกนั 

Study on Productivity of Azolla pinnata R. Br. in Difference Feed Formula  
 

อรทยั  แสงมณีจรัส 1, * 
 
 
 

Abstract 

 Study to improve the productivity of Azolla pinnata R.Brusing in different Feed Formula . The experimental 
design was completely random (Completely Randomized Design : CRD) experiment into 4 treatments 3 Repeat 
(Replication) below. 

Treatment 1 (T1) cultivation of Azolla  pinnata R.Br in diet dry cow manure. 
treatment 2 (T2) cultivation of Azolla  pinnata R.Br in diet dry chicken manure. 
treatment 3 (T3) cultured Azolla  pinnata R.Br in diet dry pig manure. 
treatment 4 (T4) Azolla pinnata R.Br cultivation in feed , fertilizer science. 

     The duration of the trial for 30 days and then collect Azolla  pinnata R.Br to be weighed in order to analyze the 
data statistically. The results showed that Azolla  pinnata R.Breach treatment with an increased yield statistically different. 
The recipe of dried chicken manure Productivity has increased the most, followed by the dry cow diets. Pig manure dry and 
recipes The food, fertilizer science Azolla  pinnata R.Br uncivilized cause death. When the results of a study to improve 
the productivity of Azolla  pinnata R.Br using different recipes into the statistical analysis. When the period of 30 days, 
raising the possibility that the rate of increase in productivity of Azolla  pinnata R.Br difference was statistically 
significant at 0.01. 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใช้
สูตรอาหารท่ีแตกต่างกันวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)  ท าการ
ทดลองออกเป็น 4 กรรมวธีิ (Treatment)  3 ซ ้ า (Replication) 
ดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี  1  (T1)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตร
อาหารมูลโคแหง้ 

กรรมวธีิท่ี  2  (T2)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตร
อาหารมูลไก่แหง้ 

กรรมวธีิท่ี  3  (T3)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตร
อาหารมูลสุกรแหง้ 

กรรมวธีิท่ี  4  (T4)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตร
อาหารปุ๋ยวทิยาศาสตร์ 

ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 30 วนั แลว้เก็บแหน
แดงท่ีได้มาชั่งน ้ าหนักเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
ผลการวิจัยพบว่าแหนแดงในแต่ละทรีตเมนต์มีการเพ่ิม
ผลผลิตท่ีแตกต่างกนัทางสถิติ  โดยสูตรอาหารมูลไก่แห้ง  มี
การเพ่ิมผลผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือสูตรอาหารมูลโคแห้ง 
และ สูตรอ าห าร มู ล สุกรแห้ ง  ส่ วน สูตรอ าห าร ปุ๋ ย
วทิยาศาสตร์ แหนแดงไม่เจริญท าใหต้ายทั้งหมด 

เม่ือน าผลการศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดง
โดยใชสู้ตรอาหารท่ีแตกต่างกนัเขา้สู่การวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ เม่ือใชร้ะยะเวลาในการเล้ียงผ่านไปได ้30 วนั พบวา่มี
อัตราการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 

1. บทน า 
แหนแดง (Azolla , Water fern , Water velvet) มีช่ือ

วทิยาศาสตร์ คือ Azolla  pinnata R.Br เป็นพืชลอยบนผิวน ้ า
ลกัษณะโดยทัว่ไปของแหนแดง ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือ 
ล าตน้ (rhizome) ราก (root) และใบ (lobe) มีก่ิงแยกจากล า
ตน้ ใบเกิดตามก่ิงเรียงสลบักนัไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ใบบน (dorsal lobe) และใบล่าง (ventral lobe) มีขนาด
ใกลเ้คียงกนั รากของแหนแดงจะหอ้ยลงไปในน ้ าตามแนวด่ิง
และอาจฝังลงไปในดินโคลนได้ใบบนมีโพรงใบ และมี
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินอาศยัอยูใ่นลกัษณะพึงพาอาศยัซึง

กันและกัน สาหร่ายสีเ ขียวแกมน ้ า เ งินน้ีสามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศแลว้เปล่ียนให้เป็นสารประกอบในรูป
ของแอมโมเนียมให้แหนแดงใช้ประโยชน์ได้ แหนแดงมี
หลายชนิด (species) เช่น Azolla  caroliniana , A. 
filiculoides , A. microphylla , A. Mexicana , A. nilotica , A. 
pinnata และ A. Rubra แต่ชนิดท่ีพบแพร่หลายในประเทศ
ไทยคือ A.pinnata ธาตุฟอสฟอรัสมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของแหนแดงมากท่ีสุด ถา้มีระดับฟอสฟอรัสต ่าากว่า 0.23 
เปอร์เซ็นตก์ารเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจนของแหน
แดงจะหยุดชะงกั อาการท่ีสังเกตไดคื้อ ใบมีสีแดงเขม้ การ
เจริญเติบโตลดลง และปลายรากคดงอ การเล้ียงแหนแดงให้
ไดผ้ลดีจึงควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 

การเล้ียงแหนแดงสามารถเล้ียงได้ในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหนแดงในนาขา้วร่วมกบั
การเล้ียงปลา พบว่า มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตขา้ว
ใกลเ้คียงกบัการเล้ียงปลาในนาขา้วโดยใช้ปุ๋ยเคมีตามปกติ 
และยงัให้ผลผลิตสูงกวา่การใชปุ๋้ยเคมีไนโตรเจนเพียงอยา่ง
เดียว 

จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาการเพ่ิม
ผลผลิตของแหนแดงโดยใชสู้ตรอาหารท่ีแตกต่างกนัเพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาการเพ่ิมผลผลิต
ในการเพาะเล้ียงแหนแดง  เพ่ือเป็นอาหารของสัตวน์ ้ า  และ
สตัวบ์ก อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
เพ่ือศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใชสู้ตรอาหาร

ท่ีแตกต่างกนั 
สมมตฐิาน 
แหนแดงท่ีเล้ียงในสูตรอาหารปุ๋ยวิทยาศาสตร์จะมีการ

เพ่ิมผลผลิตไดดี้กวา่การเล้ียงในสูตรอาหารปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1. บ่อซีเมนต ์ จ านวน 12 บ่อ  

2. มูลววัแหง้  จ านวน 1,500 กรัม 

3. มูลไก่แหง้  จ านวน 1,500 กรัม 

4. มูลสุกรแหง้  จ านวน 1,500 กรัม 
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5. ปุ๋ยวทิยาศาสตร์ สูตร 40-0-0  จ านวน 600 กรัม 

6. แหนแดง จ านวนบ่อละ 30  กรัม 

7.   ตาชัง่อยา่งละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง 

8.   บีกเกอร์ ขนาด 50 ml. จ านวน 2 ใบ 

9.   กระชอน จ านวน 4 อนั 

10. ขนัพลาสติก จ านวน 4 ใบ 

11. ตาข่ายกระชงั จ านวน 2 มว้น 

12. ถงัน ้ า  จ านวน 2 ใบ 

13. สายยาง  จ านวน 1 เสน้ 

14. ชอ้นกาแฟ  จ านวน 3 คนั 

วธีิด าเนินการวจิยั 

การวางแผนการทดลอง 

การศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงในบ่อเล้ียงพ้ืนท่ี

ส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนัแต่สูตรอาหารแตกต่างกนัวาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 

Randomized Design : CRD)  โดยใส่แหนแดงลงไป

จ านวน 30 กรัมต่อบ่อ รวมทั้งส้ินจ านวน 360 กรัม ท า

การทดลองออกเป็น 4 กรรมวธีิ (Treatment)  3 ซ ้ า 

(Replication) 

 กรรมวธีิท่ี  1  (T1)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารมูล

โคแหง้ 

 กรรมวธีิท่ี  2  (T2)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารมูล

ไก่แหง้ 

 กรรมวธีิท่ี  3  (T3)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารมูล

สุกรแหง้ 

 กรรมวธีิท่ี  4  (T4)  เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารปุ๋ย

วทิยาศาสตร์ 

การวางผงับ่อทดลอง 

 ท าการเล้ียงในบ่อซีเมนตแ์บบเปิดโล่งและคละทรีต

เมนตก์นัในแผนการทดลองดงัน้ี 

T

2 

r

1 
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1 
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T
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ขั้นตอนวธีิการทดลอง 

1. เตรียมบ่อซีเมนตท์รงวงกลม  ขนาด

ความกวา้ง 40 น้ิว x ความสูง 25 น้ิว จ านวน  12  

บ่อ  จากนั้นลา้งท าความสะอาดบ่อซีเมนต ์ แลว้

น าไปผึ่งแดดใหแ้หง้ 

2. รองน ้ าท้ิงไว ้ 1-2  วนั  เพื่อใหค้ลอรีนใน

น ้ าระเหยหมดก่อน 

3. ใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆลงตามผงัท่ีก าหนด

จ านวนบ่อละ 500 กรัม ท้ิงเป็นระยะเวลาไว ้3 วนั 

4. น าแหนแดงมาใส่ลงบ่อซีเมนตแ์ต่ละบ่อ 

จ านวนบ่อละ 30 กรัม  

5. หลงัจากใส่แหนแดงแลว้จะท าการเก็บ

ขอ้มูลเม่ือระยะเวลาการทดลองผา่นไปได ้30 วนั 

โดยท าการชอ้นเอาผลผลิตของแหนแดงท่ีได้

ออกมาทั้งหมดแลว้น ามาชัง่น ้ าหนกัท่ีไดด้ว้ยตาชัง่

ชนิดละเอียดในแต่ละบ่อและจดบนัทึก 

6. น าน ้ าหนกัเฉล่ียของแหนแดงท่ีไดใ้นแต่

ละทรีตเมนตไ์ปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ระยะเวลาและสถานที ่

         ระยะเวลาการด าเนินโครงการรวมเวลา 30 

วนั เร่ิมด าเนินโครงการ 10 ธนัวาคม 2561 

เสร็จส้ินโครงการ 10 มกราคม 2562 

สถานทีท่ดลองวจิยั 

แผนกวชิาประมง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

เชียงใหม่   ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสนัป่าตอง  

จงัหวดัเชียงใหม่  50120 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 จากการเก็บเอาแหนแดงท่ีไดใ้นแต่ละท

รีตเมน้ตห์ลงัจากท าการทดลองเพาะเล้ียงแลว้เป็น

ระยะเวลา 30 วนัน ามาชัง่น ้ าหนกัเพ่ือน าไป

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เก็บน ้ าหนกัของแหนแดงแต่ละหน่วยการ 
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ทดลองและหาน ้ าหนกัของแหนแดง แลว้

ค านวณหาผลรวมและค่าเฉล่ียของแต่ละกรรมวธีิ 

(Treatment) 

2. วเิคราะห์ความแปรปรวนของกรรมวธีิ  

(Treatment) โดยใชต้ารางวเิคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA)  แลว้สรุปผลการวเิคราะห์ 
 

 

3. ผลการวจิยั 

การศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดง หลงัจาก
เพาะเล้ียงได ้30 วนั 

 การทดลองเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใชสู้ตร
อาหารท่ีต่างกนั คือการใชมู้ลสุกรแหง้ มูลโคแหง้ มูลไก่
แหง้ และปุ๋ยวทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีจ านวนของผลผลิตแหนแดง
ภายหลงัจากท่ีเพาะเล้ียงได ้ 30 วนั มีความแตกต่างกนัดงั
ตาราง 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงผลผลิตของแหนแดงภายหลงั
จากเพาะเล้ียงได ้30 วนั (ส้ินสุดระยะเวลาการทดลอง 10 
มกราคม 2562) (กรัม) 

 
 
Tr 

Weight of Azolla  pinnata R.Br (G) 
Replication 1 Replication 2 Replication 3 Tota

l 
Everag

e 
+ , - 

Star
t 

Finis
h 

Star
t 

Finis
h 

Star
t 

Finis
h 

T1
มูล
โค 30 1,500 30 900 30 

 
350 

 
2,75
0 

 
916.67 

 
+826.67 

T2
มูล
ไก่ 30 1,400 30 1,300 30 

 
1,400 

 
4,10
0 

 
1,366.6
7 

 
+1,276.6
7 

T3
มูล
สุก
ร 30 100 30 300 30 

 
10 

 
410 

 
136.67 

 
+46.67 

T4
ปุ๋ย
วิท
ย ์ 30 0 30 0 30 

 
 0 

 
 0 

 
 0.00 

 
-90.00 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงน ้ าหนักเฉล่ียของแหนแดง

ภายหลังจากเพาะเล้ียงได้ 30 วนัจากการศึกษาการเพ่ิม
ผลผลิตของแหนแดงโดยใช้สูตรอาหารต่างชนิดกนัพบว่า 
T2 บ่อเพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารมูลไก่แหง้มีน ้ าหนกั
เฉล่ียสูงสุดท่ี  1,366.67 กรัมรองลงมาท่ี  T1 บ่อเพาะเล้ียง

แหนแดงในสูตรอาหารมูลสุกรแหง้   มีน ้ าหนกัเฉล่ีย 916.67 
กรัม   และ T3 เพาะเล้ียงแหนแดงในสูตรอาหารมูลโคแห้ง 
มีน ้ าหนักเฉล่ีย 136.67กรัม ตามล าดับส่วน T4 เพาะเล้ียง
แหนแดงในสูตรอาหารปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ผลท่ีได้ คือ แหน
แดงตายทั้งหมด   มีน ้ าหนกัเฉล่ีย 0.00 กรัม 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวเิคราะห์อตัราการเพิม่ผลผลติของ

แหนแดง 
Sov Df Ss Ms F F-table 

 0.01 
Treatment 3 3787900.00 1262633.33 14.18 0.001 
Error 8 712400.00 89050.00   
Total 12 8892600.00    

 
จากตารางท่ี 2 แสดงการวเิคราะห์อตัราการเพ่ิมผลผลิต

ของแหนแดงเม่ือใชร้ะยะเวลาในการเล้ียงผา่นไปได ้ 30 วนั 
พบวา่มีอตัราการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงท่ีแตกต่างกนัทาง
สถิติท่ี 0.01 

 
กราฟแสดงการเพิม่ผลผลติของแหนแดงโดยใช้สูตร

อาหารอาหารทีแ่ตกต่างกนั 

 
 

สรุป และอภิปรายผล 
จากการศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใช้

สูตรอาหารท่ีแตกต่างกนั มี  4 กรรมวิธี (Treatment) 3  ซ ้ า 
(Replication) วางแผนการทดลองแบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ใน 
(Completely  Randomized  Design , CRD)  โดย  T2  ใช้
สูตรอาหารมูลไก่แห้ง  มีการเพ่ิมผลผลิตสูงถึง 1,366.67 
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กรัม  ซ่ึงสูงกว่า  T1 , T3 และ  T4 จึงควรมีการเล้ียงแหน
แดงดว้ยสูตรอาหารมูลไก่แห้งดีท่ีสุด เพราะสูตรอาหารท่ีมี
สารอาหารท่ีแตกต่างกันจึงเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้การเพ่ิม
ผลผลิตของแหนแดงใน T2 จะเจริญเติบโตดีกว่า T1 , T2
และ T4 

วจิารณ์ผลการทดลอง 
การศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงโดยใช้

สูตรอาหารอาหารท่ีแตกต่างกนั จากการเล้ียงแหนแดงใน
บ่อซีเมนต์  โดยใช้สูตรอาหารมูลโคแห้ง  มูลไก่แห้ง  มูล
สุกรแห้ง และ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลา 30 วนั นั้นผล
การทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของแหนแดงมีการ
เจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัทางสถิติโดยในการใชสู้ตรอาหาร
มูลไก่แหง้จะท าใหมี้การเพ่ิมผลผลิตของแหนแดงมากท่ีสุด  

   ดงันั้นสาเหตท่ีุท าใหแ้หนแดง T2 มีการเพ่ิม
ผลผลิตสูงกวา่  T1 , T3 และ T4 ตามล าดบั เพราะสูตร
อาหารมูลไก่แหง้นั้นมีสารอาหารจ าพวกฟอสเฟสอยูสู่งซ่ึง
จะช่วยท าใหแ้หนแดงมีอตัราการเพ่ิมผลผลิตไดดี้กวา่ สูตร
อาหารชนิดอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. การศึกษาส าหรับการพฒันาแหล่งอาหารเสริม

ท่ีมีคุณภาพให้แก่สัตวน์ ้ า และสัตวบ์กมีความปลอดภยัสูง

จากธรรมชาติ 

2. ประเทศไทยเป็นเขตร้อนช้ืนมีความเหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง ในแหนแดงมีโปรตีนสูง

หากศึกษาถึงความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เล้ียงเพ่ือผลิตเป็น

อาหารสัตว์ชนิดต่างๆ หรือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าน่าจะมีความ

เป็นไปได ้และพฒันาต่อยอดใหสู้งข้ึนไดใ้นอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาการเพ่ิมผลผลิตของแหนแดง

โดยใชสู้ตรอาหารชนิดอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ปุ๋ยคอกชนิดอ่ืนๆ 

และปุ๋ยหมกั 
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การสร้างเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน า้มันในกระทะส าหรับทอดโดยใช้แก๊สหุงต้ม 
Develop of Temperature Control Machine for LPG Gas Flying Pan 

 
เจษฎา  จนิาต ิ1, *, บุญล า้  ศักดภิัทรนนท์ 1 และประสาณ  พฤกษาพทิกัษ์กลุ 1 

 
 
 

Abstract 

 The research purposes to 1) design and create the Temperature Control Machinefor LPG Gas Flying Pan machine 
2) to find the performance of the Temperature Control Machine For LPG Gas Flying Pan machine. and 3) to study the 
users' satisfaction. The research was experimented at Wat Phra That HariphunchaiLamphun. The research tools were the 
information record and the questionnaire of satisfaction. The information was analyzed by Mean and Percentage.The 
research findings revealed that 1) TemperatureControl Machine For LPG Gas Flying Pan machine has small side in narrow 
space, light weight to moving easy, the base is made from strong steel painted with rust resistance powder, box made from 
hard plastic and impact resist. 2) Performance of Temperature Control Machine For LPG Gas Flying Pan machine. Can fly 
the banana cooked thoroughly crispy and beautiful color. It is taking 10 minutes to fly 1 pan. 3) The user of the 
Temperature Control Machine For LPG Gas Flying Pan machine was a satisfaction at high level with an average 3.98 and 
standard deviation is 0.54 and The test result showed that the average was good.  
 
Keywords: LPG Gas Flying Pan, Temperature, Control, Oil 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ออกแบบและสร้าง
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ 
2) หาประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ 
ด าเนินการทดลอง ณ วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลและแบบสอบถามความพึง
พอใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียและร้อยละผลการวิจยัพบว่า 1) 
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะ มีขนาดเล็กติดตั้งในพ้ืนท่ี
แคบๆได ้ น ้าหนกัเบา เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก ฐานท าจากเหล็กแขง็แรง
พน่สีกนัสนิมทนทาน กล่องท าจากพลาสติกแขง็ ทนแรงกระแทก  2) 
มีประสิทธิภาพการท างานในการควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ สามารถทอดกลว้ย ไดสุ้กทัว่ถึงกนัทั้ง
ช้ิน กรอบและสีสวยน่ารับประทาน โดยใชเ้วลาในการทอด 10 นาที 
ต่อ 1 กระทะ 3) ผูใ้ชง้านเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ มีความพึงพอใจต่อการใชง้านเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 จาก
แบบสอบถาม ผลการใชง้านและความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดยใช้
แบบทดสอบถามการท างาน ผลการทดสอบพบว่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
ค าส าคัญ : กระทะส าหรับทอด, อุณหภูมิ, การควบคุม, 
น ้ามนั 

 

1. บทน า 
กลว้ย เป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีอยูคู่่กบัประเทศไทยมาอยา่ง

ยาวนาน ในอดีตกาลมีการดดัแปลงน ากลว้ยมาท าเป็นขนม 
ของหวาน  อาหารว่าง หลากหลายชนิดเช่น กล้วยบวชชี 
กลว้ยตาก กลว้ยป้ิง และท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายจนมาถึง
ปัจจุบนั กลว้ยชุบแป้งทอด จากในอดีตท่ีเคยท ากินเองหรือ
แบ่งปันญาติพ่ีน้อง มาถึงปัจจุบนัมีการท ากลว้ยชุบแป้งทอด
ขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปกนัอยา่งแพร่หลาย อีกทั้งยงัไดรั้บ
ความนิยมเป็นอยา่งมากทัว่ทั้งประเทศไทย อีกทั้งวธีิการทอด 
เคร่ืองปรุง สูตรผสมแป้ง ยงัมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง 
ความสุกของกลว้ยท่ีจะน ามาทอด ขนาดในการหั่นแต่ละช้ิน
ความหนาบาง ความขน้ของแป้งท่ีจะน ามาชุบ แต่ละร้านคา้ท่ี
ท ากลว้ยทอดออกขายนั้นลว้นแลว้แต่มีการพฒันามาอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่เวน้แมแ้ต่อุณหภูมิและเวลาในการทอดก็ไดมี้การ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการทอดดว้ยอุณหภูมิต ่า

เป็นเวลานานเพ่ือให้สุกทัว่ถึง ทอดดว้ยไฟแรงเพื่อให้แป้งท่ี
ใชชุ้บกรอบและมีสีสนัสวย น่ารับประทาน 

ปัจจุบนัในการทอดกลว้ยของพ่อคา้แม่คา้จะใชเ้ตาแก๊ส
หุงต้มเป็นแหล่งให้ความร้อนแก่น ้ ามันท่ีใช้ทอดเป็น
ส่วนมาก เพราะให้ความร้อนสูง เพ่ิมความร้อนได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถหาซ้ือไดง่้าย ราคาไม่แพงจนเกินไป แต่ทวา่
แก๊สหุงตม้เองก็มีขอ้เสียคือ จากอตัราความร้อนจากการเผา
ไหม้ท่ี สูง  จึงท าให้การควบคุมอุณหภูมิของน ้ ามันให้
สม ่าเสมอตลอดการทอดและอุณหภูมิเท่าเดิมทุกการทอดใน
แต่ละคร้ัง ซ่ึงการทอดแต่ละคร้ังใชก้ารปรับปริมาณแก๊สของ
ผูท้อดเองซ่ึงไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนเป็นแค่การคาดเดาของ
ผูค้วบคุมเองเท่านั้น ท าให้มีโอกาสท่ีอุณหภูมิของน ้ ามนัจะ
สูงเกินไปหรือต ่าเกินไปและท าใหอ้าหารท่ีทอดไหม ้หรือไม่
สุกทัว่ถึงทั้งช้ิน ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการสร้างเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ เพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิของน ้ ามนัใหค้งท่ีตามท่ีตอ้งการ 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

2.1 เพ่ือสร้างเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามันในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้  
 2.2 เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ
น ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูท่ี้ใชง้านเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ 

สมมตฐิานของการวจิยั 

3.1 ได้เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับ
ทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ 

3.2 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอด
โดยใชแ้ก๊สหุงตม้ มีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิให้
คงท่ีและแม่นย  า อยูใ่นระดบัดี 

3.3ผู ้ใช้งานเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามันในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

4.1 ส ารวจวธีิการและเคร่ืองมือการทอดกลว้ยทอดจากผู ้
ประกอบอาชีพขายกลว้ยทอด ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 
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จากการส ารวจวธีิการทอดและเคร่ืองมือการทอดกลว้ย ส่วน
ใหญ่จะใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นแหล่งให้ความร้อนแก่น ้ ามนัท่ีใช้
ทอดเป็นส่วนมาก เพราะให้ความร้อนสูง เพ่ิมความร้อนได้
อย่างรวดเร็ว แต่ประสบปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ
กลว้ยทอดให้เท่ากนั ทั้งสี ความกรอบ โดยส่ิงท่ีควบคุมได้
ยากนั้นคืออุณหภูมิน ้ ามนั 

4.2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ประชากรท่ีประกอบอาชีพการ
ทอดผลผลิตทางการเกษตรได้แก่แม่คา้กลว้ยทอด บริเวณ
รอบวดัพระธาตุหริภุญชยั ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพนู แบบเจาะจง 

4.3 การออกแบบเร่ิมจากการศึกษา อุณหภูมิน ้ ามันท่ี
เหมาะสมในการทอดกลว้ยทอด วิธีการวดัอุณหภูมิน ้ ามนั 
การควบคุมน ้ ามนั โดยก าหนดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 4.3.1 ใชก้ารทอดกลว้ยทอด 
 4.3.2 ใชก้ระทะอลูมิเนียม ส าหรับทอดขนาด 24 น้ิว
และน ้ ามนัปาลม์ 3-5 ลิตร 
 4.3.2 ใชแ้ก๊สหุงตม้เป็นเช้ือเพลิง 
 4.3.4 ควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัโดยอตัโนมติั 

4.3.5 ต้องใช้เคร่ืองมือในการทอดเดิม โดยการ
ดดัแปลงเคร่ืองมือและอุปกรณ์นอ้ยท่ีสุด 

4.3.6 มีขนาดเลก็ติดตั้งสะดวก 
4.4หาขอ้มูลในส่วนการวดัอุณหภูมิและส่วนควบคุม

โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม เลือกอุปกรณ์
ในการควบคุมการจ่ายแก๊สหุงตม้ เขียนโปรแกรมในการ
ควบคุมโดยมีแนวคิดดงัรูปท่ี 1 

�              �        

               
        

         
               

 
รูปที่ 1บล็อกไดอะแกรมแนวคิด 

4.5การสร้างเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามันในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ ท าการร่างแบบจดัหาอุปกรณ์
และจดัสร้างโดยค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือสร้างเสร็จก็

น าไปทดสอบการท างานและปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตาม
วตัถุประสงค์ และน าไปใชท้ดสอบกบัร้านท่ีขายกลว้ยทอด 
ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.6 การเก็บข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพเคร่ืองควบคุม

อุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้  
 4.6.1 อุณหภูมิน ้ ามันในการทอดกล้วยทอดด้วย

มนุษย ์
 4.6.2 เวลาในการทอดกลว้ยทอดดว้ยมนุษย ์

 4.6.3 อุณหภูมิน ้ ามนัในการทอดกลว้ย โดยใชเ้คร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะ 

4.6.4 เวลาในการทอดกล้วย จากเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะ 
 4.6.5 ประเมินความคิดเห็นจากผู ้ใช้งาน ใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 5 ร้าน เป็นแบบประเมิน 5 
ระดบั 

4.7 การวเิคราะห์และสรุปผล 
4.7.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินประสิทธิภาพ โดย
การน าขอ้มูลท่ีได้จากการบันทึกอุณหภูมิเฉล่ียของน ้ ามัน
ในขณะทอดด้วยการควบคุมอุณหภูมิโดยแม่คา้กลว้ยทอด
โดยตรง เปรียบเทียบกบัการทอด ดว้ยเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 
โดยการน าค่าอุณหภูมิเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลา 1 นาที  
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4.7.2การวิเคราะห์ความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุง
ตม้ ด าเนินการโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผล 
 

3. ผลการวจิยั 

5.1 ผลการใชง้านเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ ในการทอดกลว้ย การควบคุม
อุณหภูมิน ้ ามนัในการทอดเปรียบเทียบ การปรับดว้ยมนุษย์
และใชเ้คร่ืองควบคุม จากตารางท่ี 1 นั้น ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใช้
แก๊สหุงต้ม ผลการใช้งาน มีประสิทธิภาพดี มีค่าความ
แตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละช่วง 1 นาทีของการทอด 
เปรียบเทียบกบัการควบคุมอุณหภูมิโดยผูท้อดเองกบัเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิท่ีตั้ง
ไวท่ี้ 250 องศาเซลเซียส ค่าผิดพลาดสูงท่ีสุด 2.00 % น้อย
ท่ีสุด 0.00 % เฉล่ียผิดพลาด 0.92% 

5.2ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการใชง้านเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิน ้ ามันในกระทะส าหรับทอดโดยใช้แก๊สหุงต้ม 
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.98ท่ีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.54 ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1ตารางเปรียบเทียบอุณหภูมิในการทอดกลว้ย โดยการปรับ
จ่ายแก๊สโดยผูท้อดเองกบัเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัในกระทะ 

เวลา 
นาทท่ีี 

การปรับแก๊ส 
ดว้ยมือ 

องศาเซลเซียส 

การปรับแก๊ส 
ดว้ยเคร่ือง 

องศาเซลเซียส 

ความคลาดเคล่ือน  
ในการทอด 

1 259 255 2.00% 

2 256 254 1.60% 

3 231 251 0.40% 

4 231 254 1.60% 

5 227 251 0.40% 

6 231 253 1.20% 

7 236 252 0.80% 

8 246 253 1.20% 

9 248 251 0.40% 

10 253 249 -0.40% 

ค่าเฉล่ีย 241.8 252.3 0.92% 

 

 
รูปที่ 3กราฟความแตกต่างการควบคุมอุณหภูมิน ้ามนัขณะทอด 

 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินงานวดัและบนัทึกอุณหภูมิขณะทอด 

จากตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ต่อเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนักระทะทอดอาหารส าหรับ
ใชแ้ก๊สหุงตม้ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.98 
โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 4.25 ในหัวขอ้ การจดัวางช้ินส่วนของอุปกรณ์
ประกอบอยา่งเหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ความเหมาะสมของ
วสัดุท่ีใชท้ าโครงสร้าง ท่ี4.15 

 

 
รูปที่ 5การเขียนโปรแกรมและปรับแต่ง การควบคุมวาลว์แก๊สโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการท างานผ่านเซอร์โวมอเตอร์ 
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รูปที่ 6ทดสอบใชง้านการท างาน เวลา อุณหภูมิ การแจง้เตือนต่างๆ  

 
ตารางที่ 2ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ
น ้ามนัในกระทะส าหรับทอดโดยใชแ้กส๊หุงตม้ 

รายการ ค่าเฉล่ีย SD 
ระดบัความพึง

พอใจ 

1. การออกแบบมีความมัน่คงแขง็แรง 3.95 0.51 มาก 

2. ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 4.05 0.51 มาก 

3. ความเหมาะสมของวสัดุโครงสร้าง 4.15 0.59 มาก 

4. การจดัวางช้ินส่วนของอุปกรณ์ประกอบ
อยา่งเหมาะสม 

4.25 0.72 มาก 

5. การบ ารุงรักษาสามารถท าไดส้ะดวก 3.80 0.77 มาก 

6. ขั้นตอนการใชง้านไม่ซับซ้อน 4.00 0.56 มาก 

7. เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 3.90 0.45 มาก 

8. ความปลอดภยัในการใชง้าน 3.95 0.60 มาก 

9. มีความแขง็แรงขณะใชง้าน 3.75 0.44 มาก 

10. จดัเก็บง่าย รวดเร็ว 3.95 0.22 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.98 0.54 มาก 

 

 
รูปที่ 7 ทดสอบใชง้านจริงกบัร้านท่ีขายกลว้ยทอด เพ่ือหาขอ้บกพร่อง 

 
รูปที่ 8กลว้ยทอดเม่ือทอดเสร็จ 

6.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามันใน
กระทะส าหรับทอดโดยใชแ้ก๊สหุงตม้ ผลการทดสอบการ
ท างานสรุปได้ว่า เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะ
ส าหรับทอดโดยใช้แก๊สหุงต้ม ในการทอดกล้วยทอด มี
ประสิทธิภาพดี มีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละช่วง
ทุก 1 นาทีของการทอด เปรียบเทียบกบัการควบคุมอุณหภูมิ
โดยผูท้อดเองมีความคงท่ีและใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิท่ีตั้งไวท่ี้ 
250 องศาเซลเซียส 

6.2 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน ้ ามนัในกระทะส าหรับทอด
โดยใชแ้ก๊สหุงตม้ ท่ีมีขนาดเลก็กะทดัรัด ติดตั้งไดง่้ายเหมาะ
กบัร้านกลว้ยทอดท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั น ้ าหนักเบาเคล่ือนยา้ยได้
สะดวก โครงสร้างท าจากวสัดุท่ีแข็งแรง มีจอแสดงผล
มองเห็นไดช้ัดเจน สามารถใชง้านไดง่้าย มีเสียงเตือนเม่ือ
อุณหภูมิน ้ าร้อนพร้อมท่ีจะเร่ิมท าการทอดและเม่ือทอดเสร็จ
ส้ินแล้ว สามารถควบคุมความร้อนของน ้ ามันขณะทอด
กล้วยได้อย่างถูกต้อง กล้วย สุกทั่วถึงกันทั้ งช้ิน มีความ
กรอบและสีสนัสวยงามน่ารับประทาน 

6.3 ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการใชง้าน โดยรวมใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.54 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) เคร่ืองควรสามารถใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี เพื่อให้
สามารถน าไปงานในสถานท่ี ท่ีไม่มีพลงังานไฟฟ้าได ้

2) เคร่ืองควรก าหนดอุณหภูมิและเวลาดว้ยตนเองได ้
3) ออกแบบใหส้ามารถรองรับการทอดอาหารชนิดอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกลว้ย เช่น มนั เน้ือหมู ปลา เป็นตน้ 
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การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองปลอกเปลือกต้นกกกลม 
The Design, Construction and Efficiency of the Round Papyrus Peeling Machine 

 
ชัยสมร  ทนทาน1, * 

 
 
 

Abstract 

 The purposes of the this were to design, construct andEvaluated  theEfficiency  for the papyrus rounded the 
peeledmachine Used for weaving  mats. . Data  were used to get the  Evaluation form seven  experts who have 
experience in mechanical design and electrical fields and three  user. The evaluation criteria for not less than 3.50 (Good 
quality). The statistics used in this study are the average x  and the standard deviation(SD). The efficiency mean  
score evaluation by experts was  of (    X ) 4.17 which is higher than 3.5 on assumptions that are set and the standard 
deviation (SD) was at 0.64 and the machine could produce  at 500 unit papyrus per aHour There fore the constructed 
machine was efficient according to the values set in the hypothesis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีเป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองปอก
เปลือกตน้กก  จ านวน  1  เคร่ือง  เพื่อหาประสิทธิภาพใน
การใชง้าน  โดยมีวตัถุประสงค์สร้างและหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองปอกเปลือกต้นกกให้สามารถเอาไส้กกออกได้
ในขณะท าการผ่า  เป็นตน้แบบส าหรับเกษตรกรในทอ้งถ่ิน
ผูป้ระกอบอาชีพการทอเส่ือกก  ผูป้ระกอบการ  และผูท่ี้
สนใจน าไปประยกุตส์ร้างเคร่ืองปอกเปลือกตน้กก  เพื่อลด
ระยะเวลาและแรงงานในการผ่าตน้กกออกเป็นเส้นส าหรับ
ใชใ้นการทอเส่ือ  ซ่ึงจะท าให้เส้นกกท่ีได้มีขนาดท่ีเท่ากัน
และช่วยเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑข์องชุมชน 

เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนมีการท างาน
โดยใชม้อเตอร์เป็นตน้ก าลงัหมุนลูกกล้ิงซ่ึงจะท าหนา้ท่ีขบั
ตน้กกให้เคล่ือนท่ีผ่านใบมีดซ่ึงท าการออกแบบเป็นพิเศษ
ให้สามารถเอาไส้กกออกได้ในขณะท่ีท าการผ่า  ด้วย
ความเร็วรอบ   50  รอบต่อนาที  ทิศทางการหมุนของ
ลูกกล้ิงจะหมุนสวนทางกนัเพ่ือขบัตน้กกให้ผ่านเขา้ไปใน
ชุดใบมีดผา่กก  ซ่ึงใชส้ าหรับผ่ากกได ้ 3  ขนาด  คือ  6  -  7  
มิลลิเมตร  ส าหรับท าการผ่าตน้กกออกเป็น  2  ส่วน  ขนาด  
8  -  9  มิลลิเมตร  ส าหรับท าการผ่าตน้กกออกเป็น  3  ส่วน  
และขนาด  10  -  11  มิลลิเมตร  ส าหรับท าการผ่าตน้กก
ออกเป็น  4  ส่วน  ซ่ึงในการผ่าแต่ละคร้ังของหัวผ่าแต่ละ
แบบจะไดเ้ส้นกกท่ีมีขนาดเท่ากัน  ในการผ่าตน้กกแต่ละ
คร้ัง  สามารถท าการผา่ไดค้ร้ังละ  5  ตน้  จากผลการทดลอง
ท าการผา่ตน้กกกลมท่ีผ่านการคดัแยกขนาดความโตมาแลว้
และมีความยาว  80  เซนติเมตร โดยท าการทดสอบ  5  คร้ัง 
ๆ  500 ตน้  ผลปรากฏวา่  เคร่ืองจกักกท่ีสร้างข้ึนสามารถผ่า
ตน้กกได ้ โดยใชเ้วลาในการผ่าเฉล่ีย    28.19  นาที  โดยมี
อตัราการเสียของตน้กก  จ านวน  33  ตน้  คุณภาพของเส้น
กกท่ีไดมี้ขนาดท่ีเท่ากนั  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 
คือ  เคร่ืองผ่ากกกลมโดยใชอ้ตัโนมติัสามารถผ่าตน้กกกลม
พร้อมเอาไส้ออก  ไดไ้ม่น้อยกวา่  500  ตน้ต่อชัว่โมง  และ
น าเสน้กกท่ีท าการผ่าดว้ยเคร่ืองแต่ละขนาดไปสอบถามผูท่ี้
ประกอบอาชีพการทอเส่ือกก  บ้านส าราญ  และกลุ่ม
แม่บา้นบา้นดอนกลาง  ซ่ึงผลท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์   

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  7  ท่าน
ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินคุณภาพของเคร่ืองผ่ากกกลมโดยใช้

ระบบอัตโนมัติและแสดงความคิดเห็นต่อเคร่ืองท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึน  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  7 ท่าน  มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ในด้านการออกแบบ  โดยมีค่าเฉล่ีย  (X)  เท่ากับ  4.12  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  อยูร่ะหวา่ง  0.69  การสร้าง
เคร่ืองจักกก  โดยมีค่าเฉล่ีย  (X)  เท่ากับ  4.19  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  อยู่ระหว่าง  0.55  การใชง้าน
และคุณภาพของผลผลิต  โดยมีค่าเฉล่ีย  (X)  เท่ากบั  4.19  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  อยูร่ะหวา่ง  0.65  และคู่มือ
การใช้งาน  โดยมีค่าเฉล่ีย  ( X)  เท่ากับ  4.26  ส่วน
เบ่ียงเบน 

 

1. บทน า 
จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกขบัเคล่ือน

สงัคมไทยไปสู่เศรษฐกิจท่ีมีสมรรถนะสูง เป็นการยกระดบั
คุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีข้ึน โดยให้ความส าคัญต่อการ
พฒันาคน  องค์ความรู้ นวตักรรม  การปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม มียุทธศาสตร์ของชาติ  แผนพฒันาเศร่ษฐกิจ  
เน้นการ บูรณาการด้านวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  สามารถเช่ือมโยงกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  อนัเป็น
รากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาประเทศอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน   ยุทธศาตร์การวิจัย มุ่ง เน้นการวิจัย เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซ่ึงครอบคลุมการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งพฒันาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน  พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงจะท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นเศรษฐกิจในระดบัรากหญา้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน[1] 

 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดก้ าหนด
นโยบาย  เก่ียวกบัการเร่งรัดพฒันาคุณภาพการเรียน  การ
สอนการเรียนรู้แบบโครงการโครงงาน  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างทกัษะทางความคิดวิเคราะห์  และความคิดสร้างสรรค ์ 
ผลงานส่ิงประดิษฐ ์ เพ่ือใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและนโยบายเก่ียวกบัการจดัการความรู้  
(Knowledge  Management  :  KM)  เพื่อพฒันา
อาชีพแบบบูรณาการและแก้ไขปัญหาความอยากจนอย่าง
ย ัง่ยนื [2] 
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 ผูศึ้กษาได้ศึกษาอาชีพของเกษตรกร  ชาวบ้านใน
จงัหวดัยโสธรพบวา่  อาชีพหลกัของชาวบา้นคือ การท านา
จากการท่ีเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีด้อยโอกาส  เม่ือ
เสร็จจากอาชีพการท านาแล้ว  หลายหมู่บ้านและหลาย
ครอบครัวได้มายึดอาชีพการทอเส่ือกกขายเป็นการหา
รายไดเ้สริม  โดยเร่ิมตน้จากการตดัตน้กกตามหนองน ้ าใน
ทุ่งนา  มาท าการคดัแยกขนาดความยาวตามขนาดของฟืม 
แลว้น ามาท าการจกัเป็นเส้น ๆ  น าไปตากแห้ง  ยอ้มสีแลว้
น ามาท าการใชท้อเส่ือ  ซ่ึงตน้กกท่ีใชมี้ลกัษณะล าตน้เกล้ียง
กลมสีเขียวผิวเรียบล่ืนเสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ  0.5  -  
0.9  เซนติเมตร ความสูงประมาณ  100 – 150 
เซนติเมตรมีใบเล็กนอ้ยอยูป่ลายยอดขยายพนัธ์ุโดยใชห้น่อ
อ่อนปลูก และใชส่้วนใบในการขยายพนัธ์ุ  ปัจจุบนัมีการท า
กันหลายครอบครัวและท าเป็นอาชีพ  ชาวบ้านมีการ
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บา้นเพ่ือผลิตเส่ือกกขาย  ท าให้ตน้กกมี
จ านวนไม่พียงพอจึงไดมี้การปลูกกกข้ึน เรียกวา่  “การท านา
กก”  เพ่ือน าตน้กกมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ เช่น  เส่ือ  
กระเป๋า  จานรองแกว้  กล่องใส่กระดาษช าระ  เป็นตน้   

จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดป้ระดิษฐ์
คิดค้นออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองปลอก
เปลือกตน้กกกลม 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 2.1 เพื่อออกแบบเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม 
 2.2 เพื่อสร้างเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม 
 2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพเคร่ืองปอกเปลือกต้นกก

กลม 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 3.1  เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลมท่ีสร้างข้ึนสามารถ
ผา่ตน้กกกลมพร้อมเอาไส้ออก  ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  500  ตน้ต่อ
ชัว่โมง 

3.2เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลมท่ีสร้างข้ึน ตอ้งผา่น
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญไม่ต ่ากวา่ 3.50      
(ในระดบัคุณภาพดี)   

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 

ในการการวจิยัเร่ืองการออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขอ้มูล

ต่างๆ  ท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างเคร่ืองผ่ากกลม  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใชผู้เ้ช่ียวชาญ  ท่ีมีประสบการณ์ใน

การท างานด้านการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์  ช่างกล
โรงงาน  ช่างเช่ือมโลหะ  ช่างไฟฟ้าก าลงั  และผูท่ี้มีความ
ช านาญในการออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรอยา่งนอ้ย  5  ปี  
จ านวน  7  คน   และกลุ่มผูใ้ชง้านจ านวน  3  คน 

4.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 4.2.1 ศึกษาหลกัการทาํงาน  
  ศึกษาหลักการท างานของเคร่ืองปลอก

เปลือกต้นกกกลมจากเอกสาร ต ารา อินเทอร์ เน็ต และ
งานวจิยั 

  4.2.2 หลกัการออกแบบ    

   การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ
เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

    1. ออกแบบเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม 
    2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 

ประกอบด้วย โลหะแผ่น  เหล็กฉาก  เหล็กแผ่น  ประแจ  
ลูกกล้ิง  ลูกปืน  ค้อน ประแจ  ไขควง  มอเตอร์  พูเ ล่ 
สายพาน  โซ่  และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็น  แลว้ท าการสร้าง
เคร่ืองตามขั้นตอนดงัน้ี 

    1. ใชเ้หลก็ฉากและโลหะแผ่นเช่ือมติดกนั
เป็นโครงสร้างของเคร่ือง 

    2. ติดตั้งอุปกรณ์โครงสร้างหลกั 
    3. ท าการติดตั้ งลูกกล้ิง  มอเตอร์  พูเลย ์

และ สวทิซ์ควบคุม 
   4. ท าการทดสอบเคร่ือง 
  5. เขียนรายงานเก่ียวกบัผลการทดสอบ 
  6. เขียนรายงานเก่ียวกบัผลการทดสอบ 
4.2.3สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ศึกษาเอกสารดา้นการวดัประเมินผล งานวจิยั แบบสอบถาม

จากนั้ นร่างแบบประเมินความคิดเห็นให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบและแกไ้ข 

4.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม  ขอ้มูล

เป็น  2  กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญท่ีท าการประเมิน
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คุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  และกลุ่มผูใ้ชง้าน
ทดลองใชเ้คร่ือง เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน 
4.2.5การวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 

หลงัจากการทดลองผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลต่างๆ  มาท าการ
วิเคราะห์ผลตามหลักการทางสถิติเพื่อหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองผา่กกลมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1 . ก า รป ร ะ เ มิ นห าป ร ะ สิท ธิ ภ าพโด ย
ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ าหนดตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  5   = มากท่ีสุด 
  4  = มาก 
  3 = ปานกลาง 
  2 = นอ้ย 
  1 =  นอ้ยท่ีสุด  
 2.การหาค่าคะแนนเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญ  ใช้ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  S.D.  

 
การค านวณค่าเฉล่ีย   ผลการประเมิน โดยมีสูตรดงัน้ี  

 N
X

X 
 

 เม่ือ X=  ค่ า ค ะแนน เฉ ล่ี ยทั้ ง หมดของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

  X=   ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด 

  N =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 ค่า ( X  ) ท่ีได้จากการประเมินจะมีค่าอยู่
ระหวา่ง 1.00 ถึง 5.00 ซ่ึงมีความหมายต่างๆ ดงัน้ี ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียเกณฑก์ารประเมิน/ความเหมาะสม 
 4.51  –  5.00  คุณภาพดีมาก 
 3.51  –  4.50  คุณภาพดี 
 2.51  –  3.50  คุณภาพพอใช ้
 1.51  –  2.50  คุณภาพควรปรับปรุง 

 1.00  –  1.50  คุณภาพตอ้งปรับปรุง 
 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. ของผลการ
ประเมิน  โดยมีสูตรดงัน้ี 
 

S.D. =  

2 2( )

( 1)

N x x

N N

  

  
S.D.    =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

x  =  ขอ้มูลแต่ละจ านวน 

 
2

x  =  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลแต่ละส่วน 
N      =  จ านวนขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3. ผลการวจิยั 

5.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยวกับ
คุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกต้นกกกลม  ด้านการออกแบบ
ดังตารางท่ี1 

 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
คุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  ดา้นการออกแบบ 

รายการประเมิน 
 

S.D. แปลผล 

ความแขง็แรงของ
โครงสร้าง 

4.86 0.38 คุณภาพดีมาก 

ความเรียบร้อยของแนว
เช่ือม 

4.43 0.53 คุณภาพดี 

ความเรียบร้อยของงานข้ึน
รูป 

4.00 0.58 คุณภาพดี 

ความเรียบร้อยในการ
ประกอบ – ติดตั้งช้ินส่วน
อุปกรณ์ 

3.57 0.53 คุณภาพดี 

ความเท่ียงตรงของแนว
ศูนยข์อชุดส่งก าลงั 
สายพานโซ่ 

4.14 0.69 คุณภาพดี 

ความเรียบร้อยของงาน
เคลือบผิวดว้ยสี 

4.00 0.58 คุณภาพดี 

ค่าเฉล่ียโดยรวมของ
คุณภาพดา้นการสร้างเคร่ือง 

4.17 0.55 คุณภาพดี 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ือง  ดา้น
การออกแบบ  พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองปอก
เปลือกต้นกกกลม  ด้านการออกแบบ  มีค่าระดับคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั  4.12  ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่  3.5  (ระดบัดี)  ท่ี
ก าหนดไว ้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพ
ของเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  ดา้นการสร้าง 
รายการประเมิน 

 
S.D. แปลผล 

การออกแบบมีความ
ถูกตอ้งตามหลกัการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 4.14 

0.6
9 คุณภาพดี 

การเลือกใชว้สัดุมี
ความเหมาะสมถูกตอ้ง
ตามหลกัการของวสัดุ
วิศวกรรม 3.86 

0.9
0 คุณภาพดี 

การออกแบบรูปทรง
และลกัษณะทางกายภาพ
ของอุปกรณ์เหมาะสม
สวยงาม 4.29 

0.7
6 คุณภาพดี 

การออกแบบ
โครงสร้างมีความแขง็แรง
มัน่คงทนทานต่อการใช้
งาน 4.43 

0.7
9 คุณภาพดี 

ตารางที ่2 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
 

S.D. แปลผล 

การออกแบบมีความ
ถูกตอ้งตามหลกัการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 4.14 0.69 คุณภาพดี 

การเลือกใชว้สัดุมี
ความเหมาะสมถูกตอ้งตาม
หลกัการของวสัดุวิศวกรรม 3.86 0.90 คุณภาพดี 

การออกแบบรูปทรง
และลกัษณะทางกายภาพ
ของอุปกรณ์เหมาะสม
สวยงาม 4.29 0.76 คุณภาพดี 

การออกแบบ
โครงสร้างมีความแขง็แรง
มัน่คงทนทานต่อการใช้
งาน 4.43 0.79 คุณภาพดี 

 
จากตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองใน

ดา้นการสร้างพบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองใน

ดา้นการสร้าง  มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.19  ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัท่ีสูงกวา่  3.5  (ระดบัคุณภาพดี)  ท่ีก าหนดไว ้

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกบัคุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  ดา้นการ
ใชง้าน 
รายการประเมิน 

 
S.D. แปลผล 

สมรรถนะท่ีไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์ และขอบเขต
ท่ีก าหนด 4.43 0.53 คุณภาพดี 

สามารถผลิตได้ด้วย
อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า  
500 ตน้ / ชัว่โมง 4.00 0.58 คุณภาพดี 

ผลผลิตมีคุณภาพตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 3.71 0.49 คุณภาพดี 

ขนาดของเส้นกกท่ีไดมี้
ขนาดสม ่าเสมอ 3.86 0.90 คุณภาพดี 

การป้อนใส่ไดส้ะดวก
ถูกตอ้ง  และปลอดภยั 4.14 0.69 คุณภาพดี 

การเคล่ือนยา้ยท าได้
สะดวก  และปลอดภยั 4.57 0.53 คุณภาพดี 

การบ ารุงรักษาท าได้
สะดวก  และปลอดภยั 4.43 0.53 คุณภาพดี 

เคร่ือง / อุปกรณ์ มี
ความปลอดภยัต่อ
ผูป้ฏิบติังาน 4.29 0.76 คุณภาพดี 

เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 4.00 0.82 คุณภาพดี 

ค่าเฉล่ียโดยรวมของ
คุณภาพดา้นการใชง้านและ
คุณภาพผลผลิต 4.16 0.65 คุณภาพดี 

รายการประเมิน 
 
 S.D. ความหมาย 

การออกแบบมีความถูกตอ้งตาม
หลกัการออกแบบทางวิศวกรรม 4.14 0.69 คุณภาพดี 

ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ว ั ส ดุ มี ค ว า ม
เหมาะสมถูกต้องตามหลักการของ
วสัดุวิศวกรรม 3.86 0.90 คุณภาพดี 

ก า ร อ อก แ บบ รู ป ท ร ง แ ล ะ
ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์
เหมาะสมสวยงาม 4.29 0.76 คุณภาพดี 

X
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จากตารางท่ี 3ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองดา้นการ
ใชง้านและดา้นคุณภาพของผลิต  พบวา่  ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นต่อเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  ดา้นการใชง้านและ
คุณภาพของผลผลิตมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.16  ซ่ึง
อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่  3.5  (ระดบัคุณภาพดี)  ท่ีก าหนดไว ้

 
ตารางที่  4การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับ

คุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลมดา้นคู่มือการใชง้าน 

รายการประเมิน   S.D. ความหมาย 

การจดัล าดบัขั้นตอนการ
น าเสนอมีความถูกตอ้ง 4.43 0.53 

คุณภาพดี 

แบบภาพประกอบมี
ความถูกตอ้ง  ชดัเจน 4.29 0.95 

คุณภาพดี 

รายการประเมิน   S.D. ความหมาย 

ค าอธิบายประกอบ
รูปภาพมีความถูกตอ้งเขา้ใจ
ง่าย  และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.29 0.49 

คุณภาพดี 

ตวัอกัษรมีความชดัเจน 4.43 0.79 คุณภาพดี 
ขอ้ควรระมดัระวงัมี

ครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย 4.14 0.69 
คุณภาพดี 

สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 4.00 0.82 คุณภาพดี 
ค่าเฉล่ียโดยรวมของ

คุณภาพดา้นคู่มือการใชง้าน 4.26 0.71 คุณภาพดี 

จากตารางท่ี 4ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองดา้นคู่มือ
การใชง้าน  พบว่า  ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองปอก
เปลือกตน้กกกลม  ดา้นคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมีค่าระดบั

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  4.26  ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า  3.5  
(ระดบัคุณภาพดี)  ท่ีก าหนดไว ้
ตารางที ่5ผลการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ือง ทั้ง  4ดา้น 
 

รายการประเมิน   S.D. ความหมาย 

1. ดา้นการออกแบบ 4.12 0.68 คุณภาพดี 
2. ดา้นการสร้างเคร่ือง 4.17 0.55 คุณภาพดี 
3. ดา้นการใชง้าน 4.16 0.65 คุณภาพดี 
4. ดา้นคู่มือการใชง้าน 4.26 0.71 คุณภาพดี 

เฉล่ีย 4.17 0.64 คุณภาพดี 

 

จากตารางท่ี 5ผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง  7คน  มีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณภาพของเคร่ืองปอกเปลือกต้นกกกลม ทั้ ง 4  
ดา้น  คือ  ดา้นการออกแบบ  ดา้นการสร้างเคร่ือง  ดา้นการ
ใชง้าน  ดา้นคู่มือการใชง้าน  มีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  
4.18  ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า  3.5  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ดงันั้นเคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลม  ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจึงมี
คุณภาพสามารถน าไปใชง้านจริงได ้
 
ตารางที ่6 การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ือง 

จากตารางท่ี 6 เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกท่ีสร้างข้ึน
สามารถผ่าต้นกกได้  โดยใช้เวลาในการผ่าเฉล่ีย  28.19  
นาที  โดยมีอัตราการเสียของต้นกก   จ านวน    33   ต้น   
คุณภาพของเส้นกกท่ีได้มีขนาดท่ีเท่ากัน  ซ่ึงเป็นไปตา
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ  เคร่ืองปอกเปลือกตน้กกกลมพร้อม
เอาไส้ออกสามารถท างานได้ ไดไ้ม่น้อยกว่า  500  ตน้ต่อ
ชัว่โมง 

 
6. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
  6.1 สรุปผล 
เคร่ืองปอกเปลือกต้นกกท่ีสร้างข้ึนสามารถผ่าต้นกกได ้ 
โดยใชเ้วลาในการผา่เฉล่ีย  28.19  นาที  โดยมีอตัราการเสีย
ของตน้กก   จ านวน    33   ตน้   คุณภาพของเส้นกกท่ีไดมี้
ขนาดท่ีเท่ากนั  ซ่ึงเป็นไปตาสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ  เคร่ือง
ปอกเปลือกตน้กกกลมพร้อมเอาไส้ออกสามารถท างานได ้
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  500  ตน้ต่อชัว่โมง 
  6.2 อภิปรายผล 

ที ่

รายการ 
ตน้กกท่ีใช้

ในการทดลอง เวลาท่ี
ใชใ้น
การผา่  
(นาที) 

ตน้กกท่ี
ผา่ได้
สมบูรณ์ 
(ตน้) 

ตน้
กก
ท่ี
เสีย 
(ตน้
) 

คุณภาพและ
ขนาดของ
เส้นกกท่ีได ้   

(%) จ านวน 
(ตน้) 

ความ
ยาว 
(ซม.) 

เท่า
กนั 

ไม่
เท่า
กนั 

1 500 80 29.16 453 47 /  90.6 

2 500 80 25.00 470 30 /  94 

3 500 80 31.25 465 35 /  93 

4 500 80 29.33 480 20 /  96 

5 500 80 26.25 467 33 /  93.4 

เฉล่ีย 28.19 467 33 /  93.4 
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เคร่ืองปอกเปลือกต้นกกท่ีสร้างข้ึนสามารถผ่าต้นกกได ้ 
โดยใชเ้วลาในการผา่เฉล่ีย  28.19  นาที  โดยมีอตัราการเสีย
ของตน้กก   จ านวน    33   ตน้   คุณภาพของเส้นกกท่ีไดมี้
ขนาดท่ีเท่ากนั  ซ่ึงเป็นไปตาสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ  เคร่ือง
ปอกเปลือกตน้กกกลมพร้อมเอาไส้ออกสามารถท างานได ้
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  500  ตน้ต่อชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปฐมพงศ ์พรมมาบุญ [3] ไดว้จิยัเร่ือง การออกแบบและ
สร้างเคร่ืองแยกเส้นใบตาลคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์
เพื่อ  ออกแบบและสร้าง  หาประสิทธิภาพและประเมิน
คุณภาพของเคร่ือง  ส าหรับกลุ่มจกัสานกล่องขา้วและ
กระเ ป๋ าโดยใช้ใบตาลของหมู่บ้านปงยางคก   ต.ปง
ยางคก     อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  สมรรถนะของเคร่ืองท่ี
ออกแบบจะสามารถเคล่ือนยา้ยได้สะดวกเน่ืองจากเป็น
เคร่ืองขนาดเล็กและมีน ้ าหนกัเบา ซ่ึงเคร่ืองท่ีออกแบบน้ีใช้
มอเตอร์กระแสตรงขนาด  24 โวลต ์ 36 วตัต ์  เป็นตน้
ก าลงัในการขบัเคล่ือนลูกกล้ิง  เพ่ือล าเลียงใบตาลผ่านชุด
ใบมีดตามขนาดท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถควบคุม
ความเ ร็วและทิศทางการหมุนของมอ เตอ ร์ได้ตาม
ตอ้งการ  โดยผลการประเมินสมรรถนะ  สามารถแยก
เส้นใบตาลขนาดความกวา้ง 1 เซนติเมตร วดัค่าเฉล่ียได ้
1.03 เซนติเมตร  ขนาดความกวา้ง 1.5 เซนติเมตร  วดั
ค่าเฉล่ียได้ 1.46 เซนติเมตร  ขนาดความกวา้ง 2 
เซนติเมตร  วดัค่าเฉล่ียได ้ 2.00 เซนติเมตร  ใชเ้วลาใน
การแยกเฉล่ีย 4 วินาที/ใบ  ข้ึนอยู่กับการปรับตั้ ง
ความเร็ว  มอเตอร์มีก าลงัเพียงพอในการขบัล าเลียง
ใบตาล  และการประเมินคุณภาพของเคร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ไดค้่า IOC เท่ากบั  0.94  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว ้   จึงกล่าวได้ว่า  เคร่ืองแยกเส้นใบตาลท่ี
พฒันาข้ึน  สามารถน าไปใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้

6.3  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรจัดท าชุดคัดแยกไส้ของต้นกกออกจาก

เปลือกในขณะท่ีท าการผา่ตน้กก 
  2.  ควรจัดท าชุดส าหรับแยกขนาดของตน้กกให้มี

ความเหมาะสมกบัขนาดของหวัผา่ 

  3.  ควรน าระบบการส่งก าลงัดว้ยสายพานมาใชแ้ทน
ระบบการส่งก าลังด้วยโซ่เพ่ือลดเสียงดังและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

  4.  ควรออกแบบสร้างเคร่ืองให้มีขนาดเล็ก  
น ้ าหนกัเบาสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองปลอก
เป ลือกต้นกกกลมได้ รับงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
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อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 
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Abstract 

 This study presents the design and construction of Smart Car Security with the purpose of the research is (1) to 
design and build equipment to protect your car Tech (2) to test the efficiency of Smart Car Security (3) to investigate the 
satisfaction of Smart Car Security. This study is a research and development process of Smart Car Security (1) creation 
tool. Research (2) population (3) the trial (4) data collection. (5) equipment was used and the results showed that Smart Car 
Security.Effective function in higher comparing with anti-theft system general in the market.The difference in significance 
level.05 data analysis and results to determine the efficiency of Smart Car Security.Overall, the 3. The structure of general 
average 4.29 in design, the average 4.22 usability and quality level, mean 4.16. Analysis of satisfaction of Smart Car 
Security Overall were very good, average, 4.52 (= 4.52 S.D. = 0.38) 

Key words: Smart Car Security 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์

ป้องกันรถหายไฮเทค (Smart Car Security) โดยมี

วตัถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1)เพื่อออกแบบและสร้าง

อุปกร ณ์ ป้องกันรถหายไฮ เทค  ( 2 ) เ พ่ื อทดสอบหา

ประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค (3)เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันาท่ีมีขั้นตอนในการ

ด าเนินการวิจัยอุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค คือ (1)การ

สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย (2)ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

(3)การด าเนินการทดลอง (4)การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(5)อุปกรณ์ไปทดลองใช้งานแล้วผลปรากฏว่าอุปกรณ์

ป้องกนัรถหายไฮเทค มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่า

เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบกนัขโมยทั่วไปท่ีมีในทอ้งตลาด 

ซ่ึงมีความแตกต่างกันท่ีนัยส าคัญระดับ .05 และผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัรถหาย

ไฮเทค โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทัว่ไป มี

ค่าเฉล่ีย 4.29  ดา้นออกแบบ มีค่าเฉล่ีย 4.22 และดา้นการใช้

งานมีคุณภาพในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.16 ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานอุปกรณ์ป้องกันรถหาย

ไฮเทค โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.52 (  = 

4.52, S.D. = 0.38) 

ค าส าคญั : อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค  

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนเราเพราะมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อแถวรอข้ึน
รถโดยสารประจ าทาง แต่ในปัจจุบันย ัง มีปัญหาการ
โจรกรรมรถยนต์เกิดข้ึน โดยเฉพาะในรถจักรยานยนต ์
รถยนตรุ่์นเก่า รวมถึงรถยนตท่ี์เป็นตวั Low Option ราคาถูก
ท่ีสุดในรุ่นนั้ นท่ียงัมีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะไม่มี
ระบบรักษาความปลอดภยัใดๆ เลย เส่ียงต่อการโดนขโมย

ไดง่้าย แมใ้นปัจจุบนัรถจกัรยานยนตจ์ะมีระบบกุญแจล็อค
คอรถถึง 2 ชั้น รวมไปถึงรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ท่ีมีระบบกัน
ขโมยท่ีใชกุ้ญแจแบบฝังชิพ หรือสัญญาณเสียงเตือนภยั ก็
สามารถป้องกนัไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น จึงควรมีการคิดคน้
นวตักรรมอุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค (Smart Car 
Security) ข้ึนมา เพ่ือยกระดบัการป้องกนัให้สูงข้ึน ลดความ
เส่ียงลง เพ่ือป้องกนัรถยนต์และรถจกัรยานยนตใ์ห้มีความ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจัยจึงได้คิดคน้และพฒันาอุปกรณ์ป้องกันรถ
หายไฮเทค (Smart Car Security) ข้ึน โดยให้บุคคลทัว่ไป
สามารถใช้งานได้ง่าย มีราคาถูก การติดตั้ งใช้งานไม่
ซบัซอ้น สามารถแจง้เตือนผ่านขอ้ความทางโทรศพัท์ SMS 
โทรเขา้เบอร์โทรศพัท์มือถือเพ่ือแจง้เตือน และแจง้พิกดัรถ
ผ่าน SMS ดว้ยระบบ GPS วา่รถของท่านอยู่ในต าแหน่ง
ไหน เม่ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ดรั้บแรงสั่นสะเทือน
หรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วท่ีได้ตั้ งค่าไว ้สามารถสั่งดับ
รถยนต์ผ่ านโทรศัพท์มือ ถือได้ถ้าพบว่ารถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ของท่านอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่ปลอดภัย 
นอกจากน้ี ยงัสามารถสั่งปิด/เปิดไฟหน้า บีบแตร สตาร์ท 
หรือดบัเคร่ืองยนตผ์า่นโทรศพัทมื์อถือไดอี้กดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 
2. เพ่ือประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 

เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการศึกษา แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ด าเนินงานในการสร้างผลงานส่ิงประดิษฐอุ์ปกรณ์ป้องกนัรถ
หายไฮเทค มีดงัน้ี 

2.1 Arduino UNO R3 
2.2 Module GPS NEO-6M 
2.3 Module Bluetooth HC-05 
2.4 Module Relay 2 Channels 
2.5 Module Relay 4 Channels 
2.6Module GSM UC15-T 
2.7 Module LCD 16x2 
2.8 Module Remote Wifi 
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ค าว่า Uno เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงแปลว่าหน่ึง เป็น

บอร์ด Arduino รุ่นแรกท่ีออกมา มีขนาดประมาณ 
68.6x53.4mm เป็นบอร์ดมาตรฐานท่ีนิยมใชง้านมากท่ีสุด 
เ น่ืองจากเป็นขนาดท่ีเหมาะส าหรับการเ ร่ิมต้นเ รียนรู้ 
Arduino และมี Shields ให้เลือกใชง้านได้มากกว่าบอร์ด 
Arduino รุ่นอ่ืนๆท่ีออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด 
Arduino Uno ไดมี้การพฒันาเร่ือยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่น
ย่อยท่ีเปล่ียนชิปไอซีเป็นแบบ SMDส าหรับโมดูล Ublox 
NEO-6M จะสามารถรับสญัญาณ GPS ไดอ้ยา่งเดียว สามารถ
ส่ือสารกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ไดห้ลายแบบ ทั้ง I2C SPI 
และ UART HC05 เป็นโมดูล Bluetooth ท่ีใช้งานในการ
เช่ือมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ให้สมาร์ทดีไวซ์สามารถ
ส่ือสารกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino AVR PIC etc.) 
ได ้ผ่าน Serial port โมดูลรุ่น HC05 สามารถตั้งให้ใชง้าน
เป็นไดท้ั้งโหมด Master  และโหมด Slave  โมดูลรีเลย ์
2ช่อง 5V (2 Channel Relay Module) เป็นโมดูลท่ีใชค้วบคุม
โหลดได้ทั้ งแรงดันไฟฟ้า DC และ AC ซ่ึงโหลดสูงสุด 
(Maximum Load) คือ AC 250V/10A, DC 30V/10A โดยใช้
สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณโลจิก TTL 
ท างานด้วยสัญญาณแบบ Active Low, กระแสขบัรีเลย ์
(Drive Current) 15-20mA., มีการออกแบบให้เป็น Isolate 
ดว้ย Optocoupler, มี LED แสดงสถานะ Relay สามารถ
น าไปประยุกต์ใชง้าน PLC Control, บา้นอจัฉริยะ, ใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับการเขียน
โปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก บอร์ด รีเลยข์นาด 4 
ช่อง มีเอาต์พุตคอนเน็คเตอร์ท่ี รี เลย์เป็น NO/COM/NC 
สามารถใชก้บัโหลดไดท้ั้งแรงดนัไฟฟ้า DC และ AC โดยใช้
สัญญาณในการควบคุมการท างานด้วยสัญญาณโลจิก TTL 
(5V) 3G Module บอร์ดโมดูลส่ือสาร ใชชิ้พส่ือสารผ่าน
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจาก Quectelรุ่น UC15-T รองรับ
คล่ืนความถ่ี 850/2100 MHz ในระบบ 3G Wireless Remote 
Control Module รีโมท four-way wireless remote control kit 
T4 ชุดรีโมท RF มีตวัรับและตวัส่ง สามารถรับส่งได ้4 ช่อง 
เป็นแบบ กดติด/กดดบั ใชง้านง่าย เม่ือกดรีโมทจะมีไฟออก
ท่ีตวัรับในช่องท่ีกด สามารถเปล่ียน IC เพื่อเปล่ียนโหมดการ
ท างานไดอ้ยา่งสะดวก โดย IC เบอร์ SC2272-M4 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
 3.1 จากขอ้มูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีทดลองใช้

อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

 3.2 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ทัว่ไปของผูป้ระเมินวเิคราะห์ดว้ยสถิติร้อยละ (%) 

 3.3 แบบสอบถามตอนท่ี 2 การออกแบบ

โครงสร้าง และดา้นการใชง้านวเิคราะห์ดว้ยสถิติหาค่าเฉล่ีย 

( �̅� ) และค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 3.4 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

วเิคราะห์โดยการสรุปความคิดเห็นผูป้ระเมิน ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) 

หาไดจ้ากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96 )  แสดงใน

สมการท่ี (1) 

 

   �̅�= 
∑ x

N
  (1) 

เม่ือ  
  �̅� แทน  คะแนนเฉล่ียหรือ
ค่ามชัฉิมเลขคณิต 

  ∑ แทน  ผลรวมของคะแนน

ทั้งหมด 
  N   แทน  จ านวนผูป้ระเมินใน
กลุ่ม 

เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

  4.50-5.00  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  3.50-4.49  เหมาะสมมาก 

  2.50-3.49  เหมาะสมปานกลาง  

1.50-2.49  เหมาะสมนอ้ย 

    1.00-1.49    เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 3.5 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) หาไดจ้ากสูตร ( บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 96)แสดงใน

สมการท่ี (2) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-265- 
 
 

 

S.D   =  
1)n(n

)(n 2

-

Χ-Χ∑ ∑ 2

(2) 

  เม่ือ  

    S.D แทน ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

    N  แทน จ า น ว น ค น ห รื อ

ขอ้มูลทั้งหมด 

    ∑×2 แทน ผลรวมของก า ลัง

สองของคะแนนแต่ละคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    (∑×)2 แทน ก า ลั ง ส อ ง ข อ ง

ผลรวมของคะแนนแต่ละคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 เกณฑก์ารแปรความหมายของค่าS.D 

    0.00-0.20   เหมาะสมมากท่ีสุด 

    0.21-0.40     เหมาะสมมาก 

    0.41-0.60   เหมาะสมปานกลาง 

    0.61-0.80     เหมาะสมนอ้ย 

    0.81-1.00   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

3. ผลการวจิยั 

 
ตารางที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแบ่งออกเป็น 

3 ดา้นคือ ดา้นโครงสร้างทัว่ไป ดา้นออกแบบ และดา้นการใชง้านของ
อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 

 
รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจของผู้เช่ียวชาญ 

อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 

�̅� S.D. ผล
การ
ประเมิ
น 

ด้านโครงสร้างทั่วไป 
-  รูปลกัษณ์สวยงาม 
-  มีความแขง็แรง
ทนทาน 

 
4.58 
4.00 

 
0.52 
0.76 

 
ดี

มาก 
ดี 

ค่าเฉลีย่ 4.29 0.64 ด ี

ด้านการออกแบบ         
-  วิธีการท างานมีความ

เหมาะสม 
-  ความรวดเร็วในการ

ท างาน 
-  ก าร เ ลื อกใช้ว ัส ดุ มี

ความเหมาะสม 

 
4.27 
4.10 
4.30 

 
0.41 
0.30 
0.48 

 
ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลีย่ 4.22 0.40 ด ี

ด้านการใช้งาน       
     -  ใชง้านไดง่้าย               

-  ดูแลรักษาไดง่้าย 
-  ใช้งานได้ตาม

วตัถุประสงค ์
-  มีความปลอดภยั

ในการใชง้าน 
-  มีความคุ้มค่าใน

การลงทุน 

 
4.13 
4.13 
4.30 
4.00 
4.27 

 
0.64 
0.64 
0.42 
0.76 
0.45 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลีย่ 4.16 0.58 ดี 

 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของอุปกรณ์ป้องกนัรถหาย

ไฮเทค เก่ียวกบัดา้นโครงสร้างทัว่ไป ดา้นการออกแบบและ
ด้านการใช้งานโดยภาพรวมพบว่าผูเ้ ช่ียวชาญมีความพึง
พอใจเฉล่ียทั้ ง  3  ด้านอยู่ในระดับดี และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือด้านโครงสร้างทั่วไปมีค่าเฉล่ีย 4.29 ( = 4.29 , 
S.D.=0.64) รองลงมาคือ ดา้นออกแบบโดยมีค่าเฉล่ีย 4.22 ( 
= 4.22, S.D. = 0.40 ) และดา้นการใชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.15 ( = 
4.16, S.D. = 0.58 ) 

 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

ต่อดา้นการใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค 

ข้อที่ 
รายการ 

𝒙 
S.D. แป

ลผล 

1
. 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละน่าสนใจ 
4.33 

0.33 ดี 

2
. 

มีความน าเทคโนโลยยีคุใหม่มาประยกุตใ์ช ้
4.67 

0.33 ดี
มาก 

3
. 

ราคาอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
4.36 

0.63 ดี 

4
. 

สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพ
ได ้

4.13 
0.88 ดี 

5
. 

รูปร่างสวยงาม 
4.66 

0.33 ดี
มาก 
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6. สามารถใชง้านไดง่้าย 4.35 0.36 ดี 

7. 
สามารถตั้งค่าไดห้ลายรูปแบบ 

5.00 
0.00 ดี

มาก 

8. 
สามารถระบุต าแหน่งรถไดถู้กตอ้งแม่นย  า 

4.70 
0.23 ดี

มาก 

9. 
สามารถตดัการท างานของระบบไดร้วดเร็ว 

4.60 
0.37 ดี

มาก 
10

. 
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด ้

4.45 
0.41 ดี 

ค่าเฉลี่ย 
4.52 0.38 ดี

มาก 

 
 ความพึงพอใจของผู ้เ ช่ียวชาญใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันรถหายไฮเทค โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.52     (  = 4.52, S.D. = 0.38) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือขอ้ท่ี 7 สามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ มีค่าเฉล่ีย 
5.00 (  = 5.00, S.D. = 0.00) 
บทสรุป 

ผลการประเมินคุณภาพโครงการของผูเ้ช่ียวชาญ
สามารถสรุปผลออกเป็น 2 ด้านคือด้านการออกแบบ
โครงสร้าง และดา้นการใชง้าน ซ่ึงมีผลดงัต่อไปน้ี 

 1 . ผลการประเมินคุณภาพของผู ้เ ช่ียวชาญมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินดา้นโครงสร้างทัว่ไป ดา้น
การออกแบบและด้านการใช้งานโดยภาพรวมพบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจเฉล่ียทั้ง  3  ด้านอยู่ในระดบัดี 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นโครงสร้างทัว่ไปมีค่าเฉล่ีย 
4.29 ( = 4.29, S.D.=0.64) รองลงมาคือ ดา้นออกแบบโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.22 ( = 4.22, S.D. = 0.40 ) และดา้นการใชง้านมี
ค่าเฉล่ีย 4.15 ( = 4.16, S.D. = 0.58 ) 

2. ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวม
ของ     ใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.52 (  = 4.52, S.D. = 0.38) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือข้อท่ี 7 สามารถตั้ งค่าได้หลาย
รูปแบบ มีค่าเฉล่ีย 5.00 (  = 5.00, S.D. = 0.00)  

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. ผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกันรถ

หายไฮเทค ผูจ้ ัดท าโครงงานออกแบบและสร้างอุปกรณ์
ป้องกันรถหายไฮเทค จากการศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์

ป้องกนัรถหายไฮเทค ท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดส้ร้างข้ึน
โดยได้ปรับปรุงจุดด้อยและรักษาจุดเด่นตรงตามการ
ออกแบบ ท าให้ มีสมรรถนะในการท างานตรงตาม
วตัถุประสงค ์

 2. ผลการหาศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ป้องกันรถหายไฮเทค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยนกัศึกษาในวทิยาลยัเทคนิคยโสธร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร โดยไดน้ าอุปกรณ์ไปทดลองใชง้านแลว้ผล
ปรากฏว่าอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค มีประสิทธิภาพใน
การท างานสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชร้ะบบกนัขโมย
ท่ีมีทั่วไปในท้องตลาด ซ่ึงมีความแตกต่างกันท่ีนัยส าคัญ
ระดบั .05 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทคกลุ่ม โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น
คือ ดา้นโครงสร้างทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 4.29  ดา้นออกแบบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.22 และด้านการใช้งานมีคุณภาพในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.16 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทค โดยการสอบถามจาก
ผูใ้ชง้าน จ านวน 30 คน พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
อุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทคโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.52 ( X  = 4.52, S.D. = 0.38) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือขอ้ท่ี 7 สามารถตั้งค่าได้หลายรูปแบบ มีค่าเฉล่ีย 
5.00 ( X  = 5. 0 0, S .D . = 0.00) 

อภิปรายผลการวจิยั  
1. การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกนัรถหาย

ไฮเทค พบวา่มีประสิทธิภาพตามความพึงพอใจ ทั้งน้ีเพราะ
ผูว้จิยัไดศึ้กษาบริบทของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคยโสธร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร และจากการศึกษาบริบทอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอดีต
ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันของประชาชนในประเทศไทย ท่ีมี
การใชง้านอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทคนั้นสามารถน าส่วน
ท่ีดีของการใชง้านแบบเดิมมาพฒันาต่อยอดได ้โดยท าการ
ออกแบบระบบการท างานในส่วนท่ีควบคุมอุปกรณ์ป้องกนั
รถหายไฮเทค จนไดอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใชง้าน
และมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้ นยงัได้ศึกษา
เอกสารและการสืบค้นสิทธิบัตรท่ีเก่ียวข้องกับหลักการ 
วิธีการสร้างอุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค อีกทั้ งยงัได้รับ
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ความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญช่วยตรวจสอบเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นงานวจิยัจ านวนหลายท่าน แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขจน
ได้อุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค ท่ี มี คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงข้ึน  

2. การ ท่ี อุ ป กร ณ์ ป้ อ ง กัน รถห าย ไฮ เ ทค  มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานเม่ือเปรียบเทียบกับระบบกัน
ขโมยทัว่ไปท่ีมีในทอ้งตลาดมีความแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญั
ระดบั .05 โดยมีปริมาณท่ีสร้างข้ึนเฉล่ีย มากกวา่ เป็นเพราะ
ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชง้านก่อน แลว้จึง
ไดท้ าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ป้องกนัรถหายไฮเทคให้
มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงข้ึนและสามารถใชง้านได้
ง่ายข้ึนและมีความปลอดภยัในการใชง้าน 
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การพฒันาเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบีย้วผสมระบบสปริง 
Development Invention of Bio-Organic Fertilizer Pelletized Machine  

by Cam and Spring Systems 
 

ทว ีมณีสาย1, * 
 
 
 

Abstract 

 The research of Bio-organic Fertilizer Pelletized Machine by Cam and Spring System aims to designe and 
produce the fertilizer machine in order to test its efficiency. Our research team had designed and produced the fertilizer 
machine model and also had tasted and developed it until we have the final Bio-organic Fertilizer Pelletized Machine by 
Cam and Spring System.Then we invited the machine design specialist and mechanical device specialist to taste its 
efficiency and also to give us some suggestions of the Bio-organic Fertilizer Pelletized Machine by Cam and Spring 
System. After their testing, they gave the score which is not lower than 3.50. The result of this study shown that the average 
score is 4.45 whic is in a good level and the standard deviation is 0.36 which is not more than 1.00 which is also in a good 
lovel. we can conclude that the designing and producing of the fertilizer machine has the efficiency which meet hypothesis 
and objectives we have set. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 สาขาวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อการออกแบบ
เคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสมระบบ
สปริง 2) เพื่อสร้างเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูก
เบ้ียวผสมระบบสปริง 3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียว
ผสมระบบสปริง กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเกษตรกรและผูท่ี้มีความ
ช านาญในการออกแบบและสร้างเคร่ืองจกัรหรือมีความช านาญ
ในการอดัปุ๋ยชีวภาพใหเ้ป็นเมด็มาอยา่งนอ้ย 5 ปี จ านวน 7 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้ศึกษาได้ด าเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวม  ขอ้มูลเป็น  2  กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการประเมินคุณภาพของเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริงและกลุ่ม
ผู ้ใช้งานทดลองใช้เคร่ือง สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี การพฒันาเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ผลการ

ศึกษาวจิยั พบวา่ ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X = 4.45) อยูใ่นเกณฑดี์
มาก และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.36 ซ่ึงมีค่า
ไม่เกิน 1.0 อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี จึงสรุปไดว้า่การออกแบบและ
สร้างเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐาน และตรง
ตามวตัถุสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

1. บทน า 
ต าบลน ้ าออ้มมีพ้ืนท่ีเขตปกครอง 12 หมู่บา้น ข้ึนอยูก่บั อ.
คอ้วงั จ.ยโสธร ในปี 2542 ไดก่้อตั้งกลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยืน
ต าบลน ้ าอ้อม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการ
พฒันาขีดความสามารถในการผลิตเกษตรกรรมยัง่ยืน และมี
ภาคี ร่วมให้การสนับสนุน คือ  โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ(UNDP) และมูลนิธิหมู่บา้นในระยะเร่ิมตน้ 
ได้รับงบประมาณโครงการไถกลบตอซังข้าว จ านวน 
50,000 บาท จาก กรมส่งเสริมการเกษตร โดยหมู่บา้นทั้ง 12 
หมู่บา้น ไดล้งหุน้สมทบเพ่ิมเติมหมู่บา้นละ 1,000 บาท เม่ือ
รวมงบประมาณทั้งสองส่วน เป็นเงินทั้งส้ิน 62,000 บาท ซ่ึง

ได้น าเอามาให้แต่ละหมู่บ้านกู้ยืม เพ่ือไถกลบตอซังข้าว 
ก าหนดส่งคืนภายใน 2 ปี เป็นทุนหมุนเวยีนโดยก าหนดเป็น 
2 รอบๆ ละ 1 ปี ปีละ 6 หมู่บา้น ซ่ึงพ้ืนท่ีไถกลบตอซงัขา้วมี
จ านวน 1,200 ไร่ ขับเคล่ือนแผนแม่บทชุมชน การก่อตั้ ง
กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยืนต าบลน ้ าออ้มภายใตก้ารสนับสนุน
ทั้งจากภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน อีกทั้งยงัมีการลงหุน้
สมทบจากทุกหมู่บา้นภายใตกิ้จกรรมไถกลบตอซงัขา้ว ถือ
เป็นการจุดประกายการเรียนรู้ของชาวบา้น ต่อมาในปี 2543-
2544 ทางกลุ่มฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน เพ่ือการ
ลงทุนทางสงัคม(Social Investment Fund = SIF) ซ่ึงเป็นเงิน
ท่ีอยูใ่นหมวดท่ีเรียกกนัวา่ เมนู 5 เป็นเงินสวสัดิการชุมชน
เร่งด่วนเพ่ือผูย้ากล าบาก จ านวนเงินทั้ งส้ิน 460,000 บาท 
เม่ือรวมกบัเงินไถกลบตอซงัขา้วจ านวน 62,000 บาท ท าให้
ชุมชนมีเงินกอ้นใหญ่ข้ึนถึง 552,000บาท ส านกักองทุนเพื่อ
สังคมมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ท า
ให้เ งินจ านวนดังกล่าว ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ การรวมพลงัของชุมชนใน
การพึ่งตนเอง และประการส าคญัสนบัสนุนให้ชุมชนจดัท า
แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองข้ึนมา โดยกลุ่มเกษตรกรรม
ยัง่ยืนของต าบลน ้ าออ้ม และบรรดาผูน้ าร่วมกนัขบัเคล่ือน
[1] จากแผนสู่การปฏิบัติ ภายใตยุ้ทธศาสตร์และแผนงาน
ตามแผนแม่บทชุมชนของต าบลน ้ าอ้อม ได้น าไป สู่
ภาคปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม คือ 
  1.1 การผลิตขา้วอินทรีย ์พ้ืนท่ี 2,750 ไร่ โดยไดท้ าสัญญา
ความร่วมมือกบับริษทัเอเดน และขอรับการตรวจรับรอง
ข้าวอินทรีย์จากสถาบัน BCS แห่งสหภาพยุโรปในปี 
2545/2546 
  1.2 น าดอกเบ้ียจากเงินเมนู 5 ก่อตั้งสวสัดิการชุมชนต าบล
น ้ าออ้ม 
  1.3 ในปี 2546 ได้ปรับแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง สู่
วสิาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
  1.4 ก่อตั้งโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ด โดยใช้งบประมาณ
กระตุ ้นเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าอ้อม 
จ านวน 950,000 บาท ซ้ือเคร่ืองอดัเม็ดและวตัถุดิบ และใช้
เงินเมนู ๕ ก่อสร้างโรงเรือนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
120,000 บาท โรงผลิตปุ๋ยแห่งน้ี สามารถผลิตปุ๋ยใหก้ลุ่มขา้ว
อินทรีย์ต  าบลน ้ าอ้อมจ านวน 3,055 กระสอบ จ าหน่าย



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-270- 
 
 

กระสอบละ 170 บาท และยังจ าหน่ายภายนอกต าบล 
จ านวน 500 กระสอบ โดยโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพมีสมาชิกร่วม
ลงหุ้น 424 ราย ซ่ึงทาง อบต. น ้ าออ้มไดส้มทบอีก 59,000 
บาท 
  1.5 ร่วมมือกบัเครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ยืนอ าเภอค าเข่ือน
แกว้ ส่งขา้วอินทรียจ์  านวน 45 ตนั ไปขายยงัตลาดอิตาลีและ
สิงคโปร์ 
  1.6 ในเดือนธันวาคม 2546 ได้เ ร่ิมก่อสร้างโรงสีข้าว
ชุมชนขนาด 40 เกวยีน เพ่ือแปรรูปขา้วอินทรีย ์ซ่ึงขณะน้ียงั
อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 3  
ลา้นบาทเศษ โดยงบประมาณเบ้ืองตน้ใชเ้งินเมนู 5 จ านวน 
450,000 บาท นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโครงการฯ ยงั
ใช้วิธีการระดมหุ้นจากสมาชิกและองค์กรเครือข่าย และ
ส่วนหน่ึงขอกูจ้ากกองทุนวิสาหกิจชุมชน และ ธกส. สาขา
คอ้วงั วงเงินท่ีขอกูจ้  านวน 3 ลา้นบาท ส่วนแรงงานก่อสร้าง
เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ส่วนแรงงาน
ก่อสร้างเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน 
  1.7 กิจกรรมกลุ่ม ผลิตขา้วอินทรีย ์กลุ่มน ้ าหมกัชีวภาพ 
กลุ่มสตรีต าบลน ้ าออ้ม ท าของใชใ้นครัวเรือน ประกอบดว้ย 
ครีมอาบน ้ า น ้ ายาสระผม น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาซกัผา้ กลุ่มท า
ขนมอบกรอบ 
  1.8 ในปี 2547 มีแผนงานก่อสร้างโรงน ้ าปลาชุมชนต าบล
น ้ าออ้ม 
  1.9 เกิดการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในระดับ
หมู่บา้น ระดบัต าบล เป็นเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเอง ทั้งท่ีเป็น
รูปแบบกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนอาชีพในชุมชน กองทุน
ต่างๆ ในชุมชน เป็นการผสานและผนึกก าลังทั้ งกลุ่ม/
องคก์รท่ีมีอยูเ่ดิม และกลุ่มองคก์รท่ีเกิดข้ึนใหม่ภายใตแ้ผน
แม่บทชุมชน 
  1.10 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบลน ้ าออ้ม ศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณการ มีผู ้น าชุมชนและ
ชาวบา้น ทั้งท่ีเป็นผูเ้รียนรู้และวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในสาขาวิชาอันเก่ียวเน่ืองกับการพฒันาชุมชน โดยผูน้ า
ชุมชนและชาวบา้นมีความสามารถและทกัษะท่ีหลากหลาย 
  1.11 ในด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรรมยัง่ยืนต าบลน ้ าออ้ม ไดว้างโครงการอย่างเป็น
ระบบทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรม และมีคณะกรรมการบริหาร และ

มีบทบาทหน้าท่ีชัดเจน มีทีมบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน ภายใต้คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม/องค์กร เ ช่ือมโยงกัน โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรรมยัง่ยืนเป็นคณะกรรมการบริหารด้วยกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดน้ าเอาเคร่ือง
อดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดท่ีใชเ้วลานานในการอดัปุ๋ยชีวภาพ
ให้เป็นเม็ด มาใชใ้นการอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ด ส่งผลท า
ให้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการผลิต เน่ืองจากใช้เวลาในการ
อัดปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดท่ียาวนาน ซ่ึงจะต้องสูญเสีย
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
จึงท าให้กลุ่มเกษตรกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความ
ตอ้งการท่ีจะไดเ้คร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดมาไวใ้ชง้าน 
เพ่ือช่วยปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ ความสมบูรณ์ และ
ผลิตไดท้นักบัปริมาณความตอ้งการ ซ่ึงเคร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพ
ให้ เ ป็นเม็ดส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่
เหมาะสมกบัการใชง้าน และมีราคาแพง ผูด้  าเนินโครงการ
จึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เอกสารข้อมูล เพื่อท าการ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ด ส าหรับ
ใช้กับกลุ่มเกษตรกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้มีความ
คุม้ค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีราคาตน้ทุนเคร่ือง
อดัปุ๋ยชีวภาพใหเ้ป็นเมด็ในราคาถูก สะดวกในการติดตั้ง ใช้
งานได้สะดวกไม่สลับซับซ้อน การบ ารุงดูแลรักษาง่าย 
ประชาชน เกษตรกร สามารถน าเคร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็น
เมด็ไปใชง้านไดแ้ละเกิดความพึงพอใจ 

ดังนั้ น  จึ งได้ท าโครงการความ ร่วมมือกับก ลุ่ม
เกษตรกรรมยัง่ยืนต าบลน ้ าออ้ม ในการพฒันาสร้างเคร่ือง
ตน้ใน 

การอดัปุ๋ยชีวภาพใหเ้ป็นเมด็แบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวข้ึนมา
เพื่อท าการทดลองใช้งาน ท าให้ไดเ้คร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพให้
เป็นเม็ดมีคุณภาพดีกว่าเดิม แต่ยงัพบจุดบกพร่องอยู่บา้งจึง
ท าให้ผูด้  าเนินโครงการไดป้รับปรุงคิดคน้แกไ้ข จึงได้ได้
สร้างเคร่ืองอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดข้ึนมาใหม่ท่ีผ่านการ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เพ่ือน ามาใชใ้นการทดลองในคร้ังน้ี ซ่ึง
เป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเกษตรกรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ มีการมุ่งเน้นการพฒันา
ชุมชนพ่ึงตนเอง ภายใตร้ะบบการจดัการใหม่ภายในชุมชน
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อนัไดแ้ก่ ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน โดยเฉพาะการผลิตปุ๋ย
อินทรียข้ึ์นมาใช ้พร้อมทั้งเป็นการลดตน้ทุนการผลิต และ
เพ่ิมปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์น าไปสู่เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง การอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ในส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 เพื่อการออกแบบเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบใช้
ระบบ 

ลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง 
2.2 เพื่อสร้างเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูก
เบ้ียว 

ผสมระบบสปริง 
2.3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง
อดัเมด็ 

ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง 
 

 สมมตฐิานการวจิยั 
3.1 เคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสม

ระบบสปริงท่ีสร้างข้ึน สามารถอดัเม็ดปุ๋ยได้วนัละ 4,000 
กิโลกรัม(8 ชัว่โมง) 

3.2 เคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริงท่ีสร้างข้ึน ตอ้งผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ช่ียวชาญไม่ต ่ากวา่ 3.50 (ในระดบัคุณภาพดี) 

3.3 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ไม่ต ่ากว่า 
3.50 (ในระดบัคุณภาพดี) 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
     การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบ

ใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริงซ่ึงมีขั้นตอนการวิจยั 
ดงัน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.2 แบบแผนงานวิจัย 
4.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 

4.4 วิธีการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  4.5 สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 

3. ผลการวจิยั 

3.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอัดเมด็ปุ๋ย
ชีวภาพแบบใช้ระบบลกูเบีย้วผสมระบบสปริง 
          ตามหลักการทฤษฎี แล้วท าการทดลองเพื่ อหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูก
เบ้ียวผสมระบบสปริง สามารถอดัปุ๋ยชีวภาพออกมาเป็นเม็ด
ท่ีมีขนาดความโตเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร ขนาดความ
ยาวจะอยู่ระหว่าง 5-10 มิลลิเมตร น าผลการทดลองมา
วิเคราะห์หาขอ้บกพร่อง เพ่ือแกไ้ขปัญหาของเคร่ืองอดัเม็ด
ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริงต่อไป ดงั
ตารางท่ี 1 

ตารางที ่ 1ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ือง
อดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง 

 
ผลการ
ทดลอง/
คร้ังท่ี 

น ้าหนกั
ปุ๋ยท่ีผา่น
การผสม
(กก.) 

เวลาท่ีใช้
ในการอดั
(นาที) 

น ้าหนกัปุ๋ยท่ี
ผา่นการอดั
(กก.) 

หมายเหตุ 

1  100 12.1 100  
2 100 11.9 100  
3 100 11.9 100  
4 100 12.1 100  
5 100 12.0 100  
 เฉล่ีย 

100 กก. 
เฉล่ีย12
นาที 

เฉล่ีย 
100 กก. 

 

 

     จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองเพื่อหาสมรรถนะของเคร่ือง
อดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ท่ี
ปริมาณ 100 กิโลกรัม ผลปรากฏวา่เคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
แบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง สามารถท างานได้
อย่างต่อเน่ืองไม่มีผลกระทบข้างเคียงใดๆ ทั้ งส้ิน และ
สามารถท างานไดโ้ดยใชเ้วลาเฉล่ียในการอดัเม็ดประมาณ 
12.00 นาที ในปริมาณปุ๋ยท่ีได ้100 กิโลกรัม 
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ตารางที่4 แสดงผลการทดลองเพ่ือหาสมรรถนะของมอเตอร์
ไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบ
สปริง 

ก าลงั
มอเตอร์
(แรงม้า) 

กระแสไฟฟ้
าขณะไม่ได้อดั
ปุ๋ยชีวภาพ 

กระแสไฟฟ้า
ขณะอดัปุ๋ย
ชีวภาพ 

ขณะ
อดัปุ๋ย
ชีวภาพใช้
พลงังาน
ไฟฟ้า
(โวล์ต) 

3 0.1  
แอมแปร์ 

7  แอมแปร์ 319.71
4 

5 0.2  
แอมแปร์ 

10  แอมแปร์ 223.80
0 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดลองเพื่อหาสมรรถนะของเคร่ืองอดัเมด็
ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ท่ีขนาด
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงมา้ สามารถขบัเคล่ือนเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ย
ชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ใหท้ างานได้
ตามปรกติ ผลปรากฏวา่ใชก้ระแสไฟฟ้าท่ี 7 แอมแปร์ 
โดยปรกติแลว้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงมา้นั้นสามรถรับ
โหลดในการใชก้ระแสไฟฟ้าไดสู้งถึง 9 แอมแปร์เม่ือใช้
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงมา้ สามารถขบัเคล่ือนเคร่ือง
อดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ให้
ท างานไดต้ามปรกติ ผลปรากฏวา่ใชก้ระแสไฟฟ้าท่ี 10 
แอมแปร์ โดยปรกติแลว้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงมา้นั้น
สามรถรับโหลดในการใชก้ระแสไฟฟ้าไดสู้งถึง 15 
แอมแปร์ ดงันั้น เม่ือใชข้นาดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงมา้ เคร่ือง
อดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง ก็
สามารถขบัเคล่ือนเคร่ืองใหท้ างานไดต้ามปรกติ 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

  6.1 สรุปผล 
        เคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริง ได้ถูกออกแบบใหม่และสร้างข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อใชใ้นการพฒันาเป็นเคร่ืองตน้แบบของ
การท าปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดส าหรับใชใ้นการเกษตรแทน
ปุ๋ยเคมี  เป็นเคร่ืองท่ีสามารถท าให้ปุ๋ยชีวภาพเป็นเม็ดได้
อยา่งดีมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพฒันาการท า
ธุรกิจท าปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดในชุมชนต่อไป จากการหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูก
เบ้ียวผสมระบบสปริง ท่ีท าการออกแบบและสร้างข้ึนตาม
วตัถุประสงค ์พบวา่ เคร่ืองสามารถอดัปุ๋ยชีวภาพออกมาเป็น
เม็ดท่ีมีขนาดความโตเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 5 
มิลลิเมตร และเคร่ืองสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เคร่ือง
สามารถท างานไดว้นัละไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมง/วนั และไดปุ๋้ย
ในปริมาณ 3,000 กิโลกรัม/วนั ซ่ึงในการผลิตปุ๋ยชีวภาพให้
เป็นเม็ดโดยใช้เคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูก
เบ้ียวผสมระบบสปริง สามารถหาวตัถุดิบจากท้องถ่ินได้
เป็นอยา่งดี 
   6.2 อภิปรายผล  
          จาการศึกษาและการออกแบบสร้างเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสมระบบสปริง และท าการ
ทดสอบแลว้นั้น ผูด้  าเนินงานได้ใช้อตัราส่วนผสมในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใหเ้ป็นเมด็ในอตัราส่วนอยา่งเดียวเท่านั้น จึง
ควรน าเค ร่ืองอัดปุ๋ยชีวภาพให้เ ป็นเม็ดไปทดลองกับ
อัตราส่วนอ่ืนอีก เพราะในแต่ละพ้ืนท่ีอาจจะใช้อัตรา
ส่วนผสมปุ๋ยชีวภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป ถึงอย่างไรก็ตาม
ในการอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดนั้น จ านวนผลผลิตท่ีได้ก็
ยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพดว้ย นัน่หมายความวา่
ปุ๋ยชีวภาพท่ีมีการย่อยสลายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท าให้
การอดัให้เป็นเม็ดยิ่งท าไดง่้ายมากข้ึน ดงันั้น ประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริง จึงข้ึนอยู่กับวตัถุดิบ (ปุ๋ยชีวภาพ) อีกด้วยซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมบติัย ์มงคลชยัชนะ[2]ไดก้าร
ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาชุดเคร่ืองป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
ส าหรับครัวเรือน ผลการทดลองพบวา่เคร่ืองบด 
ปุ๋ยชีวภาพมีก าลงัผลิตเฉล่ีย 40.62 กก./ชม. ผลการประเมิน
ระดบัความพึงพอใจของเกษตรภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
(3.51) เคร่ืองป้ันเมด็ปุ๋ยชีวภาพมี ก าลงัผลิตเฉล่ีย 66.22 กก./
ชม.  สามารถคัดขนาดความโตของเม็ด ปุ๋ย ชีวภาพท่ี
เหมาะสมระหว่าง 3-6 มม. เฉล่ีย 65.97% ขนาดความโต
มากกวา่ 6 มม. เฉล่ีย 9.24% ขนาดความโตนอ้ยกวา่ 3-1มม. 
เฉล่ีย 26.30% และขนาดความโตน้อยกว่า 1 มม. เป็ นผง
เฉล่ีย 0.49% โดยน ้ าหนัก ปริมาณน ้ าท่ีใช้เฉล่ีย72.52 ลบ.
ซม./กก. ผลการประเมิน 
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ระดับความพึงพอใจของเกษตรภาพรวมอยู่ในระดับดี 
(3.72) และเคร่ืองคดัขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพก าลงัผลิตเฉล่ีย 
147.66 กก./ชม. ปริมาณเศษตกคา้ง 2.46% โดยน ้ าหนกั ประ
สิ ทธิ ภาพในการคดัขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพไดถู้กต้องทุกถาด
มากกว่า 98% โดยน ้ าหนัก ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของเกษตร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (3.67) 
  6.3ข้อเสนอแนะ  
        จากการทดลองหาประสิทธิภาพ และการทดสอบ
สมรรถนะของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใช้ระบบลูก
เบ้ียวผสมระบบสปริง  ได้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
    1. ควรมีชุดกระบอกอดัท่ีมีรูหลายขนาด เพื่อไดเ้ม็ดปุ๋ย
ชีวภาพไปใชง้านไดต้ามความตอ้งการและความเหมาะสม
ของเกษตรกร 
    2. เพ่ิมจ านวนลอ้บดอดัปุ๋ยชีวภาพให้เป็นเม็ดมีจ านวน
มากข้ึน 
    3. เคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริง  สามารถท าการเคล่ือนยา้ยไดดี้กวา่ปัจจุบนั 
    4. ควรมีการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพของเม็ดปุ๋ยชีวภาพท่ี
ไดจ้ากเคร่ืองอดัเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบใชร้ะบบลูกเบ้ียวผสม
ระบบสปริง 
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อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
Lifting Equipment at the Rear of the Medium-Sized Pickup Trucks 
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Abstract 

 The major aim of the study was to develop the lifting equipment for the medium-sized pickup trucks. It is specially 
designed to facilitate the rear lifting of not over 3-ton 4WD pickup trucks. The developed equipment was compatible with 
at least five makes of trucks and was able to operate at least two-time faster than the conventional lifting equipment. Data 
collection on its quality, performance tests and users’ satisfaction were sought to analyze its effectiveness. It was found that 
the average point of its performance tests was 4.58 which considered the best quality. For its effectiveness, the average 
amount of time used for lifting the rear of the medium-sized pickup truck was 41.88 second which was 2.13 time faster 
than that of the conventional lifting equipment. Moreover, the users’ satisfaction towards the developed equipment was 
4.55 which was at the most satisfied level. 
 

Keyword: Medium-Sized Pickup Trucks, Automotive Lifting Equipment at the Rear 
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บทคดัย่อ 

การค้นควา้วิจัย และสร้างอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถ
กระบะขนาดกลางในคร้ังน้ี เพ่ือใชอ้  านวยความสะดวกใน
การยกช่วงทา้ยรถยนตก์ระบะขนาดกลาง เม่ือตอ้งการซ่อม
และเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสียหายต่าง ๆ  โดยสามารถยกช่วงทา้ย
รถยนต์กระบะขนาดกลางแบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ท่ีมีน ้ าหนัก
ไม่เกิน 3 ตนัได้ไม่น้อยกว่า 5 ยี่ห้อ และใชง้านไดร้วดเร็ว
กวา่การยกแบบปกติทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า ซ่ึงคณะผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดขอบเขต และด าเนินการโดยการสร้างนวตักรรม 
การสร้างเคร่ืองมือ การก าหนดผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ 
และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมของมูล
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การหาคุณภาพ การทดสอบประสิทธิภาพ และ
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลต่อไป จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอุปกรณ์ยก
ช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน พบว่า
คุณภาพของอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.58 ระดับมากท่ีสุด ส่วน
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถ
กระบะขนาดกลางอสามารถยกรถกระบะได้ ภายในเวลา
เฉล่ีย 41.88 วนิาที และยกรถกระบะไดเ้ร็วกวา่การใชแ้ม่แรง
ยกรถแบบปกติเฉล่ีย 2.13 เท่า ส าหรับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชต้่ออุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ี
สร้างข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.55 ระดบัมากท่ีสุด 
ค าส าคญั: รถกระบะขนาดกลาง, อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยรถยนต ์
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันการใช้รถกระบะบรรทุกขนาดต่าง ๆ 
ในประเทศไทยมีจ านวนมาก เพราะแต่ละกลุ่มอาชีพ แต่ละ
กลุ่มคนมีวตัถุประสงคใ์นการใชร้ถยนตแ์ตกต่างกนัไป บาง
คนใชง้านหนกั ในขณะท่ีบางคนใชง้านเบา หรือใชง้านดา้น
อ่ืน ๆ แต่ก็อาจมีบางกลุ่มใชร้ถยนตก์ระบะบรรทุกอย่างผิด
ประเภท เป็นตน้ ท าให้การใชร้ถกระบะบรรทุกเป็นท่ีนิยม
ม ากในประ เทศ ไทย  เ พร า ะ ถื อ ได้ว่ า เ ป็ น ร ถยนต์
เอนกประสงคช์นิดหน่ึงเลยท่ีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น และ
คนระดบักลาง [1]มคีนอยากรู้วา่ปัจจุบนัท าไม 1) รถกระบะ
ท่ีราคาสูงถึงได้รับความสนใจและมีคนเลือกใช้ ทั้ ง ๆ ท่ี
ร า ค า เ ที ย บ เ ท่ า กั บ ร ถ ย น ต์ ซี ด า น 

2) คนส่วนใหญ่มีรถกระบะไวส้ าเป็นรถยนตเ์สริม หรือใช้
ในชีวิตประจ าวนั 3) บางคนซ้ือรถกระบะมาไม่ได้เน้นใช้
บรรทุกของ แลว้เคา้ใชท้ าอะไรกนับา้ง 4) ปัจจยั 3 อนัดบั
แรกท่ีท าให้คุณเลือกซ้ือรถกระบะ เช่น ดีไซน์ ภายใน 
เคร่ืองยนต ์และอ่ืน ๆ 
ค าตอบคือ1) เช้ือเพลิงราคาถูกกว่า/ความทนทานมากกว่า/
ลุยไดม้ากกวา่/บรรทุกไดม้ากกว่า/ท่ีส าคญั คือคนัใหญ่กว่า 
2) ส่วนใหญ่ น่าจะใช้ในชีวิตประจ าวนัเป็นรถยนต์หลัก  
ส่วนคนท่ีไวเ้ป็นรถเสริมคงน้อยกว่า 3)ใช้ขบัไปไหนมา
ไหน เดินทางไกล เดินทางนอกเมือง ท่องเท่ียวต่างจงัหวดั 
และ 4) การใชง้านไดก้วา้งขวาง/ความทนทาน/และออฟชัน่
ท่ีมากกวา่ และน่ีคือปัจจยัหน่ึงท่ีรถยนตบ์รรทุกขนาดกลาง
ได้รับความนิยมอย่างสูงในบ้านเรา แต่เม่ือใช้งานมาก 
ปัญหาต่ าง  ๆ  ท่ีตามมาก็ คือ  ระบบ  รอง รับน ้ าหนัก 
เคร่ืองยนต์ ชุดส่งก าลงั ลอ้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีรับภาระจากการ
สัมผสัโดยตรงกับพ้ืนถนน น ้ าหนักของอุปกรณ์ดังกล่าว
ตลอดจนน ้ าหนักบรรทุกท่ีอยู่ด้านบนของสปริงเรียกว่า 
น ้ าหนกัเหนือสปริง ส่วนน ้ าหนกัใตส้ปริง ซ่ึงไดแ้ก่ ลอ้ และ 
ยางชุดเพลาทา้ยในรถท่ีใชแ้บบคานแข็ง และ เบรก จะเป็น
น ้ าหนักท่ีสปริงไม่ไดร้องรับ เรียกว่า น ้ าหนกัใตส้ปริงของ
รถยนต ์[3] ถา้เกิดปัญหาเหล่านน้ีข้ึนมาในขณะขบัรถยนต์
ในสภาวะต่าง ๆ อาจแกไ้ข หรือแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ไดล้ าบาก 
ตอ้งมีอุปกรณ์ในการท่ีจะยกรถข้ึน ก็มีน ้ าหนกัท่ีมากและใช้
อุปกรณ์มากพอสมควร เช่น ต้องมี แม่แรง สามขา และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นตน้ การปฏิบติังานตอ้งใชเ้วลานาน เช่น
การเปล่ียนยางหรือลอ้ หรือการซ่อมแซมส่วนใดส่วนหน่ึง  
 การสร้างนวตักรรมท่ีจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้ผูข้บัข่ี เกิด
ความมั่นใจและปลอดภัย การสร้างอุปกรณ์ยกช่วงท้าย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลาง จึงเป็นค าตอบหน่ึงท่ีจะช่วย
ให้ผู ้ข ับข่ี  ผู ้ปฏิบัติงานหรือช่างบริการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์การวจิยั      
 2.1 เพ่ือสร้างอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง 
 2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ยก
ช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
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 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชอุ้ปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 3.1 อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ี
สร้างข้ึนสามารถยกช่วงทา้ยรถยนตก์ระบะขนาดกลางแบบ
ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ท่ีมีน ้ าหนักไม่เกิน 3 ตนัได้ไม่น้อยกว่า 5 
ยีห่อ้ 
 3.2 อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ี
สร้างข้ึนสามารถใชง้านไดร้วดเร็วกวา่การยกแบบปกติทัว่ไป
ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
4.1 การสร้างอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลางมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 4.1.1 ศึกษาขอ้มูล และออกแบบอุปกรณ์ยกช่วงทา้ย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
 

 
 

รูปที่ 1  แบบร่างของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถยนตก์ระบะ 
 

 
 

รูปที่ 2  อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
 

  4.1.2 สร้างอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะ
ขนาดกลางและทดลองใชง้าน ประกอบดว้ย 
 

 
รูปที่ 3 อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 

 

   1) แป้นทรงโคง้ส าหรับรองรับเพลาทา้ย ท า
หนา้ท่ีรองรับเพลาทา้ยทั้ง 2 ขา้งขณะท าการยกตั้งช่วงทา้ยรถ
กระบะท าจากเหลก็ท่อกลมกลวงเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิวผา่ 
1/4  ขนาด 70 x 80 เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร 
   2) เสาของอปุกรณ์ ท าหนา้ท่ีรองรับน ้ าหนกั
ช่วงทา้ยรถกระบะทั้ง 2 ขา้งท าจากเหลก็กลมกลวงหนา 3 
มิลลิเมตรเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 น้ิวสูง 40 เซนติเมตร 
   3) ฐานของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถ
กระบะท าหนา้ท่ี เป็นฐานรองรับการทรงตวัของเสา ท าจาก
เหลก็แผน่ 
ขนาด 9.5 x 40 เซนติเมตรหนา 0.8 เซนติเมตรส่วนปลายดดั
โคง้ 
   4) เหลก็เสน้เสริมความแขง็แรงของโครงสร้าง
เป็นเหลก็ส่ีเหล่ียมขนาด 1.0 x 1.0 ยาว 10 เซนติเมตร จ านวน 
2 เสน้และเหลก็เสน้กลมขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.0 
เซนติเมตรยาว 16เซนติเมตร [2]   
  4.1.3 ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนเพื่อตรวจสอบ
คุณลกัษณะของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง จากนั้ นปรับปรุงแก้ไขจนได้อุปกรณ์ยกช่วงท้าย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสมบูรณ์พร้อมทดสอบ
ประสิทธิภาพต่อไป 
  4.1.4 สร้างเคร่ืองมือประเมินคุณภาพอุปกรณ์ยกช่วง
ท้ายส าหรับรถกระบะขนาดกลาง เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ประกอบดว้ย 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบ 2) ดา้นการสร้าง  และ3) 
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ด้านการใช้งานและบ ารุงรักษา โดยการสร้างเคร่ืองมือ
ต้นแบบ จากนั้ นก าหนดผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
ในแต่ละดา้นของเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าจนไดเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้น
คุณภาพของอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง ท่ีสมบูรณ์ 
  4.1.5 สาธิตการใชง้านอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถ
กระบะขนาดกลางให้ผู ้เ ช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 5 คนประเมินคุณภาพทั้ ง 3 ดา้นเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 
  4.1.6 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคุณภาพของอุปกรณ์ยก
ช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียง เบนมาตรฐาน เทียบค่าเฉล่ียท่ีไดก้บัชั้นระดบัคุณภาพ
ดงัน้ี  
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง ร ะ ดั บ ป า น
กลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง ระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง ร ะ ดั บ น้ อ ย
ท่ีสุด 

 เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อค่าเฉล่ีย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับ

มาก (มากกว่า 3.50) จึงจะถือได้ว่าอุปกรณ์ยกช่วงท้าย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพพร้อมท่ีจะ
น าไปใชท้ดสอบประสิทธิภาพการใชง้านต่อไป 
 4.2 ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ยกช่วง
ท้ายส าห รับรถกระบะขนาดกลาง  มีขั้ นตอนวิ ธีการ
ด าเนินการดงัน้ี 
  4.2.1 คณะผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
การท างานของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลางท่ีสร้างข้ึน สถานท่ีด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพคือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
โดยทดสอบกบัรถยนตก์ระบะขนาดกลางแบบขบัเคล่ือน 4 
ลอ้ จ านวน 5 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 คร้ัง เพ่ือหาประสิทธิภาพการ
ท างาน ด าเนินการดงัน้ี 

 1) จอดรถยนตท่ี์ตอ้งการทดสอบ หรือรถยนต์
ท่ีเกิดปัญหาบริเวณพ้ืนท่ีราบ จากนั้นดึงเบรกมือเพ่ือป้องกนั
การไหล หรือเคล่ือนท่ี 
 2) ประกอบอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถ
กระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน ท่ีบริเวณเส้ือเพลาหลงัทั้ ง 2 
ดา้นในต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยหันส่วนโคง้ของฐานรอง
ไปทางดา้นหนา้รถยนต ์(รูปท่ี 4) 
 3 )  ติด เ ค ร่ือ งยนต์  ใ ส่ เ กี ย ร์ ในต าแห น่ ง
ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ และเปล่ียนต าแหน่งเกียร์จากเกียร์วา่งเป็น
ถอยหลงั  
 

 
 

รูปที่ 4  การประกอบอุปกรณ์ทดสอบเพ่ือยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะ 
 

 4) ปลดเบรกมือ จากนั้นเร่งเคร่ืองถอยหลงัชา้ ๆ 
จนรถยนต ์ดนัแท่นข้ึนมาตั้งในแนวตรง ปลดเกียร์วา่งและ
ดบัเคร่ือง 
 5) หนุนลอ้หนา้ดว้ยหมอนหนุน หรืออุปกรณ์ท่ี
หาไดเ้พื่อความปลอดภยัในการท างาน 
 

 
 

รูปที่ 5 ช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางเม่ือยกเสร็จแลว้ 
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 4.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการทดสอบ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลางคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
   1) แบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
   2) รถยนตก์ระบะขนาดกลางแบบขบัเคล่ือน 4 
ลอ้ 
   3) อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถยนต์กระบะ
ขนาดกลาง 
  4 . 2 . 3  ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วม ข้อ มู ล ก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาด
กลางด าเนินการทดสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
  1) ทดสอบประสิทธิภาพการยกรถยนตก์ระบะ
แบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ จ านวน 5 ยีห่อ้ ยีห่อ้ 5 คร้ัง 
  2) ทดสอบประสิทธิภาพการยกรถยนตก์ระบะ
แบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้แบบใชแ้ม่แรงและขาตั้งจ านวน 5 ยี่ห้อ 
ยีห่อ้ 5 คร้ัง 
  3) บันทึกผลการทดสอบทั้ งสองคร้ังเพ่ือน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่ออุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัน้ี 
  4.3.1 ก าหนดกลุ่มผูใ้ชอุ้ปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถ
กระบะขนาดกลาง ท่ีเป็นช่างบริการเก่ียวกับงานช่วงล่าง
รถยนต์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 30 คน 
โดยคดัเลือกแบบเจาะจง 
  4.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินความพึงพอใจของ
อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับตามแบบของลิเ คิ ร์ท 
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจต้นแบบ 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1) ดา้นขอ้มูลทัว่ไป  
  2) ดา้นความคิดเห็นของผูใ้ชแ้ละประเมินความ
พึงพอใจ  
  3) ค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งของขอ้
ค าถามโดยผูท้รงคุณวฒิุ ปรับปรุงแกไ้ข จนไดเ้คร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อ
อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง ท่ีสมบูรณ์ 
  4.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของผูใ้ช้
ต่อ อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
ด าเนินการดงัน้ี 
   1) นัดหมายกลุ่มผูใ้ช้งานอุปกรณ์ยกช่วงท้าย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลาง จ านวน 20 คนโดยเลือกแบบ
เจาะจง     
  2) ด าเนินการสาธิตการใชง้านอุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง ให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น
ช่างบริการระบบช่วงล่างท่ีอยู่ในสถานประกอบการดู และ
ให้กลุ่มผู ้ใช้ทดลองใช้งาน จากนั้ นนัดหมายเก็บข้อมูล
หลงัจากให้กลุ่มผูใ้ช้อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะ
ขนาดกลาง ใชง้านเป็นเวลา 1 สปัดาห์  
  3) ให้กลุ่มผูใ้ช้ประเมินความพึงพอใจการใช้
งานอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
  4) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน ามาด าเนินการ
วเิคราะห์ผลต่อไป 
  4.3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้ต่ออุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากนั้นเทียบค่าเฉล่ียกบัชั้นระดบัคุณภาพ  
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง   ร ะ ดั บ ม า ก
ท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง   ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ร ะ ดั บ ป า น
กลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ร ะ ดั บ น้ อ ย
ท่ีสุด 
  เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อค่าเฉล่ีย ( x ) ไม่นอ้ยกวา่ระดบั
มาก (มากกว่า 3.50) จึงจะถือว่าผูใ้ช้มีความพึงพอใจต่อ
อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน 
 
 

3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถ
กระบะขนาดกลาง 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X S.D. ระดบั 

1. ด้านการออกแบบ    

 1.1 รูปทรงมีความสวยงามทนัสมยั 4.20 0.83 มาก 

 1.2 เลือกใชว้สัดุท่ีแขง็แรงหาไดง่้าย 4.60 0.54 มาก

ที่สุด 
 1.3ขนาดอุปกรณ์กะทดัรัดเหมาะสม 4.80 0.44 มาก

ที่สุด 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X S.D. ระดบั 

2. ด้านการสร้าง    

 2.1 โครงสร้างแขง็แรงเคล่ือนยา้ยสะดวก 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 
 2.2 โครงสร้างง่ายไม่ยุง่ยากซับซ้อน 4.60 0.54 มาก

ที่สุด 
 2.3 สร้างไดต้ามหลกัวศิวกรรม 4.40 0.54 มาก 

3. ด้านการใช้งานและบ ารุงรักษา    

 3.1 ใชง้านง่ายสะดวกและไม่ยุง่ยาก 4.80 0.44 มาก

ที่สุด 
 3.2 ใชง้านไดท้นทานมีความปลอดภยั 4.20 0.44 มาก 

 3.3 ซ่อมแซมไดส้ะดวกเม่ือเกิดปัญหา 4.40 0.54 มาก 

 3.4 มีคู่มือหรือขั้นตอนการใชง้าน 4.40 0.54 มาก 

 3.5 บ ารุงรักษาและจดัเก็บไดง่้าย 5.00 0.00 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.58 0.44 มาก

ที่สุด  
 จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.58 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ หัวข้อโครงสร้างแข็งแรง 
เคล่ือนยา้ยได้สะดวก และบ ารุงรักษาและจดัเก็บไดง่้าย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
5.00 ระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 2 สรุปการประเมินคุณภาพโดยรวม 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

( x ) S.D. ระดบั 

 1. ดา้นการออกแบบ 4.53 0.60 มาก

ที่สุด  2. ดา้นการสร้าง 4.66 0.36 มาก

ที่สุด  3. ดา้นการใชง้านและบ ารุงรักษา 4.56 0.39 มาก

ที่สุด ค่าเฉล่ียรวม 4.58 0.44 มาก

ที่สุด  
 จากตารางที่ 2  พบว่าคุณภาพประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ค่าเฉล่ีย
โดยรวมทั้ ง 3 ด้านอยู่ท่ี 4.58 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นการสร้างมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.66 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  
 
 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
 

ยีห่้อรถยนต ์
การยกแบบปกติ 
(เฉล่ีย 5 คร้ัง) 

การยกแบบใช้
อุปกรณ์ฯ(5 คร้ัง) 

ผลต่าง 

วนิาที เท่า 

1. TOYOTA 90.20 วนิาที 41.80 วนิาที 48.40 2.15 

2. ISUZU 83.80 วนิาที 41.60 วนิาที 41.60 2.01 

3. FORD 90.04 วนิาที 42.00 วนิาที 48.04 2.14 

4. MITSU. 93.00 วนิาที 42.20 วนิาที 50.80 2.20 

5. NISSAN 89.60 วนิาที 41.80 นาที 47.80 2.14 

ค่าเฉล่ีย 89.32 วนิาที 41.88 วนิาที 47.44 2.13 

  จากตารางที่ 3  พบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน
เม่ือทดสอบกบัรถยนตก์ระบะแบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้จ านวน 5 ยี่ห้อ ยี่ห้อ
ละ 5 คร้ังค่าเฉล่ียต่อคร้ังอยูท่ี่ 41.88 วินาทีเม่ือเทียบกบัการยกแบบปกติ
ทัว่ไปอยูท่ี่ 89.32 วินาที ผลต่างเฉล่ีย 47.44 วินาที คิดเป็น 2.13 เท่า 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช้อุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

( x ) S.D. ระดบั 

1. ออกแบบถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการ 
 4.93 0.25 มากที่สุด 

4.45 0.60 มาก 

2. ขนาดเหมาะสมสวยงามและทนัสมยั 4.40 0.59 มาก 

3. ใชง้านไดง่้ายสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 4.70 0.70 มาก

ที่สุด 
4. ใชง้านไดจ้ริงตรงตามความตอ้งการ 4.80 0.41 มาก

ที่สุด 5. ส่วนประกอบครบถว้นและความทนทาน 4.55 0.51 มาก

ที่สุด 6. ประสิทธิภาพเหมาะสมในการใชง้านจริง 4.65 0.48 มาก

ที่สุด 
7. มีความปลอดภยัในการใชง้าน 4.30 0.65 มาก 

8. ซ่อมแซมไดง่้ายสะดวกเม่ือเกิดปัญหา 4.55 0.51 มาก

ที่สุด 9. ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย 4.60 0.50 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉล่ียรวม 4.55 0.55 มาก

ที่สุด  
 จากตารางที่ 4  พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่ออุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน ค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.55 
ระดบัมากท่ีสุด  
 

 สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ืองอุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง ท่ีคณะผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้าง
อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง ทดสอบ
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ประสิทธิภาพการท างาน และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้อุปกรณ์ยกช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง 
ซ่ึงนวัตกรรมท่ีได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้รถยนต์
ประเภทน้ีเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากสะดวก ใช้อุปกรณ์ และ
แรงงานน้อย โดยเฉพาะในบริเวณท่ีห่างไกลจากความ
ช่วยเหลือ เช่นปัญหายางแตก หรือปัญหาท่ีเกิดจากช่วงล่าง
ของรถกระบะขนาดกลาง [3] นอกจากนั้นยงัสามารถใชไ้ด้
ดีในสถานประกอบการ หรือในเขตเมืองอีกดว้ย การวิจยัใน
คร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดท้ าการประเมินคุณภาพของอุปกรณ์ยก
ช่วงทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
รวมถึงการหาประสิทธิภาพการท างานของ และประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มผู ้ใช้ท่ี มีต่ออุปกรณ์ยกช่วงท้าย
ส าหรับรถกระบะขนาดกลาง ผลการศึกษาท่ีได้จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัน้ี 
 6.1 สรุปผลการวจิยั 
  6.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลาง ท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนดา้น
คุณภาพในภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 หมายถึงคุณภาพ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  6.1.2 ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน เม่ือทดสอบกบั
รถยนตก์ระบะแบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้จ านวน 5 ยีห่อ้ ยีห่อ้ละ 5 
คร้ังค่าเฉล่ียต่อคร้ังอยู่ท่ี 41.88 วินาที เม่ือเทียบกบัการยก
แบบปกติ.1 
  6.1.3ความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่ออุปกรณ์ยกช่วง
ทา้ยส าหรับรถกระบะขนาดกลางท่ีสร้างข้ึน ค่าเฉล่ียรวมอยู่
ท่ี 4.55 ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่สูงสุด 
ไดแ้ก่ การใชง้านไดจ้ริงตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.80 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ใชง้าน
ไดง่้าย สะดวกในการเคล่ือนยา้ย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70 ระดบั
มากท่ีสุดเช่นกนั ส่วนหัวขอ้ท่ีไดร้ะดบัต ่าสุดไดแ้ก่ มีความ
ปลอดภยัในการใชง้าน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 ระดบัมาก 

 6.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 
  6.2.1อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง ท่ีสร้างข้ึนสามารถช่วยลดเวลา ลดแรงงาน และ
ประหยดัในการปฏิบติังานไดม้าก 

  6.2.2 อุปกรณ์ยกช่วงท้ายส าหรับรถกระบะขนาด
กลาง ท่ีสร้างข้ึน สามารถในไปใชก้บังานในสภาพจริงได ้
 6.3 ขอ้เสนอแนะ 
 6.3.1 ควรมีการพฒันานวตักรรมต่อยอดการวิจยัให้
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 6.3.2 ควรปรับปรุงลกัษณะ รูปแบบโครงสร้าง
ช้ินงานใหมี้ขนาดกะทดัรัด ใชง้านไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  
 6.3.3 ควรมีการพฒันาให้สามารถใช้งานกับรถ
กระบะขนาดกลางแบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้ และสามารถยกช่วง
ล่างดา้นหนา้ของรถกระบะอ่ืน ๆ ได ้
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ชนิดของแป้งสาลีทีม่ีอิทธิพลต่อการคัดเลือกสูตรมาตรฐานในการผลติเส้นบะหมี่ 
Effects of Type of Wheat Flour on the Quality and Acceptability of Noodles 

 

นริศรา อู่ไทย1, * ลคันา เจตยะคามนิ2 และ จตุพล กจิทวี1 
 
 
 

Abstract 

 The objective was to evaluate the effects of different types of wheat flour on the quality of noodles. The standard 
formula used was eggs, salt and potable water with one of five types of wheat flour: 2 formulas of strong flour (bread flour) 
one with sodium carbonate and one without, 2 formulas of plain flour (all-purpose flour) one with sodium carbonate and 
one without and 1 formula of soft flour (cake flour) without eggs. The characteristics of dough and noodles were tested 
before and after boiling. Generally the texture of the dough was lower for the soft flour also the addition of sodium 
carbonate improved the texture of the dough in both the strong and plain flour. After boiling, the noodles produced from 
soft flour had significantly (p = 0.05) lower tensile strength than those produced from hard or plain flour but the addition of 
sodium carbonate significantly (p = 0.05) reduced the tensile strength of noodles produced from both hard and plain flour. 
The sensory analysis from 50 untrained panelists using an hedonic scale (0 = Dislike Extremely ; 9 = Like Extremely) 
found that plain flour without sodium carbonate generally had the highest score of all attributes tested (appearance, color, 
odor, elasticity, texture and overall liking), which were 7.04, 6.72, 6.77, 7.12, 6.80 and 7.48 respectively with the soft  flour 
generally the lowest. 

 
Keywords: Wheat Flour, Noodle Product, Texture Analysis, Sensory Evaluation 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาชนิดของแป้ง
สาลีท่ีมีผลต่อคุณภาพของโดและเส้นบะหม่ีในการคดัเลือก
สูตรมาตรฐานท่ีใช้ในการผลิตเส้นบะหม่ีจากสูตรมาตรฐาน
ทั้ งหมด 5 สูตร โดยใช้แป้งสาลี 3 ชนิด คือ แป้งขนมปัง 
(โปรตีนสูง) แป้งอเนกประสงค์ (โปรตีนกลาง) และแป้งเคก้ 
(โปรตีนต ่า) สูตรมาตรฐานท่ีใช้มีส่วนประกอบของ ไข่ไก่, 
เกลือ และน ้ าสะอาด และแป้งแต่ละชนิดจาก 3 ชนิดขา้งต้น 
โดยแบ่งเป็น สูตรท่ีใชแ้ป้งขนมปัง, สูตรท่ีใชแ้ป้งขนมปังกบั
โซเดียมคาร์บอเนตร่วมดว้ย, สูตรท่ีใชแ้ป้งอเนกประสงค์, สูตร
ท่ีใช้แป้งอเนกประสงค์กับโซเดียมคาร์บอเนตร่วมด้วย และ
สูตรท่ีใชแ้ป้งเคก้โดยท่ีสูตรน้ีจะไม่ใส่ไข่ลงไปในส่วนผสมดว้ย
โดยท าการสงัเกตลกัษณะปรากฏของโดและเส้นก่อนและหลงั
ลวก ซ่ึงชนิดของแป้งสาลีมีผลต่อลกัษณะความยืดหยุน่ของโด 
และเส้น โดยทัว่ไปค่าเน้ือสัมผสัแป้งโด ของสูตรท่ีใชแ้ป้งเคก้
จะมีค่าต ่าท่ีสุดจากทุกสูตร ซ่ึงบะหม่ีท่ีท าจากแป้งเคก้นั้นจะมี
ค่าความยืดหยุน่ต ่ากวา่สูตรอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญั (p= 0.05) อีก
ดว้ย แต่เฉพาะในสูตรท่ีใส่โซเดียมคาร์บอเนตร่วมดว้ย ค่าความ
ยืดหยุ่นลดลงอย่างมีนัยส าคญั (p= 0.05) จากนั้นได้ท าการ
ทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยการชิมจากผูท้ดสอบจ านวน 50 
คนดว้ยวิธี 9-point hedonic scale พบวา่บะหม่ีสูตรมาตรฐาน
สูตรท่ี 3 หรือ สูตรท่ีใชแ้ป้งอเนกประสงค์แบบไม่มีโซเดียม
คาร์บอเนตร่วมด้วย มีคะแนนความชอบในทุกด้านได้แก่ 
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุน่ ความเรียบของผิว
เส้น และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด 7.04, 6.72, 6.78, 7.12, 
6.80 และ 7.48 คะแนนตามล าดับค าส าคัญ : แป้งสาลี , 
ผลิตภณัฑ์บะหม่ี, การวิเคราะห์เน้ือสัมผสั, การทดสอบทาง
ประสาทสมัผสั 

 

1. บทน า 
บะหม่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหารับประทานได้ง่ายและมีการ

บริโภคอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย และมีอุตสาหกรรมการ
ผลิตบะหม่ีเพ่ือจ าหน่ายทั้ งในและต่างประเทศเกิดข้ึนมากมาย 
หากนับมาแต่อดีต บะหม่ีเป็นอาหารหลักในม้ือกลางวนัของ
ประชากรชาวเอเชียมานานกวา่ 2,500 ปี โดยชาวจีนรู้จกัวิธีการ

ท าบะหม่ี โดยใชแ้ป้งสาลี น ้ า ไข่ เกลือ สารละลายด่าง และสี
ผสมอาหารเป็นส่วนประกอบ [1] 

แป้งสาลี เป็นองคป์ระกอบหลกัในการผลิตบะหม่ี 90-95 % 
ในสูตร ดังนั้นคุณภาพของบะหม่ีทั้งลกัษณะทางกายภาพและ
ทางเคมี จึงมีผลมาจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ ทั้ งน้ีแป้งสาลีท่ีมี
จ าหน่ายทั่วไปพบ 3 ชนิด คือ แป้งขนมปัง (โปรตีนสูง) แป้ง
อเนกประสงค์ (โปรตีนกลาง) และแป้งเค้ก (โปรตีนต ่ า) มี
ปริมาณเปอร์เซ็นตโ์ปรตีนแตกต่างกนั [2] ซ่ึงท าให้แต่ละชนิดมี
คุณสมบติั คุณลกัษณะ และการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั ผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาชนิดของแป้งสาลี ท่ีมีผลต่อคุณภาพของโดและ
เสน้บะหม่ีในการคดัเลือกสูตรมาตรฐานท่ีใชผ้ลิตเสน้บะหม่ี 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
และการเตรียมเส้นบะหมีสู่ตรมาตรฐาน 

แป้งขนมปัง (โปรตีนสูง) แป้งอเนกประสงค ์(โปรตีนกลาง) 
และแป้งเค้ก (โปรตีนต ่ า) เกลือป่น ไข่ไก่สดเบอร์ 1 และ 
โซเดียมคาร์บอเนต ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตเส้นบะหม่ี
สูตรมาตรฐาน 

ท าการเตรียมโดจากสูตรมาตรฐาน จ านวน 5 สูตร ด้วย
เคร่ืองตีผสม ยี่ห้อ Kenwood รุ่น Elite XL KVL6320S ผลิต
ประเทศไทย ส่วนผสมแสดงดงัตารางท่ี 1 ชัง่ส่วนผสมแป้งสาลี 
โซเดียมคาร์บอเนต และเกลือ ผสมด้วยความเร็วต ่า จากนั้ น
ค่อยๆ เติมส่วนผสมไข่และน ้ าท่ีผสมเขา้กนัดีแลว้จนหมด และ
ปรับความเร็วระดบักลาง เป็นเวลา 5 นาที จนไดโ้ดท่ีเขา้กนัดี 
(ไม่ติดโถตี) คลุมโดแป้งดว้ย Plastic wrap พกัโดไวเ้ป็นเวลา 30 
นาที จึงน าโดมารีดดว้ยเคร่ืองรีดเสน้บะหม่ี และลวกเส้นดว้ยน ้ า
เดือด 1.30 นาที (น าแช่น ้ าเยน็ทนัทีหลงัลวกเสน้) 
 
ตารางที่ 1  สูตรบะหม่ีมาตรฐานจ านวน 5 สูตร** 

ส่วนผสม สูตรบะหม่ี 
1 2 3 4 5 

แป้งสาลีโปรตีนสูง 
(กรัม) 

200 200 - - - 

แป้งสาลีโปรตีน
กลาง (กรัม) 

- - 200 200 - 

แป้งสาลีโปรตีนต ่า 
(กรัม) 

- - - - 200 

เกลือ (กรัม) 3 3 3 3 3 
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โซเดียมคาร์บอเนต 
(กรัม) 

3 - 3 - - 

ไข่ (กรัม) 55 55 55 55 - 
น ้า (กรัม) 75 75 70 70 100 

** ดัดแปลงมาจาก รสิตา (2550) [3] 
 

สังเกตลกัษณะปรากฏของโดและเส้นบะหมีก่่อนและหลงัลวก 
ท าการผสมโดแป้งบะหม่ีทั้ง 5 สูตร และสังเกตคุณลกัษณะ

ปรากฏทั่วไปของโดแป้งก่อนลวก จากนั้ นน าไปรีดเป็นเส้น
บะหม่ี และลวกน ้ าเดือด 1.30 นาที และท าการสังเกตลกัษณะ
ปรากฏของเสน้ก่อนและหลงัลวก 
วิเคราะห์เนือ้สัมผัสของโดและเส้นบะหมี ่

น าโดแป้งบะหม่ีทั้ ง 5 สูตร มาท าการวิเคราะห์เน้ือสัมผสั
ของโดและเส้นบะหม่ีด้วยเค ร่ืองวัด เ น้ือสัมผัส (Texture 
analyzer) รุ่น TA-XT plus ผลิตประเทศองักฤษ โดยวิเคราะห์
เน้ือสมัผสัของเส้นบหม่ีดว้ยโหมด Tensile Strength test โดยใช้
ตั้งค่าความเร็วขณะทดสอบ 3 มม./วินาที ระยะทางในการ
ทดสอบ 100 มม.ระยะทางเร่ิมตน้และส้ินสุด 30 มม. Trigger 
Type อตัโนมติั 5 กรัม โดยท าการวิเคราะห์ 5 คร้ัง ในแต่ละ
ตวัอยา่งทดสอบ 
ทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผู้ทดสอบชิม 

น าเสน้บะหม่ีสูตรมาตรฐานทั้ง 5 สูตร มาท าการทดสอบทาง
ประสาทสัมผสั โดยใชก้ารทดสอบ แบบ 9-point hedonic scale 
กับผูท้ดสอบชิมจ านวน 50 คน ให้คะแนนทางด้าน ลักษณะ
ปรากฎของเส้น สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุน่ ความเรียบของผิว
เสน้ และความชอบโดยรวม (9 = ชอบมากท่ีสุด, 8 = ชอบมาก, 7 
= ชอบปานกลาง, 6 = ชอบเล็กนอ้ย, 5 = เฉยๆ, 4 = ไม่ชอบ
เล็กนอ้ย, 3 = ไม่ชอบปานกลาง, 2 = ไม่ชอบมาก, 1 = ไม่ชอบ
มากท่ีสุด) 
 

 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการสังเกตลกัษณะปรากฏของโดและเส้นบะหมีก่่อนและ
หลงัลวก 
จากการศึกษาสูตรท่ีใชใ้นการท าบะหม่ีสดจากแหล่งอา้งอิง

ต่าง ๆ โดยเลือกสูตรมาตรฐานจ านวน 5 สูตร ท าการผสมโด
แป้งตามสูตรมาตรฐานขา้งตน้ และสังเกตลกัษณะปรากฏทัว่ไป
ของโดและเสน้ก่อนและหลงัลวก ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ลกัษณะปรากฏท่ีสงัเกตไดข้องบะหม่ีสูตรมาตรฐานทั้ง 5 สูตร 
สูตร
บะหม่ี 

โดและเสน้ก่อนลวก เสน้หลงัลวก 

1 โดมีสีเหลืองเขม้ ลกัษณะ
เห นี ย วแล ะยื ดห ยุ่น  มี
ความแข็งเล็กน้อย เม่ือรีด
เป็นเส้นคงรูปไดดี้ 

สี เหลืองเข้ม  เหนียวและ
ยืดหยุ่น เส้น มีความเ รียบ
เนียนปานกลาง 

2 โดมีสีเหลืองอ่อน ลกัษณะ
นุ่มนวล ยืดหยุ่นเล็กน้อย 
เม่ือรีดเป็นเส้นคงรูปไดไ้ม่
ดี 

สีเหลืองอ่อน นุ่ม ยืดหยุ่น
เล็กน้อย เส้นมีความเรียบ
เนียน 

3 โดมีสีเหลืองเขม้ ลกัษณะ
เหนียวและยืดหยุน่ เม่ือรีด
เป็นเส้นคงรูปไดดี้ 

สี เหลืองเข้ม  เหนียวและ
ยืดหยุ่น เส้นมีความเ รียบ
เนียน 

4 โดมีสีเหลืองอ่อน ลกัษณะ
นุ่มนวล ยืดหยุ่นเล็กน้อย 
เม่ือรีดเป็นเส้นคงรูปไดไ้ม่
ดี 

สีเหลืองอ่อน นุ่ม ยืดหยุ่น
เล็กน้อย เส้นมีความเรียบ
เนียน 

5 โ ด มี สี ข า ว  ลั ก ษ ณ ะ
นุ่มนวล ยืดหยุ่นน้อย เม่ือ
รีดเป็นเส้นคงรูปไดดี้ 

สีขาว นุ่ม ยืดหยุ่นเล็กน้อย 
เส้นมีความเรียบเนียน คล้าย
เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงลกัษณะปรากฎท่ีสังเกตไดข้องโดและ

เส้นก่อนลวกและหลงัลวกของบะหม่ีทั้ง 5 สูตร พบวา่ลกัษณะ
โดและเส้นของสูตรท่ี  1  และ 3  ซ่ึง มีการใช้โซเ ดียมไบ
คาร์บอเนต มีสีเหลืองเขม้และมีความเหนียวยืดหยุ่นมากกว่า
สูตรท่ี 2 และ 4 ซ่ึงไม่มีการใช้โซเดียมคาร์บอเนต เน่ืองจาก
โซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารละลายด่าง ซ่ึงส่งผลให้โดมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางกายภาพและเคมี โดยมีผลต่อการอุม้น ้ าของ
โด การดูดซึมน ้ าของแป้งเพ่ิมข้ึน ท าให้สตาร์ชในโดมีความ
หนืดเพ่ิมข้ึน โดมีความยืดตวัไดม้ากข้ึน และท าให้สีของบะหม่ี
เปล่ียนเป็นสีเหลือง จากปฏิกิริยาของเบสกบัสารฟลาโวนใน
แป้ง [4] ซ่ึงกมลรัตน์ (2549) รายงานวา่ อตัราส่วนของสารเติม
แต่ง เช่น เกลือ เกลือเบส มีบทบาทส าคญัในการก าหนดคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ โดยการใส่เกลือช่วยให้โดมีความคงตวัในการ
ข้ึนรูปได้ดี ในขณะท่ีการใส่เกลือเบสช่วยให้เส้นบะหม่ีท่ีได้มี
เน้ือสัมผสัท่ีดี มีความยืดหยุ่น และมีสีเหลือง [5] ส่วนโดและ
เส้นสูตรท่ี 5 มีสีขาวเน่ืองจากไม่มีสีเหลืองของไข่และไม่มีการ
ใส่โซเดียมคาร์บอเนต แต่เส้นมีความเรียบเนียนกว่าและมี
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ลกัษณะนุ่มคลา้ยเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ ลกัษณะเส้นแสดงดัง
รูปภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

    รูปที่ 1 เส้นบะหม่ีสูตรมาตรฐาน 5 สูตร เรียงล าดบัจากซา้ยไปขวา ก่อน
ลวก (ภาพดา้นบน) และหลงัลวก (ภาพดา้นล่าง) 

 

ผลการวดัเนือ้สัมผัสของโดก่อนลวกและเส้นหลงัลวกด้วย
เคร่ืองวดัเนือ้สัมผัส 
จากการน าโดแป้งและเส้นหลงัลวกจากสูตรมาตรฐานทั้ง 5 

สูตร มาท าการวเิคราะห์เน้ือสมัผสั ผลแสดงดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการวดัเน้ือสมัผสัของโดและเส้นก่อนลวก และหลงัลวก 
สูตรบะหม่ี โดก่อนลวก เสน้หลงัลวก 

แรง (กรัม) ระยะทาง 
(มิลลิเมตร) 

Elastic Limit/
Tensile Strength 

แรง (กรัม) 

1 90.88±1.91c 33.67±1.09a 29.74±1.06a 
2 97.99±2.47b 27.60±1.88b 15.24±1.16c 
3 127.61±0.77a 24.42±1.58b 19.24±0.45b 
4 62.82±0.38e 26.14±3.18b 15.54±1.21c 
5 73.04±0.66d 17.62±0.50c 9.42±1.65d 

a Mean ± SD ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติแสดง
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวดัเน้ือสัมผสัของโดก่อนลวก
และเส้นหลงัลวก พบว่า โดก่อนลวกของบะหม่ีสูตรท่ี 3 มีแรง
ดึงสูงท่ีสุด 127.61 กรัม ซ่ึงเป็นสูตรท่ีมีการใช้เกลือ และเกลือ
เบสในการตีโด ซ่ึงช่วยให้บะหม่ีมีเน้ือสัมผสัท่ีดีมีความยืดหยุน่ 
(กมลรัตน์, 2549) รองลงมาคือสูตรท่ี 2, 1, 5 และ 4 ตามล าดบั ท่ี 
97.99, 90.88, 73.04 และ 62.82 ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ความแน่นของโดท่ีใชใ้นการข้ึนรูป 
เม่ือสังเกตระยะความสามารถในการยืดของโด จะเห็นว่า สูตร
บะหม่ีสูตรท่ี 1 มีระยะทางสูงท่ีสุด 33.67 มิลลิเมตร ซ่ึงเกิดจาก

แป้งขนมปังโปรตีนสูง ซ่ึงโปรตีนกลูเตนท่ีไดจ้ากการนวดโดมี
ผลท าให้การยืดหยุ่นของโดสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงสัมพนัธ์
กบับะหม่ีสูตรท่ี 5 ซ่ึงใชแ้ป้งสาลีโปรตีนต ่า จึงมีระยะทางท่ีโด
สามารถยดืไดต้  ่าท่ีสุด 17.62 มิลลิเมตร หลงัจากน าเส้นบะหม่ีมา
ลวก พบว่า บะหม่ีท่ีผลิตจากแป้งสาลีโปรตีนสูงในสูตรท่ี 1 มี
ค่าแรงดึงขาดสูงท่ีสุด 29.74 กรัม เน่ืองจากการยืดหยุ่นของ
โปรตีนกลูเตนในแป้งสาลี ซ่ึงปริศนา และ กมลพรรณ์ (2546) 
ได้ศึกษาผลของปริมาณแป้งข้าวเจ้าและน ้ าต่อคุณภาพของ
บะหม่ีสดท่ีใชแ้ป้งขา้วเจา้ทดแทนแป้งสาลี โดยวดัคุณภาพเน้ือ
สมัผสั ปริมาณโปรตีนกลูเตนในแป้งสาลีท่ีลดนอ้ยลง ส่งผลให้
เสน้บะหม่ีขาดความแข็งแรง ซ่ึงปริมาณโปรตีนในแป้งสาลีนั้น
มีความส าคญัต่อคุณภาพของบะหม่ีเน่ืองจากปริมาณโปรตีนท่ี
มากข้ึนท าให้บะหม่ีมีความแน่นเน้ือเพ่ิมมากข้ึน [6] นอกจากน้ี 
Huang และ Lai (2010) รายงานวา่ คุณสมบติัความหนืดของโด
ในบะหม่ีไดรั้บอิทธิพลจากขนาดของเม็ดสตาร์ช ซ่ึงเป็นผลมา
จากการดูดซับน ้ าระหว่างการเตรียมโดบะหม่ี ระดับความ
แตกต่างของเมด็สตาร์ช และโครงสร้างของกลูเตนในโด [7] ซ่ึง
ในการทดลองศึกษาผลกระทบการเช่ือมโยงขา้มของโปรตีนจาก
ด่างต่อคุณภาพของบะหม่ีบัควีท ของ Guoและคณะ (2017) 
รายงานวา่ ด่างมีผลต่อสมบติัการเจลิติไนซ์ของแป้ง การเติมด่าง
สามารถท าให้เกิดการสลายตวัของโครงสร้างโมเลกุลสตาร์ช 
และส่งผลให้เม็ดแป้งเพ่ิมขนาดไดม้ากข้ึน หลงัเกิดเจลาติไนซ์
แป้งจะบวมและมีขนาดใหญ่ข้ึน ท าให้ไม่สามารถเกาะตวักับ
โครงข่ายโปรตีนบนผิวเส้นได้ดี [8] ซ่ึงเป็นผลให้เม่ือค่าด่าง
เพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งและแรงดึงของเส้นจะเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั เกิดจากด่างท่ีช่วยส่งเสริมการเช่ือมโยง และการสร้าง
โครงข่ายโปรตีนใหแ้น่นข้ึน ท าใหค้่าแรงดึงของเสน้เพ่ิมข้ึน 
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสักับผู้ทดสอบชิม 

จากการน าเส้นบะหม่ีสูตรมาตรฐานทั้ ง 5 สูตร มาท าการ
ทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยใช้การทดสอบ แบบ 9 -point 
hedonic scale กับผูท้ดสอบชิมจ านวน 50 คน ให้คะแนน
ทางดา้น ลกัษณะปรากฎของเส้น สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุ่น 
ความเรียบของผิวเสน้ และความชอบโดยรวม ไดผ้ลดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยการชิมของบะหม่ีทั้ง 5 สูตรโดยผูท้ดสอบชิมจ านวน 50 คน ดว้ยวิธี 9-point hedonic scale 
สูตรบะหม่ี ลกัษณะปรากฎ สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุน่ ความเรียบของผิวเสน้ ความชอบโดยรวม 

1 5.86±1.16bc 6.06±1.22b 6.08±1.32b 6.64±1.12b 6.32±0.96b 6.80±0.76b 
2 6.20±1.75b 6.04±1.50b 6.14±1.23b 6.12±1.00c 6.22±1.27b 6.62±0.94bc 
3 7.04±1.32a 6.72±1.43a 6.78±1.42a 7.12±1.26a 6.80±1.41a 7.48±1.03a 
4 6.14±1.26b 6.20±1.20ab 6.38±1.08ab 6.30±0.93bc 6.28±1.05b 6.40±1.11c 
5 5.46±1.47c 5.04±1.41c 6.00±1.29b 6.02±1.32c 6.64±1.54ab 6.04±0.75d 

aMean ± SDตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

 

ผลิตภณัฑ์บะหม่ีสูตรมาตรฐานทั้ง 5 สูตร ในด้านลกัษณะ
ปรากฎของบะหม่ีมีคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 4) โดยบะหม่ีสูตรท่ี 3 มีคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.04 รองลงมาคือ สูตรท่ี 2, 4, 1 และ 5 
ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.20, 6.14, 5.86 และ 5.46 ตามล าดบั 
ในดา้นสีของบะหม่ีค่าเฉล่ียคะแนนมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 4) โดยบะหม่ีสูตรท่ี 
3 มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 6.72 รองลงมาคือ สูตรท่ี 4, 
1, 2 และ 5 ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.20, 6.06, 6.04 และ 5.04 
ตามล าดบั ลกัษณะสีสงัเกตไดจ้ากรูปภาพท่ี 1 
ในดา้นกล่ินของบะหม่ีค่าเฉล่ียคะแนนแตกต่างกนั (ตารางท่ี 
4) โดยบะหม่ีสูตรท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงแตกต่าง
จากสูตรท่ี 1, 2, 4 และ 5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
โดยมีคะแนนเท่ากบั 6.78 รองลงมาคือ สูตรท่ี 4, 2, 1 และ 5 
ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.38, 6.14, 6.08 และ 6.00 ตามล าดบั 
ซ่ึงในสูตร ท่ี 1, 2, 4 และ 5 มีคะแนนความชอบดา้นกล่ินไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ 
ในด้านความเหนียวยืดหยุ่นของบะหม่ีค่าเฉล่ียคะแนน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางท่ี 4) 
โดยบะหม่ีสูตรท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 7.12 
รองลงมาคือ สูตรท่ี 1, 4, 2 และ 5 ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.64, 
6.30, 6.12 และ 6.02 ตามล าดบั 
ในด้านความเรียบของผิวเส้นของบะหม่ีค่าเฉล่ียคะแนน
แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4) โดยบะหม่ีสูตรท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างจากสูตรท่ี 1, 2, 4 และ 5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยมีคะแนนเท่ากับ 6.80 
รองลงมาคือ สูตรท่ี 5, 1, 4 และ 2 ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.64, 
6.32, 6.28 และ 6.22 ตามล าดบั ซ่ึงในสูตร ท่ี 1, 2, 4 และ 5 

มีคะแนนความชอบดา้นความเรียบของผิวเส้นไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ 

ดา้นความชอบโดยรวมของบะหม่ีมีคะแนนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางท่ี 4) โดยบะหม่ี
สูตรท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 7.48 รองลงมาคือ 
สูตรท่ี 1, 2, 4 และ 5 ตามล าดบั ท่ีคะแนน 6.80, 6.62, 6.40 
และ 6.04 ตามล าดบั 

โดยจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสข้างต้น 
ผลิตภณัฑ์บะหม่ีสูตรท่ี 3 ได้ระดับคะแนนความชอบสูง
ท่ีสุดในการทดสอบทางประสาทสัมผัสทุกด้าน ได้แก่ 
ลกัษณะปรากฎ สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุ่น ความเรียบ
เนียนของผิวเส้น และความชอบโดยรวม ไปในทิศทาง
เดียวกัน มีคะแนนสูงท่ีสุดในทุกด้านโดยแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) จึงคดัเลือกสูตรบะหม่ีสูตรท่ี 3 
เป็นสูตรมาตรฐานเพ่ือท าการทดลองทดแทนแป้งเน้ือในมะ
เมล็ดมะขามในแป้งสาลีของผลิตภณัฑ์บะหม่ีในขั้นตอน
ต่อไป 
บทสรุป 
แป้งสาลีอเนกประสงค์ (โปรตีนกลาง) เหมาะสมท่ีสุดใน
การผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่สูตรมาตรฐาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะความเหนียวนุ่มยืดหยุ่นของเส้นบะหมี่เนื้อสัมผัส
ของโดและเส้นบะหมี่มีระยะยทางการยืดหยุ่นเพ่ิมขึน้ตาม
ชนิดของแป้งท่ีมีโปรตีนสูงขึ้น จากผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์บะหมี่สูตรท่ี 3 ได้ระดับคะแนน
ความชอบสูงท่ีสุดในการทดสอบทางประสาทสัมผัสทุก
ด้าน ได้แก่ ลักษณะปรากฎ สี กล่ิน ความเหนียวยืดหยุ่น 
ความเรียบเนียนของผิวเส้น และความชอบโดยรวม ไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีคะแนนสูงท่ีสุดในทุกด้านโดยแตกต่าง



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-286- 
 
 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) จึงคัดเลือกสูตรบะหมี่
สูตรท่ี 3 เป็นสูตรมาตรฐาน 
กติตกิรรมประกาศ 

โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
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การศึกษาจีโอโพลเิมอร์มอร์ต้าร์ 
A Study of Geopolymer Mortar 

 
พชัร อ่อนพรม1,*, ภาคภูม ิประทุมวนั2, ทศธชัย บุญเลสิ2, ธนภัทร เจริญ2, ภานุวฒัน์ ทนงธนะสิทธ์2 และ เมสิณี นลิทะวชั 

 
 
 

Abstract 

 The objective of this research is to study the geopolymer mortars made from fly ash From Mae Moh power plant. 
The ratio of sodium hydroxide to sodium silicate were 3:1, 2:2, and1:3by weight and control the concentration of sodium 
hydroxide at 10 molar to cast 5x5x5 centimeter of mortar. After that all mortars were cured at 40, 60, and80°C From the 
result that the curing in higher temperature gave the higher compressive strength. The optimum ratio of sodium hydroxide 
to sodium silicate was 3:1 resulted in the highest compressive strength and lowest water absorption. 

 

Keyword :geopolymer, mortar, fly ash 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ท่ีท าจาก
เถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยใช้อัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อสารละลายโซเดียมซิลิเกตท่ี 3:1, 
2:2, และ 1:3 โดยน ้ าหนัก ควบคุมความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี 10 โมลาร์ เพ่ือหล่อมอร์
ตา้ร์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร และอบมอร์ตา้ร์ท่ีอุณหภูมิ 40, 
60, และ 80 องศาเซลเซียส  ผลการศึกษาพบวา่ การอบท่ี
อุณหภูมิสูงกว่าจะให้ค่าก าลัง รับแรงอัดเ พ่ิม ข้ึน โดย
อตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ต่อสารละลายโซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1 โดยน ้ าหนัก 
ซ่ึงให้ค่าก าลงัรับแรงอดัท่ีสูงสุดและให้ค่าการดูดซึมน ้ าท่ี
นอ้ยสุด 
ค าส าคญั :จีโอโพลิเมอร์, มอร์ตา้ร์, เถา้ลอย 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัในงานก่อสร้างอาคารทัว่ไป  ส่วนใหญ่ท่ีเรา

พบเห็นมักนิยมใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง
โครงสร้างหลกัขององค์อาคาร แสดงให้เห็นว่าวตัถุดิบท่ี
เป็นส่วนผสมส าคญัของคอนกรีตส าหรับงานโครงสร้าง
อาคาร ซ่ึงไดแ้ก่ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์จะถูกน ามาใชอ้ยา่ง
มากในงานก่อสร้างอาคาร แต่เน่ืองจากขั้นตอนในการผลิต
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดไ์ดก่้อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากการปล่อยก๊าซท่ีมีผลท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกถึงปีละ 
13,500 ลา้นตนั หรือประมาณร้อยละ 7 ของก๊าซท่ีปล่อย
ออกมาทั้งหมด ดงันั้น จึงมีความพยายามในการลดการใช้
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดล์ง เช่น การพฒันาคอนกรีตท่ีใชส้าร
ปอซโซลาน (pozzolan) ปริมาณสูง และการพฒันาสาร
ซีเมนต์ท่ีไม่ใชปู้นซีเมนตป์อร์ตแลนด์เลย โดยสารดงักล่าว
ได้แก่ สารจีโอโพลิเมอร์ (geopolymer) ซ่ึงเป็นวสัดุเช่ือม
ประสานชนิดหน่ึงท่ีมีองคป์ระกอบของซิลิกา (SiO2) และ 
อะลูมินา (Al2O3) เป็นหลกั โดยจะถูกท าให้แตกตวัดว้ยอลั
คาไลน์ หรือสารละลายท่ีเป็นด่างสูง ซ่ึงไดแ้ก่ สารละลาย
โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) หรือ สารละลายโพแทสเซียมไฮ

ดรอกไซด์ (KOH) แลว้ใช้ความร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
สามารถเกิดการก่อตวั แขง็ตวั และใหก้ าลงัได ้[1] 

เถา้ลอย  (Fly Ash)  ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไดจ้าก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  อ าเภอแม่เมาะ  จ ังหวดัล าปาง  ซ่ึงเกิด
จากการ เผาถ่านหินลิกไนท์  (Lignite)   บดเพื ่อผลิต
กระแสไฟฟ้าในระบบฟูลเวอร์ไรด์  (Pulverized Coal 
Combustion)  มีปริมาณร้อยละ  80  ของเถา้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดโดยเถา้ลอยท่ีมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตรจะถูก
พดัออกมากบัลมร้อนเพ่ือออกไปตามปล่องควนั  หลงัจาก
นั้ น จ ะ ถู กดัก จับ ไป เ ก็บ ไว้ใน ไซโลด้ ว ย ตัว ดัก จับ
กระแสไฟฟ้าสถิตย ์ (Electrostatic Precipitator)เพ่ือไม่ให้
ออกไปสู่อากาศภายนอกอันจะก่อให้เ กิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นจึงเตรียมน าไปใชง้านต่อไปโดยเถา้ลอย
มีออกไซดข์องซิลิกา และอะลูมินาในปริมาณท่ีสูง ส่งผลให้
สามารถเกิดปฏิกิริยาในสภาวะสารละลายด่างได้ดี หรือ
เรียกเถา้ลอยว่าเป็นวสัดุปอซโซลาน [2] 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบตัิของจีโอโพ
ลิ-เมอร์มอร์ตา้ร์ เพื่อหาก าลงัรับแรงอดั ความหนาแน่น 
และอตัราการดูดซึมน ้ า  เ พื ่อน าไปสู่การพฒันาที ่จะ
สามารถน าไปใชใ้นงานก่อสร้าง และเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาจีโอ-โพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาคุณสมบติัของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์  
 ขอบเขต 

3.1 เถ้าลอย  
     จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดั

ล าปาง 
3.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
      ใชค้วามเขม้ขน้ 10 โมลาร์ 
3.3 อัตราส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ

โซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1, 2:2, และ 1:3 
3.4 อุณหภูมิ 
     อุณหภูมิส าหรับการอบตวัอย่างจีโอโพลิเมอร์ 

มอร์ตา้ร์ เท่ากบั 40, 60, และ 80 องศาเซลเซียส 
3.5 การทดสอบก าลังรับแรงอัด 
      ทดสอบก าลงัรับแรงอดัตวัอย่างจีโอโพลิเมอร์ 
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มอร์ตา้ร์ ท่ีอายุ 1, 2, และ 3 วนัตามมาตรฐาน  American 
Society for Testing Materials C 349[3]โดยใชต้วัอย่าง 
ขนาด 5×5×5 ซม.3สามารถหาก าลงัรับแรงอดัของตวัอยา่ง
ทดสอบไดจ้ากสมการท่ี (1) 
 

   (1) 

 
เม่ือ F        คือก าลงัรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
    P      คือแรงกระท า
สูงสุดบนตัวอย่าง (กิโลกรัม)                 

Aคือพืน้ท่ีหน้าตดัรับแรงอัด (ตารางเซนติเมตร) 

                

3.6 การทดสอบค่าความหนาแน่น 
              ค  านวณหาค่าความหนาแน่นจากมวลต่อปริมาตร
ของตวัอยา่งทดสอบ จ านวน 3  ตวัอยา่ง จากสมการท่ี (2) 
 

   (2) 

 
เม่ือ คือความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลกูบาศก์เมตร) 
             M       คือมวลของตวัอย่างทดสอบ (กิโลกรัม) 

V        คือปริมาตรของตวัอย่างทดสอบ (ลกูบาศก์เมตร) 
 

3.7 การทดสอบอัตราการดูดซึมน า้ 
     ทดสอบอตัราการดูดซึมน ้ าตวัอย่างจีโอโพลิเมอร์

มอร์ตา้ร์ ที่อายุ 1 วนั ตามมาตรฐาน ASTM C373-14a, 
[4]สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี  (3) 

 

 (3) 

 
เม่ือ      W      คือการดดูซึมน า้ (ร้อยละ) 

Wwคือน า้หนักตวัอย่างอ่ิมตัว (กิโลกรัม) 

Wdคือน า้หนักตวัอย่างอบแห้ง (กิโลกรัม) 

 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับจีโอโพลิเมอร์ 
จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวสัดุผสมอลูมิโนซิลิ-
เกตที่มีโครงสร้าง 3 มิติ แบบอสัณฐาน ( Amorphous) 
หรือเรียกอีกอย่างว่า สารประกอบจีโอโพลิเมอร์อนินทรีย ์
ถ ูกคน้พบค ร้ังแรกในปี ค .ศ.1950  โดยชาวโซเว ียต 

หลงัจากนั้นในปี ค.ศ.1970 นิยามของจีโอโพลิเมอร์ถูก
นิย ามค ร้ั งแรกโดย Prof. Joseph Davidovits
นักวิทยาศาสตร์เคมีชาวฝร่ังเศส ซ่ึงไดใ้ห้นิยามของจีโอ
โพลิเมอร์ดงัน้ี จีโอโพลิเมอร์เป็นวสัดุเช่ือมประสานชนิด
หน่ึงท่ีมีส่วนผสมของแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบ ปฏิกิริยา
ทางเคมีจะเกิดข้ึนโดยส่วนประกอบทางเคมีของแร่ธาตุ
นั้นจะอยู่ในรูปอสัณฐาน ซ่ึงมีองค์ประกอบของ SiO2และ 
Al2O3เป็นหลกั โดยจะถูกท าให้แตกตวัดว้ยอลัคาไลน์ หรือ
สารละลายท่ีเป็นด่างสูง ซ่ึงไดแ้ก่ Na2SiO3หรือ KOH แลว้
ใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถเกิดการก่อตัว 
แขง็ตวั และใหก้ าลงัได ้[5] 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
1 วสัดท่ีุใช้ในการศึกษา 
 1.1 เถ้าลอย  
              จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 เถา้ลอย ก าลงัขยาย 1,000 เท่า 

 

 1.2 สารละลายโซเดียมซิลิเกต 
               สารละลายโซเดียมซิลิเกตส าหรับการศึกษาใน
คร้ังน้ี มีองคป์ระกอบทางเคมีดงัน้ี Na2O ร้อยละ 9.5, SiO2

ร้อยละ 29 และน ้ า ร้อยละ 61.5 โดยมวล 
 1.3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ความเขม้ขน้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากบั 10 
โมลาร์ 
 1.4 น า้ 
                ใชน้ ้ าประปาของสาขาเทคโนโลยโียธา สถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

A

P
F 

V

M




d

dw

W

WW
W

100)( 
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2.1 เคร่ืองบดแบบตกกระทบ 
       5.2.2 ตะแกรงร่อน เบอร์ 325 
       5.2.3 แท่งกวนสารละลาย 
       5.2.4 เคร่ืองผสมมอร์ต้าร์ 
2.5 แบบหล่อมอร์ต้าร์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร 
       5.2.6 ตู้อบ 
       5.2.7 เคร่ืองทดสอบก าลงัรับแรงอัด 
3 วิธีการเตรียมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
3.1 การเตรียมส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
3.1.1 การเตรียมเถ้าลอย 

 น าเถา้ลอยมาอบท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
จากนั้นน ามาบดละเอียด โดยคา้งตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 
325 ไม่เกินร้อยละ 5 
5.3.1.2 การเตรียมมวลรวมละเอียด 

 การเตรียมทรายแม่น ้ าส าหรับใช้เป็นมวลรวม
ละเอียดในส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ โดยการน าไป
ร่อนผ่านตะแกรง เบอร์ 4 แลว้ท าการลา้งให้สะอาดเพ่ือเอา
ส่ิงสกปรกหรือเศษวชัพืชออกจากทราย จากนั้นน าทรายไป
อบท่ีอุณหภูมิ 110± 5 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง และ
น าทรายท่ีผา่นการอบมาร่อนผา่นตะแกรง เบอร์ 100  
        5.3.1.3 การเตรียมสารละลายที่ใช้ในส่วนผสมจีโอ
โพ-ลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

  1 .)  เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ความเขม้ขน้ 10 โมลาร์  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 

2 . )  เต รียมอ ตั ร าส ่วนระหว ่า งส า รละล า ย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกตโดยน ้ าหนกั 
5.3.2 วิธีการผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
 ผสมเถา้ลอยและปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ให้เขา้กนั
เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นน าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
มาผสมใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนัในหมอ้ผสมดว้ยความเร็วของ
ใบพาย 285± 10 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเท
ทรายลงในหมอ้ผสมและป่ันกวนต่ออีกประมาณ 3 นาที 
เติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตลงในหมอ้ผสม แลว้ป่ันกวน
ต่ออีก 2 นาที จึงเทจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ผสมเสร็จลงใน
แบบหล่อขนาด 5x5x5 เซนติเมตร โดยอตัราส่วนผสมจีโอ
โพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 อตัราส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 
MIX 
no. 

SA 
(g.) 

FA 
(g.) 

NH / NS NH 
(g.) 

NS 
(g.) 

TEMP 
(°C) 

1 600 300 3:1 180 60 40 
2 600 300 3:1 180 60 60 
3 600 300 3:1 180 60 80 
4 600 300 2:2 120 120 40 
5 600 300 2:2 120 120 60 
6 600 300 2:2 120 120 80 
7 600 300 1:3 60 180 40 
8 600 300 1:3 60 180 60 
9 600 300 1:3 60 180 80 

เม่ือ    SA คือ ทรายแม่น ้า 
          FA คือ เถา้ลอย 
          NS คือ สารละลายโซเดียมซิลิเกต 
         NH คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
    TEMP คือ อุณหภูมิในการอบจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 
 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1 ก าลงัรับแรงอัด 
ผลการทดสอบก าลงัรับแรงอดัจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 พบว่า อตัราส่วนระหว่างสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1 มีผล
ท าให้ค่าก าลงัรับแรงอดัมีแนวโน้มมากกว่าอตัราส่วน 2:2 
และ 1:3 ในขณะท่ีอายุทดสอบและอุณหภูมิการบ่ม ส่งผล
ต่อการเพ่ิมข้ึนของก าลงัรับแรงอดัเพียงเล็กนอ้ย สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัท่ีผา่นมา [6] 
 
ตารางที่ 2 ก  าลงัรับแรงอดัจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 

ส่วนผสม ก าลงัรับแรงอดั (กโิลกรัม/ตารางเซนตเิมตร) 
อายุ 1 วนั อายุ 2 วนั อายุ 3 วนั 

1 211 179 157 
2 132 157 135 
3 240 250 148 
4 99 74 80 
5 157 171 181 
6 170 170 184 
7 151 153 143 
8 120 111 92 
9 183 137 142 
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3.2 ความหนาแน่น 
         ผลการทดสอบความหนาแน่นจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์
พบวา่ อตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ต่อโซเดียมซิลิเกต แทบไม่มีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความ
หนาแน่นจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ ในขณะท่ีอายุทดสอบท่ี
เ พ่ิม ข้ึนและอุณหภูมิการบ่มท่ี สูง ข้ึน ส่งผลให้ความ
หนาแน่นลดลง ซ่ึง เ ป็นพฤติกรรมปกติของวัสดุ ท่ี มี
คุณสมบัติในการยึดประสานโดยจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ส าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ีมีค่าอยู่ระหว่าง 1,700 -1 ,900 
กิโลกรัม/ลูกบาศกเ์มตร ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
  ตารางที่ 3 ความหนาแน่นจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 

ส่วนผสม ความหนาแน่น ทีอ่ายุ 1 วนั (กโิลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
1 1,873 
2 1,784 
3 1,741 
4 1,974 
5 1,874 
6 1,810 
7 1,933 
8 1,858 
9 1,868 

 
3.3 อัตราการดูดซึมน า้ 
ผลการทดสอบอตัราการดูดซึมน ้ าจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์
พบวา่ อตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ต่อโซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1 มีผลท าใหค้่าอตัราการดูดซึม
น ้ านอ้ยกวา่อตัราส่วน 2:2 และ 1:3 ในขณะท่ีอายทุดสอบท่ี
เพ่ิมข้ึนและอุณหภูมิการบ่มท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้อตัราการดูด
ซึมน ้ าของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีผ่านมา [7, 8] ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4  

 
  ตารางที่ 4 อตัราการดูดซึมน ้าจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ 

ส่วนผสม อตัราการดูดซึมน า้ ทีอ่ายุ 1 วนั (ร้อยละ) 
1 3.437 
2 2.750 
3 3.759 
4 2.184 

5 5.550 
6 9.024 
7 2.294 
8 5.126 
9 6.163 

 

สรุปผลการศึกษา 

  4.1 ก าลงัรับแรงอัด 
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ มีค่าก าลงัรับแรงอดัมากท่ีสุด ท่ีอายุ 
3 วนั และอตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมไฮ- 
ดรอกไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1 และอุณหภูมิใน
การอบท่ี 80 องศาเซลเซียส โดยมีค่าก าลงัรับแรงอดัเฉล่ีย
เท่ากบั 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
4.2 ความหนาแน่น 
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ในแต่ละอตัราส่วนผสมส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ีมีค่าความหนาแน่นใกลเ้คียงกนั โดย
อตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อ
โซเดียมซิลิเกตไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความ
หนาแน่น  
4.3 อัตราการดูดซึมน า้ 
จีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ มีค่าอตัราการดูดซึมน ้ าโดยเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดท่ีอตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดร
อก-ไซด์ต่อโซเดียมซิลิเกต เท่ากบั 3:1 และอุณหภูมิใน
การอบ 40 องศาเซลเซียส 

ข้อเสนอแนะ  

5.1 แบบหล่อจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
        แบบหล่อควรเป็นวสัดุท่ีไม่ใช่โลหะ เพราะจีโอโพลิ-
เมอร์จะท าปฏิกิริยายึดติดกบัโลหะ ส่งผลให้กอ้นตวัอย่าง
เกิดความเสียหายขณะท าการถอดแบบ 
5.2 การเทจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
         การเทจีโอโพลิเมอร์มอร์ตา้ร์ท่ีผสมเสร็จลงในแบบ
หล่อควรกระท าโดยรวดเร็ว เน่ืองจากจีโอโพลิเมอร์มีการ
ก่อตวัค่อนขา้งเร็ว 

กิตติกรรมประกาศ 

         ผูว้ ิจยัขอขอบพระคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
และสาขางานก่อสร้าง-โยธา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ว ิทยาลยัเทคนิคหนองคาย ท่ี
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีทดสอบและสนับสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี 
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เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกโิลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟส 
Checking the Defect of a 1-Phase kWh Meter 

 
ยุทธนา  ศรีบุญปวน1, * ,พงษ์ประพนัธ์  ตนัพงษ์1และ รัตนะ รัตนพรหม1 

 
 
 

Abstract 

 The research aims to: 1) study efficiency of the 1-phase kWh Meter Inspector for Defects 2) study the users’ 
satisfaction of the 1-phase kWh Meter Inspector for Defects with the electrical power of 1000 watts and the load range 
from 0 to 1,000 watts that can be adjusted into 3 levels: full load level, 50% load level and 20% load level, according to the 
IEC 62053-11 testing standards. The results showed that the 1-phase KWh Meter Inspector for Defects was capable to 
classify the defective KWh Meter that match all aims of the research. For the quality assessment, it was found that the 
qualities of the 1-phase KWh Meter Inspector for Defects were at the highest level, with the average scores at 4.52 totally. 
The satisfaction ratings of the 1-phase KWh Meter Inspector for Defects stayed at the highest level, with the average scores 
at 4.51 totally 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคล าพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ
เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส  2) 
ศึกษาความพึงพอใจต่อเคร่ืองเคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของ
กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส โดยคณะผูว้จิยัไดอ้อกแบบ ให้
เคร่ืองตรวจสอบตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าว
มิเตอร์ 1 เฟส มีขนาด 1,000 วตัต ์สามารถปรับปริมาณ
ค่าโหลดได ้ตั้งแต่ 0 ถึง 1,000 วตัต ์โดยปรับระดบัโหลด
ตรวจสอบ จ านวน 3 ระดบั ไดแ้ก่ โหลดเตม็พิกดั โหลดร้อย
ละ 50 และโหลดร้อยละ 20 ตามมาตรฐานการทดสอบ IEC 
62053-11 ผลการทดสอบพบวา่ เคร่ืองตรวจสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส สามารถจ าแนก กิโลวตัตฮ์าว
มิเตอร์ช ารุด ไดถู้กตอ้ง ผลการประเมินคุณภาพพบวา่ เคร่ือง
ตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส ท่ีสร้าง
ข้ึน มีคุณภาพโดยรวม ทั้ง 3 ดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.52 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน
เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส มี
คะแนนเฉล่ีย 4.51 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : ตรวจสอบการช ารุด , กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ , 
กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1  เฟส 

 

1. บทน า 
กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ คืออุปกรณ์ท่ีผู ้จ  าหน่ายพลังงาน

ไฟฟ้าน ามาติดตั้งเพ่ือวดัการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพกั
อาศยั อาคารพาณิชย ์และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ การใช้
งานกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ติดตั้งยึดติดเสาไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
ท าใหกิ้โลวตัตฮ์าวมิเตอร์พบสภาพภูมิอากาศ แหง้แลง้ ฝนตก 
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง อาจท าให้ กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์
ดงักล่าว มีอายกุารใชง้านลดลง และมีโอกาสช ารุดเสียหายได้
ง่าย 

จากขอ้มูลสถิติผูใ้ชไ้ฟฟ้า 2554-2560 ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพบวา่ กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ดงักล่าวมีปัญหาการช ารุด
เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่ช ารุดเน่ืองจากหมุนติดขดั คิดเป็น 
10.42% ไม่หมุนขณะมีโหลด หรือมีการใชไ้ฟฟ้าแต่มิเตอร์
ไม่หมุน คิดเป็น 38.82% รวมเป็น 49.24% ของสถิติผูใ้ช้
ไฟฟ้าทั้งหมด เม่ือคิดเป็นมูลค่าต่อหน่วยการใชไ้ฟฟ้าคิดเป็น

เงิน 3.47 บาท/หน่วย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถิติผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
2554-2560)  

เม่ือผูจ้  าหน่ายพลงังานไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หรือการไฟฟ้านครหลวง  ตรวจพบวา่มีกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ท่ี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอ้งปฏิบติัการส่งพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวงด าเนินการถอด
กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์เคร่ืองดังกล่าวเพ่ือน ามาตรวจสอบ ณ 
หอ้งปฏิบติัการทดสอบ  เม่ือปฏิบติัการทดสอบเสร็จส้ิน หาก
พบวา่สภาพของ กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ไม่พบเหตุมิเตอร์ช ารุด
พนักงานการไฟฟ้าฯ ตอ้งด าเนินการน าเคร่ืองกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์ไปติดตั้งในต าแหน่งเดิมท่ีไดรื้อถอนในคร้ังแรกต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว  คณะผู ้วิจัย  ได้มีแนวคิดสร้าง
เคร่ืองมือท่ีสามารถตรวจสอบ กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ตาม
มาตรฐานการทดสอบ IEC 62053-11 (The Load Test Meter 
Deflective In Single Phase System) ท่ีมีน ้ าหนกัเบา พกพา
สะดวก เคล่ือนยา้ยง่าย สามารถตรวจสอบการช ารุดได้ไม่
ตอ้งถอดกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ โดยวิธีการตรวจสอบโดยใช้
โหลดทดสอบ จ านวน 3 ระดบั ไดแ้ก่ โหลดเต็มพิกดั (Full 
load =1,000 W) โหลดร้อยละ 50 (Half load=500 W) และ
โหลดร้อยละ 20 (light load=200 W) ท าให้สามารถแยกแยะ
กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ท่ีช ารุด ไดถู้กตอ้ง เท่ียงตรง  
วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองทดสอบการช ารุดของ
กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อเคร่ืองทดสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 
สมมตฐิาน 

เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 
ท่ีสร้างข้ึนสามารถจ าแนกกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสท่ีช ารุด
ไดต้ามมาตรฐานการทดสอบ IEC 62053-11 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ศึกษาเอกสารการทดสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์ ตามมาตรฐานการทดสอบ IEC 62053-11 

 
 

รูปท่ี 1 มาตราฐานการทดสอบกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1 วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-295- 
 
 

  2. ด าเนินการออกแบบและสร้างเคร่ืองทดสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส ตามแบบการทดสอบทั้งหมด 
3 ช่วงโหลด เพ่ือใชท้ดสอบทุกช่วงโหลด ซ่ึงก าหนดช่วง
ดงัน้ี โหลดเต็มพิกดั (Full load = 1,000 W) โหลดร้อยละ 50 
(Half load = 500 W) และโหลดร้อยละ 20 (light load = 200 
W)  ตามมาตรฐานการทดสอบIEC 62053-1 

3. ทดสอบความเท่ียงตรงของโหลดทดสอบภายใน
เคร่ืองทดสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส ขนาด 
200 ,500 และ 1,000 วตัต ์โดยวิธีการสอบเทียบกบัเคร่ืองวดั
ก าลงัไฟฟ้ามาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาค เขต1 
(ภาคเหนือ) จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการทดสอบทั้งหมด 3 
พิกดั แรงดนัเตม็พิกดั โหลดร้อยละ 50 และโหลดร้อยละ 20 
ซ ้ าจ านวน 5 คร้ัง  

 
 
 
 
 
 

 
   รูปท่ี 2 การสอบเทียบกบัเคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้ามาตราฐาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ทดสอบศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองทดสอบการช ารุด
ของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟสโดยทดสอบมิเตอร์ขนาด 
5(15) A และ 15(45) A ท่ีผ่านการทดสอบจากหน่วยงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 แผนกมิเตอร์ จ านวน 3 อาการคือ 1) 
กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ท่ีใช้งานปกติ 2) กิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ท่ี
ช ารุดมีอาการหมุนติดขดัเฉพาะช่วงโหลดนอ้ย 3) กิโลวตัต์
ฮาวมิเตอร์ท่ีช ารุดอาการหมุนติดขดัทั้ง 3 ช่วงโหลด ทดสอบ
โดยวิธีการวดัอัตราการหมุนของจานหมุนกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์จ านวน 1 รอบเพ่ือค านวณหาค่าพลงังานไฟฟ้า ในแต่
หละอาการช ารุดจะท าการทดลองซ ้ าจ านวน 3 คร้ัง เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพความถูกตอ้งในการจ าแนกเคร่ืองใชง้านปกติ
ออกจากเคร่ืองท่ีช ารุด 

5. หาคุณภาพของเคร่ืองทดสอบการช ารุดของกิโลวตัต์
ฮาวมิเตอร์ 1 เฟสโดยใชแ้บบสอบถามประเมินจากหัวหนา้ผู ้

ควบคุมงาน และผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบมิเตอร์ช ารุดทั้งหมด 5 
ท่าน    
  6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของ
กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟส โดยสอบถามประชากรจาก
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จังหวดั
เชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ
ผูป้ฏิบติังานแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบมิเตอร์ช ารุด 
โดยการวธีิการสุ่มจ านวน 20 คน 
 

3. ผลการวจิยั 

การจดัสร้างโหลดไฟฟ้าขนาด 200 ,500 และ 1,000 วตัต ์
ท่ีใชใ้นการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดโ้หลดท่ีไดม้าตรฐานโดยท า
การทดสอบความเท่ียงตรงของโหลดไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนโดย
วธีิใชเ้คร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความเท่ียงตรงของโหลดไฟฟ้า
ขนาด 200 ,500 และ 1,000 วตัตท่ี์สร้างข้ึน 

 
จากตารางท่ี 1 ผลของการทดสอบพบวา่การสร้างโหลด

การใชพ้ลงังานท่ี 200 W,500 W และ 1,000 W มีค่าผิดพลาด
ร้อยละ 1.00 มีความเท่ียงตรงท่ีร้อยละ 99.00 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์ 1 เฟสขนาด 5(15) A 

พิกดั ก ำลงั ค่าผิดพลาด

โหลดท่ี ไฟฟ้ำ (W)วดัได ้(W)คำ่ผิดพลำดวดัได ้(W)คำ่ผิดพลำดวดัได ้(W)คำ่ผิดพลำดวดัได ้(W)คำ่ผิดพลำดวดัได ้(W)คำ่ผิดพลำด เฉลี่ย (+/-)

 1. 200 202.1 0.01 202.0 0.01 203.4 0.02 202.6 0.01 203.1 0.02 1.00

 2. 500 508.2 0.02 507.6 0.02 505.2 0.01 506.3 0.01 507.3 0.01 1.00

 3. 1000 1,019   0.02 1,015   0.02 1,010   0.01 1,017   0.02 1,010   0.01 1.00

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5
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หมายเหตุ มาตรฐาน IEC 62053-11 ค่าผดิพลาดไม่เกิน +/-2.0 %  (Table 6 – Percentage error limits)  

 
จากตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์

ฮาวมิเตอร์ 1 เฟสขนาด 5(15) A พบวา่จากการทดสอบซ ้ า
จ านวน 3 คร้ัง ในแต่ละคร้ังทดสอบท่ี 3 พิกดัแรงดนัพบวา่
เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟส 
สามารถจ าแนกกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสขนาด 5(15) A ท่ี
ช ารุด และหมุนติดขดัไดถู้กตอ้งทั้ง 3 คร้ัง 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์ 1 เฟสขนาด 15(45) A 

 
หมายเหตุ มาตรฐาน IEC 62053-11 ค่าผดิพลาดไม่เกิน +/-2.5 %   (Table 6 – Percentage error limits)  

 
จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์

ฮาวมิเตอร์ 1 เฟสขนาด 15(45) A พบวา่จากการทดสอบซ ้ า
จ านวน 3 คร้ัง ในแต่ละคร้ังทดสอบท่ี 3 พิกดัการใชก้ าลงั
งานพบวา่เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 
1 เฟส สามารถจ าแนกกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟสขนาด 
15(45) A ท่ีช ารุด และหมุนติดขดัไดถู้กตอ้งทั้ง 3 คร้ัง  

ผลการทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองตรวจสอบการ
ช ารุดของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟส โดยการประเมินจาก
ผู ้เ ช่ี ยวชาญจากหัวหน้าผู ้ควบ คุมงานและผู ้มีหน้า ท่ี
ตรวจสอบมิเตอร์ช ารุดจ านวน 5 ท่านผลการประเมินดัง
แสดงในตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองตรวจสอบการ
ช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 

    กิโลวตัตฮ์ำวมิเตอร์ขนำด 5(15) A คำ่คงท่ี 1,200 rev/kWh Class : 2

เคร่ืองท่ี คร้ังท่ี

โหลด 

(Watt)

เวลำ 1 

รอบ (S)

คำ่ท่ีอ่ำนได ้

(Watt)

คำ่ผิดพลำด  

(%) แปลผล สรุปผล

1  1/1 200 10.30 291.26 45.63 ช ำรุด

 1/2 500 5.97 502.51 0.50 ปกติ ช ารุด

 1/3 1,000 2.97 1,010.10 1.01 ปกติ หมุนติดขัดที่

 2/1 200 10.43 287.63 43.82 ช ำรุด  light load 

 2/2 500 5.90 508.47 1.69 ปกติ 200 W

 2/3 1,000 2.95 1,016.95 1.69 ปกติ

 3/1 200 11.07 271.00 35.50 ช ำรุด

 3/2 500 5.89 509.34 1.87 ปกติ

 3/3 1,000 2.98 1,006.71 0.67 ปกติ

2  1/1 200 15.00 200.00 0.00 ปกติ

 1/2 500 6.07 494.23 -1.15 ปกติ ปกติ

 1/3 1,000 3.05 983.61 -1.64 ปกติ

 2/1 200 15.00 200.00 0.00 ปกติ

 2/2 500 5.98 501.67 0.33 ปกติ

 2/3 1,000 2.97 1,010.10 1.01 ปกติ

 3/1 200 15.00 200.00 0.00 ปกติ

 3/2 500 6.11 491.00 -1.80 ปกติ

 3/3 1,000 2.95 1,016.95 1.69 ปกติ

3  1/1 200 13.34 224.89 12.44 ช ำรุด

 1/2 500 8.00 375.00 -25.00 ช ำรุด ช ารุด

 1/3 1,000 1.89 1,587.30 58.73 ช ำรุด หมุนติดขัด

 2/1 200 10.56 284.09 42.05 ช ำรุด ทั้ง 3 ระดับ

 2/2 500 4.63 647.95 29.59 ช ำรุด 200 W

 2/3 1,000 1.76 1,704.55 70.45 ช ำรุด 500 W

 3/1 200 11.47 261.55 30.78 ช ำรุด 1,000 W

 3/2 500 4.29 699.30 39.86 ช ำรุด

 3/3 1,000 1.85 1,621.62 62.16 ช ำรุด

    กิโลวตัตฮ์ำวมิเตอร์ขนำด 15(45) A คำ่คงท่ี 400 rev/kWh Class : 2

เคร่ืองท่ี คร้ังท่ี

โหลด 

(Watt)

เวลำ 1 

รอบ (S)

คำ่ท่ีอ่ำนได ้

(Watt)

คำ่ผิดพลำด 

 (%) แปลผล สรุปผล

1  1/1 200 44.98 200.09 0.04 ปกติ

 1/2 500 17.83 504.77 0.95 ปกติ ปกติ

 1/3 1,000 9.03 996.68 -0.33 ปกติ

 2/1 200 44.86 200.62 0.31 ปกติ

 2/2 500 17.92 502.23 0.45 ปกติ

 2/3 1,000 8.93 1,007.84 0.78 ปกติ

 3/1 200 45.12 199.47 -0.27 ปกติ

 3/2 500 17.94 501.67 0.33 ปกติ

 3/3 1,000 8.94 1,006.71 0.67 ปกติ

2  1/1 200 33.09 271.99 35.99 ช ำรุด

 1/2 500 14.34 627.62 25.52 ช ำรุด ช ารุด

 1/3 1,000 7.04 1,278.41 27.84 ช ำรุด หมุนติดขัด

 2/1 200 32.88 273.72 36.86 ช ำรุด ทั้ง 3 ระดับ

 2/2 500 14.26 631.14 26.23 ช ำรุด 200 W

 2/3 1,000 6.91 1,302.46 30.25 ช ำรุด 500 W

 3/1 200 33.12 271.74 35.87 ช ำรุด 1,000 W

 3/2 500 13.95 645.16 29.03 ช ำรุด

 3/3 1,000 7.01 1,283.88 28.39 ช ำรุด

3  1/1 200 47.40 189.87 -5.06 ช ำรุด

 1/2 500 18.03 499.17 -0.17 ปกติ ช ารุด

 1/3 1,000 8.86 1,015.80 1.58 ปกติ หมุนติดขัดที่

 2/1 200 46.32 194.30 -2.85 ช ำรุด  light load 

 2/2 500 17.96 501.11 0.22 ปกติ 200 W

 2/3 1,000 8.95 1,005.59 0.56 ปกติ

 3/1 200 46.65 192.93 -3.54 ช ำรุด

 3/2 500 17.87 503.64 0.73 ปกติ

 3/3 1,000 8.87 1,014.66 1.47 ปกติ
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พดัลมระบายความร้อน 
 

 
 
จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ือง

ทดสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสพบวา่ดา้น
การออกแบบโครงสร้างมีคะแนนเฉล่ีย 4.44 อยูท่ี่ระดบัมาก 
ด้านการใช้งานมีคะแนนเฉล่ีย 4.60 อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
ด้านคุณภาพมีคะแนนเฉล่ีย 4.52 อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
ผลรวมการประเมินคุณภาพของเคร่ืองตรวจสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสทั้ง 3 ดา้นมีคะแนนเฉล่ีย 4.52 
อยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบ
การช า รุ ดของ กิโลวัตต์ฮ าว มิ เ ตอ ร์  1  เฟส  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ แผนกมิเตอร์ จ านวน 20 คน จาก
ตารางท่ี 5 ผูท่ี้ท าการวิจยัตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
ทั้งหมด 20 คน วฒิุการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 7 
คนระดบัปริญญาตรี 8 คน และระดบัปวส. จ านวน 5 คน 
อายรุะหวา่ง 41-50 ปีจ านวน 11 คน อายรุะหวา่ง 31-40 ปี
จ านวน 6 คน อายุระหว่าง 21-30 ปีจ านวน 3 คน พบว่า
ผลรวมการประเมินพึงพอใจของเคร่ืองตรวจสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสมีคะแนนเฉล่ีย 4.51 ความพึง
พอใจอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 5 ผลการหาความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองตรวจสอบ
การช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 

 
 
แบบร่างของเคร่ืองทดสอบการช ารุดของกโิลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 เฟส 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 เคร่ืองทดสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 

เฟส 
สรุปผลการวจิยั 
 เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 
เฟสในคร้ังน้ีพบว่าโหลดท่ีสร้างข้ึนจากระดบัการใชก้ าลงั
งานท่ี 200 วตัต ์500 วตัต ์และ 1,000 วตัต ์ทั้ง 3 ระดบัการใช้
ก าลังงานของเคร่ืองทดสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาว
มิเตอร์  1  เฟสมีความความเ ท่ียงตรงท่ี ร้อยละ 99.00 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองสามารถจ าแนกกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 

ข้อ หัวข้อการประเมนิ S.D. การแปลผล

ด้านการออกแบบโครงสร้าง

1. เลือกใช้วสัดุอุปกรณ์เหมำะสมกบังำน 23 4.60 0.55 มากทีส่ดุ

2. ขนำด/น ้ำหนัก/รูปร่ำงของเคร่ืองตรวจสอบกำรช ำรุดฯ 23 4.60 0.55 มากทีส่ดุ

3. กำรวำงต ำแหน่งอุปกรณ์มีควำมเหมำะสมต่อใช้งำน 20 4.00 0.71 มาก

4. เคร่ืองตรวจสอบกำรช ำรุดฯมีควำมประณีตสวยงำม 21 4.20 0.45 มาก

5. ควำมเหมำะสมในกำรออกแบบเคร่ืองตรวจสอบกำรช ำรุดฯ 24 4.80 0.45 มากทีส่ดุ

ผลรวมการประเมนิด้านโครงสร้าง 22.2 4.44 0.26 มาก

ด้านการใช้งาน

1. ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 21 4.20 0.84 มาก

2. มีควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน 23 4.60 0.89 มากทีส่ดุ

3. สำมำรถพกพำ/เคล่ือนยำ้ยไดส้ะดวก 24 4.80 0.45 มากทีส่ดุ

4. ล ำดบัขั้นตอนง่ำยต่อกำรใช้งำน 23 4.60 0.55 มากทีส่ดุ

5. สำมำรถใช้ประโยชน์ไดจ้ริงตำมวตัถุประสงค์ 24 4.80 0.45 มากทีส่ดุ

ผลรวมการประเมนิด้านการใช้งาน 23 4.60 0.32 มากทีส่ดุ

ด้านคุณภาพ

1. วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงสร้ำง แขง็แรง ทนทำน 21 4.20 0.84 มาก

2. สำมำรถลดระยะเวลำในกำรปฏิบติังำน 24 4.80 0.45 มากทีส่ดุ

3. กำรประหยดัดำ้นแรงงำน 24 4.80 0.45 มากทีส่ดุ

4. ควำมเหมำะสมของตน้ทนุ 22 4.40 0.55 มาก

5. กำรบริหำร/จดักำรใช้งำนเคร่ืองตรวจสอบกำรช ำรุดฯ 22 4.40 0.55 มาก

ผลรวมการประเมนิด้านคุณภาพ 22.6 4.52 0.30 มากทีส่ดุ

ผลรวมการประเมนิทั้ง 3 ด้าน 22.60 4.52 0.26 มากทีส่ดุ

   

ข้อ หัวข้อการประเมนิ S.D. การแปลผล

ท่านคิดว่าเคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกโิลวัตต์ฮาวมเิตอร์ 1 เฟส

1. มีควำมประณีต เรียบร้อยสวยงำม 87 4.35 0.75 มำก

2. วสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงสร้ำง แขง็แรง ทนทำน 95 4.75 0.44 มำกท่ีสุด

3. ขนำด/น ้ำหนักเหมำะสมกบักำรปฏิบติังำน 89 4.45 0.76 มำก

4. กำรวำงต ำแหน่งอุปกรณ์มีควำมเหมำะสมต่อใช้งำน 89 4.45 0.76 มำก

5. มีควำมสะดวกในกำรปฏิบติังำน 93 4.65 0.59 มำกท่ีสุด

6. มีควำมปลอดภยั 94 4.70 0.47 มำกท่ีสุด

7. ประหยดัเวลำในกำรปฏิบติังำน 88 4.40 0.75 มำก

8. ควำมเหมำะสมของตน้ทนุ 90 4.50 0.69 มำกท่ีสุด

9. มีประสิทธิภำพตรงตำมวตัถุประสงค์ 87 4.35 0.75 มำก

10. ภำพรวมของเคร่ืองตรวจสอบกำรช ำรุดฯ 90 4.50 0.76 มำกท่ีสุด

ผลรวมความพงึพอใจของเคร่ืองตรวจสอบการช ารุดฯ 90.2 4.51 0.25 มากทีสุ่ด

   

(ก) ภาพดา้นขา้ง เคร่ืองทดสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 

(ข) ภาพดา้นหนา้ เคร่ืองทดสอบการช ารุด
ของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟส 

ช่องต่อสาย Line และ
(neutral) 

จอแสดงผล LCD 
 

ตัวเลือกปรับพกิัดโหลด 
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1 เฟสขนาด 5(15)A และขนาด 15(45)A จากการทดสอบ
การใช้ก าลังงานทั้ ง 3 ระดับและท าซ ้ าทั้ ง 3 คร้ัง เคร่ือง
ตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1 เฟสสามารถ
จ าแนกไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน IEC 62053-11   
 
กติตกิรรมประกาศ 

เคร่ืองตรวจสอบการช ารุดของกิโลวตัต์ฮาวมิเตอร์ 1 
เฟส ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งยิ่งจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดั
เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัล าพูน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเขต 1 ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษา และ
แนะแนวทางการจดัท าผลงานทางวิชาการ การสร้างและหา
คุณภาพเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ตลอดจนการวิเคราะห์
ขอ้มูล คณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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เคร่ืองด านาทรีอนิวัน 
The Three-in-One Rice Planting Seedling Machine  

 
รุ่งสว่าง บุญหนา1,*, พสิิฐพงศ์ จนัทร์หอม1, ศักรินทร์ ไชยปัญญา2, ชัยวตัร ชาตมินตรี1 และสุพงษ์สิทธ์ิ สมคัรสมาน1 

 
 
 

Abstract 

 The purposes of this research were: (1) to build the effective 3 in 1 machine for transplanting rice seedling, (2) to 
evaluate the quality of the 3 in 1 Rice Planingt Seedling Machine and (3) to study the satisfaction of the farmers on the  3 
in 1 Rice Transplant Seedling Machine. The sample of the study comprised 2 groups: 3 mechanical experts and 9 farmers 
from YangchumnoiVillege, YangchumnoiSubdistrict, Sisaket Province.  Two research instruments were used. They were: 
(1) quality evaluation form for the experts, and (2) satisfaction questionnaire for the farmers. The research data were 
analyzed by descriptive statistics ; percentage, mean and standard deviation. The research findings were as follows (1) The 
width of the 3 in 1 Rice Transplant Seedling Machine was 115 cms, the length was 125 cms, the height was 60 cms and the 
weight was 60 kgs. It can plant seedling 50 rows per hour, cultivate 1 rai per hour and make groove 1 rai per hour (2) The 
experts’ attitude towards structure, design, material selection and usability of the 3 in 1 Rice Planting Seedling Machine 
were very good with means value at 4.5, 4.2,4.4 and 4.5 using 5 rating scale evaluation. (3) The farmers’ satisfaction 
towards structure, design, material selection and usability of the 3 in 1 Rice Planting Seedling Machine were very good 
with means value at 4.4, 4.3,4.4 and 4.4.6 using 5 rating scale evaluation. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ1) สร้างและหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองด านาทรีอินวนั2)ประเมินคุณภาพ
ของเคร่ืองด านาทรีอินวนั 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ชาวนาท่ีใช้งานเคร่ืองด านาทรีอินวัน     กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองจกัรกล 
จ านวน 3 คน กลุ่มท่ีสองเป็นชาวนาจากบา้นยางชุมน้อย 
อ าเภอยางชุมนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 9 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือสถิติพรรณนา ค่า
ร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) เคร่ืองด านาทรีอินวนัมีขนาดกวา้ง 
115 เซนติเมตร ยาว 125 เซนติเมตรสูง 60 เซนติเมตร มี
น ้ าหนกั 60 กิโลกรัม จากการทดสอบการหาประสิทธิภาพ
การท างานของเคร่ือง จ านวน 3 คร้ัง สามารถด านาได ้40 
แถวใชต้น้กลา้ 392 ตน้ในพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร  ใชเ้วลา 2.20
นาที น าร่องไดดี้ร่องมีขนาดความลึกสม ่าเสมอกนั ใช ้เวลา
2.20 นาที คราดได้ราบเรียบดีใช้เวลา 2.20นาที 2) การ
ประเมินคุณภาพของเคร่ืองด านาทรีอินวันพบว่าด้าน
คุณสมบติั โครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.55 ดา้นการออกแบบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นการเลือกใชว้สัดุ มีค่าเฉล่ีย 4.41 ดา้นการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.33, 3) ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 
9 คน ท่ีมีต่อการใชง้านของเคร่ืองด านาทรีอินวนั พบวา่ดา้น
คุณสมบติั โครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.40 ดา้นการออกแบบ มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นการเลือกใชว้สัดุ มีค่าเฉล่ีย 4.21 ดา้นการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.18 

 

1. บทน า 
อาชีพท านาเป็นอาชีพท่ีส าคญัเพราะเป็นอาชีพท่ีผลิต

ขา้วเล้ียงคนในประเทศไทย ชาวนาจึงไดรั้บการยกย่องว่า
เป็นกระดูกสันหลงัของชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่ง
ข้าวเป็นสินค้าออกมากเป็นอันดับหน่ึงของโลก ข้าวจึง
นบัวา่เป็นสินคา้ส าคญัสามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็น
จ านวนมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แมว้า่ในสภาพการณ์
ปัจจุบนัการท านาจะประสบปัญหาทั้งดา้นผลผลิต ราคาและ
วิกฤติการณ์ภยัธรรมชาติ แต่ขา้วก็ยงัจดัวา่เป็นพืชท่ีมีความ
มัน่คงและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนไทยและจัดเป็น

สินคา้ภาคเกษตรกรรมท่ีมีศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก
ได ้ปัจจุบนัประเทศไทยปลูกขา้ว 56.30 ลา้นไร่ [1]สถิติการ
ส่งออกขา้วของไทยในเดือนธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านมา มีการ
ส่งออกปริมาณ 1,218,209 ตัน มูลค่า 19 ,109 ล้านบาท 
[2]การปลูกขา้วของชาวนา มี 2 วิธี คือนาด ากบันาหวา่น นา
ด าใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้ว 5 กิโลกรัม ต่อไร่ นาหวา่นใชเ้มล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว  15 – 20 กิโลกรัมต่อไร่แต่ชาวนาจะท านาด ากนันอ้ย
มาก เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานยิง่รัฐมีนโยบายประชานิยม 
ค่าแรงขั้นต ่าวนัละ 300 บาทยิ่งหาแรงงานยากข้ึน แม้ว่า
เกษตรกรจะมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเขา้มาทดแทนแรงงาน 
แต่ชาวนาก็ยงันิยมท านาหว่านกันมากกว่าการด านาด้วย
เคร่ืองจักรซ่ึงชาวนาจะใชก้ลา้อายุ  14 วนัปลูกโดยใช้ตน้
กลา้หลุมละ 2 ตน้  แต่ถา้ใช้วิธีด านาด้วยคน ชาวนาจะใช้
กลา้อาย ุ25 วนัข้ึนไปและใชต้น้กลา้หลุมละ 2-3 ตน้ ซ่ึงเป็น
การเปลืองตน้กลา้เป็นจ านวนมาก และนอกจากจะเป็นการท่ี
ปลูกขา้วหลายตน้รวมกนัท าใหต้น้กลา้เบียดเสียดกนัมาก ท า
ใหข้า้วแต่ละตน้จะไม่สามารถเจริญเติบโตได ้

ปัจจุบนั วงการเกษตรของไทยเราไดพ้ฒันาปรับปรุงการ
ผลิต  โดยการน าเอาเคร่ืองจกัรกลเขา้มาช่วยผอ่นแรงและร่น
ชัว่โมงการท างานลงไดม้าก  เป็นการประหยดัทั้ งแรงงาน
และเวลา  ในภาคของการท านานั้นก็ไดน้ าเอาเคร่ืองจกัรกล
มาใชเ้ช่นเดียวกนั ถึงแมจ้ะเป็นขนาดกลางก็ตามราคาก็ยงัสูง
อยู่ดี  และยงัมีขอ้จ ากดัอีกหลายประการท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยม
ซ้ือมาใช ้ เน่ืองจากใชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี  ไม่คุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป  
เพราะใชง้านแค่ปีละคร้ังในการท านาปี  ถึงแมจ้ะมีการท านา
ไดถึ้ง 3 คร้ังต่อปีในเขตท่ีมีการชลประทานก็ตาม  ก็ยงัไม่
คุม้ค่าในการลงทุน  เพราะชาวนาไทยแต่ละครอบครัวนั้นมี
ท่ีนากนัไม่มาก  ผูท่ี้ซ้ือมาใชจึ้งเป็นชาวนารวยท่ีมีท่ีนาแปลง
ใหญ่มีพ้ืนท่ีท านามากพอสมควร  โดยซ้ือมาใชง้านเองและ
รับจ้างชาวนาด้วยกันจึงจะคุ้มกับเงินท่ีเสียไป  ปัจจุบัน
ค่าแรงในการด านาเฉล่ียอยูท่ี่ 300 บาท ต่อคน ต่อวนั ซ่ึงถา้
อาศยัเฉพาะแรงงานในครอบครับก็ไม่เพียงพอ เพราะคน
หนุ่มสาวส่วนใหญ่ได้ไปท างานในเมืองกันเป็นส่วนมาก 
เหลือเฉพาะคนในวยักลางคนถึงคนชราท่ีอยูบ่า้นและท านา 
และปัญหาอีกอย่างหน่ึงของคนเหล่าน้ี นอกจากเ ร่ือง
แรงงานและค่าแรงแลว้ก็คือเร่ืองของสภาพร่างกาย เพราะ
ในการด านานั้นตอ้งกม้และใชน้ิ้วปักลงไปในดินเพ่ือปักตน้
กล้า ท าให้เกิดปัญหา ปวดหลัง เจ็บน้ิว จึงมีแนวคิดท่ีจะ
แกปั้ญหาดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยท าการออกแบบและสร้าง



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-303- 
 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด านาท่ีมีราคาถูก เพื่อให้เกษตรกร
สามารถท านา ดว้ยวิธีการด า โดยไม่มีปัญหาเร่ืองแรงงาน
และสภาพร่างกาย โดยเคร่ืองด านาทรีอินวนัท่ีผลิตข้ึนน้ี ตั้ง
เป้าไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นชาวนาท่ีมีท่ีนาไม่เกิน 20 ไร่ ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะต่อการด าโดยใช้แรงงานในครอบครัว 
เพราะถา้จะซ้ือรถด านามาใชง้านก็เป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า
เพราะมีราคาแพง ดงันั้นการด าโดยใชเ้คร่ืองด านาแบบทรี
อินวนัและใชแ้รงงานในครัวเรือนจึงเป็นเหมาะกบัชาวนา
กลุ่มน้ี เพราะตอบโจทยใ์นดา้นราคา ช่วยผ่อนแรงแกปั้ญหา
ดา้นสภาพร่างกาย และขาดแรงงานในการด านา นอกจากน้ี
ยงัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอ้งการท า
นาไวกิ้นเอง โดยไม่ตอ้งจา้งแรงงานและใชเ้คร่ืองจกัรท่ีก่อ
มลพิษ ซ่ึงเคร่ืองด านาทรีอินวนัก็สามารถตอบโจทยลู์กคา้
กลุ่มน้ี 

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ 
การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และ
เทคโนโลยี จึงจ าเป็นท่ีชาวนาจะตอ้งมีเคร่ืองด านาทรีอิน
วนัท่ีจะประหยดัพลงังานโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าแต่ใช้
พลงังานจากแสงอาทิตย ์เป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้กบัชาวนา 
ซ่ึงอายกุารใชง้านของพลงังานแสงอาทิตย ์มีอายกุารใชง้าน 
25 ปี 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดส้นใจและประดิษฐ์
คิดคน้เคร่ืองด านาทรีอินวนัท่ีสามารถคราด น าร่องปักด า
และด านาได ้โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงัขบัเคล่ือน
การท างาน เป็นการช่วยเหลือชาวนาไทยให้มีเคร่ืองด านา
ราคาถูก และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองด านาทรี

อินวนั 
2.2  เพื่อประเมินคุณภาพเคร่ืองด านาทรีอินวนั 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชาวนาท่ีมีต่อการใชง้าน

ของเคร่ืองด านาทรีอินวนั 
สมมตฐิานของการวจิยั 
เคร่ืองด านาทรีอินวนัมีประสิทธิภาพสามารถด านาได้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 แถว ในพ้ืนท่ี 10 ตารางเมตร   

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  เพื่อสร้างและหา 
ประสิทธิภาพ เคร่ืองด านาทรีอินวนั ได้น าองค์ความรู้ท่ี

ไดรั้บ 
มาใชใ้นการพฒันาเกษตรกรชาวนา ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัย 

ดงัน้ี 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ  
เกษตรกรชาวนาบา้นยางชุมนอ้ย ต าบลยางชุมนอ้ย อ าเภอ 
ยางชุมนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 9 คน สุ่มตวัอยา่ง 
แบบเจาะจง 
4.2 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
4.2.1 ศึกษาหลกัการทาํงาน 
ศึกษาหลกัการท างานของเคร่ืองด านาทรีอินวนั 
จากเอกสาร ต ารา อินเทอร์เน็ต และงานวจิยั 
4.2.2หลกัการออกแบบ 
ออกแบบเคร่ืองด านาทรีอินวนัตามหลกัการท่ีได ้
ท าการศึกษาหลกัการท างานความเหมาะสมกบักรอบแนว 
ทางการวจิยั และเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวด้งัรูปท่ี 1 

 

 

 
 
 
 
4.2.3สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ศึกษาเอกสารดา้นการวดัประเมินผล งานวจิยั แบบสอบถาม

จากนั้นร่างแบบประเมินความคิดเห็นใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบและแกไ้ข 

4.2.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ระหวา่งวนัท่ี 16 ตลุาคม

พ.ศ. 2560 –22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

โครงสร้าง ชุดขบัเคล่ือน 

ชุดปักด า ชุดคราด 

รูปที ่1 ออกแบบเคร่ืองด านาทรีอินวนั 
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4.2.5 การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมลู 
การด าเนินงานวิจัยเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพ

เคร่ืองด านาทรีอินวนั มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ทดสอบการท  างานของเคร่ืองด านาทรีอินวนัท่ีสร้างข้ึ 

น หลงัจากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเคร่ือง 
2) ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขเคร่ืองด านาทรีอินวนั

ตามท่ีไดรั้บค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
3) น าเคร่ืองด านาทรีอินวนั ไปทดลองใช้กับเกษตรกร

ชาวนา บา้นยางชุมนอ้ย ต าบลยางชุมนอ้ย อ าเภอ 
ยางชุมนอ้ย จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 9 คน  

4) แจกแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้านของ
เคร่ืองด านาทรีอินวนั จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

3. ผลการวจิยั 

5.1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองดาํนาทรีอิน
วนัดังรูปท่ี 2 

 

 
เคร่ืองด านาทรีอินวัน มีขนาดความกวา้ง 115 เซนติเมตร
ความยาว 125 เซนติเมตรความสูง 60 เซนติเมตรน ้ าหนกั 60 
กิโลกรัมสร้างข้ึนมาเพ่ือท าให้สามารถคราด น าร่องด านา 
และด านาได ้ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานแสงอาทิตยก์ารทดลอง
เฉล่ีย 3 คร้ัง ใช้พ้ืนท่ีทดลอง 10 ตารางเมตร เพื่อหา
ประสิทธิภาพการคราด สามารถคราดไดเ้รียบดี ใชเ้วลา 2.05 
นาที สามารถน าร่องได ้160 ร่อง ใชเ้วลา 2.08 นาที การปัก
ด าพบวา่เฉล่ียตน้กลา้ท่ีด าได ้394 ตน้ใชเ้วลา 2.12 นาที 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 คน 
 
 

 
ตารางที่ 1ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

รายการ 
 X  S.D. 

ระดบัการ
ประเมนิ 

1. ด้านโครงสร้าง 4.55 0.57 ดมีาก 
1.1 ขนาดรูปร่างมีความ
เหมาะสม 

4.66 0.57 ดีมาก 

1.2 ความแขง็แรงทนทาน 4.67 0.57 ดีมาก 
1.3 ความประณีตของ

ผลงาน 
4.32 0.57 ดี 

2.  ด้านการออกแบบ 4.11 1.05 ด ี
2.1 เทคนิคในการออกแบบ

มีความเหมาะสม 
4.33 1.15 ดี 

2.2 รูปทรงน ้าหนกัสีมีความ
สมดุลกนั 

4.00 1.0 ดี 

2.3 ออกแบบรูป ร่าง
น่าสนใจ 

4.00 1.0 ดี 

3.  ด้านการเลือกใช้วสัดุ 4.33 0.57 ด ี
3.1 การเลือกใช้วสัดุประหยดัมี
ความเหมาะสม 

4.33 0.57 ดี 

3.2 วสัดุมีคุณภาพแขง็แรง 4.00 0.57 ดี 
3.3 วสัดุหาง่ายตามทอ้งถ่ิน 4.67 0.57 ดีมาก 
4.  ด้านประโยชน์และการ 
ใช้งาน 

4.42 0.57 ด ี

4.1 การใช้งานง่ายไม่
ซบัซอ้น 

4.00 0.57 ดี 

4.2 ท างานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

4.66 0.57 ดีมาก 

4.3 การบ ารุงรักษาง่ายมี
ความปลอดภยั 

4.33 0.57 ดี 

รวม 4.36 0.68 ด ี

 
 
 
มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นประโยชน์และ 
การใชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นระดบัดี  ดา้นการ 
เลือกใชว้สัดุมีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัดีและดา้น 
การออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.11 อยูใ่นระดบัดี 

5.3 ผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจของเกษตร
ชาวนา จาํนวน 9 คน 
 
 

จากตารางท่ี 1ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนพบวา่โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู ่
ในระดบัดี เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดา้นโครงสร้าง 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจของเกษตรชาวนา 
จ านวน 9 คน 

รายการ 
 X  S.D. 

ระดบัการ
ประเมนิ 

1. ด้านโครงสร้าง 4.40 0.78 ด ี
1.1 ขนาด รูป ร่าง มีความ
เหมาะสม 

4.10 0.78 ดี 

1.2 ความแขง็แรงทนทาน 4.67 0.83 ดีมาก 
1.3 ความประณีตของ

ผลงาน 
4.44 0.73 ดี 

2.  ด้านการออกแบบ 4.14 0.85 ด ี
2.1 เทคนิคในการออกแบบ

มีความเหมาะสม 
4.11 0.91 ดี 

2.2 รูปทรงน ้าหนกัสีมีความ
สมดุลกนั 

4.21 0.66 ดี 

2.3 ออกแบบรูป ร่าง
น่าสนใจ 

4.
10 

0.98 ดี 

3.  ด้านการเลือกใช้วสัดุ 4.18 0.67 ด ี
3.1 การเลือกใชว้สัดุประหยดัมี
ความเหมาะสม 

4.33 0.70 ดี 

3.2 วสัดุมีคุณภาพแขง็แรง 4.00 0.50 ดี 
3.3 วสัดุหาง่ายตามทอ้งถ่ิน 4.22 0.83 ดี 
4.  ด้านประโยชน์และการ 
ใช้งาน 

4.22 0.65 ด ี

4.1 การใช้งานง่ายไม่
ซบัซอ้น 

4.22 0.60 ดี 

4.2 ท างานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์

4.10 0.72 ดี 

4.3 การบ ารุงรักษาง่ายมี
ความปลอดภยั 

4.44 0.52 ดี 

รวม 4.11 0.78 ดี 

 
ตารางท่ี 2ผลการประเมินความพึงพอใจของ

เกษตรชาวนา จ านวน  9 คน ท่ีมีต่อการใชง้านเคร่ืองด านาท
รีอินวนัพบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับดี 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.40 
อยูใ่นระดบัดี ดา้นประโยชน์และการใชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.22 
อยู่ในระดับดี  ด้านการเลือกใช้วสัดุมีค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ใน
ระดบัดีและดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัดี 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

6.1 สรุปผล 

6.1.1การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองดาํนาทรีอิน
วนั 
                 จากการทดลองเฉล่ีย 3 คร้ัง ใชพ้ื้นท่ีทดลอง 10 
ตารางเมตร เพื่อหาประสิทธิภาพการคราด สามารถคราดได้
เรียบดี ใชเ้วลา 2.05 นาที สามารถน าร่องได ้160 ร่อง ใช้
เวลา 2.08 นาที การปักด าพบวา่เฉล่ียตน้กลา้ท่ีด าได ้394 ตน้
ใชเ้วลา 2.12 นาที 

  6.1.2ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง โ ด ย
ผู้ เช่ียวชาญ 3คน 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดับดี เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบั
ดีมาก ดา้นประโยชน์และการใช้งานมีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ใน
ระดบัดี  ดา้นการเลือกใชว้สัดุมีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัดี
และดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.11 อยูใ่นระดบัดี 

6.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรชาวนา 
จาํนวน  9คน ท่ีมต่ีอการใช้งานเคร่ืองดาํนาทรีอินวนั 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับดี เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบั
ดี ดา้นประโยชน์และการใชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.22 อยูใ่นระดบั
ดี  ด้านการเลือกใช้วสัดุมีค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับดีและ
ดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัดี 
6.2 อภิปรายผล 
      6.2.1การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองดาํนาท
รีอินวนั 

            เคร่ืองด านาทรีอินวรั มีขนาดความกวา้ง 115 
เซนติเมตรความยาว 125 เซนติเมตรความสูง 60 เซนติเมตร
น ้ าหนกั 60 กิโลกรัมสร้างข้ึนมาเพ่ือท าให้สามารถคราด น า
ร่องด านา และด านาได ้ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 
ผ่านกระบวนการผลิตดว้ยการกลึง กดั เจาะ เช่ือมจาก

การทดลองเฉล่ีย 3 คร้ัง ใชพ้ื้นท่ีทดลอง 10 ตารางเมตร เพื่อ
หาประสิทธิภาพการคราด สามารถคราดไดเ้รียบดี ใชเ้วลา 
2.05 นาที สามารถน าร่องได้ 160 ร่อง ใช้เวลา 2.08 นาที 
การปักด าพบว่าเฉล่ียตน้กลา้ท่ีด าได ้394 ตน้ใชเ้วลา 2.12 
นาทีซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของฉันทัช มูลเมและวรชัย 
มากมาย [3]ได้พฒันาเคร่ืองด านาขนาดเล็กเป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีจะช่วยลดการเกิดปัญหาทางดา้นแรงงาน ค่าจา้ง หรือ
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เกิดโรคท่ีเกิดจากการท านาด า เพ่ือจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนของเกษตรกรท านาและมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน วตัถุประสงคใ์น
การประดิษฐ์เคร่ืองด านาขนาดเล็กน้ีจะเป็นการช่วยให้
เกษตรกรท่ีท านา โดยเฉพาะนาน ้ าฝนท่ีใชต้น้กลา้ใหญ่ใน
การปักด า เพื่อลดระยะเวลาในการปักด า สามารถปักด าได้
ทนัตามฤดูกาล ลดการติดโรคท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสัแปลง 
ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินชีวติดีข้ึน 
  6.2.2ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 
คน 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดับดี เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.55 อยูใ่นระดบั
ดีมาก ดา้นประโยชน์และการใช้งานมีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ใน
ระดบัดี  ดา้นการเลือกใชว้สัดุมีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัดี
และด้านการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับดีซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชิต เหล่าวฒันา[4]ไดพ้ฒันาเคร่ือง
ด านาแบบใช้เคร่ืองยนต์แบบคนนั่งขับ มาติดตั้ งระบบ
ควบคุมการด านาอัตโนมติั สั่งงานโดยตวัประมวลผลจะ
ติดต่อผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ เพ่ือควบคุมเส้นทางและรักษา
ระยะ ในการปักด าต้นกล้า คอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นตัว
ประมวลผลหลกั โดยจะรับสัญญาณจาก RTKGPS เพื่อ
ตรวจต าแหน่งของเคร่ืองด านาระหวา่งการเคล่ือนท่ี และไป
สั่งงานผ่าน PLC เพื่อควบคุมระบบขบัเคล่ือน ให้สามารถ
ด านาไดถู้กตอ้งตามเส้นทางพบว่า การใชเ้คร่ืองด านาแบบ
คนนั่งขบัให้ผลผลิตสูงสุด โดยสามารถผลิตขา้วไดถึ้ง 10 - 
15 ไร่/วนั นอกจากนั้นปัจจุบนั เร่ิมมีงานวิจยัเก่ียวกับการ
พฒันาเคร่ืองด านาให้สามารถด านาไดเ้องโดยไร้คนขบัใน
ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในผลิตขา้วเน่ืองจากเคร่ือง
ด านาใช้เคร่ืองยนต์แบบคนนั่งขับนั้ นหากอาศัยคนขับ
ปริมาณผลผลิตในการด านาจะข้ึนอยู่ตามก าลงัของคนขบั 
ซ่ึงสามารถท างานได ้10 - 15 ไร่/วนั 

6.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรชาวนา 
จาํนวน  9คน ท่ีมต่ีอการใช้งานเคร่ืองดาํนาทรีอินวนั 

โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.23 อยู่ในระดับดี เรียงล าดับ
จากมากไปนอ้ย ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ีย 4.40 อยูใ่นระดบั
ดี ดา้นประโยชน์และการใชง้านมีค่าเฉล่ีย 4.22 อยูใ่นระดบั
ดี  ด้านการเลือกใช้วสัดุมีค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับดีและ
ดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับดีการพฒันา

เคร่ืองด านาทรีอินวนัเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยลดการเกิด
ปัญหาทางดา้นแรงงาน ค่าจา้ง หรือเกิดโรคท่ีเกิดจากการท า
นาด า เพื่อจะสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของเกษตรกรท านา
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน วตัถุประสงค์ในการประดิษฐ์เคร่ือง
ด านาขนาดเล็กน้ีจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรท่ีท านา 
โดยเฉพาะนาน ้ าฝนท่ีใชต้น้กลา้ใหญ่ในการปักด า เพ่ือลด
ระยะเวลาในการปักด า สามารถปักด าไดท้นัตามฤดูกาล ลด
การติดโรคท่ีเกิดข้ึนจากการสมัผสัแปลง ซ่ึงจะส่งผลให้การ
ด าเนินชีวติดีข้ึน 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ในการนาํผลวิจัยไปใช้ 
 การน าผลงานเคร่ืองด านาทรีอินวนัไปเผยแพร่ใหก้บั

ชุมชนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้ชุมชนท่ีมีปัญหาเร่ืองไฟฟ้า 
6.3.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 
1) การพฒันาต่อยอดผลงานประดิษฐ์เคร่ืองด านาทรีอิน

วนัหลากหลายพลงังาน เช่นพลงังานจากลม  
   2)  การพฒันาเคร่ืองด านาทรีอินวนัโดยการระบบ

อตัโนมติั 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิยัการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองด านาทรีอิน
วนัได้รับทุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมัติ
ด้วย Internet of Things 

Environment Automatic Control System for Hydroponics Vegetables by Internet of Things 
 

วทิยา  ปัญญากาศ1,* , โสภาพรรณ  ใฝนันตา1,อดุลย์ ชูบาล1และพมิลพรรณ ไชยตา1 

 
 

 
Abstract 

 This research aimed to conduct the Environment Automatic Control System and investigate the effectiveness of 
its through the use of the Internet of Things device. The population and the samplings of this study were the farmers who 
farmed the Hydroponics vegetables in Lampang province. The Environment automatic control system for Hydroponics 
vegetables by the Internet of Things and the evaluation test on the use of this system were utilized as the research 
instruments. The methods of the study were as follows: 1) design the Environment Automatic Control System according to 
the rationale of the study., 2) experiment the designed system with the model situations., 3) install and experiment the 
designed system in the real condition farm of the sampling farmers around forty five days or a cycle of the cultivation., 4) 
investigate the using result through the farmers’ questionnaires., and 5) systematically analyze this collected data as the 
average and standard deviation.  
 The results revealed that the designed environment automatic control system for Hydroponics vegetables by the 
Internet of Things device could measure and control the temperature and  relative humidity of the farm’s temperature. The 
pH of the chemical solution in the water supply system was also able to be controlled by this designed system. The 
embedded computer system and the quality of this invention controlled by the Blynk telephone application was in the high 
satisfactory level. The design and the usage of the invention were also respectively evaluated as satisfactory. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูก
ผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things ซ่ึง
มีประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูป้ลูกผกัสลดั
ไฮโดรโปนิกส์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง โดยมีเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือ ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูก
ผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติั ดว้ย Internet of Things 
และแบบประเมินคุณภาพของระบบควบคุมท่ีสร้างข้ึน 
วิธีด าเนินการเร่ิมจากการออกแบบสร้างระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
อตัโนมติัดว้ย Internet of Things ให้มีความสามารถตาม
ขอบเขตท่ีก าหนด แลว้จึงน าไปทดสอบการท างานดว้ยการ
จ าลองสถานการณ์การท างานให้แก่ระบบ จากนั้นจึงน า
ติดตั้งและทดสอบใชง้านจริงในฟาร์มปลูกของเกษตรกรท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 1 รอบการผลิตหรือประมาณ 45 
วัน จ ากนั้ น ให้ เ กษตรกร  ผู ้ท ดลอง ใช้ท า ก า รตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติท่ี
เป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้ม
ของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet 
of Things ท่ีสร้างข้ึน สามารถตรวจสอบและควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ ของอากาศในโรงเรือน และ
ค่า pH ในสารละลายธาตุอาหารของน ้ าในระบบไดอ้ย่าง
อตัโนมติัดว้ยสมองกลฝังตวัตามขอบเขตท่ีก าหนด และจาก
สมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลิเคชัน Blynk  ซ่ึงระบบควบคุมท่ี
สร้างข้ึนนั้นมีคุณภาพทางดา้นคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมาเป็นดา้นการออกแบบ และดา้นการใช้
งานตามล าดบั 

 

1. บทน า 
ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีการน านวตักรรมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนใน
ดา้นการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล Thailand 4.0 เน้นเศรษฐกิจขบัเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม (Value-Based Economy)  โดยท าให้เ ห็น
ความส าคญัการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือช่วยขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจในยคุ Thailand 4.0 ซ่ึงเร่ืองท่ีเป็นจุดเนน้มากท่ีสุด

คือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 
[2]เกษตรกรไทยยคุ Thailand 4.0 มีจุดเร่ิมตน้หรือท่ีมาส่วน
หน่ึงของ Smart Farmer คือ การไม่ท าร้ายธรรมชาติ ใช้
ทรัพยากรเท่าท่ีจ าเป็น ท าแลว้ตอ้งสบายข้ึนเร่ือย ๆ ไม่ใช่ยิ่ง
ท ายิง่เหน่ือย เช่น การมีพ้ืนท่ีเล็ก ๆ แต่สามารถออกแบบให้
ปลูกพืชแบบผสมผสานและเก้ือกลูกนัได ้ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
เป็น ซ่ึงก็ถูกตอ้ง เพราะคนท่ีจะเป็น Smart Farmer ตอ้ง
เช่ือมโลกไดเ้อง และตอ้งเขา้ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต การ
บริหารจดัการ เขา้ใจธรรมชาติ และเขา้ใจเทคโนโลยี [3] 
 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ 
(Hydroponics) เ ป็นการปลูกพืชท่ีไม่ใช้ว ัสดุปลูก 
(Nonsubstance หรือ Water Culture) คือ การท าการปลูกพืช
ลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผสักับ
สารละลายธาตุอาหาร ดงันั้น การปลูกพืชลกัษณะน้ีตอ้งท า
การควบคุมคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารพืชให้
เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช [1] และการปลูกพืช
ในโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์
ใหมี้สภาวะพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชพนัธ์ุไดน้ั้น 
ก็จะท าใหส้ามารถเพาะปลูกพืช ผกั ผลไม ้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
และมีปริมาณตามท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ี
มีอายุเฉล่ีย 45 วนั ผูป้ลูกสามารถประมาณการปริมาณ
ส าหรับบริโภคและจดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งแน่นอน และท าให้มี
จ านวนรอบของการปลูกสูงกวา่การปลูกพืชแบบใชดิ้น และ
ยงัใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกนอ้ยกวา่อีกดว้ย 
 ดงันั้น การน าระบบควบคุมอตัโนมติัท่ีใช้สมอง
กลฝังตัว (Embedded) ท่ี มีความสามารถเช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตหรือท่ีเรียกวา่ “Internet of Things” เขา้มาใชก้บั
การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ ก็จะช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิด
จากท างานด้วยคน อีกทั้ งก็จะช่วยลดการใช้ก าลงัคน น ้ า 
และกระแสไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นการประหยดัพลงังานท่ีใชใ้น
โรงเรือนได ้ 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 2.1เพื่อสร้างระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการ
ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things 

2.2 เพื่อหาประสิทธิของระบบควบคุม
สภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบ
อตัโนมติัท่ีสร้างข้ึน 
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 สมมตฐิานของการวจิยั  
 3.1ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกั
ไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things มี
ประสิทธิภาพตามขอบเขตท่ีก าหนด 
 3.2 หลงัจากทดสอบใชง้านจริงในฟาร์มปลูกของ
เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 1 รอบการผลิต หรือ
ประมาณ 45 วนั เกษตรกรผูท้ดลองใชมี้ความพึงพอใจใน
ระดบัดี 
 
3. ผลการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์
แบบอตัโนมัติด้วย Internet of Things ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปลูกพืชไร้ดิน โดยมีวธีิการด าเนินการวิจยั
ดงัภาพท่ี 1 และรายละเอียดท่ีส าคญัต่อไปน้ี 

4.1  การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือ
เตรียมการวจิยั 
 การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการด าเนินการวิจยั
สร้างระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดร
โปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things นั้น นอกจาก
จะท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยการปลูกพืช
ไร้ดินในระบบไฮโดรโปนิกส์ Internet of Things ระบบ
สมองกลฝังตวั เซนเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ 
เซนเซอร์ว ัดความเป็นกรดเป็นเบสของน ้ า  แล้วย ัง มี
การศึกษาจากงานวิจยัโครงงานหรือโครงการวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการศึกษา เปรียบเทียบ และน าขอ้ดีขอ้เสีย 
ขอ้เสนอแนะของการวจิยัน ามาเป็นขอ้มูล 

4.2  ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
การวจิยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ประชากร คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ เกษตรกรผูป้ลูกผกัสลดัไฮโดร
โปนิกส์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง  

4.3  เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์

แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Thingsและแบบประเมิน
คุณภาพของระบบควบคุม ซ่ึงมีวิธีการสร้าง ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

4.3.1 การออกแบบสร้างระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัติ ด้วย Internet of Things นั้ น ได้ออกแบบ
องค์ประกอบของระบบทั้ งหมดดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงการท างาน
ของระบบ สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ  

จากภาพท่ี 2 หน่วยประมวลผลของ
ระบบ คือ NodeMCU (ESP8266) ท่ีถูกเขียนโปรแกรม
ภาษาซีดว้ย Arduino IDE โดยมีเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ DHT22 และเซนเซอร์วดัความเป็น
กรดเป็นเบสของน ้ า (Analog pH Sensor) และอุปกรณ์สร้าง
ฐานเวลาจริง (Real Time Clock) เป็นส่วนอินพตุ ทั้งน้ี     ตวั 
NodeMCU ยงัท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน 
WiFiเพ่ือรับค าสั่งการควบคุมจากสมาร์ทโฟนด้วย  แอพ
พลิเคชัน Blynk ส่วนภาคเอาต์พุตจะใช้รีเลยค์วบคุมโซลิ
นอยดว์าลว์จ่ายธาตุอาหาร น ้ ายาปรับค่า pH และ  ป๊ัมน ้ า 
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ภาพที่ 1ไดอะแกรมของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกั

ไฮโดรโปนิกส์ 

 
  ส่วนการออกแบบโครงสร้างของการ
ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์จะใช้รูปแบบ DFT (Deep Flow 
Technique) โดยใชท่้อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2.5 
น้ิว ท่ีมีลกัษณะดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์รูปแบบ DFT 
(Deep Flow Technique) 

 
4.3.2  การสร้างและหาประสิทธิภาพ

แบบประเมินคุณภาพ    
แบบประเมินคุณภาพในคร้ัง น้ี เ ป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้ ระบบ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบ
อตัโนมติัด้วย Internet of Things เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ซ่ึงขอ้ค าถามไดจ้ากการวิเคราะห์ลกัษณะของ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการน าไปก าหนดรูปแบบของค าถามและน าไป
ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน เพื่อวิเคราะห์ความเท่ียงตรงท่ีใช้
อตัราส่วนความตรงตามเน้ือหา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม 

4.4  การวจิยัและวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง หลงัจากท่ี
ไดเ้คร่ืองมือของการวิจยัท่ีมีความสามารถและคุณภาพตาม
ขอบเขตท่ีก าหนดแลว้ จึงน าไปทดสอบการท างานและให้
กลุ่มตวัอยา่งทดลองใช ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.4.1  การทดสอบการท างานของ
ระบบดว้ยการจ าลองสถานการณ์ท างานใหแ้ก่ระบบ ดว้ย
การเพ่ิมลดอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศ การ
เปล่ียนแปลงค่า pH ในสารละลายธาตุอาหาร และการ
ควบคุมการท างานผา่นมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk 
  4.4.2  การหาคุณภาพของระบบ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ แบบ
อตัโนมัติ ด้วย Internet of Things ด้วยการติดตั้ งและ
ทดสอบ ใช้ ง า น จ ริ ง ใ นฟ า ร์ มป ลู ก ข อ ง เ ก ษต รก ร 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 1 รอบการผลิตหรือประมาณ 45 

วนั แลว้ให้เกษตรกรผูท้ดลองใชท้ าการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ต่อไป 
5.ผลการวจิยั 

จากการสร้างระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของ
การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัด้วย Internet of 
Things และได้ท าการทดลองทดสอบปรับปรุงแก้ไขจนมี
ความสามารถในการท างานเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตท่ีก าหนดไปแลว้นั้น จึงด าเนินการทดลองและเก็บ
รวมรวมขอ้มูลน ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการท างาน 
ซ่ึงสามารถน าเสนอแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

5.1  ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูก
ผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things 

 
 

ภาพที่ 3ลกัษณะของระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกั
ไฮโดรโปนิกส์ 
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ภาพที่ 4การติดตั้งระบบควบคุมท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบใชง้านจริง 

 

 
 

(ก)  ลกัษณะของหนา้จอท่ีออกแบบ 
(ข)  ลกัษณะของหนา้จอท่ีก าลงัท างาน 
ภาพที่ 5การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

ดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk 

 
5.2  ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
จากการทดสอบการท างานของระบบด้วยการ

จ าลองสถานการณ์ท างานให้แก่ระบบ ด้วยการเพ่ิมลด
อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศ การเปล่ียนแปลงค่า 
pH ในสารละลายธาตุอาหาร และการควบคุมการท างาน
ผ่านมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk มีผลการทดสอบ
ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที ่1ผลการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ 

เง่ือนไข อุณหภูมิ (C) ความช้ืนสัมพทัธ์ 
(%) 

การท างานของหัว
พ่น 

1 อุณหภูมิ>35 50<RH<80 ท างาน 
2 อุณหภูมิ>35 50<RH<80 ท างาน 
3 อุณหภูมิ<35 50<RH<80 ไม่ท างาน 
4 อุณหภูมิ<35 RH>80 ไม่ท างาน 
5 อุณหภูมิ<35 RH<50 ท างาน 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ระบบควบคุมสามารถ
ท างานได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ย่างอัตโนมัติ เ พ่ือ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรืออุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์
ในโรงเรือนท่ีก าหนดให้เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของ
ผกัไฮโดรโปนิกส์ท่ีปลูกได้ดว้ยการสั่งเปิดหรือปิดป๊ัมน ้ า
ส าหรับจ่ายให้แก่หัวพ่นหมอก เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนสมัพทัธ์ในโรงเรือน 
 
 
 
ตารางที ่2ผลการควบคุมความเป็นกรดเป็นเบส 

เง่ือนไข ค่า pH 
ระยะเวลา  
(นาที) 

ระยะเวลาการท างานของโซลินอยด์
วาล์ว (วินาที) 

   ธาตุ
อาหาร A 

ธาตุ
อาหาร B 

น ้ายา
ปรับค่า 

pH 

1 pH>6.5  30 OFF OFF ON 
2 pH<5.8 

 
30 
60 

ON 
OFF 

OFF  
ON 

OFF  
OFF 

 จากตารางท่ี 2 ถา้ค่าความเป็นกรดเป็นเบสหรือค่า 
pH มีค่ามากกว่า 6.5 เป็นเวลานาน 30 นาที ระบบก็จะ
ก าหนดให้จ่ายน ้ ายาปรับค่า pH ดว้ยการสั่งให้โซลินอยด์
วาลว์จ่ายน ้ ายาปรับค่า pH ออกไปยงัถงับรรจุสารละลายธาตุ
อาหาร และถา้ค่า pH มีค่าน้อยกว่า 5.8 เป็นเวลานาน 30 
นาทีเช่นกนั ระบบก็จะก าหนดให้จ่ายธาตุอาหาร A ออกไป
ยงัถงับรรจุสารละลายธาตุอาหาร และอีก 30 นาทีถดัไปก็จะ
จ่ายธาตุอาหาร A ออกไปยงัถงับรรจุสารละลายธาตุอาหาร 
เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารได้
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
 ส าหรับการตรวจสอบและควบคุมการท างานของ
ระบบผา่นสมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk นั้นสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการวดัและตรวจสอบ
ดังกล่าวในหน่ึงรอบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
สามารถแสดงเป็นกราฟดงัภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 6กราฟแสดงอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์และค่า pH เฉล่ียทั้ง

วนัในรอบเวลาการปลูก 

 จากภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิและความช้ืน
สัมพทัธ์ และค่า pH เฉล่ียทั้งวนันั้นมีค่าอยู่ในช่วงของการ
ควบคุม คือ อุณหภูมิมีค่าระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 60-80 และค่าอยู่
ระหวา่ง pH 5.8-6.5 ส าหรับผกัไฮโดรโปนิกส์ชนิดท่ีปลูก 

5.3  ผลการประเมินคุณภาพ 
 จากการน าระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการ
ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ ด้วย Internet of 
Things ไปติดตั้งและทดสอบใชง้านจริงในฟาร์มปลูกของ
เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 1 รอบการผลิต หรือ
ประมาณ 45 วนั แลว้ให้เกษตรกรผูท้ดลองใชท้ าการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นการออกแบบ  ดา้นการใช้
งาน และดา้นคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์นั้นมีผลการวิเคราะห์
ดงัน้ี 

 

ภาพที ่7กราฟความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกผกัไฮโดรโปนิกส์
หลงัจากทดลองใชง้าน 

 
 จากภาพท่ี 8 ค่าเฉล่ียผลการประเมินความคิดเห็น
ของเกษตรกรผูใ้ชง้านระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการ
ปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things
ในด้านคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (4.5) 
รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบ (4.25) และดา้นการใชง้าน 
(4.00) ตามล าดบั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้านมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากในทุกดา้นของการประเมิน 
 
6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือ
ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ
อตัโนมติัดว้ย Internet of Things ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ และค่า pH ในสารละลาย
ธาตุอาหารของน ้ าในระบบแบบอตัโนมติั และผ่าน สมาร์ท
โฟนดว้ยแอพพลิเคชนั Blynk รวมทั้งประเมินคุณภาพของ
ระบบควบคุมท่ีสร้างข้ึนดว้ยการติดตั้งและทดสอบใชง้าน
จริงในฟาร์มปลูกของเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเวลา 
1 รอบการผลิตหรือประมาณ 45 วนั แลว้ให้เกษตรกรผู ้
ทดลองใช้ท าการตอบแบบสอบถามท่ีเป็นแบบประเมิน
คุณภาพ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

6.1  สรุปผลการวจิยั 
6.1.1  ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของ

การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of 
Things ท่ีสร้างข้ึน สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
สมัพทัธ์ในอากาศ และค่า pH ในสารละลายธาตุอาหารของ
น ้ าในระบบไดอ้ยา่งอตัโนมติั ตามขอบเขตท่ีก าหนด 

6.1.2  ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของ
การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัด้วย Internet of 
Things ท่ีสร้างข้ึน สามารถตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ในโรงเรือน และค่า pH ของ
สารละลายธาตุอาหาร จากสมาร์ทโฟนด้วยแอพพิ เคชัน 
Blynk 
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  6.1.3ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของ
การปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัด้วย Internet of 
Things ท่ีสร้างข้ึน มีคุณภาพของดา้นคุณค่าของส่ิงประดิษฐ์
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นดา้นการออกแบบและการใช้
งาน ตามล าดบั 
6.2  อภิปรายผลการวจิยั 
  จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มของการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์
แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things ท่ีสร้างข้ึน สามารถ
ท างานไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้และจากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าเฉล่ียค่อนข้างสูงตลอด
ระยะเวลาของรอบการปลูก เน่ืองจากเป็นการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูฝน ส่วนค่าอุณหภูมินั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ
หรืออุณหภูมิภายนอกโรงเรือน เน่ืองจากโรงเรือนท่ีจดัท า
ข้ึนเป็นระบบเปิด  
 ส่วนการควบคุมค่า pH ของสารละลายธาตุอาหาร 
สามารถท างานได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด แต่ยงัขาดระบบ
ตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารและน ้ ายาปรับค่า pH ท่ีบรรจุ
ในถงัเก็บ เป็นผลท าให้น ้ ายาหมดแลว้ท าให้สารละลายธาตุ
อาหารไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีก าหนดในบางคร้ัง 
 ส่วนการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพทัธ์ในโรงเรือน และค่า pH ของสารละลาย
ธาตุอาหาร จากสมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk ก็มี
ความสามารถตามท่ีก าหนด ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพ
ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีใชง้าน 

6.3  ขอ้เสนอแนะ 
  6.3.1  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไป
ใช้ การน าระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผกั
ไฮโดรโปนิกส์แบบอตัโนมติัดว้ย Internet of Things ไปใช้
ในแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ จะตอ้งเพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร
และน ้ ายาปรับปรุงค่า pH ท่ีใชก้บัระบบใหมี้ขนาดเหมาะสม
กบัระบบท่ีใชง้าน รวมถึงขนาดของป๊ัมน ้ าและป๊ัมพ่นหมอก
ท่ีเลือกใชง้านก็ตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกนั 
 6.3.2  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรเพ่ิมการวดัและควบคุมค่า EC ให้แก่ระบบร่วมกบัการ
ปรับปรุงค่า pH ของสารละลายธาตุอาหารท่ีมีอยู่แลว้ และ

ควรออกแบบให้ระบบท างานอยู่ในโรงเรือนระบบปิด 
เพ่ือใหส้ามารถควบคุมค่าอุณหภูมิและความช้ืนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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เคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอตัโนมัติ 
An Automatic Tomato Sorting Machine 

 
วรีะวฒัน์ ภูสมหมาย1,*,  มลัลกิา สิทธิโชค1, อรุณ ทองกลม1, ปิยะ ภูมภิักดิ1 และ ศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่1 

 
 

 
Abstract 

 The purpose of this research is to create and satisfy the users of automatic tomato separator. The structure has 
60x60x80 cm. It can Separate tomatoes and weight , Can reduce time , Reduce human resources and reduce Personal 
resources , Reduce human resources and reduce hiring the labor. How to use the sensor Color separation using TCS230 / 
TCS 3200  Separating by tomato flowing through hole and weighing by using load cell as sensor and using Arduino Uno 
board as control system of tomato automatic separator machine. This test has  3 parts :  Part 1: Color separation.  It 
was found that the red tomatoes that had undergone separation had an average error of 1.5 percent. Green tomatoes The 
average error of 3 percent.   Part 2: The results of the tomato harvesting resulted that the small fruit had an average 
error of 9 percent.  The big one had not error. Part 3 : we found that small had an average error weight of 8 percent and a 
large tomato weight of 9 percent. From the experimental group, it was found that the satisfaction of users of automatic 
tomato separator was good 

 
Keywords: automatic, tomato, sorting, machine 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาความพึง
พอใจของกลุ่มผู ้ใช้เคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติ  
โครงสร้างมีขนาด 60x60x80 เซนติเมตร เคร่ืองท่ีสร้างข้ึน
สามารถคดัแยกสี แยกขนาดของมะเขือเทศและแบ่งน ้ าหนกั
พร้อมบรรจุได ้ท าใหล้ดการใชเ้วลา ลดทรัพยากรบุคคลและ
ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงาน  หลกัการท างานใช้
เซ็นเซอร์ การแยกสีโดยใช ้TCS230/TCS3200 การคดัแยก
ขนาดดว้ยการให้มะเขือเทศไหลผ่านช่องแยกขนาดและชัง่
น ้ าหนักโดยใช้ Load cell เป็นเซ็นเซอร์ และใช้บอร์ด 
Arduino Uno เป็นตวัควบคุมระบบของเคร่ืองคดัแยกมะเขือ
เทศอตัโนมติั การทดสอบเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั 
มีการทดสอบ 3 ส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1 การคัดแยกสีพบว่า
มะเขือเทศผลสีแดงท่ีผ่านกระบวนการคัดแยกมีความ
คลาดเคล่ือนโดยเฉล่ีย 1.5 เปอร์เซ็นต์ มะเขือเทศสีเขียวมี
ความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ีย 3 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนท่ี 2 การคดั
แยกขนาดผลของมะเขือเทศ พบว่ามะเขือเทศท่ีมีผลขนาด
เลก็มีความผิดพลาดโดยเฉล่ีย 9 เปอร์เซ็นต ์ผลขนาดใหญ่ไม่
มีความผิดพลาด และส่วนท่ี 3 การทดลองชัง่น ้ าหนกั พบวา่
มะเขือเทศท่ีมีผลขนาดเล็กมีค่าความคลาดเคล่ือน 8 
เปอร์เซ็นต์และชั่งน ้ าหนักมะเขือเทศขนาดใหญ่มีความ
คลาดเคล่ือน 9 เปอร์เซ็นต์ จากการน าไปให้กลุ่มทดลอง 
พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองคดัแยกมะเขือเทศ
อตัโนมติัอยูใ่นระดบัดี 
 
1. บทน า 
ปัจจุบันการคน้ควา้และพฒันานวตักรรมด้านเทคโนโลย ี
การเกษตร นับว่ามีหลายๆ องค์กรให้ความสนใจและเร่ง
ศึกษากนัเป็นจ านวนมาก  เพ่ือเร่งส่งเสริมระบบการเกษตร
ของตนใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในปัจจุบนัการขยายพ้ืนท่ีภาคเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจการคา้
นั้นมีวงกวา้งออก ไปมาก  ท าให้ต่างฝ่ายต่างค้นควา้และ
สร้างส่ิงประดิษฐ์ท่ีเ อ้ือประโยชน์ต่อระบบเกษตรกรรม
โดยตรง  มะเขือเทศเป็นผกัชนิดหน่ึงท่ีมีราคาสูง  หากมีการ
คดัแยกขนาดและความสม- บูรณ์ของผลมะเขือเทศ  แต่
เน่ืองจากมะเขือเทศมีความบอบบางของผิว (คทัรลียา  พรม
รินทร์, 2560) จึงมีความยุ่งยากในการคัดแยกและใช้

เวลานานท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกไม่มีการคดัแยกขนาดของผล
มะเขือเทศได้ ท าให้จ าหน่ายในราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับ
ราคาท่ีมีการคดัแยกสีและขนาดเรียบร้อย หากลดขั้น ตอน
ในการคดัแยกลง โดยสร้างเคร่ืองคดัขนาดมะเขือเทศให้ กบั
เกษตรกรจะท าใหเ้กษตรกรสามารถคดัขนาดไดร้วดเร็วและ
จ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูง โดยเกษตรกรจะส่งมะเขือเทศไป
จ า- หน่ายมากข้ึน เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดและมี
รายไดเ้พ่ิมมากข้ึนตามมาดว้ย (ชโยดม  ตะ๊วรรณา และคณะ, 
2552) 

ดงันั้นหากใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยุกตโ์ดยสร้าง
เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศใหก้บัเกษตรกรสามารถช่วยลดเวลา
ในการคดัแยกขนาดและสีของมะเขือเทศ  และลดตน้ทุนดา้น
แรงงานในการคัดขนาดและสีของมะเขือเทศได้  ท าให้
มะเขือเทศท่ีมีสีและขนาดใกลเ้คียงกนั  สามารถจ าหน่ายได้
ในราคาท่ี  
สูงไดผ้ลก าไรเพ่ิมมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1  เพ่ือสร้างเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติท่ีสามารถ
คัดแยกสี ขนาดของมะเขือเทศและแบ่งน า้หนักพร้อมบรรจุ
ได้ 
2.2 เพ่ือหาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้เคร่ืองคัดแยกมะเขือ
เทศ 

อัตโนมติั 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี สาขาวชิาเทคโลโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ วทิยาลยัเทคนิคศรี
สะเกษ 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพอ่คา้คนกลางท่ี
จ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ  โดยก าหนดแบบเจาะจง จ านวน 5 คน  
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3.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  

ผูจ้ดัท าไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก มี
ล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 

3.2.1 ออกแบบและสร้างเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศ
อัตโนมติั        

หลกัการท างานของเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั มี
ขั้น 
ตอนดงัน้ี 

1) ใส่มะเขือเทศลงไปยงัถาดบรรจุ 
2) มะเขือเทศตกลงมายงัสายพานล าเลียง 
3) แลว้ผา่นไปยงัเซ็นเซอร์อ่านค่าสี 
4) เซ็นเซอร์อ่านค่าสีจะใช้หลกัการแยกความยาว

คล่ืนของแสงท่ีสะท้อนเข้ามายงั Photodiodes และส่ง
สัญญาณไปยงับอร์ดควบคุม Arduino เพื่อแปลงสัญญาณ
เป็นค่าสีต่างๆ และน าไปควบคุม Servo Motor เพื่อบงัคบัทิศ
ทางการไหลของมะเขือเทศ 

5) ลูกสีแดง ท่ีเซ็นเซอร์อ่านค่าสีจะมีความยาวคล่ืน
อยูใ่น ช่วง  570-750 nm และลูกสีเขียวจะมีความยาวคล่ืนอยู่
ในช่วง 495-570 nm 

6) เม่ือเซ็นเซอร์พบค่าสีแดงจะสั่ง Servo Motor 
หมุนไปท่ี 110 º หรือให้ลูกตกลงไปช่องทางขวา  แลว้ส่ง
ต่อไปยงัช่องคดัขนาดต่อไป 

7) เม่ือมะเขือเทศตกลงมายงัช่องคดัขนาดและคดั
ขนาดเรียบร้อยแลว้มะเขือเทศจะตกลงมายงัถงัพกัและไหล
ลงสู่ท่ีชัง่น ้ าหนกั 

8) เม่ือมะเขือเทศตกลงท่ีช่องชัง่น ้ าหนกัถึง 500 กรัม 
แลว้ Loadcellจะส่งค่าไปยงับอร์ด Arduino เพื่อไปควบคุม 
Servo Motor ให้ปิดช่องจ่ายมะเขือเทศเพ่ือให้ไดน้ ้ าหนัก
ตามท่ีตอ้งการ 

3.2.2 สร้างเคร่ืองตามโครงสร้างและการออกแบบ 
การออกแบบโครงสร้างมีการก าหนดขนาด  60x60x80 

ซม. โดยโครงสร้างใช้ท่อ PVC ท่ีมีน ้ าหนักเบาสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  ช้ินงานมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 
รูปที่  1การออกแบบตวัเคร่ืองดา้นขา้ง 

 
รูปที่  2การออกแบบตวัเคร่ืองดา้นหนา้ 

 
3.2.3  สร้างแบบสอบถาม 
สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

โครงการ 
3.2.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน น าไปทดลองใชก้บันกัศึกษาท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 7 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ 

3.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จากนั้นจดัพิมพไ์วใ้ห้

กลุ่มตวัอยา่ง  
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีสร้างข้ึนตามแบบของ ลิเคิร์ท 
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(Liker)  มี 3 ตอน  ดงัน้ี ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามตอนท่ี 2  ความความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอ่เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั  มี 10 
ขอ้ ลักษณะของแบบ สอบถามเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี 
พอใช ้นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลท าการวเิคราะห์โดยการใชค้่าเฉล่ีย 
(Mean) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
: S.D.) ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 ค่าเฉลีย่ (Mean)  
 หมายถึง  ค่าคะแนนตวัหน่ึงซ่ึงเกิดจากการเอาคะแนนทุก

ตวั 
มารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนของคะแนนทั้งหมด มีสูตร

ดงัน้ี 
 

�̅� =
∑ 𝑥

N
 

 

เม่ือ �̅� แทนคะแนนเฉล่ีย 
  ∑𝑥 แทนผล ร วมข อ งค ะ แนน
ทั้งหมด 

N แทนจ านวนพอ่คา้คนกลาง 
 

3.4.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) 

ใช้วิเคราะห์ค่าการกระจายของคะแนนของพ่อค้าคน
กลาง  มีสูตรดงัน้ี 

 

𝑆. 𝐷 = √
𝑛∑𝑓𝑥2 − (∑𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

เม่ือ 𝑆. 𝐷 แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
𝑥 แทนคะแนนดิบ 
𝑛 แทนจ านวนขอ้มูล 
𝑓 แทนความถ่ี 
∑ 𝑓𝑥 แทนค่าผลรวมทั้ งหมดของ

ความถ่ีคูณคะแนน 
 

3. ผลการวจิยั 

การทดสอบการท างานของเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศ
อตัโนมติั ในการคดัแยกสี  ขนาด  และชัง่น ้ าหนัก หลงัจาก
นั้นไดท้ าการทดลองเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั  โดย
ขอ้มูล  ท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์
และขอบเขตท่ีก าหนดไวเ้พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขและพฒันาเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติให้มี
ประสิทธิภาพการท างานสูงสุด 

4.1 ผลการจัดท าเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมติั 

การสร้างเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติ  มีการ
ออกแบบและสร้างข้ึนมาตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้
เ พ่ือให้คัดแยกสี  ขนาดและชั่งน ้ าหนักมะเ ขือ เทศ  ผู ้
ด าเนินงานได้ด าเนินการสร้าง และปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผูเ้ ช่ียวชาญแนะน าทั้ งด้านโครงสร้างและระบบควบคุม
อตัโนมติั เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติัท่ีเสร็จสมบูรณ์
ดงั รูปท่ี 3  และรูปท่ี  4 

 

 
รูปที่ 3 เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั (ดา้นหนา้) 
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รูปที่ 4  เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั (ดา้นหลงั) 

4.2 ผลการทดสอบการท างานเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศ

อัตโนมติั 

ผลการทดสอบเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมัติ 
สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

4.2.1  ผลการทดสอบการคัดแยกสี 

การทดสอบการคดัแยกสี  จะท าการทดสอบ 10 คร้ัง 
โดยใช ้
มะ เ ขือ เทศค ร้ั งละ  20  ลูก  เ พ่ือหาเปอ ร์ เ ซ็นต์ความ
คลาดเคล่ือนระหว่างการแยกดว้ยเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศ
อตัโนมติัท่ีพฒันาแลว้ เทียบกบัการแยกดว้ยแรงงานคน และ
หาค่าเฉล่ียของเวลาท่ีใชใ้นการคดัแยกมะเขือเทศ ดงัตารางท่ี 
1 
ตารางที่ 1การทดลองคดัแยกสีของมะเขือเทศดว้ยเคร่ืองท่ีพฒันาแลว้ 

การคดั   
คร้ังท่ี 

ค่าจริง ค่าทดลอง ค่าความคลาดเคล่ือน 
สีแดง 
(ผล) 

สีอ่ืนๆ
(ผล) 

สีแดง 
(ผล) 

สีอ่ืนๆ
(ผล) 

สีแดง 
(%) 

สีอ่ืนๆ 
(%) 

1 15 5 16 4 0 5 
2 15 5 16 4 0 5 
3 15 5 14 6 5 0 
4 15 5 15 5 0 0 
5 15 5 17 3 0 10 
6 15 5 14 6 5 0 
7 15 5 15 5 0 0 

8 15 5 16 4 0 5 
9 15 5 15 5 0 0 
10 15 5 17 3 5 5 

ค่าเฉลีย่ 1.5 3 
 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดลอง พบวา่ค่าความ
คลาดเคล่ือนจากการคดัดว้ยเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศ
อตัโนมติั มะเขือเทศสี 
แดง  มีความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ีย 1.5 เปอร์เซ็นต ์  มะเขือ
เทศ 
สีเขียว  มีความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ีย 3 เปอร์เซ็นต ์

4.2.2  ผลการทดสอบการคัดแยกขนาด 

การทดสอบการคดัแยกขนาด จะท าการทดสอบ 10 

คร้ังโดยใช้มะเขือเทศคร้ังละ 20 ลูกเพื่อหาเปอร์เซ็นต์

ความคลาดเคล่ือนในการคดัแยกมะเขือเทศเบอร์ 1 (ลูกท่ีมี

ขนาดเล็ก)  และมะเขือเทศเบอร์ 2 (ลูกท่ีมีขนาดใหญ่)  

ระหว่างการแยกด้วยเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติัท่ี
พฒันาแลว้เทียบกบัการแยกดว้ยแรงงานคนและหาค่าเฉล่ีย
ของเวลาท่ีใชใ้นการคดัแยกมะเขือเทศ ดงัตารางท่ี2 
 
ตารางที่ 2 การทดลองคดัแยกขนาดของมะเขือเทศ 

การคดั 
คร้ังท่ี 

ค่าจริง ค่าทดลอง ค่าความคลาดเคล่ือน 
เบอร์ 1 
(ผล) 

เบอร์ 2 
(ผล) 

เบอร์ 1 
(ผล) 

เบอร์ 2 
(ผล) 

เบอร์ 1 
(%) 

เบอร์ 2 
(%) 

1 10 10 8 12 10 0 
2 10 10 7 13 15 0 
3 10 10 9 11 5 0 
4 10 10 7 13 15 0 
5 10 10 8 12 10 0 
6 10 10 8 12 10 0 
7 10 10 9 11 5 0 
8 10 10 7 13 15 0 
9 10 10 10 10 0 0 
10 10 10 9 11 5 0 

ค่าเฉลี่ย 9 0   

 จ ากตารา ง ท่ี  2 ผลการทดลองพบว่ า มีค่ าความ
คลาดเคล่ือนจากการคัดด้วยเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศ

อตัโนมติั มะเขือเทศเบอร์ 1 หรือมะเขือเทศขนาดเล็กมี

ความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ีย  9 เปอร์เซ็นต์  ในขณะท่ี

มะเขือเทศเบอร์ 2  หรือขนาดใหญ่ไม่มีความผิดพลาด 
4.2.3  ผลการทดสอบการช่ังน า้หนัก 
ผลการทดสอบการชัง่น ้ าหนกัจะท าการทดสอบ 10 คร้ัง 

โดยใชม้ะเขือเทศจ านวน 7 กิโลกรัม เพ่ือหาเปอร์เซ็นตค์วาม 
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คลาดเคล่ือนระหวา่งการชัง่น ้ าหนักของโหลดเซลล์เบอร์ 1 
และเบอร์ 2 เทียบกบัตาชัง่สปริง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3การทดลองการชัง่น ้ าหนกัของมะเขือเทศ 

การชัง่ 
คร้ังท่ี 

ค่าจริง ค่าทดลอง 
ค่าความคลาด

เคล่ือน 
เบอร์ 1 
(กก.) 

เบอร์ 2 
(กก.) 

เบอร์ 1 
(กก.) 

เบอร์ 2 
(กก.) 

เบอร์ 1 
(%) 

เบอร์ 2 
(%) 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 
2 0.5 0.5 0.6 0.5 20 0 
3 0.5 0.5 0.5 0.55 0 10 
4 0.5 0.5 0.55 0.6 10 20 
5 0.5 0.5 0.6 0.5 20 0 
6 0.5 0.5 0.6 0.5 20 0 
7 0.5 0.5 0.5 0.6 0 20 
8 0.5 0.5 0.55 0.6 10 20 
9 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 
10 0.5 0.5 0.5 0.6 0 20 

ค่าเฉลี่ย 8 9 

  
จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองพบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือน
จากการคดัดว้ยเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั เคร่ืองชัง่

เบอร์ 1 ความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 8 เปอร์เซ็นต ์และ เคร่ือง

ชัง่เบอร์ 2 ความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย 9 เปอร์เซ็นต ์
4.2 ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจ  

การด าเนินงานในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ชิญกลุ่มพอ่คา้คน
กลางมาดูการสาธิตการท างานของเคร่ืองแลว้ใหป้ระเมิน
เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติัท่ีไดอ้อกแบบสร้างข้ึน 
จ านวน 5 คน และน าผลจากแบบสอบถามมาท าการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่  4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 2 40.00 
     หญิง 3 60.00 

รวม 5 100.00 

อาย ุ   
     นอ้ยกวา่ 31 ปี 0 0.00 
อาย ุ31 - 40 ปี 1 20.00 
     อาย ุ41 - 50 ปี 3 60.00 
อาย ุ51 ปีข้ึนไป 1 20.00 

รวม 5 100.00 

อาชีพ   
     เกษตรกร 2 40.00 
     คา้ขาย 3 60.00 

รวม 5 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 5 คน เป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เพศ
หญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อายุของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม นอ้ยกวา่ 31 ปี ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม  อาย ุ
31-40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาย ุ41-50 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และอายุ 51 ปีข้ึนไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  อาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถาม เกษตรกร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
คา้ขาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มพอ่คา้คนกลาง 

ขอ้ท่ี 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

X  S.D 
ระดบัความ
คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ขนาด,รูปร่างของ
เคร่ืองเหมาะสมกบั
การใชง้าน 

3 2    4.60 0.55 ดีมาก 

2 การวางต าแหน่งอุปกรณ์มี
ความเหมาะสมต่อการ 
ใชง้าน 

2 2 1   4.20 0.84 ดี 

3 สามารถเคล่ือนยา้ยได้
สะดวก 

 4 1   3.80 0.45 พอใช ้

4 ใชง้านง่ายไม่ซับซ้อน 2 1 2   4.00 1.00 ดี 
5 ความแขง็แรงทนทาน 2 3    4.40 0.55 ดี 
6 สามารถคดัแยกสีได้

เฉล่ีย 40 ลูกต่อ  1 
นาที 

1 2 1 1  3.60 1.14 พอใช ้

7 สามารถคดัแยกขนาด
ของมะเขือเทศได ้

2 3    4.40 0.55 ดี 

8 สามารถแบ่งน ้ า- หนกั
บรรจุมะเขือเทศ 500 
กรัมได ้  

1 4    4.80 0.45 ดีมาก 

9 สามารถท างาน
แบบต่อเน่ืองได ้

2 3    4.40 0.55 ดี 

10 ความเหมาะสมในการ
ออกแบบตวัเคร่ือง
โดยรวม 

4  1   
 

4.60 
 

0.89 
ดีมาก 

 รวมค่าเฉลี่ย 19 24 6 1  4.28 0.76 ดี 
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จากตารางท่ี 5 จะเห็นวา่ความพึงพอใจจากกลุ่มพอ่คา้คน
กลางท่ีมีต่อเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมัติ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัดี (4.28)  และความพึงพอใจของกลุ่ม
พ่อคา้คนกลางส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (0.76) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบั
ดีมาก คือ สามารถแบ่งน ้ าหนกับรรจุมะเขือเทศขนาด 500 
กรัมได้ (4.80) รองลงมาคือ ขนาด ,รูปร่างของเคร่ือง
เหมาะสมกบัการใชง้าน (4.60)  และความเหมาะสมในการ
ออกแบบตวั เคร่ือง โดยรวม (4.60 )  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดอยู่ในระดบัพอใช้ คือ สามารถคดัแยกสีไดเ้ฉล่ีย 40 
ลูกต่อ 1 นาที (3.60) 
 

 สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวจิยัเคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติั ดงัน้ี 
5.1 สรุปผลเคร่ืองคัดแยกมะเขือเทศอัตโนมติั  

 เคร่ืองท่ีสร้างข้ึนสามารถคดัแยกสี ขนาด และชัง่น ้ าหนกั

ตามท่ีออกแบบและศึกษา สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 

5.2 สรุปผลความพึงพอใจ 
 กลุ่มพอ่คา้คนกลางมีความพึงพอใจต่อเคร่ืองคดัแยก
มะเขือเทศอตัโนมติั พบวา่มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
(4.28) และความคิดเห็นจากกลุ่มพอ่คา้คนกลางส่วนใหญ่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (S.D = 0.76 ) 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าไดพ้บในการจดัท าเคร่ืองคดัแยกมะเขือ

เทศอตัโนมติั  มีดงัน้ี 
6.1 ปัญหาเร่ืองถาดใส่มะเขือเทศ 
 เน่ืองจากลูกมะเขือเทศส่วนมากไม่กลมแข็งเหมือนลูก
มะนาว ท าให้เกิดแรงเสียดทานมาก ส่งผลให้การไหลของ
มะเขือไปตามช่องทางชา้ลง 
6.2 ปัญหาเร่ืองแสง  
 ถา้บริเวณท่ีตั้งเคร่ืองมีแสงสว่างมากเกินไปอาจท าให้
เซ็นเซอร์อ่านค่าสีท างานผิดพลาด  
 ข้อเสนอแนะ 

เคร่ืองคดัแยกมะเขือเทศอตัโนมติันั้น ผูท่ี้สนใจสามารถ
น าโครงการน้ีไปพฒันาต่อยอดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
คณะผูจ้ดัท าโครงการมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

7.1 ควรปรับปรุงถาดใส่มะเขือเทศและระบบล าเลยีง  
7.2 ควรปรับปรุงในส่วนของระบบอ่านค่าสี  เพ่ือให้มคีวาม
แม่นย ามากขึน้ 
7.3 ระบบช่ังน า้หนักควรน าไปต่อยอดให้สามารถเลือก
บรรจุ  
น า้หนักได้ตามความต้องการ   

กติตกิรรมประกาศ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองแยกเมลด็ฝ้าย 
Cotton Seed Splitting Machine 

 
สุเทพ  คล้ายชม1,* อ ามาตย์ ประเทืองสุข1ธีระยุทธ สุวรรณจกัร 1และสถาพร  ศรีใจวงศ์1 

 
 
 

Abstract 

 The purposes of this researchare 1) To makecotton seeds splitting machines and 2) To find the test the efficacy of 
cotton seeds splitting machines, The samplegroup are 5 members of The Ban Tha Pongweavinggroupat Moo 5, 
BanThaPong, TambonSoemsai, AmphoeSoemngam, Lampang. The statistics analysis are mean and the standard deviation. 
From the result of analytical opinion’s questionnaire found that thiscotton seeds splitting machines is useful, neat and 
convenient at the very good satisfaction level and the 3 times of splitting experiment by using a kilo of cotton seed intime 
found that after the seeds spilt, the cotton wool will be mostly separated from the seed but only a few pieces of seed still 
doesn’t and the average of spilt time is 55 minutes per kilogram.The suggestions for next project development are about the 
shaft which should be more smooth, not too thin or thick and the user should bring the cotton to be sun about 30 minutes 
before splitting to avoid the seed humidity 

 
Keywords : Cotton Seed Splitting Machine. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเคร่ืองแยกเมล็ด
ฝ้าย และ 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองแยก
เมลด็ฝ้าย กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกในกลุ่มทอผา้บา้นท่าโป่ง 
หมู่ 5 บา้นท่าโป่ง ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดั
ล าปาง จ านวน 5 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะห์
แบบสอบถาม พบว่า เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้ายท่ีสร้างข้ึนมาน้ี มี
ประโยชน์ในการน าไปใชง้าน มีความประณีตของผลงาน 
และมีความสะดวกในการใชง้านอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และ
ท าการทดลองแยกเมล็ดฝ้าย จ านวน 3 คร้ัง โดยการใชฝ้้าย
ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง ผลการทดลอง พบว่า การใช้
เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย เพื่อใช้ในการแยกเมล็ดฝ้าย หลงัจาก
แยกเมล็ดฝ้ายเสร็จเรียบร้อยแลว้ ลกัษณะของปุยฝ้ายท่ีแยก
เมล็ดออกแลว้ปุยฝ้ายจะแยกตวัออกจากเมล็ด แต่ยงัมีเศษ
เมลด็ท่ีแตกติดอยูเ่ล็กนอ้ย และมีระยะเวลาในการแยกเมล็ด
เฉล่ียเท่ากบั 55 นาที 
 ขอ้เสนอแนะในการพฒันางานวจิยัคร้ังต่อไป ควรปรับปรุง
ในส่วนของแกนเพลา โดยท าการกัดลายแกนเพลาให้มี
ลักษณะท่ีไม่หยาบจนเ กินไป และไม่บางหรือหนา
จนเกินไป และก่อนการแยกเมล็ดฝ้ายทุกคร้ัง ควรจะน าฝ้าย
ไปตากแดดก่อนอยา่งนอ้ย 30 นาที เพ่ือระบายความช้ืน 

 

1. บทน า 

ในปัจจุบนัโลกมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปมาก และใน
ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มใน
ประเทศไทยมีการออกแบบและพฒันาเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีท ามาจากเส้นใยฝ้ายมากยิ่งข้ึน แต่ฝ้ายมีกระบวนการใน
การผลิตและแปรรูปท่ียุง่ยาก  

โดยเฉพาะขั้นตอนในการแยกเมล็ดออกจากปุย
ฝ้าย จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ในขณะท าการแยกเมล็ดออก
จากปุยฝ้ายนั้นตอ้งจบัดา้มหมุนตลอดเวลา เกิดความเม่ือยลา้ 
และอีกทั้ งย ัง  ใช้ระยะเวลาในการแยกเมล็ดฝ้ายนาน
พอสมควร 

 ดังนั้ น คณะผู ้วิจัย ได้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงไดท้ าการสร้างและทดสอบหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองแยกเมลด็ฝ้าย  
2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อสร้างเคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย และเพื่อทดสอบหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองแยกเมลด็ฝ้าย 
3. สมมตฐิานของการวจิยั  

เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย สามารถแยกฝ้ายออกจาก
เมลด็ฝ้ายได ้

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือท่ี
แยกเมล็ดฝ้ายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ความสะดวกสบายและยงัช่วยประหยดัเวลาในการแยก
เมล็ดฝ้าย อีกทั้ งยงัช่วยเพ่ิมรายได้และส่งเสริมอาชีพของ
กลุ่มทอผ้าในหมู่บ้าน และเป็นการน าเอาเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาประยุกต์ใช้การจัดท าส่ิงประดิษฐ์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.1ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวจิยัไดก้ าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชากรคือสมาชิกในกลุ่มทอผา้บา้นท่าโป่ง  
กลุ่มตวัอยา่ง คือสมาชิกในกลุ่มทอผา้บา้นท่าโป่ง 

หมู่ 5 บา้นท่าโป่ง ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดั
ล าปาง จ านวน 5 คน 

4.2เคร่ืองมือในการวจิยัและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

คณะผูว้จิยั เดินทางไปท่ีกลุ่มทอผา้บา้นท่าโป่ง หมู่ 
5 ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จงัหวดัล าปาง โดยขอ
ความอนุเคราะห์จากหัวหนา้กลุ่มทอผา้ เพ่ือน าเอาเคร่ืองมือ
และแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการทดลองเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง ท าการทดลองแยกเมล็ดฝ้าย จ านวน 3 คร้ัง โดย
ใชฝ้้ายปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง และท าการจบัเวลา เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัโครงแยกเมล็ดฝ้ายแบบโบราณ ตรวจสอบ
คุณภาพของปุยฝ้ายไดท่ี้ท าการแยกเมล็ดออก และประเมิน
การท างานของเคร่ืองแยกเมลด็ฝ้าย 
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ภาพที่ 1 สถานท่ีเผยแพร่โครงการ 

 

 

ภาพที่ 2 เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย 

 

4.3  การวจิยัและวธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ การหา

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ป
เทียบกบัเกณฑเ์พ่ือแปลความหมาย 
 

3. ผลการวจิยั 

1. การวเิคราะห์แบบสอบถาม 

   ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์แบบสอบถาม 

ที ่ รายการ x̅ SD แปลผล 

1 การเลือกใชว้สัดุท่ีคุม้ค่าและเหมาะสม 3.6 0.55 มาก 
2 ความคุม้ค่ากบัราคาตน้ทุนการผลิต 4.2 0.84 มาก 
3 ความมัน่คงและแขง็แรง 4.6 0.55 มากที่สุด 
4 ความประณีตของผลงาน 4.6 0.89 มากที่สุด 
5 ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.4 0.55 มาก 

6 
ความเหมาะสมของรูปลกัษณ์การ
ออกแบบ 

4.4 0.55 มาก 

7 การบ ารุงรักษา 4.4 0.55 มากที่สุด 
8 ความสะดวกในการใชง้าน 4.6 0.55 มากที่สุด 
9 ประสิทธิภาพในการท างาน 3.8 0.84 มาก 
10 ประโยชน์ในการน าไปใชง้าน 4.6 0.84 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

พบวา่ เคร่ืองแยกเมลด็ฝ้ายท่ีสร้างข้ึนมาน้ีมีประโยชน์ในการ
น าไปใชง้าน มีความประณีตของผลงาน และมีความสะดวก
ในการใชง้านอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x̅= 4.6) 

 ผลการทดลอง 

   ตารางที่ 2 ผลการทดลองเคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย 

คร้ังที่ 
ลักษณะของปุยฝ้าย 
ที่แยกเมล็ดออกแล้ว 

ระยะเวลาในการแยกเมล็ดฝ้าย  
1 กิโลกรัม 

1 
ปุยฝ้ายแยกตวัออกจากเมล็ด 
แต่ยงัมีเศษเมล็ดท่ีแตกติดอยู่

เล็กนอ้ย 
58 นาที  

2 
ปุยฝ้ายแยกตวัออกจากเมล็ด 
แต่ยงัมีเศษเมล็ดท่ีแตกติดอยู่

เล็กนอ้ย 
50 นาท ี

3 
ปุยฝ้ายแยกตวัออกจากเมล็ด 
แต่ยงัมีเศษเมล็ดท่ีแตกติดอยู่

เล็กนอ้ย 
56 นาท ี

ค่าเฉล่ีย 55 นาท ี
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จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองเคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย 
พบว่า ลกัษณะของปุยฝ้ายท่ีแยกเมล็ดออกแลว้ ปุยฝ้ายจะ
แยกตวัออกจากเมล็ด แต่ยงัมีเศษเมล็ดท่ีแตกติดอยู่เล็กนอ้ย 
และใชร้ะยะเวลาในการแยกเมลด็ฝ้ายเฉล่ีย 55 นาที 

ผูจ้ดัท าไดน้ าเอาโครงการไปเผยแพร่ท่ี กลุ่มทอผา้
บา้นท่าโป่ง หมู่ 5 บา้นท่าโป่ง ต าบลเสริมซา้ย อ าเภอเสริม
งาม จงัหวดัล าปาง  
 

 
ภาพที่ 3  การทดสอบการท างานของเคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย

ภาพที่4  การทดลองเคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย 

 
ภาพที่ 5ลกัษณะของปุยฝ้ายท่ีแยกเมล็ดเสร็จแลว้ 

 
 สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามพบวา่ เคร่ืองแยก
เมลด็ฝ้ายท่ีสร้างข้ึนมาน้ี มีประโยชน์ในการน าไปใชง้าน มี
ความประณีตของผลงาน และมีความสะดวกในการใชง้าน
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และท าการทดลองแยกเมลด็ฝ้าย 
จ านวน 3 คร้ัง โดยการใชฝ้้ายปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อคร้ัง ผล
การทดลองพบวา่ การใชเ้คร่ืองแยกเมลด็ฝ้าย เพื่อใชใ้นการ
แยกเมลด็ฝ้าย หลงัจากแยกเมลด็ฝ้ายเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
ลกัษณะของปุยฝ้ายท่ีแยกเมลด็ออกแลว้ปุยฝ้ายจะแยกตวั
ออกจากเมลด็ แต่ยงัมีเศษเมลด็ท่ีแตกติดอยูเ่ลก็นอ้ย และมี
ระยะเวลาในการแยกเมลด็เฉล่ียเท่ากบั 55 นาที 

อภิปรายผลการวจิยั 

  ผลการวิจัย พบว่า เม่ือท าการทดลองแยกเมล็ด
ฝ้าย จ านวน 3 คร้ัง โดยการใชฝ้้ายปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อ
คร้ัง ลักษณะของปุยฝ้ายท่ีแยกเมล็ดออกแล้วปุยฝ้ายจะ
แยกตวัออกจากเมล็ด แต่ยงัมีเศษเมล็ดท่ีแตกติดอยู่เล็กนอ้ย 
และมีระยะเวลาในการแยกเมล็ดเฉล่ียเท่ากบั 55 นาที จาก
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เคร่ืองแยกเมล็ดฝ้าย
เคร่ืองน้ี มีวิธีการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยาก มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภยั เหมาะส าหรับการน ามาใชง้านในกลุ่มทอภาพเป็น
อยา่งยิง่ 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับปรุงในส่วนของแกนเพลา โดยท าการกดั

ลายแกนเพลาใหมี้ลกัษณะท่ีไม่หยาบจนเกินไป และไม่บาง
หรือหนาจนเกินไป และส่ิงท่ีขาดไม่ได้ คือ ก่อนการแยก
เมล็ดฝ้ายทุกคร้ัง ควรจะน าฝ้ายไปตากแดดก่อนอย่างน้อย 
30 นาที เพ่ือระบายความช้ืน 
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เคร่ืองฝานกล้วย 
Banana Slicer Machine  
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Abstract 

 According to the project organizers, the idea was to design and build a banana slicer. To be used for the benefit of 
communities and merchants for use in various benefits such as reducing the time to slice bananas Help reduce labor And 
increase the production of banana slice And banana peels are also used to make compost. The banana slicer that the 
project team has prepared has scope and limitations in working, which is the prototype. There is a small banana slice that is  
taken from the garden or the villagers planted to be processed into banana peeling bananas. Connect the fried bananas, 
dried bananas, etc. for household use and produce as long as local. The approximate dimension of the machine is 50 cm 
wide, 60 cm long, 55 cm high. There are electric motors alternating parallel ¼ force etc. Power transmission through belts 
and pulleys Drive the shaft set Which the shaft set will be attached to the blade tray by using the rotating blade of the blade 
made from the Arcilic plate that is attached to the blade which will use the rotation of the shaft to be vertical. horizontal 
Can produce bananas in both thick sheets and thin sheets according to the needs of manufacturers on the same device 
Banana slicing with the machine will have a banana slot at the same time, the machine will rotate the banana slices into 
sheets. With slabs that were slice and then fell through the compartment with the receptacle and then processed to other 

From the banana slice test using 10 slices of banana, it was found that the banana slice can slice the banana at a ratio of 
1 kg of bananas. It can be slice by using about 7 minutes. The percentage of bananas that are already slice is approximately 
90%. With pre-slice weight As for the missing weight, about 10% is due to slice the banana into fragments. Slice bananas 
with a thickness of not more than 1.75 mm and banana slices can work at 85%. 
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บทคดัย่อ 

ตามท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงการไดมี้ความคิดท่ีจะออกแบบ
และสร้างเคร่ืองฝานกลว้ยข้ึน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนและพ่อคา้แม่ขายน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ในดา้น
ต่างๆ เช่น ช่วยลดเวลาในการฝานกลว้ย ช่วยลดแรงงานคน 
และเพ่ิมผลผลิตในการฝานกลว้ย และเปลือกกลว้ยยงัน าไป
ท าปุ๋ยหมกัไดอี้กดว้ย 

เคร่ืองฝานกลว้ยท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงการไดจ้ดัท าข้ึนน้ีมี
ขอบเขตและขอ้จ ากดัในการท างาน คือ เป็นเคร่ืองตน้แบบ 
มีขนาดเลก็ใชฝ้านกลว้ยท่ีน ามาจากสวนหรือท่ีชาวบา้นปลูก
ไวเ้พื่อน ามาแปรรูปเป็น กลว้ยฉาบ กลว้ยเช่ือม กลว้ยทอด 
กล้วยตาก เป็นต้น ใช้ในครัวเรือนและผลิตจ านานตาม
ทอ้งถ่ินได ้ขนานมิติของเคร่ืองโดยประมาณคือ กวา้ง 50 
ซม. ยาว 60 ซม. สูง 55 ซม. มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสนสลบั
ขนาน ¼ แรงเป็นตน้ก าลงั ส่งก าลงัผ่านสายพานและพูลเลย ์
ขบัใหชุ้ดเพลาหมุน ซ่ึงชุดเพลาจะติดกบัถาดใบมีดโดยอาศยั
หลกัการหมุนของถาดใบมีดท่ีท ามาจากแผ่น Arcilicท่ียึดติด
กบัใบมีดซ่ึงจะใชก้ารหมุนของเพลาจะเป็นแนวตั้งลกัษณะ
ของใบมีดจะเป็นแนวนอน สามารถผลิตกลว้ยได้ทั้ งแผ่น
หนาและแผ่นบางตามความต้องการของผูผ้ลิตในเคร่ือง
เ ดียวกัน การฝานกล้วยด้วยเค ร่ืองจะมีช่องใส่กล้วย
ขณะเดียวกนักนัเคร่ืองก็จะหมุนฝานกลว้ยออกเป็นแผ่นๆ 
โดยแผ่นท่ีถูกฝานแลว้ก็ตกลงผ่านช่องท่ีมีภาชนะรองรับ
และก็น าไปแปรรูปอ่ืนๆ 

จากการทดสอบการฝานกลว้ยโดยใชเ้คร่ืองฝานกลว้ย
จ านวน 10 คร้ัง พบวา่เคร่ืองฝานกลว้ยสามารถฝานกลว้ยใน
อัตราส่วนกล้วย 1 กิโลกรัมสามารถฝานได้โดยใช้เวลา
ประมาณ 7 นาที คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องกลว้ยท่ีถูกฝานแลว้
ประมาณ 90 % เม่ือเปรียบเทียบกับน ้ าหนักก่อนฝาน ใน
ส่วนน ้ าหนักท่ีขาดหายไปประมาณ 10 % เกิดจากการฝาน
กลว้ยท่ีเป็นเศษ ส่วนกลว้ยท่ีฝานไดมี้ความหนาไม่เกิน 1.75 
มม.และเคร่ืองฝานกลว้ยสามารถท างานไดจ้ริงท่ี 85 % 

 

1. บทน า 
ในการแปรรูปกลว้ยเพ่ือท าเป็นกลว้ยฉาบนั้นมีขั้นตอน

การท าหลายขั้ นตอน แต่ละขั้ นตอนไม่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพียงแต่ต้องอาศัยความช านานของผูป้ฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะขั้ นตอนการฝานกล้วยเป็นแผ่นบางๆจาก
การศึกษากลุ่มผูผ้ลิตกลว้ยฉาบเพ่ือส่งขายตามท้องตลาด 
พบว่าขั้นตอนการฝานกลว้ยใชว้ิธีการไสกลว้ยทีละลูกผ่าน
ตวัไส ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัการท าน ้ าแข็งไสจากการศึกษา
ต่อไปพบว่า ผลผลิตท่ีไดจ้ากการไสกลว้ยผ่านตวัไส ใน 1 
กิโลกรัม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 15 นาที ท่ีเวลา 1 ชัว่โมง จะไดก้ลว้ย 
4 กิโลกรัม ซ่ึงเปรียบเทียบเวลากับผลผลิตท่ีได้ ถือว่าได้
ผลผลิตปริมาณน้อยมาก เน่ืองจากน ้ าหนักกลว้ยดิบท่ีผ่าน
การทอดกรอบแลว้ น ้ าหนักจะลดลงคร่ึงหน่ึงของน ้ าหนัก
กลว้ยทั้ งหมด นั่นแสดงว่ากลว้ย 4 กิโลกรัม จะเหลืออยู่ 2 
กิโลกรัมการฝานกล้วยด้วยมือมีก าลังการผลิตน้อยไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  จากปัญหาดงักล่าว
คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาและออกแบบเคร่ืองฝานกลว้ย โดย
ท าการออกแบบและสร้างใบมีดฝานกลว้ย 2 ใบมีด ฝาน
กลว้ยตามแนวนอนโดยป้อนกลว้ยขา้งละ 5-6 ลูกตามขนาด
ของกล้วย โดยมีความหนาสม ่าเสมอกัน ท าให้การฝาน
กลว้ยมีความสะดวกปลอดภยัและไดป้ริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1) เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะวิชาชีพของนักศึกษาได้

พฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 
2) สร้างเคร่ืองฝานกลว้ยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้

ประกอบอาชีพ 
3) เพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองฝานกลว้ย 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 1) กลว้ยท่ีจะน ามาฝานจะตอ้งฝานไดค้วามหนาไม่เกิน 
1.75 มม. 
 2) เคร่ืองท่ีใชฝ้านกลว้ยสามารถใชง้านไดจ้ริงท่ี 85 % 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
รายงานวิจัยโครงการเคร่ืองฝานกล้วย ในงานด้านการ

บริหารจดัการ มีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการติดตามประเมินผล ไดแ้ก่ 
นกัศึกษา ครู  ผูท่ี้ทดลองใชง้านเคร่ืองฝานกลว้ย ผูว้จิยัได้
เลือกเก็บตวัอยา่งจากกลุ่มนกัศึกษา ครูผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้
ทดลองใชง้านเคร่ืองฝานกลว้ย แบบประเมินมีทั้งหมด  
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จ านวน  30 คน กรอกขอ้มูลน าส่งผูว้จิยั เพ่ือสรุปวเิคราะห์
และแปรผลต่อไป 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  
แบบประเมินการใชง้านเคร่ืองฝานกลว้ยซ่ึงมีรายละเอียด  
ดงัน้ี 

การวเิคราะห์ผลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Division; S.D.) และจดัล าดบั
ความส าคญัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
แจกแจงโดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ ดว้ยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และหาร้อยละ (Percent)  เพื่อประมวลผล
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรม  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามแบบตรวจสอบวเิคราะห์
โดยใชร้้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Division; S.D.) จากระดบัคะแนน 
(Rating scale) ท่ีไดก้ าหนดค่าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบ
ประเมินผลไว ้5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบัมากท่ีสุด 5 คะแนน      คิดท่ี   100 % 
  ระดบัมาก 4 คะแนน คิดท่ี   80 % 
 ระดบัปานกลาง 3 คะแนน คิดท่ี   60 % 
  ระดบันอ้ย 2 คะแนน คิดท่ี   40 % 

 ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน คิดท่ี   20 % 
จากนั้นน าคะแนนระดบัความคิดเห็นมาแปรผลหา

ค่าเฉล่ีย และจดัเป็นระดบัคุณภาพตามเกณฑต์่อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.50  รายการนั้นอยูใ่น
ระดบันอ้ยท่ีสุดตอ้งปรับปรุงอยา่งยิง่ 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50  รายการนั้นอยูใ่นระดบั
นอ้ยตอ้งปรับปรุง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง   2.51-3.50  รายการนั้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง   3.51 - 4.50  รายการนั้นอยูใ่น
ระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง   4.51-5.00  รายการนั้นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด 

นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ จะเป็นขอ้มูลปลายเปิด  วเิคราะห์โดยจดักลุ่ม  
(Grouping) หาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้เรียงล าดบั
ความส าคญั (Sorting) น าเสนอขอ้มูลเป็นเชิงบรรยาย 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
2.3สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู 

ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ประกอบดว้ย  แบบประเมิน 
จ านวน  30  ชุด  แต่ละชุดประกอบดว้ย 

ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและน าเสนอขอ้มูลดว้ยตวัเอง  
แจกแจงความถ่ีดว้ยกราฟแท่ง  ซ่ึงมีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

ร้อยละ   =  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง x 100  
    จ านวนทั้งหมด 

ตอนท่ี  2 เป็นการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินการ  จ านวน  30  ขอ้เรียงตามล าดบัจาก  a1 ถึง a 30   
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและอตัราส่วนร้อยละ
น าเสนอขอ้มูลและตารางแจกแจงความถ่ี  ร้อยละของขอ้มูล  
และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

สูตรการหารค่าเฉล่ีย x ̅ = 
 

 =    
โดยท่ี 

�̅� =  ค่าเฉล่ียทางเลขคณิต 
  Xn =  ขอ้มูลท่ีอ่านหรือท าการ

วดั 
 N   =จ านวนของขอ้มูล             
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็นค่าวดัการกระจายท่ี

ส าคญัทางสถิติ เพราะเป็นค่าท่ีใชบ้อกถึงการกระจายของ
ขอ้มูลไดดี้กวา่ค่าพิสยั และค่าส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย  การหา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสามารถหาได ้2 วธีิ 
 1. การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณี
ขอ้มูลไม่ไดมี้การแจกแจงความถ่ี สามารถหาไดจ้ากสูตร 
 สูตรท่ี 1  
 
 สูตรท่ี 2   
 เม่ือ   S.D. คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   คือ ขอ้มูล (ตวัท่ี 1,2,3...,n) 
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   คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

   คือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 หมายเหต ุ ในกรณีท่ี  เป็นทศนิยมท าใหเ้กิดความ
ยุง่ยากในการค านวณ จึงควรเลือกใชสู้ตรท่ี 2 

2. 4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
ตารางที ่1 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

รายการ 
ปี2557 หมายเหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  
1. เสนอและขออนุมติัโครงการ     
2. ขออนุญาตด าเนินโครงการ     
3. ด าเนินการตามโครงการสร้างทดลอง     
4. สรุปโครงการ     

 
2.5การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การสร้างเคร่ืองฝานกลว้ย ผูว้ิจยัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลาในการฝานกลว้ยเพื่อน ากลว้ย
มาแปรรูปโดยท าการศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลและน าไปแปร
ผลต่อไปน้ี 

2.5.1 ทดลองความเร็วในการฝานกล้วยน า้หว้า 
ตารางที ่2ทดลองความเร็วในการฝานกลว้ยน ้ าหวา้ 

ที ่ เวลา 
(วินาที/แผ่น) 

ความหนา (มม.) หมายเหตุ 

1. 0.1553 1.20  

2. 0.1553 1.25  

3. 0.1553 0.95  

4 0.1553 1.00  

ตารางที ่2 (ต่อ) 

ที ่ เวลา 
(วินาที/แผ่น) 

ความหนา (มม.) หมายเหตุ 

5. 0.1553 1.02  

6. 0.1553 1.03  

7. 0.1553 1.00  

8. 0.1553 1.01  

9. 0.1553 1.05  

10. 0.1553 1.00  

11. 0.1553 1.20   

12. 0.1553 1.25  

13. 0.1553 0.95  

14. 0.1553 1.00  

15. 0.1553 1.02  

16. 0.1553 1.03  

17. 0.1553 1.00  

18. 0.1553 1.01  

19. 0.1553 1.05  

20. 0.1553 1.00  

21. 0.1553 1.20   

22. 0.1553 1.25  

23. 0.1553 0.95  

24. 0.1553 1.00  

25. 0.1553 1.02  

26. 0.1553 1.03  

27. 0.1553 1.00  

28. 0.1553 1.01  

29. 0.1553 1.05  

30. 0.1553 1.00  

X  1.051 

S.D. 0.09 

 
จากสถิติกลว้ยท่ีฝานได้จากผลการทดสอง จ านวน  

30 คร้ัง คือ ความหนาของกลว้ย 1.20 มม. มีจ านวน 6 แผ่น 
ความหนาของกลว้ย 1.25 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความหนา
ของกลว้ย 0.95 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความหนาของกลว้ย 
1.00 มม. มีจ านวน 18 แผ่น ความหนาของกลว้ย 1.02 มม. มี
จ านวน 6 แผ่น ความหนาของกล้วย 1.03 มม. มีจ านวน 6
แผ่นความหนาของกลว้ย 1.01 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความ
หนาของกลว้ย 1.05 มม. มีจ านวน 6 แผน่ 

 2.5.2 ตารางบันทึกข้อมลูการศึกษาทดลอง 
จากการทดลองโดยเลือกมา จ านวน 10 คร้ัง 
ตารางที ่3ตารางบนัทึกขอ้มูลการศึกษาทดลอง 

ที ่ กล้วย(หวี)/
ลูก 

น ้าหนักกล้วยที่
ฝาน(กก.) 

เวลา(นาที) หมายเหตุ 

1. 1(14 ลูก) 0.3 1.00  
2. 2 (28 ลูก) 0.7 1.25  
3. 3 (42 ลูก) 1.1 1.50  
4. 4 (56 ลูก) 1.5 2.00  
5. 5 (70 ลูก) 1.9 2.25  
6. 6 ( 84 ลูก) 2.5 2.50  
7. 7 ( 98 ลูก) 2.9 3.00  
8. 8 (112 ลูก) 3.5 3.25  
9. 9 ( 126 ลูก) 3.9 3.50  
10. 10 (140 ลูก) 4.5 4.00  
รวม 55 (770ลูก) 22.8 24.25  

จากการทดสอบการใชง้านเคร่ืองฝานกลว้ย คร้ังท่ี 1 
ผลการทดลอง คือ กลว้ย 1หวี 14ลูกน ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได ้
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0.3 กรัม ใช้เวลา 1.00 นาที การทดลองคร้ังท่ี 2 ผลการทด
สอง คือ กลว้ย 2 หวี 28 ลูก น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้0.7 กรัม 
ใช้เวลา 1.25 นาที การทดลองคร้ังท่ี 3 ผลการทดลอง คือ 
กลว้ย 3 หวี 42 ลูก น ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได้ 1.1กิโลกรัม ใช้
เวลา 1.50 นาที คร้ังท่ี 4 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 4 หว ี56 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้1.5 กิโลกรัม ใชเ้วลา 2.00 นาที จาก
การทดสอบคร้ังท่ี 5 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 5 หวี 70 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้1.9 กิโลกรัม ใชเ้วลา 2.25 นาที จาก
การทดสอบคร้ังท่ี 6 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 6 หวี 84 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้2.5  กิโลกรัม ใชเ้วลา 2.50 นาที คร้ัง
ท่ี 7 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 7 หวี 98 ลูกน ้ าหนักกลว้ยท่ี
ฝานได ้2.9 กิโลกรัม ใชเ้วลา 3.00 นาที จากการทดสอบคร้ัง
ท่ี 8 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 8 หวี 112 ลูก น ้ าหนกักลว้ยท่ี
ฝานได ้3.5 กิโลกรัม ใชเ้วลา 3.25 นาที จากการทดสอบคร้ัง
ท่ี 9 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 9 หวี 126 ลูก น ้ าหนกักลว้ยท่ี
ฝานได ้3.9  กิโลกรัม ใชเ้วลา 3.50 นาที จากการทดสอบคร้ัง
ท่ี 10 ผลการทดสอบ คือ กลว้ย 10 หวี 140 ลูก น ้ าหนกักลว้ย
ท่ีฝานได ้4.5  กิโลกรัม ใชเ้วลา 4.00 นาที รวมทั้งหมด 
กลว้ย 55 หวี 770 ลูก น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้22.8 กิโลกรัม 
ใชเ้วลา 24.25 นาที 
 4.6 ข้อมลูเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
6 
0 

 
100.0 

0.0 
รวม 6 100 

2 วฒุิการศึกษา 
- ต ่ากวา่ป.ตรี 
- ป.ตรี 
- อ่ืน 

 
0 
5 
1 

 
0 

83.33 
16.67 

รวม 6 100 

3 
 

ต าแหน่ง 
-ครู 
-อาจารย ์
-อ่ืนๆ 

 
5 
1 
0 

 
83.33 
16.67 

0 
รวม 6 100 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพศหญิงไม่มี

ผูต้อบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 0 สถานะผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 สถานะครู/อาจารย ์จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองฝานกลว้ย 
 
ตารางที่ 5แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองฝานกลว้ย 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
(S.D.) การแปรผล 

1. ด้านการท างานของเคร่ือง    

1.1 ขั้นตอนการใชง้านไม่ยุง่ยากซับซ้อน 4.67 .55 มากที่สุด 

1.2 การออกแบบมีความปลอดภยัในการ
ใชง้าน 

4.88 .62 มากที่สุด 

1.3มีความเหมาะสมในการใชง้าน 4.90 .74 มากที่สุด 

1.4วสัดุท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายใน
ทอ้งตลาด 

4.74 .69 มากที่สุด 

1.5 จดัวางช้ินส่วนอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

4.67 .55 มากที่สุด 

1.6 การจบัยดึชิดช้ินส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั
มีความถูกตอ้ง 

4.92 .63 มากที่สุด 

2. ด้านการใช้งานและการสร้าง    

2.1 การออกแบบตามหลกัวชิาการ 4.67 .55 มากที่สุด 

2.2 มีความปลอดภยัในการในการท างาน 4.67 .55 มากที่สุด 

2.3 มีความเหมาะสมในการเลือกใช้วสัดุ 4.88 .62 มากที่สุด 

2.4สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 4.74 .69 มากที่สุด 

2.5 มีความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 4.92 .63 มากที่สุด 

2.6 ขนาดของเคร่ืองมีความเหมาะสมกบั
ผูใ้ชง้าน 

4.67 .55 มากที่สุด 

ผลรวมค่าเฉล่ีย x  4.77   

 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการการจดัท า
เคร่ืองฝานกลว้ยโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( = 4.92) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 รายการโดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
ดา้นการท างานของเคร่ือง คือ การจบัยดึชิดช้ินส่วนต่างๆ เขา้
ด้วยกันมีความถูกต้อง ( = 4.92) รองลงมาคือ มีความ
เหมาะสมในการใช้งาน (  = 4.90) การออกแบบมีความ
ปลอดภยัในการใชง้าน ( = 4.88 ) วสัดุท่ีใชส้ามารถหาไดง่้าย
ในทอ้งตลาด ( = 4.74) ขั้นตอนการใชง้านไม่ยุง่ยากซบัซอ้น
และจดัวางช้ินส่วนอุปกรณ์มีความเหมาะสม ( = 4.67)  ดา้น
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การใช้งานและการสร้าง คือ  มีความรวดเ ร็วในการ
ปฏิบติังาน ( = 4.92) มีความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัดุ ( = 
4.88) สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก ( = 4.74)  การออกแบบ
ตามหลกัวิชาการ, มีความปลอดภยัในการในการท างานและ
ขนาดของเคร่ืองมีความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน ( = 4.67)   
  2.6.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดท าเคร่ืองฝานกล้วยโดยผู้ชม และผู้ ท่ีทดลองใช้ 
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถามของเคร่ืองฝานกลว้ย 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม
ของเคร่ืองฝานกลว้ย 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
28 
2 

 
93.3 
6.6 

รวม 330 100 

2 สถานะ 
- นกัเรียน 
- ครู/เจา้หนา้ท่ี 
- อ่ืน 

 
26 
4 

 
86.6 
13.3 

รวม 30 100 

3 
 

ระดบัชั้น 
-ปวช. 
-ปวส. 
-อ่ืนๆ 

 
2 
24 
4 

 
6.6 
80.0 
13.3 

รวม 30 100 

   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 เพศหญิง จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
6.6 ซ่ึงอยู่ในสถานะนักเรียนทั้งหมด จ านวน 26 คนคิดเป็น
ร้อยละ 86.6 สถานะครู/เจา้หนา้ท่ี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 อยู่ในระดบัชั้น ปวช. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.6 ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 อ่ืนๆ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
  2.6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดท าเคร่ืองฝานกล้วยโดยผู้ชมและผู้ ท่ีทดลองใช้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
เคร่ืองฝานกลว้ย 

ตารางท่ี 7 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชเ้คร่ืองฝานกลว้ย 

 
รายการ 
 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
(S.D.) การแปรผล 

1. ด้านการท างานของเคร่ือง    

1.1 การท างานของส่วนประกอบ
ต่างๆ 

4.67 .55 มากที่สุด 

1.2 การท างานตามวตัถุประสงค ์ 4.88 .62 มากที่สุด 

1.3 การท างานมีความปลอดภยั 4.90 .74 มากที่สุด 

2. ด้านการใช้งาน    

2.1 การใชง้านง่าย (มีขั้นตอนไม่
ยุง่ยาก) 

4.67 .55 มากที่สุด 

2.2 การบ ารุงรักษาท าไดง่้าย 4.67 .55 มากที่สุด 

3. ด้านอ่ืนๆ    

3.1 การสาธิตไดถู้กตอ้ง 4.88 .62 มากที่สุด 

3.2 การท างานเป็นทีม 4.74 .69 มากที่สุด 

ผลรวมค่าเฉล่ีย x  4.77   

   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.90) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 7 
รายการโดยเรียงตามล าดบัแต่ละด้านดงัน้ี ดา้นการท างาน
ของเคร่ือง คือ การท างานมีความปลอดภัย (  = 4.90) 
รองลงมาคือ การท างานตามวตัถุประสงค ์( = 4.88) ล าดบัท่ี
สามคือ การท างานของส่วนประกอบต่างๆ  ( = 4.67) ดา้น
การใชง้านโดยเรียงตามล าดบั คือ การใชง้านง่าย (มีขั้นตอน
ไม่ยุง่ยาก) และ การบ ารุงรักษาท าไดง่้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ ( 
= 4.67)   ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงเรียงตามล าดบั คือ การสาธิตไดถู้กตอ้ง 
( = 4.88 ) การท างานเป็นทีม ( = 4.74) 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1 สรุปผลการทดลองประสิทธิภาพเคร่ือง 
จากการทดลองการใชง้านเคร่ืองฝานกลว้ย คร้ังท่ี 1 

ผลการทดลอง คือ กลว้ย 1 หว ี14 ลูก น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้
0.3 กรัม ใช้เวลา 1.00 นาที การทดลองคร้ังท่ี 2 ผลการ
ทดลอง คือ กลว้ย 2 หวี 28 ลูก น ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได้ 0.7 
กรัม ใช้เวลา 1.25 นาที จากการทดลองคร้ังท่ี 3 ผลการ
ทดลอง คือ กลว้ย 3 หวี 42 ลูก น ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได้ 1.1 
กิโลกรัม ใชเ้วลา 1.50 นาที คร้ังท่ี 4 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 
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4 หว ี56 ลูกน ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้1.5 กิโลกรัม ใชเ้วลา 2.00 
นาที จากการทดลอง คร้ังท่ี 5 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 5 หว ี
70 ลูก น ้ าหนักกล้วยท่ีฝานได้ 1.9 กิโลกรัม ใช้เวลา 2.25 
นาที จากการทดลอง คร้ังท่ี 6 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 6 หว ี
84 ลูก น ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได้ 2.5  กิโลกรัม ใช้เวลา 2.50 
นาที คร้ังท่ี 7 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 7 หวี 98 ลูกน ้ าหนัก
กล้วยท่ีฝานได้ 2.9 กิโลกรัม ใช้เวลา 3.00 นาที จากการ
ทดลองคร้ังท่ี 8 ผลการทดลอง คือ กล้วย 8 หวี 112 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้3.5 กิโลกรัม ใชเ้วลา 3.25 นาที จาก
การทดลองคร้ังท่ี 9 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 9 หวี 126 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้3.9  กิโลกรัม ใชเ้วลา 3.50 นาที จาก
การทดลองคร้ังท่ี 10 ผลการทดลอง คือ กลว้ย 10 หวี 140 ลูก 
น ้ าหนกักลว้ยท่ีฝานได ้4.5  กิโลกรัม ใชเ้วลา 4.00 นาที รวม
ทั้งหมด กลว้ย 55 หวี 770 ลูก น ้ าหนักกลว้ยท่ีฝานได้ 22.8 
กิโลกรัม ใชเ้วลา 24.25 นาที 

3.2 สรุปผลการวิจัยแบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญ 
ผลการวิ เ ค ร าะ ห์ข้อมูล ทั่ ว ไป เ ก่ี ยวกับผู ้ตอบ

แบบสอบถามเก่ียวกับ เคร่ืองฝานกล้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไป เ ก่ี ย ว กับ ผู ้ ต อบแบบสอบถ ามพบว่ า  ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เพศหญิงไม่มีผูต้อบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 
0  โดยอยูใ่นสถานะครูทั้งหมด จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 
83.33 อาจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และ
ระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการการจดัท าเคร่ืองฝานกลว้ยโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.92) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 
รายการโดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการท างานของเคร่ือง คือ 
การจับยึดชิดช้ินส่วนต่างๆ เขา้ด้วยกันมีความถูกตอ้ง ( = 
4.92) รองลงมาคือ มีความเหมาะสมในการใช้งาน ( = 4.90) 
การออกแบบมีความปลอดภยัในการใชง้าน ( = 4.88 ) วสัดุท่ี
ใชส้ามารถหาไดง่้ายในทอ้งตลาด ( = 4.74) ขั้นตอนการใช้
งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนและจัดวางช้ินส่วนอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม ( = 4.67)  ดา้นการใชง้านและการสร้าง คือ  มี
ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ( = 4.92) มีความเหมาะสมใน

การเลือกใชว้สัดุ ( = 4.88) สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก ( = 
4.74) การออกแบบตามหลกัวชิาการ, มีความปลอดภยัในการ
ในการท างานและขนาดของเคร่ืองมีความเหมาะสมกับ
ผูใ้ชง้าน ( = 4.67)   

3.3 สรุปผลการวิจัยแบบสอบถามของผู้ ชม และผู้ ท่ี
ทดลองใช้ 

ผลการวิ เ ค ร าะ ห์ ข้อ มูลทั่ ว ไป เ ก่ี ยวกับผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัโครงการ เคร่ืองฝานกลว้ย ตอนท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปเ ก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  
28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 เพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.6 อยูส่ถานะนกัเรียนทั้งหมดจ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.6 สถานะครู/เจา้หน้าท่ี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 อยู่ในระดบัชั้น ปวช.จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.6 ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 อ่ืนๆ จ านวน 4 
คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.3 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.90) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 7 รายการโดยเรียงตามล าดบัแต่
ละดา้นดงัน้ี ดา้นการท างานของเคร่ือง คือ การท างานมีความ
ปลอดภยั 
( = 4.90) รองลงมาคือ การท างานตามวตัถุประสงค ์( = 4.88) 
ล าดับท่ีสามคือ การท างานของส่วนประกอบต่างๆ   ( = 
4.67) ดา้นการใชง้านโดยเรียงตามล าดบั คือ การใชง้านง่าย 
(มีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก) และ การบ ารุงรักษาท าไดง่้ายมีค่าเฉล่ีย
เท่ากันคือ ( = 4.67) ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงเรียงตามล าดับ คือ การ
สาธิตไดถู้กตอ้ง ( = 4.88 ) การท างานเป็นทีม ( = 4.74)   

3.4 สรุป อภิปรายผลการวิจัย 
จากสถิติกลว้ยท่ีฝานได้จากผลการทดสอง จ านวน  

30 คร้ัง คือ ความหนาของกลว้ย 1.20 มม. มีจ านวน 6 แผ่น 
ความหนาของกลว้ย 1.25 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความหนา
ของกลว้ย 0.95 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความหนาของกลว้ย 
1.00 มม. มีจ านวน 18 แผ่น ความหนาของกลว้ย 1.02 มม. มี
จ านวน 6 แผ่น ความหนาของกล้วย 1.03 มม. มีจ านวน 6 
แผ่น ความหนาของกลว้ย 1.01 มม. มีจ านวน 6 แผ่น ความ
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หนาของกลว้ย 1.05 มม. มีจ านวน 6 แผ่น จะเห็นไดว้า่กลว้ย
ท่ีฝานได้มีความหนาไม่เกิน 1.75 มม. โดยผู ้ชมและผู ้ท่ี
ทดลองใชมี้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท าเคร่ืองฝานกลว้ยท่ี
ความสอดคลอ้งตรงกนักบัผูเ้ช่ียวชาญจากผลร่วมค่าเฉล่ียท่ี 
4.77 ซ่ึงเทียบกบัการจดัระดบัคุณภาพตามเกณฑอ์ยูใ่นระดบั
มาก และเคร่ืองฝานกลว้ยสามารถท างานไดจ้ริงท่ี 85 % โดย
เทียบกบัระดบัคะแนนตามเกณฑ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของอดิศักด์ิ ฤาชาและ มติั ศรีหลา้ [2]ได้สร้างและพฒันา
เคร่ืองฝานกลว้ยท ากลว้ยฉาบ เคร่ืองฝานกลว้ยท ากลว้ยฉาบ
ท่ีพฒันาข้ึน สามารถลดเวลาในการฝานกลว้ยท ากลว้ยฉาบ
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรผู ้ท่ีผลิตกลว้ยฉาบมี อตัราก าลงัการผลิต
สูงข้ึน โดยการออกแบบใหใ้บมีดมีขนาดความยาวของใบมีด 
10 เซนติเมตร ความกวา้งช่องใบมีดขนาด 1 เซนติเมตร ท า
จากสเตนเลสชนิด 304 มีล ักษณะพิเศษโดยใช ้กบัอาหารได ้
และไม่ก่อใหเ้กิดสนิม เคร่ืองฝานกลว้ยท ากลว้ยฉาบสามารถ
ฝานกล้วยท ากล้วยฉาบได้ สองลักษณะโดยสามารถฝาน
กล้วยได้ทั้ งแนวนอนและแนวตั้ งพร้อมกันจากการวัด
ประสิทธิภาพของเคร่ืองฝานกลว้ยท ากลว้ยฉาบเปรียบเทียบ
กบัการฝานดว้ยมือของกลุ่มเกษตรกรพบว่า การทดลองใช้
คนจ านวน 1 คน ท าการฝานกลว้ย 20 คร้ัง ใชก้ลว้ยจ านวน 
180 ลูก ใช ้เวลาในการท างาน 125.49 นาที ส่วนเคร่ืองฝาน
กล้วยท ากลว้ยฉาบใช้ เวลาในการท างาน 67.04 นาที ซ่ึง
เคร่ืองฝานกลว้ยท ากล ้วยฉาบสามารถลดเวลาในการฝาน
กลว้ยได ้58.45 นาที คิดเป็นร้อยละ 47 โดยประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1 เคร่ืองเช่ือมเหล็กสแตนเลสท่ีแผนกวิชาไม่มีเคร่ือง

จึงจ าเป็นตอ้งน าไปเช่ือมท่ีร้านประกอบการท าให้มีค่าใชจ่้าย
ในการเช่าเคร่ือง 

2 ว ัสดุ  ช้ินส่วนประกอบเคร่ืองมีราคาแพงบาง
รายการซ่ึงใชไ้ม่หมดทั้งแผน่ท าใหเ้หลือเศษ 

3 ไม่สามารถควบคุมเวลาการฝานกล้วยได้ค่าคงท่ี
เน่ืองจากเคร่ืองใชแ้รงคนในการกดกลว้ยเพ่ือท าการฝานแต่
ละคร้ัง 
  ข้อเสนอแนะ 

- ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให้มีการท าท่ีครอบคม
ตดัใบมีด 

- ผูต้อบแบบสอบถามแนะน าให้มีการปรับขนาด
กล่องใส่กลว้ยใหพ้อเหมาะกบัขนาดกลว้ย 
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งานวจิยัการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองด านาทรีอิน
วนัได้รับทุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 
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Abstract 

 The purpose of this study was to develop of smart relay imitation. Find out the performance of smart relay 
imitation And find the user's satisfaction with the smart relay imitation. The sampling group of the present study was 20 
SME entrepreneurs in the electrical industry, Electronics and Mechanical Industry In the city of Lamphun, between 
September and December 2560, The people selected by the specific. The instruments used in this research were 1) Smart 
Relay imitation 2) Performance Test 3) Satisfaction Questionnaire. The research procedures begins with the development 
of a smart relay imitation. Bring the prototype to the expert. Then Improve the prototype. After that, the sample was used to 
evaluate the satisfaction. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation. The results of this 
research show that smart relays imitation prototype perform well on average and have a high level of satisfaction. From the 
development of smart relay imitation. Can be developed further by added a more functions and expand the next. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างาน หาประสิทธิภาพของสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างานและหาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีมี
ต่อสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยัเป็นผูป้ระกอบการ SME ดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
อิเลก็ทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเคร่ืองกล ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพนู ระหวา่งเดือน กนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ.
2560 จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบ
การท างาน 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ขั้นตอนการวจิยัเร่ิมจากพฒันาสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างาน น าเคร่ืองตน้แบบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ทดสอบประสิทธิภาพ จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผู ้
เชียวชาญใหค้  าแนะน า แลว้จึงน าไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลอง
ใชแ้ละประเมินความพึงพอใจ การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
พ้ืนฐานไดแ้ก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั ดี 
และระดบัความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงจาก
ผลการพฒันาสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน สามารถ
น าไปพฒันาต่อยอดโดยเพ่ิมฟังชนัการท างานท่ีหลากหลาย
และขยายผลในล าดบัต่อไปได ้  
ค าส าคัญ  : สมาร์ตรีเลย์เลียนแบบการท างาน รูปแบบ
ตวัอกัษร 

 

1. บทน า 
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable 

logical control ) หรือ PLC ถูกพฒันาข้ึนมาคร้ังแรก โดย
กลุ่มวิศวกร Hydramatic division ของบริษัท General 
Motors  Corporations ในปี ค.ศ. 1968  เน่ืองจากวา่มี
ความตอ้งการท่ีจะสร้างอุปกรณ์ควบคุมมาทดแทนการใช้
รีเลย์ในการควบคุม ซ่ึง ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถท่ีหลากหลายและมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง
ทัว่โลก เน่ืองจากรูปแบบการเขียนโปรแกรม เขา้ใจง่ายและ
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีหลากหลาย แต่เน่ือง
ดว้ยราคาของ PLC นั้นมีราคาสูงไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน

ท่ีมีขนาดเล็ก  ดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้คณะผูพ้ฒันาจึงมีความ
ประสงค์น าเอาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตวัท่ีมี
ราคาถูก มาพฒันาเป็นสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน  ซ่ึง
ใช้การเลือกฟังชันการท างานแทนการเขียนโปรแกรม
เพ่ือใหง่้ายต่อการเรียนรู้การใชง้าน 

 

1.1 วตัถปุระสงค์การวิจัย 
 

 1.1.1  เพื่อพฒันาสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
1.1.2  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการท างานของ

สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
1.1.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้าน

ท่ีมีต่อสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
 

1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.2.1  สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างานสามารถท างาน
ไดใ้กลเ้คียงกบั PLC   

1.2.2 ประสิทธิภาพของการท างาน ของสมาร์ตรีเลย ์
เลียนแบบการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก 

1.2.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 กระบวนก าร ในกา รด า เ นิ น ก าร วิ จั ย  ผู ้วิ จั ย ใ ช้
กระบวนการ เ ชิ งระบบในการแก้ปัญหาและพัฒนา
นวตักรรมร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยมีกระบวนการ 
8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

2.1.1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ซ่ึงมีวธีิการ คือ 
1) ศึกษาสภาพปัญหา บริบท โอกาสและรวบรวมขอ้มูล

ในการพฒันานวตักรรม 
2) ก าหนดแนวทางแกไ้ข ทางเลือกในการแกปั้ญหาดว้ย

นวตักรรม 
3) ท าการประเมินทางเลือก โดยตดัสินใจจากทางแกท่ี้มี

ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
2.1.2 ท าการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั มีวิธีการ

ดงัน้ี 
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1) ก าหนดรูปแบบและขอบเขตการท างานของนวฒัก
รรมท่ีพฒันาข้ึน 

2) ออกแบบโครงสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผงัการ
ท างานของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 

3) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึง
ประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ
และแบบส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน  

2.1.3 สร้าง ประกอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการ
ท างาน 

2.1.4 น าตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทดสอบ
และประเมินประสิทธิภาพการท างาน 

2.1.5 ท าการแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองต้นแบบ ตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 

2.1.6 น าสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน ตน้แบบท่ี
ได้รับการปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านเฉพาะกลุ่ม    

2.1.7 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและแบบส ารวจความพึงพอใจ ท าการรวิ
เคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้โดยแจกแจงในรูปของตารางและสถิติ 

2.1.8 สรุปผล อภิปรายผล การวจิยั 
 

 

 

3. ผลการวจิยั 

จากการพฒันาสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน ผลท่ีได้
คือสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างานท่ีประกอบดว้ยสมาร์ต
รีเลยแ์ละอุปกรณ์ควบคุมการใชง้านแบบไร้สาย ดงัรูปท่ี 1 
โดยสมาร์ตรีเลย์เ ลียนแบบการท างานได้รับประเมิน
ประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญและประเมินความพึงพอใจ 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีได้น าเอาสมาร์ตรีเลย์เลียนแบบการ
ท างานไปทดลองใชง้าน ซ่ึงไดผ้ลตามตารางท่ี 1 และตาราง
ท่ี 2 ตามล าดบั 

 

 
 

รูปที่ 1 สมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
 

 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบ
การท างาน 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1. ดา้นการออกแบบ 
1.1 การออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์ 
1.2 การออกแบบกระบวนการท างาน 
1.3การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ 
ท่ีน ามาพฒันา 

3.33 
 
3.67 
 
3.00 

.58 
 
.58 
 
.00 

ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
ดี 

ค่าเฉล่ีย 3.33 .38 ดีมาก 
2. ดา้นการท างาน 
2.1 ความสะดวกในการใชง้านและการ
เคล่ือนยา้ย 
2.2ปริมาณอุปกรณ์ต่อพวงและความเร็ว
ในการท างาน 
2.3ความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 

3.00 
 
2.67 
 
3.67 

.00 
 
.58 
 
.58 

ดี 
 
ดี 
 
ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.11 .38 ดี 
3. ดา้นการบ ารุงรักษา 
3.1 การบ ารุงรักษาสมาร์ตรีเลย  ์
3.2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการ
ใชง้าน 

3.33 
3.00 

.58 

.00 
ดีมาก 
ดี 

ค่าเฉล่ีย 3.17 .29 ดี 
4. ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
4.1 มีคุณค่าและไม่เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4.2 ความคุม้ทุน 

3.67 
 
2.67 

.58 
 
.58 

ดีมาก 
 
ดี 

ค่าเฉล่ีย 3.17 .58 ดี 
ค่าเฉล่ียทุกดา้น 3.19 .41 ดี 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสมาร์ต

รีเลยเ์ลียนแบบการท างานอยู่ในระดับ ดี ( X = 3.19,S.D.= 
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0.41)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าประสิทธิภาพสูงสุด 
คือ ด้านการออกแบบอยู่ในระดับ ดีมาก ( X = 3.33,S.D.= 
0.38) และประสิทธิภาพต ่าสุดคือดา้นการท างานอยูใ่นระดบั 
ดี( X = 3.11,S.D. = 0.38)   

 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบ
การท างาน 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1. ดา้นการออกแบบสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
1.1 โครงสร้างของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการ
ท างาน 
1.2 กระบวนการท างานของสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างาน 
1.3วสัดุและอุปกรณ์ของสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างาน 

3.70 
 
3.50 
 
3.40 

1.03 
 
1.10 
 
1.05 

มาก 
 
มาก 
 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.53 1.06 มาก 

2. ดา้นการท างานของสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
2.1 ความสะดวกในการใชง้านและการ
เคล่ือนยา้ย 
2.2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพวง 
2.3ความเร็วในการท างาน 
2.4 ความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน 

3.15 
 
3.50 
3.60 
3.90 

1.14 
 
1.24 
1.14 
1.17 

พอใช ้
 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.54 1.17 มาก 
3. ดา้นการบ ารุงรักษาสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน 
3.1 การบ ารุงรักษาสมาร์ตรีเลย  ์
3.2 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการใชง้าน 

3.70 
3.60 

1.13 
0.99 

มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.65 1.06 มาก 

4. ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
4.1 มีคุณค่า 
4.2 ความคุม้ทุน 
 4.3 ไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.70 
3.85 
3.55 

1.13 
0.93 
1.23 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.70 1.10 มาก 

ค่าเฉล่ียทุกดา้น 3.61 1.10 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาร์ต

รีเลยเ์ลียนแบบการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  
( X  = 3.61,S.D. = 1.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่พึง
พอใจสูงสุด คือ ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับ มาก  
( X  = 3.70,S.D. = 1.10) และพึงพอใจต ่าสุดเป็นดา้นการ
ออกแบบสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างานอยูใ่นระดบั มาก  
( X   = 3.53,S.D. = 1.06) 

 

 สรุป 
 

จากผลการวิจยัพบว่าสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างาน
สามารถท างานได้ใกลเ้คียงกบั PLC ตามสมมุติฐาน โดย
จุดเด่นท่ีแตกต่างจาก PLC คือ ราคาตน้ทุนท่ีต ่ากว่า 2 เท่า
โดยประมาณ การประยุกต์ใช้งานสามารถท าได้ง่ าย 
เน่ืองจากไม่ต้องเขียนโค๊ดโปรแกรมท่ีซับซ้อน เพราะ
สมาร์ตรีเลย์เ ลียนแบบการท างานจะใช้การท างานใน
รูปแบบฟังชนัแทนการเขียนโค๊ดจ านวนมาก ซ่ึงโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบั ดี   

จากค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญและกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่าสมาร์ตรีเลยเ์ลียนแบบการท างานควรขยาย
พอร์ตในการเช่ือมต่อให้หลากหลายมากยิ่งข้ึนรวมถึงการ
เพ่ิมฟังชนัให้รอบรับรูปแบบการท างานท่ีกวา้ง จะช่วยให้
เ ป็นอีกหน่ึงแนวทางเ ลือกส าหรับการพัฒนาต่อยอด
นวตักรรมไปสู่ระดบัอุตสาหกรรมได ้
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือ ร่วมใจ 
ของคณะอาจ า ร ย์ส าข า เทคโนโลยี อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์ 
วิทยาลยัเทคนิคล าพูน  ซ่ึงประกอบดว้ยขา้พเจา้นายอภิสิทธ์ิ 
แสนยากลุ นางสาวกนัยา นนัตะ๊กาศและนายบุญล ้า ศกัดิภทัร
นนท์ ท่ีได้ช่วยกันออกแบบและพฒันาเคร่ืองสมาร์ตรีเลย์
เลียนแบบการท างาน ดว้ยการออกแบบ จดัท าวงจร ประกอบ
ช้ินงาน พฒันาโปรแกรมรวมทั้งการติดต่อประสานกบัผูเ้ชียว
ชาญในการขอค าแนะน าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และช่วย
ตรวจสอบ แก้ไข เอกสารงานวิจัยเพ่ือให้งานวิจัยน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ คุณแม่ คุณพ่อ บุพการรี ท่ีเล้ียงดูอบรม
สั่งสอนและให้โอกาสเสมอ และครู อาจารยท่ี์เคยอบรมให้
ความรู้ ตลอดจนญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนๆ และบุคคลท่ีไม่ไดอ้อก
นามทุกท่านท่ีได้ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังน้ี
ดว้ยดีมาตลอด 

ทา้ยน้ีขอขอบฝ่ายบริหารสถาบนัอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 
1 ท่ีได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นงบประมาณและ
แนวทางในการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีและหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
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งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและประเทศชาติใน
ล าดบัต่อไป 
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การพฒันาฐานข้อมูลพรรณไม้วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ทีส่ามารถศึกษาข้อมูลได้โดยการอ่าน

รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

Development of Tree Species Database, RoiEt College of Agriculture and Technology 
that can be studied by Reading the QR Code. 

 
เสน่จติ  กติตนิานนท์ 1,* 

 
 
 

Abstract 

 Development of tree species database, RoiEt College of Agriculture and Technology That can study information 
by reading the QR code conducted by surveying and determining the type of tree species that will create the database. 
Determine the data elements of the tree species and create a database. Verify the accuracy of the database, prepare the QR 
code of tree species database, and create a QR code tag for educational purposes. And assess the satisfaction of students, 
personnel and general interest to study tree species The results showed that 1) Create a database of plants and QR codes of 
123 species of each species. 2) Use the tree species database as a learning resource for students, personnel and general 
interest of 307 people. 3) Assessment of satisfaction in studying tree species database through QR code reading. Concluded 
that database users are satisfied with the study of data through reading the QR code as a whole at the highest level, with an 
average score of 4.66, which is satisfied with the accuracy of the QR code with the information of each species of plants at 
the highest level, the highest average score is 5.00. While the satisfaction level is very high In the shows clearly the right of 
QR code, the lowest average score is 4.33.There is a suggestion: 1) The position of installing the QR code of some species 
of plants in areas with relatively dense plants makes it impossible to see the QR code labels and some labels to study easily. 
2) QR codes of some species of plants, letters and QR code images are fading, not clear, making it impossible to read data. 
3) The QR code of some species of plants is leaning and falling. Makes reading data inconvenient.  

Keywords: tree species database, QR code   
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บทคดัย่อ 

     การพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ท่ีสามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยการอ่าน

รหัสคิวอาร์ (QR Code) ด าเนินการโดยส ารวจและก าหนด

ชนิดพรรณไมท่ี้จะจดัท าฐานขอ้มูล  ก าหนดองค์ประกอบ

ของข้อมู ลของพรรณไม้และจัดท า เ ป็นฐานข้อมู ล  

ตรวจสอบความถูกตอ้งของฐานขอ้มูล  จดัท ารหัสคิวอาร์

ของข้อมูลพรรณไม้ จัดท า ป้ายรหัสคิวอาร์ ติดตั้ ง เ พ่ือ

การศึกษา และประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนนกัศึกษา 

บุคลากร และผูส้นใจทัว่ไป ต่อการศึกษาพรรณไม ้ผลการ

ด าเนินการพบวา่ 1) จดัท าฐานขอ้มูลพรรณไมแ้ละรหัสคิว

อาร์ของขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิด จ านวน 123 ชนิด 2) ใช้

ฐานข้อมูลพรรณไม้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ  นักเรียน

นักศึกษา บุคลากรและผูส้นใจทั่วไป จ านวน 307 คน 3) 

ประเมินความพึงพอใจในการศึกษาขอ้มูลพรรณไมผ้่านการ

อ่านรหัสคิวอาร์ สรุปวา่ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลมีความพึงพอใจต่อ

การศึกษาขอ้มูลผ่านการอ่านรหัสคิวอาร์ ภาพรวมในระดบั

มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.66 โดยพึงพอใจดา้นความถูกตอ้ง

ตรงกนัของรหสัคิวอาร์กบัขอ้มูลของพรรณไมแ้ต่ละชนิดใน

ระดบัมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 5.00  ขณะท่ีมีความ

พึงพอใจในระดบัมาก ดา้นรหัสคิวอาร์แสดงให้เห็นเด่นชดั

เหมาะสม คะแนนเฉล่ียต ่าสุดคือ 4.33 และมีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี      1) ต าแหน่งในการติดตั้งรหัสคิวอาร์ ของ

พรรณไมบ้างชนิดอยู่ในบริเวณท่ีมีพรรณไมค้่อนขา้งหนา

ทึบ ท าให้มองไม่เห็นป้ายรหัสคิวอาร์ และป้ายขอ้มูลบาง

ป้ายเขา้ศึกษาไดไ้ม่สะดวก  2) รหัสคิวอาร์ของพรรณไม้

บางชนิดตวัอกัษรและรูปรหัส    คิวอาร์ มีการซีดจางไม่

ชดัเจน ท าให้ไม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้ 3) ป้ายรหัสคิวอาร์

ของพรรณไมบ้างชนิดมีลกัษณะเอนและ  ลม้ลง ท าให้การ

อ่านขอ้มูลไม่สะดวก 

 ค าส าคญั : ฐานขอ้มูลพรรณไม,้ รหสัคิวอาร์ 

 

1. บทน า 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   เป็นสถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยในปี
พ.ศ. 2547 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ไดส้ร้าง
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนข้ึนเป็นการด าเนินงานท่ีอิง
รูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ” ตามโครงการ
อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวบรวม
พนัธ์ุไมท่ี้มีชีวิต  มีแหล่งขอ้มูลพนัธ์ุไม ้มีการศึกษาต่อเน่ือง 
มีการเก็บตวัอยา่งพรรณไมแ้ห้งพรรณไมด้อง การรวบรวม
พนัธ์ุไมท้้องถ่ินเขา้มาปลูกรวบรวมไวใ้นโรงเรียน  มีการ
รายงานและบนัทึกขอ้มูล    มีมุมส าหรับศึกษาคน้ควา้ และมี
การน าไปใชป้ระโยชน์เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง 
ๆ  มุ่งเน้นกิจกรรมการบูรณาการในการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  ผ่านกระบวนการพฒันา
ผู ้เ รี ยนโดยการให้ ศึกษาเ รียน รู้ด้วยตนเองจากสวน
พฤกษศาสตร์โรงเ รียน จึ ง เ ป็นแหล่ง เ รียน รู้ ท่ี ใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทัว่ไป ในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัพรรณไมช้นิดต่าง 
ๆ  ในปี พ.ศ. 2556 วิทยาลยัฯไดส้มคัรเป็นสมาชิก
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)จึงไดเ้ร่ิมพฒันาการด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพ่ือให้สามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นพรรณ
ไมส้ าหรับนักศึกษาและผูส้นใจทัว่ไป ซ่ึงได้ใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้านพรรณไม้ส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป มาโดยตลอด ซ่ึงผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส้วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้พบปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของ
พรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซ่ึงยงัไม่มีการจดัท า
ขอ้มูลด้านต่าง ๆ ของพรรณไมแ้ต่ ละชนิดให้เป็นระบบ 
การศึกษาคน้ควา้ตอ้งศึกษาจากหนังสือ  ต ารา และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเอกสารต าราต่างๆ ท่ีใช ้ในการศึกษา
คน้ควา้ยงัมีไม่เพียงพอ นอกจากน้ีพบว่าขอ้มูลของ พรรณ
ไมบ้างชนิดยงัไม่มีการรวบรวมในเอกสารท่ีมีอยู ่ท าให้ ไม่
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สามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของพรรณไมไ้ดค้รบทุกชนิด  
และการศึกษาเ รียนรู้พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จากป้ายขอ้มูลท่ีแสดงไวท่ี้ต าแหน่งของพรรณไม้
ย ังไม่สมบูรณ์  บางส่วนไม่ชัดเจนและลบเลือนท าให้
การศึกษาไม่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาเรียนรู้ยงัไม่
มีประสิทธิภาพ [1] 
ปีการศึกษา 2559 วิทยาลยั ฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ซ่ึงนกัศึกษาสาขาพืชศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพืช
ชนิดต่าง ๆ ทั้ งในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้
ประโยชน์และสรรพคุณของพืช เพื่อท่ีจะน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ดังนั้ น การจัดท า
ฐานขอ้มูลของพรรณไมช้นิดต่างๆ ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใหเ้ป็นระบบท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์จะเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลความรู้จากเอกสาร ต าราต่างๆ ใหเ้หมาะสมและพร้อม
ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผูส้นใจ
ทัว่ไปท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงใน
ปัจจุบนัการจดัท าขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆนิยมจดัท าเป็น
ฐานขอ้มูลท่ีสามารถศึกษาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยการอ่าน
ผ่านบาร์โคด้สองมิติท่ีมีลกัษณะเป็นรหัสท่ีเรียกวา่ รหัสคิว
อาร์ หรือ คิวอาร์โคด้ (QR Code) [2] โดยรหัสคิวอาร์น้ีจะ
บรรจุขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงของท่ีรหสัติดอยู ่และสามารถอ่านได้
โดยเคร่ืองมืออ่านภาพเช่น กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองสแกน ซ่ึง
ปัจ จุบันจะมีโปรแกรมในการอ่านรหัสคิวอาร์อยู่ใน
โทรศัพท์มือถือท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น
การจดัท าฐานขอ้มูลพรรณไมท่ี้สามารถอ่านผา่นรหสัคิวอาร์
ได ้จะท าใหน้กัศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปสามารถศึกษาขอ้มูล
พรรณไมไ้ด้อย่างสะดวก รวดเร็ว และศึกษาได้พร้อมกัน
จ านวนมาก    ท าให้การศึกษาเ รียนรู้ เ ป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน จึงไดด้ าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ ในวิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ท่ีสามารถศึกษาขอ้มูลไดโ้ดยการอ่าน
รหัสคิวอาร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจในกิจกรรมการ
เรียนรู้ มีความสะดวก รวดเร็วในการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจน
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นพรรณไมข้องชุมชนต่อไป 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การพฒันาฐานขอ้มูลพรรณไมมี้ขั้นตอนวธีิการพฒันา ดงัน้ี 
2.1 ส ารวจพรรณไม้ ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอด็  และก าหนดชนิดพืชท่ีจะจดัท าฐานขอ้มูล 

2.2ก าหนดองคป์ระกอบของขอ้มูลของพืชแต่ละชนิดท่ี
จะจดัท าเป็นฐานขอ้มูล  โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

    - รหสัพรรณไม ้       - รูปของพืช  
    - ช่ือพ้ืนเมือง          - ช่ือวทิยาศาสตร์  
             - ช่ือวงศ ์/ช่ือสามญั   - ลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร์  
            - ประโยชน์  

2.3ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของพืชแต่ละชนิด ตามองคป์ระกอบ
ท่ีก าหนดและ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤกษศาสตร์  ของศูนยอ์นุรักษ์พนัธุกรรม
พืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกมุารี  คลองไผ ่จงัหวดันครราชสีมา 
2.4จดัพิมพ์ฐานขอ้มูลพืชชนิดต่าง ๆ และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการพิมพฐ์านขอ้มูลพืช 
2.5จดัท ารหัสคิวอาร์ของขอ้มูลและท าป้ายรหัสคิวอาร์ ของ
พรรณไมแ้ต่ละชนิด จ านวน 123 ชนิด ติดตั้งเพ่ือการศึกษา 

2.6ประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนนักศึกษา 
บุคลากรและผู ้สนใจทั่วไปต่อการศึกษาพรรณไม้จาก
ฐานขอ้มูลโดยการอ่านรหสัคิวอาร์ โดยใชแ้บบสอบถาม  
 

 

3. ผลการวจิยั 

3.1ส ารวจพรรณไมแ้ละก าหนดชนิดพรรณไมใ้นการจดัท า
ฐานขอ้มูลพรรณไม ้จ านวน 123 ชนิด  

3.2จดัท าขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิด และจัดท ารหัสคิว
อาร์  ของขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิดไดจ้ านวน 123 ชนิด ดงั
ตวัอยา่ง รูปท่ี 1 

3.3 จดัท าป้ายช่ือพรรณไมพ้ร้อมรหัสคิวอาร์ และติดตั้ง
เพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผูส้นใจ
ทัว่ไป 
รูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 
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ล าดบัและ 
ช่ือพรรณไม ้

รหสัคิวอาร์(QRCode) และภาพการแสดงผล 
จากฐานขอ้มูลพรรณไม ้

1 
ปาลม์ 

หางจ้ิงจอก 

 
 
 
 

2 
เขม็แดง 

 
 
 
 

121 
กนัเกรา 

 

 
 
 
 

122 
อินทนิลน ้า 

 
 
 
 

123 
สะแบง 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 1รหสั คิวอาร์(QRCode)  

และภาพการแสดงผลจากฐานขอ้มูลพรรณไม ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2ป้ายช่ือพรรณไมพ้ร้อมรหสัคิวอาร์ 

 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 3 การติดตั้งป้ายช่ือพรรณไมเ้พ่ือการศึกษา 

 

3.4การใชฐ้านขอ้มูลพรรณไมเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนนกัศึกษา บุคลากรและผูส้นใจทัว่ไป เขา้ศึกษา

ขอ้มูล จ านวน 307 คน  
การส ารวจจ านวนผู ้เข้าใช้ฐานข้อมูลพรรณไม้ของ

นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผูส้นใจทัว่ไป  พบว่าผูใ้ช้
ฐานข้อมูลพรรณไม้ ส่วนใหญ่เป็นนักเ รียนนักศึกษา 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ คิดเป็นร้อยละ 79.81  
รองลงมาเป็นประชาชนทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 7.82  ขณะท่ี 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด  บุคลากร สถานศึกษา หน่วยงาน  
องค์กรภายนอก และ พนักงาน เจา้หน้าท่ี วิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีการเขา้ใชร้องลงไป คิดเป็นร้อย
ละ 6.51  3.91 และ 1.95 ตามล าดบั รูปท่ี 4 , ตารางท่ี 1  
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      รูปท่ี 4 นกัเรียนนกัศึกษา บุคลากรและผูส้นใจทัว่ไป 
ศึกษาขอ้มูลพรรณไม ้จาก รหสัคิวอาร์ ท่ีป้ายพรรณไม  ้

  ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูเ้ขา้ใชฐ้านขอ้มูลพรรณไม ้
 

สถานภาพผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นกัเรียนนกัศึกษาวษท.ร้อยเอด็ 
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาวษท.ร้อยเอด็ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีวษท.ร้อยเอด็ 
ประชาชนทัว่ไป 
สถานศึกษาหน่วยงานองคก์ร

ภายนอก 

245 
20 
6 

24 
12 

79.81 
6.51 
1.95 
7.82 
3.91 

รวม 307 100.00 

3.5การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลพรรณไม้
ต่อการศึกษาขอ้มูลผา่นการอ่านรหสัคิวอาร์     

           การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลพรรณไม้
ต่อการศึกษาข้อมูลผ่านการอ่านรหัสคิวอาร์ พบว่าผู ้ใช้
ฐานขอ้มูลพรรณไม ้มีความพึงพอใจต่อการศึกษาขอ้มูลผ่าน
การอ่านรหัสคิวอาร์ ในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด คะแนน
เฉล่ีย 4.66 โดยมีความพึงพอใจดา้นความถูกตอ้งตรงกนัของ
รหสัคิวอาร์กบัขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิด ในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 5.00 รองลงมาคือดา้นประโยชน์
และคุณค่าของขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผ่านรหัสคิว
อาร์  ดา้นความทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลพรรณ
ไม้แต่ละชนิดท่ีอ่านผ่านรหัสคิวอาร์ และด้านขอ้มูลของ
พรรณไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผ่านรหัสคิวอาร์ สามารถศึกษา
เขา้ใจไดง่้าย คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.81  4.76 และ 4.69 
ตามล าดบั  ขณะท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นรหัส
คิวอาร์ แสดงให้เห็นเด่นชดัเหมาะสม คะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด
เท่ากบั 4.33  ตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียและการแปลผล ความพึงพอใจของผูใ้ช้
ฐานขอ้มูลพรรณไมต่้อการศึกษาขอ้มูลผา่นการอ่านรหสัคิวอาร์ 

 

รายการประเมิน 
คะแนน
เฉล่ีย 

การ 
แปลผล 

รหสัคิวอาร์แสดงให้เห็นเด่นชดัเหมาะสม 4.33 มาก 

ความสะดวกในศึกษาขอ้มูลพรรณไม ้
แต่ละชนิด ผา่นการอ่าน รหสัคิวอาร์  

4.51 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งตรงกนัของรหสัคิวอาร์ 
กบัขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิด 

5.00 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลพรรณไมมี้จ านวนพรรณไม ้
เหมาะสมในการเรียนรู้ 

4.62 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลพรรณไม ้
ท่ีอ่านผ่านรหสัคิวอาร์  

4.66 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผา่น 
รหสัคิวอาร์  มีความชดัเจน   สวยงาม 

4.65 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผา่น 
รหสัคิวอาร์มีขอ้มูลต่าง ๆ   เหมาะสม 

4.58 มากท่ีสุด 

ขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผา่น 
รหสัคิวอาร์ สามารถศึกษา  เขา้ใจไดง่้าย 

4.69 มากท่ีสุด 

ความทนัสมยัเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลพรรณ
ไมแ้ต่ละชนิดท่ีอ่านผา่นรหสัคิวอาร์  

4.76 มากท่ีสุด 

ประโยชน์และคุณค่าของขอ้มูลพรรณไม ้
แต่ละชนิดท่ีอ่านผา่น รหสัคิวอาร์  

4.81 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.66 มากที่สุด 
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4. สรุปผล 
4.1จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด และรหัสคิวอาร์ของขอ้มูลพรรณไมแ้ต่
ละชนิด จ านวน 123 ชนิด 
4.2 ฐานขอ้มูลพรรณไม ้ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษา บุคลากร และผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 307 คน 
4.3 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูลพรรณไมต้่อ
การศึกษาขอ้มูลพรรณไมผ้่านการอ่านรหัสคิวอาร์ สรุปว่า
ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลพรรณไมมี้ความพึงพอใจต่อการศึกษาขอ้มูล
ผ่านการอ่านรหัสคิวอาร์ ในภาพรวมในระดับ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 4.66 โดยมีความพึงพอใจในดา้นความถูกตอ้ง
ตรงกันของรหัสคิวอาร์กับขอ้มูลพรรณไมแ้ต่ละชนิด ใน
ระดบัมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 5.00 ขณะท่ีมีความ
พึงพอใจในระดับมากในด้านรหัสคิวอาร์แสดงให้เห็น
เ ด่นชัด เหมาะสม  คะแนนเฉ ล่ียต ่ า ท่ี สุด เ ท่ากับ  4.33 
สอดคล้องสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล
ต้นไม้ด้วยคิวอาร์โค้ด(QR Code)ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาน่าน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหก้บันกัศึกษาและชุมชนในการสืบคน้ขอ้มูลพรรณไม ้ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถคน้ขอ้มูลด้วย การสแกนผ่านโทรศพัท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟนได้ ผลจากการประเมินผูใ้ช้งานระบบ
พบวา่ระบบสามารถสืบคน้ขอ้มูลตน้ไมอ้ยูใ่นระดบัดี (4.31) 
ซ่ึ ง  สามารถน า ไปใช้ประโยชน์ ในการ ศึกษาด้าน
พฤกษศาสตร์ไดดี้ [3]และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคิวอาร์
โคด้ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับศูนยร์วบรวม
สายพนัธ์ุกลว้ย เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัก าแพงเพชร เพ่ือ
ศึกษาผลการใชเ้ทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ โดยผลการศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ มีความพึงพอใจใน
ดา้นการออกแบบอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด  ดา้นเน้ือหา
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นการน าเสนออยูใ่นระดบั
พึงพอใจมากท่ีสุด และโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.67, S.D. = 0.47) 
[4]นอกจากน้ียงัมีการน าเทคโนโลยี QR Code มา
ประยุกต์ใช้งานกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง
หาดใหญ่ ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจด้านความ
สะดวกและใช้งานง่ายอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึง

พอใจ ดา้นความครบถว้นของขอ้มูลในระดบัดี [5] จากผล
การศึกษามีขอ้เสนอแนะท่ีมีการเสนอแนะมากท่ีสุด 3 ล าดบั
แรก คือ 
4.4.1ต าแหน่งในการติดตั้งรหัสคิวอาร์ ของพรรณไมบ้าง
ชนิดอยูใ่นบริเวณท่ีมีพรรณไมค้่อนขา้งหนาทึบ ท าให้มอง
ไม่เห็นป้ายรหัสรหัส บางป้ายไม่สามารถเข้าศึกษาได้
สะดวก 
4.4.2รหัสคิวอาร์ของพรรณไมบ้างชนิด ตวัอักษรและรูป
รหสัคิวอาร์ มีการซีดจางท าใหไ้ม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้
4.4.3ป้ายรหัสคิวอาร์ของพรรณไมบ้างชนิดมีลกัษณะเอน
และลม้ลง ท าใหก้ารอ่านขอ้มูลไม่สะดวก 
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Abstract 

 This research aims to study the Conditions and needs of learners in learning and teaching of agriculture 
occupational skillBy studying with student-level vocational education The first year, the number of people 1/8 9 Mai 
Technology College of agriculture and the agricultural vocational skills and academic classes, use the query as a tool to 
collect data and analyse statistical data. The research found that a male student more than females, mostly aged between     
15 – 16. Years and have experience in breeding fish before. Have an interest in fisheries? There are expectations on the 
development of practical skills on many levels. Teaching health, found that most students see that teachers there operating 
in various aspects of teaching management. In the average threshold level Have an average total 4.25. Needs in the 
management of teaching, found that most students want teachers. Practice in teaching various aspects in the average 
threshold level. There is an overall average 4.48. When the conditions of learning, of teachers entering the analysis 
compared with the needs of the learner as a teaching by the teacher's practices are consistent with requirements in the 
teaching of students with a significant level of significance. 0.001 
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1สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ และ
ความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร  โดยศึกษากบันักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1/8 จ านวน 9 คน  
ของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่  ท่ีเรียนรายวชิา
ทกัษะวชิาชีพเกษตร  และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นนักเรียนเพศชาย 
มากกวา่เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง ระหวา่ง 15 –16 ปี  
และเคยมีประสบการณ์ในการเพาะพนัธ์ุปลามาก่อน มีความ
สนใจในด้านการประมง มีความคาดหวงัในการพฒันา
ทกัษะดา้นการปฏิบติั  ในระดบัมาก    

ดา้นสภาพการจดัการเรียนการสอนพบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่เห็นว่าครูผูส้อนมีการปฏิบัติการในการจัดการ
เรียนการสอนดา้นต่างๆ ในเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.25 

 ด้านความต้องการในการจัดการเรียน
การสอนพบว่า นักเ รียนส่วนใหญ่มีความต้องการให้
ครูผูส้อน ปฏิบติัการในการจดัการเรียนการสอนดา้นต่างๆ
ในเกณฑเ์ฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมาก มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.48 

 เม่ือน าสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนเขา้สู่การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนพบว่า  สภาพการจดัการเรียนการสอน
โดยการปฏิบติัของครูมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน
การจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.001 

 

1. บทน า 
การอาชีวศึกษา  มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี

ความรู้  ความสามารถและมีทกัษะโดยการมุ่งปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอน  ให้เ อ้ือต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มศักยภาพตามจุดประสงค์
ของแต่ละระดบัการศึกษาและประเภทของการศึกษาโดยมี
พ้ืนความรู้ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานท่ีดี และเขม้แข็ง
พอท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์ฝ่การเรียนรู้  

มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
และให้สถาบันการศึกษาเน้นการฝึกปฏิบัติในการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพในทุกระดบัการศึกษา  เพ่ือใหเ้กิดทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ  ทกัษะในการจดัการ และทกัษะใน
การท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ  ตลอดจนเกิดจิตส านึกท่ีดี
ต่อสังคม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  เป็น
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดา้น
เกษตรกรรม   ซ่ึ ง มีก ารจัดก าร เ รี ยนการสอนตาม
แนวนโยบายของรัฐ มาเป็นระยะเวลานานกวา่  35 ปี  และมี
การพฒันามาโดยล าดบั  ท าใหส้ามารถผลิตบุคลากรท่ีส าเร็จ
การศึกษาจ านวนมากเขา้สู่สาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง   ส าหรับ
สาขาและรายวิชาท่ีเปิดสอน  พบวา่  รายวิชาทกัษะวิชาชีพ
เกษตรเป็นรายวิชาหน่ึงท่ีถูกก าหนดให้เป็นวิชาบังคบัใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยมีจุดประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความคิด และทกัษะในการผลิต  การ
จัดการและการจ าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
น าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมัน่ใจ และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ  รวมทั้ ง เป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือให้การจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าวบรรลุผลตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับแนวนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษา   จ าเป็นตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งเช่น  
กระบวนการเรียนการสอน  และปัจจัยของการเรียนการ
สอน เพราะหากปัจจยัทางการสอนดี กระบวนการเรียนการ
สอนก็จะดีดว้ย ในท่ีน้ีครูผูส้อนและนกัเรียนจึงเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคัญยิ่ง  ซ่ึงหากครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนดี  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ผู ้ เ รี ย น มี ลักษณะของ ผู ้สน ใ จ ใ ฝ่ รู้   ย่ อม ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยเหตุดงักล่าว
ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนประจ ารายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร 
จึงมีความสนใจศึกษาสภาพ และความต้องการในการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิาทกัษะวชิาชีพเกษตร ดว้ยเช่ือวา่
หากได้มีการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อครูผูส้อน  ซ่ึงจะสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเ รียนการสอนให้ มี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามปรัชญาการศึกษาต่อไป  

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอน

รายวชิาทกัษะวชิาชีพเกษตร 
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการจดัการเรียน

การสอนรายวชิาทกัษะวชิาชีพเกษตร 
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและความตอ้งการใน

การจดัการเรียนการสอนรายวชิาทกัษะ
วชิาชีพเกษตร 

วธีิด าเนินการวจิยั 
1. 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ
(ปวช.)  ของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่
ซ่ึงลงทะเบียนเรียนรายวชิาทกัษะวชิาชีพเกษตร จ านวน
ทั้งหมด  9 คน  ประกอบดว้ยประชากรชาย  8 คน  
ประชากรหญิง  1 คน   

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วธีิการและการคดัเลือกเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) จากการใชแ้บบสอบถาม   ส าหรับ

การวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 

แบบสอบถาม  ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  และร้อย

ละจากนั้นจึงจดัท าขอ้มูลในรูปลกัษณะร้อยละ 

3.2 วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพการจดัการ 

เรียนการสอนของครูผูส้อนรายวชิาทกัษะวชิาชีพ 

เกษตร ใชร้้อยละ  ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.3 วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของ 

ผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน รายวชิา 

ทกัษะวชิาชีพเกษตร ใชส้ถิติพ้ืนฐาน  ไดแ้ก่  ร้อย

ละ   ค่าความถ่ี   ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   แลว้ก าหนดเกณฑใ์นการแปล

ความหมายค่าเฉล่ีย  

3.4 การเปรียบเทียบความสอดคลอ้ง 

ระหวา่งสภาพการจดัการเรียนการสอนและความ 

ตอ้งการของผูเ้รียน  ใชค้่า t- test การ

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสะทอ้นความคิดในการ

จดัการเรียนการสอน  ใชก้ารแจกแจงความถ่ีและ

ร้อยละ 
 

 

3. ผลการวจิยั 

สภาพการจดัการเรียนการสอน 
นักเรียนให้ความคิดเห็นว่าครูผู ้สอนได้มีการปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ประกอบด้วยการ
ส ารวจความต้องการของผู ้เ รียน   การเตรียมการ  การ
ด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน  การวดัผลและ
ประเมินผล   การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน  ในระดบัท่ี
มาก  โดยมีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.25 ดงัมีรายละเอียดแต่ละดา้น
คือ 

นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการ
ส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนในเกณฑ์เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมาก มีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่  มีการซกัถามความตอ้งการเก่ียวกบัเน้ือหาสาระและ
รูปแบบกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียนรู้ในระดบัมาก เป็นอนัดับ
แรก  อนัดับรองลงมาเรียงตามล าดับคือ มีการซักถามเพื่อ
ส ารวจพ้ืนฐานเดิม  และมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อน
เรียน 

นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการ
เตรียมการ  ในเกณฑ์เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  มีค่า
ระดบัเฉล่ียท่ี 4.25  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการ
เตรียมบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้
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ในระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมาเรียงตามล าดบั
คือมีการสนทนา /ซักถามทบทวนความรู้เดิมมีการแจ้ง
วตัถุประสงค์การเรียนรู้และมีการอธิบายถึงวิธีการหรือ
ขั้นตอนการเรียนรู้ 

นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  ในเกณฑ์เฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียท่ี  4.22  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า  มีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
ผู ้เ รียน และมีการส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างผูเ้รียน ในระดบัท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  อนัดับ
รองลงมาเรียงตามล าดบัคือมีการกระตุน้ความสนใจโดยใช้
ส่ือท่ีหลากหลายเช่น วีดีทศัน์  เกมส์  ตวัอยา่งของจริงมีการ
ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนมีการให้ค  าแนะน าในการ
เรียนมีการกล่าวชมเพ่ือให้ก าลังใจมีการแนะแนวการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวนัมีการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนมีการใชเ้ทคนิคการเรียนหลากหลายเช่น 
การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การสาธิต การอภิปราย การศึกษา
คน้ควา้ การปฏิบัติจริง   และการศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯมี
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีการติดตามและตรวจสอบ
ผลงาน 

นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการ
วดัและประเมินผล  ในเกณฑเ์ฉล่ียส่วนใหญ่ในระดบัท่ีมาก  
มีค่าเฉล่ียท่ี 4.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  มีการ
จดัท าแฟ้มสะสมงาน และมีการวิจารณ์ผลงานเพ่ือนในชั้น 
ในระดับท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก  อนัดับรองลงมาเรียง
ตามล าดับคือมีการเขียนบรรยายสรุปความรู้ท่ีได้รับมีการ
วจิารณ์ผลงานตนเองมีการวดัผลโดยวธีิการให้ท าแบบฝึกหัด
มีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย  และมี
การวดัผลโดยวธีิการใหท้ าแบบทดสอบ 

นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า ครูผูส้อนมีการปฏิบติัดา้นการ
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน   ในส่วน
ใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  4.49  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการจดัหาบ่อฝึกท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยัมากเป็นอนัดบัแรก   อนัดบัรองลงมาเรียงตามล าดบั
คือมีการส่งเสริมให้เขา้ร่วมแสดงผลงานหรือนิทรรศการกบั
สถานศึกษา มีการแสดงผลงานห รือ นิทรรศการใน
สถานศึกษามีการจดัหาวสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัใหเ้พียงพอ

กบัความตอ้งการมีการจดัมุมเสริมความรู้ดา้นการประมงใน
ห้องเรียนเช่น  มุมหนังสือ  มุมประสบการณ์มีการจัดป้าย
นิเทศด้วยความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมีการจัด
ห้องเรียนอยา่งเป็นสัดส่วนเพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้มี
การจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียน  และมีการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเช่น การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพสาขาประมงระดับ
หน่วย 

ความต้องการในการจดัการเรียนการสอน 
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นวา่  ตอ้งการใหค้รูผูส้อนได้

มีการปฏิบัติ กิจกรรมการเ รียนการสอนในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วยการส ารวจความต้องการของผูเ้รียน   การ
เตรียมการ  การด าเนินการในการจดัการเรียนการสอน  การ
วดัผลและประเมินผล   การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุน  
ในระดบัท่ีมาก  โดยมีระดบัค่าเฉล่ียท่ี 4.48 ดงัมีรายละเอียด
แต่ละดา้นคือ 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ครูผูส้อนปฏิบติัการ
ในดา้นการส ารวจความตอ้งการส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์เฉล่ีย
มากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  4.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มีการซักถามความตอ้งการเก่ียวกบัเน้ือหาสาระและ
รูปแบบกิจกรรมท่ีตอ้งการเรียนรู้มากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก   
รองลงมาเรียงตามล าดบัคือ  การซักถามเพ่ือส ารวจพ้ืนฐาน
เดิม และมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ครูผูส้อนปฏิบติัการ
ในดา้นการเตรียมการส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมาก โดยมี
ระดบัค่าเฉล่ีย  4.25  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีการ
เตรียมบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ พร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเรียงตามล าดบัคือมีการ
แจ้งวตัถุประสงค์การเรียนรู้  และมีการสนทนา/ซักถาม
ทบทวนความรู้เดิม 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ครูผูส้อนปฏิบติัการ
ในดา้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้   ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์
เฉล่ียมากท่ีสุด โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  4.55 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  มีการแนะแนวการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ชีวิตประจ าวนัมีการให้ค  าแนะน าในการเรียน  และมีการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน ในระดับมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรก  รองลงมาเรียงตามล าดบัคือมีการใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการเรียนมีการกล่าวชมเพ่ือให้ก าลงัใจมีการกระตุน้
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ความสนใจโดยการสนทนา /ซักถามมีการส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างผู ้เ รียนมีการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมีการกระตุ ้นความสนใจโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายเช่น วีดีทัศน์  เกมส์  ตวัอย่างของจริงมีการใช้
แหล่งความรู้ในท้องถ่ินเพ่ือการเรียนการสอนและมีการใช้
เทคนิคการเรียนหลากหลายเช่น การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
การสาธิต การอภิปราย การศึกษาค้นควา้ การปฏิบัติจริง   
และการศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯ 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ครูผูส้อนปฏิบติัการ
ในดา้นการวดัและประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย
มาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  4.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
มีการเขียนบรรยายสรุปความรู้ท่ีได้รับ ในระดับมากท่ีสุด
เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเรียงตามล าดบัคือ มีการวดัผลโดย
วิธีการให้ท าแบบฝึกหัด มีการวิจารณ์ผลงานเพ่ือนในชั้นมี
การวดัผลโดยวิธีการให้ท าแบบทดสอบมีการจัดท าแฟ้ม
สะสมงานมีการน าเสนอผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
และมีการวจิารณ์ผลงานตนเอง 

นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้ครูผูส้อนปฏิบติัการ
ในดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุน ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑเ์ฉล่ียมาก โดยมีระดบัค่าเฉล่ีย  4.48  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ มีการจดัมุมเสริมความรู้ดา้นการประมงใน
ห้องเรียนเช่น  มุมหนังสือ  มุมประสบการณ์ ในระดบัมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเรียงตามล าดบัคือ  มีการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเช่น การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพสาขา
ประมงระดับหน่วยมีการจัดป้ายนิเทศด้วยความร่วมมือ
ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมีการจัดหาวสัดุอุปกรณ์การฝึก
ปฏิบัติให้เพียงพอกับความต้องการมีการจัดหาบ่อฝึกท่ี
เหมาะสมและปลอดภยัมีการแสดงผลงานหรือนิทรรศการ
ในสถานศึกษามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดงผลงานหรือ
นิทรรศการกบัสถานศึกษามีการจดัมุมแสดงผลงานนกัเรียน  
และมีการจดัห้องเรียนอยา่งเป็นสัดส่วนเพ่ือความสะดวกใน
การเรียนรู้ 

การเปรียบเทียบสภาพและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน 

จากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพการ
จดัการเรียนการสอนของครูในรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร
และความตอ้งการในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ

นกัเรียนในรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร ไม่มีความแตกต่าง
กันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.001 ดังมีรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์ในประเด็น  ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ทกัษะวิชาชีพเกษตรของครูและความตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตรของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ทกัษะวชิาชีพเกษตรของครู และความตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตรของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั  0.001 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ทกัษะวิชาชีพเกษตรของครูและความตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตรของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั0.001 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนรายวชิา
ทกัษะวิชาชีพเกษตรของครูและความตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตรของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั0.001 

5.ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ทกัษะวิชาชีพเกษตรของครูและความตอ้งการในการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตรของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั  0.001 

 
สรุป และอภิปรายผล 

 ผลการ ศึกษาในค ร้ั ง น้ีท า ให้ทร าบ
เก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอน  และความตอ้งการในการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร   รวมทั้ ง
ความสอดคลอ้งระหวา่งสภาพการจดัการเรียนการสอนและ
ความตอ้งการของนักเรียน  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลในแต่ละประเด็นท่ีส าคญั
ไดด้งัน้ี 

สภาพการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาทกัษะวิชาชีพ
เกษตร ประกอบด้วย  5 ขั้นตอนได้แก่  การส ารวจความ
ตอ้งการ   การเตรียมการ  การด าเนินกิจกรรมเรียนรู้    การ
วดัผลและประเมินผล   การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุน  
ซ่ึงนักเรียนเห็นว่า  ครูผูส้อนมีการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ 
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ในระดบัท่ีมาก  นัน่ยอ่มแสดงวา่ครูผูส้อนให้ความส าคญักบั
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ค านึงถึง
พ้ืนฐานเดิมและความตอ้งการของผูเ้รียน   มีการเตรียมการ
เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมในการเรียน  และใช้เทคนิค
วิธีการสอน รวมทั้งส่ือท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  ในลกัษณะท่ีบูรณาการแทรกสอดคุณธรรมจริยธรรม  
เช่นเดียวกบัการวดัผลและประเมินผลซ่ึงเน้นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้โดยวิธีการ
ต่าง ๆ   ภายใตก้ารจดัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทาง
สังคมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ซ่ึงสภาพการจัดการ เ รียนการสอนในลักษณะเ ช่น น้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2542 , 22 –27) ไดก้ าหนดถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไวใ้น  5 ขั้นตอน  คือ 1.การส ารวจ
ความต้องการ โดยการศึกษาธรรมชาติและก าหนดความ
ตอ้งการของผูเ้รียนโดยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือสร้างและกระตุน้
ความสนใจ  2.การเตรียมการ เป็นการวางแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงบูรณาการใน
ลกัษณะท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตผูเ้รียน  โดย
การเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ  3. การด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย  การน าเขา้สู่บทเรียนใน
ลกัษณะท่ีกระตุน้ให้เกิดการสนใจใคร่รู้  ดึงดูดให้เกิดการมี
ส่วนร่วม  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้
ท่ีร่ืนรมย ์ ประกอบด้วยส่ือและเทคนิควิธีสอนท่ีน่าสนใจ  
รวมทั้งการกระตุน้ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ อภิปรายสรุปองค์
ความรู้ ท่ีเกิดจากการการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
กนั เพ่ือให้เกิดการคน้พบองค์ความรู้ด้วยตนเอง   4. การ
ประเมินผล ซ่ึงมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการ
วดัและประเมินผลใหค้รอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนการ
และผลงาน  5. การสรุปและการน าไปประยกุตใ์ช ้  เป็นการ
พิจารณาหาขอ้สรุปร่วมกันระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน โดย
การแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรู้  การสะท้อนความคิด  การ
แสดงผลงาน   การจัดนิทรรศการ   และยงัสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับลักษณะการจัดการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคญั  ซ่ึงไสว  ฟักขาว (2542 , หนา้  10) ไดก้ล่าววา่  การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีลักษณะคือ  
เป็นการท่ีผูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ โดยการใช้ทักษะกระบวนการทั้ งกระบวนการคิด
และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแทจ้ริง  มีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ทั้งบรรยากาศทางการและจิตใจ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความสุขใน
การเรียน มีการวดัประเมินผลตามสภาพจริง และเนน้การน า
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่นเดียวกบัแนวคิดเก่ียวกบั
องคป์ระกอบทางการศึกษาซ่ึงคณะผูเ้ช่ียวชาญสภาการศึกษา
แห่งชาติ (ไสว  ฟักขาว  , 2548 , หนา้  1)  ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบในการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัว่า  ควร
ประกอบดว้ยผูส้อนท่ีเขา้ใจผูเ้รียน  มีส่ือท่ีปลุกเร้าการเรียนรู้  
มีบรรยากาศท่ีจูงใจ ภายใตธ้รรมชาติและวถีิชีวติ   มีส่วนร่วม
จากการปฏิสัมพนัธ์กลุ่ม  มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
เน้นพฒันารอบดา้น มุ่งเผชิญสถานการณ์ฝึกแกปั้ญหาสร้าง
ปัญญา    ฝึกซ ้ าย  ้าทวนเร่ืองสติ กิริยา วาจาและคุณธรรม  

ทั้ งน้ีในส่วนการปฏิบัติของครูผูส้อนด้านการส ารวจ
ความตอ้งการพบว่ามีระดบัการปฏิบติัโดยเฉล่ียในระดบัท่ี
มาก โดยในส่วนของการส ารวจความตอ้งการครูผูส้อนไดมี้
การซักถามความตอ้งการเก่ียวกบัเน้ือหาสาระและรูปแบบ
กิจกรรมท่ีต้องการเรียนรู้ในระดับมาก เป็นอันดับแรก  
อนัดบัรองลงมาเรียงตามล าดับคือ มีการซักถามเพื่อส ารวจ
พ้ืนฐานเดิม  และมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน ซ่ึง
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของครู  แต่ เ พ่ิม
ขอ้เสนอแนะให้มีการใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการส ารวจ
ความต้องการเพ่ือให้ทราบข้อมูลนักเรียนมากข้ึน  มีการ
แนะน าวิธีการศึกษาคน้ควา้เพื่อเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการ
กระตุน้ให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ดว้ยการแนะวิธีการ
เขา้สู่อาชีพ  การเพ่ิมเวลาในการทบทวนและการเนน้ย  ้าเร่ือง
การเตรียมตวัเพ่ือการเรียนล่วงหน้าซ่ึงจะเป็นผลให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน   ปรากฏการณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาวิจยัของเสาวลกัษณ์   เจริญศรี (2549)  ซ่ึงได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัแผนกช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม  โรงเรียนโปลิ
เทคนิคลานนา  ซ่ึงพบวา่สภาพการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญใน  5 ขั้ นตอนตามท่ี
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดไว ้ คือ  มีการ
ส ารวจความตอ้งการ  การเตรียมการ  การด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้  การประเมินผล  การสรุปและการน าไปประยุกต์ใช ้ 
แต่จากการเสนอแนะของนักเรียนยงัให้ขอ้คิดว่า กิจกรรม
การจัดการ เ รี ยนการสอนของค รู ย ังไ ม่หลากหลาย  
บรรยากาศในการเรียนไม่น่าสนใจ  และนักเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการเรียน   ในขณะเดียวกนัครูผูส้อน
ให้ความคิดเห็นว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น  ไม่มีภาวะความเป็นผูน้ า  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเกิดจาก
ปัญหาการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานผูเ้รียนไม่ชดัเจน  รวมทั้งการ
เตรียมการยงัไม่เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    
และยงัมีผลการศึกษาวิจัยในลกัษณะใกลเ้คียงคือ อนุศักด์ิ  
ทิพยน์พคุณ(2537, อา้งในสุพรรณี   พิมพสุ์วรรณ  , 2549
หน้า 58) ซ่ึงพบว่า  การเตรียมการสอนช่วยให้ครูสามารถ
เตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
ความจริงทั้ งเร่ืองทรัพยากร ค่านิยม ความเช่ือ และสภาพ
ความเป็นจริงของท้องถ่ิน  นอกจากน้ีการใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีบรรยากาศท่ีน่าสนใจ จะช่วยให้ครูสามารถ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน   

 ส า ห รั บ กิ จ ก ร รม ด้ า น ก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผลพบว่า   ครูผูส้อนมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนจัดท า
แฟ้มสะสมงานและมีการวจิารณ์ผลงานเพ่ือนในชั้น ในระดบั
ท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  อนัดับรองลงมาคือ มีการเขียน
บรรยายสรุปความรู้ท่ีไดรั้บมีการวิจารณ์ผลงานตนเองมีการ
วดัผลโดยวิธีการให้ท าแบบฝึกหัดมีการน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีการวดัผลโดยวิธีการให้
ท าแบบทดสอบพร้อมทั้ งยงัเสนอแนะให้มีการประเมินผล
โดยการจดักิจกรรม  และเห็นวา่ การทดสอบก่อนเรียนเป็น
ส่ิงท่ีกระตน้ให้เกิดการเรียนรู้  อีกทั้ งยงัตอ้งการให้มีความ
พร้อมด้ านอุปกร ณ์ส าห รับการประ เ มินภาคปฏิบั ติ   
ปรากฏการณ์เช่นน้ีสอดคล้องกับแนวคิดด้านการวดัและ
ประเมินผลซ่ึงอรจิต ภูแพ (2545 , หนา้ 22) ไดก้ล่าววา่  การ
วดัและประเมินผลเป็นการตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ วา่ 
บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรเพียงใด  ซ่ึงตอ้งประเมินทั้ง
ดา้นความรู้และพฤติกรรมของผูเ้รียน  โดยผ่านวิธีการหรือ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  มีความเท่ียงตรงและเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัเร่ืองแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในโรงเรียน
ศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่ซ่ึงสุพรรณี   พิมพ์สุวรรณ์ 
(2549) ไดค้น้พบว่า  การจดัการเรียนการสอนผูส้อนควรมี
การเลือกใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย     มีการเสริมแรงระหวา่ง
ท ากิจกรรม มีการวดัประเมินผลหลายรูปแบบให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพจริงและครอบคลุมทุกดา้น  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
มีส่วนร่วมในการวดัและประเมิน      

ในส่วนของความสอดคล้องระหว่างสภาพและความ
ตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนพบวา่ นกัเรียนมีการรับรู้
ถึงสภาพการจดัการเรียนการสอนของครูวา่มีการด าเนินการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ทั้ง  5  ดา้น
ได้แก่  การส ารวจความตอ้งการ   การเตรียมการ   การจัด
กิจกรรม การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล   และการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุน   เป็นผลให้ไม่มีความแตกต่าง
กนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.001 อาจจะสืบเน่ืองมาจาก
การในการะบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูส้อนได้
มีการศึกษาผู ้เ รียนโดยวิธีการต่าง ๆ  ร่วมกับการศึกษา
หลกัสูตร เพื่อน ามาวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม   ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นน้ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองบริบททางการสอน (ทิศนา  แขม
มณี , 2547, หนา้ 16 - 22)  ไดก้ล่าววา่   ในขณะท่ีครูกบั
นกัเรียนอยูใ่นกระบวนการเรียนการสอนนั้น องคป์ระกอบท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในขณะนั้นคือ  ครูผูส้อน  
นักเรียน  สาระเน้ือหา  วิธีการ หรือกิจกรรมการเรียนการ
สอน   ดังนั้นในการศึกษาและแกปั้ญหาการเรียนการสอน
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจบริบทการสอนในระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะ
บริบทการสอนในระดับไมโครหรือระดับห้องเรียน ซ่ึง
ผูส้อนเป็นองคป์ระกอบส าคญัมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน
หลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมและ
บุคลิกลกัษณะซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการเรียนการ
สอน และสัมฤทธ์ิผลของผูเ้รียน เช่นเดียวกบัองค์ประกอบ
ด้านผูเ้รียนซ่ึงสภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและภายนอกจะมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้เช่น  ความรู้ความสามารถ  ความสนใจ  
ความตอ้งการ เจตคติ  หรือองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียน
การสอนซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์ สาระเน้ือหา วิธีการ
สอนและวดัประเมินผล การใชส่ื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ   รวมทั้ ง
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม   ซ่ึงประกอบด้วย
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สภาพแวดล้อมในห้อง เ รี ยนและสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา  ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาการเรียน
การสอน (อรจรีย ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง , 2547 , หนา้ 9 -13) ซ่ึงเช่ือวา่ 
ดว้ยเหตุท่ีผูเ้รียนทุกคนมีความแตกต่างกัน ทั้ งทางร่างกาย  
สติปัญญา   พ้ืนฐาน  และประสบการณ์  ท าให้การวาง
แผนการสอนแบบบทเรียนเดียวส าหรับทุกคนไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร  จึงตอ้งมีความพยายามในการแสวงหาวิธีการท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละคนประสบความส าเร็จ  ดว้ยวิธีการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ภายใตอ้งคป์ระกอบ  4 ดา้นคือ  
ดา้นผูส้อน   ดา้นผูเ้รียน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  และ
ดา้นสภาพแวดลอ้ม   

 
ข้อเสนอแนะ 
ก. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัต ิ
1. ครูในยคุปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบัความทา้ 
ทายอยูต่ลอดเวลาทั้งเก่ียวกบัหอ้งเรียนอิงมาตรฐาน

ตามความคาดหวงัท่ีถูกก าหนดโดยส่วนต่างๆ  การคาดหวงั
ในการพฒันาผูเ้รียนสู่ระดบัสูง  เพ่ือให้มีทกัษะทางวิชาการ
และทักษะชีวิต  ความหลากหลายทางวฒันธรรม  ความ
หลากหลายในตวัผูเ้รียน งานวิจยัใหม่เก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
มนุษย์และการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี   ในลกัษณะเช่นน้ีส่ิงจ าเป็นส าหรับครูในฐานะ
นักการศึกษาในห้องเรียนจึงควรตอ้งพิจารณาผูเ้รียนแต่ละ
คน  โดยพยายามเข้าใจถึงความต้องการ  ความพร้อม  
ความชอบและความสนใจ เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ และ
การสร้างห้องเรียนท่ีจะสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความ
หลากหลายของผูเ้รียน 

2. ควรมีการอบรม/สมัมนาทางวชิาการ 
เพ่ือใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อนเก่ียวกบักระบวนการจดั 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และมีจดั

กิจกรรมสนบัสนุนในลกัษณะต่าง ๆ เช่น  การสนบัสนุนดา้น
นวตักรรมทางการเรียนการสอน  การจัดหาเอกสาร  ต ารา  
ฯลฯ รวมทั้งมีการนิเทศติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

  
ข. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวจิยั 
1. ควรมีการศึกษาถึงระดบัการมีส่วนร่วม 
ของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการจดั 

การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ 

2. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างใน 
ความสามารถทางวิชาชีพกับวิธีการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 
3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการ 
ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการ เ รียน รู้ ท่ี

หลากหลาย 
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  
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Abstract 

 This research is the experimental research.  The  tools used in this research consisted of the teaching 
materials, pre and post test and satisfaction questionnaire to the learning using the teaching materials of Mechanical 
Mechanics.  The total population in this research were seventeen students they were a third year student of vocational 
certificate enrolling in Mechanical Mechanics (2101-2007) in the first semester of academic year 2018 in accordance with 
vocational certificate curriculum in B.E 2013 of the office of Vocational Education Commission, in Auto Mechanic 
Department, Phayao Technical College. The procedures were as the follows : Before teaching, tested the students basic 
knowledge with the pre- test After that taught students with the teaching materials using the learning process based on the 
research.  Then let the students do the exercises and the post-tests after finishing in each unit.  At last, took the scores 
form the exercised, the pre-tests and the post-tests to analyse the data and conclude.  In studying the students’ 
satisfaction to the teaching materials in Mechanical Mechanics (2101-2007), the researcher used the questionnaire after 
learning in each unit The results of the research were as follows: 1. The teaching materials in Mechanical Mechanics (2101-
2007) were developed by the researcher having the efficiency of 82.42/80.39. The efficiency of the teaching materials was 
80/80 higher the criteria. In summary, the efficiency of the teaching material in Mechanical Mechanics (2101-2007) being 
developed was higher than the criteria. 2. The teaching materials in Mechanical Mechanics (2101-2007) had the 
effectiveness index of .80 be higher than the acceptable criteria. So the teaching material could make the students get the 
learning experiences in the value of .50 up, 3. The students learning achievement from the post-test scores was higher than 
the pre-test at the .05 level of statistical significance.  In summary, the teaching materials using research based or leaning 
could make the students, achievement be higher. 4. The students, satisfication to the learning using the teaching materials in 
Mechanical Mechanics (2101-2007) was at the highest level ( = 4.68) 

Keywords : Research-based Learning , Mechanical mechanics 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ (1) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ีใชก้ารจดัการ
เรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล  
ส าหร ับน ัก เ รี ยนระด ับชั้นประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ 
(ปวช.) (2) เพื่อหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอนท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานในรายวิชา
ก ล ศ า ส ต ร ์เ ค รื ่ อ ง ก ล  ส า ห ร ับ น ัก เ ร ี ย น ร ะ ด ับ ชั ้น
ประกาศนียบ ัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชากลศาสตร์เค ร่ืองกลของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ก่อน
เรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ีใชก้าร
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  (4)เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนท่ีใชก้าร
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล 

ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง  
(Experimental  Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี
ประกอบด้ว ย  เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเ รียนท่ีมีต่อการเ รียนการสอนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองกลประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต ์ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัเทคนิคพะเยา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล รหัสวิชา 2101-
2007 ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  2556 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งส้ิน 
17 คน วิธีด าเนินการ ก่อนเขา้สู่บทเรียนท าการทดสอบพ้ืน
ฐานความรู้ของนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้น
ท าการสอนดว้ยเอกสารประกอบการสอนท่ีใชก้ระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยการเรียน เม่ือเรียนจบในแต่ละ
คร้ังให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้ นจึงน า
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหัดและคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาวเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ

เรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัสวิชา 2101-2007 ผูว้ิจยัได้สอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนทั้ งหมดท่ีมีต่อการเรียนการสอน   
หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียน 

ผลการวจิยั  พบวา่   
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา กลศาสตร์เคร่ืองกล 

รหัส 2101-2007ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
82.42/80.39 ดังนั้ น   เอกสารประกอบการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 80/80   จึงสามารถ
สรุปไดว้่า   เอกสารประกอบการสอนวิรายวิชา กลศาสตร์
เคร่ืองกล รหัส 2101-2007  ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 
2101-2007มีค่าดชันีประสิทธิผล เป็น .80 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ยอมรับ
ไดว้่าเอกสารประกอบการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ไดจ้ริงมีค่าตั้งแต่.50 ข้ึนไป 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่ใช้การวิจ ัยเป็น
ฐาน  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน 
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนราย วิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล รหัส 2101-2007มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( = 
4.68)  
 
ค าส าคัญ :การเรียนรู ้โดยใช ้ว ิจ ัย เ ป็นฐาน ,กลศาสตร์
เคร่ืองกล 

 

1. บทน า 
การจดัการอาชีวศึกษาจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัทุก

ฝ่ายทั้งสถานศึกษา ชุมชน  สถานประกอบการ ผูป้กครอง
ของนักเ รียน และนักเ รียนท่ีจะน าพาและพัฒนาการ
อาชีวศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาส่ือเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทนัสมยัยิ่งข้ึน 
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ซ่ึ งในเ น้ือหาของหลัก สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พทุธศกัราช 2556  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชา
ช่างยนต ์ ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ไดมี้
การบรรจุรายวิชาต่าง ๆ ไวใ้นหลักสูตร  เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน   วิชากลศาสตร์เคร่ืองกล 
รหัสวิชา 2101-2007  เป็นวิชาชีพเฉพาะท่ีมีความส าคญั
และมีความจ าเป็นในประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิชาหน่ึง   
ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)   ซ่ึง
นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้  และท าความเขา้ใจให้ลึกซ้ึง  ซ่ึงใน
การเรียนการสอนเพ่ือให้ผู ้เ รียนเกิดการเ รียนรู้และมี
ประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวน้ั้น  ตอ้งอาศยัส่ือหรือ
เทคนิควิธีการสอนเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น  ส่ือหรือเทคนิควิธีการสอน
ดงักล่าวมีหลายอย่างหลายประเภท ทั้ งท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ 
และเทคนิควิธีการสอน ผู ้สอนจะต้องรู้จักเลือกส่ือหรือ
เทคนิควิธีการสอนมาใชใ้ห้เหมาะสม  จึงจะท าให้การเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพ  การเลือกใช้ส่ือหรือเทคนิค
วิธีการสอนนั้นบางคร้ังอาจตอ้งใช้ส่ือหรือเทคนิควิธีการ
สอนหลายประเภทผสมผสานกนัจึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน  จากสภาพปัญหาท่ีพบในการเรียนการ
สอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 2101-2007  ท่ีผ่านมา  
ผูว้จิยัไดป้ระสบปัญหา คือ รายวชิากลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 
2101-2007 เป็นรายวิชาท่ีตอ้งใชท้กัษะการคิดค านวณ   ซ่ึง
เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันามธรรมยากแก่
การอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ท าให้บางคร้ัง
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามท่ีได้ก าหนดไว ้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาความคิดรวบยอดทางด้านทักษะการคิดค านวณจึง
จ าเป็นต้องอาศัยรูปธรรมอธิบายแนวคิดนามธรรม เน้น
ความเขา้ใจอยา่งมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอน  ครูผูส้อนตอ้ง
เน้นนักเ รียนให้น าประโยชน์ของส่ิง ท่ี เ รียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั มีการถ่ายโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ให้
สัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  ทั้งน้ี เพ่ือให้นกัเรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบทเรียนท่ียากข้ึนได้  การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research 
Based Learning : RBL) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและค้นพบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการวิจยัอย่างเป็นระบบเป็นเคร่ืองมือ นอกจากน้ี
กระบวนการวิจยัยงัไดพ้ฒันาคุณลกัษณะให้ผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้มี
การคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับ
ตนเองและส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง การวิจัยเ ป็น
กระบวนการท่ีผูว้จิยัตอ้งคิด กระท าและส่ือสารอยา่งมีระบบ 
โดยใช้ปัญญาเป็นฐานท าให้ผู ้วิจัยสามารถยืนหยดัด้วย
ตนเองไดอ้ย่างอิสระ ซ่ึงวิธีวิจยัจะปลูกฝังให้ผูว้ิจยัรู้จกัคิด
กลา้ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลจากขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอ
และจากการพิสูจน์อย่างมีหลกัการ ดงันั้น การจดัการเรียน
การสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานจึงเป็นการจดัให้ผูเ้รียนได้
เ รี ยน รู้และใช้กระบวนการท างวิท ย าศ าสต ร์ห รื อ
กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ี
ศึกษาวิจัย ในการด าเนินการแสวงหาความรู้ใหม่หรือ
ค าตอบท่ีเช่ือถือได ้จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียน
ให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางการจดัการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ 
ครูใชผ้ลการวิจยัในการเรียนการสอน ผูเ้รียนใชผ้ลการวิจยั
ในการเรียนการสอน ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการ
สอน และผูเ้รียนใช้กระบวนการวิจยัในการเรียนการสอน 
[1]ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวมีฐานคิดและความ
เช่ือมาจากกลุ่มทฤษฎีโครงสร้างนิยมท่ีมีความเช่ือใน
กระบวนการสร้างความรู้ในตนเอง การเ รียนรู้ เ ป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล บุคคลเป็นผูส้ร้าง
ความรู้จากการสัมพนัธ์ส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ี
มีอยูเ่ดิมปะติดปะต่อเป็นโครงสร้างทางสติปัญญา หวัใจของ
การสอนก็คือการส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน นักเรียนไดรั้บความรู้
ประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีศึกษาโดยยึดระเบียบแบบแผน
ของการวิจัยเป็นกรอบการเรียนรู้ ซ่ึงเช่ือว่ากระบวนการ
เรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีนักเรียนได้จะมีคุณค่าและถาวร
มากกวา่เป็นเพียงการรับรู้  

จากสภาพปัญหาและแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะสร้างเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล รหัส 2101-2007 ส าหรับนักเ รียนระด ับชั้น
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือแกปั้ญหาในการเรียน 
ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เน้ือหาและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

วตัถุประสงค์การวจิยั 

  1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ี
ใช้การจัดการเ รียนรู้โดยใช้วิจัย เ ป็นฐาน ในรายว ิช า
กลศ าสต ร ์เ ค รื่ อ ง กล   ส า ห ร ับ น ัก เ รี ย น ร ะด ับ ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  2. เพื่อหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้
การจดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) 
  3. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ก ล ศ า ส ต ร ์เ ค รื ่อ ง ก ล ข อ ง น ัก เ ร ี ย น ร ะ ด ับ ชั ้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดย
ใชว้จิยัเป็นฐาน   
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน ท่ีใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วจิยัเป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      การจดัการเรียนการสอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research 
based learning) เป็น กระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
คิดคน้ค าตอบและตดัสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบ
อาจจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการวิจยั หรือใชว้ิจยัเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการจดัให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่ หรือค้นหาค าตอบท่ีเ ช่ือถือได้ โดยอาศัย
กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ี เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองท่ี
ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บ
รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1. สยมุพร  ศรีมุงคุณ[3]ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง การศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชว้จิยัเป็นฐาน ผลวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวรรณคดีไทยหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้จิยัเป็น
ฐานสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   
  2. อนุชิต  สร้างสกลุ[4]ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง รายงานการ
ใชเ้อกสารประกอบการสอน  รายวชิาไฟฟ้ายานยนต ์ รหสั
วชิา 3101-2007 สาขาวชิาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยาน
ยนต ์พบวา่ ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน   มี
ประสิทธิภาพ  86.00/85.00  สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้80/80  
  3. พวงเพช็ร  ปะกงั [2]ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การพฒันาการ
จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง พ้ืนท่ีผิว
และปริมาตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน ผล
จากการวิจัยพบว่า  แผนการจัดการ เ รียน รู้ก ลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 79.36/78.83 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 75/75 ดชันีประสิทธิผล
ของแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ค่าเท่ากบั 0.6089  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึง
พอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดั การเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เร่ือง พ้ืนท่ีผิว
และปริมาตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
1. กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต ์ชั้นปีท่ี 3 
วิทยาลยัเทคนิคพะเยา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล รหัสวิชา 2101-2007 ตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561จ านวนทั้งส้ิน 17 คนซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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2.  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 เอกสารประกอบการสอนไดถู้กสร้างข้ึน โดย

ไดศึ้กษาและวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล 
ในเร่ืองจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา  ค  าอธิบาย
รายวิชา  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2556ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบเน้ือหา 
จากนั้ นสร้างเอกสารประกอบการสอนและน าเอกสาร
ประกอบการสอนให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมิน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ในดา้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ดา้นเน้ือหาวชิา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการ
สอน ด้านแบบฝึกหัด ด้านใบงาน และด้านแบบทดสอบ 
โดยใชแ้บบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating scales) ของ
ลิเคิร์ท (Likert Scales) 5 ระดบั น าผลการประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอนของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ีย และ
น าข้อมูล ท่ีได้จากข้อ เสนอแนะของผู ้เ ช่ี ยวชาญ ไป
ด าเ นินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอน  
จากนั้ นน าเอกสารประกอบการสอนท่ีผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขเสร็จแลว้ ไปทดลองใชโ้ดยไดด้ าเนินตามขั้นตอน คือ 
ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) ทดลอง
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) และ ทดลองแบบ
ภาคสนาม (Field of Testing)  

 2.2 แบบทดสอบได้มาจากวิธีการวิเคราะห์
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แบบคู่ขนาน จ านวน 
191 ขอ้  ใหว้ดัไดต้ามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในแต่ขอ้ น า
แบบทดสอบจ านวน 191 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ตรวจและประเมินคุณภาพตามแบบประเมิน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  
จากแบบทดสอบทั้ งหมด 191 ข้อ  พบว่า ดัชนีความ
สอดคลอ้ง มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.0 ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.99 น า
แบบทดสอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
แล้ว มาปรับปรุงและแก้ไขใหม่ตามท่ีผู ้เ ช่ียวชาญให้
ค  าแนะน า จากนั้นน าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัศึกษา  
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชางาน

ยานยนต ์ วิทยาลยัเทคนิคพะเยา  ท่ีผ่านการเรียนกลศาสตร์
เคร่ืองกลไปแลว้ จ านวน 20 คน  เพ่ือหาความยากง่าย  ค่า
อ านาจจ าแนก  และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  
พบว่า แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับ
เ ท่ า กับ  0.78 คัด เ ลื อกแบบทดสอบ ก่อน เ รี ยนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนท่ีมีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก 0.20-1.00 จ านวนอย่างละ 150 ข้อ  เพื่อ
จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงั
เรียนท่ีสมบูรณ์ 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนการประมาณค่า (Rating scales) ของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั เม่ือ
สร้างแบบสอบถามเสร็จน าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน  ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย
แลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบค าถามครอบคลุมวตัถุประสงค ์
ค าถามครอบคลุมหัวข้อท่ีจะประเมิน ความชัดเจนของ
ค าถาม  การใช้ภาษา  และความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามกับเน้ือหา และน าแบบสอบถามความพึง
พอใจมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้น
น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
การสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล ไปทดลองใชก้บันักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ( ป วส . )  แ ผ น ก วิ ช า ง า น ย า น ยน ต ์ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ท่ีผ่านการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวชิากลศาสตร์เคร่ืองกลไปแลว้ จ านวน 20 
คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbachs alpha Coefficient) พบวา่ แบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.78 

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียน 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี น าแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนท่ีสร้างข้ึน มาทดสอบกับนักเรียน
ทั้งหมดก่อนเรียนในแต่ละคร้ัง แลว้บนัทึกคะแนนไวเ้ป็น
รายบุคคล   ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดย
ใชเ้อกสารประกอบการสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 
2101-2007 ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผนการ
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เรียนรู้ ในระหวา่งการเรียนการสอนแต่ละคร้ังให้ผูเ้รียนท า
แบบฝึกหัด เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียน  
และบนัทึกคะแนนเก็บรวบรวมไว ้ ท าการทดสอบหลงัเรียน 
ซ่ึงแบบทดสอบเป็นแบบคู่ขนานกนักบัแบบทดสอบก่อน
เรียน  มาทดสอบกบันกัเรียนทั้งหมดหลงัเรียนในแต่ละคร้ัง  
เก็บรวบรวมขอ้มูล  คะแนนท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนไปท าการ
วเิคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีสร้างข้ึน 
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทั้งหมดท่ีมีต่อการเรียนการ
สอน   หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียน น า
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนไปวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

3. ผลการวจิยั 

              ผลการวิจยัเร่ืองการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจ ัย
เป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล ส าหรับนักเรียน
ระด ับชั้นประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพ  (ปวช . )  ผู ้วิจัยได้
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  มีล าดับขั้นในการ
น าเสนอขอ้มูล  ดงัน้ี   
ตารางที ่1ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 

รายการ N 
คะแนน
เตม็  

 ร้อยละ 

คะแนนจาก 
การท า

แบบฝึกหดั(E1) 

17 83 1,163 68.41 82.42 

คะแนนจาก 
การท า

แบบทดสอบ(E2) 

17 150 2,050 120.59 80.39 

 
ตารางท่ี 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ

สอนในระหว่ า ง ใช้ เ อกสารประกอบการสอนกับ
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนหลงัใชเ้อกสาร
ประกอบการสอนของนักเรียนท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง  
เฉล่ียร้อยละ 82.42    ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร้์อยละ 80 
ตวัแรกท่ีตั้งไว ้ และท าขอ้สอบในแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง 
เฉล่ียร้อยละ 80.39 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร้์อยละ  80 ตวัหลงั
ท่ีตั้งไว ้ แสดงวา่เอกสารประกอบการสอนวิชา กลศาสตร์
เ ค รื ่อ ง ก ล  ร ห ัส  2 1 0 1 -2 0 0 7  ท่ี ผู ้วิ จั ย ส ร้ า ง ข้ึ น มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั 

 
 

ตารางที ่2ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน 
การทดสอบ คะแนนเตม็ 

 

ร้อยละ E.I. 
ก่อนใชเ้อกสาร
ประกอบการ

สอน 
150 130 4.33 

0.80 
หลงัใชเ้อกสาร
ประกอบการ

สอน 
150 2,050 80.39 

 
ตารางท่ี 2 ค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอน วชิากลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 2101-2007  ซ่ึงไดจ้าก
การให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ
หลงัเรียน  จากนั้นน าคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าดชันีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน .50 ข้ึนไป
ซ่ึงค่าดชันีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนท่ีไดมี้
ค่าสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน คือ  .80 
 
ตารางที ่ 3ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการสอน 
การทดสอบ N 

 

 E.I. 
ก่อนใชเ้อกสาร
ประกอบการ

สอน 
17 7.65 2.60 

58.01* 
หลงัใชเ้อกสาร
ประกอบการ

สอน 
17 120.59 10.04 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางท่ี 3 หลงัจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นัน่แสดงวา่การ
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชากลศาสตร์
เคร่ืองกล รหัส 2101 -2007 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน   
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ตารางที่  4ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล จ านวน 17 คน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลหลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอน 

รายการประเมนิ   แปลผล 
1. เน้ือหาครอบคลุมตามค าอธิบาย
รายวิชา 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 

2.  เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
รายวิชา 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 

3.  การเรียบเรียงเน้ือหาเป็นไป
ตามล าดบัการเรียนรู้ (จากง่ายไปหา
ยาก) 

4.59 0.71 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหาแต่ละหน่วยมีความสมบูรณ์
ชดัเจน 

4.47 0.71 มาก 

5.เน้ือหาท่ีครูสอนแต่ละคร้ัง
เหมาะสมกบัระยะเวลาเรียน 

4.47 0.71 มาก 

6.การล าดบัเน้ือหามีความสอดคลอ้ง
และต่อเน่ืองกนั 

4.59 0.71 มากท่ีสุด 

7.สรุปเน้ือหาไดต้รงประเด็น 4.76 0.43 มากท่ีสุด 
8.  ส่ือการสอนท่ีครูใชใ้นการสอน
ช่วยใหท่้านเขา้ใจเน้ือหาดีข้ึน 

4.41 0.79 มาก 

9.แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
รายวิชา 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

10.  แบบทดสอบสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.68 0.53 มากทีสุ่ด 

ตารางท่ี  4 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอน  วชิากลศาสตร์เคร่ืองกล  เฉล่ียรวมมีความเห็นดว้ย
มากท่ีสุด  (=  4.68)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏผล 
ดงัน้ี 

 
เ น้ือหาครอบคลุมตามค าอ ธิบายรายวิชา เ น้ือหา

สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา และแบบทดสอบ
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (= 4.88) แบบฝึกหัดสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.82) สรุปเน้ือหาได้ตรง
ประเด็น มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( = 4.76) การเรียบ
เรียงเน้ือหาเป็นไปตามล าดบัการเรียนรู้ (จากง่ายไปหายาก) 
การล าดบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งและต่อเน่ืองกนั มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.59) เน้ือหาแต่ละหน่วยมีความ
สมบูรณ์ชัดเจน เน้ือหาท่ีครูสอนแต่ละคร้ังเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรียน มีความพึงพอใจมาก ( = 4.47) และส่ือการ

สอนท่ีครูใช้ในการสอนช่วยให้ท่านเขา้ใจเน้ือหาดีข้ึน มี
ความพึงพอใจมาก ( = 4.41) ตามล าดบั 

 
การอภิปรายผลการวจิยั 

ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนท่ี
ผูว้ิจยัคน้ควา้สร้างข้ึนและน ามาใชก้ับนักเรียนในคร้ังน้ี มี
ประสิทธิภาพโดยรวมสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั จึงอาจกล่าวไดว้่าการท่ี
นกัเรียนมีคะแนนดา้นกระบวนการและดา้นผลลพัธ์สูงกว่า
เกณฑ์นั้น เน่ืองมาจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 2101-2007 ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน  ได้
อาศยัวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาต่าง ๆ อยา่งละเอียด รวมทั้งมี
การจดัสร้างถูกขั้นตอน ตามหลกัของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ท่านท่ีไดเ้สนอแนะไว ้เม่ือน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจึงมี
ส่วนกระตุน้ให้นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ง านวิ จัยของอ นุ ชิต   ส ร้ า งสกุล  [4]การใช้ เ อกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาไฟฟ้ายานยนต์ รหัสวิชา 3101-
2007 สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต ์พบว่า 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ 
86.00/85.00 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80   

2.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กลศาสตร์เคร่ืองกล 
รหัส 2101-2007มีค่าดชันีประสิทธิผล เป็น 0.80    ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ์ท่ียอมรับไดว้่าเอกสารประกอบการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไดจ้ริงมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป แสดง
วา่นกัเรียนมีความรู้และพฒันาการทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจึงท าให้การ
เรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยครูผูส้อนได้ก าหนดขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น การระบุ
ปัญหาการวิจ ัย การตั้งสมมติฐาน การทดลอง เป็นตน้ 
ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การวิจ ัยเป็นฐานเป็นการ
จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอีกแนวคิดหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยการไดล้งมือปฏิบติั ไดฝึ้กฝนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพวงเพช็ร  ปะกงั [2]ท่ีพบวา่ 
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
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คณิตศาสตร์ โดยใชว้จิยัเป็นฐาน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.6089 
 3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระหวา่งคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน ผลปรากฏวา่คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน
สูงกวา่คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะในการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชา
กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 2101-2007 มีขั้นตอนในการสร้าง
อยา่งเป็นระบบ  โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญก่อน
น ามาทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มยอ่ย เม่ือพบขอ้บกพร่องจะ
น ามาปรับปรุงจนได้ เอกสารประกอบการสอนท่ี มี
ประสิทธิภาพ  เม่ือน ามาทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
จึงท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละหน่วย
การเรียนเป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นผลท าให้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลัง เ รี ยน สู งกว่ าคะแนนจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  สยุมพร  
ศรีมุงคุณ [3]ท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิจยัเป็นฐานสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.  จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  แผนกวิชาช่างยนต ์
วิทยาลยัเทคนิคพะเยา ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจ ัย เป็นฐาน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
กลศาสตร์เคร่ืองกล รหัส 2101-2007  มีความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.57) อาจเป็นเพราะ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช ้การวิจ ัย เ ป็นฐานในรายวิชากลศาสตร์
เค ร่ืองกล มีกิจกรรมในเอกสารประกอบการสอนเป็น
ลกัษณะกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกิจกรรมเนน้ให้
นักเรียนปฏิบัติ  คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ครูสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพวง
เพ็ชร  ปะกงั [3]ท่ีพบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน เร่ือง 
พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
1.  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
     1.1 จากผลการศึกษาเอกสารประกอบการสอน

รายวิชา  กลศาสต ร์ เค ร่ืองกล  รหัส  2101-2007 ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ครูผูส้อนควร
ออกแบบแผนการการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิจัยเป็นฐานและ
เอ้ือต่อการพฒันาความคิดของนักเรียน และวางแผนการ
ผลิตส่ือและค้นควา้ความรู้ด้านวิจัยท่ีจะใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ไวล่้วงหนา้ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ส้อนสามารถเลือกกิจกรรม
การเรียนรู้ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระท่ีสอน และเหมาะสม
กับวยัของผูเ้รียน อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     1.2ครูควรสร้างบรรยากาศในการใช้
กระบวนการวจิยัส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือจดักิจกรรม
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีครูผูส้อนก าหนด 
กระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเกิดความกระตือรือร้น 
อยากศึกษา อยากมีความรู้ อยากเห็น ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ
เบ้ืองตน้ของนกัวจิยั 
       2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
            การจดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน สามารถพฒันา
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ตลอดจนพฤติกรรมการ
เรียนของนกัเรียนอยา่งไดผ้ล ดงันั้น ควรมีการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐานในเน้ือหาและ
รายวชิาอ่ืนในระดบัชั้นอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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Abstract 

 The purpose of this study was to report the results of educational development of College of Agriculture and 
Technology Uthaithanee, years of 2016-2017, by using the 9 +1 intensive strategic plan to be accepted by the community and 
society. The results of the implementation of the strategy were the study of project / activity reporting documents that were 
consistent and support the management of each strategy whichfound that the evaluation by reporting according to the documents 
determined by the College when performing according to each fiscal year with self-assessment and by the project responsible 
person and deputy director of various departments from 109 projects werepassed the evaluation.As for the study of the opinions of 
teachers and administrators towards the development of educational institutions with the intensive strategic plans found that 
teachers and administrators whose answered a total of 30 questionnaires with general status data. The data showed that 27 teachers 
(90.00%) and executives of 3 people (10.00%) were 14 males (hundreds 44.67) and 16 females (53.33%), mostly aged 51 years 
and up, 11 persons (36.67%) and most of them are less than 10 years old, 15 people (50.00%).Most of them have 16 higher 
education graduates (53.33%). The teachers and administrators' opinions on the strategic plan revealed that In the overall picture, 
the opinions were at a high level. When considering each aspect in 5 aspects, there will be a level of opinion at the 5 levels in all 
aspects, with the average value from descending to the following: context, process, productivity and primary factors, respectively. 
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บทคดัย่อ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนโครงการท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตยใ์นพ้ืนท่ี
จังหวดัเพชรบูรณ์ การศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ี 
ศึกษาร่วมกับการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสารและ
หน่วยงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยวิธีท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงิน 
โดยใชอ้ตัร คิดลดร้อยละ 0.5 ประมาณการอายุโครงการ 5 ปี 
ตดัสินใจจากเกณฑ์ระยะเวลาคืนทุน (payback period) การหา
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนค่าใชจ่้าย (BCR) 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) โดยโครงการมีการ
จดัการตามแนวคิดสถานท่ีพกัแรมเชิงเกษตรและแนวคิดการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาพบว่า ท่ีตั้ งโครงการมีความ
พร้อมทั้ งทางด้านการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย และสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติและประวติัศาสตร์ท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถท่องเท่ียว ทั้งทางดา้นธรรมชาติและประวติัศาสตร์ ท่ี
นักท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวและเรียนรู้วิถีชีวิตของ คนใน
ชุมชนได ้การวิเคราะห์ทางการเงินตลอดอายโุครงการ 5 ปี บน
พ้ืนท่ี 50 ไร่ ใช้เงินลงทุนเร่ิมแรก 3,000,000 บาท ผลการ
วิเคราะห์โครงการน้ี เป็นโครงการท่ีน่าลงทุนโดยมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 6,532,836.75 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการเท่ากบัร้อยละ 61 อตัราส่วนผลประโยชน์
ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.87 และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 5 เดือน 
จากการประมาณการไวเ้บ้ืองตน้ สรุปได้ว่าโครงการมีความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม ในการลงทุน ทั้งน้ีในการปฏิบติั
จริงโครงการอาจมีผลกระทบภายนอกซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียง
แก่ ผูล้งทุนได้ นอกจากนั้ นควรวิเคราะห์ทางด้านการตลาด
เพ่ิมเติมเพ่ือท าใหก้ารวเิคราะห์โครงการสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
ค าส าคญั :การท่องเท่ียวเชิงเกษตร, สถานท่ีพกัแรม,     ฟาร์มส
เตย,์ นกัท่องเท่ียว 
 
1. บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นภาคบริการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ
ไทยมาโดยตลอดและเป็นหน่ึงในรายได้หลักของประเทศ
นอกเหนือจากภาคการส่งออก รวมทั้งยงัเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วย
กระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศสามารถฟ้ืนตวัข้ึนไดจ้ากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถท าให้เกิด

รายได้กระจายหมุนเวียนทั่วทุกภูมิภาคนับแสนล้านบาท 
ปัจจุบันการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออกไป 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ โดยไม่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือท าลายคุณค่าของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนั
ก็เป็นการสร้างโอกาสต่อชุมชนทอ้งถ่ินในทางเศรษฐกิจ ท าให้
เกิดผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากระบบ
การเกษตรจดัเป็นระบบนิเวศอยา่งหน่ึงท่ีเกษตรกรเป็นผูส้ร้าง
ข้ึน และประกอบกบัประเทศไทยมีการเกษตรเป็นพ้ืนฐานของ
ประเทศเป็นเวลายาวนาน ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพการด าเนินชีวติ
ของประชาชนในเขตชนบทตามจังหวดัต่างๆ ดังนั้ นการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรจึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ี
ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอยู่แลว้เป็นจ านวน
มาก จากแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัต่างๆ ของไทย จังหวดั
เพชรบูรณ์เป็นหน่ึงในหลายๆ จงัหวดัท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
เหมาะสมกับการท่องเท่ียว โดยอ าเภอน ้ าหนาว ในจังหวดั
เพชรบูรณ์นั้น เป็นอ าเภอท่ีมีอุทยานลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น ไม่วา่จะ
เป็นอุทยานแห่งชาติภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และอุทยานแห่งชาติ
น ้ าหนาว พ้ืนท่ีป่ามากมายน้ีท าให้อ าเภอน ้ าหนาวมีอากาศเยน็
สบายตลอดทั้งปี รวมทั้งยงัมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามมาก และ
ดว้ยอากาศท่ีเหมาะแก่การปลูกพืชผกัเมืองหนาว หรือแมแ้ต่พืช
จากเมืองร้อนก็ยงัสามารถปลูกไดดี้ในพ้ืนท่ีน้ี ท าให้อ าเภอน ้ า
หนาวน้ี   เกิดแหล่งท่องเท่ียวท่ีเรียกว่าเป็น “การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร” ข้ึน อีกทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
สามารถท่องเท่ียวไดท้ั้งปี แต่เน่ืองจากอ าเภอน ้ าหนาวตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติจึงท าใหมี้ขอ้จ ากดัหลายประการ
ในการสร้างส่ิงปลูกสร้างแบบถาวร จึงท าให้เกิดแนวคิดในการ
ด าเนินโครงการจดัสถานท่ี   พกัแรมเป็นแบบฟาร์มสเตย ์(Farm 
stay) เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
และแหล่งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและ การท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ิน เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน
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ดงันั้น การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัสถานท่ีพกัแรมแบบ
ฟาร์มสเตยจ์ะพิจารณาจากลกัษณะรูปแบบของสถานท่ีพกัแรม
ท่ีเหมาะสมไม่ท าลายสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีการจดัการดา้น การ
รักษาส่ิงแวดลอ้มในเชิงอนุรักษ ์และการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัพ้ืนฐานของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล
ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ประกอบดว้ย ขอ้มูล

ลกัษณะสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะท าการออกแบบและจัดตั้งเต็นท์ได้
จากการสังเกต และข้อมูลทางด้านต้นทุนต่างๆ ท่ีใช้ใน
การศึกษาไดจ้ากการสอบถามผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง 
ร้านขายอุปกรณ์ รวมทั้งสถาปนิก และผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
พกัแรม 

1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดว้ย ขอ้มูล
ดา้นภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของอ าเภอน ้ าหนาว 
และแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัเพชรบูรณ์ รวมทั้ งขอ้มูลด้าน
สถิติ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส่วนขอ้มูลดา้นการจดัการ
สถานท่ีพักแรมและการจัดการ ด้านส่ิงแวดล้อมได้จาก
บทความ วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

สร้างสถานท่ีพกัแรมเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ 
โดยใชก้ารวิเคราะห์และประเมินโครงการ ทั้งน้ีตวัแปรท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ประกอบดว้ย 

2.1 ตน้ทุนของโครงการหรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดของ
โครงการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนค่าเต็นท์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในโครงการ ต้นทุนค่าพัฒนา ต้นทุนการ
ด าเนินงาน และตน้ทุนของเงินทุน ซ่ึงตน้ทุนต่างๆ คิดในราคา
ซ้ือขายมีหน่วยเป็นบาท สามารถก าหนดตน้ทุนได ้ดงัน้ี 

2.2 ผลตอบแทนของโครงการ คิดจากผลตอบแทนท่ี 

ได้รับจากการให้บริการสถานท่ีพักแรมร้านอาหาร 
กิจกรรมน า เ ท่ี ยว การขายผลผลิตภายในฟาร์ม และ
อินเตอร์เน็ต ท่ีเกิดจากนักท่องเท่ียว มาใช้บริการ ซ่ึงเป็น
ผลตอบแทนหลกัของโครงการโดยคิดจากการประมาณ 

2.3 อตัราคิดลดของโครงการ (discount rate) ใชอ้ตัราการ
คิดลดจากดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากส าหรับใช้ในการปรับเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยท่ีอัตรา
ส่วนลดของโครงการมีหน่วยเป็นร้อยละ 

2.4 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ คือ ระยะเวลาท่ี
โครงการสามารถใหผ้ลตอบแทน โดยท่ีระยะเวลาก าหนดให้มี
หน่วยเป็นปี ทั้งน้ีโครงการมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการประมาณคือ 
5 ปี ตามอาย ุ  การใชง้านของทรัพยสิ์นประเภททุนท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ เตน็ท ์เป็นตน้ 

การวิเคราะห์โครงการน าต้นทุนและผลตอบแทนมา
เปรียบเทียบกนัโดยอาศยัหลกัเกณฑ์การตดัสินใจระยะเวลา
คืนทุน (payback period) การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อตัราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (BCR) อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการ(IRR) ร่วมกับการจัดการตามแนวคิด ใน
การศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิดการด าเนินธุรกิจสถานท่ีพกั
แรม แนวคิดการออกแบบสถานท่ีพกัแรมเชิงเกษตร และ
แนวความคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

3. ผลการวจิยั 

ตารางผลการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน 

ท่ีมา : จากการค านวณ 

กรณี รายละเอียด Pay Back 
Period (ปี) 

NPV (บาท) BCR IRR  
(ร้อยละ) 

ผลการ
วเิคราะห์ 

1 รายรับลดลงร้อยละ 10 1.91 4,510,507.38 1.56 44 คุม้ค่าใน
การลงทุน 

2 รายรับลดลงร้อยละ 20 2.36 3,096,436.73 1.38 32 คุม้ค่าใน
การลงทุน 

3 รายรับลดลงร้อยละ10 
ต้นทุนและค่ าใช้ จ่ าย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

2.06 3,973,471.65 1.46 39 คุม้ค่าใน
การลงทุน 

4 รายรับลดลงร้อยละ20 
ต้นทุ นแล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

2.33 3,181,070.18 1.40 33 คุม้ค่าใน
การลงทุน 

5 รายรับลดลงร้อยละ 10 
ต้นทุ นแล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

1.88 4,595,140.84 1.57 45 คุม้ค่าใน
การลงทุน 

6 รายรับลดลงร้อยละ 20 
ต้นทุ นแล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

2.59 2,559,401.00 1.30 27 คุม้ค่าใน
การลงทุน 
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สรุปจากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ดว้ยการ
วิ เคราะห์  ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนจากโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 
พบวา่ 

1. ระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 2 ปี 2 เดือน 
2. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่ามากกวา่ 0 
3. อตัราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 

36.7 
4. อตัราผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย (BCR) มีค่าประมาณ 

1.45 
 จะเห็นไดว้า่โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน 

และมีความเป็นไปไดท้างการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากการ
ลงทุนมี ความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของโครงการ ผูศึ้กษาจึงไดศึ้กษา
และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ในส่วนของรายรับ
และค่าใช้จ่ายซ่ึงสรุปได้ว่า แม้ว่ารายรับจะมีการลดลงหรือ
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของโครงการจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หรือ
ร้อยละ 20 ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุน
ของโครงการ เน่ืองจาก NPV เป็นบวก IRR สูงกว่าค่าเสีย
โอกาสของทุน และ BCR มีค่ามากกวา่ 1 ซ่ึงก็หมายความว่า
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ะมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป  
4. สรุปผลการวจิยั 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าใหป้ระเทศไทยมีรายรับเขา้มา
ในประเทศและท าให้เกิดรายไดห้มุนเวียนไปทัว่ภูมิภาค แต่ใน
ขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวก็มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม  อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงตอ้งมีการ
จดัการท่องเท่ียวท่ีดี เป็นการท่องเท่ียวท่ีใชท้รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นการท่องเท่ียวอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถน าไปสู่การ
พฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปไดท้างดา้นการเงินของการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
จดัสถานท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตย ์ซ่ึงในการศึกษาไดก้ าหนด
ขอบเขตการศึกษาในอ าเภอน ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวธีิการ
ศึกษาเป็นการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางการเงินของ
การจดัสถานท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตย ์

การวเิคราะห์จากขอ้มูลทั้วไปของพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการจัด
สถานท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตย ์จากจ านวนนักท่องเท่ียวในปี 
พ.ศ. 2555 ถึง 2559 พบว่ายงัคงมีจ านวนนักท่องเท่ียวเขา้มา
ท่องเท่ียวในจังหวดัเพชรบูรณ์อย่างต่อเน่ืองในอัตราท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ในขณะท่ีจ านวนท่ีพกัแรมปัจจุบนัในอ าเภอ  น ้ าหนาวมี
ทั้ งหมดเพียง 5 แห่ง จ านวนห้องพกัยงัคงมีน้อยกว่าความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว จึงเป็นโอกาสดีท่ีผูป้ระกอบการจะ
ลงทุนในธุรกิจสถานท่ีพกัแรมในจงัหวดัเพชรบูรณ์ เน่ืองจาก     
มีภาวะการแข่งขนัไม่สูงนกั 

ความเป็นไปไดใ้นการจดัสถานท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตย ์
โดยศึกษาจากสภาพขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ีอ าเภอน ้ าหนาวท าให้
ทราบวา่ พ้ืนท่ีในการศึกษามีการคมนาคมท่ีสะดวก สภาพพ้ืนท่ี
โดยรอบมีความเป็นธรรมชาติและมีสาธารณูปโภคต่างๆ เขา้ถึง 
และพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอน ้ าหนาว     มีสถานท่ีท่องเท่ียวทั้ ง
ทางดา้นการเกษตร ทางดา้นธรรมชาติ ทางดา้นประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรม รวมทั้งประเพณีต่างๆ หลากหลาย ประกอบกบั
พ้ืนท่ีโครงการมีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตวั 
มีความปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้ง
ร้านอาหาร และสามารถท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้อีกทั้งยงัมีกิจกรรมท่ีทางโครงการ
มีไวเ้ป็นบริการส าหรับนักท่องเท่ียว รวมถึงนักท่องเท่ียว
สามารถเข้าร่วมประเพณีต่างๆ ได้เม่ือนักท่องเท่ียวเข้าพัก
ในช่วงท่ีตรงกบัเทศกาลต่างๆ จึงท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถมี
กิจกรรมท าไดต้ลอดทั้งปี 

 การวเิคราะห์ทางดา้นการเงินของโครงการ 
ธุรกิจสถานท่ีพกัแรมแบบฟาร์มสเตยใ์นอ าเภอน ้ าหนาว 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและใชเ้งินลงทุนไม่
สูงมากนัก การด าเนินการจดัการจึงไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ส าหรับการด าเนินโครงการทั้งในฟาร์มขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ 

การศึกษาขอ้มูลในส่วนน้ีใชว้ธีิการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ
กิจการสถานท่ีพกัแรมในอ าเภอน ้ าหนาว จังหวดัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 4 แห่ง และขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวจากอุทยานแห่งชาติ
น ้ าหนาว 

ผลการวเิคราะห์ทางการเงินจากการลงทุนสถานท่ีพกัแรมใน
รูปแบบฟาร์มสเตย ์ในอ าเภอน ้ าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน 4 ชนิด ไดแ้ก่ การ
พิจารณาระยะเวลาคืนทุน การพิจารณามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ การ



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-366- 
 
 

พิจารณาอตัราผลตอบแทนจากโครงการ และอตัราผลตอบแทน
ต่อค่าใชจ่้าย  

ในกรณีปกติซ่ึงเป็นการน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
วเิคราะห์เพ่ือหาผลประโยชนข์องโครงการ พบวา่ มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิเป็นบวกเท่ากบั 6,532,836.75 บาท อตัราผลตอบแทนจาก
โครงการเท่ากบัร้อยละ 61 สูงกว่าอตัราค่าเสียโอกาสในการ
น าไปฝากไวท่ี้ธนาคาร ระยะเวลาในการคืนทุน 1 ปี 5 เดือน 
อตัราผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้าย 1.87 เท่า จากผลการวิเคราะห์
ดงักล่าวถือวา่ผ่านเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือกลงทุนของ
โครงการ เน่ืองจากการด าเนินโครงการจะมีปัจจยัต่างๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้ง ส่งผลกระทบผลประกอบการของโครงการ ดงันั้นจึง
ไดท้ าการศึกษาความอ่อนไหวของโครงการในส่วนของรายรับ 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย สรุปผลไดว้่า แมว้่ารายรับจะลดลงหรือ
ตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 จะไม่มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุนของโครงการ 
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การพฒันาระบบบริหารจัดการ การปลูกเมล่อนแบบปิดด้วยเทคโนโลย ีInternet of Thing (ระยะที ่1) 
Development of Management System for Planting Melon Cultivated  

with the Technology Internet of Thing (phase 1). 
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Abstract 

This research aimed to 1) Establish Melon Planting Cultivated with Internet of Things Management System. 2) 
To Develop Melon Planting Cultivated with  Internet of Things Management System. The Researching tools were 1) 
Melon Planting Cultivated with  Internet of Things Management System. 2.  Evaluate the quality Melon Planting 
Cultivated with  Internet of Things Management System form The results showed that the system can create and develop 
melon planting cultivated with  Internet of Things Management System by architecture of the system were designed. 
When the 5 experts evaluated the quality of  Melon Planting Cultivated with  Internet of Things Management System  
that was found 8 All systems Melon Planting Cultivated with  Internet of Things Management System were appropriate. 

 
Keywords: Internet of Things, Management systems, Web applications, Micro-controller (Arduino) 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างระบบ
บริหารจัดการ การปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยเทคโนโลย ี
Internet of Things 2) พฒันาระบบบริหารจดัการ การปลูก
เมล่อนแบบปิด ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ระบบบริหาร
จดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of 
Things 2) แบบประเมินคุณภาพระบบบริหารจดัการ การ
ปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลย ีInternet of Things โดย
ผูเ้ ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผลการวิจัย 
พบว่า สามารถสร้างและพฒันาระบบบริหารจัดการการ
ปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลย ีInternet of Things ตาม
สถาปัตยกรรมของระบบท่ีผูว้ิจัยได้ออกแบบไว ้เม่ือให้ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินคุณภาพระบบ
บริหารจัดการ การปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยเทคโนโลย ี
Internet of Things พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพระบบ
บริหารจัดการ การปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยเทคโนโลย ี
Internet of Things จ านวน 8 ระบบ ทุกระบบมีความ
เหมาะสม 
ค าส าคญั: Internet of Things, ระบบบริหารจดัการ, เวบ็แอป
พลิเคชนั, ไมโครคอนโทลเลอร์ (Arduino) 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยี Internet of Thing [1]ได้เขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน การเช่ือมโยง
อุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การควบคุม
อุปกรณ์มีความเป็นอิสระมากข้ึน เช่น การควบคุมระบบต่าง 
ๆ สามารถท างานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบัการ
ใช้ระบบบริหารจัดการ การปลูกเมล่อนแบบปิด ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชนัจากสมาร์ทโฟนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบ
ดังกล่าวประกอบด้วยสองส่วนได้แก่ ระบบทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ และระบบทางดา้นซอฟต์แวร์สามารถเช่ือมโยง
การท างานร่วมกนัของระบบเซนเซอร์ท่ีวดัค่าต่าง ๆ หรือท่ี
เรียกกันว่าการเกษตรแม่นย  า (Precision Farming) [2] 
นัน่เอง 

ในเอกสารฉบับน้ี ผู ้เขียนได้น าเสนอผลการพัฒนา
เทคโนโลยี Internet of Things ส าหรับการควบคุมระบบ

บริหารจดัการ การปลูกเมล่อนแบบปิด ผูเ้ขียนไดพ้ฒันาชุด
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับการควบคุมระบบการให้น ้ า 
ระบบวดัอุณหภูมิในน ้ า ระบบการให้ปุ๋ย ระบบวดัความช้ืน
ในดิน ระบบวดัความช้ืนในอากาศ ระบบวดัความเป็นกรด-
ด่าง PH ระบบวดัความเขม้ของแสง และระบบวดัอุณหภูมิ 
ผ่านสมาร์ทโฟนและเค ร่ืองคอมพิวเตอร์ทางระบบ
อินเทอร์เน็ต การควบคุมสามารถท าไดท้ั้งแบบใชง้านทัว่ไป
และแบบทชักรีน โดยเน้ือหาของเอกสารมีดงัต่อไปน้ี ขอ้ท่ี 
2 ก ล่ าว ถึ ง เทคโนโลยี ท่ี เ ก่ี ยวข้อ ง  ข้อ ท่ี  3 ก ล่ าว ถึ ง
วิธีด าเนินการวิจัย ขอ้ท่ี 4 ผลการวิจัย ขอ้ท่ี 5 อภิปรายผล 
และขอ้ท่ี 6 เป็นบทสรุป 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 
เน้ือหาในส่วนน้ีกล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบ้ืองตน้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ืองน้ี ดงัต่อไปน้ี 
Internet of Things 
Internet of Things คือระบบโครงข่ายท่ีรองรับการ

เช่ือมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้ งแต่ คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เ ซ น เ ซ อ ร์  แ ล ะ วั ต ถุ ต่ า ง  ๆ  เ ข้ า ด้ ว ย กั น  
อนัเป็นผลใหร้ะบบต่าง ๆ สามารถติดต่อส่ือสารและท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมติั ทั้งยงัเป็นผลใหม้นุษยส์ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลายหลายยิง่ข้ึน ควบคุมอุปกรณ์และระบบ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เทคโนโลยี Internet of Things ท่ีน ามาประยุกตใ์ชใ้น
ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี [3] ประเภทแรกคือ
เทคโนโลยีท่ีท าให้สรรพส่ิงสามารถรับรู้ขอ้มูล เม่ือมีการ
ปฏิสมัพนัธ์หรือเขา้ใกลเ้ช่น เซนเซอร์ (sensor) ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและตอบสนองต่ออินพุต (input) ต่าง ๆ โดย
อินพุตมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แสงการเคล่ือนไหว ความช้ืน 
ความดัน เป็นตน้หลังจากเซนเซอร์ได้รับอินพุตจะมีการ
สร้างเอาตพ์ตุ (output) เป็นสัญญาณโดยสัญญาณท่ีสร้างข้ึน
จะถูกแปลงไปเป็นผลลพัธ์ท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ใจได ้

ประเภทท่ีสองคือเทคโนโลยีท่ีท าให้สรรพส่ิงสามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้เช่น ระบบฝังตวั (Embedded System) 
ท่ีฝังอยูใ่นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพ่ือ
ท าให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถท าตามค าสั่งได้ โดยค าสั่ง
ต่าง ๆ จะถูกเขียนในชิป (Chip) หรือไมโครโพรเซสเซอร์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-375- 
 
 

(Microprocessor)  ท่ีถูก ฝังไว้ใน  embedded System 
นอกจ าก น้ี  เ ทค โนโลยี ท่ี ท า ให้ ส ร รพ ส่ิ ง ส าม าร ถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้ยงัรวมถึงการส่ือสารแบบไร้สายท่ีใช้
พลงังานต ่า เช่น Zigbee, Bluetooth, Low Power Wide Area 
Network (LPWAN) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้
เครือข่ายเช่ือมต่อในระยะทางไกลไดโ้ดยใชพ้ลงังานต ่า ซ่ึง
เหมาะกบัการส่ือสารระหวา่งเทคโนโลย ีInternet of Things 

ประเภทท่ีสามคือ เทคโนโลยี ท่ี ช่วยให้สรรพส่ิง
ประมวลผลขอ้มูล เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) เป็นบริการท่ีใชก้ าลงัประมวลผล หน่วยจดัเก็บ
ข้ อ มู ล  แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม อ อ น ไ ล น์ ต่ า ง  ๆ  จ า ก 
ผูใ้หบ้ริการ อีกเทคโนโลยหีน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมคือการวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เป็นกระบวนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เพ่ือคน้หารูปแบบความเช่ือมโยง
ของข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์สามารถนไปสู่การวาง
แผนการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีการคาดการณ์ในอีก 5 ปี
ขา้งหน้าจะมีผลเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ข้ึน สามารถเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน 
อุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ ท่ีติดตั้งในเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัมีราคาลดลงจากราคาในปัจจุบนั 

เทคโนโลยเีซนเซอร์ (Sensor Technology) 
เซนเซอร์ คืออุปกรณ์ท่ีใช้วดัและเปล่ียนปริมาณทาง

ธรรมชาติท่ีวดัได้ เช่น ความดัน อุณหภูมิ ปริมาณแสง 
ความช้ืน ความเข้มข้น การเคล่ือนไหว ฯลฯ ให้เ ป็น
สัญญาณไฟฟ้าและขอ้มูลเชิงตวัเลขอุปกรณ์เซนเซอร์ถูกใช้
ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือน ามาประมวลผลและใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ การใชง้านท่ีมีการเก็บขอ้มูลผ่านโครงข่ายท่ีมีการ
เ ช่ื อ ม ต่ อ เ ซ น เ ซ อ ร์ จ า น ว น ม า ก เ ข้ า ด้ ว ย กั น
(Puccinelli&Haenggi, 2005) จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ง านบางประ เภท ท่ีต้องการวัดป ริมาณ  
ณ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ท่ีต่างกัน หรือการสังเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมจากการใช้ข้อมูลท่ีเก็บจากเซนเซอร์
จ านวนมาก อุปกรณ์เซนเซอร์เปรียบได้กับหูและตาของ
ระบบเทคโนโลยี Internet of Think ทั้งน้ี เซนเซอร์ไดถู้ก
ติดตั้งลงในอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สมยัใหม่จ านวนมาก เช่น 

โทรศพัทใ์หม่อาจประกอบดว้ยเซนเซอร์ท่ีใชว้ดัปริมาณของ
ตวัแปรท่ีแตกต่างกนัมากกวา่ 13 ชนิด (Andriod, 2016) 

MQTT Protocol 
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) [4] 

เ ป็นโพรโตคอลท่ีออกแบบมาเ พ่ือการเ ช่ือมต่อแบบ 
M2M(Machine to Machine) หรืออุปกรณ์ท่ีสนับสนุน
เทคโนโลยี Internet of Things โพรโตคอลตวัน้ีมีโหลดการ
ท างานท่ีเบา (Light Weight) เหมาะส าหรับอุปกรณ์
ปลายทางท่ีมีขนาดเลก็และพลงังานจ ากดัหรือในการส่ือสาร
ร ะ ย ะ ไ ก ล ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น แ บ น ด์ วิ ด ธ์ อ ย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ 

MQTT มีหลักการท างานแบบ publisher/subscriber 
คลา้ยกบัท่ีใชใ้น web Services ท่ีตอ้งใช ้web Services เป็น
ตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ แต่ต่างกันตรงท่ี 
MQTT จะใชต้วักลางท่ีเรียกว่า brokers ท าหนา้ท่ีจดัการคิว
รับ-ส่งขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ทั้ งในส่วนท่ีเป็น publishers 
และsubscribers 

โมเดลการส่ือสารของโพรโตคอล ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ client และ broker ในส่วนของ broker นั้นเป็นตวักลาง
ในการรับส่งขอ้ความระหวา่ง client วิธีการก าหนดเส้นทาง 
(Routing) จะด าเนินการตามหัวขอ้(Topic) โดย client จะ 
subscribe ในหัวขอ้ท่ีตนเองตอ้งการ จากนั้น broker จะส่ง
ข้อความท่ีถูก publish และสอดคล้องกับหัวข้อนั้ น  ๆ 
กลบัไปยงั client ท าให้ client สามารถส่งขอ้ความหากนัได้
โดยไม่ตอ้งรู้จกักนัการท างานในลกัษณะดงักล่าว ท าให้การ
ขยายเครือข่ายเป็นไปได้ง่าย หน้าท่ีท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึง
ของ broker คือการรักษาความปลอดภยัของ client ทั้งในแง่
ของการพิสูจน์ตวัตน (Authentication) และการขออนุญาต
สิท ธ์ิ  (Authorization)  โดยในการพิ สูจน์ตัวตนจะใช ้
username และpassword ของ client ในการเขา้ถึง broker 
ส่วนการขออนุญาตสิทธ์ิการเขา้ถึง broker จะอา้งอิงขอ้มูล
ประจ าตวั (Credentials) ของอุปกรณ์ 

ในส่วนของ client เ ป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเ ป็น 
publisher หรือ subscriber หรือทั้ง publisher และsubscriber
ในเวลาเดียวกัน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถ
รันไลบราล่ี MQTT client ได ้ซ่ึงไลบราล่ีประเภทน้ีจดัเป็น
ไลบราล่ีขนาดเล็ก เน่ืองจากการท างานหลกัจะเป็นหน้าท่ี
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ของ broker ท าให้ไลบราล่ีประเภทน้ีเหมาะกบัอุปกรณ์ท่ีมี
ทรัพยากรจ ากัด และสามารถติดตั้ งได้ง่าย โดย client จะ
ติดต่อกับ broker ผ่านการเช่ือมต่อแบบ TCP ดังนั้น client 
จะตอ้งเปิดการเช่ือมต่อไวต้ลอด ในกรณีท่ีขาดการเช่ือมต่อ 
broker จะเก็บข้อความไว้จนกว่ามีการเช่ือมต่ออีกคร้ัง 
จะเห็นไดว้า่การท างานแบบ MQTT มีประสิทธิภาพมากกวา่ 
HTTP( request/ response)  เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ท า ง า น แบบ 
MQTTbroker จะส่งขอ้ความไปยงั client ตามเหตุการณ์
เท่านั้น แต่การท างานแบบ HTTPclient จะตอ้งคอยสุ่มถาม
ขอ้มูลเป็นระยะ ท าใหเ้กิดความส้ินเปลืองของทรัพยากรโดย
ไม่จ าเป็น 

เวบ็แอปพลเิคชัน 
เว็บแอปพลิเคชันเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากอ านวยความ

สะดวกในดา้นต่าง ๆ ท่ีออกแบบมาส าหรับโมบาย แท็บเล็ต 
หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวแ้ละใหเ้กิดความน่าสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย 

Faisal  Benlateph (2012) [5] กล่าววา่เวบ็แอปพลิเคชนั
และการสร้างซอฟตแ์วร์มีความเหมือนกนั คือผูส้ร้างจะตอ้ง
ใช้ความคิดทางตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน 
เพ่ือให้เวบ็แอปพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึนมานั้นสามารถใชง้านได้
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวแ้ละท าให้เกิดความน่าสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

เวบ็แอปพลิเคชนัท่ีมีคุณภาพพิจารณาจากความสามารถ
ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนัต่าง ๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผล
แต่ ส่วน ท่ีจ า เ ป็น  เ พ่ือ เ ป็นการลดท รัพยากรในการ
ประมวลผลของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ท าให้
โหลดหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้เ ร็วข้ึน อีกทั้ งผู ้ใช้งาน
สามารถใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็ว
ต ่าได ้

สรุปไดว้า่ เวบ็แอปพลิเคชนัเป็นโปรแกรม หรือชุดค าสัง่ 
ท่ีใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง  ๆ เ พ่ือให้ท างานตามค าสั่ งและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

NodeMCU 
NodeMCU คือแพลตฟอร์มหน่ึงท่ีใช้ช่วยในการสร้าง 

โปรเจค Internet of Thing ท่ีประกอบไปดว้ย Development 
Kit (ตวับอร์ด) และFirmware (Software บนบอร์ด)ท่ีเป็น 

open source สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Lau ได ้ท า
ใหใ้ชง้านไดง่้ายข้ึน มาพร้อมกบัโมดูล WiFi (ESP8266) ซ่ึง
เป็นหวัใจส าคญัในการใชเ้ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ตวัโมดูล 
ESP8266 นั้น มีอยูด่ว้ยกนัหลายรุ่น ตั้งแต่เวอร์ชนัแรกท่ีเป็น 
ESP-01 ไล่ไปเร่ือย ๆ จนปัจจุบนัมีถึง ESP-12 แลว้ และท่ี
ฝังอยูใ่น NodeMCU version แรกนั้นจะเป็น ESP-12 แต่ใน 
version2 นั้ นจะใช้เ ป็น  ESP-12E แทน ซ่ึ งการใช้งาน
โดยรวมจะไม่แตกต่างกนัมากนัก NodeMCUนั้นมีลกัษณะ
คลา้ยกบั Arduinoตรงท่ีมีพอร์ต Input Output built in มาใน
ตวั สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ และมีนักพฒันาท่ีสามารถท าให ้
Arduino IDE ใชง้านร่วมกบั NodeMCUยงัสามารถท าอะไร
ได้หลายอย่างมากมายโดยเฉพาะเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยี Internet of Things ไม่ว่าจะเป็นการท า Web 
Server ขนาดเลก็ การควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่าน WiFi และ
อ่ืน ๆ 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การสร้างและพฒันาต้นแบบเก่ียวกับระบบบริหารจดัการ การ

ปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things (ระยะท่ี 1) 
นั้น วางแผน ศึกษา ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือระบบบริหารจดัการทั้ง 8 
ระบบ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือระบบบริหารจดัการทั้ง 8 ระบบ และ
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ ามาเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาและปรับปรุงระบบบริการจดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด 

ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things ให้มีความสมบูรณ์ข้ึน ก่อนน า
ระบบบไปทดลองใชง้านจริงในการวิจยัระยะท่ี 2 
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รูปท่ี 1 แผนผงัการท างานในส่วนของฮาร์ดแวร์ 

 
 

รูปท่ี 2 Flowchart การท างานของระบบซอฟตแ์วร์ 

 
 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพรวมของระบบบริหารจดัการทั้งหมด 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 ตน้แบบเคร่ืองมือเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพร้อมเขา้ใชง้าน 

 
 

 
 

รูปท่ี 5 ตน้แบบเคร่ืองมือเวบ็แอปพลิเคชนัแสดงสถานะการ
ท างานของระบบบริหารจดัการ 

 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบบริหารจดัการการปลูก 
เมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things (ระยะ 
ท่ี 1) 
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รูปท่ี 6 แผงควบคุมการท างานของระบบบริหารจดัการ 
 

 
 

รูปท่ี 7 การติดตั้งระบบบริหารจดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด  

ดว้ยเทคโนโลย ีInternet of Things (ระยะท่ี 1) ทั้ง 8 ระบบ 

ผูเ้ขียนไดท้ดสอบการใชง้านระบบบริหารจดัการครบ 
ทุกระบบ โดยสามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1) การประเมินคุณภาพระบบบริหารจดัการ การปลูกเมล่อน

แบบปิด ดว้ยเทคโนโลย ีInternet of Things โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
ล าดบั ระบบบริหารจดัการ ผลการประเมิน 

1 ระบบการใหน้ ้ า จ่ายน ้าไดเ้หมาะสมตามค่าท่ี
ระบบตั้งค่าไว ้

2 ระบบวดัอุณหภูมิในน ้า วดัไดเ้หมาะสมตามค่าท่ีระบบตั้ง
ค่าไว ้

3 ระบบการให้ปุ๋ย ถา้ปุ๋ยจางระบบจะจ่ายปุ๋ย
อตัโนมติัตามค่าท่ีระบบตั้งค่าไว ้

4 ระบบวดัความช้ืนในดิน เม่ือความช้ืนมากระบบจะตดัการ
จ่ายน ้าอตัโนมติั 

5 ระบบ 
วดัความช้ืนในอากาศ 

กรณีท่ีอุณหภูมิสูงมากกวา่ค่าท่ี
ก าหนด ระบบจะแจง้เตือน
ขอ้ความผา่น Line 

6 ระบบ 
วดัความเป็นกรด-ด่าง PH 

วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ของ
น ้าได ้เม่ือมีกรดในปริมาณท่ีมา
กระบบจะเพิ่มสารปรับค่า pH 
โดยอตัโนมติั 

7 ระบบ 
วดัความเขม้ของแสง 

ปรับค่าแสงไดต้ามความตอ้งการ
ของชนิดพืช 
ในแต่ละประเภทได ้

8 ระบบวดัอุณหภูมิ เม่ือมีอุณหภูมิในตูท้ดสอบสูง 
ระบบจะปล่อยละอองน ้าใน
อากาศท าใหอุ้ณหภูมิในตู้
ทดสอบมีค่าท่ีเหมาะสมกบัการ
เจริญเติบโตของพืช 

 

จากตารางท่ี 1 การประเมินคุณภาพระบบบริหารจดัการ 
การปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นตรงกนั ระบบบริหารจดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด 
ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things ทั้ง 8 ระบบมีความ
เหมาะสมตามสถาปัตยกรรมของระบบท่ีผูว้ิจัยได้ท าการ
สร้างและพฒันา และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงผูว้ิจัย
ไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงระบบบริการ
จดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of 
Things ใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน ก่อนน าระบบบไปทดลองใช้
งานจริงในการวจิยัระยะท่ี 2 ต่อไป 
 
อภิปรายผล 
การวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

การสร้างและพฒันาระบบบริหารจัดการ การปลูกเม
ล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things (ระยะท่ี 1) 
ได้ด าเนินการตามวิธีการอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษา
และวิเคราะห์การสร้างระบบบริหารจัดการทั้ ง 8 ระบบ 
ด าเนินการสร้างและพฒันา ทดสอบปรับปรุง แลว้จึงน าไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดว้ิเคราะห์ ทดสอบระบบผล
การประเมินเคร่ืองมือในการวิจัยน้ี พบว่าการประเมิน
คุณภาพของเคร่ืองมือ อยู่ในเกณฑ์ดี ท าให้ระบบบริหาร
จดัการการปลูกเมล่อนแบบปิด ดว้ยเทคโนโลยี Internet of 
Things มีคุณภาพและมีความเช่ือมัน่ในการน าไปใชง้านได้
จริง 

 

บทสรุป 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ การปลูกเมล่อนแบบปิด 
ดว้ยเทคโนโลยี Internet of Things (ระยะท่ี 1)โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีสร้างและพัฒนาข้ึนมานั้ น มีประสิทธิภาพ 
เช่ือถือได ้สามารถน าไปใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งได ้
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การพฒันาส่ือมัลติมีเดียวชิา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
The Multimedia Media Development in Cloud Computing 

 
คชา  โกศิลา1,* 

 
 
 

Abstract 

 The objectives of this study are 1) to develop and find the effectiveness of the development of multimedia media 
in Cloud Computing for efficiency based on 80/80 criteria 2) To compare learning achievement before and after learning 
With multimedia media, Cloud Computing 3) to study the satisfaction of learners with multimedia subjectsCloud 
Computing to meet the criteria. The sample used in this study Is an undergraduate student computer bussiness 
DepartmentUdonthani Vocational College Institute of Vocational Education, Northeastern Region 1, 2nd semester, 
academic year 2018, number of 16 students, obtained by clustering sampling (Cluster Sampling). The tools used in the 
study include 1) multimedia media, cloud computing, 2) tests for learning achievement before and after learning Is a 
multiple-choice test Type 4 answer options, number 30, 3) student satisfaction questionnaire for multimedia media, cloud 
computingStatistics used in data analysis for education are percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The study indicated that 
1. Multimedia media, cloud computing, with efficiency of 80.63 / 81.70, higher than the 80/80 threshold set 
2. Learning achievement of students learning with multimedia media, cloud computing, after studying higher than 

before learning With an average score of 20.15, and an average score of 26.35 after studying Higher than the score before 
studying Which corresponds to the hypothesis set 

3. The satisfaction of learners towards multimedia media, Cloud Computing, is at a high level. With an average of 
4.60 

 
Keywords: Multimedia Media 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีมีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อพฒันาและ
หาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud Computing)ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing)ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
อุดรธานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 16คนไดม้าโดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในศึกษาประกอบด้วย 1)ส่ือมัลติมีเดีย 
วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกค าตอบ 4 ตวัเลือก  
จ านวน 30 ขอ้ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing)สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การศึกษา ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบค่า  (t-test) ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing)มีประสิทธิภาพ 80.63/81.70  สูง
กวา่เกณฑ ์  80/80 ท่ีก าหนดไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย
ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียก่อน
เรียนเท่ากบั 20.15และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 26.35 
ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้       

ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย วิชา การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)อยูใ่นระดบั
มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 

 

ค าส าคญั : ส่ือมลัติมีเดีย 
 

1. บทน า  
ปัจจุบนัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาไดมี้

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการน าเข้ามาในวง
การศึกษามากข้ึนเพ่ือให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในส่วนของส่ือการสอนนบัว่ามีบทบาทในการ
เรียนการสอนเร่ือยมา ส่ือการสอนถือไดว้า่เป็นตวักลางใน
การส่ือสารระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจในเน้ือหาของบทเรียนมากข้ึน (ยุทธนา สุมามาลย.์ 
2549 : 1)  
        แนวทางการพฒันาประเทศท่ียงัยืนนั้น การศึกษาถือ
เป็นหัวใจหลกัส าคัญซ่ึงจะตอ้งได้รับการก าหนดให้เป็น
นโยบายหลักแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพทุธศกัราช 2542 ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้ง
ยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 
13)และในหมวด 9 วา่ดว้ยเทคโนโลยีทางการศึกษามาตรา 
66 กล่าวว่า “เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกท่ีท าได ้เพื่อให้มีทกัษะเพียงพอท่ีจะ ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 37-38) 
การศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้สังคมโลกในยคุปัจจุบนัมี
ความกา้วหน้า  เพราะการศึกษา  ท าให้คนมีการพฒันา  มี
ความรู้  มีความสามารถ การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการพฒันาคนและน าสังคมไปสู่ความเจริญงอก
งามในชีวิต และนอกจากนั้นในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติฉบับปัจจุบัน  พุทธศักราช 2542 และหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544   ยงักล่าวไว้
ตรงกนัในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญในการพัฒนาด้าน ความรู้ ความคิด   
ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาความรู้และพฒันาตนเองได ้
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ส่ือมัลติมีเดียเป็นส่ือการสอนซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท
การศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีก าลังได้รับความสนใจและ
จ าเป็นตอ้งน ามาจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนในสังคม
การเรียนรู้ในปัจจุบนัการน าคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมาใช้
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์นั้นท าให้รูปแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มีความหมายมากข้ึน ลกัษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการน าเอาหลกัการของบทเรียน
โปรแกรมและเคร่ืองช่วยสอนมาผสมผสานกนัแต่บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจะมีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนท่ีดีกว่าเช่น ความสามารถในการน าเสนอเน้ือหา 
ความเร็วในการจดัเก็บเน้ือหา การซ่อนและคน้หาค าตอบ 
การเสริมแรงและการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ ้ าได้ตามท่ี
ต้องการ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เพราะตอ้งควบคุมการเรียนดว้ยตนเองมีการแกปั้ญหาและ
ฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล สร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน สามารถ
รับรู้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นการทา้ทาย
ผูเ้รียนและเสริมแรงให้อยากเรียนต่อไป(จิณัฐตา อาราม
พระ. 2553 : 3) 

จากการศึกษาถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของส่ือ
มลัติมีเดีย ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่ือการสอนเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซ่ึง
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า 
นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความสนใจในการ
เรียนรู้เท่าท่ีควรและมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อวชิาท่ีเรียน อาจมีผล
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เ รียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดไว ้แต่ท่ีผ่านมาคงจะปฏิเสธไม่ไดว้่ายงัมีนักเรียน
บางส่วนท่ียงัไม่สามารถเรียนรู้ไดต้ามเกณฑ ์ซ่ึงปัญหาเกิด
จากศักยภาพในตวันักศึกษาท่ีไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ใน
เ ว ล า จ า กั ด  ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ จ า ก 
การเรียนการสอนท่ีครูใชส้อน ส่งผลให้เรียนรู้ไดไ้ม่ทนัเท่า
เทียมกับเพ่ือนส่วนใหญ่อีกประการหน่ึงอาจเกิดจาก
ครูผูส้อนท่ีใชก้ระบวนการสอน วิธีการสอน การใชส่ื้อการ

สอนท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อนักเรียนกลุ่มน้ีไดซ่ึ้งเป็น
ปัญหาท่ีครูผูส้อนจะตอ้งหาแนวทางแกไ้ข โดยตอ้งจดัหา
ส่ือการสอนท่ี 
มีคุณสมบัติท่ีสามารถส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ ้นให้
นักเรียนเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ได้มากข้ึน และสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้ น ผูร้ายงานในฐานะครูผูส้อน วิชาการสร้างเว็บไซต ์ 
เพ่ือใช้เป็นส่ือนวตักรรมท่ีจะช่วยกระตุ ้นให้นักศึกษาเกิด
ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
พฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพตามความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองของแต่ละ
คน และคาดว่าจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนและมีความสนใจในการเรียนมากยิง่ข้ึน 

 วตัถุประสงค์การวจิยั 
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือ

มัลติมีเ ดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย วิชา 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนโดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing) 

 สมมุตฐิานของของการวจิยั 
3.1 ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ (Cloud Computing) ท่ีผู ้รายงานได้สร้าง ข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบัหรือสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing)สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing)อยูใ่นระดบัมาก 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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      4.1.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยั

อาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบนัการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมด 16 คน 

       4.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยั

อาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

จ านวน 16 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Sampling) เน่ืองจากการจดัชั้นเรียนแต่ละหอ้งเรียนเป็นการ

จดัแบบคละความสามารถ คือ มีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และ

อ่อนในหอ้งเดียวกนั 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

     4.2.1 ส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบ 

กลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 

 4.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา การ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  

 4.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

ส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 

Computing) 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ใน 

การวจิยั 

การสร้างและหาคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)ไดด้ าเนินการดว้ย

กระบวนการ ADDIE MODEL 5 ขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 

(Welty, G. 2007 : 40-41) 

  1.1 ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis)  

  1.2 ขั้นการออกแบบ (Design)  

  1.3 ขั้นการสร้างและพฒันา (Development)         

1.4 ขั้นการน าไปทดลองใช ้(Implementation)  

1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

 

1. การสร้างส่ือมลัตมิเีดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษา

หลักสูตร 

วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือก าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

และแบ่งเนื้อหาเป็น 5หน่วยการ

เรียนรู้ 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้าง 

ส่ือมัลติมีเดีย 

 

สร้างส่ือมัลติมีเดีย 

น าส่ือมัลติมีเดียที่สร้างขึ้น 

เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบและ

ประเมินผล 

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เช่ียวชาญ 

หาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย  

โดยทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง, ทดลอง

แบบกลุ่มเล็ก  

และทดลองภาคสนาม 
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2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

 

 

 

   

 

 

 

 

3. การสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ 

4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  4.4.1 ขออนุมติัผูบ้ริหาร

วทิยาลยัและไดรั้บอนุมติัใหจ้ดักิจกรรมการเรียน

การสอนและเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้

กบันกัเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  4.4.2 แนะน ารายละเอียดและ

ขั้นตอนวธีิการใชส่ื้อมลัติมีเดียใหก้บันกัเรียนท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบ 

ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วิเคราะห์หลกัสูตรเน้ือหาและจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 

น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของภาษา 

ทดลองใชแ้บบทดสอบกบันกัเรียนท่ีเคย 
เรียนมาแลว้ เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความยากง่ายแบบทดสอบ 

คดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 30 ขอ้ 

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
ดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

จดัพิมพแ์บบทดสอบ 
เพ่ือทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ศึกษาหลกัการและเทคนิคการสร้าง 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ก าหนดนิยามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 

น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของภาษา 

ปรับปรุงแกไ้ขไดแ้บบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ 

วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ของแบบสอบถาม 

จดัพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจ  
เพ่ือใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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  4.4.3 ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้ใชเ้วลา 30 นาที 

บนัทึกผลคะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน 

4.4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 16 

แผน โดยใหน้กัเรียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียนในแต่ละแผน

และบนัทึกผลคะแนน จนครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

  4.4.5 หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยใชส่ื้อ

มลัติมีเดียครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ ใหน้กัเรียนท า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ซ่ึงเป็น

ชุดเดิมกบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

แต่สลบัขอ้ค าถามและค าตอบใหม่ จ านวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 

30 นาที บนัทึกผลคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

                4.4.6 ใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดียจ านวน 15 ขอ้   

  4.4.7 รวบรวมขอ้มูล เพื่อท าการวเิคราะห์และ

สรุปผลการทดลอง 

4.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินโดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.5.1 การวเิคราะห์ร้อยละ(%) 

4.5.2 การวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( ) 

4.5.3 การวเิคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 

3. ผลการวจิยั 

5.1 วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย  

วชิา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
ตามเกณฑ ์80/80 ดงัปรากฏผลในตาราง 5.1 

ตาราง 5.1  การหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของส่ือ
มลัติมีเดีย 

N 
คะแนนแบบฝึกหัด (E1) คะแนนทดสอบหลงัเรียน (E2) 

ประสิทธิภาพ 
(E1 / E2) 

คะ 
แนนเตม็   S.D. ร้อยละ 

คะ 
แนนเตม็   S.D. 

ร้อย 
ละ 

16 40 32.25 3.82 80.63 30 24.06 3.68 81.17 80.63/81.70  

 

จากตาราง 5.1 ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
คะแนนแบบฝึกหัดระหวา่งเรียนของนกัเรียนรวมทุกหน่วย
การเรียนรู้มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.63 และ
คะแนนการทดสอบหลังจากท่ีเรียนจนครบทุก
หน่วยการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 81.70 
ดงันั้น ส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing)มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
80.63/81.70 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ผลการทดลอง
สรุปไดว้่า ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) ท่ี ผู ้ร ายงานได้พัฒนา ข้ึน น้ี  มี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั
เกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 

5.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing)ดงัปรากฏผลในตาราง 5.2 

ตาราง 5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ 
หลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือมัลติมเีดีย 

ผลการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน 

ด้วยส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing)มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (
=26 .3 5 )  
สูงกว่าก่อนเรียน ( =20.15)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  ผลการทดลองสรุปไดว้า่ ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)ท่ีผูร้ายงานได้
พฒันาข้ึนในคร้ังน้ีช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนได ้

 5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การประเมิน คะแนน   
 

S.D. t 

N = 16 
ก่อนเรียน 30 20.15 2.59 

16.80* 
หลงัเรียน 30 26.35 3.78 
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ตาราง 5.3  ระดับความพึงพอใจงนักเรียนท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย 
 
ข้อ
ท่ี 

รายการ   S.D. 
ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1 
ส่ือมลัติมเีดยีมี 
การออกแบบให้ใช้ง่าย 
เมนูไม่สับสน 

4.66 0.65 มากที่สุด 

2 
เนือ้หาบทเรียนครอบคลมุ
ตามจุดประสงค์ 

4.09 0.59 มาก 

3 
นักเรียนสามารถอ่านและ
ท าความเข้าใจเนือ้หาได้
ด้วยตนเอง 

4.50 0.67 มากที่สุด 

4 
ภาพประกอบท าให้เข้าใจ
เนือ้หาเพ่ิมขึน้ 

3.97 0.65 มาก 

5 
มกีารจัดล าดับการน าเสนอ
เนือ้หาท่ีน่าสนใจ 

4.53 0.72 มากที่สุด 

6 
กิจกรรมในบทเรียน
มลัติมเีดยีมคีวามเหมาะสม 

3.94 0.50 มาก 

7 
มวิีธีการน าเสนอเนือ้หาท่ี
ชัดเจน 

3.88 0.49 มาก 

8 
ตวัอักษร มขีนาด และ สี 
ชัดเจน อ่านง่าย 

3.84 0.45 มาก 

9 
แบบทดสอบสามารถวัด
ความรู้ของนักเรียนได้ตรง
ตามผลการเรียนรู้ 

4.06 0.62 มาก 

10 
ส่ือมลัติมเีดยีช่วยแก้ปัญหา
การเรียนไม่ทันเพ่ือนได้ 

4.59 0.71 มากที่สุด 

 
โดยรวม 4.21 0.32 มาก 

 

จากตาราง 5.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้ส่ือมลัติมีเดีย พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)โดยรวมอยู่
ในระดบัพึงพอใจมาก ( =4.21)  และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 
ขอ้ ตามล าดบัดงัน้ี คือ บทเรียนมีการออกแบบใหใ้ชง่้าย เมนู
ไม่สับสน ( =4.66) ส่ือมลัติมีเดียช่วยแกปั้ญหาการเรียน
ไม่ทันเพ่ือนได้ (  =4.59) มีการจัดล าดับการน าเสนอ
เน้ือหาท่ีน่าสนใจ ( =4.53) และนกัเรียนสามารถอ่านและ
ท าความเขา้ใจเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง  ( =4.50) ส่วนขอ้อ่ืนๆ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

6. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการวจิยั 

6.1.1 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ

ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 

Computing)พบว่า คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเ รียนของ

นกัเรียนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.63 

และคะแนนการทดสอบหลงัจากท่ีเรียนจนครบทุกหน่วยการ

เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 81.70 ดงันั้น ส่ือมลัติมีเดีย วชิา 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) มี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 80.63/81.70 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้

 6.1.2 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเ รียนท่ีเ รียนด้วยส่ือมัลติมีเ ดีย  วิชา การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud Computing)มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูง 

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

 6.1.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)โดยรวมอยู่
ในระดบัพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ข้อ 
ตามล าดบัดงัน้ี คือ บทเรียนมีการออกแบบให้ใชง่้าย เมนูไม่
สับสน บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนไม่ทันเพ่ือนได้ มีการจัดล าดับการน าเสนอเน้ือหาท่ี
น่าสนใจ และนักเรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจ
เน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง ส่วนขอ้อ่ืนๆ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

7. อภิปรายผล 
สรุปผลการใช้ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ (Cloud Computing)ผูร้ายงานได้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยยึดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียตามล าดบัขั้นตอนอย่างละเอียด เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีผา่นการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
จากผู ้เ ช่ียวชาญอย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากน้ี
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ผูร้ายงานไดน้ าส่ือมลัติมีเดียไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโดยไดท้ดลองรายบุคคลและทดลองกบักลุ่ม
เล็กเพ่ือหาขอ้บกพร่องและแกไ้ขปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ 
หลงัจากนั้นไดน้ าไปทดลองภาคสนามกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือ
หาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงผลการทดลองสรุปได ้
ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud 
Computing) ท่ีผูร้ายงานไดพ้ฒันาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด คือ เท่ากับหรือสูงกว่า 80/80ส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและนกัเรียนมีความ
พึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย วชิา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing)อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก แสดงให้เห็น
วา่ส่ือมลัติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing)ท่ีผูร้ายงานไดพ้ฒันาข้ึนน้ีมีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือและนวตักรรมประกอบการจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.3 ขอ้เสนอแนะ 

      6.3.1 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า การใช้
ส่ือมัลติมีเดีย วิชา การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing)เป็นส่ือการเรียนการสอนและเป็นนวตักรรมท่ี
ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ดงันั้น 
จึงควรส่งเสริมให้มีการน าส่ือมลัติมีเดียมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนใหแ้พร่หลายมากยิง่ข้ึน 

 6.3.2 การพฒันาและการสร้างส่ือมลัติมีเดียนั้น
จ าเป็นตอ้งพิจารณา ถึงกลุ่มนกัเรียนเป็นส าคญั ควรสร้างให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียน
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด 
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Abstract 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1)เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนในรายวิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร  

2)เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบ Active learning และ3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนภาษาองักฤษโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาสตัวศาสตร์ และ สาขาพืชศาสตร์ รวม
จ านวน   30   คน  ใชแ้ผนการวิจยัแบบ The One Group Pretest- PosttestDesign เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning จ านวน 4 แผนการเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาการเรียน 30 ขอ้ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี 
และ สถิติทดสอบที t-test 

 ผลการวจิยั พบวา่  ผูเ้รียนท าคะแนนแบบทดสอบ ไดค้่าเฉล่ียอยูท่ี่ 20.51(คะแนนเตม็ 30) มีผลการประเมินในระดบั 
ดี ถึง ดีมากร้อยละ 83 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มผูเ้รียนสาขาสตัวศาสตร์กบั พืขศาสตร์แลว้ปรากฎวา่ผูเ้รียนสาขา
สตัวศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มพืชศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน
ปรากฏวา่ ขอ้ท่ีผูเ้รียนใหค้วามพึงพอใจมากท่ีสุดคือขอ้ท่ี 7 ท่ีผูเ้รียนรู้สึกสนุกกบัการเรียนภาษาองักฤษแบบ Active Learning 
(      =4.63  )  รองลงมาคือ ขอ้ท่ี5 ผูเ้รียนรู้สึกวา่การท ากิจกรรมการเรียนรู้ท าใหมี้โอกาสแสดงออกมากข้ึน   (     =4.53 )  
และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในขอ้ท่ี3 ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กซ ้ าจนเขา้ใจภาษาองักฤษมากข้ึน (      = 3.97 )   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1แผนกสามัญสัมพันธ์วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคกลาง 
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1. บทน า 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใชก้นัอยา่ง

แพร่หลาย ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนซ่ึงตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบั
ประเทศเ พ่ือนบ้าน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งยกระดับ
ภาษาองักฤษของคนไทย โดยมีเป้าหมายท่ีตอ้งการให้คน
ไทยสามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารกบัชาวต่างชาติได ้และ
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 จ าเป็นตอ้ง
พัฒน าให้ คนไทย มีคว ามพ ร้อมในการแข่ งขัน ใน
ตลาดแรงงานท่ีเปิดเสรีมากข้ึน  แต่ปัญหาอย่างหน่ึงของ
สถานศึกษาท่ีผู ้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพบคือ ผู ้เรียน
จ านวนมากท่ีเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาองักฤษได ้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ผูเ้รียน
ไม่ตั้ งใจเรียน หรือหนีเรียน  ซ่ึงเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรู้ท่ีครูอาจไม่ไดย้ึดหลกัผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งเพียงพอ  
ผูว้ิจัยเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียน จึงเห็นว่า
ควรมีการกระตุน้ให้ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ซ่ึง การจดัการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ก็คือ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้ลงมือท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดล้งมือกระท า เพ่ือให้ผูเ้รียน
เกิดความคิดรวบยอดหรือความรู้(Knowledge) ทักษะ/การ
ปฏิบัติ(Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Desirable Characteristic)  

การเรียนรู้เชิงรุก หรือการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เป็นการ
เรียนท่ีพฒันาทักษะการคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินขอ้มูลใน
สถานการณ์ใหม่ไดดี้ท่ีสุดท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการสอนและเลือกใช้
วธีิการจดัการเรียนรู้แบบActive Learning มาใชใ้นการสอน 
โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play)  
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน     (Cooperative Learning) และ
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให้ผูเ้รียนแบ่งบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน
และกระตุน้ใหมี้การส่ือสารภาษาองักฤษ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออก จัดกิจกรรมบทเรียนท่ีสนุกเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน วิธีการหน่ึงในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันคือ การใชส่ื้อ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ใชเ้กมและส่ือออนไลน์ เพ่ือให้

ผูเ้รียนจดจ าค าศพัท ์เร่ืองราว และไดท้บทวนความรู้ โดยใช้
บริบทจากสถานการณ์จริงรอบตัวนักเรียน และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และในงานอาชีพได ้

ผูว้จิยัจึงคิดด าเนินการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ  Active Learning เพื่อพฒันาทักษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ในรายวิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตร 
ส าหรับผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนใน
รายวชิาภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 
2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเรียน
โดยใชกิ้จกรรมแบบ Active learning  

3. เ พ่ือสร้างแรงจูงใจการมีเจตคติท่ีดีต่อการเ รียน
ภาษาองักฤษ 

สมมติฐานการวจิยั 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ช่วยให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการทางการส่ือสารภาษาองักฤษ 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ช่วยให้
ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning สามารถ
จูงใจใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ภาษาองักฤษ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู ้ เ รี ยน มีผลสัมฤท ธ์ิท า งการ เ รี ยน
ภาษาองักฤษในระดบัดีมากกวา่ 70 % 
เชิงคุณภาพ ผู ้ เ รี ย น มี เ จ ต ค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น
ภาษาองักฤษ เน่ืองจากมีความมัน่ใจ ความจ า ความรู้ดีข้ึน 
สามารถใชภ้าษาส่ือสารน าเสนอไดดี้ข้ึน 
ขอบเขตการศึกษา 
ประชากร /กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูเ้รียนระดบั ปวส. 1 จ านวน 30 คน จาก 
สาขาพืชศาสตร์ 12 คน สาขา 
สัตวศาสตร์ 18 คน  เป็นชาย 19 คน เป็นหญิง 11 คนท่ี
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตรภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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ระยะเวลาในการทดลอง  8 สัปดาห์  ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
-การจดัการเรียนรู้แบบ  Active Learning หรือ การเรียนรู้
เชิงรุก หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เน้นการปฏิบัติ ลงมือกระท ากิจกรรมท่ีเกิดประสบการณ์
ตรง มีเทคนิคการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยผู ้วิจัยได้
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมตามกลยทุธ์ิ SCL คือ group discussion, 
role-plays, small group  large group,  on line media, ใน
กิจกรรมเร่ือง Conveyor Belt, Home group-Expert group, 
Gallery Walk, Kahoot Application on line test ท่ีผูเ้รียนมี
ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงมีขั้นตอน
การเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
ก าหนดผลลพัธ์สร้างขอ้ตกลงร่วมกนั    
ค าถามกระตุน้ผูเ้รียน 
สร้างเง่ือนไข  ใหแ้สดงเหตุผล  
สะทอ้นการเรียนรู้  สรุปบทเรียน 
-ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง ผลการเรียนคะแนนรวม
ตลอดระยะเวลาเรียนในภาคเรียนท่ี1/2561 หลงัจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
-ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ หมายถึง ทักษะการเขียน 
และทกัษะการพดูท่ีผูเ้รียนสามารถผลิตภาษาและส่ือให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจได ้
ผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หมายถึง ผูเ้รียน 
ของวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุ รี  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 สาขาพืชศาสตร์ 
แ ล ะ สั ต ว ศ า ส ต ร์  ท่ี เ รี ย น ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
ประโยชน์ของการวจิยั 
การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ช่วยกระตุน้การ
พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียน และท าให้
ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อ
การเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์กบัวชิาชีพได ้

การตรวจเอกสาร 

จากการศึกษาพนัธกิจ  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า   ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ก าลงัคนสายอาชีพสู่สากล และ นโยบายการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษา มิติท่ี 2 การพฒันาคุณภาพ  ปรับการเรียน 
เปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบให้ทันยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ รวมทั้ง การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ดังนี ้หมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลาง กลุ่ มทักษะภาษาและการส่ือสาร กลุ่ มวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยให้
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร( 3000-1201) 
จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง
กบัสาขาวิชาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด  จึงไดเ้ลือก
รายวิชา  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร (3000 -
1217:English for Agricultural Technology)โดยมีสมรรถนะ
ท่ีมุ่งเน้นการพูดส่ือสารเก่ียวกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ
เกษตร การเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพต์่างๆและส่ือออนไลน์การ
เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนงานอาชีพเกษตรตามท่ี
ก าหนด 
ผูว้ิจยัจึงไดว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถจูง
ใจผูเ้รียนให้สามารถส่ือสารภาษาองักฤษให้ได้มากท่ีสุด 
และผลิตภาษาส่ือสารเองได ้
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กบัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
การจดัการเรียนการสอนในยคุโลกาภิวตัน์นั้น ถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญ เราจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ของเรานั้ น เกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัในวนัหน่ึงๆ 
เ ร า ทุกคนต้อง เ ผ ชิญกับ เหตุการณ์ต่ า งๆ  อาจะ เ ป็น
สถานการณ์ท่ีเคยพบเจอ หรืออาจเป็นสถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ี
ไม่เคยพบเจอ แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นสถานการ์ณท่ีคลา้ยคลึงกนัเลย
ทีเดียว ดงันั้นมนุษยเ์ราจึงเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆท่ีตวัเองเผชิญหน้า
อยู่ได้  หากจะกล่าวถึงความหมายของการเ รียนรู้  มี
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้ไวห้ลายท่านด้วยกัน  อีแอล 
ธอร์นไดท์ (E.L Thorndike; 1967) กล่าววา่ “การเรียนรู้ คือ 
การเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้าและปฏิกิริยาการตอบสนอง” 
วอร์เชล (Worchel; 1989 อา้งในไชยยศ เรืองสุวรรณ2552)  
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กล่าวว่ า  “การ เ รียน รู้  เ ป็นกระบวนการของการให้
ประสบการณ์หรือการปฏิบัติการ  จนท าให้บุคคลเกิด
ความสามารถในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง โดยท่ี
ความสามารถนั้นจะเกิดถาวร” เป็นตน้ 
 ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอนนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ไดมี้ทฤษฏีการเรียนรู้หลายทฤษฏี
ด้วยกัน ในส่วนน้ีจะขอกล่าวถึง การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) หลายๆคนคงเคยคุน้ฟังกนัดี การเรียนรู้
แบบ Active Learning หมายถึง การให้ผูเ้รียนมีบทบาทใน
การแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนัจนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์ส่ือต่างๆ 
และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสร่วมอภิปราย
ให้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านการส่ือสาร ท าให้ผลการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึนถึง 70% 
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  Active Learning  
เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ 
การคิด การแกปั้ญหา การน าความรู้ไปประยกุต์ใชเ้ป็นการ
เรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้และจดัระบบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้าง
องค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพนัธ์ร่วมกัน และร่วมมือกัน
มากกวา่การแข่งขนัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั 
การมีวนิยัในการท างาน และการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิด
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง เป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบูรณาการขอ้มูล, ข่าวสาร, 
สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด
ความคิดรวบยอดผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองความรู้
เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุป
ทบทวนของผูเ้รียน 
บทบาทของครู กบั Active Learning   มีดงัน้ี 

1. จดัให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน 
กิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน
และเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงของผูเ้รียน 

2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโตต้อบ
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อนและเพ่ือนใน
ชั้นเรียน 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ทาย และให้โอกาส
ผูเ้รียนไดรั้บวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 
6. วางแผนเก่ียวกบัเวลาในจดัการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 
ทั้งในส่วนของเน้ือหา และกิจกรรม 
7. ครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถในการ
แสดงออก และความคิดเของท่ีผูเ้รียน 
             สรุปไดว้่า การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) หรือการเรียนรู้แบบลงมือท าหรือปฏิบัติ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย 
โดยการร่วมมือระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั ในการน้ี ครูตอ้งลด
บทบาทในการสอนและการให้ขอ้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรง
ลง แต่เพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากข้ึน  
ผูว้ิจยัจึงไดป้ระมวลความรู้ จดัท าแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนแบบ Active Learning  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก
ของผูเ้รียนไว ้4 แผน ดงัน้ี 
แผนการเรียนท่ี 1  รูปแบบกิจกรรม  Conveyor Belt    +  
Home group - Expert group 
แผนการเรียนท่ี 2  รูปแบบกิจกรรม  Group Working   +  
Gallery Walk 
แผนการเรียนท่ี 3  รูปแบบกิจกรรม  Group Working   +  
Presentation 
แผนการเรียนท่ี 4  รูปแบบกิจกรรม  Kahoot Exercise  + 
On line Test 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
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 ในการวจิยัคร้ังน้ี ประชากร และกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกนั จึงเรียกวา่ กลุ่มเป้าหมาย 
คือผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 
1 สาขาสตัวศาสตร์ และ พืชศาสตร์ รวมจ านวน   30   คน 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้/ ตวัแปรอิสระ   
แผนการจดัการเรียนรู้แบบActive Learning  

จ านวน 4 แผน 
ตวัแปรตาม 
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษ

เทคโนโลยกีารเกษตร 
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 
แบบแผนการวจิยั 
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัแบบ The One Group Pretest-
Posttest Design (Best & Kahn อา้งใน นรินทร์:2554)   
โดยมีรูปแบบการทดลอง คือ 
  กลุ่มทดลอง    O1  
  X         O2 
 O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง  การทดลองใชแ้ผนการจดั
กิจกรรมการเรียนแบบActive Learning 
 O2 หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning จ านวน 4 แผนการเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทาการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ใชส้ถิติ  t-test         
                 ค่าเฉล่ีย                                      
  และค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน     

 

 

3. ผลการวจิยั 
ผลการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู โดยใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และ ใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ เรียน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ผลปรากฏว่า ผู้ เรียน
มีพฒันาการทางการสื่อสารภาษาองักฤษดีขึน้ และผู้ เรียน
ท าคะแนนแบบทดสอบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.57 (คะแนน
เต็ม30)  และ แบบสอบถามข้อที่ผู้ เรียนให้ความพึงพอใจ
มากที่สุดคือข้อที่ 7 คือ ผู้ เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบActive Learning (     =4.63  )  
รองลงมาคือ ข้อที่5 ผู้ เรียนรู้สกึวา่การท ากิจกรรมการเรียนรู้
ท าให้มีโอกาสแสดงออกมากขึน้      (     =4.53 )  และพงึ
พอใจน้อยที่สดุในข้อที่3 ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกซ า้จนเข้าใจ
ภาษาองักฤษมากขึน้ (      = 3.97 )   
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
1) พัฒนาการทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ เรียนใน
รายวิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตรดีขึน้ จากการ
บนัทกึผลคะแนนการปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะครัง้ 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เ รียนท่ีเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร (3000-1217) ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีที่ 1 ที่ใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  ระหว่างก่อนเรียนและหลงั
เรียนแตกต่างกัน และพบว่าผลการเรียนของผู้ เรียนหลัง
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
จ านวนผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลกัการวดัผล

ประเมินผลจ านวนร้อยละ 100  และมีผลสมัฤทธ์ิ
ในระดบัดี ถึงดีเย่ียมร้อยละ 83.33  
3)  ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชา
ภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตร มีคา่เฉล่ียระดบั
4.29 ซึง่หมายถึงมีความพงึพอใจ หรือเห็นว่าการจดั
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 จากผลการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ เป็น
เพียงกิจกรรมรูปแบบหนึง่ท่ีผู้สอนควรมีและควรใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ซึง่ขึน้อยู่กบัปัญหาเฉพาะ
หน้า  ตวัผู้ เรียน  สือ่การสอนท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา และ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ เรียนมีพฒันาการ ในการ
เรียนรู้ได้ดีที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้และในการ
ประเมินควรจดัผู้ เช่ียวชาญด้านภาษามาเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอก เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
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คุณลกัษณะผู้ท าบัญชีทีพ่งึประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวดัอุบลราชธานี 
Desirable Accountant Characteristics of Business Operators in UbonRatchathani Province 

 
ฐานิดา  อุทธา1,* และจันทร์จิรา  วรรณศิลป์1 

 
 
 

Abstract 

 Research Factors in choosing to use the accounting office of entrepreneurs in Mueang Ubon Ratchathani 
District, Ubon Ratchathani Province The objective of the research 1. To study the factors of the entrepreneurs Mueang 
Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani 2. To study the components used in the decision to choose an accounting 
office in the district area in the city Mueang Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani Population and sample 
In this research, the population is defined as a registered entrepreneur with the Department of Business Development in 
2017 from the database of the Department of Business Development in the district area in the city. Mueang Ubon 
Ratchathani District Ubon Ratchathani Province, 137 businesses (Department of Business Development: Search 2561) 
 Research methodology This research has studied the factors In choosing to use the accounting office of 
entrepreneurs in the sub-district area in the city Mueang Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani By using survey 
research which has step 1. sample population 2. tools used in research 3. Data collection. 4. Data analysis. Tools used in the 
study are questionnaires. (Questionnaire) 
 The results of the research showed that the desirable accounting characteristics of business entrepreneurs in 
Ubon Ratchathani province Opinions about the desirable accounting characteristics of business operators in Ubon 
Ratchathani province showed that the highest value of professional ethics was followed by knowledge, ability and standard 
of operation. With transparency, independence and fairness And honesty Have responsibility and confidentiality At a high 
level As for human relations skills Attitude personality And emotional personality And at a moderate level, including 
knowledge in internal audit And the knowledge of auditing in summary Entrepreneurship, accounting features consisting of 
professional ethics Both knowledge, transparency, independence Honesty have responsibility Keep the business secrets 
And discipline respectively. 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์
ของผู ้ประกอบการธุร กิจในจังหวัด อุบลราชธานี  มี
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ  1. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกิจ
ในจงัหวดัอุบลราชธานี  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูท้  า
บัญชีท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู ้ประกอบการ 
ธุรกิจในจังหวดัอุบลราชธานี ท่ีมีประเภทธุรกิจ รูปแบบ
ธุรกิจและทุนจดทะเบียนแตกต่างกนัประชากรท่ีศึกษา คือ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีจดทะเบียนต่อส านกังานพฒันา ธุรกิจ
การคา้ จงัหวดัอุบลราชธานี  จ านวน 137 ราย โดยเก็บขอ้มูล
จากผูจ้ดัการ และหัวหนา้งานบญัชี    วิธีด าเนินการวิจยัโดย
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึง
ประสงคผ์ูป้ระกอบการธุรกิจใน จงัหวดัอุบลราชธานี   ได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และแนวคิด ตลอดจนงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษา 1. ความเป็นมาของการ
บญัชี  2. ความหมายของการบญัชี  3. แนวคิดเก่ียวกบั
ทกัษะทางวชิาชีพบญัชี  4. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  า
บญัชี  5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       ผลการวิจัย  พบว่า  คุณลักษณะผู ้ท าบัญชี ท่ีพึง
ประสงค์ของผูป้ระกอบการธุรกิจในจังหวดัอุบลราชธานี 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์
ของผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ การ
มีคุณค่าจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มีความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส เป็นอิสระ มีความเท่ียงธรรม 
และความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและการรักษา
ความลบั อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทักษะเก่ียวกับมนุษย์
สมัพนัธ์ ดา้นบุคลิกภาพดา้นเจตคติ และดา้นบุคลิกภาพทาง
อารมณ์ และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรู้
ทางการตรวจสอบภายใน และดา้นความรู้ทางการสอบบญัชี
โดยสรุป ผู ้ประกอบการคุณลักษณะจัดท าบัญชีอัน
ประกอบดว้ยจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งดา้นความรู้ ความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตยสุ์จริต       มีความ
รับผิดชอบ รักษาความลบัของกิจการ และมีระเบียบวินัย 
ตามล าดบั 

ค าส าคญั : คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงค ์

1. บทน า 
การค้าเสรีส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ธุรกิจกา้วไปสู่ระบบการคา้เสรี 
ซ่ึงหมายถึงการท่ีธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกกลายเป็นธุรกิจ                  
ไร้พรมแดนไม่มีก าแพงภาษีเป็นเคร่ืองมือ              กีด
ขวา งท างก ารค้า  ก า รแข่ งขันท าง ธุ ร กิ จต้อ งอ าศัย
ความสามารถจากการใชส้ติปัญญาความรู้ของคนในองคก์ร
กบัทรัพยากรอ่ืน ๆ              ท่ีมีอยู ่และเม่ือระบบเศรษฐกิจมี
การขยายตัวมากข้ึนโดยมีการติดต่อทางการค้าระหว่าง
ประเทศมากข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะมีความซบัซอ้น
และพฒันาก้าวหน้าข้ึนตามล าดับเกิดการแข่งขันในทุก 
รูปแบบ การแข่งขนัในเชิงธุรกิจของสถานประกอบการมี
การแข่งขนัสูงมากเป็นผลให้องคก์ร ต่าง ๆ มีความตอ้งการ
ก าลังคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทั้ งน้ีเพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงเต็มไปดว้ยการแข่งขนั
และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ถดถอยการจา้งแรงงานยิง่เนน้คุณภาพและประสิทธิภาพเป็น
อันมากนั้ นคือบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีแท้จริง
เ ท่ า นั้ น ถึ ง จ ะ เ ป็ น ท่ี ยอม รับขอ งคว ามต้อ ง ก า ร ใน
ตลาดแรงงาน โดยการผลิตบณัฑิตทางดา้นวชิาชีพ  

ด้วยเหตุน้ีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูศึ้กษา
ตอ้งการศึกษาถึงคุณลกัษณะผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการ           ในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลและแนวทางส าหรับนักบญัชีหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางดา้นบญัชีใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน
หรือการจดัการเรียนสาขาวิชาการบญัชีท่ีมีคุณลกัษณะตรง
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการเพื่อท่ีจะพฒันา
ปรับปรุงต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั  
     1. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ี
พึงประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี 
      2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงค์
ตามความคิดเห็นของผู ้ประกอบการ ธุรกิจในจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีมีประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและทุนจด
ทะเบียนแตกต่างกนั 
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สมมตฐิานการวจิยั  
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจในจังหวดัอุบลราชธานี  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผูท้  าบัญชี  ท่ีพึงประสงค์ใน
ระดบัมาก  
2. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคต์่างกนั   
3. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคต์่างกนั  
4. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงค์
ต่างกนั 
ขอบเขตของการวจิยั  
1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขอบเขต
การศึกษาไวเ้ฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
จดทะเบียนต่อส านักงานพัฒนา ธุรกิจการค้า จังหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน 137 ราย (ส านักงานพฒันาธุรกิจ
การค้าจังหวัดอุบลราชธานี  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ,์ 2560) โดยเก็บขอ้มูลจากผูจ้ดัการ และ
หวัหนา้งานบญัชี  
3. ระยะเวลาในการศึกษา พฤษภาคม 2561-มีนาคม 2562 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการพฒันา
ตนเองของผู ้ท าบัญชีให้มีคุณสมบัติท่ี เหมาะสมในการ
ประกอบวชิาชีพตามท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจพึงประสงค ์โดย
มีศกัยภาพและประสิทธิภาพต่อหนา้ท่ีการปฏิบติังาน 
 2. เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน   ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน า
ขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะของผูท้  า
บญัชี  
3. เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับนิสิตนักศึกษา ท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
และให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
ธุรกิจ 
กรอบแนวคดิของการวจิยั  
จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์ ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

และการทบทวนผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดว้างกรอบ
แนวคิดการวจิยัคร้ังน้ี แผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็น
เ ก่ี ย วกับ คุณลักษณะผู ้ท าบัญ ชี ท่ี พึ ง  ป ระสงค์ข อ ง
ผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี” 
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึง
ประสงคผ์ูป้ระกอบการธุรกิจใน จงัหวดัอุบลราชธานี   ได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และแนวคิด ตลอดจนงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 
1. ความเป็นมาของการบญัชี 
2. ความหมายของการบญัชี 
3. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพบญัชี 
4. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชี  
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
     ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey 
research) ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึง
ประสงคผ์ูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดย
น าเสนอวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4 .การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติ ท่ี ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นธุรกิจประกอบการท่ีข้ึน
ต่อทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ละมี
สถานประกอบการอยูใ่น จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามรูปแบบของธุรกิจ ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน” (Taro 
Yamane, 1973:125) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 137 ราย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั 
คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงค ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจใน
จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
แบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการและการปฏิบติังานทางการ
บญัชี  
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูท้  าบญัชีท่ีพึง
ประสงคข์องผูป้ระกอบการธุรกิจ  
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูจ้ดัท าบญัชี
ท่ีสถาน ประกอบการตอ้งการ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

การหา คุณภาพของ เค ร่ือง มือวิจัยผู ้วิ จัยน า
แบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ผูท้  าบัญชีท่ีพึงประสงค์ ผู ้ประกอบการธุรกิจในจังหวดั
อุบลราชธานี  ให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้ภาษา ด้านบัญชี 
และดา้นวิจยั  จ านวน 5 คน เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง เท่ียงตรงของขอ้ค าถาม เพ่ือความมัน่ใจวา่ไดว้ดัใน
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั หรือผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจไดถู้กตอ้งวา่
ผูว้ิจยัตอ้งการวดัในเร่ืองใด โดยผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีความเห็น
ตรงกัน 80% น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (try out) กบัผูป้ระกอบการ ธุรกิจในจงัหวดั
อุบลราชธานี และน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา
ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ตามวิธีของครอ
นบาค  ( Cronbach, 1974 : 161 ) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ  เอล
ฟา (Coefficient) ไดค้่าความ เช่ือมัน่ .9581  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
ดว้ยการเดินสุ่มตามกรอบกลุ่มตวัอยา่งท่ี ก าหนด และเก็บ
แบบสอบถามคืนทนัที พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง
สมบูรณ์  
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการ
โดยน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ ความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ ลงรหสั บนัทึกขอ้มูล ท าการวเิคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ือง คอมพิวเตอร์  
1. วเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึง ประสงคผ์ูป้ระกอบการ
ธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี ดว้ยการนบัความถ่ีของขอ้
ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบ ถูกตอ้ง  
2.  เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม
ถูกตอ้ง จ าแนกตามตวัแปร โดยใช ้ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : 
ANOVA) 
 
ผลการศึกษาวจิยั 
      ผลการวจิยั พบวา่ คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงค์
ของผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคข์อง
ผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ การมี
คุณค่าจรรยาบรรณในวชิาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มีความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน มีความโปร่งใส เป็นอิสระ มีความเท่ียงธรรม 
และความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบและการรักษา
ความลบั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นทกัษะเก่ียวกบัมนุษย์
สมัพนัธ์ ดา้นบุคลิกภาพดา้นเจตคติ และดา้นบุคลิกภาพทาง
อารมณ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้
ทางการตรวจสอบภายใน และดา้นความรู้ทางการสอบบญัชี
โดยสรุป ผูป้ระกอบการคุณลกัษณะจดัท าบญัชีอนั
ประกอบดว้ยจรรยาบรรณในวชิาชีพ ทั้งดา้นความรู้ ความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความซ่ือสตัยสุ์จริต       มีความ
รับผิดชอบ รักษาความลบัของกิจการ และมีระเบียบวนิยั 
ตามล าดบั 
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บทคดัย่อ 

 ผลการศึกษา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65อาย ุ35-45 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างานดา้นบญัชี มากกวา่ 5 ปี    1. คุณลักษณะผู ้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ การมีคุณค่าจรรยาบรรณในวิชาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน  มีความโปร่งใส เป็นอิสระ มีความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบและการรักษาความลบั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นทกัษะเก่ียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นบุคลิกภาพดา้น
เจตคติ และดา้นบุคลิกภาพทางอารมณ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางการตรวจสอบภายใน และดา้นความรู้
ทางการสอบบญัชีโดยสรุป ผูป้ระกอบการคุณลกัษณะจดัท าบญัชีอนัประกอบดว้ยจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งดา้นความรู้ 
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรับผิดชอบ รักษาความลบัของกิจการ และมีระเบียบวินยั 
ตามล าดบัเพื่อศึกษาคุณสมบติัส านักงานบญัชี  ในจงัหวดัอุบลราชธานี  2. คุณสมบติัของส านักงานบญัชีท่ีมีคุณภาพ  
พบว่า ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีเลือกจากคุณสมบัติ 3 อันดับ คือ คุณภาพด้าน
กระบวนการท่ีส าคัญ คือ การให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า คุณภาพด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั คือ ความถูกตอ้งของรายงานการทางเงิน คุณภาพดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ ช่ือเสียงและความ
เช่ียวชาญ ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการจากส านกังานบญัชี 3 อนัดบั ไดแ้ก่ บริการตรวจสอบบญัชี บริการดา้นภาษี และ
บริการจัดท าบัญชี ตามล าดับ ส่วนบริการท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่ใช้บริการจากส านักงานบัญชี   3. เพื่อศึกษานโยบายและ
กระบวนการของส านกังานบญัชีในจงัหวดัอุบลราชธานี  พบวา่ นโยบายและกระบวนการของส านกังานบญัชี มากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือ 1)ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี  2) ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี  
3)กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านักงานบญัชี  รองลงมาเป็นระดบัมาก 4 องคป์ระกอบ คือ 1) การจดัการ
ทรัพยากรของส านกังานบญัชี  2) การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี  3) การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังานบญัชี  
4)การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี  4. คุณภาพการบริการของส านกังานบญัชีในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ คุณภาพการ
บริการของส านกังานบญัชีข้ึนอยูก่บั 3 อนัดบัแรกท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 1)  คุณภาพดา้นกระบวนการท่ีส าคญั คือ การให้บริการ
ไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาและการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ 2) คุณภาพดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั คือ ความถูกตอ้งของ
รายงานการทางเงิน 3) คุณภาพดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ ช่ือเสียงและความเช่ียวชาญ และการบริการตรวจสอบ
ภายใน และการบริการวางระบบบญัชี อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 
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1. บทน า 
หลกัการจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายและ

มาตรฐานการบัญชี เ ป็น ส่ิง ท่ีสามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการได ้นิติ
บุคคลจ านวนมากใชบ้ริการส านกังานบญัชีในการจดัท าบญัชี
และงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้วว่า
ส านกังานบญัชี   มีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนให้ธุรกิจ
จัดท างบการเงิน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก่อให้เกิดประโยชน์  เชิงเศรษฐกิจ แก่
ผูใ้ช้งบการเงินในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซ่ึงจะเป็น
ผลกระทบ ในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ  ให้
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

     ดังนั้ นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส านักงานบัญชีให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับต่อ
สา ธ า รณชน  มี ม า ตร ฐ าน ในกา รป ฏิบั ติ ง าน ระดับ
มาตรฐานสากล  กรมพฒันาธุรกิจการคา้จึงไดผ้ลกัดนัให้มี
โครงการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีข้ึน เป็นตัวอย่าง
ส านักงานบัญชีท่ีดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม เป็นการ
สร้างทาง เลือกใหธุ้รกิจไดมี้โอกาสใชบ้ริการส านกังานบญัชี
ท่ีมีคุณภาพ ส านกังานบญัชีไดรั้บการยอมรับในการจดัท างบ
การเงิน เพ่ือยื่นต่อกรมทะเบียนการคา้กระทรวงพาณิชยต์าม
กฎหมายและการบัญชีภาษีอากร รวมทั้งงบการเงินเพ่ือยื่น
ช าระภาษีต่อกรมสรรพากรอยา่งถูกตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความ
ช านาญดา้นบญัชีและกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง  

     จังหวดัอุบลราชธานีเป็นเป็นศูนย์กลางขนส่งโลจิ
สติกส์เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในชายแดน
เช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนเพื่อนบา้น จ าเป็นตอ้งเตรียมความ
พร้อมและปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัและ
เตรียมรับผลกระทบท่ีจะเกิด ข้ึน (แผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี, 2561)  

     ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัจ าเป็นในการศึกษาเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงาน
บญัชีเพื่อการจดัท าบญัชีไดต้ามหลกัการท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีเป็นส่ิงท่ีสามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีแท้จริง 
และทราบถึงสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ
ส านักงานบัญชี ซ่ึงคาดว่าจะใช้เ ป็นแนวทางและเป็น

ประโยชน์แก่ส านักงานบญัชีในการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
ขอรับรองคุณภาพ ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน
การท างานท่ีดี สร้างความน่าเช่ือถือและความเช่ือมัน่แก่ผูท่ี้
สนใจจะใชบ้ริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติส านักงานบัญชีในจังหวัด

อุบลราชธานี 
     2. เพื่อศึกษาคุณสมบติัผูท้  าบญัชีของส านกังานบญัชี

ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
     3. เพื่อศึกษานโยบายและกระบวนการของ

ส านกังานบญัชีในจงัหวดัอุบลราชธานี 
     4. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของส านกังานบญัชี

ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
สมมุตฐิานการวจิยั 
    1. คุณสมบัติผูท้  าบญัชีของส านักงานบัญชี ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพการบริการของ ส านกังานบญัชี 
    2. นโยบายและกระบวนการของส านกังานบญัชีส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของ 
ส านกังานบญัชี   
     3. รูปแบบของส านักงานบญัชีต่างกนัคุณภาพการ

บริการของส านกังานบญัชีต่างกนั 
     4. รูปแบบของส านกังานบญัชีต่างกนันโยบายและ

กระบวนการของส านกังานบญัชีต่างกนั 
ขอบเขตงานวจิยั 
     ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี                ไดก้ าหนด

ขอบเขตการศึกษาจาก ส านักงานบญัชีท่ีให้บริการดา้นการ
ท าบญัชีในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 28 แห่ง (ส านกังาน
พฒันาธุรกิจการคา้จังหวดัอุบลราชธานี กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2560)  หัวหน้าส านักงานบญัชี 
แห่งละ 1 คน รวมทั้งหมด 28 คน  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. ส านักงานบัญชีในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี และผูท้  าบญัชีในส านกังานบญัชีสามารถน าผล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการ
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ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
วางแผนธุรกิจและตดัสินใจของธุรกิจ 

     2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้             ในการจัดท า
โครงการ รับรองคุณภาพส านักงานบัญชีในจังหวัด
อุบลราชธานี 

     3. เพ่ือให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
ป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจากขอ้มูลทางการเงิน 

     4. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้
ถูกตอ้งและประหยดั 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

บริการของส านกังานบญัชี              ในจงัหวดัอบุลราชธานี 

มีขั้นตอนการด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี     

     1. ศึกษาคุณสมบติัส านกังานบญัชี               ในจงัหวดั

อุบลราชธานี 

     2. ศึกษาคุณสมบติัผูท้  าบญัชีของส านกังานบญัชีใน

จงัหวดัอบุลราชธานี 

     3.   ศึกษา นโยบาย และกระบวนการของส านกังาน

บญัชีในจงัหวดัอบุลราชธานี 

     4. ศึกษาคุณภาพการบริการของส านกังานบญัชีใน

จงัหวดัอบุลราชธานี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็น

โดยแบ่งค าถามเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของส านกังานบญัชี 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัผูท้  าบญัชีของส านกังานบญัชี 

ส่วนท่ี 3 ครอบคลุมเก่ียวกบันโยบายและกระบวนการของส านกังาน

บญัชี 

ส่วนท่ี 4 ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของส านกังาน
บญัชี 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูต้อบแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล     ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เพ่ือใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

บริการของส านกังานบญัชีในจงัหวดัอุบลราชธานี จาก

ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

     ขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริการของส านกังานบญัชี นโยบายและ

กระบวนการของส านกังานบญัชี คุณสมบติัผูท้  าบญัชีของ

ส านกังานบญัชี จากต ารา บทความและงานวจิยั 

     ขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นหวัหนา้

ส านกังานบญัชีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ

บริการของส านกังานบญัชี จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  สถิตเิชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ยหาความถ่ี,ค่าร้อยละ ,ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน                ของขอ้มูลเพื่อตอบ

วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

(1) แจกแจงความถ่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่างๆของส านกังาน

บญัชี 

(2) แจกแจงความถ่ีและหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของหวัหนา้

ส านกังานบญัชีเก่ียวกบั 

  ก. คุณสมบติัของส านกังานบญัชี 

  ข. นโยบายและกระบวนการของส านกังานบญัชี 

  ค. คุณภาพการบริการของส านกังานบญัชี  

          ก. ในการวดัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติั

ผูท้  าบญัชีของส านกังานซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั 3 ดา้น 

1) ดา้นความรู้ในวชิาชีพ  2)ดา้นทกัษะในวชิาชีพ 3) ดา้น

จรรยาบรรณในวชิาชีพ ใชก้ารแบ่งระดบัคะแนนแบบ 

Rating Scale  ของ Likert ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
      5    หมายถึง    ดีมาก 

      4    หมายถึง    ค่อนขา้งดี 

      3    หมายถึง    ปานกลาง 
      2    หมายถึง    ค่อนขา้งไม่ดี 

      1    หมายถึง    ไม่ดีเลย 
     และก าหนดเกณฑก์ารแปลงความหมายของค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูท้  าบญัชีของส านกังาน

บญัชี ดงัน้ี 
     ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความรู้/ทกัษะ/จรรยาบรรณใน

วิชาชีพดีมาก 
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      ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความรู้/ทกัษะ/จรรยาบรรณใน

วิชาชีพค่อนขา้งดี 

      ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความรู้/ทกัษะ/จรรยาบรรณใน
วิชาชีพปานกลาง 

     ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความรู้/ทกัษะ/จรรยาบรรณใน

วิชาชีพค่อนขา้งไม่ดี 

     ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความรู้/ทกัษะ/จรรยาบรรณใน
วิชาชีพไม่ดีเลย 

     ข.ในการวดัค่าความเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบาย

และกระบวนการของส านกังานบญัชีซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั

ท่ีส าคญั 7 ดา้น ประกอบดว้ย  

1) ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของส านกังานบญัชี   

2) ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านกังานบญัชี   

3) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของส านกังานบญัชี   

4) การจดัการทรัพยากรของส านกังานบญัชี   

5) การปฏิบติังานของส านกังานบญัชี   

6) การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังานบญัชี   

7) การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี  

โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหส้ านกังานบญัชีมีแนวทางในการ

พฒันา โดยใชก้ารแบ่งระดบัคะแนนแบบ Rating Scale  

ของ Likert ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
     5     หมายถึง     ท  าครบถว้น 

     4     หมายถึง     ท  าเป็นส่วนใหญ่ 

     3     หมายถึง     ท  าประมาณคร่ึงหน่ึง 
     2     หมายถึง     ท  าเป็นส่วนนอ้ย 

     1     หมายถึง     ไม่ท  าเลย 

     และก าหนดเกณฑก์ารแปลงความหมายของค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและกระบวนการของ

ส านกังานบญัชี ดงัน้ีคือ 
     ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ท าครบถว้น หรือมีความสามารถมาก  

     ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ท าเป็นส่วนใหญ่ หรือมีความสามารถ

ค่อนขา้งมาก 

     ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ท าประมาณคร่ึงหน่ึง หรือมี
ความสามารถปานกลาง 

     ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ท าเป็นส่วนนอ้ย หรือมีความสามารถ

ค่อนขา้งนอ้ย 

     ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ท  าเลย หรือมีความสามารถนอ้ย 

     ค.ในการวดัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการ

บริการของส านกังานบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 5 

ดา้น ดงัน้ี  

     1.) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  

     2.) ดา้นความน่าเช่ือถือของการบริการ  

     3.) ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

     4.) ดา้นความไวว้างใจหรือการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้  

     5.) ดา้นภาพลกัษณ์ของธุรกิจ โดยใชก้ารแบ่งระดบั

คะแนนแบบ Rating Scale  ของ Likert ออกเป็น 5 ระดบั

เช่นเดียวกนั ดงัน้ี 
        5     หมายถึง     ท  าครบถว้น 

        4     หมายถึง     ท  าเป็นส่วนใหญ่ 
        3     หมายถึง     ท  าประมาณคร่ึงหน่ึง 

        2     หมายถึง     ท  าเป็นส่วนนอ้ย 

        1     หมายถึง     ไม่ท  าเลย 

      และก าหนดเกณฑก์ารแปลงความหมายของค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการของส านกังานบญัชี

ในปัจจยัแต่ละดา้น ดงัน้ีคือ 
     ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ท าครบถว้น หรือมีคุณภาพสูงมาก  

     ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ท าเป็นส่วนใหญ่ หรือมีคุณภาพ
ค่อนขา้งสูง 

     ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ท าประมาณคร่ึงหน่ึง หรือมีคุณภาพ

ปานกลาง     

     ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ท าเป็นส่วนนอ้ย หรือมีคุณภาพ

ค่อนขา้งต ่า 
     ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ท  าเลย หรือมีคุณภาพต ่า 

การทดสอบหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

     การทดสอบความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็น

เคร่ืองมือวดัค่าตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปมาตราวดัแบบเรียงอนัดบั 

พิจารณาจากค่า Cronbach Alpha  ซ่ึงควรมีค่ามากกวา่ 0.6 

จึงจะถือวา่มีความเช่ือถือได(้Gliem and Gliem , 2003) 

สถิตเิชิงอนุมาน 

(1) ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงซอ้น เพ่ือวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ               

ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบัติผูท้  าบัญชี         ของส านักงาน 
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นโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชี กับตวัแปร

ตาม คือคุณภาพการบริการของส านกังานบญัชี 

(2) ใชว้เิคราะห์ความแปรปรวน ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียคุณภาพการบริการของส านกังานบญัชี และตวัแปร

นโยบายและกระบวนการของส านกังานบญัชี 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเ ป็นร้อยละ 65อายุ 35-45 ปี  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างาน
ดา้นบญัชี มากกวา่ 5 ปี     

1. คุณลกัษณะผูท้  าบญัชีท่ีพึงประสงคข์องผูป้ระกอบการ
ธุรกิจในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ การมีคุณค่าจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความรู้ 
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  มีความ
โปร่งใส เป็นอิสระ มีความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบและการรักษาความลบั อยูใ่นระดบั
มาก ส่วนดา้นทกัษะเก่ียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นบุคลิกภาพ
ดา้นเจตคติและดา้นบุคลิกภาพทางอารมณ์ และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ทางการตรวจสอบภายใน และ
ด้านความรู้ทางการสอบบัญชีโดยสรุป  ผูป้ระกอบการ
คุณลักษณะจัดท าบัญชีอันประกอบด้วยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ทั้งดา้นความรู้ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความรับผิดชอบ รักษาความลบัของกิจการ 
และมีระเบียบวินยั ตามล าดบัเพื่อศึกษาคุณสมบติัส านกังาน
บญัชี  ในจงัหวดัอุบลราชธานี     

 2. คุณสมบัติของส านักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพ  
พบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกใช้บริการ
ส านกังานบญัชีเลือกจากคุณสมบติั 3 อนัดบั คือ คุณภาพดา้น
กระบวนการท่ีส าคญั คือ การให้บริการไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 
ทนัเวลาและการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ คุณภาพดา้น
ผลิตภณัฑท่ี์ส าคญั คือ ความถูกตอ้งของรายงานการทางเงิน 
คุณภาพดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั คือ ช่ือเสียงและความ
เช่ียวชาญ ตามล าดับ กลุ่มตวัอย่างใช้บริการจากส านักงาน
บญัชี 3 อนัดบั ไดแ้ก่ บริการตรวจสอบบญัชี บริการดา้นภาษี 
และบริการจดัท าบญัชี ตามล าดบั ส่วนบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่ใชบ้ริการจากส านกังานบญัชี  

3. เพื่อศึกษานโยบายและกระบวนการของส านักงาน
บัญ ชี ในจั งหวัด อุ บลร าชธ า นีพบว่ า  น โ ยบ ายและ
กระบวนการของส านกังานบญัชี มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
1)ขอ้ก าหนดทางดา้นจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี 2) 
ความรับผิดชอบของผู ้บริหารของส านักงานบัญชี  3)
กระบวนการท่ี เ ก่ียวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี  
รองลงมาเป็นระดบัมาก 4 องค์ประกอบ คือ 1) การจดัการ
ทรัพยากรของส านักงานบญัชี  2) การปฏิบติังานของ
ส านกังานบญัชี  3) การติดตาม ตรวจสอบ ของส านกังาน
บญัชี  4)การจดัการเอกสารของส านกังานบญัชี  

 4. คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีใน
จงัหวดัอุบลราชธานี  พบว่า คุณภาพการบริการของ
ส านกังานบญัชีข้ึนอยูก่บั 3 อนัดบัแรกท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือ 1)  
คุณภาพด้านกระบวนการท่ีส าคัญ คือ การให้บริการได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาและการเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ 
2) คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ท่ีส าคญั คือ ความถูกตอ้งของ
รายงานการทางเงิน 3) คุณภาพด้านส่งเสริมการตลาดท่ี
ส าคัญ คือ ช่ือเสียงและความเช่ียวชาญ และการบริการ
ตรวจสอบภายใน และการบริการวางระบบบญัชี อยูใ่นระดบั
มากตามล าดบั 
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Abstract 

 The purposes of this study were to develop the promotional and development of the vocational education for 
professional agriculturist following King Rama IX’s Sufficiency Economy Philosophy by study the environment and 
potentiality of Sakaeo province. This research has been determined as the system for the promotional and development of 
the vocational education for professional agriculturist following King Rama IX’s Sufficiency Economy Philosophy. As the 
result, there’re five step, firstly is opening ceremony to show the conception of this project. Secondly is the description of 
the theory. Thirdly is practical base on five basics (cropping, farming, fermentation, making charcoal and wood vinegar, 
and creating value added products). Then exchange experiment. And the last one is summarize and evaluate the suitability 
and possibility as highly as possible. In conclusion, the promotional and development of the vocational education for 
professional agriculturist following King Rama IX’s Sufficiency Economy Philosophy has a lot of benefits as much as the 
contentment and has been gotten highly rating from the professionals.  

 
Keywords: Promotional, professional agriculturist, KingRama IX’s Sufficiency Economy Philosophy 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบ
การส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการศึกษาสภาพ
ทัว่ไปและศกัยภาพดา้นการเกษตรของจงัหวดัสระแกว้ แลว้
ก าหนดเป็นรูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือ
วิชาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา
เพื่อวิชาชีพเกษตรมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นตอนท่ี 1 พิธีเปิด 
การสร้างความเขา้ใจ ขั้นตอนท่ี 2 การบรรยายภาคทฤษฎี 
ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบติั  โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดงัน้ี 
1) การปลูกพืช 2) การเล้ียง 3) การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ 4) 
การเผาถ่านและการท าน ้ าส้มควนัไม ้5) การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของผลผลิต  ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอด
บทเรียน และขั้นตอนท่ี 5 สรุปและประเมินผล โดยมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุดและผล
การประเมินความเป็นประโยชน์ความพึงพอใจรูปแบบการ
ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพเกษตรตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นประโยชน์ความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือจ าแนกเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากจนถึงมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ:การส่งเสริม, วิชาชีพเกษตร, หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. บทน า 
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรเดือน

ตุลาคมพ.ศ. 2556  พบวา่จากจ านวนผูมี้งานท า 38.02 ลา้น
คนเป็นผูท้  างานภาคเกษตรกรรม 12.85 ลา้นคนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.8 ของผูมี้งานท าเม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนตุลาคม 
2555 พบวา่ในภาคเกษตรกรรมมีจ านวนผูท้  างานลดลง 2.02 
ลา้นคน [1]แนวโนม้แรงงานในภาคเกษตรปัจจุบนัไดล้ดลง
ท าให้อีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าประเทศไทยจะประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสระแก้วสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการศึกษาวิชาชีพ
ไดห้ลายรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ยงัขาดงานฟาร์มท่ีมี

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีจะเป็นแบบอย่างในการฝึกปฏิบติั
ของนักเรียนนักศึกษาส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาไปขาดศักยภาพในการบริหารจัดการฟาร์มให้
ประสบความส าเร็จงานฟาร์มถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพเกษตรอันจะสร้างนัก
เกษตรให้สอดคลอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาซ่ึงนบัวา่เป็น
ท รัพย ากร บุ คคล ท่ี มี คุณค่ า ท่ี จ ะออกไป สู่ก า ร เ ป็ น
ผู ้ป ระกอบการภาค เกษตรห รือตลาดแรงง านตาม
ความสามารถของแต่ละคนดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาถึงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาเพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยพฒันารูปแบบการเรียนรู้จากงานฟาร์มศูนยก์าร
เรียนรู้เกษตรอินทรียใ์ห้มีความยัง่ยืนในการด ารงชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างรายไดล้ดรายจ่ายและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นการเกษตรและนา้ไปสู่การขยายผลเผยแพร่
แนวคิดวิธีการเรียนรู้ในการท้าเกษตรสู่ความส าเร็จและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคจนสามารถท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ
ภาคเกษตรหรือออกไปสู่ตลาดแรงงานภาคเกษตรและการ
พฒันาวิชาชีพเกษตรได้อย่างย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือ
วชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพเกษตร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังน้ีด าเนินการวิจยั
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาศกัยภาพของจงัหวดัสระแก้ว
ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
จงัหวดัสระแก้วเพ่ือน าไปใช้ก าหนดรูปแบบการส่งเสริม
และพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อวิชาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดรูปแบบการส่งเสริมและพฒันา
อาชีวศึกษาเพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเป็นการสร้างและพฒันางานฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกการปฏิบติัของนักเรียนนักศึกษาดา้นวิชาชีพ
เกษตรมุ่งศึกษาถึงคุณภาพของรูปแบบเม่ือน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงโดยใชค้รูผูส้อนนักเรียนนกัศึกษาวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยสีระแกว้และเกษตรกรเป็นท่ีทดลอง 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการส่งเสริมและพฒันา
อาชีวศึกษาเพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นการหาประสิทธิภาพและศักยภาพจากผู ้ท่ี
เ ก่ียวข้องท่ีทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาเพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

3. ผลการวจิยั 

4.1 ผลกำรศึกษำสภำพท่ัวไปและศักยภำพด้ำน
กำรเกษตรของจังหวดัสระแก้ว 

พบวา่จงัหวดัสระแกว้มีจุดแขง็เชิงยทุธศาสตร์หลายดา้น
ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภยัเป็นตลาดการค้าชายแดนเป็นแหล่งผลิต
น ้ านมโค มีการปลูกขา้วมนัส าปะหลงัออ้ยขา้วโพดเล้ียงสตัว์
ถัว่เหลืองค่อนขา้งมาก เป็นแหล่งผลิตท่ีส าคญัเช่นแคนตา
ลูปชมพู่มะม่วงมะละกอล าไยกระท้อนเงาะเป็นต้นเป็น
แหล่งประมงและปศุสัตว์มีการเล้ียงโคเน้ือมาก  แต่ก็มี
จุดอ่อนคือขาดแคลนแหล่งน ้ าท่ีให้ส าหรับการประกอบ
อาชีพเกษตรมีแหล่งน ้ าธรรมชาติไม่เพียงพอ  ท าให้ไม่
สามารถปลูกพืชอ่ืนหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตดา้นการเกษตร
ได้สภาพดินมีความสมบูรณ์ต ่าและเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนขาดเงินทุนในการพฒันาหรือเปล่ียนแปลง
ระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ ประชากรท่ี
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีรายได้ต ่าและยากจนขาดการน า
ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการเ พ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรแต่จงัหวดัสระแกว้มีวิสัยทศัน์ท่ีจะพฒันาสินคา้
การเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมราคาสินคา้เกษตรจะปรับตวัไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการบริโภคมากข้ึนโดยจะมีการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตรสมยัใหม่เพ่ือให้ใชพ้ื้นท่ีน้อยลง
แต่ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนประกอบกับกระแสผูบ้ริโภคท่ี
เนน้สินคา้คุณภาพและการดูแลส่ิงแวดลอ้มจะสร้างโอกาส
ในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เน้นความ

ปลอดภัยและหลากหลายมากข้ึนและการเข้า สู่สังคม
ผูสู้งอายุและกระแสในการดูแลรักษาสุขภาพจากผลการ
วเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการเกษตรของจงัหวดัสระแกว้ ผูว้ิจยั
ได้ก าหนดรูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือ
วิชาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรอินทรียต์ามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมการเป็นเมืองเกษตร
ปลอดภยัโดยมีเป้าหมายส่งเสริมวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียน 
นกัศึกษา เกษตรกร คนในชุมชน และส่งเสริมใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ ทกัษะในการประกอบวชิาชีพเกษตร  

4.2 ผลกำรก ำหนดรูปแบบกำรส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีวศึกษำเพ่ือวิชำชีพเกษตรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ได้รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
วชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 พิธีเปิดและการสร้างความเขา้ใจเป็นการ
แจง้ก าหนดการ หลกัสูตรการฝึกอบรม การประมวลปัญหา
และความตอ้งการของผูรั้บการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 

ขั้นตอนท่ี 2 การบรรยายภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกบัการเกษตร หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใชข้อ้มูลจากผูรั้บการอบรมมาเป็นขอ้มูลในการคิดวิเคราะห์ 
การปรับเปล่ียนวธีิคิดของผูรั้บการอบรม 

ขั้ นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบัติ  เ ป็นการฝึกปฏิบัติ  โดย
วิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการปฏิบติั แต่ละ
ฐานการเรียนรู้ การศึกษาแปลงเกษตร โดยแบ่งเป็นฐานการ
เรียนรู้ดงัน้ี 

 1) การปลูกพืช 
 2) การเล้ียงสตัว ์
 3) การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ  
 4) การเผาถ่านและการท าน ้ าสม้ควนัไม ้
 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต 
ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียน

การน าเสนอผลการเรียนรู้ ทุกคนหรือตวัแทนกลุ่มน าเสนอ
ขอ้มูล ความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติั 
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ขั้ นตอนท่ี 5 สรุปและประเมินผลเป็นการประเมิน
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป จะสามารถน าความรู้ไปใชใ้น
การพฒันาเกษตรกรรมไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
(ดงัรูปท่ี 1) 

 
รูปที่1รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพเกษตร
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.3ผลกำรประเมินรูปแบบกำรส่งเสริมและพัฒนำ

อำชีวศึกษำเพ่ือวิชำชีพเกษตรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ผลการประเมินความเป็นประโยชนรู์ปแบบการส่งเสริม
และพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อวิชาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นประโยชน์ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า
อยู่ในระดับมากจนถึงมากท่ีสุด ผลการประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบโดยรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 
อภิปรายผลการวจิยั 

รูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพ
เกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ขั้นตอน
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีขั้นตอนที ่ 1พิธีเปิดและการสร้าง
ความเขา้ใจเพ่ือให้มีความเขา้ใจเป็นการช่วยให้สามารถรับ

ส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดดี้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
ความตอ้งการของมาสโลว  ์ [2] ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการท่ีรู้จกั
ตนเองเม่ือความตอ้งการต่างๆได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอมนุษยจ์ะมีความตอ้งการของตนเองโดยไม่มีการ
ปกป้องและบิดเบือนพร้อมท่ีจะเปิดเผยตนเองขั้นตอนที่ 2  
การบรรยายภาคทฤษฎีโดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเกษตร
และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพราะขั้นตอนน้ี
เป็นขั้นตอนของการใชข้อ้มูลในการคิดวิเคราะห์เพ่ือคน้หา
เป้าหมายเชิงบวกในการท าการเกษตร [3]สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจทก์ารสร้าง
ความรู้โดยกระบวนการดูดซึมประสบการณ์ใหม่เข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีคลา้ยกนัขั้นตอนที่ 3การฝึก
ปฏิบติั  เพื่อใหผู้เ้รียนไดล้งพ้ืนท่ีศึกษาแปลงเกษตรจริง โดย
แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดงัน้ี 1) การปลูกพืช2) การเล้ียง 3) 
การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ 4) การเผาถ่านและการท าน ้ าส้ม
ควนัไม ้5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต ทั้งน้ีเป็นเพราะ 
ส่ิงแวดลอ้มมีผลกบัการเรียนรู้การสร้างการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน 
เปิดโอกาสให้ลงมือปฏิบติั [3]สอดคลอ้งแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบน
ดูราท่ีต่างมีแนวคิดเช่นเดียวกันการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ผูเ้รียนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัมีปฏิสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนไดส้ัมผสัและตอบสนองกบัประสบการณ์จริงเกิด
การสร้างขบวนการทางสมองในการคิดเพื่อการเรียนรู้เป็น
การเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้ก าลงัใจซ่ึงกนั
และกัน ขั้นตอนที่  4น า เสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอด
บทเรียน เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้ข้ารับการ
อบรมและครูผูเ้ป็นวทิยากร ทั้งน้ีเป็นเพราะ การน าเสนอผล
การเรียนรู้โดยทุกคนจะท าให้บรรลุผลส าเร็จ เป็นการ
สังเคราะห์ถอดบทเรียนจะสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
พฒันาเกษตรกรรมได้[4]สอดคล้องกับกระบวนการทาง
ปัญญาซ่ึงควรฝึกฝนให้กับผู ้เ รียนฝึกการน าเสนอต่อท่ี
ประชุมกลุ่มเม่ือมีการท างานกลุ่มเราไปเรียนรู้อะไรมา
บนัทึกอะไรมาจะน าเสนอให้เพ่ือนหรือครูรู้เร่ืองไดอ้ยา่งไร
ก็ต้องฝึกการน าเสนอขั้นตอนที่ 5  สรุปและประเมินผล  
เป็นการสรุปเร่ืองอธิบายหรือมีการขยายความในบทเรียนท่ี
เรียนมาให้แก่เพ่ือนในกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอ
แนวคิดใหม่ๆเพ่ือเลือกส่ิงท่ีดีถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด
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[5]สอดคลอ้งกบักระบวนการสรุปเป็นกระบวนการสุดทา้ย
ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้ทราบและ
ปรับปรุงแกไ้ขในส่ิงต่างๆ ท่ียงัไม่ดีให้ดีและน าไปสู่การ
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
บทสรุป 

การพฒันารูปแบบการส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา
เพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือวิชาชีพ
เกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่  ขั้นตอนท่ี 1 พิธีเปิด การสร้างความเขา้ใจ ขั้นตอนท่ี 
2 การบรรยายภาคทฤษฎี ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบติั  โดย
แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ดงัน้ี 1) การปลูกพืช2) การเล้ียง 3) 
การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ4) การเผาถ่านและการท าน ้ าส้ม
ควนัไม ้ 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต  ขั้นตอนท่ี 4 
น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียน และขั้นตอนท่ี 5 
สรุปและประเมินผล โดยมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผลการประเมินความเป็น
ประโยชน์ความพึงพอใจรูปแบบการส่งเสริมและพฒันา
อาชีวศึกษาเพ่ือวชิาชีพเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเป็นประโยชน์ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากและเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก
จนถึงมากท่ีสุด  
ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังนีจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
ท าให้เห็นว่า การน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียน  
เป็นขั้นตอนท่ีมีผลประเมินความพึงพอใจในกระบวนการ
มากท่ีสุด  ควรเปิดโอกาสให้ให้นักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกร มีโอกาสน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
ท่ีไดจ้ากเรียนรู้ลงมือปฏิบติัจริง มีประสบการณ์จริงจากฐาน
การเรียนรู้จะท าให้เกิดความเช่ือมั่นใจในวิชาชีพ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 6.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา
การท าการเกษตรอินทรีย์แบบประณีตท่ียึดแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็น
หนทางท่ีจะน ามาซ่ึง การพึ่งพาตนเอง สร้างอาหารปลอดภยั 
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Studying Behavior Related to Computer and Information Technology  

 
ธัญญารัตน์ โรจน์ชนะพลภัทร1,* สุมาล ีอาภรณ์พนิิจเลศิ2และ เบญจมาศโพธิก าพล3 

 
 
 

Abstract 

 This research is aimed to 1) To study of behavior related using computers and Information Technology of the 
studentsTechnological Bachelor Degree in Facultry of Business Computer at Samutsongkhram Technical College 2) To 
compare the behavior related in using computers and Information Technology between male and female. The population to 
study are the students in Technological Bachelor Degree of Business Computer. The students in Facultry of Business 
Computer at Samutsongkhram Technical College. The population used in this study are The student in Technological 
Bachelor Degree in Facultry of Business Computer at Samutsongkhram Technical College in the 2nd semester of 2017 
about 12 students. The tools using to collect the data are the questionnaires about the behavior in using computers and 
Information Technology in 5 aspects which are 1) User privation 2) Network safety 3) Using network according to the law 
4) Using network according to the moral  5) Taking other advantages. The statistics used in the questionnaires are 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that the follow out the behavior in using 
computers and Information Technology of Technological Bachelor Degree in Facultry of Business Computer at 
Samutsongkhram Technical are in high level at the average of 4.09. When considering each aspect, it was found that the 
students’ follow out behavior in using computers and Information Technology were at dramatic level in every aspects 
except for taking other advantages which was at medium level. When comparing the follow out behavior in using 
computers and Information Technology between male and female students in Technological Bachelor Degree in Facultry of 
Business Computer Samutsongkhram Technical College, it was found that male and female students follow out behavior in 
using computers and Information Technology were not different from.  
 
Keywords: Behavior in using computer, Computer and Information Technology, To study the using behavior 

 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5          

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือ  1) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 2) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง ประชากรท่ีศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 รวม
จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้ ดา้น
ความปลอดภยัของเครือข่าย  ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย  ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีถูกศีลธรรม 
และดา้นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาหลกัสูตร
เ ทค โนโลยี บัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าคอม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  มีพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว ้นด้านการเ อ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง   และ เ ม่ือ เป รียบ เ ทียบพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง พบวา่ นกัศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน         
ค  าส าคญั : พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, การศึกษาพฤติกรรมการใช ้

 

1. บทน า 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 

2559) ยึด “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมี “ดุลย
ภาพ” เพ่ือมุ่งให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทย โดยมุ่งพฒันาชีวิตให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข” และพฒันาสังคมไทยให้
เป็นสงัคมท่ีมีความเขม้แขง็และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น คือ เป็น
สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และ
สงัคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั โดยส่วนหน่ึงของการ
พฒันาคนนั้นจะพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ทุกระดบัและประเภทการศึกษา ให้มีความรอบรู้เท่าทนัโลก 
ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู ้เ รียนมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย มีระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมท่ีดี ค  านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และ
เรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้ ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส่วนการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษานั้นจะ
พฒันาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพฒันา
คุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การศึกษาอยา่งมากในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีระดับสูงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ 
และมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา วงการศึกษาได้
น าคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การ
บริการ และการเรียนการสอน ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ท าให้ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ สามารถล่ืนไหลได้
สะดวก รวดเร็ว และกวา้งขวาง จนกระทั่งเกิดภาวะ “ไร้
พรหมแดน” เทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีคุม้ค่า
ต่อการลงทุน หากรู้จกัใชใ้ห้เป็นประโยชน์และตามให้ทนั
กบัเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีเขา้มาใหม่  ๆ ตลอดเวลา 

จากแนวโน้มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนนั้น นบัเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหป้ระเด็นดา้นพฤติกรรม 
คุณธรรม จริยธรรมได้รับความสนใจมากข้ึน เน่ืองจาก
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แนวโน้มดังกล่าวท าให้กฎหมายล้าสมัย สังคมเกิดความ
ขดัแยง้ พลเมืองมีแรงจูงใจในการท าผิดมากข้ึน ดงันั้น การ
จดัการศึกษาในสาขาวิชาทางดา้นคอมพิวเตอร์นั้นนอกจาก
จะมุ่งเนน้ให้นกัศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแลว้ 
ยงัจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันานกัศึกษาใหมี้พฤติกรรมท่ีดี
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพของตน 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งสามารถน าวิชาชีพไปประกอบอาชีพ
ให้เกิดผลดีได ้โดยไม่สร้างปัญหาให้กบัสังคม ปัจจุบนัมี
ผูส้นใจประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์มากข้ึน เพราะบุคลากร
คอมพิวเตอร์ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุน้ีจึงมีนักเรียนนักศึกษาและ
ผูส้นใจมาเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบอาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถานศึกษาในทุกระดบัก็เปิดการเรียน
การสอนทางดา้นคอมพิวเตอร์มากข้ึน ซ่ึงอาชีพ 

คอมพิวเตอร์นั้ น เ ป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความ รู้ 
ความคิด และสติปัญญาอย่างมากไม่แพอ้าชีพอ่ืน อีกทั้งยงั
เป็นอาชีพท่ีมีบทบาทและความส าคญัในการช่วยพฒันางาน
ธุรกิจ งานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม ซ่ึงเป็น
เส้นทางชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ (ทรงศกัด์ิ  
แกว้อ่อน, 2549) ดงันั้น หากบุคคลในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ขาดจิตส านึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชีพของตนแลว้ จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง 
ประชาชน สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และมนุษยชาติใน
โลกอย่างกวา้งขวางเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สงัคมในโลกอินเตอร์เน็ตนั้นครอบคลุมพ้ืนท่ีไปยงับุคคลท่ี
ใช้การติดต่อส่ือสารขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 
(มาลยั  ม่วงเทศ, 2548) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยในฐานะครูผู ้สอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม ซ่ึงก าลงั
จะจบการศึกษา ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้ งวางแผนนโยบายทางการศึกษา ปรับปรุง
หลกัสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลกัสูตร

เ ทค โนโลยี บัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าคอม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม เพื่อผลิตนกัศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถทางดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศควบคู่
กับการมีพฤติกรรมท่ี ดี ในการใช้คอมพิว เตอ ร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   สามารถประกอบวิชา ชีพ
คอมพิวเตอร์ได ้อนัจะส่งผลให้วงการอาชีพคอมพิวเตอร์มี
บุคลากร ท่ี มี คุณภาพ โดยมีทั้ งความสามารถ และ มี
พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างสรรค์งานด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ
ต่อไปไดอ้ยา่งภาคภูมิ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 

1.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง  
สมมตฐิานการวจิยั 
 นักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม เพศชาย
และเพศหญิง  มีพฤติกรรมการใช้คอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 ทราบถึงพฤติกรรมใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับอาจารยแ์ละผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพฒันา ปรับปรุง หลกัสูตร
การเรียนการสอนของสาขาวชิาต่อไป 
4. 2  ทราบ ถึงผลการ เป รียบ เ ทียบพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศ
ห ญิ ง  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ล พ้ืน ฐ านส าห รับป รั บป รุ ง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิยั 
1.1 ศึกษาข้อมลูท่ัวไปของนักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลยัเทคนิค
สมทุรสงคราม 
1.1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 
1.1.2 หลกัการและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 

1.2  ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม 

1.2 .1  ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2.2 หลกัการและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 
1.3วิเคราะห์ข้อมลู 

1.3.1 ผลการศึกษาข้อมลูส่วนบคุคล  
1.3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวทิยาลยัเทคนิค
สมุทรสงคราม 

1.3.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลัก สูตร
เ ทค โนโลยี บัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าคอม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาต รี  หลัก สูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
ท่ีก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 รวม
จ านวน 12 คน ผูว้จิยัศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  

 เพศ   

 วตัถุประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. 2 . 2  ตั ว แป รต าม  ไ ด้ แ ก่ พฤ ติ กร รมก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี ้

 ดา้นความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้

 ดา้นความปลอดภยัของเครือข่าย 
 ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
 ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีถูกศีลธรรม 
 ดา้นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 

2.3  เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 
2.3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของข้อค าถามใน

แบบสอบถาม 
2.3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3. ผลการวจิยั 

3.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลแสดงได้ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1: แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
             ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
-  ชาย 
 -  หญิง 
2.  วตัถุประสงคใ์นการใชค้อมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

-  ดา้นความบนัเทิง 
-  การสร้างโฮมเพจ 
-  เล่นเกมออนไลน์  
-  การสนทนาออนไลน์   
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
- โอนยา้ยขอ้มูลขา้มเครือข่าย   
-  คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มลูผา่น WWW. 
-  
- การซ้ือ-ขาย ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 -   ใชบ้ริการกลุ่มข่าวสาร เช่น กระทู ้กระดาน

สนทนา กระดานข่าว   
-   เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้และ

สาระประโยชน์ เช่น การตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็น 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 75.0 โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการคน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูล
ผ่าน WWW. คิดเป็นร้อยละ 15 .2 รองลงมาใชใ้นดา้นความ
บนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 13 .9 การสนทนาออนไลน์คิดเป็น
ร้อยละ 12 .7จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเล่นเกมออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 10.1 ตามล าดบั 
3.2 ผลการศึกษาพฤตกิรรมการใช้คอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา  
ตารางท่ี 2: แสดงค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมการใช้คอมพิว เตอ ร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
จ าแนกเป็นรายดา้น  
 

ข้อพจิารณา  𝝈 ความหมาย 
1. ดา้นความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้ 4.38 0.75 ดี 
2. ดา้นความปลอดภยัของเครือข่าย 4.11 0.69 ดี 
3. ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

4.42 0.54 ดี 

4. ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีถูก
ศีลธรรม 

4.26 0.80 ดี 

5. ดา้นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืน 

3.29 0.91 ปานกลาง 

รวม 4.09 0.74 ด ี

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษาวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม
มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีการปฏิบติัตามจริยธรรมในระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้
ดา้นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีการปฏิบติัในระดบั
ปานกลาง 
3.3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
ตารางท่ี 3: แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม จ าแนก
ตามเพศ เป็นรายดา้น 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัดี
ทุกด้าน ยกเว ้นด้านการเ อ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ี
นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบติัอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

สรุปผล 
1) การศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษา

หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เม่ือ
ศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการ
คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลผ่าน WWW.รองลงมาใช้ในด้าน

ข้อพจิารณา 

ชาย หญิง 

 𝝈 
ความ 
หมาย 

 𝝈 
ความ 
หมาย 

1. ดา้นความเป็น
ส่วนตวัของผูใ้ช ้

4.35 0.65 มาก 4.41 0.86 ดี 

2 .ดา้นความ
ปลอดภยัของ
เครือข่าย 

4.05 0.63 มาก 4.18 0.76 ดี 

3. ดา้นการใชร้ะบบ
เครือข่ายท่ีชอบดว้ย
กฎหมาย 

4.36 0.51 มาก 4.48 0.58 ดี 

4. ดา้นการใชร้ะบบ
ครือข่ายท่ีถูก
ศีลธรรม 

4.15 0.76 มาก 4.37 0.85 ดี 

5. ดา้นการเอ้ือ
ประโยชน์ 
ต่อบุคคลอ่ืน 

3.34 0.94 ปาน 
กลาง 

3.25 0.88 ปาน
กลาง 

รวม 4.05 0.69 มาก 4.13 0.78 ด ี
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ความบนัเทิง  การสนทนาออนไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
และเล่นเกมออนไลน์  ส่วนดา้นท่ีมีจ านวนนกัศึกษาใชน้อ้ย
ท่ีสุด คือ การโอนยา้ยขอ้มูลขา้มเครือข่าย   

2)  การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา พบว่า  ในภาพรวม 
นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมีพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นต่าง ๆ อยูใ่น
ระดับดี  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามี
พฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่
ในระดับปานกลางเพียงด้านเ ดียว คือ   ด้านการเ อ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน  นอกนั้ นมีพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดีทุก
ดา้น โดยมีการปฏิบติัในดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ช ้ ดา้นการใชร้ะบบเครือข่ายท่ีถูกศีลธรรม และดา้น
ความปลอดภยัของเครือข่าย ตามล าดบั 

3) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงนั้ น พบว่า 
นัก ศึกษาเพศชายและเพศหญิง  มีพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั  โดย
มีพฤติกรรมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรม
การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัดี
ทุกด้าน ยกเว ้นด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนท่ีมี
พฤติกรรมการปฏิบติัในระดบัปานกลางทั้งเพศชายและเพศ
หญิง   
อภิปรายผล 

1) จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการคน้ควา้
และสืบคน้ขอ้มูลผา่น WWW. มากท่ีสุด รองลงมาใชใ้นดา้น
ความบนัเทิง การสนทนาออนไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และเล่นเกมออนไลน์ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของณฐัชุดา  มงคลชาติ (2550) ท่ีไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตท่ีเกิดผลกระทบของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต
ทั่วไปพบว่าผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วไปใช้บริการไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์และใชบ้ริการเวลิด ์ไวด ์เวบ็ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือใช้บริการสนทนาทางเครือข่าย อยู่ใน
ระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพนาไพร  แกว้ตา 
(2551)ท่ีไดท้ าการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ของนักเ รียนโรงเ รียนศิ ริมาตย์เทวี  จังหวัด เ ชียงราย 
ผลการวิจยัพบว่า วตัถุประสงค์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตของ
นักเรียนโรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวดัเชียงราย ด้านท่ีมี
ค่ า เฉ ล่ีย สูง ท่ี สุด คือด้านการ ศึกษา  โดยนัก เ รี ยนใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน คน้ควา้หาความรู้ ท า
รายงาน และเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือดา้นความ
บนัเทิง และดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั 

2) จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลัก สูตร
เ ทค โนโลยี บัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าคอม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 
วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามพบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรม
การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นความ
เป็นส่วนตวัของผูใ้ช ้ ดา้นความปลอดภยัของเครือข่าย ดา้น
การใชร้ะบบเครือข่ายท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  และดา้นการใช้
ระบบเครือข่ายท่ีถูกศีลธรรมอยูใ่นระดบัดีซ่ึงหมายความวา่
นกัศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามรู้วา่การกระท าใดท่ีควร
ปฏิบติัและการกระท าใดท่ีไม่ควรปฏิบติั เพราะผลของการ
กระท านั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน และเป็น
อนัตรายทั้งตนเองและต่อสังคมส่วนรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจริญา  สังข์เพ็ชร์ (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในทางท่ีไม่เหมาะสมของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัยะลา ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวดัยะลามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในทางท่ีไม่
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนัยนา  ช ่ าชอง ( 2550) ท่ีได้ท าวิจัย เ ร่ือง
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 4  ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต   1  ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
ช่วงชั้นท่ี 4  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  มีพฤติกรรม
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การใชอิ้นเตอร์เน็ตดา้นจรรยาบรรณอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบั
มากส่วนดา้นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนนั้นนักศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง นัน่หมายความวา่ นกัศึกษายงัไม่มีการอุทิศตนเพ่ือท า
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมเท่าท่ีควร ซ่ึงส่วนหน่ึง
อาจจะเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่ทราบว่าจะให้ความ
ช่วยเหลือหรือด าเนินการอยา่งไรเม่ือพบเห็นการกระท าหรือ
ขอ้ความท่ีไม่เหมาะสมบนอินเตอร์เน็ต หรือเวบ็ไซตต์่าง  ๆ 
9.3) จ ากก าร ศึ กษ า เป รี ยบ เ ที ยบพฤ ติกรรมการ ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง ผลการเปรียบเทียบพบวา่ นกัศึกษาทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่แตกต่างกนั 
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การพฒันาการเรียนการสอน สาขาดิจิตอลกราฟิกผ่าน Google Apps for Education 
Google Apps for Education of Studentsin Digital Graphic Program 
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Abstract 

 The objectives of this study were to study the learning achievement of students, to the satisfaction of learning 
through Google Apps for Education of students in Digital Graphic Program, Institute of Vocational Education Northern 
Region 1.The sample consisted of 24 students under the Prop-Design subject, Institute of Vocational Education Northern 
Region 2. Development tool like Google Apps for Educationis used in this study. The instruments used rating scales were 
10 items. Its reliability was verified by calculation of Likert formula.The study revealed that the total average of 4.29 for 
satisfaction, 17.96 of pre-test and post-test for interpretation of users for the tool. The users’ satisfaction was strong. The 
teacher would use the innovation for education to help the students effectively. 
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บทคดัย่อ 

การพฒันาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาดิจิตอลกราฟิกผ่าน Google Apps for 
Educationมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ผา่น Google Apps for Educationประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 ในรายวิชา การ
ออกแบบเคร่ืองใช้ประกอบการแสดง จ านวน 24 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ระบบ Google Apps for 
Education ของบทเรียนวิชาการออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง แบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและ
หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน  Google Apps for Education วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
พบวา่ผลการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงั
เรียน โดยการจดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for 
Education พบว่า หลงัการใชก้ารจดัการเรียนการสอนผ่าน 
Google Apps for Education มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.96 และผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผ่าน 
Google Apps for Education อยู่ในระดบั พึงพอใจมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
ค าส าคัญ : นวตักรรมทางการศึกษา หลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต กเูก้ิลแอพพลิเคชัน่ 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการ
พฒันาและกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมีส่วนท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากข้ึน ท าให้คนในสังคมมี
การติดต่อส่ือสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่เพียงแต่จะ
เป็นเร่ืองการติดต่อส่ือสารเพียงเท่านั้น การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนด้านการศึกษา ซ่ึงในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริหารดา้นการศึกษามากมาย เช่น ระบบการ
ลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากน้ียงัใช้

เป็นเคร่ืองมือ ในการเพ่ิมโอกาสทางดา้นการศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมุ่งเน้นการเรียนรู้โดย
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนรู้ทางการศึกษา (พชัราภรณ์ ฝ่ายหม่ืนไวย,์ 2557) 

การศึกษาในยคุ Thailand 4.0 คือ การเตรียมความพร้อม
ของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้ น แต่เป็นการเตรียม
มนุษยใ์ห้เป็นมนุษย ์กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แลว้ ตอ้ง
ท าใหเ้ด็กเป็นคนท่ีรักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ย โดยเนน้ทกัษะในการคิดวิเคราะห์เป็น
หลัก การปรับหลักสูตรการเ รียนการสอน ซ่ึงขณะน้ี
กระทรวงศึกษาธิการก าลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพ่ือ
น ามาใชใ้นปีการศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต 
โดยเน้ือหาหลกัสูตรจะเปล่ียนไปตามองคค์วามรู้ในโลกยคุ
ใหม่ พร้อมกบัการเรียนเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัๆ และเรียนให้รู้
อย่างลึกซ้ึง ทั้ งน้ีอาจเกิดวิชาใหม่ๆ เช่น Computing ท่ีจะ
เป็นการเรียนเก่ียวกบัโปรแกรม ท่ีใชก้ารควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองจกัรกล เพ่ือให้เด็กสร้างนวตักรรมและรู้เท่าทนั
เทคโนโลยี ความรู้เร่ืองวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างนวตักรรมได้ในท่ีสุด (ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) 

การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการ
เ รี ยนการสอน  ซ่ึ ง เ ป็นการ ช่วย เส ริมกระบวนการ 
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งกับการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัเด็กและเพ่ิมช่องทาง
ในการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและ
บ่อยคร้ังตามตอ้งการ เทคโนโลยีท่ีพฒันามาเพ่ือการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ปั จ จุ บั น นั้ น มี ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น  E-
learningeDLTVหรือการศึกษาทางไกล หรือแม้กระทั้ ง
เวบ็ไซต ์Google ท่ีไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการศึกษา และ
ได้พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ Google Appsfor 
Education คือ ชุดโปรแกรมต่างๆ ของ Google ท่ีเปิดให้
สถาบันการศึกษาใช้ส าห รับใช้เ ป็น เค ร่ืองมือ เสริม 
ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึง Google 
AppsforEducation เป็นแอพลิเคชั่นท่ีทาง Google น า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน
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ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

ในรายวิชา การออแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง ซ่ึง
เป็นรายวิชาหน่ึงในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา
ดิจิตอลกราฟิก สถาบนัการศึกษาภาคเหนือ 1 โดยท่ีผ่านมา
พบปัญหาคือ ผู ้เ รียนขาดวินัยในการส่งงาน การท างาน
ร่วมกนัของคนในกลุ่ม เพราะนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็น
นกัศึกษาในระบบทวิภาคี ซ่ึงในชั้นปีท่ี 2 นักศึกษาจะตอ้ง
ไปฝึกประสบการณ์ตลอดทั้งปีการศึกษา ท าให้ไม่มีเวลาใน
การปรึกษาและท างานกลุ่ม อีกทั้ งยงัมีปัญหาเร่ืองการส่ง
งาน การท าแบบฝึกหดั และช้ินงานในชั้นเรียนอีกดว้ย  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั ซ่ึงรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน
วชิา การออแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง จึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอนผ่าน Google Appsfor 
Education เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.1 เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อการจดัการเรียน
การสอนผา่น Google Apps for Education 

1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
ผา่น Google Apps for Education  

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การพฒันาการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีสาขาดิจิตอลกราฟิก ผ่าน Google Apps for Education
ผูว้จิยัไดมี้วธีิด าเนินการและรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่ นักศึกษา
ระดบัชั้นปริญญาตรี ปีท่ี 2สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก จ านวน 
24คน ท่ีเรียนในรายวชิาการออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการ
แสดงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 บทเรียนรายวิชา การออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง ในระบบ Google Apps for Education 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงั
เรียน 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดบั  
3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาด าเนินการ 
ดงัน้ี 

3.3.1บท เ รี ยน ร า ย วิ ช า  ก า ร ออกแบบ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้
ประกอบการแสดง ในระบบ Google Apps for Education 

1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข้องกับบทเรียน
รายวชิา การออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง ในระบบ 
Google Apps for Education 

2) ศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการการใชบ้ทเรียนในระบบ 
Google Apps for Education 

3) ศึกษาสมรรถนะรายวิชา การออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง ของนักศึกษาระดับชั้ นปริญญาตรี 
สาขาวชิาดิจิตอลกราฟิก สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

4)วางรูปแบบ และก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะใช้
สร้างบทเรียนในระบบ Google Apps for Education 

5)ศึกษาขั้นตอนการสร้างบทเรียนในระบบ Google 
Apps for Education 

6) ผลิตบทเรียนในระบบ Google Apps for Education 
โดยได้ท าการสร้างบทเรียนผ่านทาง Application ได้แก่ 
Google Site,Google Classroom,Google Form,Google 
Docs,Google Sheet,Google Slide เป็นตน้ 

3.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง  

1) ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สร้างเกณฑก์ารประเมินผลทางงานดา้นทกัษะ  
3)น า เกณฑ์การประเ มินผลงานให้ผู ้เ ช่ี ยวชาญ

ตรวจสอบ 
4)น า เกณฑ์การประเมินผลงาน ท่ีผ่านการตรวจ

พิจารณาไปปรับปรุงแกไ้ขและน าไปทดสอบกบันักศึกษา
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ชั้นปริญญาตรี ปี 2 สาขาวิชา ดิจิตอลกราฟิก สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จ านวน 24 คน 

3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเ รียน
เ ก่ี ย วกับบท เ รี ยนรายวิช า  ก ารออกแบบ เ ค ร่ือ ง ใช้
ประกอบการแสดง ในระบบ Google Apps for Education 

1) ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามทศันคติและความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for 
Education 

3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไป
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความความเหมาะสมและ
ความถูกตอ้ง 

4) ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบแล้วน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดงัน้ี  

3.4.1 ด าเนินการสอนตามประมวลการสอน วิชา การ
ออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง โดยการเรียนการสอน
เป็นแบบบรรยายและสาธิต หลังจากนั้ นจึงมอบหมาย
ช้ินงานโดยให้ไปด าเนินการตามใบงานและท าแบบฝึกหัด
ทา้ยบท 

ส่วนการประเมิน คือ นกัศึกษาส่งผลงาน แลว้ใชเ้กณฑ์
การประเมินผลงานทางดา้นทกัษะการสร้างโมเดลท่ีไดส้ร้าง
ข้ึน ประเมินผลงานการสร้างโมเดล 

3.4.2 ด าเนินการสอนโดยให้นักศึกษาท าการศึกษา
ด้วยตนเองจากบทเรียนรายวิชา การออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง ในระบบ Google Apps for Education 
หลงัจากนั้นก็ใหไ้ปด าเนินการตามใบงานและท าแบบฝึกหดั
ทา้ยบท ส่วนการประเมิน คือ นักศึกษาส่งผลงาน แลว้ใช้
เกณฑก์ารประเมินผลงานทางดา้นทกัษะการสร้างโมเดลท่ี
ไดส้ร้างข้ึน ประเมินผลงานการสร้างโมเดล 

3.4.3ให้นักศึกษาตอบความพึงพอใจของนักเรียน
เก่ียวกับการใช้บทเรียนรายวิชา การออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง ในระบบ Google Apps for Education 
 

3. ผลการวจิยั 

การพฒันาการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีสาขาดิจิตอลกราฟิก ผ่าน Google Apps for Education 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ผลจากกลุ่มประชากร ดงัน้ี 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานทั้ งก่อนและหลงัการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
Google Apps for Education รายวิชา การออกแบบเคร่ืองใช้
ประกอบการแสดง 

 
ตาราง 4.1 ขอ้มูลจากแบบประเมินทกัษะการปฏิบติังาน โดย
เปรียบเทียบคะแนนทกัษะการปฏิบติังานโดยใชก้ารจดัการ
เรียนการสอนผ่าน Google Apps for Educationรายวิชา การ
ออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง ทั้งก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

เลขท่ี คะแนน 
ก่อน
เรียน 

คะแนน 
หลงั
เรียน 

ผลต่าง
ของ

คะแนน
ก่อน-หลงั 

ร้อยละ
ของ

คะแนนท่ี
เพ่ิม 

ระดบั 

1 11 20 9 90.00 ดีมาก 
2 12 17 5 50.00 ดีมาก 
3 13 19 6 60.00 ดีมาก 
4 11 20 9 90.00 ดีมาก 
5 12 18 6 60.00 ดีมาก 
6 14 19 5 50.00 ดีมาก 
7 13 18 5 50.00 ดีมาก 
8 15 20 5 50.00 ดีมาก 
9 13 18 5 50.00 ดีมาก 
10 13 19 6 60.00 ดีมาก 
11 14 19 5 50.00 ดีมาก 
12 13 18 5 50.00 ดีมาก 
13 14 19 5 50.00 ดีมาก 
14 10 17 7 70.00 ดีมาก 
15 11 20 9 90.00 ดีมาก 
16 15 20 5 50.00 ดีมาก 
17 14 19 5 50.00 ดีมาก 
18 13 18 5 50.00 ดีมาก 
19 15 20 5 50.00 ดีมาก 
20 16 20 4 40.00 ดีมาก 
21 15 20 5 50.00 ดีมาก 
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22 15 20 5 50.00 ดีมาก 
23 13 19 6 60.00 ดีมาก 
24 12 19 7 70.00 ดีมาก 
µ 13.21 19.00    

SD 1.56 0.98    

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 

เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะ การปฏิบัติงานโดยใช้การ
จดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education 
รายวิชา การออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง ทั้งก่อน
และหลงัการทดลอง พบวา่ ทกัษะการปฏิบติัการหลงัการใช้
การจดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั (µ= 19.00) สูงกวา่ก่อนการใชก้ารจดัการเรียน
การสอนผ่าน Google Apps for Education มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
(µ= 13.21)  คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเกินร้อยละ 50.00 ของ
คะแนนเต็มทุกรายการการประเมิน ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีผูว้ิจัย
พอใจมากท่ีสุด คือ คะแนนหลงัการปฏิบติังานของนกัเรียน
เกินร้อยละ 50.00 ของคะแนนเตม็ทุกคน    

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินก่อนและหลงั
การใช้การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for 
Education รายวชิา การออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง  
ตางราง 4.2  ขอ้มูลจากแบบประเมินก่อนและหลงัเรียนโดย
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินก่อนและหลงัโดยใช้การ
จดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education 
รายวิชา การออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง ทั้งก่อน
และหลงัการทดลอง     

เลขท่ี คะแนน 
ก่อน
เรียน 

คะแนน 
หลงั
เรียน 

ผลต่าง
ของ

คะแนน
ก่อน-หลงั 

ร้อยละของ
คะแนนท่ี
เพ่ิม 

ระดบั 

1 8 17 9 90.00 ดีมาก 
2 9 16 7 70.00 ดีมาก 
3 9 18 9 90.00 ดีมาก 
4 10 19 9 90.00 ดีมาก 
5 11 20 9 90.00 ดีมาก 
6 13 20 7 70.00 ดีมาก 
7 12 20 8 80.00 ดีมาก 
8 11 18 7 70.00 ดีมาก 
9 11 17 6 60.00 ดีมาก 

10 14 20 6 60.00 ดีมาก 
11 9 16 7 70.00 ดีมาก 
12 10 18 8 80.00 ดีมาก 
13 10 19 9 90.00 ดีมาก 
14 9 16 7 70.00 ดีมาก 
15 8 15 7 70.00 ดีมาก 
16 8 16 8 80.00 ดีมาก 
17 9 15 6 60.00 ดีมาก 
18 10 19 9 90.00 ดีมาก 
19 13 20 7 70.00 ดีมาก 
20 14 20 6 60.00 ดีมาก 
21 11 18 7 70.00 ดีมาก 
22 12 18 6 60.00 ดีมาก 
23 13 19 6 60.00 ดีมาก 
24 8 17 9 90.00 ดีมาก 
µ 10.50 17.96    

SD 1.93 1.68    

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินเพื่อเปรียบเทียบคะแนน

ก่อนและหลงัเรียน พบวา่ หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียน
การสอนผ่าน Google Apps for Education รายวิชา การ
ออกแบบเคร่ืองใชป้ระกอบการแสดง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (µ= 
17.96) สูงกว่าก่อนการใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (µ= 10.50)  
คะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเกินร้อยละ 50.00 ของคะแนนเต็มทุก
รายการการประเมิน ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีผูว้ิจยัพอใจมากท่ีสุด 
คือ คะแนนหลงัเรียนของนักเรียนเกินร้อยละ 50.00 ของ
คะแนนเตม็ทุกคน 

 
ตารางที่ 4.3ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนผ่าน 
Google Apps for Education ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิาดิจิตอลกราฟิก ปีการศึกษา 2560 

ประเด็น µ SD 
การ

แปลผล 
1.  Google Appsfor Education ช่วยให้  
นกัศึกษาเขา้ใจบทเรียน 

4.25 0.61 
มาก
ท่ีสุด 

2.  Google Appsfor Education ช่วยส่งเสริม 
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.17 0.56 มาก 

3.  การใช้ Google Appsfor Education ช่วย 
ให้กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

4.00 0.83 มาก 

4.  Google Appsfor Education สามารถ 4.17 0.64 มาก 
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น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ได ้
5.  Google Appsfor Education ช่วย 
ประหยดัเวลาในการเรียน 

4.50 0.59 
มาก
ท่ีสุด 

6.  เน้ือหาเหมาะสมกบัการน าเสนอ 4.33 0.70 มาก 
7.  การส่ือสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.33 0.87 มาก 
8.  แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบับทเรียน 4.46 0.59 มาก 
9.  มีการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวกบับทเรียน 
ไปยงัจุดเช่ือมโยงขอ้มูลอ่ืนๆ 

4.38 0.58 มาก 

10. Google Appsfor Education ท าให้ผลการ 
เรียนดีข้ึน 

4.33 0.82 มาก 

รวม 4.29 0.68 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า โดยรวมความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก ปี
การศึกษา 2560 อยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.29 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้ พบวา่ นกัศึกษามีความ
พึงพอใจในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ในประเด็นเร่ือง Google 
Apps for Education ช่วยประหยดัเวลาในการเรียน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.50 รองลงมาความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ในประเด็นเร่ืองแบบฝึกหัดสอดคล้องกับบทเรียน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก
ในประเด็นเร่ืองมีการเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีเก่ียวกบับทเรียนไป
ยงัจุดเช่ือมโยงขอ้มูลอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ตามล าดบั 
และในประเด็นเร่ืองการใช ้Google Apps for Education ช่วย
ให้กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
 
บทสรุป 

การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Google Apps for 
Education เขา้มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาดิจิตอลกราฟิก ผ่าน Google 
Apps for Education ปีการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่อการจดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps 
for Education ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาไดอ้ย่างรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัการศึกษาในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษามีทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ในด้านการเรียน 

การศึกษา ครูผูส้อนในรายวิชาสามารถติดตามช้ินงานท่ี
มอบหมายให้นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน โดยไม่
จ า เ ป็นต้องพบปะกัน  ช่วยลดการใช้ท รัพยากรด้าน
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาเน่ืองจากท างานบนระบบ
คลาวด ์

ผลของการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน พบว่าระดับการประเมินได้ระดับดีมาก โดย
นกัศึกษาสามารถท าคะแนนหลงัเรียนไดม้ากกว่าก่อนเรียน 
และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ระบบการ
จดัการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Educationอยูใ่น
ระดับ มาก และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ใน
ประเด็นเร่ือง Google Apps for Education ช่วยประหยดัเวลา
ในการเรียน 

กติตกิรรมประกาศ 

ผลงานวิจยัเล่มน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก สถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ท่ีให้ทุนในการศึกษาวิจัย 
ต ล อ ด จน ให้ ก า ลั ง ใ จ แ ล ะ ข้อ เ สน อ แน ะ เ สม อม า 
ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ ฉตัรชยั เรืองมณี และอาจารยป์วีณ
กร  แป้นกลดั ท่ีกรุณาใหค้วามรู้ ให้ค  าปรึกษาท าให้งานวิจยั
มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งจึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ๆ น้องๆ และ
รวมถึงเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีให้ก าลังใจ และสนับสนุนผูว้ิจัย
เสมอมา คุณค่าและประโยชน์ของวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณ
ทุกท่านทั้ งในอดีต และปัจจุบันท่ีไม่ได้กล่าวถึง ท่ีท าให้
ขา้พเจ้าเป็นผูมี้การศึกษา และประสบความส าเร็จมาจน
ตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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Accounting Efficiency of Government Services Ministry of Public Health 
 

นฤมล ดวงแสง 1,* และทพิรัตน์ อนันต์ 1 
 
 
 

Abstract 

 Research Accounting efficiency of government services Ministry of Public Health, Nang Rong District, Buriram 
Province The objective of the research is to: 1. Study the efficiency of accounting preparation of Nang Rong Hospital. 
Buriram Province 2. Study the use of accounting information of Nang Rong Hospital 3. Compare the use of accounting 
information by gender, age, education level, experience and position. The population used in this research is personnel in 
Nangrong Hospital who perform financial and accounting tasks. Buriram Province, 30 persons, accounting workers are 
counted 3 persons in total, a total of 90 people. The samples used in this research are personnel in Nangrong Hospital who 
perform financial and accounting tasks. Buriram Province, 30 Buriram Province accounts, 90 accountant workers, 1 
random person in each group is a sample of 30 people. The results of the research showed that 1. Accounting efficiency of 
Nang Rong Hospital Buriram province The efficiency of accounting is in accordance with the quality assurance 
requirements of the accounting office. Use standard criteria for quality assurance of accounting offices And the efficiency 
of accounting preparation of Nang Rong Hospital Buriram province Depending on the ethics of the accountant And most 
commented that Executive Responsibility Accountability of accountants affects the accounting efficiency of Nang Rong 
District Hospital at the highest level, followed by resource management and monitoring of accountants. Processes related to 
accounting And accounting document management Of accounting staff, respectively 
 
Keyword :  Accounting efficiency 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 สาขาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของ
สถานบริการภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขเขตอ าเภอ
นางรองจงัหวดับุรีรัมย ์  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อ    
1. ศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีของโรงพยาบาล
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ 2. ศึกษาการใชข้อ้มูลทางบญัชีของ
โรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์   3. เปรียบเทียบการใช้
ขอ้มูลทางการบัญชีจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ และต าแหน่ง            ประชากรท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรในโรงพยาบาลนางรองท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกับการเงินและบัญชี จังหวดับุรีรัมย์จ านวน 30 แห่ง 
ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานบญัชีนบัเป็นแห่งละ 3 คน รวมเป็น 
ทั้ งหมด  90 คนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรในโรงพยาบาลนางรองท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเงินและบัญชี จังหวัดบุรีรัมย์ บัญชี  จังหวดับุรีรัมย์
จ านวน 30 แห่ง ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานบญัชี ทั้งหมด  90 
คน สุ่มแห่งละ 1 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน        
ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่งงาน ตัวแปรตาม  คือ ประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางการบญัชีของโรงพยาบาล
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ตอนท่ี  1  ข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ,  อาย,ุ ระดบั
การศึกษา,  ประสบการณ์ท างาน,ต าแหน่ง  ตอนท่ี  2  
ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางการเงิน
ของโรงพยาบาลนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ แบบสอบถาม
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชีและการใช้ขอ้มูล
ทางการบัญชีของโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามเลือกตอบ  (Check List)  
ค าถามท่ีใชเ้ป็นมาตรวดั  Rating scale เกณฑก์ารให้คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์  ตามล าดับ   1. 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อมู ลตอน ท่ี  1  ข้อ มู ลทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่ง ดว้ยการวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ  2.  
วเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี

และการใชข้อ้มูลทางการเงินในดา้นต่าง ๆ ด้วยค่าความถ่ี
และร้อยละ ค่าเฉล่ีย มาเทียบกับเกณฑ์ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)     
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  (Average) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 
 
1. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญั 
  นโยบายปฏิรูประบบราชการรัฐบาลไดด้ าเนินการตาม

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยปรับเปล่ียนไปสู่ระบบ
บริหารภาครัฐ                แนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลงานและ
ผลลัพธ์ แทนการควบคุมปัจจัยน าเข้าและกระจายความ
รับผิดชอบในการบริหารงานการเงินให้หน่วยงานมีอิสระ
และคล่องตวัในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลิตผลงานตาม
พนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

     การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีมี
ความส าคัญท่ีหน่วยงานจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีท่ี
สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน มีขอ้มูลตน้ทุนในการ
ผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการขอจดัสรร
งบประมาณ และมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนทาง
การเงิน การบริหารจดัการทรัพยสิ์นและการตรวจสอบกากบั
ดูแลองค์กรของผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจัด
บญัชีจะช่วยวางกรอบ ในการผลิตขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีคุณภาพ
เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผน และประเมินผลการ
บริหารจัดการทางการเงินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สไบแพร สอนโสม .2558)       หน่วยบริการในสังกดั
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ตอ้งจดัท างบการเงิน 
เพ่ือให้หน่วยบริการและกระทรวงสาธารณสุข น าขอ้มูลไป
ใช้ในการบริหาร การตัดสินใจ ก ากับติดตาม และการ
ควบคุมนโยบายในดา้นการเงินการคลงัสุขภาพและประเมิน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีมีต่อสาธารณะ งบการเงิน 
ของหน่วยบริการ สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
มีคุณสมบัติในเชิงคุณภาพอนัประกอบด้วยความเขา้ใจได ้
ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการ
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เปรียบเทียบกนัได ้คู่มือบญัชี หน่วยบริการสังกดัส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข (2561 : 2561) 

     ปั จ จุบันข้อมูลการ เ งินการบัญ ชี  ได้ เ ป็น                  
ท่ียอมรับวา่เป็นท่ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารในทุกระดบั ทั้งน้ี
หากขอ้มูลมีคุณภาพ ถูกต้อง ทันเวลา น่าเช่ือถือ สามารถ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อการจัดการและวางแผนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้จัดการ
ความเส่ียงของหน่วยบริการ   เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ไดมี้การ
พฒันาขอ้มูลการเงินการบญัชีของหน่วยบริการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และน าไปใช้ในการวัด
ประสิทธิภาพการบริหารอยา่งต่อเน่ืองตลอดหลายปีท่ีผา่นมา 

     ผู ้วิ จัย ในฐานะผู ้ป ฏิบั ติ ง านด้านบัญ ชี  ได้ เ ห็น
ความส าคญัของการด าเนินงานด้านบัญชีของหน่วยงานท่ี
จะต้องด าเนินไปอย่างถูกต้อง  มีคุณภาพอันส่งผลต่อ
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีในหน่วยงานตาม
นโยบายของรัฐ การจดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางบญัชี
ของโรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์จึงเป็นแนวทางใน
การจดัท าบญัชีต่อไป อนัจะส่งผลบรรลุต่อการผลส าเร็จของ
องคก์ร 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของโรงพยาบาล
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
     2. เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาล
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
     3. เพื่อเปรียบเทียบการใชข้อ้มูลทางการบญัชีจ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา   
ประสบการณ์ และต าแหน่ง 
ขอบเขตของการวจิยั 
     ขอบเขตด้านเน้ือหา 
     การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกับการศึกษาประสิทธิภาพ
การจดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางบัญชีของโรงพยาบาล
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
ขอบเขตการศึกษา 
     ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากร  
     ประชากร ท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ั ง น้ี  คือ  บุคลากรใน
โรงพยาบาลนางรองท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงินและบญัชี 

จงัหวดับุรีรัมยจ์  านวน 30 แห่ง ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานบญัชี
นบัเป็น            แห่งละ 3 คน รวมเป็น ทั้งหมด  90 คน 
      กลุ่มตวัอย่าง  
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรใน
โรงพยาบาลนางรองท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงินและบญัชี 
จังหวัดบุ รี รัมย์ บัญชี  จังหวัดบุ รี รัมย์จ านวน 30 แห่ง 
ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานบญัชี ทั้งหมด  90 คน สุ่มแห่งละ 1 
คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
     ขอบเขตด้านเวลา 
     การท าวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายน 2561 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 (รวมระยะเวลา 4 
เดือน) 
ตวัแปรทีศึ่กษา 
     ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
ต าแหน่งงาน 
     ตวัแปรตาม  คือ ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีของโรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1. ทราบ ถึงประสิท ธิภาพการจัดท าบัญ ชีของ
โรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
    2. ทราบการใช้ขอ้มูลทางบัญชีของโรงพยาบาลนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์
    3. ทราบการเปรียบเทียบการใชข้อ้มูลทางการบญัชีจ าแนก
ตามเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ท างานและ
ต าแหน่งงาน 
     4. ไดข้อ้มูลสารสนเทศของโรงยาบาลในการพฒันาระบบ
การท างานของระบบบญัชี 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
จดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูลทางการบัญชีของโรงพยาบาล
นางรอง จังหวดับุรีรัมย ์ตามกรอบแนวทางท่ีประกอบดว้ย 
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี และการใช้ข้อมูล
ทางการบญัชี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชี 
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     แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท าบญัชี 
     แนวคิดเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลทางการเงิน  
     หลักการ และนโยบายบัญชี ส าหรับหน่วยบริการ 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารสุข  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
     ลกัษณะของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
      ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ 
เพศ,  อาย,ุ ระดบัการศึกษา,  ประสบการณ์ท างาน
,ต าแหน่ง   
      ตอนท่ี  2  ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและการใชข้อ้มูล
ทางการเงินของโรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
      แบบสอบถามการศึกษาประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและ
การใชข้อ้มูลทางการบญัชีของโรงพยาบาลนางรองจงัหวดั
บุรีรัมยแ์บบสอบถามมีลกัษณะเป็นค าถามเลือกตอบ  (Check 
List)  ค าถามท่ีใชเ้ป็นมาตรวดั  Rating scale เกณฑก์ารให้
คะแนนสอบถาม  ดงัน้ี 
 คะแนน 5 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
และการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
และการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
และการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
และการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีและการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามแบบเปิดเพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

การส ร้ าง เค ร่ือง มือและตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั   

     ผู ้วิ จัย ได้ด า เ นินการส ร้ า ง เ ค ร่ื อง มือและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยก่อนน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
      1)  ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      2)  ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม
เพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคว์จิยั 

      3)  น าแบบประเมินความสอดคลอ้งมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู ้ เ ช่ี ยวชาญและน าไปจัดท า เ ป็น
แบบสอบถาม  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับในการวิจยั  
(Statistical  Package  for  the  Social  Sciences 
)  หรือชุดโปรแกรมสถิติ เพ่ือให้ไดอ้ตัราร้อยละและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
     4)  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวจิยั  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน  
ต่อไปน้ี      ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไวด้ าเนินการ
แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวนทั้ งส้ิน 30 ชุด พร้อม
ช้ีแจงรายละเอียดใหเ้ขา้ใจตรงกนั   ผูว้จิยัรับแบบสอบถาม
กลบัคืนดว้ยตนเอง จ านวน 30 ชุด คิดเป็น  100% 
      หลงัจากนั้น จึงน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละน าขอ้มูลท่ีได้มาลงรหัสและน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     น าข้อมูลท่ี เ ก็บรวบรวมได้มาท าการวิ เคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเ ร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์  
ตามล าดบั  ดงัน้ี 
     1.  วิ เคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน ต าแหน่ง ดว้ยการวเิคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ 
     2.  วเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพการจดัท า
บัญชีและการใช้ข้อมูลทางการเ งินในด้านต่าง ๆ ด้วย
ค่าความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉล่ีย มาเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
ช่วงค่าเฉล่ียระดับประสิทธิภาพการจัดท าบญัชีและการใช้
ขอ้มูลทางบญัชี 
 คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
และการใชข้อ้มูลทางบญัชีระดบัมากท่ีสุด 

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ระดบัมาก 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ระดบัปานกลาง 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ระดบันอ้ย 

คะแนน 1.01 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพการจดัท าบญัชี
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
     สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
     วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  (Average)  
     ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ 1. ประสิทธิภาพการจดัท า
บญัชีของโรงพยาบาลนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ประสิทธิภาพ
ของการจดัท าบญัชีเป็นไปตามขอ้ก าหนดการรับรองคุณภาพ
ของส านักงานบัญชี ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง
คุณภาพของส านกังานบญัชี และประสิทธิภาพของการจดัท า
บัญชีของโรงพยาบาลนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ ข้ึนอยู่กับ
จรรยาบรรณของผูจ้ดัท าบญัชี และส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร ความรับผิดชอบของพนกังาน
บญัชีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัท าบญัชีของโรงพยาบาล
อ าเภอนางรองในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การจัดการ
ทรัพยากร และ การติดตามการปฏิบติังานของผูจ้ดัท าบญัชี 
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดท าบญัชี และการจดัการ
เอกสารทางงานบญัชี ของพนกังานบญัชี ตามล าดบั 
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รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาสถานศึกษาด้วยแผนกลยุทธ์เร่งรัดพฒันาสถานศึกษา 
Report on the Development of Educational Institutions with Intensive Strategic Plans 
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Abstract 

 The purpose of this study was to report the results of educational development of College of Agriculture and 
Technology Uthaithanee, years of 2016-2017, by using the 9 +1 intensive strategic plan to be accepted by the community and 
society. The results of the implementation of the strategy were the study of project / activity reporting documents that were 
consistent and support the management of each strategy whichfound that the evaluation by reporting according to the documents 
determined by the College when performing according to each fiscal year with self-assessment and by the project responsible 
person and deputy director of various departments from 109 projects werepassed the evaluation.As for the study of the opinions of 
teachers and administrators towards the development of educational institutions with the intensive strategic plans found that 
teachers and administrators whose answered a total of 30 questionnaires with general status data. The data showed that 27 teachers 
(90.00%) and executives of 3 people (10.00%) were 14 males (hundreds 44.67) and 16 females (53.33%), mostly aged 51 years 
and up, 11 persons (36.67%) and most of them are less than 10 years old, 15 people (50.00%).Most of them have 16 higher 
education graduates (53.33%). The teachers and administrators' opinions on the strategic plan revealed that In the overall picture, 
the opinions were at a high level. When considering each aspect in 5 aspects, there will be a level of opinion at the 5 levels in all 
aspects, with the average value from descending to the following: context, process, productivity and primary factors, respectively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ผู้อ ำนวยกำร วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธำนี สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานการพฒันาสถานศึกษาดว้ยแผนกลยทุธ์เร่งรัดพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี พ.ศ. 2559-2560 โดยเป็นการ
บริหารจดัการวิทยาลยัฯ ดว้ยแผนกลยทุธ์ทั้ง 9+1  ผลการการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์เป็นการศึกษาจากเอกสารการรายงานผล
โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนการบริหารในแต่
ละกลยุทธ์ ซ่ึงผลการติดตามและประเมินโครงการ พบว่าการ
ประเมินผลดว้ยการรายงานตามเอกสารท่ีวิทยาลยัฯก าหนดเม่ือ
ด าเนินการตามในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีการประเมินตนเอง
โดยผูรั้บผิดชอบโครงการและรองผูอ้  านวยการฝ่ายต่าง  ๆจ านวน 
109 โครงการซ่ึงมีประเมินผา่นทุกโครงการ ส่วนการศึกษาความ
คิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อการพฒันาสถานศึกษาดว้ย
แผนกลยุทธ์เร่งรัดพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี พ.ศ. 
2559-2560 พบว่าครูและผูบ้ริหารท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 30 คน มีขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปโดยแบ่งเป็นครูจ านวน 
27 คน (ร้อยละ 90.00) และผูบ้ริหารจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) 
โดยเป็นเพศชายจ านวน 14 คน (ร้อยละ 44.67) และเพศหญิง
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีข้ึนไป
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 36.67) และส่วนใหญ่มีอายรุาชการนอ้ย
กว่า 10 ปีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 50.00) และส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 16 คน (ร้อยละ 53.33) 
และความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อแผนกลยทุธ์พบวา่ 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย
ดา้นจ านวน 5 ดา้นจะมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากทั้ง 5 
ดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นบริบท ดา้น
กระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ตามล าดบั 
ค าส าคญั : แผนกลยทุธ์ 9+1, ชุมชนและสงัคม,แผนกลยทุธ์  

 

1. บทน า 
การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหาร

อย่างมีระบบท่ีต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู ้น าองค์การเป็น
ส่วนประกอบ  และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) การ
ประเมินองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) 

การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) การด าเนินกลยทุธ์ 
(Strategy Implementation) และการประเมินผลและการ
ควบคุม (Evaluation and Control) และเน่ืองจากการบริหารกล
ยุทธ์เป็นการบริหารองค์รวม  ผูน้ าท่ีมีความสามารถจะตอ้ง
อาศยักลยทุธ์ในการจดัการองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับองค์การ  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว  
เน่ืองจากกลยทุธ์ท่ีดีแต่ลม้เหลวจะไม่สามารถน าความส าเร็จ
มาสู่องค์การได้  ดังนั้ นทั้ งกลยุทธ์และนักบริหารท่ีเป็นผู ้
ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จึงมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันผู ้อ  านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยอีุทยัธานีจึงมีความตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งการ
ใหว้ทิยาลยัมีการพฒันาจนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
จึงมีการใชแ้ผนกลยทุธ์ทั้ง 9+1 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ซ่ึงประกอบด้วย กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ
สถานศึกษา กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาการเรียนการสอน กลยทุธ์
ท่ี 3 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยทุธ์ท่ี 4 การ
พฒันาผูเ้รียน กลยุทธ์ท่ี 5 การพฒันาระบบการดูแลนักเรียน
นกัศึกษา กลยทุธ์ท่ี 6 การพฒันางานฟาร์ม (ห้องปฏิบติัการมี
ชีวติ) กลยทุธ์ท่ี 7การพฒันาระบบการ ประชาสัมพนัธ์ การ
บริการชุมชน และการแนะแนว การศึกษาต่อ (เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา) กลยทุธ์ท่ี 8 การพฒันาระบบบริหารและการจดัการ
องค์กร กลยุทธ์ท่ี  9 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวจิยั และกลยทุธ์ท่ี 10 หน่ึงวิทยาลยั หน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยมี
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทั้ ง 
9+1 และมีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ทั้ งน้ีก็เพ่ือให้
วิทยาลยัฯเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสงัคมต่อไป  
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การรายงานผลการด าเนินงานการพฒันาสถานศึกษาดว้ย
แผนกลยุทธ์เร่งรัดพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสงัคมวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี พ.ศ. 
2559-2560 โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

  1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
ของแผนกลยทุธ์ทั้ง 9+1  

 2. การศึกษาความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาด้วยแผนกลยุทธ์ เ ร่ งรัดพัฒนา
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สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยอีุทยัธานี พ.ศ. 2559-2560 

การศึกษาความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารเป็นการส ารวจ
ความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคมทั้ ง 4 
ด้านคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยประชากรเป็นครูและผูบ้ริหารของวทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยทีั้งหมดจ านวน 30 คน ประกอบดว้ยครูจ านวน 27 
คน และผูบ้ริหารจ านวน 3 คน 

1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของ

ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  (Check - list) จ านวน 6 ขอ้ 

      ตอนที่ 2แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของของ
ครูและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ 

บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นบริบท ดา้น
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตจ านวน 30 ข้อ
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัดงัน้ี 

  5  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นมาก 
  3  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  2  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  1  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถาม  แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.3 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
 การสร้างเคร่ืองมือวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร

จดัการเชิงกลยุทธ์ จากเอกสาร ต ารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม 

 2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา 
 3. หาคุณภาพเบ้ืองตน้ของแบบสอบถาม โดยน า

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้
กบัครูและผูบ้ริหารในวิทยาลยัฯอ่ืนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีคลา้ยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 30 คน แล้วน า

แบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วไปหาความเช่ือมั่น โดย
ค านวณค่าสมัประสิทธิอลัฟ่า ของCronbach ( 1970:161) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 

1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย (1) และ (3) การ

น าแบบสอบถามให้ครูและผูบ้ริหารท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในปี
การศึกษา 2561 ในวทิยาลยัฯไดต้อบทุกคน 

1.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความ

คิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อการบริหารจดัการเชิงกล
ยทุธ์ฯประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ท่ี
เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ท่ีเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและผู ้บริหาร วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดย
วเิคราะห์ในรายดา้นและภาพรวมแลว้น าเสนอในรูปของตาราง
พร้อมค าบรรยาย 

3. เ กณฑ์ก ารแปลความหมาย  ใช้ เ กณฑ์สัม บู ร ณ์ 
ดงัตอ่ไปน้ี 

 4.50 - 5.00  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

 3.50 - 4.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/เห็นดว้ยมาก 
 2.50 - 3.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/เห็นดว้ยปาน

กลาง 
1.50 - 2.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 - 1.49  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น/เห็นดว้ยนอ้ย

ท่ีสุด 
 
     1.6  สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีต่อการบริหารจดัการเชิงกล
ยทุธ์ฯใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 

 1.  สถานภาพส่วนบุคคล ใชค้่าสถิติพ้ืนฐานไดแ้ก่  
ความถ่ีและร้อยละ 
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2.  หาค่าความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหาร ใช้
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 

3. ผลการวจิยั 
ตารางที่ 3.1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผของระดบั
ความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษาดว้ย
แผนกลยทุธ์เร่งรัดพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
สงัคมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีทยัธานี พ.ศ. 2559-2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ความคิดเห็น (N=30) 

  ระดับ 

ด้านบริบท 4.47 0.54 มาก 

1 
ท่านตระหนกัและยอมรับว่าวิทยาลยัฯจะตอ้งไดรั้บการ
พฒันาเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสงัคมดว้ย
แผนกลยทุธ์ฯเร่งรัดพฒันาของสถานศึกษา 

4.40 0.50 มาก 

2 
มีการช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในวิสยัทศัน์ 
ภารกิจ และกลยทุธ์ของสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนและสงัคม 

4.23 0.57 มาก 

3 
บุคลากรทกุคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ 

4.27 0.64 มาก 

4 

การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดออ่น โอกาสและอปุสรรค 
ภารกิจ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ และกิจกรรม/โครงการ มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกนั และจะส่งผลท าให้
วิทยาลยัฯไดรั้บการพฒันาเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสงัคม 

4.23 0.50 มาก 

5 
ท่านมีความมัน่ใจว่าการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์จะ
ช่วยให้วิทยาลยัฯเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสงัคม
อยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 

4.47 0.54 มาก 

ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น 4.10 0.63 มาก 

1 
มีการออกค าสัง่มอบหมายหนา้ท่ีและแต่งตั้งให้
บุคลากรด าเนินการทุกคนอยา่งเหมาะสมและมีส่วน
ร่วม 

4.40 0.50 มาก 

2 
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีการประชุมวางแผนของ
ผูรั้บผิดชอบ/ รองผูอ้  านวยการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินการ 

4.00 0.74 มาก 

3 
ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนกลยทุธ์ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณอยา่งพอเพียงและเหมาะสม 

4.00 0.74 มาก 

4 
ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนกลยทุธ์มีความพร้อมดา้น
บุคลากร วสัดอุุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 

3.90 0.61 มาก 

5 
ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนกลยทุธ์มีการก าหนด
ผลผลิต ผลลพัธ์ผลกระทบท่ีสอดคลอ้งกวัตัถุประสงค์
และเป้าหมายโครงการซ่ึงสามารถวดัผลได ้

4.20 0.55 มาก 

ล าดับ
ที ่

รายการ 

ความคิดเห็น 
(N=30) 

  ระดับ 

ด้านกระบวนการ 4.22 0.55 มาก 

1 มีการจดัตั้งคณะท างาน ติดตาม ก ากบั ดูแล และการ
รายงานความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในการด าเนิน
โครงการ 

4.30 0.65 มาก 

2 ขั้นตอนในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมในแต่
ละกลยทุธ์มีความเหมาะสมและครบถว้น 

4.13 0.51 มาก 

3 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนกล
ยทุธ์ท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

4.20 0.48 มาก 

4 มีการติดตาม ประเมินผลและให้ขอ้เสนอแนะอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข
โครงการ/กิจกรรม 

4.13 0.73 มาก 

5 ผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีความเอาใจ
ใส่และ 
ตั้ ง ใ จ ในก าร ด า เ นินก า ร เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ นไปต าม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

4.33 0.55 มาก 

ด้านผลผลิต 4.17 0.58 มาก 

1 มีการรายง านผลการ ติดตามและประ เ มินผล
โครงการ/กิจกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.27 0.64 มาก 

2 ผลผลิตในโครงการ/กิจกรรม ของการบริหารจดัการ
ในแต่ละกลยุทธ์เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

4.13 0.43 มาก 

3 วิทยาลยัฯไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมในทุก
ดา้นซ่ึงเป็นผลจากการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ 

4.17 0.59 มาก 

4 ผลการเ ร่งรัดพัฒนาวิทยาลัยฯด้วยแผนกลยุทธ์
ดงักล่าว ส่งผลให้วิทยาลยัฯเป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสงัคม  

4.30 0.65 มาก 

5 ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละแผนกล
ยทุธ์มีการใชบุ้คลากร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และ
การจดัการอยา่งพอเพียงและเหมาะสม 

3.97 0.58 มาก 
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4. สรุปผลการวจิยั 
การรายงานผลการด าเนินงานการพฒันาสถานศึกษา

ดว้ยแผนกลยทุธ์เร่งรัดพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี พ.ศ. 
2559-2560 สรุปผลการประเมินผ่านทั้ง 109 โครงการส่วน
การศึกษาความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อการพฒันา
สถานศึกษาดว้ยแผนกลยทุธ์ 

เร่งรัดพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และสังคมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี พ.ศ. 2559-
2560 พบว่าครูและผู ้บริหารท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน
ทั้งหมด 30 คน โดยมีสถานภาพทัว่ไปคือแบ่งเป็นครูจ านวน 27 
คน (ร้อยละ 90.00) และผูบ้ริหารจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) 
โดยเป็นเพศชายจ านวน 14 คน (ร้อยละ 44.67) และเพศหญิง
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีข้ึนไป
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 36.67) และส่วนใหญ่มีอายรุาชการนอ้ย
กว่า 10 ปีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 50.00) และส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 16 คน (ร้อยละ 
53.33) ส่วนความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ีมีติอแผนกล
ยุทธ์ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายด้านจ านวน 5 ด้านจะมีระดับความคิดเห็นใน
ระดบัมากทั้ง 5 ดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัย
เบ้ืองตน้ ตามล าดบั 
กติตกิรรมประกาศ 

รายงานผลการด าเนินงานการพฒันาสถานศึกษาดว้ย
แผนกลยุทธ์เร่งรัดพฒันาสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคม วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีอุทยัธานี 
พ.ศ. 2559-2560 ฉบบัน้ี สามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ย
การสนบัสนุนอยา่งดียิง่จากครูและผูบ้ริหารทุกคน   

ขอขอบคุณครูและผูบ้ริหารทุกคน  ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงความส าเร็จและคุณค่า
ของงานรายงานฉบบัน้ีขอมอบใหแ้ก่วทิยาลยัฯ   
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Abstract 

The objectives of this research are: 1) to system design and development report of class through LINE  2) to 
study the satisfaction of parents in the system the class through LINE. This system users as parents, students, teachers and 
administrators by the sample's parents students. The mbk11 business computer at SISAKET technical college number thirty 
people.In the check list with the use of fingerprint of the individual. The fingerprint of the students in database and made 
the connection between the database and the fingerprint reader. A program Visual Basic in developing applications by 
display on web of the college and  LINE parents. 

The result of the research 1) Develop a report system for entry through LINE. 2) The satisfaction survey parents to use the 
reported admission by LINE a time at a good level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
* Corresponding author  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-433- 
 
 

บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือพฒันาระบบรายงานผล
การเขา้เรียนผ่านไลน์แบบเรียลไทม์ 2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูป้กครองในการใชง้านระบบรายงานผลการเขา้
เ รียนผ่านไลน์  แบบเรียลไทม์ ซ่ึงผู ้ใช้งานระบบเป็น
ผูป้กครอง นักศึกษา ครูผู ้สอน  และผู ้ดูแลระบบ   กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู ้ปกครองนักศึกษา กลุ่มมบค.11 แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ จ านวน 30 คน  
โดยการเก็บลายน้ิวมือของนกัศึกษาไวใ้นฐานขอ้มูลและได้
ท าการเช่ือมต่อระหวา่งฐานขอ้มูลกบัเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ มี
โปรแกรมวชิวลเบสิกพฒันาแอพพลิเคชัน่สามารถแสดงผล
บนเว็บของวิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษและไลน์ของ
ผูป้กครอง   

ผลการวิจยั 1) พฒันาระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่าน
ไลน์ 2) ผลส ารวจความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้
งานระบบรายงานผลการเขา้เรียนผา่นไลน์ อยูใ่นระดบัดี 
 
1. บทน า 

เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวร์ิกซ่ึงมีการพฒันาแอพพลิเคชัน่ต่าง 
ๆ มากมาย อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี  

การน าเทคโลยีมาใชใ้นการศึกษาการเขา้ชั้นเรียนของ
นักเรียนนักศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เ น่ืองจาก
บ่อยคร้ังท่ีครูท่ีปรึกษาติดตามนักศึกษาไปท่ีบา้นเน่ืองจาก
ขาดเรียนเป็นเวลานาน ผูป้กครองจะแจง้วา่ไม่ทราบเลยว่า
ลูกขาดเรียน ผูว้จิยัจึงคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถแกปั้ญหา
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่านไลน์แบบ
เรียลไทม ์ท่ีสามารถรายงานผลการเขา้ชั้นเรียนของนกัเรียน
นกัศึกษา โดยตรง       ต่อผูป้กครองไดแ้บบเรียลไทม ์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ ด้วยระบบสแกนลายน้ิวมือท่ีทันสมัย
สามารถยืนยนัตวัตนของนักเรียนนักศึกษาไดอ้ยา่งแม่นย  า 
สามารถรายงานผลให้ผูป้กครองทราบไดท้นัทีว่าในแต่ละ
วนับุตรหลานของท่านเขา้ชั้นเรียนตามปกติหรือไม่ เพ่ือลด
ปัญหาการส่ือสารกับผู ้ปกครองและพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการเขา้เรียนของนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1  เพ่ือพฒันาระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่านไลน์

แบบเรียลไทม ์
2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองในการใช้

งานระบบรายงานผลการเขา้เรียนผา่นไลน์ แบบเรียลไทม ์

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1  เคร่ืองมือการวิจัย 
3.1.1  ระบบรายงานผลการเข้าเรียนผ่านไลน์แบบ

เรียลไทม ์
      3.1.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองใน

การใช้งานระบบรายงานผลการเข้าเรียนผ่านไลน์แบบ
เรียลไทม ์

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ผูป้กครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
วทิยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ 

   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้กครอง
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 กลุ่ม 
มบค.11 แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะ
เกษ เป็นส่วนหน่ึงของประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 30 คน 

3.3  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
       ผูศึ้กษาได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยยดึหลกัจากวตัถุประสงคข์องการศึกษาเป็นหลกั 
ซ่ึงมีล าดบัในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

       3.3.1 ศึกษาค้นคว้า 
เอกสารและต ารา และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัท าระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่านไลน์ แบบเรียลไทม์
ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้าง 

3.3.2  ศึกษารายละเอียด 
การบริหารจดัการการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา หลกัการ

เขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบระบบ การจัดการ
ฐานขอ้มูลและการจดัการสารสนเทศ ดงัแสดงในรูปท่ี1 
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                                         รูปท่ี 1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

3.3.3 สร้างแบบสอบถาม 
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการการจดัท า

ระบบรายงานผลการเขา้เรียนผา่น LINE แบบเรียลไทม ์
3.3.4 ปรับปรุง 
น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือขอ

ค าแนะน าและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
3.3.5 น ามาใช้งาน 
จดัพิมพแ์บบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนประชากร

ผูใ้หข้อ้มูล 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัท่ี สร้างข้ึนตามแบบของ ลิเคิร์ท (Liker) 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกเป็น เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาการใช้
ไลน์ ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัท าระบบรายงาน
ผลการเขา้เรียนผา่น LINE แบบเรียลไทม ์มี 10 ขอ้  ลกัษณะ
ของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 

3. ผลการวจิยั 

4.1  ผลการพัฒนาระบบรายงานผลการเข้าเรียนผ่านไลน์ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่าน
ไลน์  เ พื่ อบัน ทึ กการ เ ข้า เ รี ยนของนัก ศึกษ าแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษ แสดงผลผ่าน
เวบ็ไซต์วิทยาลยัเทคนิคศรีสะเกษและไลน์ผูป้กครอง โดย
ไดว้เิคราะห์แผนผงั Flow Chart ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

รูปที ่2Flow Chart ระบบแสดงผลการเขา้เรียนผา่นไลน์แบบ
เรียลไทม ์

ในการพฒันาระบบแสดงผลการเข้าเรียนผ่านไลน์แบบ
เรียลไทมน้ี์ ผูว้จิยัไดใ้ชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 
 1)  เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  
      2)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
      3)  โทรศพัทมื์อถือ Smartphone 
      4)  โปรแกรม Microsoft Access 
     5)  โปรแกรม Visual Basic  
     6)  โปรแกรม Edit plus 
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ดงัแสดงผลในรูปท่ี 3  

              รูปที่ 3 แสดงระบบรายงานผลการเข้าเรียนผ่านไลน์แบบ
เรียลไทม ์

4.2ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้งานระบบรายงาน
ผลการเข้าเรียนผ่านไลน์ แบบเรียลไทม์ 

       จากการศึกษาเก็บขอ้มูลรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครอง
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
กลุ่ม มบค.11 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิค
ศรีสะเกษ จ านวน 30  คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ปรากฏผลการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

 

ตารางที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 6 20.00 
     หญิง 24 80.00 

รวม 30 100.00 
อายุ   
     นอ้ยกวา่ 31 ปี 18 60.00 
อายุ 31 - 40 ปี 9 30.00 
     อายุ 41 - 50 ปี 3 10.00 
อายุ 51 - 60 ปี 0 0.00 
อายุ 61 ปี ข้ึนไป 0 0.00 

รวม 30 100.00 
อาชีพ   
     เกษตรกร 30 100.00 
     รับราชการ 0 0.00 
     คา้ขาย 0 0.00 

รวม 30 100.00 
ระยะเวลาทีใ่ช้ไลน์   
     นอ้ยกวา่ 6 เดือน 21 70.00 
6 เดือน ถึง 1 ปี 9 30.00 
1 ปีข้ึนไป 0 0.00 

รวม 30 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
30 คน เป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เพศหญิง 24  
คน คิดเป็นร้อยละ 80.00   

อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม นอ้ยกวา่ 31 ปี จ านวน 18 คน   
คิดเป็นร้อยละ 60.00   
อาย ุ31-40 ปี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
อาย ุ41-50 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  
อาย ุ51-60 ปี และอาย ุ61 ปีข้ึนไป ไม่มีผูต้อบ 
อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม เกษตรกร จ านวน 30 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ระยะเวลาท่ีใชไ้ลน์ 
นอ้ยกวา่ 6 เดือน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00   
6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 30.00  
ระยะเวลาใชไ้ลน์1 ปีข้ึนไป  ไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

   

ตารางที่  2  ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อระบบรายงานผลการ
เขา้เรียนผา่นไลน์แบบเรียลไทม ์

ท่ี รายการความคดิเห็น 
 

S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1 ขอบเขตการท างานของ
ระบบมีความเหมาะสม 

4.16 .943 ดี 

2 ระบบสามารถท างานได้
ครบทุกเมนู 

4.32 .802 ดี 

3 ความสะดวกในการ ลง
ช่ือเขา้ใชง้าน 

4.48 .823 ดี 

4 การออกรายงานตรงตาม
ความตอ้งการมากนอ้ย
เพียงใด 

4.32 .802 ดี 

5 ความสะดวกในการใช้
งานของระบบมีความ
เหมาะสม 

4.24 .779 ดี 

6 ความเหมาะสมของ
ขนาดตวัอกัษรใน
หนา้จอระบบ 

4.16 .943 ดี 

7 ความเหมาะสมของ
ขนาดตวัอกัษรในการ
ออกรายงาน 

4.24 .879 ดี 

8 ความสวยงามของ
หนา้จอระบบ 
 

4.16 .943 ดี 

9 ความสะดวกในการเพ่ิม 
แกไ้ข และลบขอ้มูล 

4.28 .843 ดี 

10 ความพึงพอใจใน 4.32 .802 ดี 
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ท่ี รายการความคดิเห็น 
 

S.D. 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ภาพรวมของระบบ 
เฉลีย่ 4.26 .855 ด ี

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของความพึง
พอใจท่ีมีต่อระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่าน LINE แบบ
เรียลไทม ์เฉล่ีย 4.26 อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ความสะดวกในการ ลงช่ือเขา้ใชง้าน มีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุด เฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับดี รองลงมาได้แก่ 
ระบบสามารถท างานไดค้รบทุกเมนู  การออกรายงานตรง
ตามความตอ้งการมากน้อยเพียงใดและ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของระบบ เฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดบัดี ความสะดวก
ในการเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูล เฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดบัดี 
ความสะดวกในการใช้งานของระบบมีความเหมาะสม 
ขนาดตวัอกัษรในการออกรายงาน เฉล่ีย 4.24 อยูใ่นระดบัดี 
ขอบเขตการท างานของระบบมีความเหมาะสม ความ
เหมาะสมของขนาดตวัอกัษรในหนา้จอระบบ ความสวยงาม
ของหน้าจอระบบ ระดบัความคิดเห็นต ่าสุด เฉล่ีย 4.16 อยู่
ในระดบัดี 

5.  สรุปผลการวจิยั 

     สรุปผลการวิจยัโปรแกรมระบบรายงานผลการเขา้เรียน
ผา่น LINE แบบเรียลไทม ์ โดยผูป้กครองของนกัศึกษากลุ่ม 
มบค.11แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีความความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อระบบรายงานผลการเข้าเรียนผ่าน LINE แบบ
เรียลไทม ์อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความ
สะดวกในการ ลงช่ือเขา้ใชง้าน มีระดบัความคิดเห็นสูงสุด 
อยูใ่นระดบัดี รองลงมาไดแ้ก่ ระบบสามารถท างานไดค้รบ
ทุกเมนู  การออกรายงานตรงตามความตอ้งการ  
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ อยู่ในระดบัดี ความ
สะดวกในการเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูล อยูใ่นระดบัดี ความ
สะดวกในการใช้งานของระบบมีความเหมาะสม ขนาด
ตวัอักษรในการออกรายงาน อยู่ในระดับดี ขอบเขตการ
ท างานของระบบมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของ
ขนาดตวัอกัษรในหนา้จอระบบ ความสวยงามของหนา้จอ
ระบบ ระดบัความคิดเห็นต ่าสุด อยูใ่นระดบัดี 
6.  อภิปรายผล 

     การด าเนินงานวิจยั โปรแกรมระบบรายงานผลการเขา้
เรียนผ่านไลน์แบบเรียลไทม์พบว่า ผลการประเมินเฉล่ีย 
4.26 อยูใ่นระดบัดี 
7.  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

7.1  ล าดับการท างานของโปรแกรมให้สอดคลอ้งกับการ
ท างานจริง 
7.2  โปรแกรมควรออกรายงานใหไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ 
กติตกิรรมประกาศ 

ในการจดัท าระบบรายงานผลการเขา้เรียนผ่าน LINE 
แบบเรียลไทม ์ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะครู 
นกัศึกษา และผูป้กครอง ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ 
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การบริการวชิาชีพการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรับชุมชน 
Vocation Service to Make a Household Accounting followed the Sufficiency Economy Philosophy 

 
พรทพิย์  เทือกประเสริฐ1,*, สุรีย์  อ้วนโพธ์ิกลาง1, มนตรี  สุทธิเมธากลุ1และ นริินดา  อาจเดช2 

 
 
 

Abstract 

 The study’s objectives are 1. Let people can manage their household account for themselves and their family. 
2. Promote their habit to let them always note their household account and continually. 3. Let the people know about 
revenue and disbursement in their family and can manage the financial systematically. 4People  
can use accounting data to plan their careers. 5. To link the results of household accounting records to the management of 
family finances for maximum benefit  
such as reducing costs, saving and etc. 6. Have students bring their accounting knowledge to the community. 
The sample is the one hundred people in the Nongsonghong community area, Khaibokwan district Meuang, Nongkhai. The 
Statistics are Percentage, Average and Standard Deviation 
The study indicated that the answerers agree on household accountants system has followed to Sufficiency Economy Philosophy in the overall 

is at the highest level ( X = 4.52). Separate topics that  Let the people manage and plan their household spending appropriatelythat has the 

highest average  ( X = 4.80).  The subordinate, Household accounting managing can be let them know their revenue and disbursement( X = 

4.79). And finally, Household accounting managing can help them know and understand the importance of taking notes ( X = 4.67).  
 

Keywords: Home accounting, Sufficiency Economy Philosophy 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ   
1)  ให้ประชาชนมีความรู้  และสามารถจัดท าบัญชี

ครัวเรือนส าหรับตนเอง  และครอบครัว  2)  เสริมสร้างนิสัย
ให้มีการบันทึกบัญชีเป็นประจ า  และต่อเน่ือง 3)  ให้
ประชาชนทราบรายรับ – รายจ่าย ของครอบครัว  และ
สามารถจัดการบริหารดา้นการเงินอย่างเป็นระบบ4)  ให้
ประชาชนสามารถน าขอ้มูลทางบัญชีไปวางแผนในการ
ประกอบอาชีพได ้  5)  ให้มีการเช่ือมโยงน าผลการบนัทึก
บญัชีครัวเรือนไปสู่การจดัการบริหารทางดา้นการเงินของ
ครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น   การลดค่าใช้จ่าย  
การออม ฯลฯ  6)  ให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้ทางดา้นบญัชี
น าออกเผยแพร่สู่ชุมชนกลุ่มตวัอย่างคือ  ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีชุมชนบ้านหนองสองห้อง   ต าบลค่ายบกหวาน  
อ าเภอเมือง  จังหวดัหนองคาย  การก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรของ    ทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane)  ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน  100  คน   ใชก้ารสุ่มท่ีมีความน่าจะเป็น
(Probability Sampling)    โดยใชก้ารสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
คือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชคื้อ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถาม  มีคิดเห็น
ต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52)   
แยกเป็นรายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ีการจดัท าบญัชีครัวเรือน  
ช่วยใหท่้านสามารถวางแผนการใชจ่้ายภายในครัวเรือน ได้
อย่าง เหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 4.80)  รองลงมา
ไดแ้ก่  การจดัท าบญัชีครัวเรือน  ท าให้  รู้จด        รู้จ่าย    รู้
รายรับ  รู้ประหยัด  ( X = 4.79)    และการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน  ช่วยให้ท่านรู้และเขา้ใจความส าคญัของการจด
บนัทึก ( X = 4.67)   ตามล าดบั 
ความส าคญั  บญัชีครัวเรือน  เศรษฐกิจพอดพียง  
 
1. บทน า 

จากสภาวะสังคมปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยกระแสวตัถุนิยม  
และความฟุ่ มเฟือย  ฟุ้งเฟ้อจนท าให้คนไทยหลงเดินทางผิด
ไปตามกระแสนิยม  จนกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะปัญหา

หน้ีสินท่ีไม่มีว ันจบส้ิน  การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกวิธีหน่ึง  คือ  
การจดัท าบญัชีครัวเรือนใหป้ระชาชนมีรายรับมากข้ึน  และ
รู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  การจัดท า “บัญชี
ครัวเรือน” มีการรณรงคม์าไดร้ะยะหน่ึงแลว้  ดว้ยสโลแกน 
“จดแล้วไม่จน”  โดยมี ธนาคาร     เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)และศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) เป็นแกนน าในการ
ด าเนินการ  มีการแจกสมุดบญัชีครัวเรือนไปแลว้กวา่หา้ลา้น
เล่ม โครงการบัญชีครัวเรือนเร่ิมต้นตั้ งแต่ว ันแม่  12  
สิงหาคม  2548  ซ่ึงเม่ือถึงวนัพ่อ  5  ธนัวาคม  2548   ท่ี
ผา่นมาถือวา่ประสบความส าเร็จในระดบั  ก า ร ท า
บญัชีครัวเรือนเป็นการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั
ของครัวเรือน และสามารถน าข้อมูลมาวางแผนการใช้
จ่ายเงินในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้เกิดการออม การ
ใชจ่้ายเงินอย่างประหยดัคุม้ค่าไม่ฟุ่ มเฟือย [1](ธรรญชนก  
นิลมณี และคณะ,2558 : 2-3) ดงันั้นการท าบญัชีครัวเรือนท า
ใหส้ามารถทราบขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  รายรับ หรือ รายได ้คือ เงิน หรือสินทรัพยท่ี์วดั
มูลค่าได ้ท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนท่ี
ได้รับจากการให้ผูอ่ื้นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายไดจ้ากค่าจา้งแรงงาน 
เงินเดือน  ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินให้
กูย้มื รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้  

 2.  รายจ่าย หรือค่าใชจ่้าย คือ เงิน หรือสินทรัพยท่ี์
วดัมูลค่าได ้ท่ีจ่ายออกไปเพ่ือให้ไดส่ิ้งตอบแทนกลบัมา ส่ิง
ตอบแทนอาจเป็นสินคา้หรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน ้ าค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์(ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน ้ ามนั ค่าหนงัสือ
ต ารา  เป็นตน้ หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับส่ิงตอบแทนคือ
สินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น เงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงิน
ท าบุญทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นตน้  

 3.  หน้ีสิน คือ ภาระผูกพันท่ีต้องชดใช้คืนใน
อนาคต การชดใชอ้าจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าท่ี 

ครอบครัวหรือตนเองมีอยู ่หน้ีสินเป็น เงินหรือส่ิงของท่ี
มีค่าท่ีครอบครัวหรือตนเองไดรั้บมาจากบุคคลหรือแหล่ง 
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เงินภายนอก เช่น การกูย้ืมเงินจากเพ่ือนบ้าน การกูย้ืม
เงินจากกองทุนต่าง ๆ การซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ 
การซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินผอ่นช าระ หรือการเช่าซ้ือ เป็นตน้  

 4. เงินคงเหลือ คือ ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู่ หรือ    
ท่ีกันเอาไวไ้ม่น ามาใช้จ่ายในการบริโภคอุปโภคในขณะ
ปัจ จุบัน  โดยมี จุด มุ่งหมายเ พ่ือ เ ก็บไว้ใช้ จ่ ายในยาม
เจ็บป่วย เม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนหรือเม่ือแก่ชรา  หรือ  เพ่ือ
ใชจ่้ายในกิจการอ่ืนใดท่ีสมควร  ส่วนของรายไดท้ั้งหมดท่ี
ไม่ได้น ามาใช้จ่ายและเก็บเอาไวก็้นับเป็นเงินคงเหลือได้
ทั้งหมด  การท าบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือ     
การบนัทึกรายรับรายจ่ายท่ีทางราชการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท ากัน เป็นเร่ืองการบันทึกรายรับรายจ่าย
ประจ าวนั ประจ าเดือนวา่  มีรายรับจากแหล่งใดบา้ง จ านวน
เท่าใด มีรายจ่ายอะไรบา้ง จ านวนเท่าใดในแต่ละวนั สปัดาห์ 
เดือนและปี เพ่ือจะไดเ้ห็นภาพรวมวา่ ตนเองและครอบครัว
ท่ีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่
พอใช้เท่าใด คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ และส ารวจว่า
รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จ าเป็นน้อยจ าเป็นมาก จ าเป็น
นอ้ย อาจลดลง จ่ายเฉพาะท่ีจ าเป็นมาก เช่น ซ้ือกบัขา้ว ซ้ือ
ยา ซ้ือเส้ือผา้ ซ่อมแซมบา้น การศึกษา เป็นตน้ ส่วนรายจ่าย
ไม่จ าเป็นใหล้ด ละ เลิก เช่น ซ้ือบุหร่ี ซ้ือเหลา้ เล่นการพนนั 
เป็นต้น เม่ือน ารายรับ รายจ่าย มาบวกลบกันแลว้ขาดดุล
เกินดุลไปเท่าใดเม่ือเห็นตวัเลข จะท าให้เราคิดไดว้่าส่ิงไม่
จ าเป็นนั้น มีมากหรือนอ้ยสามารถลดไดห้รือไม่ เลิกไดไ้หม 
ถา้ไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กบัตวัเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได ้
เท่ากบัวา่ รู้จกัความเป็นคนไดพ้ฒันาตนเอง ใหเ้ป็นคนมีเหตุ
มีผล เ ป็นคนรู้จักพอประมาณ เ ป็นคนรักตนเอง รัก
ครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากข้ึน จึงเห็นได้
วา่ การท าบญัชีครัวเรือนในเร่ืองรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพฒันาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมพอดี สอดคลอ้งถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติท่ี
มีทั้ งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ [2](เศรษฐกิจ
พอเพียง กบั การสถาปนาพระราชอ านาจน า, 2550)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ        [3]ภทัรา  เรืองสินภิญญา, 
2552,: 72)  เร่ือง พฤติกรรมการบันทึกบัญชีรายได้และ

ราย จ่ ายส่วนบุคคลของนัก ศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  พบว่า  ส่วนใหญ่ไม่มีการ
บนัทึกบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคลและไม่มีแนวโนม้
ท่ีจะท าการบนัทึกบญัชีในอนาคต  แมว้า่จะมีทศันคติท่ีดีต่อ
การบนัทึกบญัชีก็ตาม  และส่วนใหญ่มีความตอ้งการเรียนรู้
ในหัวข้อการบันทึกบัญชีรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบันทึกบัญชีท่ีส าคัญปัจจัย
หน่ึงได้แ ก่   ระดับความ รู้ทางด้านการบัญชี   ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ด้านการบัญชีน้อย  
จึงเป็นผลใหไ้ม่มีการบนัทึกบญัชี 

  จากการส ารวจขอ้มูลจากประชาขนในเขตชุมชน 
บา้นหนองสองห้อง  ต าบลค่ายบกหวาน  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัหนองคาย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดท้ าการ
บนัทึกบญัชีครัวเรือน  เพราะขาดความรู้และความเขา้ใจใน
การบนัทึกบญัชีครัวเรือน  ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่หาก
มีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่
ประชาชนและกระตุ ้นให้ประชาชนมีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  จะสามารถท าให้
ประชาชนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลงได ้จากความ  
ส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริการวชิาชีพ
การจดัท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับชุมชนบ้านหนองสองห้อง  ต าบลค่าย   บกหวาน  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  เน่ืองจากความส าคญัของ
การจัดท าบัญ ชีค รัว เ รือนนั้ น เข้ามา มีบทบาทและมี
ความส าคัญต่อประชาชน ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้
สามารถก าหนดรายรับให้เหมาะสมกบัรายจ่าย สามารถจดั
สมดุลชีวติ วางแผนค่าใชจ่้ายและการเก็บออมไดดี้ยิ่งข้ึน ให้
ไดเ้ลง็เห็นคุณค่าและความส าคญั รวมทั้งประโยชน์ของการ
ท่ีประชาชนใส่ใจต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนและน าความรู้
การจดัท าบญัชีครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และผลดีของการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความตระหนักเก่ียวกับการใช้และการจัดหาเงิน ซ่ึงจะมี
หลกัการอยูท่ี่การใชจ่้ายตามความจ าเป็น คือ ท าใหชุ้มชนพอ
อยู ่พอกิน พอควร  มีความสุขมีความสามคัคี มีความร่วมมือ 
ความขยนั อดทนและความปรารถนาดีต่อกนั  เพ่ือเป็นการ
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน   แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกทางหน่ึงและการ
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ปฏิบัติตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยใหป้ระเทศเจริญได ้
วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
  3.1  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  และสามารถจดัท าบญัชี
ครัวเรือนส าหรับตนเองและครอบครัว 
  3.2  เพื่อเสริมสร้างนิสยัให้มีการบนัทึกบญัชีเป็นประจ า  และ
ต่อเน่ือง 
  3.3  เพื่อให้ประชาชนทราบรายรับ– รายจ่าย ของครอบครัว  
และสามารถจดัการบริหารดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบ 
  3.4  เพื่อให้ประชาชนสามารถน าขอ้มูลทางบญัชีไปวางแผน
ในการประกอบอาชีพได ้
  3.5  เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงน าผลการบนัทึกบญัชีครัวเรือนไปสู่
การจดัการบริหารทางดา้นการเงิน   ของ 
ครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การลดค่าใชจ่้าย  การออม 
ฯลฯ 
  3.6  เพ่ือให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้ทางดา้นบญัชีน าออกเผยแพร่
สู่ชุมชน 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

.1 ประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ประชน
ชนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนบา้น   หนองสองหอ้ง             ต  าบล
ค่ายบกหวาน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย 

  4.2 กลุ่มตวัอยา่ง   
               การก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทา

โร ยามาเน่ (Taro Yamane)[4](บุญชม  ศรีสะอาด : 254)      
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  100  คน 

  4.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

   เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี   
คือ   แบบสอบถามชนิดใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกค าตอบเอง   
แบ่งออกเป็น  2   ส่วนดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 1   ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ  อาชีพ 

   ส่วนท่ี 2   เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใหเ้ลือกตอบไดค้  าตอบเดียวใชม้าตราส่วนประมาณค่า
(Rating  Scale)  5  ระดบั ตามแนวของ[5]ลิเคอร์ท(Best 
and Kahn, 1986, p. 181 – 182อา้งถึงใน  ทิพวรรณ  เจริญผล
, 2542 : 63) 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการวจิยั  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  100  คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  74  เป็น
เพศชายจ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  26  อาชีพของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นขา้ราชการจ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  4   
ลูกจา้งจ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  31 เกษตรกรจ านวน  
25  คน  คิดเป็นร้อยละ  25  คา้ขายจ านวน  20  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  20  นกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน  20  คน  คิดเป็น   
ร้อยละ  20 

ส่วนที ่ 2  ข้อมูลความคดิเห็นต่อการจดัท าบัญชี
ครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตารางท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการ   จดัท า
บญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดปัจจัย X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการใชจ่้ายภายในครัวเรือนได้
อยา่งเหมาะสม 

4.80 .40 มากที่สุด 

2.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านทราบปัญหารายรับไม่เพียงพอกบัรายจ่าย 4.66 .47 มากที่สุด 
3.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนจะน าไปสู่การลดภาระหน้ีสินได ้ 3.84 .67 มาก 
4.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านมีการเก็บออมเพิ่มข้ึน 4.65 .47 มากที่สุด 
5.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนเป็นวธีิหน่ึงในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดใ้ห้แก่

ครอบครัว 
4.58     .53 มากที่สุด 

6.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านสามารถจดัท าแผนชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.66 .47 มากที่สุด 
7.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านรู้และเขา้ใจความส าคญัของการจดบนัทึก 4.67 .47 มากที่สุด 
8.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนท าให้รู้จดรู้จ่ายรู้รายรับรู้ประหยดั 4.79 .40 มากที่สุด 
9.  การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยให้ท่านมีหน้ีสินลดลง 3.93 .62 มาก 
10.  ผูท่ี้จดบนัทึกรายรับรายจ่ายลงในบญัชีครัวเรือนเป็นประจ าจะมีนิสัยในการออมเงิน 4.64 .48 มากที่สุด 

 
รวมเฉลี่ย 4.52 .29 

มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี  1  พบวา่การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็น
ต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด          ( X = 4.52)   
แยกเป็นรายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี .   

การจดัท าบญัชีครัวเรือน  ช่วยใหท่้านสามารถวาง
แผนการใชจ่้ายภายในครัวเรือนไดอ้ยา่ง เหมาะสม                

มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 4.80)   รองลงมาไดแ้ก่  การ
จดัท าบญัชีครัวเรือน  ท าให ้  รู้จด  รู้จ่าย  รู้รายรับ  รู้
ประหยดั   ( X = 4.79)  และการจดัท าบญัชีครัวเรือน  ช่วย
ใหท่้านรู้และเขา้ใจความส าคญัของการจดบนัทึก ( X = 
4.67)   ตามล าดบั 

6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน  ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับชุมชนบา้นหนองสองห้อง  
ต าบลค่ายบกหวาน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  มีส่วน
ร่วมในการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ     ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  
หรือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีครัวเรือน  รวมทั้ง
มีประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมาก่อน  และ
ประชาชนยงัได้รับการช่วยเหลือค าแนะน าจากนักศึกษา  
เม่ือมีปัญหาในการจดัท าบญัชีครัวเรือน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของสุพรรณี  ต้อนรับ  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการ
จัดท าบัญชีครัวเ รือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่  
พบวา่เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน  และผลงานวิจยัของสุนีย ์ ตฤณขจี  และนิยะดา  
วเิศษบริสุทธ์ิ  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อ าเภอพระนครศรีอยธุยาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบว่า
ประชาชนมีการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจดัท า
บญัชีครัวเรือนในอ าเภอพระนครศรีอยธุยา  อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย 
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Abstract 

 The purpose of this research is to: 1. To study accounting office qualifications In Ubonratchathani Province 2. to 
study the accountant qualifications of the accounting office in Ubon Ratchathani Province 3. to study the policies and 
procedures of the accounting office in Ubon Ratchathani Province. The population used in this study Determine the scope 
of education from Accounting Office that provides accounting services in Ubon Ratchathani province, registered with the 
Department of Business Development, Ubon Ratchathani Province, number 28 (Ubon Ratchathani Business Development 
Office Department of Business Development Ministry of Commerce, 2017) Head of accounting office, 1 person, total 28 
people.  The results showed that most of the students were female, aged 35-45 years old. Most of them had graduated with 
a bachelor's degree. Served as the Managing Director and has more than 10 years of working experience and has never had 
previous accounting experience And business model Is a business of consumer products 2. Factors in choosing to use the 
accounting office of entrepreneurs in Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province, found that the 
important factors in choosing 3 top accounting office services are the important process factors, namely providing accurate, 
timely and accurate services. Time and confidentiality of customers Important product factors are Accuracy of financial 
reports The major marketing promotion factor is reputation and expertise, respectively. The sample group uses services 
from 3 accounting offices, namely, audit services. Tax services And accounting services respectively, while the services 
that the sample group does not use from the top 2 accounting offices are 82.40 percent internal audit service, 78.72 percent 
accounting system services respectively 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังานบญัชี
ของผูป้ระกอบการใน อ าเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวดั
อุบลราชธานี มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1. เพื่อศึกษาปัจจยั
ของผูป้ระกอบการ เขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดั
อุบลราชธานี 2.เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกส านักงานบัญชีในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  ประชากรและกลุ่ม
ตัวอ ย่ า ง  ในการวิ จั ยค ร้ั ง น้ี ก าหนดประชากร เ ป็ น
ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ในปี 2560 จากฐานขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในเขต
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
จ านวน  137  กิจการ  (กรมพฒันาธุรกิจการค้า : สืบค้น 
2561)   วิธีการด าเนินงานวิจัย การวิจัยในคร้ังน้ีได้
ท าการศึกษาปัจจัย ในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ
ผูป้ระกอบการในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ใช้วิ ธีการวิจัยเชิงส ารวจ  
(Survey Research)  ซ่ึงมีขั้นตอน  1. ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  3. การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส ารวจ
ปัจจยัในการเลือกใชส้ านักงานบญัชีของผูป้ระกอบการใน
เขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป  ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และรูปแบบธุรกิจ ตอนท่ี  2  เป็น
แบบสอบถาม ปัจจัยในการเลือกใช้ส านักงานบัญชีของ
ผูป้ระกอบการในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวดัอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert 
โครงสร้างของขอ้ค าถามประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1.  ดา้น
ความรู้ความสามารถ   2.  ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ  3.  
ดา้นคุณภาพ 4.  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับในการวิจยั  (Statistical 
Package for the Social Sciences) หรือชุดโปรแกรมสถิติ 
เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1. บทน า 
 พระราชบญัญติัการบญัชีก าหนดให้กิจการท่ีประกอบ

ธุรกิจตอ้งมีการท าบญัชี และจดัท างบการเงินส่งต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
ก าหนดให้ธุรกิจทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ตามประเภทท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตอ้งจดัท าบญัชี เป็นก าหนดให้เฉพาะนิติ
บุคคลทั้งท่ีจดทะเบียน ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ท่ีประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยและกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร เป็นผูมี้
หนา้ท่ีจดัท าบญัชี ก าหนดความรับผิดชอบของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี               
ในการจดัให้มีการท าบญัชีและงบการเงินให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และมีหนา้ท่ีตอ้งจดัส่งเอกสารประกอบการลงบญัชีให้ผูท้  า
บญัชีเพื่อจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และตามมาตรฐาน
การบญัชีและยืน่งบการเงิน ท่ีไดรั้บการตรวจสอบและให้ความเห็น
ของผูส้อบบญัชี รับอนุญาตแลว้ รวมทั้งจดัให้มีผูท้  าบญัชีท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ประกาศก าหนด ผูท้  า
บญัชี เป็นผูรั้บผิดชอบในการท าบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีไม่ว่า                  
จะไดก้ระท าในฐานะเป็นลูกจา้งของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่ ซ่ึง
ไดแ้ก่พนกังานบญัชีของบริษทั หรือ ผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระหรือ
ส านกังานรับท าบญัชี ตอ้งจดัท าบญัชีให้เป็นไปตามความจริงตาม
มาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุน
รายการให้ถูกตอ้งครบถว้น  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้:สืบคน้2561)         

ธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชบ้ริการส านกังานบญัชีในการ
จดัท าบญัชีและงบการเงิน ส านกังานบญัชีจึงมีบทบาทส าคญัในการ
สนบัสนุนให้ธุรกิจจดัท าบญัชี และงบการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี รวมถึงส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิ
บาลในภาคธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ ผูใ้ชง้บ
การเงิน และสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนได ้ ซ่ึงจะส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ประโยชน์ท่ี
ลูกคา้ไดรั้บจากส านกังานบญัชีคุณภาพ ช่วยท าให้มัน่ใจในคุณภาพ
ของบริการบญัชีว่าไดจ้ดัท าตามกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี 
สะดวก ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย จากประสิทธิภาพของงานบริการ
ไดรั้บการคุม้ครองในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยัในบริการดา้นบญัชี 
ท  าให้คุณภาพของการจดัท าบญัชีของภาคธุรกิจมีมาตรฐานยิง่ข้ึน มี
การเปิดเผยขอ้มูล อยา่งเพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการคา้ของ
ประเทศโดยรวมและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูลงบการเงินเป็นการ
ยกมาตรฐานของนกับญัชีและให้นกับญัชีเขา้มามีส่วนรับผิดชอบใน
การจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งเป็นการลดภาระของภาคเอกชนลง และ
สอดคลอ้งกบัระบบการจดัท าบญัชีของภาคธุรกิจท่ีพฒันาไปตาม
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัใน
การด าเนินงานของกิจการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังานบญัชี
ของผูป้ระกอบการในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้
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เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจในการน าไปประยกุตใ์ชห้รือปรับปรุงการ
ให้บริการให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัของผูป้ระกอบการ ในเขตต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก

ส านกังานบญัชีในเขตต าบลในเมืองอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

ขอบเขตของการวจิัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ขอบเขตดา้นประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดประชากรเป็น

ผูป้ระกอบการท่ี จดทะเบียนกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ในปี 2560 
จากฐานขอ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  จ  านวน  137  กิจการ  (กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ : สืบคน้ 2561)       ระยะเวลาการทดลอง  เดือน 
ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  – กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 2                                                                                                         
สมมุติฐานของการวจิัย 

        การศึกษาปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังานบญัชีของ
ผูป้ระกอบการในเขตต าบล ในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดั
อุบลราชธานี  ผูศึ้กษาไดก้  าหนดสมมติฐานการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

        1.4.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการใน
การเลือกส านกังานบญัชีในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
วธิีการด าเนินงานวจิัย 
       การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยั ในการเลือกใช้

ส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โดยไดใ้ชวิ้ธีการวิจยัเชิงส ารวจ  
(Survey Research)  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
        ประชากร  
        ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียน

กบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในปี 2559 จากฐานขอ้มูลของกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน  137  กิจการ   (อา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์ กรมพฒันาธุรกิจการคา้  สืบคน้ปี 2561 ) 

กลุ่มตัวอย่าง  

       กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนกบั
ทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ในปี 2559 ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี    ก  าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  118  กิจการ  ตามตาราง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพื่อส ารวจปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการใน
เขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ  

        ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป  ไดแ้ก่  
เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และรูปแบบธุรกิจ   

        ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถาม ปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังาน
บญัชีของผูป้ระกอบการในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  
ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของ  Likert  จ านวน  50   ขอ้ ดงัน้ี 

      1.  ดา้นความรู้ความสามารถ    จ  านวน  5  ขอ้ 
      2.  ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ      
      3.  ดา้นคุณภาพ  
      4.  ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
เกณฑก์ารให้คะแนนสอบถาม  ดงัน้ี 
ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  มากท่ีสุด  ระดบัคะแนน 4  

หมายถึง  มาก 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  นอ้ย  
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  
ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบภามแบบปลายเปิด 
การสร้างเคร่ืองมือ                                                
     ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
     1.  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือให้

ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
      3.  สร้างขอ้ค  าถามให้ครอบคลุมประเด็นการวิจยัท่ีครอบคลุม

โครงสร้างตามขอบข่ายและจุดประสงคก์ารวิจยั       
      4.  น าขอ้ค  าถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความ

สอดคลอ้งของขอ้ค  าถามกบัจุดประสงคข์องการวิจยั การใชค้  า          
      5.  น าขอ้มูลจากแบบประเมินความสอดคลอ้งของ

ผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
       6.  จดัท าขอ้ค  าถามให้สมบูรณ์ตามค าแนะน า เพื่อน าไป

ทดลองใชเ้พ่ือตรวจวดัความตรงและความเท่ียวของขอ้ค  าถามกบัส่ิงที
ตอ้งการวดัตามความเขา้ใจของกลุ่ม ทดลองเคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบติั
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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       7. หาค่าความตรง ความเท่ียงของแบบสอบถาม ปรับแกไ้ข
ให้สมบูรณ์พร้อมเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลท่ีมีความตรง ความเท่ียง 
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามขอบเขตวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา 

       8.  เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
       9. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับในการ

วิจยั  (Statistical Package for the Social Sciences) หรือชุดโปรแกรม
สถิติ เพ่ือให้ไดอ้ตัราร้อยละ  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดข้อความร่วมมือในการแจก

แบบสอบถามกบัผูป้ระกอบการ        ท่ีจดทะเบียนกบัทางกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ในปี 2559 ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่ง  นัน่คือ    

     1.  บริษทั จ  ากดั  จ  านวน  78  ฉบบั และไดรั้บกลบัคืนมา
จ านวน 78  ฉบบั คิดเป็น       ร้อยละ 100 

     2.  ห้างหุ้นส่วน จ ากดั จ  านวน  59  ฉบบั  และไดรั้บกลบัคืนมา
จ านวน 59 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100       

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 
      การวเิคราะห์ข้อมูล   
      น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์ดว้ย

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์ ตามล าดบั ดงัน้ี 
      1.  วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป  ไดแ้ก่  

เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา และรูปแบบธุรกิจ ดว้ยการวิเคราะห์
ค่าความถ่ีและร้อยละ 

     2.  วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2  ปัจจยัในการเลือกใชส้ านกังาน
บญัชีของผูป้ระกอบการในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  ในดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้น
ความเช่ือถือและไวว้างใจ  ดา้นคุณภาพ  และดา้นการติดต่อส่ือสาร             
ดว้ยค่าความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉล่ีย และน าค่ามาเทียบกบัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49  มาก  
ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49  ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49  นอ้ย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49  นอ้ยท่ีสุด 
     วิเคราะห์ขอ้มลูตอนท่ี  3  ดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
      สถิตทิี่ใช้ในการวจิัย 
       ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน สถิติเชิงพรรณนา   
1.1  หาค่าร้อยละ  โดยใชสู้ตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 

2538 : 59) 
1.2  หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  โดยใชสู้ตร (ชูศรี  วงศรั์ตนะ.  

2541 : 40) 
1.3  หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   โดยใชสู้ตร               

(ชูศรี วงศรั์ตนะ.  2541 : 74) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น  คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ (1)  เพศ

 (2)  อาย ุ(3)  ระดบัการศึกษา (4)  รูปแบบธุรกิจ 
       ตัวแปรตาม  คือ ปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีใน
เขต ต าบลในเมือง อ าเภออุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  

    (1)  ดา้นความรู้ความสามารถ 
    (2)  ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจ 
    (3)  ดา้นคุณภาพ 
    (4)  ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลการวิจยั พบวา่ 1. ปัจจยัของผูป้ระกอบการ ในเขตต าบล

ในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี                   

พบวา่ มีสถานภาพทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ35-45

ปี มีการศึกษาระดบัส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและมีประสบการณ์ในการ

ท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี  และ ไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชีมาก่อน  และรูปแบบ

ธุรกิจ เป็นธุรกิจบริการประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค   

     2.  ปัจจัยในการเ ลือกใช้ส านักงานบัญชีของ

ผูป้ระกอบการในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดั

อุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้บริการ

ส านักงานบญัชี 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ี

ส าคญั คือ การใหบ้ริการไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาและการ

เก็บรักษาความลบัของลูกคา้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั 

คือ ความถูกตอ้งของรายงานการทางเงิน ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด ท่ีส าคัญ คือ  ช่ือ เ สีย งและความเ ช่ียวชาญ 

ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างใช้บริการจากส านักงานบัญชี 3 

อนัดบั ไดแ้ก่ บริการตรวจสอบบญัชี บริการดา้นภาษี และ

บริการจดัท าบญัชี ตามล าดบั ส่วนบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่

ใชบ้ริการจากส านักงานบัญชี               2 อนัดับแรก คือ 

บริการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 82.40 บริการวางระบบ

บญัชี ร้อยละ 78.72 ตามล าดบั 
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การสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกบรรทุกเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหลกัสูตร
ปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

The Construction Training Simulation of Truck’s Brake for Learning Students Bachelor 
ofTechnology Program Institute of Vocational Education Northern Region 2 

 
วชัิย กงพลนันท์1,* ปรีชา เรืองฉิม1สิงห์คราน จนิะเขียว1และกฤตนยั ใหม่คามิ1 

 
 
 

Abstract 

 The construction training simulation of truck’s brake for learning students bachelor of technology program 
institute of Vocational Education Northern Region 2. as follows; 1) toConstruction training simulation of truck’s brake, 2) 
to evaluatethe quality of training simulation of truck’s brake, 3) to evaluateefficiency of training simulation of truck’s brake 
and 4) to studysatisfaction of the students to the training simulation of truck’s brake. The sampling groups using in the 
research are 5 quality assessment experts and 20 students from technology program in Automotive Technology 
inChiangraiTechnical CollegeInstitute of Vocational Education Northern Reg ion 2. The researchusing tools composing 
with experimental tools which are the set of training simulation of truck’s brake, data collecting tools which are, exercise book, 
test books, quality assessment form and satisfaction questionnaires. The Research Result1) The construction training 
simulation is able to use as thestructure, principle works, check, analysis a problem and  maintenance of full air brake, 
air over hydraulic brake, hand brake type full air brake and hand brake type air over hydraulic brake. 2) Quality of the set of 
training simulation situation of truck’s brake was at best level. 3) Efficiency of the set oftraining simulation of truck’s 
brake was 85.66/86.83. and 4) The satisfaction of students to the set of training simulation situation of truck’s brake was 
most level. 
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* Corresponding author  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1  วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา 

-448- 
 
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์ได้ของล าไยตกเกรดบดละเอียดต่อสมรรถภาพ
การผลิต และ ศึกษาระดบัท่ีเหมาะสมของการใช้ล าไยตก
เกรดบดละเอียดในอาหารเป็ดเทศ ใชเ้ป็ดเทศคละเพศอาย ุ
2 8  - 7 0  ว ัน  ว า งแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูร ณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ๆ 
ละ 10 ตวั อาหารทดลองผสมล าไยตกเกรดบดละเอียด 0, 
10, 20 และ 30% ตามล าดบั ใหอ้าหารและน ้ าอยา่งเต็มท่ี ผล
การทดลองพบว่า เป็ดมีน ้ าหนักตวัแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการเจริญเติบโต
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณ
อาหารท่ีกินแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>
0.05) อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือกลุ่มท่ีไดรั้บล าไยตก
เกรดบดละเอียดในอาหาร 20 % ต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ทุกกลุ่มมีอตัรา
การรอดตาย 100 % 
ค าส าคัญ :ล าไยตกเกรดบดละเอียด, สมรรถภาพการผลิต
,เป็ดเทศ 
 
1. บทน า 
     การจ ัดการเ รียนการสอนในหลกัสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต(ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ) สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อผลิตบณัฑิตดา้นอาชีวศึกษาท่ีมีความรอบรู้ มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติ  พฒันางานระดับเทคโนโลยีด้านยานยนต ์
สามารถจัดการ ควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการ [1] ทั้งน้ีเพ่ือให้บณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศ สอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ท่ี
ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่
ที ่สุด ในภูม ิภ าคแต ่ในปัจ จ ุบ ันประ เทศไทยย งัข าด
ทรัพยากรบุคคลทางด ้าน อุสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้ น

เพ่ือให้นโยบายและยุทธศาสตร์น้ีเกิดผลในทางปฏิบัติจึง
จ า เ ป็นต อ้งผลิตและพฒันาก าล งัคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยีอย่างเร่งด่วนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต ์[2] จากจุดมุ่งหมายดงักล่าว  สาขาวิชา
เทคโนโลยยีานยนต ์วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย ไดบ้รรจุรายวิชา
ในแผนการเรียนโดยมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลกัษณะ3 ประการ คือ 1) มีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยียาน
ยนต์สามารถน าความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้แก้ไข
ปัญหาและพฒันางานยานยนต์ 2) มีคุณธรรมน าวิชาการ 
รับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต ์
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการพฒันาความ รู้
ความสามารถของตนเองทั้งดา้นวิทยาการและเทคโนโลยีท่ี
เ ก่ียวข้อง และ 3)  สร้างความพร้อมให้บัณฑิตในการ
แสวงหาความรู้ในระดบัสูงข้ึน การศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานอาชีพยานยนต ์ มีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ [3]  
วชิาเทคโนโลยเีคร่ืองล่างและส่งก าลงัยานยนต ์ มีค  าอธิบาย
รายว ิชา เ พื ่อให ้ศึกษาและปฏิบตั ิเ กี ่ยวกบัการท างาน 
วิเคราะห์ ทดสอบ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ออกแบบพฒันาระบบ
เคร่ืองล่างระบบส่งก าลงั และออกแบบพฒันาเคร่ืองมือพิเศษ
ระบบเคร่ืองล่างและระบบส่งก าลังโดยยึดหลักความ
ปลอดภยั และบรรจุรายวิชาไวใ้นแผนการเรียน ภาคเรียนท่ี 3 
ก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบทวิภาคี 
และผลจากการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการพบว่า งานท่ีนักศึกษาปฏิบติัเป็นงานเก่ียวกบั
ระบบเคร่ืองล่างและระบบส่งก าลังของรถเก๋ง  และรถ
กระบะเท่านั้ น  ส าหรับงานระบบเคร่ืองล่างและระบบส่ง
ก าลงัของรถบรรทุกขนาดกลาง และขนาดใหญ่นักศึกษา
ไม่ไดป้ฏิบติัท าให้การฝึกอาชีพของนักศึกษาไม่สอดคลอ้ง
กับสมรรถนะและค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร ดังนั้ น
อาจารยผ์ูส้อนจึงแกปั้ญหาโดยการสอนเสริม อบรม และจดั
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา 
ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเพ่ิมข้ึน แต่
ส าหรับเน้ือหาเร่ืองเบรกรถบรรทุกท่ีอยูใ่นรถบรรทุกขนาด
กลางและขนาดใหญ่ มีรายละเอียดมากและไม่สามารถสอน
ดว้ยส่ือ Power point หรือศึกษาดูงานแลว้ท าให้นกัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะได ้จึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชส่ื้อของ
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จริงท่ีติดตั้ งกับรถบรรทุกซ่ึงมีโครงสร้าง ส่วนประกอบ  
และสามารถแสดงขอ้มูลต่างๆ ตามระบบการท างานจริงจึง
จะท าใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะได ้แต่การ
น าส่ือของจริงท่ีเป็นรถบรรทุกมาใช้สอนนักศึกษาตอ้งใช้
งบประมาณมาก และในระหว่างท่ีมีการฝึกทกัษะย่อมท า
ให้ชิ้นส่วน  และระบบต่างๆ  เกิดการสึกหรอ เส่ือมสภาพ 
ส่งผลท าใหร้ถบรรทุกไม่อาจน าไปใชง้านจริงได ้
จากสภาพปัญหาดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก เพื่อน าไปใช้
จดัการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ซ่ึงจะท าให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง การท างาน ตรวจสอบ 
วิ เคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง และการบ ารุงรักษาเบรก
รถบรรทุก ช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองล่างและส่ง
ก าลงัยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
2.1 เพื่อสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก 
2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก 
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อของ
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี
การสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเพื่อใชจ้ดัการเรียนการ
สอนคร้ังน้ีใชแ้นวคิดดงัน้ี 
    แนวคิดท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการ
ศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญในเร่ืองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแผนการ
ศึกษาของชาติ ให้มุ ่งจัดการศึกษาตามความถนัด ความ
สนใจ และความสามารถของแต่ละคนเป็นเกณฑ ์ดงัเห็นได้
จากการจัดระบบห้องเ รียนโดยใช้อายุเ ป็นเกณฑ์ ใช้
ความสามารถเป็นเกณฑ ์และนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนอง
แนวคิดพ้ืนฐานน้ี คือ การเรียนแบบไม่แบ่งชั้ น (Non-
GradedSchool) แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text 

Book) เคร่ืองช่วยสอน (Teaching Machine) การสอนเป็น
คณะ (Team Teaching) การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School 
with in School) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction) [4] 
    แนวคิดท่ี 2 การเรียนการสอนแนวใหม่ เป็นการน า
แนวคิดวิธีการ กระบวนการหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลกัสูตร ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ารศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรม และ
ประหยดัเวลา [5] 
    แนวคิดท่ี 3 การใช้ส่ือช่วยสอน ส่ือการสอนมีอยู่
หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท การเลือกส่ือการ
สอนมีความส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน 
อยา่งไรก็ตามในการเลือกส่ือการสอนพึงระลึกไวเ้สมอว่า 
ไม่มีส่ือการสอนอนัใดท่ีใชไ้ดดี้ท่ีสุดในทุกสถานการณ์ ใน
การตัดสินใจเลือกใช้ส่ือการสอนต้องพิจารณาถึงปัจจัย
หลายๆ อยา่งร่วมกนั ผูใ้ชส่ื้อไม่ควรยกเอาความสะดวก ความ
ถนดั หรือความพอใจส่วนตวัเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกส่ือ
การสอนเพราะอาจเกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอน
ได ้[6] 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนหลงั (One Group Pretest-Posttest Design)  

 

ตวัแปรตน้ 
ชุดฝึกสถานการณ์ 

จ าลองเบรกรถบรรทุก 
 

ตวัแปรตาม 
1. คุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์ 
    จ  าลองเบรกรถบรรทุก 
2. ประสิทธิภาพของชุดฝึก 
    สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก 
3. ความพึงพอใจของนกัศึกษา 
    ท่ีมีต่อชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง 
    เบรกรถบรรทุก 
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 1. กลุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ชั้นปี

ท่ี 2สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 20 คน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองล่างและส่งก าลงัยาน
ยนต ์ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2560 

2. การออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นการสร้าง

ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก ประกอบดว้ย 
2.1 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วิเคราะห์งาน

และเน้ือหา รวบรวมหัวเร่ือง ประเมินความส าคญัของหัว
เร่ืองความรู้และทกัษะจนไดว้ตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   2.2สร้างใบเน้ือหาโดยน าวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมา
ก าหนดเน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 
4หวัขอ้เร่ืองดงัน้ี 

2.2.1 เบรกลม 
2.2.2 เบรกลมดนัน ้ ามนั 
2.2.3 เบรกมือแบบใชล้ม 
2.2.4 เบรกมือแบบใชล้มดนัน ้ ามนั 

2.3 สร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก 
พิจารณาจากวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและให้มีความ
สอดคลอ้งกบัใบเน้ือหา การสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุกมี 3 ระยะดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 สร้างชุด ฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก
รถบรรท ุก ระยะ นี้  ช ุด ฝึ กสถานการณ์จ าลอง เบรก
รถบรรทุก แบ่งเป็น 2หัวขอ้เร่ือง คือ เบรกลมดนัน ้ ามนั 
และเบรกมือแบบใชล้มดนัน ้ ามัน มีคุณสมบัติ คือ แสดง
โครงสร้าง ส่วนประกอบ การท างาน ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัญหา และบ ารุงรักษา จ ุดอ่อนของชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีสร้างข้ึน คือ โครงสร้างทึบช้ินส่วน
ต่างๆ มองเห็นไม่ชดั ท่อลมท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งช้ินส่วนเป็น
ทั้งท่อพลาสติกและท่อเหลก็ และมีน ้ าหนกัมาก ดงัภาพท่ี 1   
 

 

 

ภาพท่ี 1 ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีสร้างคร้ัง
แรก 

 

ระยะท่ี 2 พฒันาชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก
รถบรรทุก ในระยะน้ี ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก
รถบรรทุก แบ่งเป็น 3 หัวขอ้เร่ือง คือ เบรกลม  เบรกลมดนั
น ้ ามนั และเบรกมือแบบใช้ลมดันน ้ ามัน คุณสมบัติ คือ 
แสดงโครงสร้าง ส่วนประกอบ การท างาน ตรวจสอบ 
วิ เคราะห์ ปัญหา และบ า รุง รักษา จุดอ่อนของชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีพฒันาคร้ังน้ี คือ ไม่
สามารถแสดงการท างานของเบรกมือแบบใช้ลม ไม่
สามารถแสดงค่าของแรงดันน ้ ามนัเบรกขณะเหยียบและ
ปล่อยเบรกและท่อลมท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งช้ินส่วนต่างๆ เป็น
ทั้งท่อพลาสติกและท่อเหลก็ ดงัภาพท่ี 2   
 

 
 

ภาพท่ี 2 ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีพฒันาระยะ 
2 

ระยะท่ี 3 พฒันาชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก
ในระยะน้ี  ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก 
แบ่งเป็น 4 หวัขอ้เร่ือง คือ เบรกลม เบรกลมดนัน ้ ามนั เบรก
มือแบบใชล้ม และเบรกมือแบบใชล้มดนัน ้ ามนั คุณสมบติั 
คือ สามารถแสดงโครงสร้าง ส่วนประกอบ การท างาน 
ตรวจสอบ  วิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษา จุดแข็งของ
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีพัฒนา คือ 
ช้ินส่วนท่ีใชท้ั้งหมดเป็นช้ินส่วนเหมือนจริงในรถบรรทุก 
มีเกจวดัแรงดนัน ้ ามนัเบรกขณะเหยียบและปล่อยเบรก มี
เกจวดัลมในท่อลมของแต่ละวงจรเบรก ท่อลมท่ีใชเ้หมือน
จริงและสามารถถอดเปล่ียนได้  และออกแบบต าแหน่งใน
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียน
การสอน ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกท่ีสมบูรณ์ 
 

2.4 สร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบแบ่ง
ออกเป็น3 ส่วนดงัน้ี 

2.4.1 แบบฝึกหัด ส าหรับวดัความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียนในระหว่างเรียนแต่ละหัวขอ้เร่ือง โดยผูวิ้จัยสร้าง
แบบฝึกหัดชนิดเลือกตอบส าหรับภาคทฤษฎีใชท้ดสอบ
ความกา้วหนา้ในภาคทฤษฎี และแบบฝึกหดัแบบอตันยั
ส าหรับภาคปฏิบติั จ านวน4 แบบฝึกหดั ใชท้ดสอบ
ความกา้วหนา้ คิดเป็น 30 คะแนน 

2.4.2 แบบทดสอบก่อน เรียน  ผู ว้ ิจ ยัสร ้า ง
แบบทดสอบก่อนเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ส าหรับ
ภาคทฤษฎี จ านวน 20 ขอ้ คิดเป็น 20 คะแนน 

2.4.3 แบบทดสอบหลงั เรียน  ผู ว้ ิจ ัยสร ้า ง
แบบทดสอบหลังเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก ส าหรับ
ภาคทฤษฎี จ านวน 20 ข้อและแบบทดสอบส าหรับ
ภาคปฏิบติั จ านวน 10 ขอ้ คิดเป็น 30 คะแนน 

2.4.4 การทดลองใช้ เม่ือท าการสร้างข้อสอบท่ี
ครอบคลุมวตัถุประสงค ์การสอนไดแ้ลว้ จึงน าชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก ไปใชก้บันกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี  2  ท่ีเคยเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเคร่ือง
ล่างและส่งก าลงัยานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์ 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
จ านวน 20 คน และใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน    

2.5 สร้างแบบประเมินคุณภาพ ผูว้ ิจ ัยสร้า งแบบ
ประเมินส าหรับใชป้ระเมินคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุก เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จากนั้ นน าแบบประเมินคุณภาพให้ผู ้เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content 
Validity) และภาษาท่ีใช้ และท าการปรับปรุงแก้ไขแบบ

ประเมินคุณภาพตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจนได้แบบ
ประเมินคุณภาพฉบบัสมบูรณ์ 

2.6 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากนั้นน าแบบสอบถามความพึง
พอใจใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้และ
ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญจนไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจ
ฉบบัสมบูรณ์ 

2.7 จดัท าคู่มือครู โดยการน าเอกสารในแต่ละขั้นตอน
มารวบรวมจดัท ารูปเล่มเป็นคู่มือครู ส าหรับช่วยในการสอน
ของครู โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 

2.7.1 แผนการจดัการเรียนรู้ แสดงรายละเอียดขอ้มูล
ดงัน้ีสาระส าคญั วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนการสอน เวลาสอน ส่ือการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

2.7.2 แบบฝึกหดั และเฉลยค าตอบแบบฝึกหดั   
2.7.3 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และเฉลย

ค าตอบแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน   
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์หา
คุณภาพ ได้แก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) และสถิติที่ใชป้ระเมิน
ประสิทธิภาพชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกโดย
ใชสู้ตร E1/E2 

 

3. ผลการวจิยั 

1. ผลการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก
พบวา่ 
มีขนาด ยาว 120 ซม. กวา้ง 80 ซม. และสูง 70 ซม.  
ควบคุมการท างานดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั ใชแ้สดงโครงสร้าง  
การท างานตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และบ ารุงรักษา
เบรกรถบรรทุก จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ เบรกลม เบรกลมดนั
น ้ ามนั เบรกมือแบบใชล้ม และเบรกมือแบบใชล้มดนัน ้ ามนั 

2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก  
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การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1แสดงการประเมินคุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์
จ าลอง 

เบรกรถบรรทุก 
 

รายการ X  S.D. ระดบั 
1. รูปลกัษณ์การออกแบบ 4.76 0.40 ดีมาก 
2. ความคงทน แขง็แรง 4.80 0.52 ดีมาก 
3. ความประณีต เรียบร้อย  4.67 0.42 ดีมาก 
4. ใชว้สัดุถูกตอ้ง 4.84 0.35 ดีมาก 
5. ติดตั้งช้ินส่วนต าแหน่งเหมาะสม 4.81 0.42 ดีมาก 
6. ความสามารถในการท างาน 4.57 0.33 ดีมาก 
7. ความสามารถในการตรวจสอบ 4.52 0.60 ดีมาก 
8. ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา 4.64 0.52 ดีมาก 
9. ความสามารถในการบ ารุงรักษา 4.72 0.46 ดีมาก 
10. ความปลอดภยัในการใชง้าน 4.53 0.36 ดีมาd 
11. ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 4.40 0.72 ดี 
12. การจดัเก็บอุปกรณ์หลงัการใชง้าน 4.48 0.34 ดี 
13. การบ ารุงรักษาหลงัการใชง้าน 4.68 0.40 ดีมาก 
14. ความคุม้ค่าในการผลิต 4.85 0.30 ดีมาก 
15. ประโยชน์ของชุดฝึก 4.92 0.36 ดีมาก 

รวมค่าเฉล่ีย 4.64 0.22 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 1คุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(X = 4.64, S.D. 
= 0.22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก และดี โดยขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี
มากมีจ านวน 13 ขอ้ และขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมี
จ านวน 2 ขอ้ 

3. ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก
รถบรรทุก 

การวิเคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุก ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2แสดงประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรก 

 บรรทุก 
 

รายการ N ∑X ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

คะแนนแบบฝึกหดั (E1) 20 514 25.70 85.66 
คะแนนแบบทดสอบ (E2) 20 521 26.05 86.83 

 

จากตาราง 2 ประสิทธิภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุก มีคะแนนเฉล่ียของแบบฝึกหัดเท่ากบั 25.70 

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.66 และคะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบเท่ากบั 26.05 คิดเป็นร้อยละ 86.83 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดไวท่ี้ 80/80  

4. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุก 

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึง
พอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง เบรกรถบรรทุก 
 

รายการ X  S.D. ระดบั 
1. ส่วนประกอบของเบรกลม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
2. การท างานของเบรกลม 4.68 0.62 มากท่ีสุด 
3. การตรวจสอบเบรกลม 4.54 0.55 มากท่ีสุด 
4. การวิเคราะห์ปัญหาเบรกลม 4.45 0.63 มาก 
5. การบ ารุงรักษาเบรกลม 4.62 0.53 มากท่ีสุด 
6. ส่วนประกอบของเบรกลมดนัน ้ามนั 4.82 0.46 มากท่ีสุด 
7. การท างานของเบรกลมดนัน ้ามนั 4.64 0.42 มากท่ีสุด 
8. การตรวจสอบเบรกลมดนัน ้ามนั 4.50 0.56 มากท่ีสุด 
9. การวิเคราะห์ปัญหาเบรกลมดนั 4.40 0.46 มาก 
10. การบ ารุงรักษาเบรกลมดนัน ้ามนั 4.48 0.42 มาก 
11. ส่วนประกอบของเบรกมือ 4.80 0.44 มากท่ีสุด 
12. การท างานของเบรกมือ 4.66 0.32 มากท่ีสุด 
13. การตรวจสอบเบรกมือ 4.64 0.30 มากท่ีสุด 
14. การวิเคราะห์ปัญหาเบรกมือ 4.45 0.46 มาก 
15. การบ ารุงรักษาเบรกมือ 4.60 0.40 มากท่ีสุด 
16. ประโยชน์ของชุดฝึก 4.88 0.38 มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉล่ีย 4.58 0.27 มากท่ีสุด 
 

 

จากตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด(X = 4.58, S.D. = 0.27) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก โดย
ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีจ านวน 12 ขอ้ 
และขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากมีจ านวน 4 ขอ้ 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
1. คุณภาพของชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเน่ืองจากการสร้างชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก ไดด้ าเนินการตามวิธีการ
วจิยัและพฒันานวตักรรมอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ีผูว้ิจยัน า
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ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกเขา้ร่วมประกวด
ผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ของส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และได้รับค าแนะน าให้พัฒนาปรับปรุงชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกจากผู เ้ ชี่ยวชาญ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กาญจนาเงารังษี รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สุธี  อกัษรกิตต์ิ และรองศาสตราจารยด์ร.ปริ
นทร์ ชัยวิสุทธางกูร ดังนั้นเม่ือน าชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุกท่ีพัฒนาปรับปรุงเสร็จแล้วให้ผู ้เช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จึง
แสดงว่าเหมาะส าหรับใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ซ่ึง
สอดคล้องแนวทางการประเมินคุณภาพนวตักรรมของ
รัตนะ บัวสนธ์  [7] ท่ีก ล่าว่ าก ารรวบรวมข้อมูลของ
นวตักรรมในทุกด้านหลังจากการทดลองใช้เพื่อจะให้ได้
ข้อมูลเก่ียวกับนวตักรรมอันจะน าไปสู่การตัดสินใจตีค ่า
นวตักรรมวา่ดีหรือไม่ดี ประสบความส าเร็จหรือไม่ และมี
ส่วนใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนกว่าเดิม และในการ
ประเมินนวตักรรมจะตอ้งพิจารณาเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
รอบดา้นจากผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบั
นวตักรรมนั้นๆ 

2. ชุด ฝึกสถานการณ์จ าลอง เบรกรถบรรท ุก มี
ประสิทธิภาพ83.75/85.62 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑที์่ตั้งไว ้ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบชุดฝึกสถานการณ์จ าลอง
เบรกรถบรรทุกตามหลักวิศวกรรม มีการศึกษาหลักสูตร 
วิเคราะห์เน้ือหา กิจกรรม  ก าหนดจุดประสงค์ การวางแผน
การสอน ท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบ จดัท าคู่มือครู รวมถึง
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุกผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ ดงันั้นเมื่อใชเ้ป็น
ส่ือการสอนท าให้นักศึกษาสนใจ ตั้งใจเรียน สนุกไม่น่า
เบ่ือ และต่ืนเตน้เหมือนเรียนกบัรถบรรทุกจริง ในส่วนของ
แบบทดสอบ ผูว้ิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสอดคลอ้ง โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC) ตั้ งแต่  0.50 ข้ึนไป นอกจากน้ียงัได้หา
คุณภาพของขอ้สอบตามแนวทาง ของบุญชม ศรีสะอาด 
[8] โดยเลือกขอ้สอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 
และมีค่าจ าแนกระหวา่ง 0.2-1.00เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบ และเม่ือ
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษา
สูงข้ึน กล่าวคือมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิตร์ มณีสุวรรณ [9] และอภิชาต 
เ นินพรหม [10] ท่ีก ล่าวว่าการหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมก่อนน าไปใช้จริงจะช่วยท าให้นวัตกรรมมี
คุณภาพ   

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าชุดฝึก 

จ าลองเบรกรถบรรทุกที่สร้างข้ึนมีความเหมือนกบัเบรก
ของรถบรรทุก สามารถจ าลอง แสดงขอ้มูลต่างๆทดสอบ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ท าให้การเรียนการ
สอนสนุก  ดัง ท่ี โ จ นส ์ [11] ว ่า ก า ร สร ้า ง ก ิจ ก ร ร ม
สถานการณ์จ าลองมีความมุ่งหมายเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึก
บูรณาการต ่างๆ  จ ากสถานการณ์จ าลองเข้าด้วยกัน 
เน่ืองจากสถานการณ์จ าลองมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณ์
ในชีวิตประจ าวนั ท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวได้จริง นอกจากน้ี
สถานการณ์จ าลองยงัมีความมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืน ดังนั้ นการ
จดัการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกสถานการณ์จ าลองจึงเป็น
การเปลี่ยนวิธีสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั และสอดคลอ้ง
กบัสุขสม  สิวะอมรร ัตน ์ [12] ท่ี ได้ ศึ กษาผลการใช้
สถานการณ์จ าลองท่ีมีต่อความสามารถในการท างานกลุ่ม
ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสามารถพฒันาความสามารถ
ในการท างานกลุ่มได ้ทั้ งน้ีเพราะนักเรียนได้รับการสอน
อยา่งเป็นระบบ การปฏิบติังานกลุ่มดว้ยสถานการณ์จ าลองท่ี
สร้างข้ึนท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจ อีกทั้งยงัได้
ฝึกปฏิบติัจริงท าใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
8.1 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

8.1.1ควรศึกษาคู ่มือการใชง้านชุดฝึกสถานการณ์
จ าลองเบรกรถบรรทุกใหเ้ขา้ใจก่อนใชจ้ดัการเรียนการสอน 

8.1.2 ควรเปิดสวติชใ์หร้ะบบสร้างแรงดนัลมจน
แรงดนัลมเตม็ถงัจึงใชง้านชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก
รถบรรทุก 
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8.1.3 ไม่ควรปรับตั้งกาวานาใหแ้รงดนัลมเกิน 5 
kg/cm2 

8.1.4 แรงดันลมท่ีเหมาะส าหรับการใช้ชุดฝึก
สถานการณ์จ าลองเบรกรถบรรทุก คือ 3.50-4.50 kg/cm2 

8.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
8.2.1 ควรออกแบบชุดดรัมเบรกท่ีลอ้ใหส้ามารถ

มองเห็นการท างานของผา้เบรก 
8.2.2 ควรพฒันาชุดฝึกสถานการณ์จ าลองเบรก

รถบรรทุกโดยใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นตน้ก าลงัในการขบัเคล่ือน
ป๊ัมลม 
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การจัดการความรู้เพ่ือผลติพืชปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
Knowledge Management for Safety Vegetable Production of Agriculturist Group  

by Sufficiency Economic. 
 

บรรชร  กล้าหาญ1,*  และรุ่งทพิย์  กล้าหาญ2 
 
 
 

Abstract 

 Our members had been affected from agriculture production therefore they tried to find the way to live on their 
own so when they know aboutorganicagriculture they tried to learnand adepttheir behaviorabout vegetable productionby 
reducing the use of chemical in their agricultural practices. Pre chemical soil preparation as a condition of organic 
vegetables produces. Then they group up to be organic community enterprise and development of enterprise for more 
sustainability and analysis current issue and future outlook for the group found that strength and opportunities of 
sustainable development, able to manage them self, keep group ideology and make ability to self-reliance among the social, 
economic and culture. 

 The knowledge management in organic vegetables grow is from plan, action, doing, review results of our 
members occur knowledge into 6 way 1.knowledge in group system management about members properties assign, leader 
and members development, build morale, welfare system, evaluation and show the result to members. 2. Knowledge in 
maintain the fertility of the soil and weeding. 3. Knowledge in seeds selection and preparation. 4. Knowledge in growth 
planning. 5. Knowledge in eliminate pest with combination.  6.knowledge in organic vegetables management. 

   
Key words : Knowledge  Management  ,  safety vegetable Production  ,  Sufficiency Economic. 
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บทคดัย่อ 

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ เคย
ไดรั้บผลกระทบจากการผลิตสินคา้การเกษตรเชิงเด่ียว จึง
พยายามแสวงหาแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้  ดงันั้นเม่ือไดรั้บรู้เร่ืองเกษตรปลอดสารพิษ จึง
พยายามศึกษาเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต
พืชผักเ ร่ิมจากการลดการใช้สารเคมีเข้าสู่ภาวะเกษตร
ปลอดภยั การเตรียมดินให้ปลอดจากสารเคมีตามเง่ือนไข
ของการผลิตผกัปลอดสารพิษ   และการรวมกลุ่มแบบค่อย
เป็นค่อยไป  จนเกิดกลุ่มวิสาหกิจผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษ     
และเพ่ือพฒันากลุ่มใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนืจึงมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัปัญหาพร้อมสร้างมุมมองอนาคตของกลุ่ม   ท าให้
พบว่า  กลุ่มมีจุดแข็งและโอกาสพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  ให้
สามารถบริหารจดัการตนเอง รักษาอุดมการณ์ของกลุ่มและ
สร้างความสามารถในการพ่ึงตนเอง ท่ามกลางสภาพสังคม
เศรษฐกิจและวฒันธรรม  ส าหรับการจดัการความรู้เพื่อ
การปลูกผกัปลอดสารพิษ  เกิดจากการร่วมคิด  วางแผน  ลง
มือปฏิบัติ  ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติของสมาชิกใน
กลุ่ม  ท าให้เกิดความรู้ของกลุ่ม  6  ด้านคือ  1. ด้านการ
จัดระบบการบริหารกลุ่มเก่ียวกับ การก าหนดคุณสมบัติ
ระเบียบปฏิบติัของสมาชิก การพฒันาผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม 
การสร้างขวญั ก าลงัใจ ระบบสวสัดิการ การประเมินผลและ
แจง้ผลใหส้มาชิกทราบ  2. ดา้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการก าจดัวชัพืช3. ดา้นการคดัเลือกและเตรียม
เมล็ดพนัธ์ุ  4.  ดา้นการวางแผนเพาะปลูก    5. ดา้นการ
ก าจดัศตัรูผกัอินทรียแ์บบผสมผสาน  6. ดา้นการดูแลผลิต
ผกัอินทรีย ์

 

1. บทน า 
รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาสภาพผลผลิตทาง

การเกษตรของประเทศ มีการพึ่งสารเคมีในปริมาณมากจน
เกินความจ าเป็น ท าใหต้น้ทุนการผลิตอาหารทางการเกษตร
สูงข้ึน และมีสารพิษตกค้างในผลผลิตและส่ิงแวดล้อม 
ส่งผลให้ผลผลิตไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  จึงมีการก าหนด
นโยบายใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติ ปี 2548 – 2550 ท่ี
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการผลิตโดยให้ลด ละ เลิก การใช้

สารเคมีทางการเกษตรและให้มีการรณรงค์ให้ความรู้
ปฏิบติัการ และใชส้ารชีวภาพจากวสัดุธรรมชาติท่ีเน้นการ
ใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพแก่เกษตรกรเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต คืน
ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินดว้ยเกษตรอินทรียชี์วภาพ ส่งผล
ใหผ้ลผลิตทางการเกษตรปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภค 

 ท่ีผา่นมา มีเกษตรกรหลายพ้ืนท่ีไดร้วมกลุ่มเรียนรู้
พฒันาตนเองในการด าเนินอาชีพเกษตรด้วยการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ  จนสามารถปลดเปล้ืองภาวะหน้ีสิน  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  สามารถเป็นแบบอยา่ง  และขยายการ
เรียนรู้การจดัการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง  เ กิดการรวมก ลุ่ม  พัฒนา เ ป็น ศูนย์ เ รี ยน รู้
เกษตรกรรมเชิงคุณธรรมในชุมชน  เ ป็นการสั่งสม
ประสบการณ์ภูมิรู้ภูมิธรรมดา้นการผลิตผกัปลอดสารพิษ  ท่ี
มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติแต่ความรู้การผลิตผกัปลอดสารพิษของชุมชน  
ยงัมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ียงัแฝงเร้นอยู่ในตวัคน  ลกัษณะ
เช่นน้ีหากมีการปรับใช้หลักการจัดการความรู้อย่าง
เหมาะสมเช่ือว่า จะเป็นหนทางหน่ึงท่ีไม่เพียงจะช่วย
รวบรวม จัดเก็บ  และถ่ายทอดความรู้การผลิตผกัปลอด
สารพิษ ให้พฒันาจากความรู้ท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะหรือความรู้ท่ี
ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เกิดเป็นความรู้ซ่ึงมีการบนัทึก
อย่าง เ ป็นระบบและขยายฐานการ เ รียน รู้ สืบต่อไป   
องคป์ระกอบส าคญัในการจดัการความรู้คือ ตอ้งมีการสร้าง
เวทีหรือ พ้ืน ท่ี เ พ่ือระดมความคิดแลกเป ล่ียนข้อ มูล
สารสนเทศและสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั  ในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ   ตอ้งมีการเสริม เทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  (ชินภทัร   ภูมิรัตน .ส านักเลขาธิการ
สภาการศึกษา , 2545, หนา้ 17 – 18)    

ด้วยบริบททางสังคมเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  กลุ่มเกษตรกรจ าเป็นต้องมีพฒันากลไกการ
จัดการความรู้การผลิตพืชปลอดสารพิษ  ให้สามารถน า
ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกลบัไปใชใ้หม่และสร้างให้เกิดวงจรการ
พัฒนาความ รู้ เ พ่ือการผ ลิตผักปลอดสารพิษ  ตั้ ง แต่
กระบวนการวางแผน  การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ  การดูแลการ
ผลิต  การเก็บเก่ียว  การจัดการตลาด  การรวมกลุ่ม  การ
สร้างเครือข่าย  และรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อ
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ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  จึงมีค าถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้เพ่ือผลิตผกั
ปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรว่า    มีการ เ รียนรู้และ
พฒันาการปลูกผกัปลอดสารพิษอยา่งไร  มีการจดัการตลาด
อยา่งไร  มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายอย่างไร    มี
ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือขอ้จ ากดัในการผลิตผกั
ปลอดสารพิษ  และจะเสริมสร้างประสิทธิผล ความยัง่ยืน
การผลิตผกัปลอดสารพิษไดอ้ยา่งไร 

    
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความตระหนัก
ร่วมในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาความรู้การผลิตผัก
ปลอดสารพิษตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู ้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
กระบวนการวิจัยเพื่อการสังเคราะห์และพัฒนาความรู้
ร่วมกนั   จึงเลือกใชเ้ทคนิควิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) 

แผนการด าเนินงานวจิยั    
 1. การศึกษาเอกสารและการพฒันาเคร่ืองมือ 
 1.)  การศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  

การพฒันาแบบยัง่ยืน  การเกษตรอินทรีย ์ หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการจัดการความรู้  การเ รียนรู้ เ ชิง
ประสบการณ์   และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.)    การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  ก าหนด
เคร่ืองมือในการวิจยัหลายประเภท  ไดแ้ก่   แบบสัมภาษณ์   
ประเด็นการสนทนากลุ่ม   การจดัเวทีเรียนรู้    อุปกรณ์เพื่อ
การบนัทึกขอ้มูล   

วธีิด าเนินการวจิยั 
1.)  ระยะก่อนท าการวจิยั (Pre – Research  

Phase)เตรียมชุมชนใหมี้ความพร้อมในการวจิยัและสร้าง

ความคุน้เคยไวว้างใจระหวา่งกนั  โดยการสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน  และการส ารวจชุมชนดา้นสภาพ

พ้ืนท่ี   

2.)  ระยะการจดัท าแผน (Planning Phase)เป็น

การวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆร่วมกนัของกลุ่มเกษตรกรแกนน าท่ี

เขา้ร่วมโครงการวจิยั  เพ่ือร่วมตดัสินใจวางแผนกิจกรรม 

โดยการจดัเวทีเรียนรู้คร้ังท่ี 1 วเิคราะห์สภาพการปลูกพืช

ปลอดสารพิษ และ การจดัเวทีเรียนรู้คร้ังท่ี  2  วเิคราะห์

ความสมัพนัธ์ของการปลูกผกัปลอดสารพิษในมิติเศรษฐกิจ  

สงัคม วฒันธรรม 

3.) ระยะการก าหนดแผนงาน:  

 การจัดเวทีเ รียนรู้คร้ังท่ี  3  เ ร่ือง  การจัดท า

วิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์และแผนการผลิตพืชผักปลอด

สารพิษตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

4.)  ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation  

Phase) เติมเต็มความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกรเพ่ือสร้างความ

มัน่คงในการผลิตพืชผกัปลอดสารพิษ  โดยการศึกษาดูงาน

การอนุ รักษ์สายพัน ธ์ุ   พรรณพืช  ณ สวนพันพรรณ   

การศึกษาดูงานการปลูกพืชผกัอินทรีย์  ณ สวน Monkey  

Club  การฝึกอบรมการประกอบอาหารจากผกัอินทรีย ์  ณ 

โรงเรียนสอนท าอาหารพันพรรณ  กิจกรรมการถอด

บทเรียนภูมิรู้เร่ืองการผลิตพืชปลอดสารพิษ   

5.)ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Monitoring and Evaluation Phase) โดยการจดัเวทีเรียนรู้  

น าเสนอผลการวจิยัเพื่อใหชุ้มชนไดต้รวจสอบ 

การรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตพืชผัก

ปลอดสารพิษแม่วาง  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  โดยวิธีการท่ี

หลากหลายเพื่อให้การวิจัยสมบูรณ์  มีความเท่ียงตรง  

ตรวจสอบได ้โดยการศึกษาเอกสาร  การสังเกต  การศึกษา

ภาคสนาม  การสมัภาษณ์   การสนทนากลุ่ม  และการจดัเวที

เรียนรู้    

การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผล 

ทุกระยะของการวิจัยไดน้ าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม

ไดม้าตรวจสอบกบัค าถาม  วตัถุประสงค์และกรอบคิดการ

วิจัย จากนั้นจัดท าหมวดหมู่ของขอ้มูลพร้อมน าเสนอใน

ลกัษณะของการอธิบายเชิงพรรณา และจัดท ารายงานการ

วจิยั ท่ีส าคญัคือไดมี้การน าเสนอผลการวจิยัแก่กลุ่มเกษตรท่ี
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เขา้ร่วมการวจิยัเพ่ือร่วมอภิปรายเติมเต็มจนกระทัง่ไดข้อ้มูล

ท่ีสมบูรณ์จึงจดัท าเอกสารรายงานเพ่ือเผยแพร่ 

 

3. ผลการวจิยั 

การวเิคราะห์ศักยภาพและก าหนดแนวทางพฒันากลุ่มฯ 
จุดแข็งของกลุ่มคือการมีพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง ดิน

และแหล่งน ้ ามีความอุดมสมบูรณ์  การสนบัสนุนจากองคก์ร
ทอ้งถ่ิน  มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป มีประสบการณ์ดา้นการ
ผลิตผกัปลอดสารพิษ  การตลาดและการจดัการกลุ่ม   มีองค์
ความรู้การผลิตผกัปลอดสารพิษและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่ม 

โอกาสของกลุ่มคือ ความต้องการผู ้บ ริโภค  การ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  นโยบายของภาครัฐ และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 จุดอ่อนคือ  ปัญหาทุนหมุนเวียนส าหรับเกษตรกร
รายใหม่ท่ีสนใจเป็นสมาชิกกลุ่ม  ขาดแคลนแรงงาน และ
ขาดทักษะการจัดการเพาะปลูกดูแลส าหรับพืชชนิดใหม่ 
ส่งผลต่อความมุ่งมัน่ส าหรับเกษตรกรรายใหม่และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในพ้ืนท่ี 

ส่ิงท่ีคุกคามได้แก่ ขาดความเขา้ใจและตระหนัก
ของคนในชุมชนต่อการบริโภคผกัปลอดภยัตามธรรมชาติ  
การศึกษาแผนใหม่และค่านิยมเร่ืองงานอาชีพ  
การจดัการความรู้เพ่ือผลติพืชปลอดสารพษิ 

สมาชิกของกลุ่มได้ร่วมกันคิด   วางแผน  ลงมือ
ปฏิบติั  ทบทวนประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาสู่การ
พฒันากลุ่มจากการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ  ขาดการ
ยอมรับจากคนทัว่ไป  สู่การรวมกลุ่มแบบเป็นทางการ   โดย
การจัดระบบการบริหารกลุ่มชดัเจน ซ่ึงส่งผลต่อการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม  ก่อให้เกิดภูมิรู้และภูมิธรรมใน
กระบวนการผลิตพืชอินทรีย ์นบัตั้งแต่การรับสมาชิก   การ
วางแผนการคดัเลือกจัดเก็บเมล็ดพนัธ์ุ    การดูแลการผลิต   
การเก็บเก่ียว   การจดัการตลาด  การรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่าย    ซ่ึงประสบการณ์ท่ีสั่งสมดังกล่าวเกิดเป็นองค์
ความรู้ของกลุ่ม   ซ่ึงกลุ่มพยายามด าเนินการจัดรวบรวม
ความรู้ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มท่ีเกิดจากการสะสมตลอด
ระยะ เ วลา ท่ี ผ่ าน    นับ เ ป็น ภู มิ รู้ ภู มิ ธรรม ท่ี เ กิดจ าก
ประสบการณ์จริง   ท่ามกลางการต่อสู้เพ่ือการด ารงอยู่ของ

กลุ่มก่อเกิดเป็นองคค์วามรู้ในหลายดา้นท่ีสามารถถ่ายทอดสู่
คนรุ่นใหม่ชุมชนและสังคมในระดับกวา้ง   ประกอบด้วย
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการก าจัดวชัพืชด้านการคดัเลือกและ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุดา้นการก าจดัศตัรูผกัปลอดสารพิษและดา้น
การเพาะปลูกดูแลผกัปลอดสารพิษ 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลติผกัปลอดสารพษิ 

ปัจจยัภายนอก  ไดแ้ก่ การส่งเสริมสนับสนุนจาก
เจา้หน้าท่ีรัฐ และภาคเอกชนท่ีให้การศึกษาอบรมหลกัการ 
และเทคนิควิธีการผลิตผกัปลอดสารพิษ   การท าจุลินทรีย์
ชีวภาพ   การดูงานต้นแบบความส าเร็จของการปลูกผัก
อินทรีย ์ การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการจัดการผกัปลอด
สารพิษ   การน าพาหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงานกิจกรรม
ของกลุ่ม  ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในพลงัความรู้ของตนเอง    
การน าพากลุ่มร่วมประชุมสัมมนา จัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานสู่สาธารณชน  หรือการประสานผู ้บริโภคร้านค้า
เพ่ือให้เกษตรกรได้เจรจาจ าหน่ายผลผลิต   รวมทั้ งความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพผกัให้ตรง
กับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลประโยชน์ของสมาชิก    
การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก  คุณลกัษณะสมาชิกกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะการเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตมีความมานะอดทน ขยนั
ขนัแข็ง ปรับใช้เวลาอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพนัธ์   มี
ทักษะการ ส่ือสารและสามารถบ ริหาร เวลา  ให้ เ กิด
คุณประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้ งชุมชนมี
ความสามารถวางแผนการผลิตมีความรู้ ความสามารถ 
จัดการเทคโนโลยีส าหรับการผลิตพืช  การมีผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง รักการเรียนรู้ พฒันาตนเอง พฒันากลุ่มและ
ชุมชนของตนเอง  มีความเสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การบริหารงานกลุ่ม   ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มแม่วางเกษตรอินทรีย์อีก
ประการหน่ึงคือ   มีการบริหารจดัการกลุ่ม  ท่ีมีประสิทธิภาพ  
เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการปลูกพืชปลอด
สารพิษ  1.ความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีพฒันาการท่ีต่อ
ยอดจากความรู้เดิมเก่ียวกับการปลูกผกัของชุมชนซ่ึงเป็น
ความรู้พ้ืนฐานของวถีิชุมชนท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติ 
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  2.ความรู้จากภายนอก เกิดจากหน่วยงานภาครัฐเขา้มา
ส่งเสริมการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้รับการศึกษาอบรมและศึกษาดู
งานเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่   ระบบชีววิถี  เกษตรผสมผสาน   
เกษตรยัง่ยืน  เกษตรปลอดภัยและการท าบัญชีครัวเรือน  
ฯลฯ   ท าใหเ้กิดความต่ืนตวัสู่การปรับเปล่ียนระบบการผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ
แบบหลวมๆ ส าหรับเกษตรกรท่ีมีความสนใจร่วมกนั 

3.ความรู้จากความมุ่งมัน่ยกระดบัของกลุ่มเกษตรกร เกิด
จากความตระหนักในคุณค่าของชีวิตท่ีเกิดจากการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ   ท่ีสร้างสุขภาพท่ีดี   ลดรายจ่าย เป็นอาชีพท่ีดี   
เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือยกระดบัความรู้   โดยการคน้หาขอ้มูล
กฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนกลุ่มผูป้ลูกผกั
ปลอดสารพิษ     เทคนิควิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษ   การ
จดัการตลาด  โดยน าเอาความรู้ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัการ
ปลูกผกั  และภูมิปัญญาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาปรับใช้กับ
ขอ้มูลความรู้สมยัใหม่เพ่ือการปลูกผกัปลอดสารพิษเพ่ือการ
จ าหน่าย    จนสามารถพฒันาสู่การเป็นกลุ่มแม่วางเกษตร
อินทรียแ์ละมีการวางแผนการผลิต  การตลาด  การจัดตั้ ง
กองทุน   การรวมกลุ่มศึกษาวจิยั ฯลฯ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยพบว่า การจัดการความรู้เพ่ือพฒันาการ
ผลิตผักปลอดสารพิษตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   ใชห้ลกักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเป็น
เคร่ืองมือส าคญั โดยก าหนดให้ “คน” เป็นทั้ง “ปัจจยั” และ 
“เป้าหมาย” ของการเรียนรู้     “การรวมคน” จึงเป็นขั้นตอนท่ี 
“ส าคญัท่ีสุด” การรวมคนดว้ย “ความคิด” จะสามารถรวม 
“พลังใจ” ของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   ท าให้ได้
ผูเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้ท่ีมี “คุณภาพ” มี “พลงั” และเป็นการ
รวมตวัท่ีมี “ความยัง่ยนื”  ซ่ึงจะส่งผลต่อความความส าเร็จ
ของกิจกรรม   ซ่ึ ง เ ป็นไปตามปรัชญาการการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ซ่ึง 
สุพตัรา   ชาติบญัชาชยั (2549,หนา้ 25-51)   กล่าวโดยสรุปวา่ 
มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง   ดังนั้ น
เป้าหมายส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน คือ 
เพื่อสร้าง “ปัญญา” ให้ “คน” ในชุมชน สามารถพฒันา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอ้ย่างมีบูรณาการ หรือ เพ่ือ

เสริมสร้าง “พลงั” ใหค้นในชุมชนสามารถ “พึ่งตนเอง” และ 
“พ่ึงกันเอง” ได้มากข้ึนโดยเน้น “การมีส่วนร่วม” ใน
กระบวนการเรียนรู้ และ “การฝึกฝน” ตนเองในทุกดา้นของ
ชีวติ  รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการเช่ือมต่อ
ประสบการณ์ระหวา่งบุคคลและชุมชนโดยผา่นกระบวนการ
กลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ส่ิงส าคัญการเรียนรู้ต้อง
ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและความปิติแก่ผูร่้วมเรียนรู้ 

การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการจัดการความรู้ในการ
พฒันาการผลิตผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ม่
วาง  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  
ประการ คือ 1.หลกัการ “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน”  2.การ
รวมกลุ่ม  เพ่ือร่วมท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหห้ลากหลาย 3.
ความเมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามคัคีของสมาชิกใน
การร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มให้
ส าเร็จ  

สอดคลอ้งกบัวิจยัเร่ืองการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืน
เพ่ือคุณภาพชีวติของเกษตรกรและความมัน่คงของชาติ  โดย
ฉลอง   โชติกะคาม (2542) พบว่า แนวทางการพฒันาการ
เกษตรตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเน้น
การขยายตวัทางเศรษฐกิจแมจ้ะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
แต่สร้างสมปัญหาทางสังคม วฒันธรรมและมีผลต่อการ
ท าลายทรัพยากรของประเทศจนเกิดการไม่สมดุลของระบบ
นิเวศคุณภาพชีวิตเกษตรกรต ่า ระบบครอบครัวและสถาบนั
ชุมชนซ่ึงเป็นหน่วยพ้ืนฐานของสังคมประเทศชาติอยู่ใน
ภาวะแตกแยกและล่มสลายและเม่ือเกษตรกรปรับเปล่ียน
การเกษตรแบบธรรมชาติ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ไร่นา
สวนผสมหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  
สามารถมีผลผลิตท่ียงัชีพได ้ มีอยู ่ มีกิน  มีใช ้ เหลือขายและ
ได้แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันและกัน มีความสงบสุข  มี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน  ครอบครัวเป็นสุขมีความมั่นคง  มีการ
รวมกลุ่มมีองค์กรในชุมชนข้ึนอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่ม
อาชีพรอง  กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ กลุ่มธนาคารหมู่บา้น  กลุ่ม
ร้านค้าสาธิตการตลาด  กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน  กลุ่ม
สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น นอกจากน้ีกลุ่มในระดับ
หมู่บ้านยงัได้รวมตวัเป็นชมรมและเครือข่ายชาวบ้านเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาและแบ่งปันช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัและกนัในผลผลิตท่ีขาดเหลือเป็นเครือข่ายระดบั
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ต าบล  อ า เภอ  จังหวัด   ภู มิภาคและระดับชาติ  เ ป็น
กระบวนการและแนวทางการพฒันาของสังคมเกษตรและ
องคก์ารประชาชนเป็นพ้ืนฐานส าคญัยิ่งของความมัน่คงของ
สงัคมประเทศชาติ 
ข้อเสนอแนะ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัต ิ
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน  

ตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะของชุมชน และการมีส่วนร่วม
สูงสุด  การน า “กระบวนการเรียนรู้” ท่ีประสบความส าเร็จ
ในชุมชนหน่ึงไปใช้ในชุมชนหน่ึง ต้องค านึงถึงปัจจัยทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
และปรับประยกุตพ์ฒันา 

“กระบวนการเรียนรู้” ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. การรวมคนเป็น “กลุ่ม” และการเช่ือมต่อองคก์ร
เป็น “เครือข่าย” มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ดงันั้น บทบาทส าคญัของ
นกัวิจยัและนกัพฒันาคือ  การรวมกลุ่มคน และส่งเสริมการ
เช่ือมต่อกบัระหว่างองคก์รทั้งภายในและนอกชุมชน    เพ่ือ
เป็นการระดมทุนทางสงัคมส าหรับการด าเนินงาน 

3. นโยบายและโครงการของภาครัฐมีความส าคญั
ต่อการพฒันาชุมชน เช่น การผลิตผกัปลอดภยั   อาหารยัง่ยืน 
และการเป็นครัวโลก   ท าให้เกิดการขบัเคล่ือนกิจกรรมโดย
หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ให้คนใน
สังคมตระหนักต่อการบริโภคอาหาร  ซ่ึงส่งผลทางบวกต่อ
การปลูกผกัปลอดสารพิษ    

4. การสร้างความเช่ือมัน่ในภูมิปัญญาดั้ งเดิมของ
ชุมชนมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ร่วมกนัของเกษตรกรเพ่ือ
พฒันาความรู้การปลูกผกัปลอดสารพิษ  ทั้งน้ีควรตอ้งมีการ
รวบรวมวเิคราะห์ ชนิดสายพนัธ์ุพืชผกัพ้ืนบา้น  ลกัษณะการ
เติบโต  การใช้ประโยชน์เพ่ือการน ามาปรับใช้ใหม่อย่าง
เหมาะสม โดยการเช่ือมประสานความรู้จากภายนอก เพื่อ
สร้างความรู้ใหม่  

5. การหนุนเสริมใดๆ แก่ชุมชน ตอ้งค านึงถึงระบบ
คุณค่า ท่ีสัมพันธ์กับวิ ถี ชีวิต ชุมชน การ เ อ้ือต่อการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพ่ือการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 6. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้อย่าง
กวา้งขวางระหวา่งกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษท่ีมี
องคค์วามรู้เหมือนกนั และท่ีมีองคค์วามรู้แตกต่างกนั เพ่ือมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางเลือกใหม่ของการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบระบบการผลิตผกัปลอด

สารพิษอย่างย ัง่ยืน  รวมทั้ งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผัก
ปลอดสารพิษบนฐานการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

            2. การศึกษาศักยภาพและความเส่ียงด้าน
การผลิตและการจดัการผกัปลอดสารพิษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่
การประชาคมอาเซียน 

 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพ
การผลิตผกัปลอดสารพิษ 

4. ควรมีการสงัเคราะห์องคค์วามรู้เร่ืองการจดัการความรู้
การปลูกผกัปลอดสารพิษดา้นต่างๆ เช่น  การก าจดัศตัรูพืช   
การบ ารุงดูแลดิน  การวางแผนการผลิตฯลฯ  
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์พืชพืน้บ้านสร้างความมั่นคงทางอาหารและ 
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andCommunity Sanitation Sustainability. 
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Abstract 

 This research was the participatory action research. The objective of this study was to gatter folk 
wisdom on plant nurture, plant propagation, utilization of native plants, as well as collaborative learning to protect and 
rehabilitate the variety of native plants. The data were collected from written documents, surveys, interviews, group 
discussion, and 17 knowledge sharing forums. The participants were 30 people from 6 villages in tumbon Mae Hoi Nguen, 
DoiSaket including elderly, folk medicine man, housewives, community leaders and teenagers.  

The results revealed that there are 363 species of native plants in this area, 27 species of edible plants and 27 
species of medicinal plants are endangered. The extinction is resulted from the urbanization, changes in consumption 
behavior, and abandonment of indigenous knowledge about utilization of native plants.  The community defined the 
strategic vision and direction to restore and preserve native plants as listed, 1. Knowledge management plan to accumulate 
indigenous knowledge for application of native plants for foods, medicine, appliance, and decorative plants. Plants harvest 
must also be planned according to season and time, as well asbelief about sacred things. 2. Developing a value creation 
plan for native plants such as multi-purpose liquid soap, organic liquid soap and shampoo, herbal inhaler and ointment. 3. 
Plan to converse and propagate native plants for example of preserve native plant and herb seeds. 4. Plan to develop 
thought of conserving native plant for people through educational field-trip and creating a network to exchange knowledge 
between the community through digital medias. 

 
Keyword :Process learning of community , native plants , food sustainability , community sanitation sustainability 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาการดูแล
รักษา การขยายพันธ์ุ  การใช้ประโยชน์พืชพ้ืนบ้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเ พ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์ความหลากหลายของ
พนัธุกรรมพืชพ้ืนบา้น เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  การ
ส ารวจ  สัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม  จัดเวทีเรียนรู้  17 คร้ัง ผู ้
ร่วมเรียนรู้คือ  ผูสู้งอายุ  หมอเมือง แม่บ้าน  ผูน้ าชุมชน   
เยาวชน จ านวน  30 คนจากพ้ืนท่ี 6  หมู่บา้น  ในต าบลแม่
ฮอ้ยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด   

ผลการวิจัยพบว่ามีพืชพ้ืนบา้น 363  ชนิด   มีพืช
อาหาร  27 ชนิด พืชสมุนไพร  27 ชนิด เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ 
สาเหตุจากเกษตรเพื่อการคา้  การขยายตวัเมือง  การบริโภค
คนรุ่นใหม่การละเลยภูมิปัญญาดา้นสุขภาพ ดงันั้นชุมชนจึง
ก าหนดวิสัยทัศน์และด าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์พืชพ้ืนบ้าน 
ดงัน้ี 1.จดัการความรู้ภูมิปัญญาการใชป้ระโยชน์พืชพ้ืนบา้น
จ าแนกเป็นอาหาร  ยารักษาโรค เคร่ืองใช ้ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และพืชประดับ การเก็บพืชพ้ืนบ้านสมุนไพรต้องค านึง
ฤดูกาล เวลา ต าแหน่งเป็นยา ความเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมี
คาถาก ากับ2.สร้างคุณค่าและมูลค่าเ พ่ิม ได้แก่  น ้ ายา
เอนกประสงค ์สบู่  แชมพู  ยาดม ยาหม่องก าหนดลกัษณะ
เฉพาะถ่ิน  3.การเก็บรักษาและขยายพันธ์ุโดยตาก
แดด  รมควนั  ผึ่งแห้ง เก็บในท่ีเยน็ หมกดินหรือทราย  โรย
ข้ีเถา้ คลุกเมลด็ดว้ยน ้ ามนัพืช การแลกเปล่ียนเมลด็พนัธ์ุและ
การปลูกผกัสวนครัว     4.การสร้างส านึกแก่เยาวชนและ
บุคคลโดยอบรมศึกษาดูงานการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ภายใน
และนอกชุมชนผา่นส่ือดิจิตอล  

 

1. บทน า 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ประเทศไทยก าลงัถูกคุกคาม
จากประเทศท่ีพฒันาแลว้ในการช่วงชิงองค์ความรู้และจด
ลิขสิทธ์ิภูมิปัญญาทรัพยากรพนัธุกรรมสมุนไพรซ่ึงบรรพ
ชนได้สะสมและถ่ายทอดในเอกสารโบราณต่ าง  ๆ
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ท่ี
เปล่ียนไป ละเลยต่อคุณค่าของอาหารทอ้งถ่ิน นิยมบริโภค
ตามกระแสโฆษณาชวนเช่ือ  ซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีหลายประการว่า
ภายในระยะเวลาอนัสั้ น การบริโภคอาหารท่ีมีความเป็น

เฉพาะถ่ิน หรืออตัลกัษณ์  ภูมิปัญญาการท ามาหากินของ
ทอ้งถ่ินอาจจะหมดไป ในขณะท่ีอาหารขยะหรืออาหารท่ีไม่
มีคุณค่าทางโภชนาการจะเขา้มาแทนท่ี รวมทั้งราคาอาหาร
สูงข้ึนเพราะกระบวนการผลิตและอ านาจการจดัการอาหาร
อยู่ภายในมือของกลุ่มทุน สภาพเช่นน้ีอาจท าให้ชุมชนท่ี
ไม่ไดท้ าการผลิตพืชอาหารตอ้งเผชิญกบัปัญหาราคาอาหาร
ท่ีสูงข้ึน ขอ้มูลทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้นสูญหาย
พนัธุกรรมพืชอาหารท่ีเป็นประโยชน์ในอดีตบางประเภท
สูญหาย 

ดงันั้นภายใตส้ถานการณ์วกิฤตอาหาร  การสูญเสียความ
หลากหลายของสายพนัธ์ุพ้ืนบา้นเพราะการเกษตรเชิงเด่ียว  
และวาทะกรรมการพฒันาเพ่ือแกปั้ญหาของสังคมโลกอยา่ง
ย ัง่ยนื  กระบวนการเสริมพลงัชุมชนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของ
พนัธุกรรมพืชโดยน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชใ้นการด าเนินการดว้ยพลงัการมีส่วนร่วมของคนทุก
เพศวยั การประสานพลงัองคก์รทอ้งถ่ิน   สถานศึกษาและ
วดั เช่ือว่าจะก่อเกิดการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับพนัธ์ุ
กรรมพืชพ้ืนบ้าน   ทั้ งพืชอาหารและพืชสมุนไพร   ทั้ ง
ลกัษณะพนัธุศาสตร์   การดูแลรักษา   การใช้ประโยชน์
อย่างรู้คุณค่าเต็มศกัยภาพ  สามารถฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร     สร้างรายได้   สุขภาวะ
ให้แก่คนในชุมชน   และธ ารงรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพส าหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างย ัง่ยืนเป็นฐาน
ส า ห รั บ ก ารพัฒน าแข่ ง ขัน ในป ร ะช าคมอ า เ ซี ยน
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือส ารวจพนัธ์ุพืชพ้ืนบา้นทั้งพืชอาหารและพืช
สมุนไพรท่ีมีในครัวเรือนต าบลแม่ฮอ้ยเงิน  อ าเภอดอย
สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
ดูแลรักษา  การขยายพนัธ์ุ  การใชป้ระโยชน์ ของพืช
พ้ืนบา้นของชุมชนทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือนต าบลแม่ฮอ้ยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3. เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในการฟ้ืนฟู
และอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพของพนัธุกรรมพืช
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พ้ืนบา้นในครัวเรือนต าบลแม่ฮอ้ยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั 
พืชพ้ืนบา้น หมายถึง พนัธ์ุไมห้รือผกัต่างๆ มีอยูใ่นชุมชน

ต าบลแม่ฮอ้ยเงิน สามารถน ามาใชป้ระกอบเป็นอาหาร
และยารักษาโรคต่างๆได ้

การอนุรักษ ์ หมายถึง  การใชอ้ยา่งฉลาด เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาการใชใ้ห้
ยาวนาน  การกระจายอยา่งทัว่ถึง และก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

การฟ้ืนฟ ูหมายถึง การท าใหก้ลบัเจริญงอกงาม ในท่ีน้ี
หมายถึงการดูแลรักษาส่งเสริมใหมี้การขยายพนัธ์ุพืช
พ้ืนบา้นท่ีก าลงัเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุและการแสวงหาพืช
ของชุมชนท่ีสูญพนัธ์ุมาแทนท่ี  

กรอบแนวคิดในการวิจยัและวรรณกรรม         สนับสนุน
กรอบแนวคิด 
ส าหรับแนวคิดท่ีใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแนวคิดการจดัการ
ความรู้แนวคิดการมีส่วนร่วมแนวคิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของชุมชน  และแนวคิดฐานทรัพยากรอาหารโดยมี
สาระส าคญัคือ 
การฟ้ืนฟแูละอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชพ้ืนบา้นเพ่ือความมัน่คง
ทางอาหารและสุขภาวะชุมชนอยา่งย ัง่ยนืเป็นการพฒันาการ
จดัการเกษตรแบบองค์รวมท่ีพฒันาจิตวิญญาณภายใน จน
เกิดการเปล่ียนกระบวนทัศน์ ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม โดยสร้างกัลยาณมิตร ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใน
เครือญาติ ชุมชนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้เกิดการคิดนอกระบบ 
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องวิถีชุมชน 
เน้นการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญและเชิงประจกัษ ์ 
ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง   การ
ทดลองศึกษา สงัเกตเพื่อสร้างองคค์วามรู้   พฒันาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ในการแก้ปัญหาระบบการผลิตและการจัดการ
ตลาด   เน้นการมีส่วนร่วม  พลวตัรกลุ่ม และเครือข่าย   
หนุนเสริมให้คนในชุมชนเช่ือมั่นพลังอ านาจแห่งตน 
มองเห็นพลวตัรอดีต ปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคต เกิด
ความตระหนกัถึงคุณค่าและความหมายของหนา้ท่ีท่ีตนเอง
ด ารงอยู่ ในการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  และสุขภาวะ  

สามารถพึ่งพาตนเอง พร้อมสร้างทกัษะการเป็นบุคคลท่ีมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เท่าทันความความแปรปรวนของ
กระแสโลกาภิวตัน์และบริโภคนิยมของสงัคม 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
ระเบียบวธีิการวจิยั  

เ ป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ  โดยใช้รูปแบบการวิจัยเ ชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

(Participatory Action Research)  พ้ืนท่ีศึกษากระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัใน 6  หมู่บา้นต าบลแม่ฮอ้ยเงิน  อ าเภอดอย

สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ มีผูร่้วมศึกษาจ านวน  30 คน โดยมี

ระยะการวจิยั (Research Phase)  5 ระยะคือ 

 1.)  ระยะก่อนท าการวิจยั (Pre – Research  Phase)  

เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการวิจัยและ

สร้างความคุน้เคยไวว้างใจระหว่างกัน  ได้แก่ การสร้าง

สมัพนัธภาพ   การส ารวจ   การศึกษา  การเขา้สู่ชุมชน  การ

เตรียมคนและเตรียมเครือข่าย ด าเนินการส ารวจพนัธ์ุพืช

พ้ืนบ้านชุมชนจากนั้นสรุปสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับเพ่ือ

น าเสนอในเวทีการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน 

2.) ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) เป็นการร่วม

ตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดเวทีการ

เรียนรู้และกิจกรรมหนุนเสริมจ านวน 17 คร้ังไดแ้ก่ 

    คร้ังท่ี  1  จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือ

วิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพืชพ้ืนบา้นในประเด็น

คุณค่า  การดูแลรักษา   การขยายพนัธ์ุและการใชป้ระโยชน์    

   คร้ังท่ี  2  จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัคุณค่าพืช

พ้ืนบา้นในมิติเศรษฐกิจ  สงัคม วฒันธรรมและ นิเวศวทิยา   

 คร้ังท่ี  3  จัดเวทีเ รียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือ

วิเคราะห์สถานการณ์พืชพ้ืนบา้นในอดีตและปัจจุบนั  เหตุ

แห่งการเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ และแนวทางธ ารงคุณค่า

ของพืชพ้ืนบ้านเพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อสภาพการณ์ 

โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกนั   

คร้ังท่ี 4 จดัเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือ

วเิคราะห์สถานการณ์พืชพ้ืนบา้นและสมุนไพรในครัวเรือน
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ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิภาคเพ่ือการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน   

คร้ังท่ี 5 การจดัเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือวเิคราะห์

แนวทางฟ้ืนฟแูละอนุรักษพื์ชพ้ืนบา้นสมุนไพรเพ่ือการธ ารง

อยูใ่นประชาคมอาเซียน 

3.) ระยะการก าหนดแผนงาน :  การเสนอทางเลือก และ

สร้างแผนปฏิบติังานระดบัชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

 คร้ังท่ี  6  จดัเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือก าหนด

วิสัยทศัน์ เป้าหมาย และแผนงานการด าเนินงานการฟ้ืนฟู

และอนุรักษ ์พืชพ้ืนบา้นและสมุนไพรในครัวเรือน 

4.)ระยะการน าแผนไปปฏิบติั (Implementation Phase)   

คร้ังท่ี 7 การจดัเวทีเรียนรู้กลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือหนุน

เสริมการเรียนรู้อบรมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พืชพ้ืนบ้านและ

สมุนไพรในครัวเรือน 

 คร้ังท่ี 8 การจดักิจกรรมหนุนเสริมกลุ่มแกนน าเกษตรกร

ดว้ยการน าพาศึกษาดูงานการฟ้ืนฟูอนุรักษพื์ชพ้ืนบา้นและ

สมุนไพรในครัวเรือน 

 คร้ังท่ี 9 การจดักิจกรรมหนุนเสริมกลุ่มแกนน าเกษตรกร

ดว้ยการจดัอบรมการใชส้มุนไพรเพ่ือป้องกนัรักษาโรค   

 คร้ังท่ี 10 -  15 การจัดปัจจัยเสริมพลังกลุ่มแกนน า

เกษตรกรเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมกลุ่ม 

 1)  การขบัเคล่ือนกิจกรรมในกลุ่มผูสู้งอายุเพ่ือฟ้ืนฟูพืช

สมุนไพรพ้ืนบา้น  ประกอบดว้ยการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรดว้ย

การแปรรูปเป็นยาดม  ลูกประคบ การท าถุงหอมบุหงาร าไป  

การท าสวนสมุนไพร    

 2) การขับเคล่ือนกิจกรรมกลุ่มสตรีเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่ง

อาหารจ าก พืช พ้ืนบ้านและสมุนไพรในค รัว เ รื อน

ประกอบดว้ยการเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรดว้ยการแปรรูปเป็น

แชมพู  น ้ ายาเอนกประสงค์  สบู่เหลว  สบู่ก้อนเพ่ือใช้ใน

ครัวเรือน 

 3) การขยายผลการเรียนรู้สู่เยาวชนโดยการจดักิจกรรม

อบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชนเร่ืองภูมิปัญญาการใชส้มุนไพร

เพ่ือการรักษาโรคและการประกอบอาหารจากพืชพ้ืนบา้น 

 5.ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

(Monitoring and Evaluation Phase) โดยการจดัเวทีเรียนรู้  

น าเสนอผลการวจิยัเพื่อใหชุ้มชนไดต้รวจสอบ   

ประกอบดว้ย 

คร้ังท่ี 16  จัดเวทีสรุปบทเรียนกลุ่มแกนน าเกษตรกรเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และสรุปองค์ความรู้ทอ้งถ่ินใน

การจดัการฟ้ืนฟแูละอนุรักษพื์ชพ้ืนบา้นเพ่ือความมัน่คงทาง

อาหารสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน  และน าเสนอแผนการการ

ฟ้ืนฟูและอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ

พนัธุกรรมพืชพ้ืนบา้นต่อเทศบาลต าบล ฯ   

 คร้ังท่ี  17  การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้ชุมชน

ตรวจสอบ  พร้อมน าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจัดท า

ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้การฟ้ืนฟูและอนุรักษพื์ชพ้ืนบา้นและ

สมุนไพรในครัวเรือน  โดยจดัท าในรูปแบบเวบ็ไซด์  และ

เผยแผ่ประชาสัมพัน ธ์การ ฟ้ืนฟูและอ นุ รักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพของพันธุกรรมพืชพ้ืนบ้านและ

สมุนไพรในครัวเรือนต าบลแม่ฮอ้ยเงิน โดยการจัดท าวีดี

ทศัน์ และเอกสารคู่มือการปลูกพืชพ้ืนบา้นท่ีมีศกัยภาพใน

การสร้างรายไดแ้ละใชป้ระโยชน์แก่ชนรุ่นหลงั 

 ส าหรับการรวบรวมข้อมูล ใช้เคร่ืองมือการวิจยัได้แก่  

แบบสมัภาษณ์   แบบสงัเกต  ประเด็นการสนทนากลุ่ม  การ

จดัเวทีเรียนรู้  การประชุมเชิงสร้างสรรค ์(FSC) เทคนิคแผน

ท่ีเดินดินระบาดวทิยาภาคประชาชน  สมุดบนัทึกภาคสนาม  

อุปกรณ์บนัทึกเสียง แบบสะทอ้นคิดต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 

และถ่ายภาพประกอบ 

จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผล โดยทุกระยะ

ของการวิจัย คณะผูว้ิจัยได้ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 

และจดัท าหมวดหมู่ขอ้มูลเพ่ือน าเสนอแบบการอธิบายเชิง

พรรณาโดยการน าเสนอแก่กลุ่มผูเ้ข้าร่วมศึกษาเพ่ือร่วม

อภิปรายเติมเต็มจนกระทั่งได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จึงจะจดัท า

เอกสารรายงานผลการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ส าหรับการสร้าง

ความน่าเช่ือถือต่อกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี  คณะผูว้ิจัยได้

ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล (Monitoring  and 

Evaluation Phase) โครงการวิจยักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั

ของชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟูและอนุรักษพื์ชพ้ืนบา้นสร้างความ
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มั่น ค งท า งอ าห า รและ สุ ขภาวะ ชุ มชนอย่ า ง ย ั่ง ยื น  

ประกอบด้วยการประเมินทุกระยะตามแผนปฏิบัติงานท่ี

ระบุและในทุกคร้ังของการด าเนินกิจกรรมการจดัเวทีเรียนรู้  

จ านวน   17  ค ร้ัง  ตลอดจนการประเ มินหลัง ส้ินสุด

โครงการวจิยัฯ ประกอบดว้ย 

1).การทบทวนบทเรียนจากการจดัเวทีเรียนรู้กลุ่มผูร่้วม

ศึกษาโดยใชเ้ทคนิค   AAR : After Action Review 

2)  การใชแ้บบวดัความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัด

กิจกรรมเวทีการเรียนรู้  ส าหรับสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

3) การสรุปบทเรียน/การถอดบทเรียน ภายหลงัการส้ินสุด

โครงการ/กิจกรรมว่าส่ิงท่ีได้ด าเนินด าเนินการได้ผลดี

ผลเ สียอย่างไร  ต่อก ลุ่ม เ ป้ าหมายและประเ มินทั้ ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวิจัย

ทั้งหมด 

 

3. ผลการวจิยั 

ต าบลแม่ฮอ้ยเงิน มีพนัธ์ุพืชพ้ืนบา้น จ านวน 369  
ชนิด  ประกอบดว้ยพืชพ้ืนบ้านท่ีเป็นอาหารและเป็นสุมน
ไพร  จ านวน  141  ชนิด  และพืชพ้ืนบา้นท่ีใชเ้ป็นสมุนไพร
จ านวน 232  ชนิด  ในจ านวนดงักล่าวพบวา่  มีพืชสมุนไพร 
5 ชนิดและพืชอาหาร จ านวน  14 ชนิด สูญพนัธ์ุจากชุมชน 
มีพืชอาหารจ านวน  27 ชนิด พืชสมุนไพร  128 ชนิด เส่ียง
ต่อการสูญพนัธ์ุ   ลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพร
ไดแ้ก่ ใชบ้ ารุงร่างกาย  รักษาการเจ็บป่วยของคนและสัตว ์  
พืชอาหารนิยมใชรั้บประทานในรูปแบบผกัสด  เคร่ืองเคียง  
ป้ิงย่าง ย  า ตม้  ลวก  แกง  ผดั  ทอด น่ึง  หมก  ดอง เป็น
เคร่ืองแกง และน ้ าสมุนไพร   

หากด้วยการปะทะสังสรรค์ทาง เศรษฐกิจ  
วฒันธรรม การศึกษาและเทคโนโลยีจากภายนอก ส่งผลต่อ
วิถีชีวิต  วิธีคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ ท าใหเ้กิดการสูญหายของพืชพ้ืนบา้นสูญหายไป
จากชุมชนท้องถ่ิน  เ ช่นการคมนาคมติดต่อค้าขายกับ
ภายนอกโดยสะดวก ท าให้มีการน าพืชผกัจากต่างถ่ินมา
จ าหน่าย และดว้ยราคาท่ีถูก  มีขนาด รูปทรง สีสนัท่ีสวยงาม 
รสชาติดี   ท าให้ผูค้นพอใจบริโภคจนลืมพืชผกัและอาหาร

พ้ืนบา้น หรือการพฒันาพนัธ์ุพืช เช่น ขา้วโพดทานฝัก  ซ่ึงมี
ขนาดใหญ่สีสันสวยกว่าขา้วโพดดั้งเดิม  ท าให้ไดรั้บความ
นิยมจนข้าวโพดพันธ์ุพ้ืนบ้านเร่ิมสูญหายเช่นเดียวกับ
แตงไทยซ่ึงเป็นพืชท่ีมีเอกลกัษณะเฉพาะของถ่ินมีช่ือเสียง
ว่า เ น้ือแน่นเหนียว สีสวย กล่ินหอมรสหวาน  เพราะ
ลกัษณะดินท่ีปลูกเป็นดินเหนียว  ก็เร่ิมมีการปลูกลดลง 

จากการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเพ่ือวิเคราะห์
สาเหตุการลดลงและสูญหายของพืชพ้ืนบา้นจึงสรุปไดว้่า  
เกิดจากเปล่ียนแปลงจากเกษตรแบบผสมผสานสู่เกษตร
อุตสาหกรรมการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการค้าภายใต้การ
ส่งเสริมสนับสนุนของรัฐและกลไกลทางการตลาด  การ
ขยายตวัของชุมชนเมืองท าให้พ้ืนท่ีป่าชุมชนลดลง อิทธิพล
ของการแพทยแ์ผนใหม่ท่ีละเลยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการ
บริโภคและใชป้ระโยชน์ดา้นยาจากพืชพ้ืนบา้น  พฤติกรรม
การบริโภคคนรุ่นใหม่ท่ีไม่นิยมผกัพ้ืนเมืองเพราะมีกล่ินรส
เฉพาะ   ลักษณะการปลูกสร้างบ้านเรือนสมยัใหม่ ท่ีลด
ความส าคัญของการปลูกผักสวนครัว ความรู้เ ร่ืองผัก
พ้ืนบ้านลดน้อยลงส่งผลต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืช
พ้ืนบา้นชุมชนบทบาททางเศรษฐกิจในครัวเรือนของผูห้ญิง
ซ่ึงต้องท างานนอกชุมชน  ท าให้ลักษณะการประกอบ
อาหารในครัวเรือนเปล่ียนไป  ตอ้งซ้ืออาหารส าเร็จรูปเพ่ือ
บริโภค การขยายตวัของสังคมเมืองท าให้ท่ีดินมีราคาสูง
เพราะการพฒันาเป็นหมู่บ้านจดัสรร อาคารท่ีพกั  อาคาร
พาณิชย ์จึงตอ้งถมแหล่งน ้ าคูคลองตามธรรมชาติและแผว้
ถางพ้ืนท่ีจ านวนมาก ส่งผลต่อการสูญพนัธ์ุของพืชผกัท่ีอยู่
ริมธารน ้ า และในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน    

ดังนั้ นชุมชนจึงร่วมแสวงหาแนวทางป้องกัน
แกปั้ญหา โดยก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการความรู้ภูมิปัญญา
พืชพ้ืนบา้น การดูแลรักษาเพ่ิมมูลค่าคุณค่าพืชพ้ืนบา้นเพ่ือ
ความเขม้แข็งของชุมชนและสุขภาพองค์รวม  ด้วยการมี
ส่วนร่วมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างคุณค่า
มูลค่าจากพืชพ้ืนบา้นเพ่ือการพ่ึงตนเอง และความมัน่คงทาง
อาหารของชุมชน  ตลอดจนสร้างจิตส านึกเยาวชนและ
บุคคลทัว่ไปใหต้ระหนกัคุณค่าพืชพ้ืนบา้น  

ส าหรับแผนงานและกิจกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษพื์ช
พ้ืนบา้นของชุมชนท่ีด าเนินการประกอบดว้ย     1.แผนงาน
จดัการความรู้เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาการใชป้ระโยชน์ และ
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สถานการณ์จ านวนพืชพ้ืนบา้น ไดแ้ก่  การส ารวจและจดัท า
ระบบข้อมูลพืชพ้ืนบ้าน จัดการความรู้ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์พืชพ้ืนบา้น 2.แผนงานสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม
จากพืชพ้ืนบา้น เพ่ือสร้างผลิตภณัฑล์ดรายจ่ายเพ่ิมรายไดแ้ก่
ครัวเรือน โดยการวิเคราะห์สภาพการด าเนินชีวิตประจ าวนั
และพืชพ้ืนบ้านท่ีสามารถน ามาเพ่ิมมูลค่า  อาทิ น ้ ายา
เอนกประสงค์จากมะกรูดน ้ ายาซักผา้จากสับปะรด   สบู่  
แชมพู  ยาดม ยาหม่องสมุนไพร   การท าลูกประคบ
สมุนไพร  และการท าขา้วตอกบุหงาร าไป  3.แผนงาน
รักษาและขยายพนัธ์ุพืชพ้ืนบา้นท่ีเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุโดย
การรวบรวมเติมเต็มความรู้คุณค่าในอดีตและปัจจุบนัของ
พืชท่ีเร่ิมสูญหายจ านวน  27 ชนิด  เช่น  ทุเรียนเทศ  ส้มป่อย  
มะแขว่น  มันอ้อน น้อยโหน่ง ฝร่ังข้ีนก  กระทุงหมูบ้า 
แตงไทย หนอนตายอยาก ฯลฯ   การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ    
การอนุรักษ์พนัธ์ุแตงไทย  การเพาะขยายพนัธ์ุน าปลูกเพ่ิม   
การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าให้เหมาะสมกบักาลสมยั เช่น   ขนม
และเคร่ืองด่ืมจากแตงไทย น ้ าพริกสมุนไพรอารมณ์ดี  น ้ า
ฝร่ัง  ชาใบทุเรียนเทศ  ยาดม  การปลูกผกัสวนครัวและสวน
สมุนไพร 4.แผนงานสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พืชพ้ืนบา้นใน
กลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แก่  การอบรมให้ความรู้
ลกัษณะและคุณค่ารวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากพืชทอ้งถ่ิน 
เน้นอบรมการประกอบอาหารจากพืชพ้ืนบ้านโดยเฉพาะ
แตงไทย  ขนุน และพืชสมุนไพร  การศึกษาดูงานเพ่ือฟ้ืนฟู
ความเช่ือมัน่ในคุณค่าและการดูแลรักษาพืชพ้ืนบ้าน การ
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและ
นอกชุมชน ตลอดจนการน าเสนอแตงไทยเป็นของดีทอ้งถ่ิน
สู่ส่ือสังคมดิจิตอล ตามโครงการส่งเสริมดิจิตอลเพื่อสังคม
และเศรษฐกิจ 

ภู มิ ปัญญาการเ ก็บ เ ก่ียวพืชพ้ืนบ้าน เ พ่ือเ ป็น
สมุนไพร พบวา่ การเก็บพืชสมุนไพรตอ้งค านึงต าแหน่งการ
ออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพรในแต่ละวนัว่า  อยู่ในต าแหน่ง
ส่วนประกอบใดของพืชพ้ืนบา้น เช่น  ใบ ราก  ดอก  ล าตน้ 
เหงา้ ผล  ก าหนดระยะเวลา เช่น  เก็บเก่ียวเวลาเชา้  กลางวนั  
บ่าย หรือ เย็น  ต้องค านึงสภาพแวดล้อม อากาศ สายลม 
แสงแดด  การแสดงความศรัทธาเคารพต่อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี
รักษาสมุนไพรเช่ือว่า  พืชพ้ืนบา้นสมุนไพรมีเทวดารักษา 
ดงันั้นก่อนเก็บพืชตอ้งท าพิธีขออนุญาตจากเทวดาเพ่ือให้

พืชนั้นมีฤทธ์ิเป็นยา  ตลอดจนการใช้คาถาเก็บสมุนไพร 
ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมฤทธ์ิทางยาแก่พืชสมุนไพร   

ภูมิปัญญาการเก็บเก่ียวรักษาเมล็ดพนัธ์ุพืชของ
ชุมชน โดยจ าแนกตามลักษณะการเก็บเมล็ดพันธ์ุดังน้ี  
เมล็ดพนัธ์ุพืชท่ี เก็บคาฝักหรือเก็บฝักแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ี
เก็บสุกแก่ และเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีเก็บทั้งตน้ โดยมีเทคนิคการ
เก็บเก่ียวเมล็ดพันธ์ุตามชนิดของพืชพ้ืนบ้านได้แก่  พืช
พ้ืนบา้นท่ีตอ้งเก็บเม่ือผลแห้ง   พืชพ้ืนบา้นท่ีตอ้งเก็บเมล็ด
พนัธ์ุช่วงระยะเร่ิมสุกแก่   พืชพ้ืนบ้านกลุ่มท่ีตอ้งการเก็บ
เมล็ดเม่ือผลสุกแก่   และพืชพ้ืนบ้านกลุ่มท่ีมีสารหุ้มห่อ
เมลด็  มีเทคนิคการเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุพืชผกัพ้ืนบา้นไดแ้ก่ 
การตากแดด การรมควนั   การผึ่งในท่ีแห้ง  การเก็บในท่ี
ร่มเยน็  

ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชพ้ืนบ้าน  เน้นสร้างการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงผ่านการสนทนากลุ่ม  การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  และการจัดเวทีการเรียนรู้ เพ่ือร่วมคิด 
วิเคราะห์ปัญหา  สังเคราะห์แนวทางป้องกนัแกไ้ข  การลง
มือปฏิบัติตามแนวทางก าหนด  การ ร่วมรับผลการ
ด าเนินการ  และสรุปบทเรียนประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน  โดยมี  6 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 คน้หาแนวร่วม  
ขั้นท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีสืบคน้ขอ้มูลองค์ความรู้ ขั้นท่ี 3  ร่วม
ทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล  ขั้นท่ี  4 ร่วมก าหนดแผนงาน
กิจกรรม  ขั้นท่ี 5 ลงมือปฏิบติัก ากบัติดตามแผนงาน   ขั้นท่ี  
6 ร่วมประเมินผล สรุปบทเรียน และรายงาน 

 ผลกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พืชพ้ืนบ้านพบว่า  ชุมชนพึงพอใจต่อ
กระบวนการจดักิจกรรมในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 
4.28 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ดา้นความรู้ หรือ
นวตักรรมชุมชน ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.50 
ประโยชน์ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคลใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.52 ประโยชน์ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ี  4.54  และประโยชน์ดา้นมิติจิตวญิญาณ ในระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี  4.53 

การอภิปรายผล 
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ภูมิปัญญาชุมชนต่อพืชพ้ืนบา้นมิใช่แค่เทคนิคการ
จดัการ แต่ยงัสะทอ้นกบัโลกทศัน์ โลกชีวิตของชุมชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ ดังนั้ น พืช
พ้ืนบ้านในฐานะฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน จึงเป็น
มโนทัศน์มีมิติคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีกวา้งขวางกว่าค าว่า 
"อาหาร" หรือ "เกษตรกรรม"  หากแต่เป็นการสร้างมิติ
คุณค่าของธรรมชาติและความเป็นมนุษย ์ซ่ึงจะเป็นพลงัทาง
วฒันธรรมท่ีส าคัญในการต่อสู้กับทุนโลกาภิวตัน์ และ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของระบบต่างๆ และผูค้นท่ีอยูใ่นแต่
ละระบบ สร้างพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเอ้ือให้เกิด ความร่วมมือ
ของผูค้นได้อย่างหลากหลายเพ่ือสร้างความมัน่คงในดา้น
ทรัพยากรและอาหารร่วมกนั 

ปรากฏการณ์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนในการอนุรักษฟ้ื์นฟูพืชพ้ืนบา้นน้ีลกัษณะการก่อเกิด
ของความรู้ชุมชนตอ้งอาศยักระบวนการท่ีส าคญั 4 ประการ
คือ  ประการท่ี 1 ความรู้ชุมชนถูกคิดข้ึนโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล เพ่ือตอบปัญหาบางอยา่งท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงคน
ในชุมชนเองสามารถพบวธีิแกไ้ขปัญหา กลายเป็นความทรง
จ าและความรู้ของชุมชน   ประการท่ี 2 ความรู้ของชุมชน
อาจจะมาจากชุมชนอ่ืน  เน่ืองจากการท่ีผูค้นออกไปสมัพนัธ์
กบัชุมชนอ่ืนหรือคนอ่ืนเขา้มาสมัพนัธ์กบัชุมชน  ประการท่ี 
3 ความรู้ของชุมชนถูกสืบทอดในครอบครัวและในชุมชน  
โดยมีบา้นและวดัเขา้มาช่วยเสริมมุมมองทางศาสนธรรม
และประการท่ี 4 ผูส้ร้าง ผูสื้บทอด ผูใ้ช้ความรู้ชุมชนอาจ
เป็นกลุ่มคน  เป็นชุมชนทั้งหมด หรืออาจเป็นโดยบุคคลท่ี
เรียกว่าผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ีลกัษณะกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคญัโดยการท ากิจกรรม
ร่วมคิด  วเิคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  ผลกระทบ  แนวทางแกไ้ข 
ปัญหา  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ดว้ยความตอ้งการ
ร่วมของคนในชุมชน  และร่วมรับผลจากการด าเนินงาน
ร่วมกัน ตลอดจนการร่วมติดตามก ากับเพ่ือประเมินและ
พฒันางาน   ซ่ึงกระบวนการเช่นน้ีเป็นไปตามแนวทางการมี
ส่วนร่วม   

  โดยนัยน้ี การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ความหลากหลาย
พืชผกัพ้ืนบา้น เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั การเปิด
ใจรับรู้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง น าสู่การตระหนกัรู้ต่อสถานการณ์
การรุกคืบของวฒันธรรมภายนอก  อิทธิพลกระแสโลกาภิ

ว ัตน์ ท่ีครอบง าชุมชน  ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง วิถี
วฒันธรรมคนรุ่นใหม่  ท่ีส่งผลท าให้พืชพ้ืนบา้นท่ีเร่ิมลดลง
และสูญหาย  จึงเกิดการก าหนดเป้าหมาย   แผนงาน  และ
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูรักษาพืชพ้ืนบ้านให้
เหมาะสมกบักาลสมยั  ตอบสนองความตอ้งการในวิถีชีวิต
ปัจจุบนัและอนาคต  โดยความร่วมมือของคนในชุมชนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูความหลายหลายของพืชพ้ืนบ้าน ด้วยความ
ตระหนัก ร่วมการ เ ป็นผู ้มี ส่วนได้ เ สี ยต่อและส า นึก
รับผิดชอบต่อคนในอนาคต    ท าให้เกิดพลงัความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
ความหลากหลายพืชผกัพ้ืนบ้านให้ย ัง่ยืนน าสู่การจัดการ
ตนเองของชุมชนในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
1.ชุมชนมีความเช่ือเก่ียวกับคุณค่าพืชพ้ืนบ้าน

หลายชนิดในด้านคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณี  ดังนั้ นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพืชพ้ืนบ้านไม่ควรจัด
กิจกรรมเฉพาะมิติความรู้ทางวิชาการ  หากควรบูรณาการ
มิติดา้นวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน และดา้นคุณธรรม
จริยธรรม    

2.ผูสู้งอายมีุบทบาทส าคญัในการอนุรักษฟ้ื์นฟูพืช
พ้ืนบ้าน เพราะมีความรู้  ทักษะประสบการณ์ในการใช ้  
การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการขยายพนัธ์พืชพ้ืนบา้น  
ประกอบกบัแนวโนม้สงัคมไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ  

3.แม่บา้นมีบทบาทในการดูแลสุขภาพสมาชิกใน
ครัวเรือนและบทบาทดา้นเศรษฐกิจของครัวเรือน  ดงันั้น
การท่ีกลุ่มแม่บ้านเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟพืูชพ้ืนบา้นจึงมีบทบาทส าคญั  

4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรประสานความร่วมมือ
ในการส่งเสริมขอ้มูลความรู้และเทคโนโลยแีก่ชุมชนเพ่ือ
จดัการเก็บรักษาพนัธุกรรมพืชพ้ืนบา้นเพ่ือสุขภาพ ความ
มัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน 

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรประสานความร่วมมือ
ส่งเสริมการตลาดผกัพ้ืนบา้น โดยพฒันาวิธีการและรูปแบบ
การบริหารจดัการตลาดผกัพ้ืนบา้นปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน
ในทอ้งถ่ิน 
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 6. รัฐบาลควรจัดให้มีนโยบายบูรณาการเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าพืชพ้ืนบา้น  และการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
มุ่งเนน้ใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เรียนรู้อาหารไทยจาก
พืชพ้ืนบา้นเพ่ือสุขภาพ   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป    
1.กระบวนการฟ้ืนฟูและส่งเสริมการบริโภคผกั

พ้ืนบ้านในกลุ่มเยาวชนและสถานศึกษาโดยการวิจัยเพ่ือ
พฒันากระบวนการเรียนรู้และจัดท าหลกัสูตรอนุรักษ์พืช
พ้ืนบา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 2.มีการศึกษาวิจยัพืชพ้ืนบา้นท่ีเสริมสร้างสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ

3. การศึกษาวจิยัรูปแบบฟ้ืนฟพืูชพนัธ์ุพ้ืนบา้นทั้ง
ในระบบไร่หมุนเวยีน และสวนหลงับา้น  
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การเสริมสร้างกลไกการจัดการระบบเหมืองฝายของเครือข่ายชุมชนชาวนาอ าเภอดอยสะเกด็   
จังหวดัเชียงใหม่ 

An Implementation of WaterManagementSystem in Farmer Community of Doisaket District, 
Chiangmai Province 

 
บรรชร  กล้าหาญ1,* และรุ่งทพิย์  กล้าหาญ2 

 
 
 

Abstract 

The research found that there are 6 irrigation ditch in the area. Irrigation ditch participated in planning and 

making a decision in water system management and committee coordinating with other committee including local 

government to make group activity in their planning and support substitute instrument to repair irrigation ditch as well as 

connect with other organization without interfering. Irrigation ditch committee also connects the community with royal 

irrigation department to manage the water system under government’s rule. The major mechanism that the farming  

community network of Maehoinguen use to manage irrigation ditch contains of 7 things which are irrigation ditch 

management intellect such as irrigation ditch observation, leader's role of water managing, agreement on irrigation ditch 

usage, belief and regulation to control villagers' behaviour of using and taking care of water resource as known as "Khued" 

, several ceremony about supernatural worship such as water spirit worship, irrigation ditch committee dynamic connection 

and participation mechanism  of irrigation ditch members. The result from improvement of irrigation ditchmechanism 

caused a phenomenon  which is data base of irrigation ditch management. An awareness and sense of responsibility for 
future generation.Water spirit worship activity, and a project to develop water depleting problem by adding FTO pipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1แผนกวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น า้ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

  2มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 

ผลการวิจัยพบว่า   ชุมชนมีเหมืองฝายเพื่อการเกษตร
จ านวน 6 แห่ง มีคณะกรรมการเหมืองฝายซ่ึงคดัเลือกจากผู ้
มีจิตอาสามีความยุติธรรม กล้าหาญ สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของกลุ่ม กรรมการเหมืองฝายมีบทบาทก ากบั
กฎระเบียบ วางแผน ตัดสินใจการบริหารจัดการน ้ า 
ประสานงานกบัส่วนงานอ่ืนเช่น หน่วยงานรัฐ ทอ้งถ่ิน และ
เครือข่ายเหมืองฝายพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือการใชน้ ้ าท่ีเป็นธรรม 

 กลไกส าคญัท่ีเครือข่ายชุมชนชาวนาต าบลแม่ฮอ้ย
เงินใชจ้ดัการเหมืองฝาย มี  7 ประการไดแ้ก่ ภูมิปัญญาการ
จดัการเหมืองฝาย เช่น การสร้างและดูแลรักษาเหมืองฝาย 
บทบาทผูน้ าเหมืองฝายในการบริหารจัดการน ้ าขอ้ตกลง
เหมืองฝายเพ่ือการก ากบัแนวทางการใชน้ ้ าและดูแลรักษา
เหมืองฝายร่วมกนัของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าหรือลูกฝายความเช่ือ
และแนวปฏิบติัเพ่ือก ากบัพฤติกรรมของคนชุมชนเก่ียวกบั
การใชแ้หล่งน ้ าและการดูแลรักษาเหมืองฝายวา่ดว้ยเร่ือง ขอ้
หา้ม หรือ “ขึด”  พิธีกรรมเก่ียวเหมืองฝายเช่น การเล้ียงผีขุน
น ้ า   ก า ร บูช า เ ท วด า รั กษาขุนน ้ า พลวัตร เ ค รื อข่ า ย
คณะกรรมการเหมืองฝาย และกลไกการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเหมืองฝาย  

 ผลการเสริมสร้างกลไกการจดัการเหมืองฝายก่อ
เกิดขอ้มูลการจดัการเหมืองฝาย ความตระหนกัรู้และส านึก
รับผิดชอบต่อคนในอนาคต การจดัท าแผนงานการจดัการ
น ้ าชุมชน กิจกรรมการบุชาเทวดารักษาขนุน ้ าและโครงการ
พฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือแกปั้ญหาขาดแคลนน ้ าโดยเพ่ิมท่อ FTO  

 

1. บทน า 
ปัญหาน ้ าท่วมน ้ าแล้งของประเทศไทยเกิดจาก

ปัญหาซบัซอ้นหลายดา้น เป็นภยัพิบติัจากการบริหารจดัการ
น ้ าและความเปราะบางของระบบนิเวศน์ จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชุมชนในการบริหารจัดการน ้ า ตาม
แนวคิดการพ่ึงพิงระหว่างคนกับธรรมชาติ  มีมิ ติทาง
วฒันธรรมหล่อหลอมความเหมือนและต่าง สร้างจิตส านึก
ในวถีิแห่งวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมระหวา่งคนกบัน ้ าอยา่ง
สมดุลส าหรับวฒันธรรมการจดัการน ้ าในลา้นนา บรรพชน
ไดคิ้ดคน้วธีิการบริหารจดัการเพ่ือเก็บกกัน ้ า และส่งน ้ าไปยงั
ท่ีนาหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดว้ยระบบเหมืองฝาย ซ่ึงเป็นภูมิ

ปัญญาท่ีสะทอ้นถึงการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคน
กบัคน   คนกับธรรมชาติและคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติได้
อย่างแยบยล มีคณะกรรมการเหมืองฝายท าหน้าท่ีก ากับ
กฎระเบียบการจดัการฝาย โดยใชห้ลกัประเพณีวฒันธรรม
สงัคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน   

ปัจจุบนัการพฒันาตามระบบทุนนิยมเสรี  ท าให้
กลไกระบบเหมืองฝายอ่อนพลงั แต่ในบางพ้ืนท่ีกลไกระบบ
เหมืองฝายยงัคงมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการน ้ า 
ดงัเช่น ชุมชนลุ่มน ้ ากวง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
ท่ีชาวบา้นดูแลจดัการกนัเอง  มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผูใ้ช้
น ้ าระบบเหมืองฝาย  มีการออกแบบกลไกเพ่ือการบริหาร
จดัการน ้ าหลากหลาย จนไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นตน้แบบ
ในการจัดการน ้ า  ซ่ึงความรู้ภูมิปัญญาการจัดการระบบ
เหมืองฝายลุ่มน ้ ากวงของเครือข่ายชุมชนชาวนาอ าเภอดอย
สะเก็ดเป็นความรู้ท่ียงัแฝงเร้นอยู่ในตวัคน ท่ีถ่ายทอดดว้ย
การบอกกล่าวและปฏิบัติสืบทอดต่อกันด้วยการลงมือ
กระท า ไม่มีการจดบนัทึก และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นคนสูงอายุขาดคนรุ่นใหม่ท่ีเขา้ร่วมเรียนรู้  จึงเป็นท่ีน่า
หวงใยต่อการสูญหายตกหล่นของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหล่าน้ี
ตามกาลเวลาและกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคม  ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อความเขม้แขง็ในการจดัการทรัพยากรน ้ า   ดงันั้นจึง
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการจดัการความรู้ เพ่ือรวบรวม
และน ากลบัไปใชใ้หม่ใหเ้กิดวงจรการพฒันาความรู้เพ่ือการ
จดัการทรัพยากรน ้ าอย่างย ัง่ยืน และส่งผลต่อความเขม้แข็ง
ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งเป็นการ
เตรียมพร้อมสร้างความมัน่คงการผลิตอาหาร  การจดัการ
ปัญหาน ้ า และการสร้างองค์ความรู้สู่การเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมอาเซียน  
วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการระบบเหมืองฝายของเครือข่าย
ชาวนาอ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่   
2. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพกลไกการจัดการระบบ
เหมืองฝายของเครือข่ายชาวนา อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั
เชียงใหม่     3.เพื่อเสริมสร้างกลไกการจดัการระบบ
เหมืองฝายของเครือข่ายชุมชนชาวนาอ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม่ กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรม
สนับสนุนกรอบแนวคดิ 
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วรรณกรรมสนบัสนุนกรอบแนวคิดในการวจิยั

ประกอบดว้ย  แนวคิดภูมิปัญญา  แนวคิดการจดัการความรู้  
แนวคิดการจดัการทรัพยากรน ้ าและระบบเหมืองฝาย  
แนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของชุมชน 

 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดเ้ลือกใชร้ะเบียบ
วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยผา่นเทคนิควธีิการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือส าคญัคือ  
ประเด็นการสนทนากลุ่ม  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม แบบสมัภาษณ์   การจดัเวทีเรียนรู้ร่วมกนัจ านวน 
12 คร้ัง   ส าหรับแผนการด าเนินงานการวจิยัประกอบดว้ย 5  
ระยะคือ 

1. ระยะก่อนท าการวจิยั (Pre – Research  
Phase)  เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อใหมี้ความพร้อมในการ
วจิยัและสร้างความคุน้เคยไวว้างใจระหวา่งกนั เนน้การ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน การส ารวจชุมชน 

2. ระยะการจดัท าแผน (Planning Phase) เป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัของกลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วม
โครงการวจิยั เพ่ือร่วมตดัสินใจวางแผนกิจกรรม  

3. ระยะการก าหนดแผนงาน : หลงัจากการ
วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัการจดัการเหมืองฝายของชุมชน ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดทางเลือก และ
วางแผนพฒันา ดงันั้นจึงเกิดการวางแผนสร้างการเรียนรู้
ของกลุ่มในรูปแบบการจดัเวทีเรียนรู้ 

 4.  ระยะการน าแผนไปปฏิบติั (Implementation  
Phase) เป็นการเติมเตม็ความรู้เพ่ิมเติมใหแ้ก่แกนน าเพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่การเสริมสร้างกลไกการจดัการเหมืองฝาย   

5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
(Monitoring  and Evaluation Phase) โดยการจดัเวที
เรียนรู้เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพือ่ใหชุ้มชนไดต้รวจสอบ
ผลการวจิยั  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และสรุปองคค์วามรู้
การเสริมสร้างกลไกการจดัการระบบเหมืองฝายของชุมชน
ร่วมกนั 

 ส าหรับการสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดป้ฏิบติัทุก
ระยะของการวจิยั   โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากวธีิการต่างๆ มา
ตรวจสอบกบัวตัถุประสงค ์  กรอบคิดการวจิยั  และจดัท า
หมวดหมู่ พร้อมทั้งน าเสนอในลกัษณะของการอธิบายเชิง
พรรณา ท่ีส าคญัคือ   การน าเสนอผลการวจิยัต่อแกนน า
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมการวจิยัเพ่ือร่วมอภิปรายเติมเตม็จนกระทัง่
ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
 

3. ผลการวจิยั 

การศึกษาพบวา่ ชุมชนมีเหมืองฝายเพื่อการเกษตร
จ านวน 6 แห่งระบบเหมืองฝายมีคณะกรรมการเหมืองฝาย
ซ่ึงคดัเลือกจากชุมชน โดยพิจารณาจากผูมี้จิตอาสา มีความ
ยติุธรรม กลา้หาญ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน 
และคณะกรรมการน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากส านกังานชลประทาน
เข่ือนแม่กวง เป็นคณะกรรมการผู ้ใช้น ้ าเพ่ือการเกษตร  
กรรมการเหมืองฝายมีบทบาทวางแผน ตดัสินใจการบริหาร
จัดการน ้ าและประสานงานกับส่วนงานเช่น ส านักงาน
เทศบาลเพ่ือขอบรรจุกิจกรรมกลุ่มเหมืองฝายในแผนงาน
เทศบาลและสนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือปรับปรุงซ่อมแซม
เหมืองฝาย และประสานความร่วมมือกับส านักงาน
ชลประทานเพ่ือการบริหารจดัการน ้ าภายในกรอบนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้ งประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
กรรมการเหมืองฝายพ้ืนท่ีใกล้เคียงในการใช้น ้ าร่วมกัน
ระหว่างต าบลแม่โป่ง เป็นเครือข่ายระหว่างพ้ืนท่ีต้นน ้ า  
กลางน ้ าและปลายน ้ า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ลดความ
ขัดแยง้ระหว่างเกษตรกรผูใ้ช้น ้ า ทั้ งน้ีเครือข่ายมีการท า
กิจกรรมกนัเช่น การเล้ียงผีขุนน ้ า  การบูชาเทวดารักษาขุน
น ้ า  การสืบชะตาป่าไม้สายน ้ าแม่กวง  ขณะศึกษาพบว่า  
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ชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าส าหรับการเกษตรและ
แหล่งน ้ าตน้ทุนเพ่ือผลิตน ้ าประปา แหล่งน ้ าธรรมชาติ คู
คลอง เหมืองฝาย ต้ืนเขินช ารุด  ขาดการวางแผนการจดัการ
ใช้น ้ าอย่างมีระบบ การใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง ขาด
ขอ้มูลแหล่งน ้ าท่ีครบถว้นส าหรับการวางแผนจดัการน ้ าและ
ดุลยภาพการจดัสรรน ้ าเพ่ือผลประโยชน์แห่งรัฐ  เกษตรกร 
และมวลชน 

 การศึกษาพบว่า กลไกส าคัญท่ีเครือข่ายชุมชน
ชาวนาต าบลแม่ฮอ้ยเงินใชใ้นการจดัการเหมืองฝาย นบัแต่
อดีตจนปัจจุบันมี  7 ประการได้แก่ ภูมิปัญญาการจัดการ
เหมืองฝายเช่น การสร้างและดูแลรักษาเหมืองฝาย บทบาท
ผูน้ าเหมืองฝายในการบริหารจดัการน ้ าขอ้ตกลงเหมืองฝาย
เพ่ือการก ากบัแนวทางการใชน้ ้ าและดูแลรักษาเหมืองฝาย
ร่วมกนัของเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าหรือลูกฝายความเช่ือและแนว
ปฏิบัติเพ่ือก ากับพฤติกรรมของคนชุมชนเก่ียวกับการใช้
แหล่งน ้ าและการดูแลรักษาเหมืองฝาย ว่าดว้ยเร่ือง ขอ้ห้าม 
หรือ “ขึด” พิธีกรรมเก่ียวเหมืองฝายเช่น การเล้ียงผีขุนน ้ า  
การบูชาเทวดารักษาขุนน ้ าพลวตัรเครือข่ายซ่ึงมีการท า
กิจกรรมร่วมกนัก่อเกิดเป็นเครือข่ายคณะกรรมการเหมือง
ฝายทั้งในระดบัหมู่บา้นต าบล  ระหวา่งต าบลกบัต าบลและ
ระหว่างชุมชนต่างๆในอ าเภอ ก่อเกิดพลังอ านาจในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมของกลุ่มสามารถประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น ส านักงานชลประทาน หรือ ศูนย์
ศึกษาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริห้วยฮ่องไคร้    ตลอดจน
กลไกการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ซ่ึงเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของลูกสมาชิกเหมืองฝายท่ีมีส่วนร่วมในการร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมรับผลจากการกระท า และประเมินผลท่ี
ได้รับ น าไปสู่การพฒันากิจกรรมเหมืองฝายต่อไป เช่น 
กิจกรรมการลอ้งเหมืองฝาย 

ส าหรับแนวทางเสริมสร้างกลไกการจดัการเหมือง
ฝายมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเกิดจากการสรุปบทเรียนร่วมกบัของ
ชุมชน  ประกอบดว้ย  การส่งเสริมระบบถ่ายทอดภูมิปัญญา
การจดัการเหมืองฝายใหแ้ก่คนรุ่นใหม่  การจดัระบบการ
บริหารจดัการเหมืองฝายใหเ้หมาะสมกบักาลสมยัเพ่ือใหมี้
พลงัขบัเคล่ือนการจดัการเหมืองฝายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการเหมืองฝายตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบั
สถานการณ์ แต่ยงัคงมุ่งเป้าหมายการใชป้ระโยชน์จากน ้ า

อยา่งเป็นธรรมตอ้งมีการประสานงานท่ีเป็นรูปธรรมกบั
องคก์รเทศบาลทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการท างาน
ร่วมกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการเหมืองฝายตอ้งไดรั้บการเสริม
ภูมิคุม้กนัและพลงัแห่งการเรียนรู้ ในการจดัการเหมืองฝาย
ใหส้อดคลอ้งกบักาลสมยั โดยการสร้างความตระหนกัรู้จาก
การเรียนรู้ร่วมกนัถึงสภาพการณ์จดัการเหมืองฝายและ
แหล่งน ้ า  การสร้างความมุ่งมัน่   การจดัท าแผนงานการ
บริหารจดัการน ้ าในระดบัชุมชน  

ทั้ งน้ี เครือข่ายเหมืองฝายมีแนวคิดว่า  จะต้อง
บริหารจัดการน ้ าโดยชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เนน้“กระบวนการชุมชนเขม้แข็ง” และ “ตนเป็นท่ี
พ่ึงแห่งตน”   โดยก าหนดเป็นแนวทาง 4 ดา้นคือ  1.ดา้น
การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้ าเพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 2.ดา้นการปรับปรุงแหล่งน ้ าและระบบส่ง
และกระจายน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิม  3.ดา้นการอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากร
น ้ าและจัดการมลพิษทางน ้ า 4. ด้านสร้างความร่วมมือใน
การบริหารจดัการน ้ าทั้งน้ีควรเสริมความรู้ทกัษะการท างาน
แก่คณะกรรมการเหมืองฝาย โดยการศึกษาดูงาน  การ
ประชุมเสวนา  มีการประสานองค์กรภาคีร่วมเพ่ือการ
ท างานแบบองค์รวม ระหว่างชุมชน องค์กรท้องถ่ินและ
ภาครัฐ    มีจดัการความรู้เพื่อพฒันาเมืองฝาย 

 ผลจากการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชน
ก่อเกิด ฐานขอ้มูลการจัดการเหมืองฝาย ความตระหนักรู้
และส านึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต   แผนงานการบริหาร
จดัการน ้ าชุมชน กิจกรรมการบุชาเทวดารักษาขุนน ้ า และ
โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพ่ือแกปั้ญหาขาดแคลนน ้ าโดยเพ่ิม
ท่อ FTO  
สรุป อภิปรายผล  

การบริหารจัดการระบบเหมืองฝาย เป็นการดึง
พลังทางธรรมชาติผสมผสานกับพลังทางสังคมท่ี มี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการเหมืองฝาย เป็นผูก้  ากบั
ใชก้ฎระเบียบของเหมืองฝายเพื่อความเป็นธรรม ในการใช้
น ้ าของผูใ้ชน้ ้ าร่วมกนัทุกคน มีการประสานงานร่วมกบัส่วน
งานอ่ืนเพ่ือลดความขดัแยง้ระหวา่งเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าและท า
กิจกรรมกนั ลกัษณะเช่นน้ีก่อเกิดพลวตัรเครือข่ายท่ีมีการท า
กิจกรรมร่วมกนัก่อเกิดเป็นเครือข่ายคณะกรรมการเหมือง
ฝายทั้งในระดบัหมู่บา้นต าบล  ระหวา่งต าบลกบัต าบลและ
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ระหว่างชุมชนต่างๆในอ าเภอ เกิดพลงัอ านาจขับเคล่ือน
กิจกรรมของกลุ่ม สะทอ้นความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งพ่ึงพากนัทาง
สังคมของกลุ่มคนท่ีตอ้งอยูร่่วมกนั ท าให้เกิดความสัมพนัธ์
ในลกัษณะเครือข่ายเพ่ือการแลกเปล่ียนและการพ่ึงพากัน
โดยธรรมชาติ เพ่ือการแสวงหาหลกัประกนัให้กบัชีวิตและ
กลุ่ม ก่อเกิดครือข่ายแนวนอน ท่ีมีความสัมพนัธ์ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน และ
เครือข่ายแนวตั้ง ระหวา่งเครือข่ายเหมืองฝายหรือเครือข่าย
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ากบัส านกังาน 

 การจดัสรรน ้ าระบบเหมืองฝายมีหลกัการส าคญั
คือ การจัดสรรน ้ า ให้กบัสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาค  ดังนั้ น จึ ง ต้อ งส ร้ า งป ฏิสั มพัน ธ์ ระหว่ า งคณะ
กรรมการบริหารเหมืองฝายและสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า ทั้งน้ีพบว่า 
การบริหารงานเหมืองฝายข้ึนอยู่กับขนาดของกลุ่ม ความ
เขม้แข็งของผูน้ าท่ีจะมีพลงัอ านาจ หรือบารมีในการระดม
พลงัชาวบา้นให้มาดูแลรักษาระบบเหมืองฝาย และท่ีส าคญั
ก็คือความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดระหว่าง หัวหน้า
เหมืองฝายและสมาชิกผูใ้ชน้ ้ า จะท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วม
แรง หรือพลงัความสามคัคีในการดูแลรักษาระบบและลด
ความขดัแยง้ในการใช ้ประโยชน์จากทรัพยากร   

 จัดระบบการบ ริหารจัดการ เห มืองฝายให้
เหมาะสมกบักาลสมยัเพ่ือให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนการจดัการ
เหมืองฝายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเหมืองฝาย
ตอ้งปรับตวัให้สอดรับกบัสถานการณ์ มีการประสานงานท่ี
เป็นรูปธรรมหน่วยงานภาครัฐและองคก์รทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งมี
ลักษณะความสัมพนัธ์เชิงบทบาทหน้าท่ีและโครงสร้าง 
เพ่ือใหก้ลุ่มเหมืองฝายสามารถบริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่ง
อิสระ  หากแต่ท่ีพึงระวงัคือระดบัการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
สมาชิกผูใ้ชน้ ้ าอาจลดลง เพราะการสนบัสนุนทรัพยากรจาก
ภาครัฐ 

  โดยสรุป การเสริมสร้างกลไกจัดระบบเหมือง
ฝายของเครือข่ายชาวนา  เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหชุ้มชนจดัการตนเองดว้ยการคิดวเิคราะห์ทบทวน
อดีต มองปัจจุบนั  อนาคต หาสาเหตุและการแกปั้ญหา ท า
ให้เกิดศกัยภาพการเรียนรู้สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่
อย่างเท่าทนั อย่างไรก็ตามกลุ่มเหมืองฝายท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลง ท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการน ้ าของชุมชน 

ส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการจดัการของรัฐท่ีมีต่อองคก์ร
เหมืองฝาย  ดงันั้นรัฐควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า
กบัชุมชนในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ในศักยภาพของ
ชุมชนใหชุ้มชนบริหารจดัการตนเอง พร้อมกบัเป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนเฉพาะในส่วนท่ีชุมชนไม่สามารถด าเนินการได ้

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 
1. กลุ่มเหมืองฝาย ควรทบทวนตนเองดา้นกลไก

การพัฒนา เห มืองฝายและการจัดการน ้ า  ประ เ มิน
สถานการณ์ภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
และวางแผนบริหารจดัการน ้ าใหเ้หมาะสม 

2. รัฐควรให้ความเช่ือมัน่ศกัยภาพของชุมชน ให้
ชุมชนบริหารจัดการตนเอง  พร้อมกับ เ ป็นผู ้ให้การ
สนบัสนุนเฉพาะในส่วนท่ีชุมชนไม่สามารถด าเนินการได ้

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรวางบทบาท
ในฐานะผูส้นบัสนุนกลุ่มเหมืองฝาย ภายใตแ้ผนการ
ด าเนินงานของกลุ่มเหมืองฝายเอง 

4. หน่วยงานการศึกษา ควรส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูน้ ากลุ่มเหมืองฝาย  

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
1.การศึกษาการปรับตวัของกลุ่มเหมืองฝายตาม

แนวคิดนิเวศวฒันธรรมท่ีเนน้การอธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.การศึกษาโครงสร้างความสมัพนัธ์ บทบาท
หนา้ท่ีของกลุ่มเหมืองฝาย และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการจดัการน ้ าภายใตภู้มิสงัคม 

3.การศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ
เครือข่ายเหมืองฝายในมิติต่าง ๆ เช่น ระยะเวลา ลกัษณะ 
ความส าคญัผลกระทบ สาเหตุ และทิศทางของความ
เปล่ียนแปลง 

4 การศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีสมัพนัธ์กบัการบริหาร
จดัการน ้ าของกลุ่มเหมืองฝาย 
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ส่วนผสมการท าหิมะเทยีมรองรับการฝึกทกัษะการแกะสลักหิมะ 
Preparation of Artificial Snow Ingredients for Sculpture Skill Training 
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Abstract 

 Preparation of artificial snow ingredients for sculpture skill training to participate in the International Snow 
Sculpture Contest. Carving is a work of art. It has been considered a value to heritage for a long time. A craft that requires 
interest, the ability to concentrate and a very delicate touch. To develop the skill as a cultural expression to contribute to the 
national identity of Thailand. To prepare artificial snow ingredients for sculpture skill training is significant. Finding 
material to substitute snow for sculpture skill training for students to prepare to enter “Harbin International Ice and Snow 
Sculpture Festival”  Purpose of the Study 1)To study the properties of snow in terms of density, forming stability supports-
carving. 2)To study materials that are a required combination of artificial snow. 3)To study on appropriate ratio of material 
for making artificial snow. Conceptual framework 1)Raw materials for making artificial snow. 2)The ingredients in making 
artificial snow Dependent Variables Features carved are supported by artificial snow. Results of the Study Materials that 
make artificial snow: plaster of Paris, tapioca starch sawdust, wood chips, Styrofoam. The 4 steps of procedures 1)Given 
materials are ingredients in artificial snow. 2)Weights and measures are based on the ratio of 1:1:2. 3)Define mixture on 
each material, divided into 4 proportion. 4)Mixing the material according to the ratio of ingredients 1, 2, 3, 4  5)Record the 
results of material, stabilizers, forming stability in carving. Data analysis using basic statistics to change average (X), 
Implications and Recommendation 1.The study of snow texture is important information that is used to find local material 
to substitute for artificial snow making. Its usefulness is to help students practice snow sculpturing. 2.Material found locally 
and used as artificial snow in this study has been tested and confirmed for appropriateness to use for practicing and 
developing snow sculpture skill to prepare for the international snow sculpture contest. 3.Appropriate ratio of artificial 
snow ingredients from the study is very useful for students and people who use it to practice and develop sculpturing skill, 
especially for a country without snow but one that would like to participate in the international snow sculpture contest. 
 
Keywords: Artificial Snow 
 

 
 
 
 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
* Corresponding author  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-476- 
 
 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง  “ส่วนผสมการท าหิมะเทียมรองรับ
การฝึกทกัษะการแกะสลกัหิมะ” วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
4 ขอ้ คือ  1)ศึกษาคุณสมบติัของหิมะในดา้นความหนาแน่น 
ความคงตวั การข้ึนรูปรองรับการแกะสลกั  2)ศึกษาวตัถุดิบ
ท่ีตอ้งใชเ้ป็นส่วนผสมของหิมะเทียม  3)ศึกษาอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมของวตัถุดิบในการท าหิมะเทียม วิธีการศึกษา ใช้
วธีิการทดลอง 6 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาวตัถุดิบท่ีศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติในการเป็นส่วนผสมหิมะเทียม ขั้นท่ี 2 ศึกษา
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการทดลอง  ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบ
การทดลอง  ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล
การทดลอง ผลการทดลอง 1.วตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ าหิมะเทียม 
คือ 1)ปูนปลาสเตอร์ 2)ข้ีเล่ือย  3)แป้งมนั  4)โฟม  2.
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการทดลอง   ขั้นตอน คือ 1)น า
วตัถุดิบท่ีก าหนดให้เป็นส่วนผสมในหิมะเทียม  2)ชัง่ ตวง 
วดัตามอตัราส่วนท่ีก าหนดคือ 1:1:2   3)ก าหนดส่วนผสมแต่
ละส่วนของวตัถุดิบออกเป็นสดัส่วน 4    4)ผสมวตัถุดิบตาม
อตัราส่วนผสม ส่วนผสมท่ี 1,2,3,4    )บนัทึกผลการทดลอง 
ตามคุณสมบติัดา้นความหนาแน่น  ความคงตวั การข้ึนรูป
ในการแกะสลกั การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพ้ืนฐาน การคิด
ค่าเฉล่ีย (X), 3. อัตรา ส่วน ท่ี เหมาะสมในการ เ ป็น
ส่วนผสมหิมะเทียม คือ ทุกส่วนผสมมีคุณสมบติัเป็นหิมะ
เทียมได้ จากการก าหนดอัตราส่วนผสม 4 สัดส่วน ตาม
อตัราส่วน 1:1:2  พบวา่ ทุกอตัราส่วนมีคุณสมบติัดา้นความ
หนาแน่น  ความคงตัว การข้ึนรูป และการรองรับการ
แกะสลกั โดยตวัแปรตน้ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 1)ทราย  2)
แป้งมนั 3) โฟม และ4)ข้ีเล่ือย  วตัถุดิบทั้งหมดมีคุณสมบติั
เหมาะสม  ในการเป็นส่วนผสมของหิมะเทียม คือ มีความ
หนาแน่น การคงตวั ความสามารถในการข้ึนรูปไดว้ตัถุดิบท่ี
น ามาศึกษาทั้ ง 4 ตวัแปร เม่ือน ามาเป็นส่วนผสมในหิมะ
เทียมพบว่า มีความคลา้ยกันตามอตัราส่วนเดียวกนัท่ีเป็น
ส่วนผสมในอตัราส่วน 1:1:2  ในดา้นความหนาแน่น  ความ
คงตวัการข้ึนรูป การแกะสลกั โดย แป้งมนัมี คุณสมบติัใน
การเป็นส่วนผสมท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเน้ือหิมะเพ่ือรองรับ
การแกะสลักมากท่ีสุด เ น้ือเนียน คงรูป แกะสลักง่าย 
เหมาะสมท่ีสุด รองลงมาคือ ทราย คุณสมบัติในการเป็น
ส่วนผสมท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเน้ือหิมะเป็นอนัดบัรองจาก

แป้งมนั รองรับการแกะสลกัไดม้าก เน้ือหยาบกวา่แป้งมนั มี
ความคงรูป แกะสลกัง่าย เหมาะสมในอนัดบัรองจากแป้ง
มัน รองจากทรายลงมาคือ โฟม คุณสมบัติในการเป็น
ส่วนผสมท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเน้ือหิมะเป็นอนัดบัรองจาก
แป้งมนั ทราย และเน้ือโฟมรองรับการแกะสลกัได ้แต่จะมี
เน้ือหยาบกว่าแป้งมนัและทราย ตอ้งใชเ้วลานานในการข้ึน
รูป แกะสลกัค่อนขา้งยากอนัดบัสุดทา้ยจากการศึกษาพบวา่ 
ข้ีเล่ือยมีคุณสมบัติในการเป็นส่วนผสมเป็นอันดับรองมี
ความหนาแน่นท่ีเหมาะสม ข้ึนรูปไดแ้ต่จะมีเน้ือหยาบ ตอ้ง
ใชเ้วลานานในการข้ึนรูป แกะสลกัค่อนขา้งยากกวา่วตัถุดิบ
ทั้ง 3 ชนิด คือ แป้งมนั ทราย และโฟม 

ค าส าคัญ  :  ส่วนผสม, หิมะเทียม, รองรับการแกะสลกัใน
ระดบันานาชาติ 

 

1. บทน า 

งานแกะสลกันับเป็นงานศิลปะอย่างหน่ึงท่ีถือเป็น
มรดกมีค่าท่ีสืบทอดกันมาช้านาน เป็นงานฝีมือท่ีต้องใช้
ความถนัด สมาธิ ความสามารถเฉพาะตัว และความ
ละเอียดอ่อนมาก การแกะสลัก เป็นการแสดงออกทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าของชาติไทย ซ่ึงไม่มีชาติ
ใดสามารถเทียบเทียมได้ การสลักหรือจ าหลัก จัดเป็น
ศิลปกรรมแขนงหน่ึงในจ าพวกประติมากรรม เป็นการ
ประดิษฐ์วตัถุเน้ืออ่อนท่ียงัไม่เป็นรูปร่าง หรือมีรูปร่างอยู่
แลว้สร้างสรรคใ์ห้สวยงามและพิสดารข้ึน โดยใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีมีความแหลมคม โดยใชว้ธีิตดั เกลา ปาด แกะ ควา้น ท าให้
เกิดลวดลายตามตอ้งการ ซ่ึงงานสลกัน้ีเป็นการฝึกทักษะ
สัมพนัธ์ของมือและสมอง เป็นการฝึกจิตให้น่ิง แน่วแน่ต่อ
งานขา้งหนา้ อนัเป็นการฝึกสมาธิไดอ้ยา่งดีเลิศ 

ปัจจุบันวิชาการช่างฝีมือเหล่าน้ี ถูกบรรจุอยู่ใน
หลักสูตร ตั้ งแต่ชั้ นประถมศึกษา มัธยมศึกษามาจนถึง
อุดมศึกษาเป็นล าดบั ประกอบกบัรัฐบาลและภาคเอกชนได้
ให้การสนับสนุน จึงมีการอนุรักษ์ศิลปะต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะการแกะสลกัผลงานประเภทเคร่ืองจ้ิม 
จนกระทั่งงานแกะสลักได้กลายเป็นส่ิงท่ีต้องประดิษฐ ์
ตกแต่งบนโต๊ะอาหารในการจดัเล้ียงแขกต่างประเทศ ตาม
โรงแรมใหญ่ ๆ ภตัตาคาร ตลอดจนร้านอาหาร ก็จะใชง้าน
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ศิลปะการแกะสลักเข้าไปผสมผสานเพ่ือให้เกิดความ
สวยงาม หรูหรา และประทบัใจแก่แขกในงาน หรือสถานท่ี
นั้ นๆ  งานแกะสลักผลไม้ จึงมีส่วนช่วยตกแต่งอาหาร
ไดม้าก คงเป็นเช่นน้ีตลอดไป  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบาย
ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนให้ผูเ้รียน  มีโอกาสเข้าร่วม
แข่งขนัการแกะสลกัหิมะน ้ าแข็งระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะการเรียนเรียน ทกัษะภาษาและทกัษะวิชาชีพให้เกิด
กบัผูเ้รียนไดจ้ดัท าโครงการการแข่งขนัการแกะสลกัหิมะ
นานาชาติ ประจ าปี 2  9 ปี 2 60 และปี 2 61 โดยได้
จดัสรรงบประมาณ สนับสนุน และก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ในการคดัเลือกสถานศึกษาท่ีเป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนั
ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกตาม
กระบวนการและได้เป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในคร้ังน้ี 

บริบทของประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไม่มีหิมะท่ีเกิด
ตามธรรมชาติ ดังนั้นการฝึกทักษะกระบวนการทางฝีมือ
ด้ านก ารแกะสลักภ าพ นูนต ่ า  นู น สู ง ในการส ร้ า ง
ประติมากรรมกับวสัดุท่ีเป็นหิมะจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยตาม
ธรรมชาติและบริบทของประเทศไทย  

การจดัหา จดัเตรียม วสัดุท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั
หิมะน ามาใช้เป็นวสัดุฝึกทดแทน (หิมะเทียม) จึงจัดเป็น
ภารกิจอนัส าคญัในการเตรียมการ เพ่ือการฝึกฝนและพฒันา
ทักษะก ารแกะสลัก หิ มะ ให้ เ กิ ด กับ ผู ้ เ รี ยน  ดั งนั้ น
กระบวนการหาค าตอบโดยการวิจัยเพื่อให้ได้ว ัสดุท่ีมี
คุณสมบติัใกลเ้คียงกบัหิมะจึงเป็นเป้าหมายส าคญัในการจดั
ท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือให้ทราบวตัถุดิบท่ีส าคญัใน
การเป็นองค์ประกอบของหิมะเทียม การหาอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมของวตัถุดิบ การน ามาทดสอบกบัเคร่ืองมือท่ีใช้
แกะสลักหิมะ อีกทั้ งคุณสมบัติด้านความหนาแน่นและ
รูปทรง รูปร่าง ภาพลกัษณ์โดยรวมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะการแกะสลกัโดยใชว้สัดุเทียม         (หิมะเทียม) 
ท่ีเตรียมไดจ้ากการศึกษาทดลอง 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา  
1) ศึกษาคุณสมบติัของหิมะในดา้นความหนาแน่น  

ความคงตวั การข้ึนรูปรองรับการแกะสลกั  
2) ศึกษาวตัถุดิบในการเป็นส่วนผสมของหิมะเทียม 

3) ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบในการท า 
หิมะเทียม 

 ขอบเขตของการศึกษา     
1) ศึกษาคุณสมบัติของหิมะในด้านการรองรับการ

แกะสลกั ความหนาแน่ของมวล 
1.1) ศึกษาคุณสมบติัดา้นมวล ความหนาแน่น การ

คงรูปของหิมะ 
1.2) ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบในการเป็น

ส่วนผสมของหิมะ คือ ปูนขาว ปูนซีเมนต ์ 
ทรายหยาบ ทรายละเอียด 

1.3) ศึกษาคุณสมบติัในการแกะสลกั การข้ึนรูปของ
หิมะเทียม 

1.4) น าเสนอการแกะสลกั และการข้ึนรูปของหิมะ
เทียมจากแบบร่าง 

2) ศึกษาวตัถุดิบในการเป็นส่วนผสมของหิมะ 
3) ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบในการท า

หิมะเทียม 
4) น าเสนอแบบจ าลองการแกะสลกัหิมะจากหิมะท่ีได้

จากการศึกษา 

 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
4.1  วัตถดิุบท่ีศึกษา 1) ปูนปลาสเตอร์ 2) ข้ีเล่ือย  

3) แป้งมนั 4) โฟม 4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา ตวัแปรตน้  : ปูน
ปลาสเตอร์,ข้ีเล่ือย,แป้งมนั,โฟม ตวัแปรตาม  : คุณสมบติั
ของหิมะเทียม ประกอบดว้ย ความหนาแน่น,ความคงตวั,
การข้ึนรูปใน 4.3 วิธีด าเนินการทดลอง       1) ศึกษาวตัถุดิบ
ท่ีน ามาใชท้ าหิมะเทียม ประกอบดว้ย ปูนปลาสเตอร์,ข้ีเล่ือย
,แป้งมนั,โฟม       2) ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการเป็น
ส่วนผสมหิมะเทียม      3) น าวตัถุดิบท่ีก าหนดให้เป็น
ส่วนผสมในหิมะเทียม ชัง่ ตวง วดัตามอตัราส่วน       4) 
ก าหนดส่วนผสมแต่ละส่วนของวตัถุดิบออกเป็นสัดส่วน 4 
ส่วนผสม       4 . 1 ) ก า ห นดอัต ร า ส่ วน  1 : 1 : 2        
4.2)วตัถุดิบ ท่ีศึกษา คือ ปูนปลาสเตอร์:น ้ า:ข้ีเล่ือย,แป้งมนั
,โฟม            4.3)ส่วนผสมท่ี 1 ปูน 1 ส่วน :น ้ า1ส่วน: แป้ง
มนั 2 ส่วน            4.4)ส่วนผสมท่ี 1 ปูน 1 ส่วน: น ้ า1ส่วน: 
ข้ีเล่ือย  2 ส่วน            4. )ส่วนผสมท่ี 1 ปูน 1 ส่วน: น ้ า1
ส่วน: โฟม   2  ส่วน  )  ผสมวัตถุ ดิบตามอัตรา
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ส่วนผสม ส่วนผสมท่ี 1,2,3,4 6) บนัทึกผลการทดลอง ตาม
คุณสมบติัดา้นความหนาแน่น  ความคงตวั การข้ึนรูปในการ
แกะสลกั       4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชส้ถิติพ้ืนฐาน การ
คิดค่าเฉล่ีย (X), ร้อยละ 
 

3. ผลการวจิยั 

ในการศึกษาและการออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้
ค  าตอบ ในคร้ังน้ี ตามวตัถุประสงค ์4 ขอ้ ตามการออกแบบ
การทดลองตามวตัถุในการศึกษาตัวแปร  แต่ละขั้นตาม
วตัถุประสงค ์ตามล าดบัขั้น ประกอบดว้ย 

1) ศึกษาคุณสมบติัของหิมะในดา้นความหนาแน่น 
ความคงตวัการข้ึนรูปรองรับการแกะสลกั  

2) ศึกษาวตัถุดิบในการเป็นส่วนผสมของหิมะเทียม 
3) ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบในการท า

หิมะเทียม 
4) น าเสนอแบบจ าลองการแกะสลกัหิมะจากหิมะเทียม

รองรับการเข้าประกวดแข่งขนัการแกะสลักหิมะ
นานาชาติ 
5.1 ผสมสูตรตามท่ีก าหนดให้ 
- สูตร 1  ปูนปลาสเตอร์    1  ส่วน 
  ทราย     2  ส่วน 
  น ้า     1  ส่วน 
- สูตร  2 ปูนปลาสเตอร์  1  ส่วน 
  โฟม   2  ส่วน 
  น ้า   1  ส่วน 
- สูตร  3 ปูนปลาสเตอร์   1  ส่วน 
  ข้ีเล่ือย   2  ส่วน 
  น ้า   1  ส่วน 
- สูตร  4 ปูนปลาสเตอร์  1  ส่วน 
  แป้งมนั   2  ส่วน 
                   น ้ า   1  ส่วน 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนผสมแต่ละสูตรในหิมะเทียม 
 
 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาส่วนผสมในการท าหิมะเทียม พบว่า 
คุณสมบัติในการเป็นวตัถุดิบในส่วนผสมของหิมะเทียม 
พบว่า ตวัแปรตน้ในการศึกษา คือ ทราย , แป้งมนั ,โฟม 
และข้ีเล่ือย  วตัถุดิบทั้ งหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
เป็นส่วนผสมของหิมะเทียม โดยมีความหนาแน่น การคงตวั 
ความสามารถในการข้ึนรูปไดแ้ละมีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั 
วตัถุดิบท่ีน ามาศึกษาทั้ง 4 ตวัแปร เม่ือน ามาเป็นส่วนผสม
ในหิมะเทียมพบวา่ มีความคลา้ยกนัตามอตัราส่วนเดียวกนัท่ี
เป็นส่วนผสมในอตัราส่วน 1:1:2  ในดา้นความหนาแน่น  
ความคงตัว การ ข้ึนรูป การแกะสลัก โดย แป้งมันมี 
คุณสมบัติในการเป็นส่วนผสมท่ีมีความใกลเ้คียงกับเน้ือ

 

วัตถุดิบ 

อัตราส่วน :  ผสมหิมะเทียม 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3. สูตรท่ี 4 

ปูน
ปลาสเตอร์ 

1 1 1 1 

น ้ า 1 1 1 1 
ทราย 2 - - - 
แป้งมนั - - - 2 
โฟม - 2 - - 
ข้ีเล่ือย - - 2 - 
คุณสมบติั 

หิมะเทียม 

 

-ผลจากการ
หล่อผสมกนั
ไดเ้น้ือวสัดุท่ีมี
สีผวิคลา้ยกบั
หิมะมาก   
-มีเน้ืองานไม่
แขง็ 
-ความ
หนาแน่น
พอเหมาะ 
-แกะง่าย 
-ข้ึนรูปงาน
แกะสลกัไดดี้ 
 

-ผลจากการ
หล่อผสมกนั
ไดเ้น้ือวสัดุท่ีมี
สีผวิคลา้ยกบั
หิมะ  
-มีเน้ืองานไม่
แขง็ 
-ความ
หนาแน่น
พอเหมาะ 
-แกะค่อนขา้ง
ยากใชเ้วลาใน
การแกะนาน 
-ข้ึนรูปงานได ้  

-ผลจากการ
หล่อผสมกนั
ไดเ้น้ือวสัดุท่ีมี
สีผวิคลา้ยกบั
หิมะ   
-มีเน้ืองานแข็ง 
-ความ
หนาแน่นไม่
เหมาะกบัการ
แกะสลกั 
-แกะสลกัยาก 
-ข้ึนรูปงาน

ยาก 

-ผลจากการ
หล่อผสมกนั
ไดเ้น้ือวสัดุท่ีมี
สีผวิคลา้ยกบั
หิมะมากที่สุด   
-มีเน้ืองานไม่
แขง็ 
-ความหนาแน่น
พอเหมาะ 
-แกะง่าย 
-ข้ึนรูปงาน
แกะสลกัไดดี้
มาก 
*มีขอ้จ ากดั 
แป้งมนัมีราคา
แพง 
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หิมะเพ่ือรองรับการแกะสลักมากท่ีสุด เน้ือเนียน คงรูป 
แกะสลกัง่าย เหมาะสมท่ีสุด   

รองลงมาคือ ทราย คุณสมบติัในการเป็นส่วนผสม
ท่ีมีความใกลเ้คียงกับเน้ือหิมะเป็นอนัดับรองจากแป้งมนั 
รองรับการแกะสลกัไดม้าก เน้ือหยาบกวา่แป้งมนั มีความคง
รูป แกะสลกัง่าย เหมาะสมในอนัดบัรองจากแป้งมนั  

รองจากทรายลงมาคือ โฟม คุณสมบติัในการเป็น
ส่วนผสมท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเน้ือหิมะเป็นอนัดบัรองจาก
แป้งมนั ทราย และเน้ือโฟมรองรับการแกะสลกัได ้แต่จะมี
เน้ือหยาบกว่าแป้งมนัและทราย ตอ้งใชเ้วลานานในการข้ึน
รูป แกะสลกัค่อนขา้งยาก 

อันดับสุดท้ายจากการศึกษาพบว่า  ข้ี เ ล่ือยมี
คุณสมบัติในการเป็นส่วนผสมเป็นอันดับรองมีความ
หนาแน่นท่ีเหมาะสม ข้ึนรูปได้แต่จะมีเน้ือหยาบ ตอ้งใช้
เวลานานในการข้ึนรูป แกะสลกัค่อนขา้งยากกวา่วตัถุดิบทั้ง 
3 ชนิด คือ แป้งมนั ทราย และโฟม 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การทดลองศึกษาวตัถุดิบทั้ง 4 
ชนิด แป้งมันมีความเหมาะสมท่ีสุดตามอัตราส่วน ของ
ส่วนผสม อัตรา 1:1:2   ปูนปลาสเตอร์ : น ้ า : แป้งมนั มี
ความหนาแน่น การข้ึนรูป คุณสมบติัรองรับการแกะสลกั
แทนหิมะเป็นหิมะเทียมไดดี้ท่ีสุด แต่มีขอ้จ ากัดดา้นราคา 
แป้งมนัมีราคาแพง จากการทดลองมีค าตอบท่ีใกลเ้คียงเป็น
วตัถุดิบในทอ้งถ่ินท่ีหาไดง่้ายและมีราคาถูก คือ ทราย ล่อน
ให้ละเอียด เม่ือน ามาเป็นส่วนผสมในอตัรา อัตรา 1:1:2   
ปูนปลาสเตอร์ : น ้ า : ทราย พบวา่ มีความหนาแน่น การข้ึน
รูป คุณสมบติัรองรับการแกะสลกัแทนหิมะเป็นหิมะเทียม
ได้ดีรองจากแป้งมันมีข้อสนับสนุนจากการทดลองคือ 
คุณสมบัติดา้นกายภาพมีความคลา้ยคลึงกับหิมะมากท่ีสุด
และมีความหนาแน่น การข้ึนรูป การแกะสลกั รองรับไดดี้
และไม่มีขอ้จ ากดั ราคาถูก หาไดใ้นทอ้งถ่ิน 
 ดงันั้น ในการน าเสนอการแกะสลกัเพ่ือรองรับการ
แข่งขันจึงได้น าอัตราส่วนผสมของหิมะเทียม คือ ทราย 
ล่อนใหล้ะเอียด เม่ือน ามาเป็นส่วนผสมในอตัรา อตัรา 1:1:2   
ปูนปลาสเตอร์ : น ้ า : ทราย มาเป็นส่วนผสมของหิมะเทียม
เพื่อการเตรียมพร้อมการฝึกซอ้มเพ่ือรองรับการแข่งขนัการ
ประกวดหิมะนานาชาติ 
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The Study of Wax Mixture to Support Candle Sculpture of National Artists 
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Abstract 

 Research on Candle Mix Formulation for Using Candle Engraving Skills of Foreign Artists at Ubon Ratchathani 
Candle For large candle molding, the large candle holder of international artists. Product design Large candle holder This is 
an important way to improve the efficiency of large candles. The problem of candle molding past the problem of 
incompatibility in the candle. Candle intensity Find bubbles in candles. And candles do not include the same meat, no t 
tough sticky. Purpose of Research for Experimental Design Large candle molding for sculpting of international artists. 
1)Study the main components of large candles, 1 x 1 m wide. 2)Study techniques of casting large candles, 1 x 1 meter wide. 
3)Study the characteristics of candles are appropriate. Candle Carving in UbonRatchathani Candle The study indicated that 
1) main element in candle molding Paraffin Wax, Para Wax, Wax, Micro Wax, Stearic Acid and Candle Mix. The quantity 
of raw materials is appropriate. In large candle molds, the amount of paraffin was 74.51%, waxing 9.94%, stearic acid 
2.68%, waxing 2%. Or matsuta Melt with ingredients And good compatibility A candle mixture is appropriate. 2) 
Technique for casting large candles, 1 x 1 m wide. Steps 1)Smelting the proportions from the study in a doublelayered 
container, do not allow the candles to heat directly. The outer layer is boiled water at 91 degrees centigrade. The candle 
mixture is in the inner pot. 2)Pour the heated candles around 90 degrees into the designated print made of plywood. Let the 
candles cool in pieces, each piece thick 10 cm each 3 days apart to pour in each candle. Sheep out of print 3) The 
characteristics of the candle is based on the paraffin 74.51% 9.9% w / w stearic acid 2.68% wax 2% candle content is very 
hard if the micro wax. Engraving requires a hard and sticky candle, so it is necessary to define the micro wax in the hard 
candle stearic acid, making the candle stiff enough to be too luminous. Candles are fragile, resulting in sheep. The latch 
should be used at 2-5% per weight of candle micro wax mixed candle candles. Slightly reduce bubbles. The softener makes 
the candle soft. For candles, candles are made of candle in the Candle Festival at UbonRatchathani.  

Keywords: carving, large candle stick 
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บทคดัย่อ 

 การแกะสลัก เ ที ยนขนาดใหญ่ของ ศิล ปิน
นานาชาติเป็นการ ออกแบบผลิตภณัฑ์ประเภทการหล่อ
เทียนขนาดใหญ่จึงเป็น แนวทางส าคญัอย่างหน่ึงในการ
พฒันาประสิทธิภาพของเทียน แท่งขนาดใหญ่ ปัญหาของ
การหล่อเทียนแท่งท่ีผ่านมาพบ ปัญหาการไม่เขา้กนัของ
ส่วนผสมในเน้ือเทียนความเขม้ของสี เทียน พบฟองอากาศ
ในเน้ือเทียนและเทียนไม่รวมเป็นเน้ือ เดียวกนั ไม่เหนียว
แกะยาก จุดประสงคข์องการวิจยัเพื่อการออกแบบทดลอง
การ หล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่รองรับการแกะสลกัของศิลปิ 
น น าน าช าติ ผลการศึกษา พบวา่ 1) องคป์ระกอบหลกัใน
การหล่อเทียน ให้ไดเ้ทียนแท่ง ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย 
พาราฟินเป็นแบบ Fully Refined Paraffin Wax, พีอีแวกซ์, 
ไมโครแวกซ์, , สเตียริค แอซิค และสี ผสมเทียน ปริมาณ
ของวตัถุดิบท่ีมีความเหมาะสมในการหล่อ เทียนแท่งขนาด
ใหญ่ จากการทดลองพบวา่ ปริมาณพาราฟิ น 74.51 % พี
อีแวกซ์ 9.94% สเตียริค แอซิค 2.68% ไมโครแวกซ์ 2% สีท่ี
ใชผ้สมในเทียนคือแผ่นสีเทียนหรือสีมตัสุตะจะหลอม กบั
ส่วนผสมและเข้ากันได้ดีเป็นส่วนผสมเทียนท่ีมีความ 
เหมาะสม 2) เทคนิควธีิการหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่กวา้ง 1 
X 1 เมตร การด าเนินการเป็นขั้นตอน 1)หลอมส่วนผสมตาม 
สดัส่วนท่ีไดจ้ากการศึกษาในภาชนะหล่อสองชั้นไม่ให้เน้ือ 
เ ทียนสัมผัสความร้อนโดยตรง ชั้ นนอกเป็นน ้ าต้ม ท่ี
อุณหภูมิ 91 องศาเซนเซียน ส่วนผสมของเทียนอยูใ่นหมอ้
ชั้นใน 2)เท เทียนท่ียงัร้อนนอ้ย  90องศาลงในพิมพ ์จาก ไม้
อดัปล่อยให้เทียนเยน็ เป็นช้ิน ๆ หนาช้ินละ 10 เซนติเมตร 
ห่างกนั 3วนัในการเทเทียนในแต่ละคร้ังแกะออกจากพิมพ ์2 
3) ลกัษณะของเน้ือเทียนท่ีไดต้ามส่วนผสม คือ พาราฟิ น 
74.51 % พีอีแวกซ์ 9.94% สเตียริค แอซิค 2.68% ไม โคร
แวกซ์2% เน้ือเทียนจะมีความแข็งถ้าใส่ไมโครแวกซ์มาก 
การแกะสลก ัตอง้การเน้ือเทียนท่ีมีความแข็งและเหนียวจึง
ตอ้ง ก าหนดไมโครแวกซ์ท่ีส่วนในการทา ให้เทียนแข็ง 
stearic acid ท าให้เทียนแข็งข้ึนเป็นมนัเงาใส่มากเกินกวา่น้ี
เทียนจะมีความ เปราะส่งผลถึงการแกะสลกั ควรใชท่ี้ 2-5% 
ต่อน ้ าหนกัของ เทียน micro wax ผสมเทียนปรับสภาพเน้ือ
เทียน ให้เนียนข้ึน ลดฟองอากาศ ตวัน่ิมใชท้ าให้เทียนนุ่ม
เพ่ืองานปั้น จาก การศึกษาและทดลองตามส่วนผสมเน้ือ

เทียนจะมีความเหนียว มีสีมีลกัษณะของเน้ือเทียนท่ีมีความ
เหมาะสมรองรับการ แกะสลกัเทียนในงานเทียนพรรษา
อุบลราชธานี 
ค าส าคญั  :  รองรับการแกะสลกั, เทียนแท่งขนาดใหญ่ 
 
1. บทน า 

ความเป็นมาของงานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษาของ
จังหวดัอุบลราชธานี มีระยะเวลาติดต่อกันมา 114 ปี เดิม
อุบลราชธานีเป็นงานบั้ งไฟท่ีเป็นงานประจ าจังหวดั ต่อมา  
กรมพระยาสรรพสิทธิประสงค์ เห็นว่าบั้งไฟเวลาจุดข้ึนไป
อนัตรายแก่ผูค้นร่วมงาน  หยบิยกเร่ืองของประเพณีแห่เทียน
เข้ามาเป็นจุดเด่น ว ัสดุ ท่ีมาใช้คือข้ีผึ้ งในการท า เทียน 
เพราะฉะนั้นชาวบา้นมีข้ีผึ้งสามารถจะน ามาท าเป็นเทียนเล่ม
เลก็ๆ หรือเป็นเทียนเล่มใหญ่ข้ึน และจดัเป็นกระบวนแห่อนั
ยิ่งใหญ่  การถวายเทียนพรรษาจะมีอยู่ 3 ประเภท 1) สมยั
โบราณจะน าเทียนเล่มเล็กๆ โดยมีการมัดรวมกันให้เป็น
เทียนเล่มใหญ่ จัดขบวนน าไปถวายวดั  2)เร่ิมมีการพฒันา
โดยการแกะสลกัเขา้มาร่วม โดยน าข้ีผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่ม
ใหญ่ จากนั้ นใช้ช่างฝีมือมาแกะสลักเป็นลวดลายไทย 
ลวดลายกนก โดยเฉพาะเป็นลวดลายของอีสานดั้งเดิม  3)
ปัจจุบนัมีการพฒันาเทียนเป็นแบบติดพิมพ ์คือ วิธีการท าตน้
เทียนพรรษา จะมีบลอ็กท่ีท าดว้ยหินหรือไม ้จากนั้นน าเทียน
ไปกดใหมี้รูปร่างตามพิมพจ์ะมีขนาดประมาณ 2 น้ิว 3 น้ิว ถึง 
5 หรือ 6 น้ิวแลว้แต่ขนาดท่ีตอ้งการจะให้พวกชาวบา้นเขา้มา
ช่วยกนัแกะตามลวดลาย ตามลายกนกลายไทยท่ีเป็นบล็อก
แกะออกมาจากพิมพ ์ 

 คณะกรรมการจัดงานแห่เทียน ได้กราบบังคมทูลขอ
พระราชทานเทียนพรรษา  จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลท่ี 9 ในเทศกาลเขา้พรรษาเป็นกรณีพิเศษ  ซ่ึงนบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ฯ พระองคท์รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานเทียนพรรษาแก่จงัหวดัอุบลราชธานีตาม
ความประสงค์ โดยคณะกรรมการจัดงานจะเข้าเฝ้ารับ
พระราชทานเทียนพรรษา ณ พระราชวงัดุสิต ก่อนวนัเร่ิม
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประมาณ 7 วนั ไดมี้พิธีรับอยา่ง
สมพระเกียติ พร้อมอญัเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยม่ิง
มงคลในงาน เป็นเทียนพรรษาตน้เดียวท่ีพระราชทานให้กบั
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ต่างจงัหวดั และในขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป นบัตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2522 เป็นตน้มา   

ปัจจุบนัน้ีจะน าตน้เทียนมาประกอบเป็นขบวน ซ่ึงจะเป็น
เร่ืองราวของพุทธประวติัประกอบเป็นขบวนตน้เทียนเดิม
อาจจะขนาดยาวไม่มาก 5-6 เมตร  ปัจจุบนัขนาดตั้งแต่10–15 
เมตร สูงประมาณ 6 เมตรในการเคล่ือนท่ี ตน้เทียนแต่ละตน้
ต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนย้าย ซ่ึงเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ของ
อุบลราชธานีมีมาตั้งแต่ปี  2520 

การสร้างเทียนพรรษาสร้างข้ึนดว้ยการหล่อข้ีผึ้ง ปกติถา้
โดนแดดจะละลาย  สีของเทียนและการหลอมเทียนขนาด
ใหญ่จะมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขพฒันาเพ่ือการหล่อเทียน
ขนาดใหญ่  จากการศึกษาจากชุมชนคนท าเทียนพบวา่มีการ
ใช้เทียนเก่ามาหลอมใหม่ส่งผลถึงสีและรูปแบบท่ีมีผลต่อ
การแกะสลกัเป็นอยา่งมาก วตัถุดิบและส่วนผสมในการหล่อ
เทียนใหไ้ดเ้ทียนขนาดใหญ่ กวา้ง 1 ลูกบาศก์เมตร และสูง 3 
ลูกบาศกเ์มตร น ้ าหนกัถึง 1 ตนั เป็นส่ิงท่ีวิทยาลยัอาชีวศึกษา
ไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินการจดัท าและหลอมเทียนให้ได้
ตามรูปทรงและรูปแบบของเทียนเพื่อรองรับการแกะสลกั
ของศิลปินนานาชาติท่ีเขา้ร่วมการแกะสลกัเทียนพรรษาตาม
ขอ้ก าหนดในการจดังานและการประชาสมัพนัธ์งานของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 

ตวัแปรส าคญัในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ 1)วตัถุดิบ 2)
ส่วนผสม  3)เทคนิควิธีการในการหล่อเทียนขนาดใหญ่ให้มี
เน้ือเทียนท่ีกลมกลืน  มีสีท่ีเป็นแท่งเทียนเสมือนเทียนท่ีหล่อ
จากข้ีผึ้ งโบราณท่ีชุมชนคนอุบลราชธานีท่ีใช้ท าเทียน  
เพ่ือให้ได้ค  าตอบในการหล่อเทียนท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีความ
เหมาะสมในการแกะสลกัของศิลปินนานาชาติท่ีเขา้ร่วมการ
แข่งขันในคร้ังน้ี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา  
ออกแบบ  ทดลอง เพื่อให้ทราบคุณสมบัติของวตัถุดิบท่ี
เก่ียวขอ้ง วธีิการท่ีมีความส าคญัในการหล่อเทียนขนาดใหญ่
จากโจทยก์ารประสานงานท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ไดเ้ป็นขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดไวใ้ห้กบัวิทยาลยัอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา  
1) ศึกษาคุณสมบัติของวตัถุดิบในการเป็นส่วนผสมใน

การหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่ 

2) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบในการท า
ส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการแกะสลกัของศิลปินนาชาติ
เทียม 

3) ศึกษาเทคนิควิธีการในการหล่อเทียนเพ่ือให้ไดเ้ทียน
แท่งตามขนาดท่ีก าหนด 

ขอบเขตของการศึกษา  
1) ศึกษาคุณสมบัติของเทียนแท่งรองรับการแกะสลัก

ของศิลปินนาชาติในดา้น สี ความแข็ง ความเหนียว การไม่
แตกตัวเม่ือแกะ  การใช้เคร่ืองมือแกะสลักเทียนท่ีใช้ใน
แกะสลกัเทียนของชุมชน 

2) ศึกษาคุณสมบติัดา้นส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการ
แกะสลกัของศิลปินนาชาติ 

 2.1) ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุ ดิบในการเป็น
ส่วนผสมของเทียนแท่ง 

 2.2) ศึกษาคุณสมบัติในการแกะสลัก การข้ึนรูป
ของเทียนแท่ง 

 2.3) น าเสนอส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการ
แกะสลกัของศิลปินนาชาติ 

3) ศึกษาวตัถุดิบในการเป็นส่วนผสมของเทียนแท่ง 
4) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของวตัถุดิบในการท า

ส่วนผสมเทียนแท่ง 
5) น าเสนอแบบเทียนแท่งขนาดใหญ่รองรับการแกะสลกั

ของศิลปินนาชาติ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) คุณสมบติัของส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการแกะสลกั

ของศิลปินนาชาติท่ีค้นพบเป็นข้อมูลส าคัญในการค้นหา
วตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการจดัท า
และพัฒนาส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการแกะสลักของ
ศิลปินนาชาติ เ พ่ือการการแกะสลัก เทียนแท่งในงาน
วฒันธรรมงานเทียนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี 

2) วตัถุดิบท่ีน ามาท าส่วนผสมส่วนผสมเทียนแท่งรองรับ
การแกะสลกัของศิลปินนาชาติเทียมเป็นส่ิงท่ีผ่านการศึกษา
คุณสมบัติในการเป็นส่วนผสมส่วนผสมเทียนแท่งรองรับ
การแกะสลักของศิลปินนาชาติท่ีได้รับการทดสอบและ
ยนืยนัจากการศึกษาทดลอง 

3) อตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าส่วนผสมเทียนแท่ง
รองรับการแกะสลกัของศิลปินนาชาติเทียมเป็นส่วนผสมท่ี
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ได้จากการศึกษาทดลองและมีการทดสอบคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมในการรองรับการแกะสลักส่วนเทียนในการ
แกะสลกังานจิตรกรรมในลกัษณะภาพนูนสูง นูนต ่ารองรับ
การแกะสลกัโดยใชเ้คร่ืองมือหนกัในการแกะสลกัได ้

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
5.1  วตัถดิุบท่ีศึกษา 

วสัด ุ
1) พาราฟินเป็นแบบ Fully Refined Paraffin Wax 
2) พีอีแวกซ์ 
3) ไมโครแวกซ์ 
4) สเตียริค แอซิค  
5) สีผสมเทียน  (แผน่สีเทียน หรือสีมตัสุตะ) 

5.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้  คือ  ชนิดของวตัถุดิบ, ปริมาณของ

วตัถุดิบ, กรรมวธีิการหล่อ 

 ตวัแปรตาม  คือ  คุณสมบติัของเทียนท่ีได ้
5.3 วิธีด าเนินการทดลอง 

 1)  ศึกษา  วเิคราะห์ กรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง จาก
เอกสาร ต ารา และงานวจิยั 

 2)  ทดลองหล่อเทียนตามกรรมวธีิท่ีสงัเคราะห์ได้
จากการศึกษาในขอ้ท่ี 1 

 3)  ตรวจสอบคุณสมบติัของเทียนท่ีได ้  
 4) ใชห้ลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการพิจารณาเน้ือ

เทียน และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังานประติมากรรมท่ีเน้ือ
เทียนจะสามารถข้ึนรูปไดดี้ ทั้งการแกะสลกันูนสูง การแกะ 
สลกันูนต ่า  และการข้ึนรูปตามท่ีออกแบบไว ้
 

การวิเคราะห์กระบวนการ กรรมวิธีของการหล่อเทียน 
ตารางที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ กรรมวิธีท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยั 

กระบวนการ กรรมวธิีการหล่อเทียนที่ได้จากการสังเคราะห์ 

ที่ 
วธิีการหล่อเทียน 

กระบวนการ กรรมวธิี 

1 ใชภ้าชนะชั้นเดียว 

1. ใชภ้าชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่ชั้นเดียว 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้หลอม    ดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3. ตม้ในชั้นเดียวตั้งอยูบ่นความร้อนของเตาหลอม 

2 ใชภ้าชนะ 2 ชั้น 

1. ใชภ้าชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่  2  ชั้น 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้หลอม ดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3. ตม้โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้นตั้งอยูใ่นน ้าตม้เดือด   90-92 องศา 

 

จากการศึกษา วเิคราะห์ กรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยพบว่า  องค์ประกอบในการหล่อเทียน 
ประกอบดว้ยวตัถุดิบ 7 อยา่ง คือ  

1. พาราฟินเป็นแบบ Fully Refined Paraffin Wax 
2. พีอีแวกซ์, ไมโครแวกซ์ 
3. สเตียริค แอซิค  
4. สีผสมเทียน  ปริมาณของวตัถุดิบท่ีมีความ

เหมาะสมในการหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่จากการทลอง 

พบวา่ ปริมาณ พาราฟิน 74.51 % พีอีแวกซ์ 9.94% สเตียริค 
แอซิค 2.68% ไมโครแวกซ์ 2% สีท่ีใชผ้สมในเทียนคือ แผน่
สีเทียน หรือสีมตัสุตะ จะหลอมกบัส่วนผสม    

 

 

ทดลองหล่อเทียนตามกรรมวิธีท่ีสังเคราะห์ 
ตารางที่ 2 การทดลองตามส่วนผสมท่ี 1: ส่วนผสมท่ี 1  สูตรท่ี 1 

 
วตัถุดิบ 

อตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นส่วนผสมเทียนแท่ง 
อตัราส่วน1 วิธีการหล่อ 1 วิธีการหล่อ 2 

พาราฟิน  80.00 1. ใชภ้าชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่ชั้น
เดียว 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้
หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 

1.ใช้ภาชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่ 
สองชั้น 
2.น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้
หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 

พีอีแวกซ ์  10.00 
สเตียริค  5.00 
แอซิค  2.00 
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ไมโครแวกซ ์  2.00 3.ตม้ในชั้นเดียวตั้ งอยู่บนความร้อนของเตา
หลอม 

3.ตม้โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้นตั้งอยู่ในน ้ าตม้เดือด 
90-92 องศา 

สีผสมเทียน 1.00 

ลกัษณะเน้ือเทียน เน้ือเทียนเหนียวมาก นุ่มมาก 
ข้ึนรูปยาก เม่ือแหง้แลว้ไม่ค่อย
คงรูป  

- เน้ือเทียนหลอมละลายมีบางส่วนลุกไหม้
และมีการติดไฟ 
- เน้ือเทียนไม่สม ่าเสมอ 

- เน้ือเทียนหลอมละลายอย่างเป็นล าดบัในน ้ า 
ท่ีอุณหภูมิ ไม่เกิน 92 องศา  
-  มีเน้ือเทียนท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั 
-  เน้ือเทียนค่อนขา้งเหลว 

 

ตารางที่ 3 การทดลองตามส่วนผสมท่ี 2: ส่วนผสมท่ี 2  สูตรท่ี 2 
 

 
 

 

วตัถุดิบ 

อตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นส่วนผสมเทียนแท่ง 

อตัราส่วน2 วิธีการหล่อ 1 วิธีการหล่อ 2 

พาราฟิน  70.00 1. ใชภ้าชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่ชั้น
เดียว 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้ งหมดลงในภาชนะ
แลว้หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3. ตม้ในชั้นเดียวตั้งอยู่บนความร้อนของเตา
หลอม 

1.ใช้ภาชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่  
สองชั้น 
2.น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้
หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3.ตม้โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้นตั้งอยูใ่นน ้าตม้เดือด 
90-92 องศา 

พีอีแวกซ ์  20.00 
สเตียริค  10.00 
แอซิค   2.00 

ไมโครแวกซ ์   2.00 

สีเทียน  1.00 

 

 

 

ตารางที่ 3 การทดลองตามส่วนผสมท่ี 2: ส่วนผสมท่ี 2  สูตรท่ี 2 (ต่อ)

ตารางที่ 4 การทดลองตามส่วนผสมท่ี 3: ส่วนผสมท่ี 3  สูตรท่ี 3 
 

 

 

วตัถุดิบ 

อตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นส่วนผสมเทียนแท่ง 

อตัราส่วน3 วิธีการหล่อ 1 วิธีการหล่อ 2 

พาราฟิน  75.00 1.ใช้ภาชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่
ชั้นเดียว 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะ
แล้วหลอมด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ ท่ี
ก าหนด 
3.ตม้ในชั้นเดียวตั้งอยูบ่นความร้อนของเตา

1.ใชภ้าชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่  สอง
ชั้น 
2.น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแล้ว
หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3. ตม้โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้นตั้งอยู่ในน ้ าตม้เดือด 
90-92 องศา 

พีอีแวกซ ์  10.00 
สเตียริค  9.00 
แอซิค  3.00 

ไมโครแวกซ ์  1.00 

 

วตัถุดิบ 

อตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นส่วนผสมเทียนแท่ง 

อตัราส่วน2 วิธีการหล่อ 1 วิธีการหล่อ 2 

ลกัษณะเน้ือเทียนท่ีได ้ เน้ือเทียนแขง็ ข้ึนรูปง่ายคงรูป - เน้ือเทียนหลอมละลายมีบางส่วนลุกไหม้
และมีการติดไฟ 
- เน้ือเทียนไม่สม ่าเสมอ 

- เน้ือเทียนหลอมละลายอย่างเป็นล าดบัในน ้ า 
ท่ีอุณหภูมิ ไม่เกิน 92 องศา  
- มีเน้ือเทียนท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั 
- เน้ือเทียนมีความแขง็ แกะหกัง่ายเปราะ 
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สีผสมเทียน 1.00 หลอม 
ลกัษณะและคุณสมบติั
ของเน้ือเทียนท่ีได ้

เน้ือเทียนค่อนขา้งเหนียวแต่
มีความแขง็ข้ึนรูปง่าย 

- เน้ือเทียนหลอมละลายมีบางส่วนลุกไหม้
และมีการติดไฟ 
- เน้ือเทียนไม่สม ่าเสมอ 

- เน้ือเทียนหลอมละลายอยา่งเป็นล าดบัในน ้ า ท่ี
อุณหภูมิ ไม่เกิน 92 องศา 
- เน้ือเทียนมีความเหนียวพอเหมาะ 

 

ตารางที่ 5 การทดลองตามส่วนผสมท่ี 4: ส่วนผสมท่ี 4  สูตรท่ี 4 
 

วตัถุดิบ 
อตัราส่วนของวตัถุดิบท่ีใชใ้นส่วนผสมเทียนแท่ง 

อตัราส่วน4 วิธีการหล่อ 1 วิธีการหล่อ 2 
พาราฟิน  74.51 1.ใช้ภาชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาด

ใหญ่ชั้นเดียว 
2.น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะ
แล้วหลอมด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ี
ก าหนด 
3.ตม้ในชั้นเดียวตั้งอยู่บนความร้อนของ
เตาหลอม 

1.ใช้ภาชนะใส่เทียนเป็นโลหะขนาดใหญ่  
สองชั้น 
2. น าส่วนผสมเทียนทั้งหมดลงในภาชนะแลว้
หลอมดว้ยความร้อนท่ีอุณหภูมิท่ีก าหนด 
3.ตม้โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้นตั้งอยู่ในน ้ าตม้เดือด 
90-92 องศา 

พีอีแวกซ ์  9.94 
สเตียริค  10 
แอซิค  2.68 

ไมโครแวกซ ์  2.00 

สีผสมเทียน 2.00 
ลกัษณะเน้ือเทียน เน้ือเทียนเหนียวท่ีพอเหมาะสม

และความแขง็พอ เหมาะข้ึนรูป
ง่ายแกะสลกัไดดี้เน้ือเทียนไม่
แตก 

- เน้ือเทียนหลอมละลายมีบางส่วนลุก
ไหมแ้ละมีการติดไฟ 
- เน้ือเทียนไม่สม ่าเสมอ 

- เน้ือเทียนหลอมละลายอย่างเป็นล าดบัในน ้ า 
ท่ีอุณหภูมิ ไม่เกิน 92 องศา 
- เน้ือเทียนเหนียวท่ีพอเหมาะสมและความ
แขง็พอเหมาะ 
ข้ึนรูปง่าย แกะสลกัไดดี้เน้ือเทียนไม่แตก 

 
 

3. ผลการวจิยั 

1) ผลการศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบท่ี เป็น
ส่วนผสมในการหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่  

วธีิด าเนินการเพ่ือใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมใน
เน้ือเทียนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนคือ ไดศึ้กษา วิเคราะห์ 
กรรมวิธีท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยใช้
หลกัการวเิคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ ในประเด็นวตัถุดิบ
ท่ีใช้ในการหล่อเทียน กระบวนการ กรรมวิธีการหล่อ
เทียนและมีผลจากการศึกษา วิ เคราะห์  กรรมวิธี ท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสารต าราพบว่า ว ัตถุดิบท่ีศึกษาท่ีเป็น
องค์ประกอบในการหล่อ เ ที ยน  ประกอบด้วย  1.  
พาราฟินเป็นแบบ Fully Refined Paraffin Wax  2.พี
อีแวกซ์   3.ไมโครแวกซ์   4.สเตียริค แอซิค  และมี
องค์ประกอบท่ีท าให้ เ ทียนยืดหยุ่นได้ดีรองรับการ
แกะสลกัลงในเน้ือของเทียนได ้คือ ไมโครแวค๊  วตัถุดิบท่ี
เป็นหลักในการหล่อเทียน คือ พาราฟิน ท่ีใช้แทนข้ีผึ้ ง
เทียน 

2) ศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของวัตถดิุบในการ
ท าส่วนผสมเทียนแท่งรองรับการแกะสลักของศิลปินนา
ชาติ  

องค์ประกอบหลักในการหล่อเทียนให้ได้เทียน
แท่งขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย พาราฟินเป็นแบบ Fully 
Refined Paraffin Wax, พีอีแวกซ์, ไมโครแวกซ์, , สเตียริค 
แอซิค และสีผสมเทียน  

อตัราส่วนปริมาณของวตัถุดิบท่ีมีความเหมาะสม
ในการหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่  จากการทดลองพบว่า  
ปริมาณ พาราฟิน 74.51 % ในส่วนผสมเป็นอตัราส่วนท่ีมี
ความเหมาะสมเม่ือออกมาในรูปผลิตภณัฑ์คือเน้ือเทียน 
โดยคุณสมบติัของพาราฟินคือเป็นเน้ือของเทียนท่ีตอ้งมี
มากกว่า ร้อยละ 70 การท่ีเน้ือเทียนจะมีความแข็งหรือ
อ่อนจะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของพาราฟิน พีอีแวกซ์ 9.94% 
สเตียริค แอซิค 2.68% ไมโครแวกซ์ 2% จะป็นองค์
ประกอบท่ีท าให้เทียนมีความกลมกลืนและสามารถแกะ
ออกจากแบบไดดี้ ส่วนไมโครแวค๊  จากการศึกษาทดลอง
พบวา่มีส่วนในความเหนียว ความนุ่ม การข้ึนรูปของเน้ือ
เทียน หากตอ้งการให้เน้ือเทียนมีคุณสมบติัเหนียว นุ่มให้



การประชุมวิชาการระดบัชาติ สษน. “เทคโนโลยอีาชีวศึกษา เพือ่อาชีพ” คร้ังที่ 1                      วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ วษท. พะเยา                       

-486- 
 
 

เพ่ิมวตัถุดิบน้ี สีท่ีใช้ผสมในเทียนคือ แผ่นสีเทียน หรือ
สีมตัสุตะ จะหลอมกบัส่วนผสมและเขา้กนัไดดี้  หากใชท่ี้
เพ่ิมปริมาณมากข้ึนเน้ือเทียนท่ีไดจ้ะมีความสดและสีชนิด
น้ีมีคุณสมบัติในการหล่อหลอมท่ีเขา้กับพาราฟินได้จน
เป็นลกัษณะเน้ือเดียวกนัและอตัราส่วนผสมน้ีจดัไดว้า่เป็น
ส่วนผสมเทียนท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาหล่อเทียน
แท่งท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ   

3) ศึกษาเทคนิควิธีการกระบวนการขั้นตอนของ
การหล่อเทียนเพ่ือให้ได้เทียนแท่งตามขนาดท่ีก าหนด 

เม่ือน าอตัราส่วนผสมน้ีมาหลอมเทียนแท่งขนาด
ใหญ่  1 X 1 ตารางเมตร  แลว้น ามาต่อเรียงชั้นข้ึนเป็น
สามชั้น (3 กอ้นเทียนหล่อ) จะมีน ้ าหนักถึง 1 ตนั (1,000 
กิโลกรัม)  และจากการหลอมเทียนดว้ยส่วนผสมดงักล่าว
พบว่า  เน้ือเทียนหลอมเป็นเน้ือเดียวกนัและมีคุณสมบติั
เหมาะสมในการรองรับงานประติมากรรม  การแกะสลกั
ลายนูนต ่ า   นูนสูง และการใช้เค ร่ืองมือส าหรับการ
แกะสลัก   คุณสมบัติของเทียนรองรับการท างานของ
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการแกะสลกัเทียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เทคนิควิธีการหล่อเทียนแท่งขนาดใหญ่ กวา้ง 1 
X 1 เมตร  การด าเนินการเป็นขั้นตอน  1)หลอมส่วนผสม
ตามสัดส่วนท่ีได้จากการศึกษาในภาชนะหล่อสองชั้น
ไม่ให้เน้ือเทียนสัมผสักบัความร้อนโดยตรง ชั้นนอกเป็น
น ้ าตม้ท่ีอุณหภูมิ  91 องศาเซนเซียน ส่วนผสมของเทียน
อยู่ในหม้อชั้ นใน  2)เทเทียนท่ียงัร้อนอยู่ ประมาณ 90 
องศา ลงในพิมพ ์  ท่ีก าหนดท าจากไมอ้ดั ปล่อยให้เทียน
เยน็เป็นช้ิน ๆ หนาช้ินละ 10 เซนติเมตร ห่างกนั  3 วนัใน
การเทเทียนในแต่ละคร้ัง  แกะออกจากพิมพ ์ 

การด าเนินการตามขั้นตอนน้ี ยงัพบอีกว่า การเท
เทียนท่ีหลอมไดต้ามกระบวนการและกรรมวิธี จะตอ้งมี
เทคนิควธีิการในการเทเทียนเป็นชั้นๆ ทบักนัเพ่ือให้เทียน
สูง 1 เมตร และในแต่ละระยะใชเ้วลาห่างกนัไม่ต ่ากวา่2-3 
คืน (ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและอุณหภูมิ ภาชนะท่ีเป็น

แบบ (การทดลองน้ีใชไ้มอ้ดัเป็นแบบหล่อท่ีขนาด 1X1 
ตารางเมตร) 

ลักษณะของเน้ือเทียนท่ีได้ตามส่วนผสม คือ 
พาราฟิน 74.51 % พีอีแวกซ์ 9.94% สเตียริค แอซิค 2.68% 
ไมโครแวกซ์ 2% เน้ือเทียนจะมีความแข็งถา้ใส่ไมโคร
แวกซ์มาก การแกะสลกัตอ้งการเน้ือเทียนท่ีมีความแข็ง
และเหนียวจึงตอ้งก าหนดไมโครแวกซ์ท่ีส่วนในการท า
ให้เทียนแข็ง stearic acid  ท าให้เทียนแข็งข้ึน เป็นมนั
เงา ใส่มากเกินกว่าน้ีเทียนจะมีความเปราะส่งผลถึงการ
แกะสลกั ควรใชท่ี้ 2-5% ต่อน ้ าหนกัของเทียน micro wax 
ผสมเทียนปรับสภาพเน้ือเทียน ใหเ้นียนข้ึนลดฟองอากาศ 
ตวัน่ิมใชท้ าให้เทียนนุ่มเพ่ืองานป้ัน  จากการศึกษาและ
ทดลองตามส่วนผสมเน้ือเทียนจะมีความเหนียว มีสี มี
ลักษณะของเน้ือเทียนท่ีมีความเหมาะสมรองรับการ
แกะสลกัเทียนในงานเทียนพรรษาอุบลราชธานี 
 

 ข้อเสนอแนะ 

1)  ส่วนผสมเทียนท่ีได้จากการทดลอง มีความ
ยืดหยุ่นท่ีข้ึนอยู่กับวัตถุดิบโดยตรงซ่ึงต้นก าเนิดของ
วตัถุดิบในแต่ละแห่งไม่เหมือนกนั จึงควรมีการทดสอบ
สัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัสูตรท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเพ่ือให้
เน้ือเทียนออกมาสมบูรณ์เหมากับงานประติมากรรมท่ี
ตอ้งการป้ัน หล่อ แกะสลกั ตามท่ีก าหนไว ้

2)  การหล่อเทียนควรใชภ้าชนะท่ีมีสองชั้น เม่ือมี
การหลอมไม่ใหเ้น้ือเทียนสมัผสักบัภาชนะท่ีถูกความร้อน
โดยตรงแต่ให้มีการหล่อเทียนผ่านน ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิท่ี 
90-95 องศาเซลเซียส 

3) ขณะท่ีหล่อเทียนขนาดใหญ่จะมีการเททับ
เทียนเป็นชั้นๆ เป็นชั้น ตอ้งมีการรอขา้มวนัถึง 3-5 วนั
เพื่อให้เทียนเซตตวัคายความร้อนเพ่ือให้ข้ึนรูปไดแ้ละมี
รูปทรงท่ีสวยตามท่ีก าหนดของแบบ 
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Abstract 

 This study purposed to study the harmonious aesthetics perceived through the paintings of Somsak Chaituch and 
study the relation between Somsak Chaituch’s paintings and eastern- western paintings. Somsak Chaituch’s works has 
given the exceptionally important and valuable for international artist community. This research can give an understanding 
of inspiration, epistemic, rational and believe, to the element of the works. The study was focused on the work of art, range 
from published works along with literature reviews and internet. 

The research found that Somsak Chaituch’s uniqueness on the works of art was derived from nature and Northern 
Thailand culture. Somsak Chaituch is an abstract and figurative expressionist artist that combines both eastern and western 
art. Warm melodies and traditional rhythms blend in abstract expressionistic themes of nature that still refer to the warmth 
and colors of his origin. Brilliant and flat colors give his paintings that joy the observers need to see in art. All colors come 
from every emotion of each specific color.  
 

Keywords : Aesthetic Painting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1            

 2ภาควิชา ศิลปกรรมเซรามิก วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
* Corresponding author          
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บทคดัย่อ 

 การ ศึกษาในคร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์เ พ่ือ เ พ่ือศึกษา
สุนทรียภาพในผลงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ และ
เพ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์ในงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชย
ทศัน์ กบัจิตรกรรมตะวนัออกและจิตรกรรมตะวนัตก ผลงาน
จิตรกรรมของสมศักด์ิ ไชยทัศน์ เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าต่อ
วงการศิลปะนานาชาติ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจ
ถึงแรงบนัดาลใจ คติความเช่ือ จนถึงองค์ประกอบทางดา้น
ศิลปะ เป็นการศึกษาโดยใชผ้ลงานจิตรกรรมเป็นศูนยก์ลาง
ในการศึกษา ทั้ งจากผลงานจริง ส่ิงตีพิมพ์ และจากส่ือ
อิเลค็ทรอนิค (internet) 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลงานจิตรกรรมของสมศักด์ิ 
ไชยทัศน์  มีอ งค์ประกอบ  และการวางโครงสร้ า ง
องคป์ระกอบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากธรรมชาติและวฒันธรรม
ทางภาคเหนือของไทย สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ จดัเป็นศิลปินใน
ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) มีทั้ งผลงาน
นามธรรม (abstract art) และรูปลักษณ์หรือรูปธรรม 
(figurative art) ผสมผสานศิลปะตะวนัออกและศิลปะ
ตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั  ใหเ้ป็นท่วงท านองท่ีอบอุ่นและจงัหวะ
ท่ีงดงามแบบดั้งเดิมของธรรมชาติดว้ยการใชสี้สันท่ีแสดง
ถึงถ่ินฐานบา้นเกิด มีทั้งความสดใสฉูดฉาดและเรียบเนียน
ในผลงาน สร้างความร่ืนรมยใ์ห้แก่ผูช้ม สีทุกสีลว้นมาจาก
อารมณ์ทุกอารมณ์ของสีโดยเฉพาะ  
ค าส าคญั : สุนทรียภาพ จิตรกรรม 

 

1. บทน า 
 ศิลปะ” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Art” หมายถึง ผล
แห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีแสดงออกใน
รูปลกัษณ์ต่าง ๆ ให ้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทบัใจ 
หรือความสะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา 
ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพ่ือความ
พอใจ ความร่ืนรมย ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ
ความเช่ือในแต่ละศาสนา (ราชบณัฑิตยสถาน,2530) ก็ได ้
นอกจากนั้น ยงัหมายถึงงานช่างท่ีแสดงฝีมือและความคิด
ของศิลปิน (ราชบัณฑิตยสถาน ,2530) รวมทั้ งหมายถึง 
ความสามารถของมนุษยใ์นการสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ โดย
ไ ด้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ  ( Neufeldlt 

&Guralnik(Eds.),1994)  บางท่านให้ความหมายไว้ว่ า
หมายถึง ส่ิงสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกอย่างสวยงามดว้ยฝีมือ
และความคิดของมนุษย(์Hornby & Cowie,1987) 

จากความหมายของศิลปะท่ีกล่าวมา อาจอธิบายได้ว่า 
ศิลปะคือ กิจกรรมของมนุษยห์รือศิลปินท่ีสร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจใหแ้ก่มนุษย์
ดว้ยกนัดว้ยความรู้สึกและจิตวญิญาณ 

สุนทรียภาพ (Aesthetic) หมายถึง ความรู้สึกโดย
ธรรมดาของคนเราทุกคน ซ่ึงรู้จักค่าของวตัถุท่ีงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเสียงและถอ้ยค าท่ีไพเราะ (ศิลป์ พี
ระศรี, 2515) และราชบัณฑิตยสถาน (2541) ได้ให้
ความหมายสุนทรียภาพว่า “เก่ียวกบัความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของส่ิงท่ีงดงาม ไพเราะหรือร่ืนรมย์ ไม่ว่าจะเป็นของ
ธรรมชาติหรือผลงานศิลปะ ความรู้สึกน้ีเจริญได้ด้วย
ประสบการณ์หรือการศึกษาอบรม ฝึกฝนจนเป็นอุปนิสัย 
เกิดเป็นรสนิยม (taste) ซ่ึงย่อมจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล 

จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออก
ดว้ยการขีดเขียน  การวาด และระบายสี เพ่ือให้เกิดภาพ เป็น
งานศิลปะท่ีมี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา 
แต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได ้ 
ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ 
กนั 

งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะท่ีเก่าแก่ดั้ งเดิมของมนุษย ์ 
เร่ิมตั้ งแต่การขีดเขียนบนผนังถ ้ า บนร่างกาย บนภาชนะ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นภาพวาดท่ีใช้ประดับ
ตกแต่งในปัจจุบนั  การวาดภาพเป็นพ้ืนฐานของงานศิลปะ
ทุกชนิด ผู ้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เ รียนว่า จิตรกร 
(Painter) 

สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ศิลปินจาก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
ไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียนศิลปะ ณ สถาบนัการสอนศิลปะท่ี
ประเทศเนเธอร์แลนด ์จนจบการศึกษาในระดบั Bachelor of 
Fine Arts จาก Academy of Arts, Utrecht ปี 2001 และ 
Master of Fine Arts จาก Dutch Art Institute, Twente 
University ปี 2003 

ผลงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ส่วนใหญ่ไดรั้บ
อิทธิพลจากธรรมชาติและวฒันธรรมทางภาคเหนือของไทย 
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ผสมผสานความเป็นตะวนัออกและตะวนัตกในรูปแบบ
ลัทธิแสดงพลังอารมณ์ (Expressionism) มีทั้ งผลงาน
นามธรรม (abstract art) และรูปลักษณ์หรือรูปธรรม 
(figurative art) 

สมศักด์ิ ไชยทัศน์ ได้รับรางวลัจากการส่งผลงานเข้า
ประกวดในต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยโุรป นอกจากน้ี
ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการเด่ียวและร่วมแสดงนิทรรศการใน
ต่างประเทศมากมาย 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวผู ้วิจัย จึ ง มีแนวคิด ท่ีจะศึกษา
สุนทรียภาพท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชย
ทัศน์ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของผลงาน
ศิลปะของสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ มากยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาสุนทรียภาพในผลงานจิตรกรรมของ

สมศกัด์ิ ไชยทศัน ์
2.2  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในงานจิตรกรรมของ
สมศัก ด์ิ  ไชยทัศน์  กับ จิตรกรรมตะวันออกและ
จิตรกรรมตะวนัตก  

ขอบเขตของการวจิยั  
ศึกษาเฉพาะผลงานจิตรกรรมของสมศักด์ิ  ไชยทัศน์  
ท่ีจดัแสดงระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

4.1 ศึกษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานจิตรกรรม
ของสมศักด์ิ ไชยทัศน์ ท่ี ปรากฏในเอกสารซ่ึงได้รับการ
ตีพิมพ ์เช่น สูจิบตัรการแสดงงานศิลปะ เกียรติบตัรในการ
รับรางวลัจากการส่งผลงานเขา้ประกวด   บทสัมภาษณ์ของ
ศิลปิน รวมทั้ งศึกษาผลงานจิตรกรรมจากผลงานจริง และ
จากภาพถ่ายผลงาน 

4.2 ศึกษารูปแบบ รูปลกัษณ์ และสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ 
ในผลงานจิตรกรรม 

4.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ของศิลปะตะวนัออกและศิลปะ
ตะวนัตกท่ีมีต่อผลงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ 

 4.4  วเิคราะห์การศึกษาคน้ควา้ทั้งหมด และ
รวบรวมสรุปผลงานจดัท าเป็นรายงานการวจิยั 
 

 

 

 

3. ผลการวจิยั 

5.1 สุนทรียภาพในผลงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชยทศัน ์
   5.1.1   ลกัษณะรูปแบบผลงานจิตรกรรมของ 
สมศกัด์ิไชยทศัน ์

   ผลงานจิตรกรรมของสมศักด์ิ ไชยทัศน์ สามารถ
จ าแนกเป็น 2 กลุ่มตามรูปแบบการใช้สี คือ ผลงานท่ีใช้สี
แบบเอกรงค ์(Monochrome) หรืองานจิตรกรรมท่ีปรากฏสี
เพียงสีเดียวและกลุ่มท่ีสองคือผลงานท่ีใช้สีแบบพหุรงค ์
(Polychrome) หรือปรากฏสีมากกวา่หน่ึงสีข้ึนไปในช้ินงาน 

5.1.2  พฒันาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ 

 1) ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 
 

 

A Dream 

 

 

 

 

 

 

 

Dancing Eyes 
 

 

 

 

 

 

Nature 
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Landscape 

 
 
 
 

Self-portrait 

สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ทดลองเทคนิคในการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมแบบนามธรรม และแบบ
เล่าเร่ืองราว ดว้ยการใชเ้สน้ลกัษณะต่างๆ และสีท่ีมี
ความฉูดฉาด สร้างความเป็นสามมิติรวมทั้งจงัหวะของ
การเคล่ือนไหวในผลงานจิตรกรรม 

2) ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

  

 

 

 

          Gem Colour     Mountain My 
Dream 
 
 
 
 

Dancing of Colors 
 

 

 

 

 

 

Nature 

สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ยงัคงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
แบบนามธรรมด้วยการใช้พลังของเส้น และสี แสดงออกถึง
จังหวะของการเคล่ือนไหว ผลงานมีขนาดใหญ่ข้ึน รวมทั้ งมี

ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตน คือความละเอียด ความเป็น
ระเบียบ และประณีตของลายเสน้ 

3) ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
 

 
 
 
 

 
 

Tulip Field 
 

 
 
 

       A Dream          Wave of Life 
 
 
 
 

Music for the Eyes 
 

 
 
 
 
 
 

Landscape 
 

 
 
 
 

Golden Landscape 
สมศัก ด์ิ  ไชยทัศน์  เ ร่ิมให้ความส าคัญต่อการ

สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเป็นชุด (Serial Painting) และมี
ความชัดเจนของลัทธิแสดงพลงัอารมณ์มากข้ึน แต่ยงัคง
ความเป็นศิลปะแบบนามธรรมอยู ่ทั้งน้ีสมศกัด์ิไดรั้บเชิญให้
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ส่งผลงานเขา้ประกวด และไดรั้บรางวลัในระดบันานาชาติ
มากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมการแสดงผลงานเด่ียวและร่วมแสดงผล
งานศิลปะมากข้ึนกวา่เดิม 

4) ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 

 
 
 

Autumn 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Landscape 
 

 
 
 

October 

สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ใชธ้รรมชาติและฤดูกาลเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเป็นส่วนใหญ่   
โดยรูปแบบการใช้สี มีทั้ งสีแบบเอกรงค์ (Monochrome) 
และสีแบบพหุรงค์ (Polychrome) ทั้งน้ีมีการซ ้ าของรูปร่าง
รูปทรง ลายเส้นท่ีพล้ิวไหวคล้ายจังหวะดนตรี ผลงาน
จิตรกรรมของสมศกัด์ิจึงเปรียบเสมือนบทเพลงแห่งสายตา 

5) ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
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Nature 

สมศักด์ิ ไชยทศัน์ เร่ิมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
ไปพร้อมกับการฟังบทสวดมนต์ในพุทธศาสนาเพ่ือเพ่ิม
สมาธิ หรือฟังเพลงคลาสสิกของคีตกวีเอกของโลก โดย
บางคร้ังจะไม่สร้างแรงบนัดาลใจและวางแนวทางไวก่้อน 
แต่การสร้างสรรค์จะเ กิดข้ึนขณะลงมือสร้างผลงาน
จิตรกรรม ส่วนเร่ืองราวและเน้ือหายังคงเก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติ ฤดูกาล และสี รวมทั้งมีศาสนาเพ่ิมข้ึนมา 

5.2 ความสมัพนัธ์ในงานจิตรกรรมของสมศกัด์ิ ไชย
ทศัน์ กบัจิตรกรรมตะวนัออกและจิตรกรรมตะวนัตก 

5.2.1 ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการอา้งอิงศิลปะชั้น
ครูทั้งตะวนัออกและตะวนัตก ทั้งน้ีสมศกัด์ิ ไชยทศัน์ ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปิน
ระดบัโลกไดแ้ก่ Pablo Picasso Jackson Pollock Gerhard 
Richter  Mark Rothko และ Arshile Gorky 

5.2.2  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดย
ผสมผสานลักษณะผลงานจิตรกรรมตะวันออก และ
จิตรกรรมตะวนัตกไวด้้วยกัน ซ่ึงปรากฏในส่วนเร่ืองราว
เน้ือหาของธรรมชาติ  โทนสี เสน้ลกัษณะต่างๆและรูปแบบ
การสร้างสรรค ์
6. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

สมศกัด์ิ ไชยทศัน์ เป็นศิลปินลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ 
โดยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากการผสมผสานศิลปะ
ตะวนัออกและตะวนัตกไวด้ว้ยกนั น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบั
ธรรมชาติ ฤดูกาล ทิวทศัน์ต่างๆ และวฒันธรรมของถ่ินฐาน
บา้นเกิดทางตอนเหนือของประเทศไทย ในรูปแบบของการ
ใช้สี ฉูดฉาดหรือเรียบเนียน ลายเส้นลักษณะต่างๆท่ี
ละเอียดอ่อน พล้ิวไหว อ่อนช้อย หรือหักเห เป็นผลงาน
จิตรกรรมท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดผูช้มงานศิลปะอยา่งยิง่ 
  ควรวิจยัเก่ียวกบัสุนทรียภาพในผลงาน
ประติมากรรมของสนัติ พิเชฐชยักลุ 
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ชีวติในธรรมชาติ แรงบันดาลใจสู่งานทศันศิลป์ 
Life in Nature Inspiration into Visual Arts 

 
โอภาส   ชมช่ืน 1,* 

 
 
 

Abstract 

 The object of Lifes in nature inspiration into visual arts was 1) to study animal’s action in nature for 
creating emotional and feeling presentation 2) to study image of animals in nature for inspiration into visual art with 
printmaking. The researcher found that Lifes in nature inspiration into visual arts which created by impression of animal’s 
movement from documentary film and art works. The influence on imagination of researcher in creating art work was the 
meaning of lifes in nature and animal’s action. The art works were created by etching technique. 

The result of this research was 4 printmaking art works. 1) Rhythm Movement from Nature 1 50x50 cm. 2) 
Rhythm Movement from Nature 3 50x50 cm. 3) Life in Nature 1 50x90 cm. 4) Life in Nature 2 50x90 cm. All of them 
completely present emotion and feeling to Lifes in nature. 

 
Keywords: Lifes in nature / Nature in visual arts / Inspiration from nature / Inspiration into visual arts / Work of Visual 
Arts 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัชีวติในธรรมชาติ แรงบนัดาลใจสู่งานทศันศิลป์ 
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา อากปักิริยาต่างๆ ของสัตว ์ใน
ธรรมชาติ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ภายใตรู้ปแบบการ
สร้างสรรค ์2) เพ่ือศึกษาคน้ควา้หารูปลกัษณ์ของสัตวต์่างๆ 
ในธรรมชาติ น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ เทคนิคศิลปะภาพพิมพ ์

 ผูว้จิยัพบวา่ ชีวติในธรรมชาติ แรงบนัดาลใจสู่งาน
ทศันศิลป์ สร้างข้ึนจากความประทบัใจต่ออากปักิริยาการ
เคล่ือนไหวของสัตวใ์นธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคป์ระกอบกบัการศึกษาภาพยนตร์สารคดีและ
อิทธิพลจากผลงานศิลปะ ท าให้เกิดแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีแทนค่าความหมายชีวิตในธรรมชาติ
ตามจินตนาการท่ีผู ้วิจัยมีต่ออากัปกิริยาของสัตว์ต่างๆ 
หลักการในการสร้างจินตภาพสมมติ โดยก าหนดใช้
กระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์โลหะสีจากแม่พิมพ์แผ่นเดียว 
(Etching) เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้
แนวความคิดเก่ียวกบัชีวติในธรรมชาติ แรงบนัดาลใจสู่งาน
ทศันศิลป์ ผลงานสร้างสรรคน้ี์เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวก้ล่าวคือผลงานสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อ
ชีวิตในธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดีตามความคิด ประสบการณ์ 
อารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการส่วนตวัของผูว้จิยั โดยใน
เร่ืองการค้นคว้าหารูปลักษณ์อ่ืนๆ ของลักษณะพ้ืนผิว
สามารถน ามาใชส้นับสนุนให้ผลงานชุดน้ีมีความสมบูรณ์
ตามแนวความคิดท่ีก าหนดไว ้

 ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาชีวิตในธรรมชาติ แรง
บนัดาลใจสู่งานทศันศิลป์ จะน าไปสู่แรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้ ง 4 ช้ิน อันได้แก่ ช่ือผลงาน 
จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 1 เทคนิค ภาพพิมพก์ดักรดโลหะ
สีจากแม่พิมพแ์ผ่นเดียวขนาด 50x50 ซม., จงัหวะ ลีลา จาก
ธรรมชาติ 3 เทคนิค ภาพพิมพก์ัดกรดโลหะสีจากแม่พิมพ์
แผ่นเดียว ขนาด 50x50 ซม., ชีวิตในธรรมชาติ 1 เทคนิค 
ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสีจากแม่พิมพแ์ผ่นเดียวขนาด 50x90 
ซม., ชีวิตในธรรมชาติ 2 เทคนิค ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสี
จากแม่พิมพแ์ผน่เดียว ขนาด 50x90 ซม. นอกจากน้ีความรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษายงัสามารถเป็นฐานขอ้มูลในการน าไปต่อ
ยอดงานสร้างสรรคต์่อไป 

ค าส าคัญ : ชีวิตในธรรมชาติ  ธรรมชาติในงานทัศนศิลป์ 
แรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ  แรงบนัดาลใจสู่งานทศันศิลป์  
งานทศันศิลป์ 

 

1. บทน า 
ธรรมชาติ  ไ ม่ เ พียงครอบคลุมสาระส าคัญ ท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตท่ีเต็มไปด้วยองค์ความรู้อย่าง
มหาศาลในศาสตร์ให้มนุษยไ์ดศึ้กษาอยา่งไม่รู้จบเท่านั้น ยงั
เป็นเสมือนครูผูป้ระสิทธ์ิประสาท พ้ืนฐานความรู้ในการ
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้อยา่งอเนกอนนัต ์
ผูว้ิจัยเป็นผูห้น่ึงท่ีผูกพนัใกลชิ้ดกับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิด
โดยเฉพาะในส่วนของสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทุ่งนา ทุ่งหญา้ 
ป่า ภูเขา และสัตวน์านาชนิด ดว้ยเหตุน้ี ภาพท่ีผูว้ิจยัเร่ิมหัด
วาดในการเรียนวชิาวาดเขียนเม่ือคร้ังวยัเยาว ์จึงเป็นเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติจากธรรมชาติ 
ผูว้ิจยัพบว่าการเขียนภาพท่ีเป็นเร่ืองราวจากธรรมชาติ เป็น
ความสุขโดยตรงท่ีธรรมชาติมอบให ้ความรู้สึกท่ีงดงามน้ี ท า
ให้ผูว้ิจยัเกิดการบนัทึกสาระเร่ืองราวจากธรรมชาติดว้ยการ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะอยา่งต่อเน่ือง การคล่ีคลายและ
พฒันาการต่างๆ ของรูปแบบและวิธีการน าเสนอก็ลว้นเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากตน้แบบท่ีเป็นธรรมชาติทั้งส้ิน ธรรมชาติ
จึงเป็นดงัขมุทรัพยท่ี์ใหอ้งคค์วามรู้ต่อผูว้จิยัอยา่งไม่รู้จบ  

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.1 เพ่ือศึกษา อากปักิริยาต่างๆ ของสัตว ์ในธรรมชาติ  
  ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ภายใตรู้ปแบบการสร้างสรรค ์

1.2 เพ่ือศึกษาคน้ควา้หารูปลกัษณ์ของสัตวต์่างๆ ใน  
ธรรมชาติ น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  
ผลงานทศันศิลป์ เทคนิคศิลปะภาพพิมพ ์

ขอบเขตของการวจิยั  
1.3   ขอบเขตพ้ืนท่ี ท่ี ศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี  จังหวัด

เชียงใหม่  เน่ืองจากปัจจุบนัอาศยัอยูจ่งัหวดัเชียงใหม่ และ
จงัหวดั  ฉะเชิงเทราซ่ึงเป็นจงัหวดับา้นเกิด สถานท่ีท่ีสั่งสม  
ประสบการณ์ชีวติในธรรมชาติตั้งแต่วยัเยาว ์

1.4  ขอบเขตเน้ือหาในการวิจัย ศึกษาเน้ือหาชีวิตใน 
ธรรมชาติ จากวรรณกรรม บทความ งานวิจยั และขอ้มูลท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัสตัวใ์นธรรมชาติ ไดแ้ก่ นกเป็ดน ้ า เต่า ปลา หมู
ป่า ไก่ป่า  

1.5   ขอบเขตดา้นผลงาน 
1.5.1   ร่างภาพผลงานเป็นภาพลายเสน้  
1.5.2 ศึ กษ าข้อ มู ล จ า กสถาน ท่ี จ ริ ง ต าม

ธรรมชาติ  ภาพยนตร์สารคดี และอิทธิพลจากผลงานศิลปะ 
1.5.3 สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ ก าหนดใช้

เทคนิค  กระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์โลหะเทคนิคเอชช่ิง
(Etching) เป็นหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน จ านวน 4 ช้ิน 

1.5.4 น าเสนอโดยการเผยแพร่ผลงานใน
นิทรรศการศิลปะ 
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 4.1   ศึกษาขอ้มูล 

4.1.1 ศึกษาภาพบรรยากาศท่ีประทับใจในอดีต
โดยเฉพาะเม่ือคร้ังท่ีไดใ้ชชี้วิตอยู่ตามชนบทท่ีเป็นถ่ินก าเนิด
ของขา้พเจา้ภาพความทรงจ าท่ีขา้พเจา้ประทบัใจมากและรู้สึก
ต่ืนเต้นทุกคร้ังเม่ือได้พบเห็นคือเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆใน
ชนบทท่ีมีสีสันสวยงามสะดุดตา ดงัเช่น นกเป็ดน ้ า เต่า ปลา 
หมูป่า ไก่ป่า โดยศึกษาข้อมูลจากพ้ืนท่ีในจังหวดัเชียงใหม่ 
และจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4.1.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร นิตยสาร และ
ภาพยนตร์สารคดี ท่ีบ่งบอกลกัษณะเด่นของสัตวแ์ต่ละสาย
พนัธ์ุท าใหไ้ดรู้้จกัสตัวต์่างๆ ท่ีมีสีสนัสวยงามมากข้ึน 

4.1.3 วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการพรรณนา แยกแยะ
ลวดลายลักษณะของบรรดาสัตว์ต่างๆ เพ่ือน ามาสู่การ
สงัเคราะห์  

4.1.4  ประมวลความจากขอ้มูลขา้งตน้ ตีความ 
แปรค่าในเชิงศิลปะสู่รูปภาพท่ีแสดงถึงชีวิตสัตวต์่างๆ ใน
ธรรมชาติ 

4.1.5 น ารูปภาพท่ีแสดงถึงอากัปกิริยาของชีวิต
สัตวใ์นธรรมชาติ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ 

4.2 สร้างภาพร่าง (Sketch) แสดงรายละเอียดของผลงาน
ตามแนวความคิด น าเสนอผลงานโดยนิทรรศการ และ
น าเสนอผลการศึกษา พร้อมรายงานฉบบัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
ศึกษาภาพบรรยากาศท่ีประทบัใจในอดีตโดยเฉพาะเม่ือ

คร้ังท่ีได้ใช้ชีวิตอยู่ตามชนบท ท่ีเป็นถ่ินก าเนิดของผูว้ิจัย 
ภาพความทรงจ าท่ีประทบัใจ และรู้สึกต่ืนเตน้ทุกคร้ังเม่ือได้
พบเห็น คือเราบรรดาสัตวต์่างๆ ในชนบทท่ีมีสีสันสวยงาม
สะดุดตาดงัเช่น นกเป็ดน ้ า เต่า ปลา หมูป่า ไก่ป่า อากปักิริยา
การเคล่ือนไหวต่างๆ ฝูงปลาน้อยใหญ่หลากหลายสีสัน 
แหวกว่ายไปมาท่ามกลางกระแสน ้ าท่ีไหลเย็น บรรดา
นกเป็ดน ้ า ขยบัปีกโผบินไปตามสุมทุมพุ่มไม ้ลว้นเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีใหค้วามงดงาม การศึกษาคน้ควา้จึงมุ่งเนน้การ
หาขอ้มูลจริง การสังเกต ลกัษณะท่าทาง สังเกตลายเส้น คดั
กรองรูปทรง รวบรวมข้อมูลท่ีน่าสนใจ และน ามาศึกษา
เพ่ิมเติมร่วมกับการศึกษาจากภาพยนตร์สารคดีหนังสือ
นิตยสารต่างๆ เพ่ือให้ได้อากัปกิริยาของสัตว์ท่ีน่าสนใจ 
ก่อนน ามาสร้างภาพร่างซ่ึงเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงจะ
น าภาพร่างดังกล่าวมาจัดองค์ประกอบรูปภาพในการ
สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ เทคนิคศิลปะภาพพิมพ ์สู่การ
สร้างสรรคง์านศิลปกรรมในรูปแบบภาพลายเสน้ ดงัรูปท่ี 1-
4 

  
                   รูปท่ี 1     รูปท่ี 2 

  
               รูปท่ี 3               รูปท่ี 4 

รูปท่ี 1-4 ตวัอยา่งภาพลายเส้นจากการศึกษาอากปักิริยา 
ของสตัวใ์นธรรมชาติ 
ท่ีมา: โอภาส ชมช่ืน 

 
จากการศึกษาลวดลายและอากัปกิริยาของสัตว์ใน

ธรรมชาติและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่างนั้น ผูว้ิจยัไดเ้กิด
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ ภาพร่างนั้นจึงมีลกัษณะ
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เหมือนจริง และการจดัองคป์ระกอบภาพออกมาในรูปแบบ
ก่ึงนามธรรม ท าใหไ้ดล้กัษณะของรูปภาพ ดงัรูปท่ี 5 และ 6 

 

 
 
 

 

  รูปท่ี 5 ภาพร่างรูปแบบเหมือนจริง     รูปท่ี 6 ภาพร่างรูปแบบก่ึง
นามธรรม 

 
รูปท่ี 5-6 ตวัอยา่งภาพร่างลายเสน้รูปแบบเหมือนจริงและก่ึง

นามธรรมท่ีไดจ้ากแรงบนัดาลใจมาจากศึกษาวจิยั 
ทีม่า: โอภาส ชมช่ืน 

 

สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาชีวิตใน
ธรรมชาตนิ าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ 

จากการสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อถอดแบบลกัษณะลวดลายของ
สัตว์ท่ีอยู่ในธรรมชาติ  สู่ รูปแบบศิลปกรรม ได้ท าการ
สังเคราะห์โดยแยกเป็นรายประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรคง์านศิลปกรรม ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปองคค์วามรู้ในการสร้างรูปแบบการ

สร้างสรรคชี์วติของสตัวใ์นธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการสงัเคราะห์ขอ้มูลวจิยั เกิดจินตนาการท่ีจะน ามา
สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ วา่ดว้ยเร่ืองชีวิตในธรรมชาติ 
สร้างสรรคด์ว้ยศิลปะภาพพิมพ ์เทคนิคกดักรดโลหะสีจาก
แม่พิมพแ์ผน่เดียว 

 

3. ผลการวจิยั 

ผลงานสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โครงการวิจัยชีวิตใน

ธรรมชาติ  แรงบันดาลใจ สู่งานทัศน ศิลป์  มีผลงาน
สร้างสรรคท์ั้งหมด 4 ช้ิน ไดแ้ก่ผลงานช่ือ จงัหวะ ลีลา จาก
ธรรมชาติ 1 จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 3 ชีวิตในธรรมชาติ 
1 และชีวิตในธรรมชาติ 2 ซ่ึงเป็นจินตนาการของผูว้ิจยัท่ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการศึกษาวิจยัชีวิตของสัตวใ์น
ธรรมชาติ 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถี ชีวิตในชนบทและ

ประสบการณ์จากธรรมชาติตั้งแต่เยาวว์ยั สาระในงานจะ
เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตในธรรมชาติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
ระหว่างสรรพส่ิงทั้ งหลายท่ีเช่ือมอยู่ในระบบนิเวศ ผูว้ิจัย
ศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติท่ีเป็นจริง และถ่ายทอดเป็น
ผลงานศิลปะตามจินตนาการ 

ผลงานช้ินท่ี 1  
ช่ือผลงาน จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 1 
เทคนิค        ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสีจากแม่พิมพแ์ผน่เดียว 
ขนาด  50x50 ซม. 

 
รูปท่ี 7 จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 1 

จินตภาพสมมติ 

รูปลกัษณ์สัตว์ อากปักริิยาของสัตว์ ชีวติในธรรมชาต ิ

รายละเอยีดของลาย 
 

การเคล่ือนไหว ถิ่นที่อยู่อาศัย 

จินตนาการ+ภาพร่าง 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
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ผลงานช้ินท่ี 2  
ช่ือผลงาน จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 3 
เทคนิค        ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสีจากแม่พิมพแ์ผน่เดียว 
ขนาด  50x50 ซม. 

 
รูปท่ี 8 จงัหวะ ลีลา จากธรรมชาติ 3 

 

 

ผลงานชิ้นที ่3  
ช่ือผลงาน ชีวติในธรรมชาติ 1 
เทคนิค    ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสีจากแม่พิมพ ์

                               แผน่เดียว 
ขนาด  50x90 ซม. 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 ชีวิตในธรรมชาติ 1 

 
ผลงานช้ินท่ี 4  
ช่ือผลงาน ชีวิตในธรรมชาติ 2 

เทคนิค        ภาพพิมพก์ดักรดโลหะสีจากแม่พิมพ ์
                          แผน่เดียว 
ขนาด  50x90 ซม. 

รูปท่ี 10 ชีวิตในธรรมชาติ 2 

2. สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจัยสร้างสรรค์โครงการวิจัยเร่ือง ชีวิตในธรรมชาติ 

แรงบนัดาลใจสู่งานทศันศิลป์ ซ่ึงเกิดจากความประทบัใจต่อ
อากัปกริยาการเคล่ือนไหวของพวกสัตว์ในธรรมชาติ ได้
น ามาซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจ ประกอบกบัการศึกษาภาพยนตร์
สารคดี และนิตยสาร ท าให้เกิดแนวความคิดในการน า
ลวดลายจากสัตวม์าสร้างสรรคใ์ห้เกิดค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่ใน
การแทนค่าความหมายจินตนาการท่ีขา้พเจา้มีต่ออากปักริยา
ต่างๆ ของสัตวใ์นธรรมชาติ ผูว้ิจัยก าหนดใช้กระบวนการ
ภาพพิมพ์โลหะสีจากแม่พิมพ์แผ่นเดียว เป็นหลักในการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยงานวิจยัชุดน้ี ประกอบดว้ยผลงาน 4 
ช้ิน ซ่ึงขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้สร้างสันข้ึนตามแนวความคิด
ชีวติในธรรมชาติแรงบนัดาลใจสู่งานทศันศิลป์  

ผลงานวจิยัชุดน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวก้ล่าวคือ
ผลงานสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อชีวิตสัตวใ์น
ธรรมชาติ ส่วนในเร่ืองการศึกษาคน้ควา้หารูปลกัษณ์อ่ืนๆ 
สามารถน ามาใชส้นับสนุนให้ผลงานชุดน้ีมีความสมบูรณ์
ตามแนวคิดท่ีก าหนดไว ้
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การเลีย้งกบจานร่วมกบัปลาดุกเทศในกระชังทีอ่ตัราความหนาแน่นต่างกนั  

Cage Culture of Common Lowland Frog, Rana rugulosa and African Sharptooth Catfish 

 (Clarias gariepinus) at Different Stocking Densities  

  

ธีระ  แสงรัตน์ 1,* 
 
 
 

Abstract 

 Cage culture of common lowland frog, Rana rugulosa (Wiegmann, 1935) and african sharptooth catfish (Clarias 
gariepinus) at different stocking densitie was carried out at  Department of Fisheries, Udonthani College of Agriculture 
and Technology was conducted to comparative study of the growth performance, survival rate and cost benefit. The 
experiment was rearing of frogs stocking densities of 100 individuals/cage and african sharptooth catfish  of 50, 100 and 
150 individuals/cage, respectively. The average initial size of frogs were 35.73, 33.53 and 40.66 gram in weight, 
respectively. The average initial size of african sharptooth catfish were 12.26, 8.21 and 9.55 gram in weight, respectively. 
The size of cages was 1×2×1.5 meters and all frogs and african sharptooth catfish are fed with 30 % protein floating pellet. 

The results showed that the rearing of common lowland frog and african sharptooth catfish in cages culture. The body 
weight of frogs stocking densities of 100 individuals/cage were 151.38, 144.91 and 111.85 gram, respectively were non 
significantly (p>0.05).  The body weight of african sharptooth catfish were 310.18, 257.33 and 184.89 gram, respectively 
were significantly (p<0.05). The survival rate of frogs at 93.00, 85.67 and 90.67 percent, respectively were non 
significantly (p>0.05) and African sharp tooth catfish at 90.00, 84.00 and 84.44 percent were significantly (p<0.05). 

The experiment showed cost per unit were 982.52, 1,155.42 and 1,326.33 baht/cage, respectively, benefit cost were 
2,547.33, 2,525.33 and 2,376.67 baht/cage, respectively and net profit were 1,564.81, 1,369.91 and 1,050.34 baht/cage, 
respectively. Considering on growth performance, survival rate and cost benefit showed the optimum stocking density for 
common lowland frogs of 100 individuals/cage and African sharp tooth catfish of 50 individuals/cage. Since this stocking 
densities was higher growth, lowest cost and high benefit cost than those of other stocking densities. 
 
Key word : common lowland frog, african sharptooth catfish, cage culture 
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บทคดัย่อ 

     การเล้ียงกบจานร่วมกับปลาดุกเทศในกระชังท่ีอัตรา
ความหนาแน่นต่างกนั เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการ
รอด ตน้ทุนและผลตอบแทน ด าเนินการทดลองท่ีวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยเล้ียงกบจานท่ีอตัรา
ความหนาแน่น 100 ตวั/กระชงั ร่วมกบัปลาดุกเทศอตัรา
ความหนาแน่นต่างกนัท่ี 50, 100 และ 150 ตวั/กระชัง 
ตามล าดบั กบจานมีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 35.73, 33.53, และ 
40.66 กรัม ตามล าดบั ปลาดุกเทศมีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 
12.26, 8.21 และ 9.55 กรัม ตามล าดบั โดยเล้ียงร่วมกนัใน
กระชงัขนาด 1×2×1.5 เมตรและให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์
     ผลการทดลองพบว่า กบจานมีน ้ าหนักสุดท้ายเพ่ิมข้ึน
เฉล่ีย 151.38, 144.91 และ 111.85 กรัมตามล าดบั มีการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  และ พบวา่
ปลาดุกเทศมีน ้ าหนักสุดทา้ยเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 310.18, 257.33 
และ 184.89 กรัม ตามล าดบั มีการเจริญเติบโตแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อตัราการรอดกบจาน เท่ากบั 
93.00, 85.67 และ 90.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (p>0.05) อตัราการรอดปลาดุกเทศ เท่ากบั 90.00, 
84.00 และ 84.44 เปอร์เซ็นต ์แตกต่างอยา่งอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) 
     ตน้ทุนและผลตอบแทน พบวา่ มีตน้ทุนการผลิต เท่ากบั 
982.52, 1,155.42 และ 1,326.33 บาท/กระชัง ตามล าดับ 
ผลตอบแทนเท่ากบั 2,547.33, 2,525.33 และ 2,376.67 บาท/ 
กระชงั ตามล าดบั และมีผลก าไร เท่ากบั 1,564.81, 1,369.91 
และ 1,050.34 บาท/กระชัง ตามล าดับ เม่ือพิจารณาการ
เจริญเติบโต อตัรารอดและตน้ทุนการผลิต พบวา่ อตัรา
ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกบจานร่วมกบัปลา
ดุกเทศ คือ กบจาน100 ตวั/กระชงั และปลาดุกเทศ 50 ตวั/
กระชงั มีความเหมาะสมในการเล้ียงร่วมกนัในกระชงัมาก
ท่ีสุด 
ค าส าคญั : กบจาน ปลาดุกเทศ การเล้ียงในกระชงั 
 
1. บทน า 

การเล้ียงสัตวน์ ้ าในกระชังเป็นรูปแบบท่ีให้ผลผลิตสูง
สามารถลดตน้ทุนการผลิตและสามารถดูแลจดัการไดง่้าย

กว่าการเล้ียงสัตว์น ้ ารูปแบบอ่ืน และเล้ียงได้หนาแน่น
ก่อให้ เ กิดประโยชน์ สูงสุดในเ ชิง เศรษฐศาสตร์ เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัการเล้ียงสัตวน์ ้ าด้วยวิธีอ่ืนในพ้ืนท่ีเท่ากัน 
[1] ปัจจุบนัการเล้ียงสัตวน์ ้ าในกระชงันิยมเล้ียงหลายชนิด 
เช่น ปลานิล ปลาบู่ ปลาดุก ปลาแรด ปลาดุกบ๊ิกอุย และกบ 
เป็นตน้ ส่วนใหญ่มกัเล้ียงสัตวน์ ้ าเพียงชนิดเดียว [2] แต่
สัตวน์ ้ าบางชนิดสามารถน ามาเล้ียงร่วมกนัได ้โดยค านึงถึง
ระยะเวลาการเล้ียงใกลเ้คียงกนั เช่น การเล้ียงกบจานกบัปลา
ดุกเทศ มีระยะเวลาในการเล้ียงประมาณ 2-3 เดือน ส าหรับ
กบและปลาดุกเทศมีการเล้ียงไดห้ลายรูปแบบ เช่น เล้ียงใน
บ่อดิน บ่อซีเมนตแ์ละกระชงั จึงมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
เป็นอยา่งยิ่ง ทั้งกบจานและปลาดุก มีความแข็งแรงทนทาน
ต่อสภาพแวดลอ้มและทนทานต่อโรค มีการเจริญเติบโตท่ี
รวดเร็ว สามารถกินอาหารไดห้ลายชนิด จึงไดมี้การส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรทัว่ไปเล้ียงเป็นอาชีพ เพราะเป็นอาหารโปรตีน
ท่ีนิยมบริโภคกนัทั่วไป ตลาดมีความตอ้งการค่อนขา้งสูง 
เกษตรกรสมารถเล้ียงไดง่้าย 

ดงันั้นจึงไดท้ าการศึกษาการเล้ียงกบจานและปลาดุกเทศ
มาร่วมกนัในกระชงั เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมก าลงั
การผลิตส าหรับการเล้ียงสัตวน์ ้ าในกระชังและก่อให้เกิด
ประโยชน์ สูง สุดในการใช้ท รัพยากรร่วมกัน อันจะ
ก่อให้ เ กิดการลดต้นทุนและแรงงาน ท าให้ เกษตรผู ้
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ ามีรายไดแ้ละพฒันาเป็นแนวทางในการใน
การประกอบอาชีพต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกบจานและปลาดุก
เทศท่ีเล้ียงร่วมกนัในกระชงั 
2.2 เพื่อศึกษาอตัราการรอดของกบจานและปลาดุกเทศ
ท่ีเล้ียงร่วมกนัในกระชงั 
2.3 เพ่ือศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนเบ้ืองตน้ 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
3 . 1  โด ยวา งแผนการทดลองแบบ สุ่มสม บู ร ณ์ 
(Completely 

Randomized Design : CRD) แบ่งเป็น 3 ทรีตเมนต ์3 ซ ้ า คือ 
ทรีตเมนตท่ี์ 1 ปล่อยกบจาน 100 ตวั ปลาดุกเทศ 50 ตวั 
ทรีตเมนตท่ี์ 2 ปล่อยกบจาน 100 ตวั ปลาดุกเทศ 100 ตวั 
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ทรีตเมนตท่ี์ 3 ปล่อยกบจาน 100 ตวั ปลาดุกเทศ 150 ตวั 
3.2 การจดัผงัการทดลอง โดยวธีิการสุ่มจบัสลาก  
3.3 ติดตั้งกระชงัมุง้เขียวขนาด 1x2 x1.5 เมตร จ านวน 9 

กระชงั ในบ่อดิน  
3.4 ปล่อยลูกกบจานน ้ าหนกัเฉล่ีย 36.64 กรัม/ตวั อตัรา

การปล่อย 100 ตวั/กระชงั (รูปท่ี 1) และปล่อยลูกปลาดุกเทศ
น ้ าหนักเฉล่ีย10.01 กรัม/ตวั (รูปท่ี 2) อตัราปล่อย 50, 100 
และ 150ตวั/กระชงั ตามล าดบั  

3.5 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์
ระยะแรกในอตัรา 10 เปอร์เซ็นต์และระยะท่ี 2 อตัรา 5 
เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนักตัวต่อวนั ให้วนัละ 2 ม้ือ ในเวลา  
เชา้-เยน็ 

3.6 การเก็บขอ้มูลการทดลอง สุ่มตวัอย่างแบบโควตา 
ลูกกบจาน จ านวน 15 ตัว/กระชัง และลูกปลาดุกเทศ 
จ านวน 15 ตวัต่อกระชงั ท าการชัง่น ้ าหนัก (กรัม) คร้ังท่ี 1(
เร่ิมตน้ทดลอง) คร้ังท่ี 2 (30 วนั) และคร้ังท่ี 3 (60 วนั) เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองนบัจ านวนกบจานและปลาดุกเทศ เพ่ือหา
อตัรารอด 

 
 

3. ผลการวจิยั 

4.1 การเจริญเตบิโตของกบจาน 
     ผลการทดลองพบวา่ กบจานท่ีเล้ียงดว้ยอตัราความ
หนาแน่น 100 ตวั/กระชงั มีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 35.73, 
33.53, และ 40.66 กรัม/ตวัตามล าดบั มีน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
151.38, 144.91 และ 111.85 กรัม/ตวัตามล าดบั (รูปท่ี 4) ไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ดงัตารางท่ี 1  
     4.2 อตัราการรอดของกบจาน 
     อตัราการรอดของกบจานเม่ือครบ 60 วนั เท่ากบั 93.00, 
85.00 และ 90.00 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบัไม่แตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) ดงัตารางท่ี 1 
     4.3  การเจริญเตบิโตของปลาดุกเทศ  
     ปลาดุกเทศปล่อยอตัราความหนาแน่นต่างกนั 50, 100 
ตวั 150 ตวั/กระชงั ตามล าดบั มีน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 12.26, 
8.21 และ 9.55 กรัม/ตวัตามล าดบั พบวา่มีหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 
310.18, 257.33 และ 184.89 กรัม/ตวัตามล าดบั (รูปท่ี 5) 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงัตารางท่ี 2 
     4.4  อตัราการรอดปลาดุกเทศ 

     อตัราการรอดปลาดุกเทศเม่ือครบ 60 วนั เท่ากบั 98.00, 
84.00 และ 84.44 เปอร์เซ็นต ์แตกต่างอยา่งอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) ดงัตารางท่ี 2 
     4.5 ต้นทุนและผลตอบแทนเบ้ืองต้น 
     ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนเบ้ืองตน้พบวา่มีตน้ทุน
การผลิตเท่ากบั 982.52, 1,155.42 และ 1,326.33 บาท/
กระชงั ตามล าดบัผลตอบแทนเท่ากบั 2,547.33, 2,525.33 
และ 2,376.67 บาท/กระชงั ตามล าดบั และมีผลก าไร เท่ากบั 
1564.81, 1369.91 และ 1050.34 บาทต่อกระชงั ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 3 

 
 
 
รูปที่ 1 ลูกกบจาน 
เร่ิมตน้ การทดลอง 

 

 
 
รูปที่ 2 ลูกกบปลาดุกเทศ 
เร่ิมตน้การทดลอง 

  ตารางที ่ 1  การ
เจริญเติบโตของกบจานเม่ือส้ินสุดการทดลอง  
 

  a,b ตวัอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั (P<0.05) 

 
 
 
 
 

รายการศึกษา 

บันทึกข้อมูล 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

จ านวนกบ (ตวั) 100 100 100 

น ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ (กรัม) 35.7 33.53 40.66 

น ้าหนกัเฉล่ียสุดทา้ย (กรัม) 187.11 178.44 152.51 

น ้าหนกัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย (กรัม) 151.38a 144.91a 111.85 a 

จ านวนรอด (ตวั) 93  85  90  

อตัราการรอด (%) 93.00 a 85.00 a 90.00 a 
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  ตารางที ่ 2  การเจริญเติบโตของปลาดุกเทศส้ินสุดการ
ทดลอง  

   a,b ตวัอกัษรต่างกนัในแถวเดียวกนัมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั (P<0.05) 

 

  ตารางที ่3 ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนเบ้ืองตน้ 
 

รายการ T 1 T 2 T 3 

ค่าพนัธุ์กบจาน (บาท) 300 300 300 
ค่าพนัธุ์ปลาดุกเทศ (บาท) 150 300 450 
ค่าเส่ือมกระชงั (บาท) 279 279 279 
ค่าอาหารเม็ดส าเร็จรูป(บาท) 2,245.56 2,587.25 2,959.00 
รวมตน้ทุน (บาท) 2,974.56 3,466.25 3,979.00 
ผลผลิตกบจาน 60 วนั ( ก.ก.) 48.40 46.00 44.30 
ผลผลิตปลาดุกเทศ 60 วนั ( ก.ก.) 46.70 49.60 45.00 
ตน้ทุนการเล้ียงเฉล่ีย (บาท/กระชงั) 982.52 1,155.42 1,326.33 
ผลตอบแทนกบ  4,840 4,600 4,430 
ผลตอบแทนปลาดุกเทศ  2,802 2,976 2,700 
รวมผลตอบแทน (บาท) 7,642 7,576 7,130 
ผลตอบแทนเฉล่ีย (บาท/กระชงั) 2,547.33 2,525.33 2,376.67 

ผลก าไร
เบ้ืองตน้ 
(บาท/กระชงั) 

1,564.81 1,369.91 1,050.34 

 

 

รูปท่ี 3 กระชงัการทดลอง 

 

 
 

รูปท่ี 4 กบจานเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 

 
 
 

รูปท่ี 5 ปลาดุกเทศเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 
สรุปผลการวจิยั 
     การเล้ียงกบจานร่วมกับปลาดุกเทศในกระชังท่ีอัตรา
ความหนาแน่นต่ างกัน  เ ม่ือครบ 60 ว ั น  พบว่าการ
เจริญเติบโตของกบจาน มีน ้ าหนกัสุดทา้ยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียของท
รีตเมนตท่ี์ 1 เพ่ิมข้ึนมากกวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 2 และทรีตเมนตท่ี์ 
3 คือ 151.38, 144.91 และ 111.85 กรัม มีการเจริญเติบโตไม่
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และพบวา่ปลาดุกเทศมีน ้ าหนกั
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียของทรีตเมนตท่ี์ 1 สูงกวา่ทรีตเมนตท่ี์ 2 และท
รีตเมนตท่ี์ 3 คือ  310.18, 257.33 และ 184.89 กรัม แตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อตัราการรอดของกบ
จานในทรีตเมนตท่ี์ 1 มากกวา่ ทรีตเมนตท่ี์ 2  และทรีตเมนต์
ท่ี 3 คือ 93.00, 85.00 และ 90.00 เปอร์เซ็นต ์ไม่แตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) และอตัราการรอดของปลาดุกเทศในทรีต
เมนต์ท่ี 1 เท่ากบั 90.00 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าทุกทรีตเมนต ์
แตกต่างอย่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) มีตน้ทุน
การผลิต เท่ากบั 982.52, 1,155.42 และ 1,326.33 บาทต่อ
กระชงั ตามล าดบั ผลตอบแทนเท่ากบั 2,547.33, 2,525.33 
และ 2,376.67 บาทต่อกระชัง ตามล าดับ และมีผลก าไร 

รายการศึกษา 

บันทึกข้อมูล 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

จ านวนปลาดุกเทศ (ตวั) 50 100 150 

น ้ าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ (กรัม) 12.26 8.21 9.55 

น ้ าหนกัเฉล่ียสุดทา้ย (กรัม) 322.44 262.65 194.44 

น ้ าหนกัเพิ่มข้ึนเฉล่ีย (กรัม) 310.18 a 257.33 b 194.44 b 

จ านวนรอด (ตวั) 49 84 127 

อตัราการรอด (%) 98.00 a 84.00 b 84.44 b 
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เท่ากบั 1,564.81, 1,369.91 และ 1,050.34 บาทต่อกระชงั 
ตามล าดบั 

     เม่ือพิจารณาผลการเล้ียงกบจานร่วมกบัปลาดุกเทศใน
กระชงัท่ีอตัราความหนาแน่นต่างกนั ท่ีอตัราความหนาแน่น 
กบจาน100 ตัวและปลาดุกเทศ 50 ตัวต่อกระชัง มีการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดดีกว่าและตน้ทุนการเล้ียง
ต ่าสุด ให้ผลตอบแทนสูงสุด จึงเหมาะสมท่ีจะส่งเสริมหรือ
แนะน าใหเ้กษตรกรน าไปเป็นแนวทางในการเล้ียงต่อไป 
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เปรียบเทยีบการใช้แกลบเป็นวสัดุรองพืน้คอกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนมก่อนหย่านม  
The Comparative Study on Effective of Rice Husk as Bedding Material on Growth Performance of 

Dairy Calves 
 

บุญเร่ิม บุญนิธิ 1,* ปริญญา หวงัมัน่ 1 และ ประเวท ประทุมทพิย์ 1 

 
 
 

Abstract 

 The purpose of this study was aim to comparison study on effective of rice husk as a bedding material on growth 
performance of dairy calves. This study was designed in Completely Randomized Design (CRD) with 2 treatment : group 1 
(T1)  concrete floor and group 2 (T2)was rice husk bedding. A number of 16 dairy calves from the average age of 30 day 
were used as study sample in 60 day raised. Each treatment were 8 replication (calves).  The results showed that Dairy 
calves raised on concrete floor and rice husk bedding were not statistically different(P › 0.05) for average daily gain among 
treatments ( 749 and 762 gram ) The cost of bedding management throughout raising period showed that group 1 the cost 
of water for cleaning was 64.24 bath/head and group 2 the cost of rice husk as bedding material was 338.10 bath/head 

 
Keywords: Rice husk, bedding material, growth performance, dairy calves  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน
คอกลูกโคนมก่อนหย่านม มีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
สมรรถภาพการการเจริญเติบโตและต้นทุนการจัดการ
โรงเรือนของลูกโคนม ระยะก่อนหย่านมท่ีมีการเล้ียงบน
แกลบทีเป็นวสัดุรองพ้ืน  ท าการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
เปรียบเทียบ 2 ตัวแทน โดยกลุ่มท่ี 1 เล้ียงลูกโคบนพ้ืน
คอนกรีตปกติ และกลุ่มท่ี 2 เล้ียงลูกโคบนพ้ืนคอนกรีตท่ีใช้
แกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน  ท าการทดลองลูกโคนมเพศเมียกลุ่ม
ละ 8 ตวั มีอายุเฉล่ีย 30 วนัและระยะเวลาท าการศึกษา 60 
วนั ผลการศึกษาพบว่าอตัราการเจริญเติบโตของลูกโคนม
เพศเมียท่ีเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีตปกติ และท่ีเล้ียงลูกโคบนพ้ืน
คอนกรีตท่ีใชแ้กลบเป็นวสัดุรองพ้ืนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยกลุ่มท่ี เ ล้ียงบนพ้ืน
คอนกรีตมีค่าเฉล่ียการเจริญเติบโตเท่ากบั 749 กรัมต่อตวัต่อ
วนัและกลุ่มท่ีเล้ียงโดยใชแ้กลบเป็นวสัดุรองพ้ืนมีค่าเฉล่ีย
การเจริญเติบโตเท่ากับ 762 กรัมต่อตวัต่อวนั ตน้ทุนการ
ผลิตกลุ่มท่ีเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีตมีตน้ทุนค่าน ้ าเฉล่ียต่อตวั
เท่ากบั 64.24 บาท  และท่ีเล้ียงโดยใชแ้กลบเป็นวสัดุรองพ้ืน
มีราคาตน้ทุนแกลบเฉล่ียต่อตวัต่อรุ่นเป็นเงิน 338.10 บาท 
ค าส าคัญ : แกลบ,วสัดุรองพ้ืน,สมรรถภาพการเจริญเติบโต
,ลูกโคนมก่อนหยา่นม 

 

1. บทน า 
การเล้ียงลูกโคนมในระยะก่อนหยา่นมเป็นระยะส าคญัท่ี

มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตโคนมในอนาคต เน่ืองจากลูก
โคจะเป็นฝงูโคนมทดแทนแม่โคในอนาคต[1] ซ่ึงเกษตรกร
จะตอ้งให้ความสนใจการเล้ียงลูกโคนมในระยะดังกล่าว  
เพื่อใหลู้กโคมีการการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม มีสุขภาพดี มี
การพฒันาของเตา้นมขาและกีบ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการ
ผลิตน ้ านมเม่ือเป็นแม่โครีดนม[2]   การเล้ียงลูกโคในระยะ
ก่อนหยา่นม คอกและโรงเรือนจดัเป็นปัจจยัส าคญัประการ
หน่ึงต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของลูกโค  เช่นโรค
สะดืออกัเสบหลงัคลอด โรคปอดบวม โรคทอ้งร่วง  โรค
ท้องอืด  เป็นต้น สภาพแวดล้อม ความแออัดและการ
สุขาภิบาลท่ีไม่ดี ท าให้มีการสะสมของส่ิงปฏิกูล และก๊าซ
แอมโมเนียท่ีพ้ืนคอกท่ีมีความเขม้ขน้สูงๆ มีผลต่อการเกิด

โรคทางระบบหายใจ และท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ   ดงันั้นการสุขาภิบาลคอกและโรงเรือนเล้ียง
ลูกโคนมจึงตอ้งลา้งท าความสะอาดคอกอยูเ่สมอ เพ่ือลดการ
สะสมแอมโมเนีย และท าความสะอาดพ้ืนคอกเพ่ือลด
จ านวนเช้ือท่ีสะสมในพ้ืนคอกท่ีอาจจะก่อให้เกิดโรคต่อไป 
[3]     

การใชน้ ้ าในการเล้ียงโคนมพบวา่ไดมี้การใชน้ ้ าใน
ระบบการผลิตสูงเฉล่ีย 60 ลิตรต่อตวัต่อวนั ซ่ึงจัดเป็น
ต้นทุนการผลิตโคนมอย่างหน่ึง ซ่ึงมีความสูญเสียไม่
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงโคนมจึงตอ้งเผชิญวิกฤตการขาดแคลนน ้ าโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแลง้ของปี[4]   ดังนั้นการใชแ้กลบเป็นวสัดุรอง
พ้ืนคอกลูกโคก่อนหย่านมเพ่ือช่วยในการดูดซับความช้ืน
[5]จึงเป็นทางเลือกหน่ึงให้กบัเกษตรกรท่ีตอ้งเล้ียงลูกโคให้
มีสุขภาพและการเจริญเติบโตท่ีดี และลดความส้ินเปลือง
การใชน้ ้ าและสามารถน าวสัดุรองพ้ืนคอกภายหลงัการเล้ียง
โคมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรต่อไปได ้
 
2. วธีิด าเนินการวจิยั 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ท าการศึกษาในลูกโคนมเพศเมีย จ านวน  16 ตวั  อายุ
เฉล่ีย 30 วนั ท าการสุ่มอยา่งสมบูรณ์โดยวธีิจบัสลากแบ่งเป็น 
2 กลุ่มๆ ละ 8 ตวั โดยท่ี กลุ่มท่ี 1 เล้ียงในคอกพ้ืนคอนกรีต 
จ านวน 2 คอกๆ ละ 4 ตวั และกลุ่มท่ี 2 เล้ียงในคอกท่ีมีการปู
พ้ืนดว้ยแกลบจ านวน 2 คอกๆ ละ 4  

1.2  โรงเรือนและอุปกรณ์ 
1.2.1  คอกเล้ียงลูกโค ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร

และ   สูง 1.5 เมตร โดยมีรางอาหาร นม และหญา้แห้งอยู่
ดา้นหนา้  คอก และน ้ าสะอาดให้กินตลอดเวลาอยูท่า้ยคอก 
อาหารเล้ียงลูกโค ไดแ้ก่ นมเทียม  อาหารขน้  หญา้สด     

1.2.2  เคร่ืองชัง่น ้ าหนกัโค และตาชัง่อาหาร 
1.3 ขั้นตอนการศึกษา 

2.3.1 ท าการทดลองแบบจับคู่ เปรียบเทียบความ
แตกต่างของอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัโดยการทดสอบ
แบบ t-test  

2.3.2  ท าการคดัเลือกลูกโคนมเพศเมีย อายุประมาณ 1 
เดือน ท่ีมีขนาด น ้ าหนกัและสุขภาพใกลเ้คียงกนั จ านวน 16 
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ตวั มาท าการสุ่มและจบัสลากแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  เล้ียงในคอก
รวมท่ีเป็นพ้ืนคอนกรีต จ านวน 2 คอกๆละ 4 ตวั และเล้ียง
ในคอกรวมท่ีรองพ้ืนดว้ยแกลบ จ านวน 2 คอกๆละ 4 ตวั 
       2.3.3  ท าการเตรียมคอกรวมพ้ืนคอนกรีต(กลุ่มท่ี 1)  
โดยล้างท าความสะอาดพ้ืนคอกด้วยน ้ า  ท้ิงไว้ให้แห้ง 
จากนั้นท าการโรยปูนขาวเพ่ือท าการฆ่าเช้ือบริเวณพ้ืนคอก 
ท าการลา้งท าความสะอาดอีกคร้ังเพ่ือลา้งปูนขาวออกให้
หมดแลว้น าลูกโคเขา้เล้ียง    

2.3.4  ท าการเตรียมคอกรวมท่ีใชแ้กลบรองพ้ืน(กลุ่มท่ี 
2) โดยลา้งพ้ืนคอกให้สะอาดดว้ยน ้ า ท้ิงไวใ้ห้แห้ง ท าการ
โรยปูนขาวเพ่ือท าการฆ่าเช้ือบริเวณพ้ืนคอก ท าการลา้งท า
ความสะอาดอีกคร้ังเพ่ือลา้งปูนขาว  เม่ือพ้ืนแห้งท าการปูน
พ้ืนดว้ยแกลบ โดยมีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตรแลว้
น าลูกโคเขา้เล้ียง    

2.3.5 เล้ียงลูกโคนมดว้ยน ้ านมเทียมและเสริมดว้ยอาหาร
ขน้และหญา้สด   
1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
      2.4.1 ท าการเก็บขอ้มูลน ้ าหนักลูกโคเม่ือเขา้เล้ียง และ

เม่ือส้ินสุดการเล้ียง (ระยะเวลา 60 วนั)   
2.4.2  บนัทึกจ านวนคร้ังการท าสะอาดคอกของคอกพ้ืน

คอนกรีต โดยบนัทึกระยะเวลาการท าความสะอาด ปริมาณ
น ้ าท่ีใช ้ 

2.4.3  บันทึกจ านวนคร้ังของการจัดการพ้ืนคอกของ
คอกท่ีรองพ้ืนด้วยแกลบ เช่น การเติมแกลบ การกลบัพ้ืน
แกลบ  บนัทึกปริมาณแกลบท่ีเติม  

2.4.4  บันทึกการเล้ียง สุขภาพทั่วไป อาหาร และการ
จดัการอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาศึกษาวจิยั 

2.4.5  เก็บขอ้มูลการใชน้ ้ า และค านวณตน้ทุนการผลิต 
2.4.6  เปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของลูกโคท่ีเล้ียง 

และตน้ทุนการผลิต 

2.5.  การวิเคราะห์ข้อมลู   
2.5.1 ท าการทดสอบความแตกต่างน ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน 

อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของลูกโคท่ีเล้ียงในคอกรวมท่ี
เป็นพ้ืนคอนกรีตและเล้ียงในคอกรวมท่ีรองพ้ืนดว้ยแกลบ 
โดย t-test  

2.5.2 วิเคราะห์ตน้ทุนการจดัการพ้ืนคอกและวสัดุรอง
พ้ืนคอกระหวา่งการเล้ียงในคอกรวมท่ีเป็นพ้ืนคอนกรีตและ
การเล้ียงในคอกรวมท่ีรองพ้ืนดว้ยแกลบ 

 
3. ผลการวจิยั 

3.1.  อัตราการเจริญเติบโต 
จากการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั (ADG.) 

ของลูกโคนมเพศเมียท่ีท าการเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีตและเล้ียง
โดยใชแ้กลบเป็นวสัดุรองพ้ืน  พบวา่อตัราการเจริญเติบโต
ต่อวันของโคนมเพศเมียท่ีท าการเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีต 
เท่ากบั 749 กรัม/ตวั/วนั ส่วนลูกโคท่ีเล้ียงโดยใชแ้กลบเป็น
วสัดุรองพ้ืน เท่ากบั 762  กรัม/ตวั/วนั ไม่พบความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ดงัแสดงในตารางและรูปภาพ
ท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 น ้าหนกัเพ่ิมและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของลูกโคนม
เพศเมียท่ีเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีตและเล้ียงดว้ยแกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน  
(หน่วย :กิโลกรัม) 
 

รูปที่ 1 น ้าหนกัเพ่ิมและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของลูกโคนมเพศ 
            เมียท่ีเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีตและเล้ียงดว้ยแกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน  
       (หน่วย:กิโลกรัม) 

 

3.2.  เปรียบเทียบต้นทุนการจัดการพืน้คอก 
การเล้ียงลูกโคก่อนหย่านมบนพ้ืนคอกคอนกรีต  ท า

ความสะอาดพ้ืนคอกดว้ยน ้ าทุกวนัเพ่ือก าจดัส่ิงปฏิกูล โดย
ตน้ทุนของการจดัการพ้ืนคอกโดยการใชน้ ้ าท าความสะอาด  

รายการ  กลุ่มท่ี  1 กลุ่มท่ี  2 
จ านวนลูกโค(ตวั) 8 8 
อายเุม่ือเร่ิมทดลอง (วนั) 30 30 
น ้าหนกัตวัเร่ิมตน้เฉล่ีย (กก.) 55.21 57.21 
อายเุม่ือส้ินสุดการทดลอง (วนั) 90 90 
น ้าหนกัตวัส้ินสุดเฉล่ีย (กก.) 122.60 125.82 
น ้าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย(กก.) 67.39 68.61 
 (ADG)เฉล่ีย(กก.) 0.749 0.762 
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ตลอดระยะเวลาการทดลอง 60 วนั ใชน้ ้ าโดย 38,070 ลิตร  
เม่ือเป็นมูลค่าน ้ าท่ีใชใ้นการท าความสะอาดลูกบาศก์เมตร
ละ 13.50 บาท ตลอดการทดลองเป็นเงิน 513.95 บาท  เม่ือ
ท าการคิดตน้ทุนค่าน ้ าเฉล่ียต่อตวั เป็น 64.24 บาท   
      การเล้ียงลูกโคนมเพศเมียก่อนหยา่นมดว้ยแกลบเป็น
วสัดุรองพ้ืนระยะเวลานาน 60 วนั  โดยท าการปูแกลบใน
พ้ืนคอกขนาด 6 x 6 เมตรโดยปูแกลบหนา 15 ซ.ม.และเติม
แกลบในเดือนท่ีสอง 5 ซ.ม. ใชแ้กลบรวม 3.60 ลูกบาศก์
เมตรต่อคอก รวมการทดลองใชแ้กลบรวม 7.20 ลูกบาศก์
เมตร หรือ 0.96 ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,704.80 บาท  เม่ือคิดเป็น
ราคาตน้ทุนแกลบเป็นวสัดุรองพ้ืนต่อการเล้ียง 1 ตวั เป็น 
338.10 บาท มีมูลค่าคงเหลือของแกลบท่ีใชแ้ลว้ 2,880 บาท
ดงัแสดงในตารางท่ี 2    

 
ตารางที่ 2 ตน้ทุนของการจดัการพ้ืนคอกของการเล้ียงลูกโคนมก่อน
หยา่นมแบบพ้ืนคอนกรีตและเล้ียงดว้ยแกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน 

2. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
4.1 การเจริญเติบโตและสุขภาพท่ัวไปของลกูโคนม 

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ลูกโคนมเพศเมียท่ีท าการเล้ียง
บนวัสดุรองพ้ืนท่ีแตกต่างกันพบว่าค่าเฉล่ียอัตราการ
เจริญเติบโตต่อตวัต่อวนัแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ  แต่มีแนวโน้มว่ากลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยแกลบเป็นวสัดุรอง
พ้ืนมีค่าเฉล่ียอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกวา่กลุ่มท่ีเล้ียง
พ้ืนคอกคอนกรีต (762 และ 749 กรัม/ตัว/ว ัน) 
สภาพแวดลอ้มของคอกและโรงเรือน พบวา่  สภาพพ้ืนคอก
คอนกรีตจะท าความสะอาดโดยการลา้งทุกวนั ดังนั้นพ้ืน
คอกจึงเยน็และเปียกช้ืนกว่า ลูกโคจะมีล าตวัเปียกช้ืนและ
เป้ือนส่ิงปฏิกลูกวา่  ลูกโคกลุ่มท่ีเล้ียงบนพ้ืนแกลบ พ้ืนคอก
จะแหง้และอุ่น ลูกโคมีสุขภาพดี ร่าเริง กินอาหารไดดี้ ล าตวั

แหง้สะอาดกวา่ พ้ืนคอกมีแมลงวนันอ้ย การจดัการพ้ืนคอก
โดยการคุย้กลับแกลบเพ่ือลดความช้ืนแฉะของคอกและ
แก็สแอมโมเนีย และท าการเติมแกลบ 
4.2  เปรียบเทียบต้นทุนของการจัดการพืน้คอก 

การเล้ียงบนพ้ืนคอนกรีต การจดัการพ้ืนคอกโดยการใช้
น ้ า ช าระลา้งท าความสะอาดทุกวนั  ตลอด ระยะเวลาการ
ทดลอง 60 วนั ใชน้ ้ าในการท าความสะอาดคอกประมาณ 
38,070 ลิตร  เม่ือเป็นมูลค่าน ้ าท่ีใชใ้นการท าความสะอาด
ลูกบาศกเ์มตรละ 13.50 บาท(1,000 ลิตร) ตลอดการทดลอง
เป็นเงิน 513.95 บาท  เม่ือท าการคิดตน้ทุนค่าน ้ าเฉล่ียต่อตวั 
เป็น 64.24 บาท ซ่ึงน ้ าท่ีใชแ้ลว้จะสูญเสียท้ิงไปไม่สามารถ
น ากลบัมาใชอี้ก   การเล้ียงบนแกลบเป็นวสัดุรองพ้ืน โดย
ใชแ้กลบรวม 7.20 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.96 ตนั คิดเป็น
มูลค่า 2,704.80 บาท  เม่ือคิดเป็นราคาตน้ทุนแกลบเป็นวสัดุ
รองพ้ืนต่อการเล้ียง 1 ตวั เป็น 338.10 บาท มีมูลค่าคงเหลือ
ของแกลบท่ีใชแ้ลว้ 2,880 บาท ซ่ึงการทดลองคร้ังน้ีจะเห็น
วา่วสัดุรองพ้ืนดว้ยแกลบจะมีราคาตน้ทุนต่อตวัสูง ซ่ึงเป็น
การเล้ียงเพียง 1 รอบ หรือ 60 วนั แต่การใชง้านจริงแกลบ
ดงักล่าวสามารถใชง้านส าหรับเล้ียงลูกโคนมได ้2 คร้ัง เม่ือ
มีการเล้ียงลูกโคนมชุดใหม่จะท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
ด้วยปูนขาวปูทับด้วยแกลบใหม่อีกคร้ัง ประกอบกับการ
เล้ียงโดยใช้แกลบรองพ้ืนคอกผู ้เ ล้ียงไม่ต้องส้ินเปลือง
แรงงานในการท าความสะอาดคอกทุกวนัเหมือนการเล้ียง
บนพ้ืนคอนกรีต  จึงประหยดัแรงงานกว่า ภายหลงัการใช้
แกลบเพ่ือเป็นวสัดุรองพ้ืนคอกแลว้  แกลบจะคงมีมูลค่า
คงเหลือและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรต่อ
ได้ เช่นท าปุ๋ยอินทรีย์  เป็นส่วนผสมดินส าหรับปลูกพืช 
หรือน าไปใช้ปรับปรุงสภาพดินได้ จัด เ ป็นแนวทาง
การเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลเม่ือคิดเป็นต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม การใช้แกลบ
เป็นวัสดุรองพ้ืนเ ล้ียงลูกโคโดยรวมจะมีความคุ้มค่ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน ้ าในการอุปโภค
และบริโภค  การใชว้สัดุรองพ้ืนในการเล้ียงลูกโคก่อนหย่า
นมจึงเป็นทางเลือกท่ีส าคญั ในการประหยดัและแกปั้ญหา
การขาดแคลนน ้ า   
4.3.  ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียด กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
พ้ืนท่ีใชต่้อคอก (ตารางเมตร) 36  36  
ปริมาณแกลบท่ีใชต่้อคอก 
 (ลูกบาศกเ์มตร) - 3.60  
ปริมาณน ้ าท่ีใช/้วนั (ลิตร) 423 - 
ปริมาณน ้ าตลอดการทดลอง (ลิตร) 38,070 - 
ตน้ทุนตลอดการทดลอง (บาท)  513.95 2,704.80 
ตน้ทุนต่อตวั 64. 24 338. 10 
มูลค่าคงเหลือวสัดุรองพ้ืน - 2,880.00 
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   ในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน ้ าควรท าการทดลองหาวสัดุรอง
พ้ืนในท้องถ่ินท่ีมีราคาถูกมาศึกษาเปรียบเทียบกับการใช้
แกลบเพ่ือหาวสัดุท่ีใชร้องพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
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Mobile Application for Checking Name Participation in Activities 
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Abstract 

 This research is a study of the development of applications for checking the names of participants in various 
activities which can be used with mobile phones, both Android operating systems, IOS and Windows Phone systems. Join a 
lot of activities It takes less time to save time. By comparing with the original name check, the answer form and the 
signature of the participant directly.  The research found that the use of applications developed in comparison of name 
checking by name calling and application use, conducted 10 experiments. On average, checking the name with the 
application is 2.49 seconds per person, faster than checking the name by mouth name by 0.75 seconds, equivalent to 30.12 
percent and the application user is satisfied overall At the highest level, with an average of 4.51 

 

Keywords : application, checking name, activities 
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3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการอาชีพกุมภวาปี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
5สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

* Corresponding author: pompap.saisin@gmail.com   
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาผลการพฒันาแอพพลิเคชัน
ส าหรับการเช็คช่ือผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถ
ใชไ้ดก้บัโทรศพัท์มือถือทั้งท่ีเป็นระบบปฏิบติัการ Android 
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Windows Phone  สามารถ
น าไปใช้เช็คช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีจ านวนมาก ใช้เวลา
นอ้ยเป็นการประหยดัเวลา โดยการเปรียบเทียบกบัการเช็ค
ช่ือแบบเดิมคือแบบขานตอบและแบบลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมโดยตรง  
        ผลการวิจยั พบว่า การใชแ้อพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนใน
การเปรียบเทียบการเช็คช่ือดว้ยการขานช่ือ กบัการใชแ้อพ
พลิเคชนัท าการทดลอง จ านวน 10 คน  โดยเฉล่ียการเช็คช่ือ
ดว้ย        แอพพลิเคชนั คิดเป็น 2.49 วินาทีต่อคน เร็วกว่า
การเช็คช่ือดว้ยการขานช่ือดว้ยปาก 0.75 วินาที คิดเป็นร้อย
ละ 30.12 และผูใ้ชแ้อพพลิเคชันมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.51 
ค าส าคญั : แอพพลิเคชนั, การเช็คช่ือ, กิจกรรม  

 

1. บทน า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และฉบบั

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บญัญติัไวว้่า 
“การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย ์           
ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข” ซ่ึงในการจัด
การศึกษานั้นไม่มุ่งเนน้ให้สถานศึกษาจดัการศึกษาโดยยึดท่ี
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยท่ีสถานศึกษานอกจากจะสอนวิชาการ
ให้ไดดี้แลว้ การสอนเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมจะท า
ให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ึงสามารถเร่ิมฝึกและปลูกฝังไดท้ั้งท่ีบา้นและในสถานศึกษา  
และการมีคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นคะแนนส่วนหน่ึงในการ
จดัการเรียนการสอนซ่ึงวดัไดโ้ดยใชก้ารเขา้ร่วมกิจกรมของ
ผูเ้รียน และในการเช็คเช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งใช้
เวลานานเพราะตอ้งมีการอ่านแลว้เขียนบนัทึก หรือให้ลงช่ือ
โดยการเขียน ซ่ึงเสียเวลาและใชบุ้คลากรในการท าการเช็ค
ช่ือในกรณีท่ีจ านวนผูเ้รียนมาก จากขอ้เสียของการเช็คช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงส่วนใหญ่มีจ านวนนกัศึกษามาก 

       ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอวิธีการเช็คช่ือผูเ้รียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้แอพพลิเคชันท่ีใช้กับ
โทรศพัทมื์อถือ ในการเช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรมแบบ (มาครับ/
มาค่ะ) ซ่ึงจะน ามาใชใ้นกิจกรรมการเช็คช่ือนกัเรียนท่ีมาเขา้
ร่วมกิจกรรม  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน 
ช่วยลดการใชง้านกระดาษ ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อน
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ 

1.1  วตัถปุระสงค์ 
              เ พื่ อ พัฒ น า โ ม บ า ย แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น  ( Mobile 
Application) ส าหรับการเช็คช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
   1.2  ขอบเขต 
            1.2.1  การศึกษาในคร้ังน้ีใชก้บัโทรศพัท์มือถือทุกรุ่น
ท่ี มีระบบปฏิบัติการ  Android  ระบบปฏิบัติการ  IOS                 
และ Windows Phone 
            1.2.2  สามารถน าไปใช้กับการเช็คช่ือผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีจ านวนมาก ๆ ได้ เช่น กิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
  2.1   ภาษา PHP [1] 
     PHP เป็นภาษาส าหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรม

บน 
เวบ็ไซต ์สามารถเขียนไดห้ลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกบั 
ภาษาทัว่ไป แตกต่างจาก  HTML เป็นภาษาท่ีใชใ้นการจดั  
จดัรูปแบบของเวบ็ไซต ์จดัต าแหน่งรูป จดัรูปแบบตวัอกัษร 
หรือใส่สีสนัใหก้บัเวบ็ไซต ์แต่ PHP  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการ 
ค านวณ ประมวลผล เก็บค่า  และท าตามค าสั่งต่าง ๆ เช่น 
การรับ ค่าจากแบบ form ท่ีเราท า  รับค่าจากช่องค าตอบของ
เวบ็บอร์ด และเก็บไวเ้พ่ือน ามาแสดงผลต่อไป  และใชใ้น
การเขียน  CMS  
ท่ีนิยมใชเ้ช่น Drupal , Joomla จะเห็นขอ้แตกต่างไดว้่า

เวบ็ไซต ์
จะโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ตอ้งมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ  
Javascript ใชเ้ป็นเพียงแค่ตวัควบคุมการแสดงผลเท่านั้น   
  2.2   โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Mysql 
      MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ี
พฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลอยา่งเป็น
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ระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ี
ตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ 
[2] เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับความตอ้งการของผูใ้ช ้ เช่น 
ท างานร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานในกลุ่มเคร่ืองบริการ 
(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษา
เจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต ์
(Application Program) เช่น ภาษาวชิวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นตน้ [3] โปรแกรมถูกออกแบบ
ใหส้ามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย และ
เป็นระบบฐานขอ้มูล         โอเพนทซอร์ท (Open Source) ท่ี
ถูกน าไปใชง้านมากท่ีสุด  [4]   
  2.3 PhoneGap 
    PhoneGap ย่อมาจาก mobile application 
development framework คือ เคร่ืองมือท่ีท าใหส้ามารถสร้าง 
application บนมือถือไดอ้ยา่งง่าย ๆ โดยท่ีเราไม่ตอ้งเรียนรู้
ภาษา java หรือ ojective-c ของ apple ถา้เราสร้างเวบ็ไซตไ์ด้
ก็สามารถสร้าง application ไดท้นัที PhoneGap ตวัน้ีวา่เป็น 
Framework ท่ีเราใชท้ า  Hybrid Application ส าหรับ Mobile 
Phoneพราะว่า เราสามารถเขียน Application ด้วย ภาษา 
HTML หรือ  HTML5 หรือ JavaScript แลว้สามารถท าการ
แปลงให้เป็น Mobile Application ไดห้ลากหลาย  Platform 
อาทิเช่น  iOS, Android, BlackBerry, Symbian, webOS, 
bada, Windows Phone [5]   
     หลกัการของ phonegap คือ จะท าการรันหน้าเวบ็       
ท่ีเป็น html ข้ึนมาบน application ท่ีตอ้ง install ลงไปใน
เคร่ือง หรือ  nativeapp แต่ถา้ตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถ
ต่าง ๆ บนมือถือเช่นส่ง sms ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ดึงรายช่ือ
เพ่ือน หรือ สั่งให้เคร่ืองสั่น ก็สามารถท าไดโ้ดยการเรียกใช ้
javascript               ท่ี phonegap นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือม
กับ phonegap ได้อย่าง  plugin เ ช่น barcodescan 
pushnotification หรือแมแ้ต่ nfc reader ของ Android ขอ้ดี
ของ phonegap คือ code หรืออะไรก็ตามท่ีใช ้javascript หรือ 
html อยูแ่ลว้ สามารถน ามาปรับใชก้บั phonegap ไดท้นัที 
และนอกจากน้ียงัมี phonegap build ท่ีท าให้เราสามารถสร้าง 
applicaion ให้กบัหลาย ๆ ระบบปฏิบติัการ โดยเพียงแค่อพั
โหลดไฟลข้ึ์นไปยงั phonegap build หลงัจากนั้นตวัระบบจะ

สร้างไฟลท่ี์พร้อมท่ีจะเอาไปเขา้ market หรือ appstore ทนัที 
[6]  
  2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
            วรัษฐา  เสรีววิฒันา [7] ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การพฒันา
แอพพลิเคชั่น วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส บนอุปกรณ์แท็บเล็ต ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่  
          1)  แอพพลิเคชั่น วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม 
ส าหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส บนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคุณภาพเฉล่ียทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ี
ก าหนดไว ้ 
          2) ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนด้วยแอพพลิเคชั่นวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม สูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
          3)  ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน่ วิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองรูปส่ีเหล่ียมส าหรับระบบปฏิบติัการไอโอ
เอส บนอุปกรณ์แท็บเลต็ อยูใ่นระดบัมาก 
    A.A. Olanipekun และ O.K. Boyinbode [8] ได้
น าเสนอเทคโนโลย ีRFID เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นระบบเช็ค
ช่ืออตัโนมติั โดยระบบจะท างานผ่าน RFID Reader ท่ีติดตั้ง
ตรงประตูทางเขา้ของห้องเรียน เม่ือนักศึกษาน าบตัรท่ีมี tag 
มาสแกนเพ่ือเช็คช่ือ โดยอาจารยส์ามารถจัดการกับขอ้มูล 
หรือดูขอ้มูลผ่าน GraphicUser Interface ผ่าน Computer 
Host ได ้โดยใชร้ะบบฐานขอ้มูลของ Microsoft access และ 
เขียนดว้ยVB.NET 
 

2. วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั และการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

   3.1.1  แอพพลิเคชนั ด าเนินการสร้างดงัต่อไปน้ี 
             3.1.1.1  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การท างาน  

 ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้เป้าหมาย และเวลาท่ี
ก าหนดจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนก่อน เพ่ือให้ทราบแนวทาง
และขั้นตอนในการปฏิบติัโดยแผนผงัการท างานของขั้นตอน
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การด าเนินงานต้นแบบน้ีจะบอกรูปแบบของบทความท่ี
ถูกต้อง เ ช่น ขนาดของกรอบ ความกว้างของคอลัมน์ 
ระยะห่างระหว่างบรรทัด และรูปแบบของตวัอักษร ห้าม
ปรับเปล่ียนใหต้่างไป 

 

 
 
ภาพท่ี 1  ขั้นตอน การวเิคราะห์และออกแบบระบบการ 
            ท างาน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ฐานขอ้มูลระบบ Mobile Application เช็ค 
         ช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 

             3.1.1.2  การพฒันาระบบการท างาน 
 

 
 

ภาพท่ี 3  วงจรการพฒันาระบบ SDLC 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การพฒันาระบบการท างาน 
 

  3.1.1.2  การทดสอบและติดตั้งระบบการท างาน 
                      1) วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ งส าหรับ
ระบบปฏิบติัการ Android 

                       1.1)  ดาวน์โหลดผ่าน Google Play โดย
พิมพใ์นช่องคน้หาดว้ยค าวา่ “kwicec” 
                            1.2)  ติดตั้งลงโทรศพัท ์

                       1.3)  ระบบจะแสดงความต้องการของ
แอพพลิเคชั่นในการขอใช้งานการเช่ือมต่อ Wi-fi ให้กด 
“ยอมรับ” 

                        1.4)  ดาวน์โหลดเสร็จแลว้สามารถเขา้ใช้
งานได ้
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                    2) วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ งส าหรับ
ระบบปฏิบติัการ IOS และ Windows Phone 
     2.1) ใชแ้อพพลิเคชัน่แสกน QR Code ใด  ก็ได ้เช่น 
QR Code Line, QR Code Reader เป็นตน้ 
     2.2) เปิด QR Code reader ข้ึนมาเพื่อท าการแสกน 
     2.3) ท าการแสกน QR Code 
     2.4) เลือกเปิด เพื่อเขา้ใชง้าน 
     2.5) จะแสดงหนา้ลอ็กอินเขา้ระบบ 
             3.1.1.3  การเขา้ใชง้าน 
  1) การลอ็กอินเขา้สู่ระบบ  
   Username = รหสัประจ าตวัครู                  
   Password = รหสัประจ าตวัครู 
  2) เมนูเลือกการเขา้ใชง้าน  
         เช็คช่ือ = เช็คช่ือการเขา้ร่วมกิจกรรม  
           สถิติ = ตรวจสอบผลการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
   3) เช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม กดเลือกสถานะการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสถานะมีดงัน้ี ม= มา , ส=สาย , ล=ลา , ข=ขาด 
   4) ในกรณีท่ีตอ้งการแกส้ถานะ ให้กดเลือกท่ีสถานะ
นั้ นอีกคร้ังระบบจะคืนค่าเดิมให้เลือกใหม่ เสร็จแล้วกด 
“กลบั” 
   5) ดูสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรม กดเลือกท่ี “สถิติ” หน้า
แสดงสถิติการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะแสดงสถิติการ
เขา้ร่วมรายบุคคล และจะค านวณ % การเขา้ร่วมกิจกรรม 
      3.1.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

3. ผลการวจิยั 

                3.2.1  การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้ 
Mobile Application เช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1  แสดงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช ้Mobile  
       Application เช็คช่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

X S.D. แปลผล 

1. 
รูปแบบของ Mobile 

Application 

4.50 
0.60 มาก 

2. 
ความรวดเร็วในการระมวล

ผล Mobile Application 

4.55 
0.60 

มาก

ท่ีสุด 

3. 
สามารถประเมินผลได้

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

4.59 
0.59 

มาก

ท่ีสุด 

4. 
คุณภาพการท างานของ 

Mobile Application 

4.64 
0.58 

มาก

ท่ีสุด 

5. 
ความเหมาะสมของ Mobile 

Application 

4.50 
0.60 มาก 

6. ประหยดัเวลาในการเช็คช่ือ 4.41 0.59 มาก 

7. ใชง้านง่ายและสะดวก 4.45 0.60 มาก 

8. 
สามารถใชง้านได้

หลากหลายระบบปฏิบติัการ 

4.50 
0.60 มาก 

9. 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 

Mobile Application 

4.55 
0.60 

มาก

ท่ีสุด 

10. 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ Mobile 

Application 

4.45 
0.60 มาก 

 รวม 
4.51 

0.59 
มาก

ที่สุด 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าและผูใ้ช ้Mobile Application ได้

ประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
รายการท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีจ านวน 4 ขอ้ คือ ความ
รวดเร็วในการประมวลผล Mobile Application มีค่าเฉล่ีย 
4.55 สามารถประเมินผลได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มี
ค่าเฉล่ีย 4.59 คุณภาพการท างานของ Mobile Application มี
ค่าเฉล่ีย 4.64 และประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก Mobile Application 
มีค่าเฉล่ีย 4.55   
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                3.2.2  การประเมินผลการทดสอบการเช็คช่ือเขา้
ร่วมกิจกรรม 
                           ด าเนินการทดลองประเมินผลการเช็คช่ือ
เขา้ร่วมกิจกรรมโดยทดลองกบัสมาร์ทโฟนจ านวน 4 เคร่ือง
โดยแต่ละเคร่ืองมีระบบปฎิบติัการตั้งแต่ Android โดยจะ
เปรียบเทียบความรวดเร็วระหวา่งการเช็คช่ือดว้ยการขานช่ือ
กับการเช็คช่ือด้วยระบบโดยใช้จ านวนคนท่ีมาทดสอบ
จ านวน 10โดยมีผลการทดลองดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบเวลาระหวา่งการเช็คช่ือแบบ 
                  ขานช่ือและใชแ้อพพลิเคชนั 

รายการ การเช็คช่ือ การเช็คช่ือ  
 แบบขานช่ือ ด้วยแอพพลเิคชัน 

 เวลาท่ีใชเ้ช็คช่ือทั้งหมด 32.4 วินาที 24.9 วินาที  

เวลาเฉล่ียต่อคน 3.24 วินาที 2.49 วินาที  

 
               จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการเช็คช่ือดว้ยการ
ขานช่ือจ านวน 10 คน ใชร้ะยะเวลา 32.4 วนิาที โดยเฉล่ียใช้
เวลา 3.24 วนิาทีต่อ 1 คน ส าหรับการเช็คช่ือดว้ยแอพพเิค
ชนั จ านวน 10 คน ใชร้ะยะเวลา 2.49 วนิาทีโดยเฉล่ียแลว้ใช้
เวลา 2.49 วนิาทีต่อ 1 คน จะเห็นไดว้า่ แอพพิเคชนัท่ีสร้าง
ข้ึนเม่ือน ามาใชง้านจะเร็วกวา่การขานช่ือ 0.75 วนิาทีซ่ึงเร็ว
กวา่ถึง 30.12 % 
 
 บทสรุป 
        จากการเปรียบเทียบการเช็คช่ือดว้ยการขานช่ือกบัการ
ใช้แอพพิเคชันท่ีสร้างข้ึน ท าการทดลอง จ านวน 10 คน 
พบว่า การเช็คช่ือดว้ยแอพพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึนใชเ้วลาโดย
เฉล่ีย 2.49 วินาทีต่อคน ซ่ึงเร็วกว่าการเช็คช่ือแบบขานช่ือ 
0.75 วินาทีคิดเป็นร้อยละ 30.12 และผุท่ี้ไดท้ดลองใชแ้อพ
พลิเคชนัส าหรับการเช็คช่ือมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบั มากท่ีสุด 
ใชด้ว้ยค่าเฉล่ีย 4.51 
 
กติตกิรรมประกาศ 

       คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 และวทิยาลยัเทคนิคหนองคาย ท่ี

เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุน
การศึกษาในคร้ังน้ี  
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