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วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล ็อกเปนดิจิตอล  แบบ µ-law ขนาด 3 บิต 
Analog to Digital Converter by µ-law with 3 Bit 

 
พันตรี    โคมพิทยา  1   เกียรติชัย    บรรลุผลสกุล2 

 
บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต โดย
โครงสรางของวงจรท่ีนําเสนอ ประกอบ ดวย วงจรเปรียบเทียบกระแส วงจรสะทอนกระแสแบบคาสโคด  วงจร
ยกกําลังสอง และ วงจรถอดรากท่ีสอง โดยหลักการทํางานของวงจรอาศัยคุณสมบัติของซีมอสพารามิ เตอร  0.1 
µm ทํางานในยานตํ่ากวาแรงดันขีดเร่ิม (Subthreshold)  ซ่ึงผลการทดสอบถูกจําลองการทํา งานดวยโปรแกรม 
Hspice และตรวจสอบผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม  Mathcad  ผลการจําลองการทํา งานพบวา วงจร
สามารถทํางานไดดีสอดคลองตามทฤษฎีและมีคาความผิดพลาดตํ่า   

 

Abstract 

 This paper presents a converter circuit of Analog into Digital with 3 Bit µ-law. The main circuit 
consisted of current comparator circuit, cascade current mirror circuit, squaring circuit, and square root 
circuit. This circuit principle was based on the characteristic of 0.1 µm CMOS operating in subthreshold. 
Simulation results were demonstrated by Hspice program, and tested by Mathcad program. The simulation 
results showed that the circuit could work well with low error in line with theoretical values. 

 

 

 
1ภาควิชาอิเลก็ทรอนิกส  วิทยาลัยการอาชีพธาตพุนม  มหาวิทยาลัยนครพนม   นครพนม  48000 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 
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ในปจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยู ในรูปแบบระบบดิจิตอล เชน อุปกรณ
สํานักงาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี  โทรทัศน เปนตน ท้ังน้ีเปนเพราะระบบดิจิตอลมีขอดีกวา ระบบแอนะล็อกอยู
หลายอยาง เชน ระบบดิจิตอลมีความแมนยําในการทํางานสูง สามารถแกไขเปล่ียนแปลงระบบการทํางานไดงาย 
หรือระบบดิจิตอลยังสามารถติดตอกับหนวยความจําได จึงสามารถใชเก็บขอมูลตางๆ ไดง า ย  แตในความเปน
จริงแลวสัญญาณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติสวนใหญจะเปนสัญญาณแอนะล็อก เชน สัญญาณเสีย งพูด เปนตน จึง
ไมสามารถตอเขามายังระบบดิจิตอลไดโดยตรง เพราะวาสัญญาณดิจิตอลมีเพียง 2 ระดับเทาน้ัน หรือท่ีเราชอบ
พูดกันวา  “ระบบดิจิตอลมีแค 0 กับ 1”  ดังน้ันในการติดตอระหวางระบบแอนะล็อกและดิจิตอล จึงตองมีวงจร
ตัวกลางท่ีใชในการเช่ือมตอสัญญาณท้ัง 2 ระบบ ใหสามารถเขากันไดอยางถูกตอง 

บทความน้ีจึงไดนําเสนอวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต โดย
โครงสรางของวงจรประกอบดวยสวนหลัก คือ วงจรเปรียบเทียบกระแส  วงจรสะทอนกระแสแบบคาสโคด 
วงจรยกกําลังสอง วงจรถอดรากท่ีสอง โดยนําเสนอในรูปแบบอุปกรณทรานซิสเตอรประ เภทซีมอส  ท่ีทํา งาน
ในยานตํ่ากวาแรงดันขีดเร่ิม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวงจรท่ีไดออกแบบ จะทํางานในชวงกระแส และแรงดันท่ีตํ่า  จึง
เปนการเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาตอในอุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก และใชกําลังงานตํ่า 

ในการออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลท่ีนําเสนอน้ี สัญญาณอินพุตท่ีใชจะอยู ใน
รูปแบบของสัญญาณเสียง ดังน้ันการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลจะตองนําสัญญาณเสีย งท่ีไดมา เขา สู
กระบวนการบีบอัดสัญญาณกอน แลวจึงนําไปจัดระดับสัญญาณเพ่ือแปลงใหเปนสัญญาณดิจิตอล โดยสามารถ
แสดงสมการความสัมพันธของสัญญาณอินพุต (k) กับสัญญาณดิจิตอลเอาตพุตได ดังน้ี         

 
   (1) 

 กระบวนการบีบอัดสัญญาณเสียงท่ีไดนํา เสนอจะใชการบีบอัดสัญญาณเสีย งแบบ  µ-law ซ่ึง เปน
มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณท่ีใชในญ่ีปุน และแถบอเมริกาเหนือ ซ่ึงสามารถแสดงสมการบีบอัดสัญญาณของ 
µ-law ไดคือ 

                                                                        (2) 
 

 เมื่อ µ คือคาพารามิเตอรท่ีใชปรับลักษณะของการบีบอัดสัญญาณ (Compress Parameter) 
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 การออกแบบวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลแบบ µ-law ขนาด 3 บิต  

หลักการแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ µ-law ท่ีนํา เสนอ จะใชหลักการพ้ืนฐานของ
วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลเชิงเสนแบบทอลําเลียง [1] โดยลักษณะการทํา งานของวงจรจะ
ทํางานในโหมดกระแส ท่ีชวงกระแสและแรงดันตํ่ากวาแรงดันขีดเร่ิม ดังแสดงโครงสรา งของวงจรในรูปท่ี  1 
โดยกําหนดให /FSI Iµ µ=  เมื่อ FSI  คือ กระแสเต็มสเกล (Full Scale Current) 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 1.  โครงสรางของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ µ-law ขนาด N บิต 

จากรูปจะเห็นไดวาโครงสรางของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ  µ-law ขนาด 3 
บิต จะประกอบดวยวงจรหลักๆ ไดแก วงจรเปรียบเทียบกระแส วงจรสะทอนกระแสแบบบคาสโคด  วงจรยก
กําลังสอง วงจรถอดรากท่ีสอง ซ่ึงจะนําเสนอในรูปแบบอุปกรณทรานซิสเตอรประเภทซีมอส  ดังรูปท่ี  2, 3, 4, 5 
และ 6 ตามลําดับ  

       

    

 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.  วงจรเปรียบเทียบกระแส   (Current Comparator Circuit) 
 



วารสารวิทยาศาสตร  ปท ี่ 10  มกราคม-ธันวาคม  2552  

 

- 4 - 
 

OVIV

D DV

วงจรเปรียบเทียบกระแส [2] จะใชในการเปรียบเทียบระหวางกระแสอินพุต และกระแสอางอิง โดยการ
ทํางานของวงจรเปรียบเ ทียบกระแสจะอา ศัยความสัมพันธระหวา งกระแส  inI  และแรงดัน xV  และ
ความสัมพันธของ xV  กับ outV  โดยท่ีแรงดัน xV  เปนอินพุตใหกับวงจรอินเวอร เตอร  ซ่ึงวงจรเปรียบเ ทียบ
กระแสท่ีนําเสนอตามรูปท่ี 2 ประกอบดวยวงจรกลับตรรกะแบบซีมอส ตอรวม กับวงจรสะทอนกระแสแบบ
คาสโคด  

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.  วงจรกลับตรรกะแบบซีมอส (CMOS Inverter Circuit) 

 
 วงจรกลับตรรกะแบบซีมอส หรือท่ีเราเ รียกวา  วงจรซีมอสอินเวอร เตอร น้ัน จะประกอบไปดวย
ทรานซิสเตอรชนิดพีมอส และทรานซิสเตอรเอ็นมอส โดยหลักการทํางานจะอาศัยคุณสมบัติของแรงดันซีมอส
ในสภาวะการทํางานชวงตางๆ ซ่ึงมีแรงดัน  IV  ควบคุมการไบอัสท่ีขาเกตของทรานซิสเตอร ท้ังสองตัว  โดยมี
แรงดันขีดเร่ิม thV  (Threshold Voltage) เปนแรงดันอางอิง ซ่ึงจะไดสภาวะการทํางานของวงจรตามรูปท่ี 3 คือ 

in tnV V<  : OUT DDV V=                                (3) 

จะได  Digital output = “1”    

 

            ( )DD in tpV V V− <  : 0OUTV =                     (4) 

จะได  Digital output = “0”    
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รูปท่ี 4.   วงจรสะทอนกระแสแบบคาสโคด (Cascade Current Mirror Circuit) 

 วงจรสะทอนกระแสแบบคาสโคด จะทําหนาท่ีเปนวงจรเพ่ือใชในการคัดลอกกระแส (current copier) 
จากวงจรสรางกระแสอางอิง และวงจรยกกําลังสอง ตามโครงสรางดังรูปท่ี 1 โดยการใชวงจรสะทอนกระแส 
(Current Mirror Circuit) แบบพ้ืนฐานมาตอในลักษณะอนุกรมกันดังรูปท่ี 4 

 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 5.  วงจรยกกําลังสอง (Squaring Circuit) 

 วงจรยกกําลังสอง [3] จะทําหนาท่ีในการทวีคูณกระแสใหเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา โดยจะกําหนด ให ซีมอส
ทุกตัวทํางานในสภาวะตํ่ากวาแรงดันขีดเร่ิม (Subthreshold Voltage) และมีคุณสมบัติความไมเปนเ ชิงเสนของ
วงรอบทรานสลิเนียร (Translinear) ดังสมการ (5) 
 

                                                                (5) 

จากความสัมพันธของสมการวงรอบทรานสลิเนียรของซีมอส M1, M2, M3 และ M4 จะได 
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                                                                  (6) 
แทนคาสมการ (5) ในสมการ (6) และกําหนดใหคุณสมบัติของซีมอสเหมือนกันทุกตัว จะได 

   

                             (7)
            
จากรูปท่ี 5 เมื่อแทน 1DSI = 2DSI = inI , 3DSI = BI  และ 4DSI = OUTI  ลงในสมการ (7) จะได 

 
หรือ                              

                      (8)
  

จากสมการท่ี (8) จะไดวากระแส OUTI จะแปรผันตามฟงก ชันกําลังสองของกระแส inI  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.  วงจรถอดรากท่ีสอง (Square root Circuit) 

 วงจรถอดรากท่ีสอง [3] จะทําหนาท่ีสรางกระแสอา งอิงตามทฤษฎีการบีบอัดสัญญาณตามกฏมิว  
(µ-law) [4] โดยหลักการทํางานของวงจรจะกําหนดใหซีมอสทุกตัวทํางานในสภาวะตํ่ากวาแรงดันขีดเ ร่ิม  ซ่ึงมี
ซีมอส M1, M2, M3 และ M4 อยูในวงรอบทรานสลิเนียร สามารถอธิบายไดจากสมการ (7) จะได 

                                                                                          (9) 
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 แทนสมการ (9) ลงในสมการ (7) จะได 

 

หรือ                       (10) 

 

จากสมการท่ี (10) จะเห็นไดวากระแส OUTI  มีคาแปรผันตามรากท่ีสองของกระแส inI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.  วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลแบบ µ-law ขนาด 3 บิต 

 

จากโครงสรางของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ µ-law ขนาด N บิต ตามรูปท่ี  1 
เราสามารถสังเคราะหวงจร ADC ซีมอสแบบคอมแพนดิง ขนาด N บิต ใหมไดดังรูปท่ี 7 โดยซีมอส  M1, M2, M3 
และ M4 ทําหนาท่ีเปนวงจรตามและคงคาสัญญาณ  (Sample and Hold : S/H) ซีมอส  M5, M6, M7 และ  M8 ทํา
หนาท่ีเปนวงจรถอดรากท่ีสองเพ่ือสรางกระแสอางอิงให กับวงจร และซีมอส  M9-M14 และ  M1x,1y , M2x,2y ,…, 
MNx,Ny ทําหนาท่ีเปนวงจรสะทอนกระแสหรือคัดลอกกระแสใหในแตละบิตเซล โดยโครงสรา งของบิตเซล
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แสดงไดดังรูปท่ี 8 โดยหลักการทํางานของบิตเซลสามารถอธิบายได  กลา ว คือ กระแส  1iI −  จะถูกนําไป
เปรียบเทียบกับ Iref  โดยถา I Ii ref<  จะได 0Bi =  และถา I Ii ref> จะได 1Bi = สวนกระแสอินพุตอีกสวน
หน่ึงจะถูกปอนเขาสูวงจรยกกําลังสอง (M13b-M16b) โดย สัญญาณสวิตซ  ทําหนา ท่ีเปนวงจรตามและคงคา
สัญญาณในบิตถัดไปโดยมีสัญญาณนาฬิกา (CLK) ซ่ึงทํางานสลับกันในแตละบิต จะทําหนา ท่ีควบคุมการ
ทํางานและมี M15 ทําหนาท่ีเปนสวิตซเพ่ือกําหนดกระแส BiI  โดย Bi i FSI I B Iµ= +  ทําใหได 

 

                                                         (11) 

เมื่อ   2,3,4, ...i N=  ซ่ึงสอดคลองกัน ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8.   วงจรบิตเซลท่ีบิต 1,2,…,N-1 
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รูปท่ี 9.  วงจรบิตเซลท่ีบิต  N 

ผลการจําลองการทํางานของวงจร 
 ในการทดสอบการทํางานของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลแบบ  µ-law ท่ีนํา เสนอ จะ
ทําการทดสอบท้ังคุณสมบัติทางไฟตรง และทรานเซียนต โดยใชโปรแกรม  Hspice มาชวยจําลองการทํา งาน 
และใชพารามิเตอรซีมอส 0.1 µm Level 49 ของ BSIM ซ่ึงคา W/L ของซีมอสท่ีไดทําการออกแบบแสดงได ดัง
ตารางท่ี 1 แรงดันไฟเล้ียง  +2V กระแส IFS  = 50 nA สัญญาณนาฬิกา 8 KHz 

ตารางท่ี 1   ขนาดของมอสทรานซิสเตอร  

มอสทรานซิสเตอร  ขนาด W/L 

M1-M4 

M5-M8 

M11b-M12b 

M13b-M16b 

อื่นๆ 

4 µm/20 µm 

10 µm/3 µm 

1 µm/1 µm 

2 µm/1 µm 

4 µm/1 µm 
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 การทดสอบคุณสมบัติทางไฟตรงทําไดโดยการปอนกระแสอินพุต (Iin) แปรคา 0 nA ถึง 50 nA  ดังรูปท่ี 
10 โดยกําหนดให 0φ  และ 1φ ทํางานตลอดเวลา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 10.   กระแสอินพุตท่ีใชทดสอบการทํางานของวงจร ADC แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต ท่ีนํา เสนอ  

 

 

รูปท่ี 11.  สัญญาณดิจิตอลเอาตพุตในแตละบิตของวงจร ADC แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต ท่ีนําเสนอ 
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 เพ่ือเปนการทดสอบการทํางานของวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลแบบ  µ-law ขนาด 3 
บิต ท่ีนําเสนอ จะนําขอมูลตัวเลขจากการจําลองการทํา งานดวยโปรแกรม  Hspice มาใชรวม กับโปรแกรม 
Mathcad เพ่ือเทียบผลกับการจําลองการทํางานกับทฤษฎี โดยกําหนดให µ = 100   

 

รูปท่ี 12.   ทดสอบการทํางานของวงจร  ADC แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต ท่ีนํา เสนอ เทียบกับทฤษฎี ดวยโปรแกรม Mathcad 

 
สรุป วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอล แบบ  µ-law ขนาด 3 บิต ท่ีนําเสนอ จากผลผลการจําลอง
การทํางาน จะเห็นไดวาวงจรสามารถทํางานไดดี สอดคลองตามทฤษฎี และมีคาความผิดพลาดตํ่า ภายใต
เง่ือนไขท่ีซีมอสทํางานในยานตํ่ากวาแรงดันขีดเร่ิม จึงทําใหเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาตอในกรณีเพ่ิมจํานวน
บิตใหสูงข้ึน   
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ชีววิทยาและความหลากชนิดของชันโรง (Apidae: Meliponinae)  ในประเทศไทย  
Biology and Species Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponinae)  in Thailand 

 

ธัชคณิน   จงจิตวิมล1 

 
บทคัดยอ 

 ชันโรงมีการกระจายตัวอยูท่ัวโลก ถูกจําแนกชนิดแลวประมาณ 400 ชนิดซ่ึงพบมากในเขตรอนและ
เขตอบอุน ในประเทศไทยมีรายงานการสํารวจความหลากชนิดของชันโรงพบจํานวนท้ังส้ิน 32 ชนิด และมีการ
กระจายตัวอยูในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ โดยชันโรงสวนใหญจะสรางรังในโพรงตนไม  จากการท่ีแมลงกลุม น้ี
ตองการอาหารในรูปของนํ้าหนาวและ/หรือละอองเรณู จึงทําใหชันโรงจัดเปนแมลงผสมเกสรท่ีมีความสํา คัญ
กลุมหน่ึงท้ังใหแกพืชปาและพืชเศรษฐกิจ  

 
Abstract 

 Stingless bees are found throughout the world. They are classified about 400 described species. The 
large numbers have been reported in tropical areas and some subtropical regions. In Thailand, 32 species are 
currently described. Most stingless bee species nest in natural cavities within trees. All species mainly feed on 
nectar and/or pollen. They play an important role in pollination of wild plants and economic crops. 

 
อนุกรมวิธาน 
        ชันโรง (stingless bees) คือผ้ึงท่ีไมมีเหล็กใน มีการสืบทอดเผาพันธุมาเปนเวลานานไม ตํ่ากวา  96-74 
ลานป (Velthuis, 1997) โดยมีหลักฐานจากการคนพบฟอสซิสยุคครีตา เ ชียสตอนปลายของชันโรงงาน  
(T. prisca)  ท่ีรัฐนิวเจอรซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Engel, 2000) ในป ค.ศ. 1939 Schwarz ไดจําแนกชันโรงให
อยูในสกุล Trigona ประกอบไปดวย 4 สกุลยอย ตอมา Sakagami และคณะ (1990) ยังจําแนกชันโรงออกเปน 2 
สกุล เพ่ือความสะดวกใน 

 

1สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 
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การจัดจําแนกชนิด คือสกุล  Hypotrigona  ประกอบดวย 8 สกุลยอย   และสกุล  Trigona ประกอบไปดวย  22 
สกุลยอย  โดยมีลําดับข้ันทางอนุกรมวิธาน (taxonomic hierarchy) ( Borror et al., 1989; Goulet and Huber, 
1993; Gauld and Bolton, 1996; O’Toole and Raw, 1999; Elzinga, 2000) เปนดังน้ี  

 Kingdom   Animalia 
 Phylum  Arthropoda 

       Class  Insecta 
  Order          Hymenoptera 
   Family        Apidae 
         Subfamily        Meliponinae 
    Genus Trigona  
    Hypotrigona 
สัณฐานวิทยาท่ัวไปของชันโรง 

        ขนาดตัวของชันโรงโดยเฉล่ียมีขนาดเล็กกวาผ้ึงพันธุประมาณ 2 – 3 เทา ชันโรงเปนแมลงท่ีรวมกันอยู
เปนสังคมเชนเดียวกับผ้ึงท่ีใหนํ้าหวาน ไดแก ผ้ึงหลวง  (Apis dorsata) ผ้ึงโพรง  (A. cerana) ผ้ึงมิ้ม  ( A. florea) 
และผ้ึงมิ้มเล็ก (A. andreniformis) เปนตน ภายในสังคมของชันโรงแบงเปน 3 วรรณะ  คือชันโรงนางพญา 
(queen) ชันโรงงาน (worker) และชันโรงตัวผู (drone)  โดยท่ีขนาดลําตัวระหวางชันโรงนางพญากับชันโรงงาน
มีขนาดตางกันมาก สวนชันโรงตัวผูจะมีขนาดใกลเคียงหรือเล็กกวานางพญาเล็กนอย (Velthuis, 1997) 

    ลักษณะท่ัวไปของชันโรงนางพญา  เปนวรรณะท่ีมีขนาดลําตัวใหญท่ีสุด สวนหัวมีตารวม  มีหนวด 1 
คู ตาเด่ียว 3 ตา ชวงทองไมเปนรูปพีระมิด มีล้ินเปนงวงยาว ขา 3 คู ขาคูหนาและคูกลางคอนขา งเ ล็ก ขาหลัง
บริเวณทีเบีย (tibia) ไมมีการพัฒนา 

        ลักษณะท่ัวไปของชันโรงงาน  ลําตัวของชันโรงงานมีจํานวน 12 ปลอง มีขนาดลํา ตัว เ ล็กกวา ชันโรง
นางพญาและชันโรงตัวผู ตามลําดับ กราม (mandible) พัฒนาดีตอการใชงาน ขาคูหลังบริเวณสวนของทีเ บียแผ
กวางออกเพ่ือใชในการเก็บละอองเรณู เรียกวาตะกราเก็บละอองเรณู (pollen basket) และมีขนจํานวนมากรูปรา ง
คลายหวีสําหรับใชเก็บละอองเรณูของดอกไม และมีปกปกคลุมยาวเกินสวนทอง (รูปท่ี 1) 
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        ลักษณะท่ัวไปของชันโรงตัวผู ลําตัวของชันโรงตัวผูมีจํานวน 13 ปลอง  มีขนาดลํา ตัวใหญกวา ชัน
โรงงานแตมีขนาดเล็กกวาชันโรงนางพญา ตารวมเจริญพัฒนาไดดี กราม  และขาหลังบริเวณทีเ บีย  ไมมีการ
พัฒนา และหนวดจะยาวกวาวรรณะอ่ืน (Velthuis, 1997) 

ลักษณะทางชีววิทยาของชันโรง 

        ชันโรงมีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาท่ีสําคัญแตกตางไปจากผ้ึงรวง (Apis spp.) คือชันโรงสวนใหญ
จะมีขนาดเล็ก เสนปกจะมีจํานวนนอย และไมมีเหล็กใน (Winston, 1987) จึงทํา ให ชันโรงท้ัง  3 วรรณะไมมี
ความสามารถในการตอยเพ่ือปองกันตัวได (Velthuis, 1997)  ดังน้ันชันโรงสวนใหญจึงทํา รังในท่ีปดเ พ่ือชวย
ปองกันอันตราย เชน ในโพรงของตนไม ในอาคารตางๆ ใตดิน และบางชนิดทํารังอยูในบริเวณจอมปลวก แตมี
บางชนิดท่ีทํารังในท่ีเปด เชน เกาะอยูตามก่ิงไม เปนตน รังชันโรงจะหอหุมดวยแผนท่ีมีลักษณะแข็งและหนา ท่ี
เรียกวาบาทูเมน (batumen) ซ่ึงบาทูเมนน้ีจะมีทอตอจากสวนของรังภายในเพ่ือเช่ือมตอกับภายนอก  นอกจากน้ี 
บาทูเมนยังชวยปองกันอันตรายท่ีจะเกิดกับกลุมเซลลตัวออน (brood cell) อีกดวย  ภายในรังจะแบงออกเปน 2 
สวน คือ สวนท่ีใชเปนท่ีอยูของตัวออนและนางพญา (brood chamber) ซ่ึงอยูบริเวณสวนกลางของรัง  สวนน้ีจะ
ลอมรอบดวยสวนท่ีใชเก็บนํ้าหวาน (honey pot) และสวนท่ีใชเกสร (pollen pot) ซ่ึงจะมีขนาดของเซลลใหญ
กวาเซลลท่ีใชเล้ียงตัวออน แตพบวาในชันโรงบางชนิดไมมีการแบงสวนระหวางสวนท่ีเล้ียงตัวออนและสวนท่ี
เก็บอาหาร ดังน้ันนํ้าหวานและเกสรจึงเก็บอยูภายในเซลลท่ีอยูปะปนกับเซลลเล้ียงตัวออน ( รูปท่ี  2)  (O’Toole 
and Raw, 1999; Jongjitvimol and Wattanachaiyingcharoen, 2007) 
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รูปท่ี 1.   ลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาของชันโรง  
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รูปท่ี 2.  โครงสรางภายในรังของชันโรงชนิด T. collina    
(Jongjitvimol and Wattanachaiyingcharoen, 2007) 

         

 ชันโรงจะเก็บยางไม (resin) จากรอยแผลหรือรอยแตกของตนไมและนําไปผสมรวมกับไข (wax) เพ่ือ
ใชทําซีรูเมน (cerumen) ท่ีเปนวัสดุสําหรับใชทํารัง การเก็บยางไมและเกสรของชันโรงเพ่ือนํากลับไปท่ีรังจะ เ ก็บ
ไวในสวนท่ีเรียกวาตะกราเก็บละอองเรณู ซ่ึงใชเก็บละอองเกสรเชนเดียวกับผ้ึง   ในการทําสวนของบา ทูเมน 
ชันโรงจะผสมยางไมกับไขและสิ่งอ่ืนๆ  เชน โคลน มูลสัตวหรือส่ิงอ่ืนๆ  เ พ่ือทํา ใหบา ทูเมนมีความแข็งแรง
มากกวาไขเพียงอยางเดียว (O’Toole and Raw, 1999) นอกจากน้ีชันโรงยังนํายางไมมาเคลือบรอบๆ เพ่ือปองกัน
ไมใหนํ้าไหลผานเขาสูภายในรัง และยางหรือชันน้ียังชวยปองกันศัตรูท่ีจะเขามาทําลายรังได อีกดวย  (Velthuis, 
1997) 

        ชันโรงมีจํานวนสมาชิกภายในรัง (colony) แตกตางกันไปตามชนิด เชน ชันโรงในสกุล Trigona บาง
ชนิดอาจมีจํานวนไมก่ีรอยตัวไปจนถึงบางชนิดท่ีมีจํานวนหลายพันตัว เชน T. spinipes ท่ีพบในอเมริกาใตอาจมี
จํานวนมากถึง 180,000 ตัวในหน่ึงรัง (O’Toole and Raw, 1999) 

        เมื่อชันโรงจะมีการแยกรัง ชันโรงงานสวนหน่ึงจะนําซีรูเมนและนํ้าหวานจากรังเดิมไปยังสถานท่ีจะ
สรางรังใหมซ่ึงมักจะไมไกลจากรังเดิมมากนัก นางพญาตัวใหมท่ียังไมไดรับการผสม  (young virgin queen) จะ
บินออกมาพรอมกับชันโรงงานบางสวนไปยังรังใหม ซ่ึงแตกตางจากผ้ึงท่ีนางพญาตัวเกาจะบินออกไปสรา งรัง
ใหม เมื่อนางพญาใหมและชันโรงงานบางสวนมายังรังใหมแลว จะมี ชันโรงตัว ผูจํ านวนมากจากรังบริเวณ
ใกลเคียงบินมารวมกันบริเวณปากทางเขา ออกของรังใหม ซ่ึงนางพญาใหมจะบินออกจากรังเ พ่ือผสมพันธุ 
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หลังจากน้ันนางพญาจะกลับมายังรังและเร่ิมท่ีจะวางไข สวนชันโรงงานจะออกหาอาหารเพ่ือสรางรังใหมตอไป 
(O’Toole and Raw, 1999) 
นิเวศวิทยาและการกระจายตัวของชันโรง 

ชันโรงมีการกระจายตัวท่ัวโลกโดยเฉพาะในเขตรอน (รูปท่ี 3) มีความหลากหลายของชนิดมากถึง 
400 ชนิด 50 สกุล  โดยพบท่ีอเมริกามากกวา 300 ชนิด 30 สกุล ในแอฟริกา 50 ชนิด 10 สกุล ในออสเตรเ ลีย  10 
ชนิด 10 สกุล และพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 60 ชนิด 14 สกุล (Velthuis, 1997)  

ในป ค.ศ. 1939 Schwarz ไดสํารวจแถบ Indo – Malayan มีรายงานวาประเทศไทยมีการกระจาย ตัว
ของชันโรง 21 ชนิด ตอมาในป ค.ศ. 1990 Sakagami และคณะ ไดสํารวจพ้ืนท่ีแถบ Indo – Pacific อีกคร้ัง พบวา
ท่ีมาลายู และบอรเนียวมีความหลากชนิดมากท่ีสุด 28 ชนิด รองลงมาคือประเทศไทยพบชันโรง 22 ชนิด  
   

 

 

รูปท่ี 3.   บริเวณท่ีมีการกระจายตัวของชันโรง  

  

 ปจจุบันในประเทศไทยมีรายงานการสํารวจพบชันโรงจํานวนท้ังส้ิน 32 ชนิด (ตารางท่ี  1) ( Schwarz, 
1939; Sakagami et al., 1990; Michener and Boongird, 2004; Klakasikorn, et al., 2005) มีการกระจายตัวอยู ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศ (รูปท่ี 4) (Jongjitvimol and Wattanachaiyingcharoen, 2007)  จากจํานวนความหลาก
ชนิดของชันโรงจึงถือไดวาประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางของการกระจายพันธุในทวีปเอเชีย (วิชาญ เ อียดทอง , 
2546) ซ่ึงในป พ.ศ. 2547 ไดคนพบชันโรงสิรินธร (T. sirindhonae Michener and Boongird) ซ่ึงเปนชันโรงชนิด
ใหมท่ีพบในจังหวัดระนองของประเทศไทย (Michener and Boongird, 2004) 
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รูปท่ี 4.   การกระจายตัวของชันโรง  T. collina ท่ีพบในประเทศไทย 
     (Jongjitvimol and Wattanachaiyingcharoen, 2007) 
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ตารางท่ี  1  รายช่ือชนิดของชันโรงท่ีพบในประเทศไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร Schwarz  
(1939) 

Sakagami  
et al. (1990) 

Michener and  
Boongirt (2004) 

Klakasikorn   
et al. (2005) 

T. scintillans  * *   
T. aliceae *    
T. apicalis  * *  * 
T. atripes   *   
T. binghami    * 
T. canifrons  * *   
T. collina  * *  * 
T. doipaensis *   * 
T. ferrea *    
T. fimbriata  *  * 
T. flavibasis     
T. fuscibasis   *   
T. fuscobalteata  * *  * 
T. geissleri * *   
T. hirashimai   *   
T. iridipennis *    
T. itama * *   
T. laeviceps   *  * 
T. latigenalis   *   
T. melanoleuca  * *   
T. melina  * *   
T. minor    * 
T. nitidiventris  *   
T. pagdeni * *   
T. pagdeniformis  *   
T. peninsularis * *   
T. sarawakensis *    
T. sirindhornae   *  
T. terminata  * *  * 
T. thoracica                 * *  * 
T. valdezi *    
T. ventralis   *   
รวม 21 22 1 10 
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จากการศึกษาปจจัยทางสภาพภูมิประเทศในดานระดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะ เลท่ีมีผลตอการ
แพรกระจายตัวของชันโรงน้ัน พบวาการกระจายตัวและความหลากชนิดของชันโรงข้ึนอยู กับระดับความสูง
เหนือระดับนํ้าทะเลดวย  สามารถจัดกลุมของชันโรงได 4 กลุมตามการสรางรังในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตา งของ
ระดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล  คือ  1) พวกท่ีสรางรังท่ีชวงระดับความสูง 0 – 500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะ เล 
ไดแก  T. apicalis, T. canifrons, T. laeviceps, T. scintillan และ T. thoracica   2) พวกท่ีสรางรังท่ีระดับความสงู 
500 – 1,500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล  ไดแก  T. collina, drescheri และ T. thoracica  3) พวกท่ีสรางรังท่ีระ ดับ
ความสูง 1,500 – 2,500 เมตรเหนือระดับนํ้า ไดแก T. drescheri  และ  T. thoracica   และ  4) พวกท่ีสรา งรังท่ี
ระดับความสูงกวา 2,500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ไดแก  T. itama และ T. moorei ซ่ึงจะพบการกระจายตัวของ
ชันโรงมากท่ีสุดท่ีระดับความสูง 0 – 500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล รองลงมา  คือท่ีระ ดับความสูง  500 – 1,500 
และ 1,500 – 2,500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลตามลําดับ (Sakagami et al., 1990) 
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ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)  จังหวัดนครสวรรค  

Nutritional Status and Dietary Behavior of School Children in Flooding Affected 
Area : Case Study of Chum Saeng  Kindergarten (Wat  Tapkritklang) School, 

Nakhonsawan Province 
 

วีณา  ทองรอด1   ทัศ นีย  ล้ิมสุวรรณ2    สุภาพ  ฉัตราภรณ 3  

 
บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1) ภาวะโภชนาการของเ ด็กวัย เ รียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  
2) พฤติกรรมการกินอาหาร  การปฏิบัติตน และภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในชวงประสบอุทกภัย  3)  ปจจัย ท่ี
สัมพันธกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ มีจํานวนกลุมตัวอยาง 200 คน สุมเลือกจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี   4 - 6 โรงเ รียนอนุบาล
ชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติ คาความ ถ่ี 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา  กลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวยเด็กวัยเรียนเพศชายรอยละ 51.5 เพศหญิงรอยละ  48. 5 
บิดาและมารดาก่ึงหน่ึงสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 38.0 มีรายไดตํ่ากวา 3,000 บาทตอเ ดือน เ ด็ก
สวนใหญรอยละ 70.5 มีภาวะโภชนาการปกติ ในชวงประสบอุทกภัยมีการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู  ในระดับ
บางคร้ัง และเกือบทุกคนบริโภคอาหารท่ีทําเองท่ีบานเปนประจําทุกวัน การปฏิบัติตนและภาวะสุขภาพรา งกาย -
จิตใจท่ีเกิดข้ึนในชวงนํ้าทวมเด็กวัยเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติตนในระดับบางคร้ัง และไมมีอาการภาวะสุขภาพ
ตาง ๆ เกิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัย 

 
 
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2รองศาสตราจารย ภาควชิาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
3ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก  รายไดของผูปกครอง  ปญหา ท่ีประสบอุทกภัยดานโรงเ รียน/
สถานศึกษาและการเรียน  การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตในชวงประสบอุทกภัยมีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
การกินอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

Abstract 

The research was designed to study: 1) nutritional status of school children in a flooding area,  
2) dietary behavior, hygiene practice and health status of school children during a flooding period, and 3) 
factors related to nutritional status and dietary behavior of school children. The sampling group comprised 
200 subjects randomly selected from Grade 4-6 students of Anubarn Chumsaeng (Wat Thapkritklang) School, 
Nakornsawan province. Statistical analyses comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
chi-square test. 
 Research findings showed that the school children sample were composed of 51.5% boys and 48.5% 
girls. Almost half of their parents had graduated at secondary school and 38 % had monthly income lower 
than 3,000 baht. Most of the students (70.5%) had their nutritional status within the normal range. Regarding 
dietary behavior during flooding periods, five food groups were consumed occasionally and home-cooked 
meals were consumed everyday. Most of the students’ hygiene practice during flooding periods were at 
moderate level and they did not show any physical or mental symptoms during flooding periods. 

              Family income, flooding problems relating to school and hygiene practice during flooding periods 
were found to significantly correlate significantly with dietary behavior of school children at .05 level.  
 
คํานํา 

ในป  พ.ศ. 2549   และในป  พ.ศ. 2550   ท่ีผานมา  ไดเกิดเหตุการณจากอิทธิพลของลมพายุมรสุมทําให 
เกิดอุทกภัยซ่ึงมีผลทําใหพ้ืนท่ีสวนใหญในท่ีราบลุมภาคกลาง  ภาคเหนือตอนลางบางจังหวัดประสบ ปญหาจาก
ภัยพิบัตินํ้าทวมทําใหเกิดความเสียหายแกบานเรือน  และสงผลกระทบตอประชาชนท้ังในดานสุขาภิบาล  การ
อุปโภค -บริโภค รวมท้ังปญหาโรคภัยตาง ๆ จังหวัดนครสวรรค เปนจังหวัดท่ีได รับผลกระทบ   โดยมี พ้ืนท่ี
ประสบปญหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2549  จํานวน 6  อําเภอ  และหน่ึงเทศบาล  คือ  อํา เภอเมือง   อํา เภอชุมแสง  
อําเภอพยุหะคีรี  อําเภอโกรกพระ  อําเภอทาตะโก  อําเภอเกาเล้ียว  และเทศบาลนครนครสวรรค  ( ศูนยปองกัน
วิกฤตินํ้า, 2549)   
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ในป  พ.ศ. 2550  มี  9  อําเภอ  ท่ีไดรับความเสียหายจากปญหาประสบอุทกภัย  คือ  อํา เภอเกา เ ล้ีย ว 
อําเภอชุมแสง อําเภอเมือง  อําเภอชุมตาบง  อําเภอแมเปน  อําเภอบรรพตพิสัย  อําเภอโกรกพระ  อําเภอแมวงก  
และอําเภอพยุหะคีรี  ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2550 (ชูศรี, 2551) ในเขตพ้ืนท่ีอํา เภอชุมแสง  จังหวัด
นครสวรรคไดรับปญหาจากภัยพิบัติจากเหตุการณนํ้าทวมไดเกิดความเสียหายในหลายพ้ืนท่ีท่ัวท้ังอําเภอชุมแสง
รวมท้ังพ้ืนท่ีทางการเกษตรและตลาดสินคาจําหนายสินคา สงผลกระทบในดานอาหารการกินของประชาชน
และปญหาการไดรับสารอาหารไมเพียงพอตามมา     

การขังของนํ้าเนาเสียในชวงเกิดอุทกภัยเปนปญหาสําคัญอีกประการหน่ึง  เน่ืองจากจะ เปนแหลงเพาะ 
เช้ือโรคทําใหมีโอกาสเกิดการปนเปอนของเช้ือโรคไปสูอาหารและภาชนะอุปกรณในการประกอบอาหารไดจึง
งายท่ีจะนําไปสูปญหาอาหารเปนพิษ  และทําใหเจ็บปวย ฉะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือภาวะโภชนาการท่ีดี
จึงควรรับประทานแตอาหารท่ีปรุงเสร็จใหม ๆ หรืออาหารท่ีรอนอยู การเกิดอุทกภัยจึงสงผลกระทบตออาหาร
และโภชนาการในหลายดาน   ดวยเหตุน้ีจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกิน
ของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยวาไดผลกระทบอยา งไร  เ พ่ือเปนแนวทางในการปองกันปญหา
อาหารและโภชนาการท่ีจะเกิดข้ึน  โดยเนนการศึกษา กับกลุม เ ด็กวัย เ รียนเ น่ืองจากเปนวัย ท่ีรา งกาย กํา ลัง
เจริญเติบโตตองการอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอยางเพียงพอ  และเด็กในวัยน้ีเปนวัยของการเ รียนรู ท่ีอาจ
สนใจกับกิจกรรมในชวงอุทกภัยจนอาจขาดความระมัดระวังการเลือกกินอาหาร และการดูแลตนเองในชวง
ประสบอุทกภัยท่ีจะสงผลตอภาวะโภชนาการของเด็กในวัยน้ีได  การศึกษาในเร่ืองน้ีจึงนาจะ เปนประโยชนใน
การสงเสริมการใหความรูในการปฏิบัติตนอยางถูกตอง  ในการบริโภคอาหารและการปองกันปญหาอาหารและ
โภชนาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประสบอุทกภัย 
วัตถุประสงค  
 เพื่อทําการศึกษา 

1.  ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
2.  พฤติกรรมการกินอาหาร  การปฏิบัติตนและภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนในชวงประสบอุทกภัย 
3.  ปจจัยท่ีสัมพันธกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบ 

อุทกภัย 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ   ระดับการศึกษาของนักเ รียน บิดาและมารดา   
สถานภาพทางครอบครัว   รายไดของครอบครัว   การมีโรคประจําตัวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน 
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2.  ความสัมพันธของการประสบอุทกภัยไดแก  ระยะเวลาในการประสบอุทกภัย   ปญหา ท่ีประสบ
ในชวงอุทกภัย  การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตและภาวะสุขภาพท่ีเ กิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัย กับภาวะ
โภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียน 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
 แบบสอบถาม  (Questionaires) 
รูปแบบงานวิจัย 
 เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ 
กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง)  จังหวัดนครสวรรค วิธีการสุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane Taro 
(พิชิต, 2547) ไดกําหนดระดับความเช่ือมั่นไวท่ี  95% และคาความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดกลุมตัวอยา งของเ ด็ก
วัยเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 200 คน  ทําการสุมตัวอยางมาจากกลุมประชากรโดยใชวิ ธีแบบ
หลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิในการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางในแตละระดับช้ัน ไดกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 60 คน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  5 จํานวน 
66 คน และช้ันประถมศึกษาป ท่ี  6 จํานวน 74 คน ใช เทคนิคการสุม ตัวอยา งอยา งงา ย  ( Simple Random 
Sampling) ในลักษณะการสุมตัวอยางดวยวิธีจับฉลากจากบัญชีรายช่ือของเด็กวัยเรียนในแตละระดับช้ันใหครบ
ตามจํานวนเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของกลุมประชากร 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ขอมูลสวนบุคคล  คือ ขอมูลสวนตัวของนักเรียนเปนแบบสอบถามใหเ ลือกตอบ  (check list) ไดแก 
เพศ ระดับการศึกษาของนักเรียน บิดาและมารดา รายไดของครอบครัว  นักเ รียนประสบอุทกภัย ในปใดบา ง  
นักเรียนประสบอุทกภัย รุนแรงท่ีสุดในปใด  ระยะ เวลา ท่ีนักเ รียนประสบอุทกภัยนานท่ีสุด และเปน
แบบสอบถามประเภทปลายเปด (open-ended questions) ไดแก  อายุ  นํ้าหนัก  สวนสูง   การมีโรคประจํา ตัว  
นักเรียนประสบอุทกภัยมาแลวจํานวนก่ีป       

2.  การประสบอุทกภัยของนักเรียน   เปนแบบสอบถามประเภทปลายปด ( closed-ended questions) 
ไดแก  คร้ังลาสุดท่ีนักเรียนประสบอุทกภัย  ระยะเวลาท่ีนักเรียนประสบอุทกภัย   ปญหาดานความเปนอยู   ดาน
อาหาร  ดานการคมนาคม  ดานสาธารณูปโภค  ดานโรงเรียน  และปญหาอ่ืน ๆ และไดทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามไดคาความเช่ือมั่น =0.903 ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ( rating scale)  4  
ระดับ  คือไมมีปญหา  นอย  ปานกลาง  และมาก  
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19.00%10.50% ต ่ํากวา เกณฑ มาตรฐาน

ตามเกณฑ มาตรฐาน

เกินเกณฑ มาตรฐาน

            3.  พฤติกรรมการกินอาหารของนักเรียนเก่ียวกับการบริโภคอาหาร โดยยึดหลักขอแนะนําการบริโภค
อาหารหลัก 5 หมู โภชนบัญญัติ 9 ประการ ความบอยคร้ังในการบริโภคอาหาร และไดทดสอบความเ ช่ือมั่นของ
แบบสอบถามไดคาความเช่ือมั่น = 0.851 ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ( rating scale) 4 
ระดับ คือ ไมไดบริโภค บริโภคนาน ๆ คร้ัง บริโภคบางคร้ัง และบริโภคทุกวัน  
 4.  การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตและสุขภาพรางกาย-จิตใจท่ีเกิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัยของนักเ รียน  
และไดทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามไดคาความเช่ือมั่น = 0.659 ลักษณะของคําถาม เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ คือ ไมไดปฏิบัติ หรือไมมีอาการ ปฏิบัติหรือมีอาการนอยเกิดข้ึนนานๆ 
คร้ัง ปฏิบัติหรือมีอาการเปนบางคร้ัง และปฏิบัติหรือมีอาการเปนประจําทุกวัน 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร คาสถิติท่ีนํามาวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ  วิ เคราะห
ความสัมพันธโดยใชไค-สแควส (Chi-Square) ซ่ึงกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
ผลและวิจารณผล 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน 
 กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 มีอายุระหวาง 9-12 ป รอยละ  51.5 เปนเพศชาย 
และรอยละ 48.5 เปนเพศหญิง บิดาและมารดาสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูท่ีช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
55.5 และรอยละ 61.0 ตามลําดับ รายไดเฉล่ีย/เดือนของครอบครัวนักเรียนสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 3, 000 บาท/
เดือน คิดเปนรอยละ 38.0 และสวนใหญรอยละ 80.0 ของเด็กวัยเรียนไมมีโรคประจําตัว  

การประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑอางอิงของกองโภชนาการ (กรมอนามัย,  2543)   ดวย นํ้าหนัก
ตามเกณฑสวนสูง พบวา เด็กวัยเรียนรอยละ 70.5 สวนใหญมีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ 19. 0 
มีภาวะโภชนาการตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และรอยละ 10.5 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน (รูปท่ี 1) 

 
 
 

 

 

       

รูปท่ี 1.   ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
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สวนท่ี 2   การประสบอุทกภัยของเด็กวัยเรียนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

ผลการศึกษา พบวา รอยละ 43.5 ของเด็กวัยเรียนประสบอุทกภัยมาแลวจํานวน  2 ป   รอยละ  95. 0 
ประสบอุทกภัยอยูในป 2549 รอยละ 80.0 ของเด็กวัยเรียนประสบอุทกภัยรุนแรงท่ีสุดในป 2549 และระยะ เวลา
ท่ีเด็กวัยเรียนประสบอุทกภัยรอยละ 42.5 อยูท่ี 2 เดือน จากการศึกษาปญหาการประสบอุทกภัยของเ ด็กวัย เ รียน 
ในจังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาดานความเปนอยูโดยรวมอยูระ ดับนอย  ( x  = 1. 31)  ปญหาดานอาหาร
โดยรวมอยูในระดับนอย ( x  = .97) ปญหาดานคมนาคมโดยรวมอยู ในระดับนอย  ( x  = 1. 45)  ปญหาดาน
สาธารณูปโภคไดแก นํ้าประปา ไฟฟาโดยรวมอยูในระดับนอย ( x  = 1.21)  ปญหาดานโรงเรียน/สถา บันศึกษา 
และการเรียนโดยรวมอยูในระดับนอย ( x  = 1.17) สําหรับปญหาดานอาหารเพ่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ราคา
สินคาอาหารเพ่ิมข้ึนแตปญหาอยูในระดับปานกลาง ( x  = 1.52) ในชวงประสบอุทกภัยอาจ เ น่ืองจากหลาย
สาเหตุ ประการแรกเปนความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยโดยตรงตอแหลงผลิตอาหาร ตอตลาดการคา  รานคา
รานอาหาร ซ่ึงเปนแหลงกระจายสินคาอาหารสูผูบริโภค และตอการขนสงสินคาอาหารทํา ให สินคาอาหารมี
จํานวนนอยลง  ในขณะท่ีความตองการมีมากเปนผลตามหลักเศรษฐศาสตร ความตองการมีมากแตสินคามีนอย
สงผลใหราคาสินคาอาหารเพ่ิมข้ึน ถึงแมวา ในจังหวัดนครสวรรคจัดวา เปนแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ  
เน่ืองจากเปนชุมทางของการเดินทางสูภาคเหนือและภาคกลางและเปนตลาดขนสงสินคา ท่ีใหญแหลงหน่ึงใน
ภูมิภาค  ในชวงประสบอุทกภัยทําใหประสบปญหาเหลาน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวาปญหาอาหารเปน
ปญหาอยางหน่ึงท่ีพบกับกลุมผูประสบภัยสึนามิในจังหวัดระนอง คือ ราคาสินคาอาหารเ พ่ิม ข้ึน ( ทัศนีย  และ 
อําพร, 2549) 
สวนท่ี 3  พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของเ ด็กวัย เ รียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  คือ ชนิดอาหารท่ี
นักเรียนบริโภค พบวา เด็กวัยเรียนบริโภคอาหารหมูท่ี 1 (เน้ือสัตว ไข นมและถ่ัวเมล็ดแหง) โดยรวมบริโภคอยู
ระดับบางคร้ัง ( x  = 1.95) อาหารหมูท่ี 2 โดยเฉพาะขาว แปง เกือบทุกคนโดยรวมบริโภคอยู ในระดับบางคร้ัง 
( x  = 2.04) อาหารหมูท่ี 3  (ผักสีเขียวเขม ผักสีเขียวออน และผักสีเหลืองหรือสีสม) โดยรวมบริโภคอยูระ ดับ
บางคร้ัง ( x  = 2.01) อาหารหมูท่ี 4 (ผลไม) โดยรวมบริโภคอยูในระดับบางคร้ัง  ( x  = 1. 52) อาหารหมู ท่ี  5 
(ไขมัน) โดยรวมบริโภคอยูระดับบางคร้ัง ( x  = 1.80) และอาหารชนิดอ่ืน (ขนม  อาหารวา ง  และเคร่ืองด่ืม ) 
โดยรวมบริโภคอยูระดับบางคร้ัง ( x  = 1.82)  
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ผลการศึกษาลักษณะอาหารท่ีนักเรียนบริโภคในชวงนํ้าทวม  เด็กวัยเรียนเกินคร่ึงหน่ึง บริโภคอาหารทํา
เองท่ีบานอยูในระดับเปนประจําทุกวัน ( x  = 2.49) ซ่ึงอาจเปนขอจํากัดท่ีเด็กไปไหนไมได ซ่ึงถือวา เปนส่ิงท่ีดี
เพ่ือลดภาระคาอาหารของครอบครัวและยังเปนการชวยสรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว 

สวนท่ี 4   การปฏิบัติตนและภาวะสุขภาพรางกาย-จิตใจท่ีเกิดขึ้นในการดํารงชีวิตของเด็กวัยเรียนในชวงประสบ
อุทกภัย 

 เด็กวัยเรียนมีการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตในชวงประสบอุทกภัย ซ่ึงถือวา โดยรวมปฏิบัติตนอยู ใน
ระดับบางคร้ัง ( x= 1.82) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เด็กวัยเรียนมีการปฏิบัติตนเปนประจําทุกวันไดแก  ใช นํ้า
สะอาดในการลางหนาและอาบนํ้า ( x  = 2.53) และรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ  เด็กวัย เ รียนสวนใหญมี
การปฏิบัติตนเปนบางคร้ัง ไดแก ลางมือหลังเขาหองนํ้า ( x  = 2.12) ด่ืมนํ้าสะอาดท่ีบรรจุขวด ( x  = 2. 05)  ลา ง
มือทุกคร้ังกอนรับประทาน ( x  = 2.03) ด่ืมนํ้าท่ีตมสุก ( x  = 1.60) สวมใสเส้ือผาท่ีเปยกช้ืนจะปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง 
( x  = .83) และไมไดปฏิบัติ คือ สวมรองเทาหรือถุงเทาท่ีเปยก ( x  = .72) แตมีบางขอท่ียังมีการปฏิบัติตนไม ดี 
ไดแก ออกไปเลนนํ้าท่ีทวม ( x  = 1.98) เดินลุยนํ้า ( x  = 1.93) ปฏิบัติเปนบางคร้ัง  

ภาวะสุขภาพรางกาย-จิตใจท่ีเกิดข้ึนในการดํารงชีวิตในชวงประสบอุทกภัย เมื่อพิจารณารายละ เ อียด 
พบวา มีเพียงรายการเดียวท่ีเกิดอาการเปนประจําทุกวัน คือ การนอนหลับผักผอนดีเปนประจํา ทุกวัน ( x  = 
2.39) ท่ีมีอาการเกิดข้ึนเปนบางคร้ังมีเพียงรายการเดียวเชนกัน คือ มีความกลัวสัตวท่ีมากับนํ้าทวม เชน งู ตะขาบ 
จระเข ( x  = 2.16) และท่ีมีอาการนาน ๆ คร้ัง ไดแก มีอาการรูสึกหงุดหงิด รําคาญ  ( x  = 1.21) มีอาการนอนไม
หลับ หวาดผวาฝนราย ( x  = 1.18)  มีความสุขท่ีไมตองไปโรงเรียน ( x  = 1.11)  มีอาการเหมอลอยซึมเศรา ( x  
= .91) มีอาการทองเสีย ( x  = .88) และมีอาการขับถายผิดปกติ/ไมขับถายเปนประจํา ( x  = .78)  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.  ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกิน
อาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัด
นครสวรรค  

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธไคสแควร (χ²)  พบวา รายไดของครอบครัว พบวา ไมมีความสัมพันธ กับ
ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกินอาหารของ
เด็กวัยเรียนอยางมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางท่ี 1) สอดคลองกับการศึกษาของเครือวัลย  ( 2550) 
รายงานวาเงินรายไดของนักเรียนมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเ รียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เชนเดียวกันกับการศึกษาของ  พุทธชาด 
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(2541) พบวา อํานาจในการซื้ออาหารหรือรายไดมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 1  ความสัมพันธระหวางรายไดของครอบครัวกับพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ี
ประสบอุทกภัย  

  

รายได  

ของครอบครัว 

       ระดับพฤติกรรมการกินอาหารหลัก  

            5 หมู ในชวงประสบอุทกภัย 

ไมบริโภค 
(รอยละ) 

บริโภค 
(รอยละ) 

รวม χ² p 

นอยกวา 3,000 

มากกวา 3,000 

รวม 

31 (15.5) 

30 (15.0) 

61 (30.5)     

45 (22.5) 

94 (47.0) 

139 (69.5) 

76 (38.0) 

124 (62.0) 

200 (100.0) 

 6.122 .013* 

* p<0.05       n = 200 

การทดสอบสมมติฐานท่ี  2.   ความสัมพันธระหวางการประสบอุทกภัย การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตและภาวะ
สุขภาพรางกาย-จิตใจท่ีเกิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัย กับพฤติกรรมการกินอาหารของเ ด็กวัย เ รียนในพ้ืนท่ี
ประสบอุทกภัย 

เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธไคสแควร  (χ²)  พบวา ระยะเวลาในการประสบอุทกภัย  ภาวะสุขภาพ
รางกาย - จิตใจท่ีเกิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัยไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกิน
อาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปญหาท่ีประสบอุทกภัยในดานโรงเรียน/สถานศึกษาและการเ รียน  การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต
ในชวงประสบอุทกภัย พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกินอาหารของเ ด็กวัย เ รียนในพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัย อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 (ตารางท่ี 2, 3) ในชวงภาวะนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึนเปนชวงเปดทําการเรียน
การสอน ทางโรงเรียนตองประกาศหยุดเรียนช่ัวคราว จากเหตุการณนํ้าทวมทําใหบริเวณโรงเรียน อุปกรณ /วัสดุ 
การเรียนตาง ๆ ไดรับความเสียหายและการเดินทางภายในบริเวณโรงเรียนไมมีความสะดวกจากการสัมภาษณ
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คุณครู บุคลากร ภายในโรงเรียน พบวา พ้ืนลางของโรงเรียนไดรับความเสียหายจากนํ้าทวมรวมไปถึงบริเวณใน
การจําหนายอาหาร  พ้ืนท่ีในการรับประทานอาหาร และการเดินทางมาโรงเรียนมีความลําบากและได รับความ
เสียหาย ทําใหเกิดปญหาการรับประทานอาหารของนักเรียนไมมีความสะดวกสบาย เหมือนในชวงภาวะปกติ  
ซ่ึงอาจสงผลตอพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนได  จากการศึกษาการปฏิบัติตนในชวงประสบอุทกภัย
สวนใหญจะปฏิบัติตนในทางท่ีดี แตมีบางสวนยังมีการปฏิบัติตนยังไมดี เชน การเดินลุยนํ้า และออกไปเลนนํ้า
ทวมท่ีเด็กปฏิบัติเปนบางคร้ัง และการซื้ออาหารก็ตองเดินลุยนํ้าออกไปตลอดเวลา  เมื่อมีการปฏิบัติเปนระยะ
เวลานาน ๆ อาจจะทําใหเกิดโรคท่ีมากับนํ้าทวมได และเกินก่ึงหน่ึงเด็กจะชอบออกไปเลนนํ้าท่ีทวม  ซ่ึงเด็กกลุม
น้ีอาจจะละเลยในการรับประทานอาหารเพราะหวงท่ีจะเลนนํ้าตลอด เวลาก็สงผลตอพฤติกรรมการกินอาหาร
ของเด็กวัยเรียนใหเปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติ 
 

ตารางท่ี 2  ความสัมพันธระหวางปญหาท่ีประสบในชวงอุทกภัยในดานโรงเรียน/สถานศึกษาและการเรียนกับ  
                 พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  

   

ปญหาที่ประสบในชวง
อุทกภยั 

  

 

ระดับ
ปญหา 

 ระดับพฤติกรรมการกินอาหาร  

หลัก 5 หมูในชวงประสบอุทกภัย 

ไมบริโภค 

(รอยละ) 

บริโภค 

 (รอยละ) 

รวม 

 

χ² 

 

p 

ปญหาดานโรงเรียน 

/สถานศึกษาและการ
เรียน 

ไมมีปญหา  

  มีปญหา  

  รวม 

51 (25.5) 

10 (5.0) 

61 (30.5) 

89 (44.5) 

50 (25.0) 

139 (69.5) 

140 (70.0) 

60 (30.0) 

200 (100.0) 

7.738 

 

.005* 

 

* p<0.05    n = 200 
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ตารางท่ี 3  ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตในชวงประสบอุทกภัยกับพฤติกรรมการกิน 
                 อาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 

   

การปฏิบัติตนในการ
ดํารงชีวิตในชวงประสบ

อุทกภยั 

 ระดับพฤติกรรมการกินอาหาร  

หลัก 5 หมู ในชวงประสบอุทกภัย 

ไมบริโภค 

(รอยละ) 

บริโภค 

(รอยละ) 
รวม 

χ² 

 

p 

ไมปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 

รวม 

24 (12.0) 

37 (18.5) 

61 (30.5) 

21 (10.5) 

118 (59.0) 

139 (69.5) 

45 (22.5) 

155 (77.5) 

200 (100.0) 

14.281 .000* 

*p< 0.05   n = 200 

 

สรุป   การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จํานวนกลุม ตัวอยา ง  200 คน พบวากลุม ตัวอยา งซึ่ ง
ประกอบ ดวยเด็กวัยเรียนเพศชายรอยละ 51.5 เพศหญิงรอยละ 48.5 บิดาและมารดา ก่ึงหน่ึงสํา เ ร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 38.0 มีรายไดตํ่ากวา  3, 000 บาทตอเ ดือน เ ด็กสวนใหญรอยละ  70. 5 มีภาวะ
โภชนาการปกติ สวนใหญรอยละ 95.0 ประสบอุทกภัยอยูในป 2549 และระยะเวลาท่ีเด็กวัยเรียนประสบอุทกภัย
รอยละ 42.5 อยูท่ี 2 เดือน ปญหาท่ีประสบในชวงอุทกภัยดานความเปนอยูโดยรวมอยูระ ดับนอย  ( x  = 1. 31) 
ปญหาดานอาหารโดยรวมอยูระดับนอย ( x  = .97) ปญหาดานคมนาคมโดยรวมอยูระดับนอย ( x  = 1.45)ปญหา
ดานสาธารณูปโภคไดแก นํ้าประปา ไฟฟาโดยรวมอยูระดับนอย ( x  = 1.21)  ปญหาดานโรงเรียน/สถาบันศึกษา 
และการเรียนโดยรวมอยูระดับนอย ( x  = 1.17) ในชวงประสบอุทกภัยมีการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู  ในระดับ
บางคร้ัง และเกือบทุกคนบริโภคอาหารท่ีทําเองท่ีบานเปนประจําทุกวัน  การปฏิบัติตนและภาวะสุขภาพรางกาย -
จิตใจท่ีเกิดข้ึนในชวงนํ้าทวมเด็กวัยเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติตนในระดับบางคร้ัง และไมมีอาการภาวะสุขภาพ
ตาง ๆ เกิดข้ึนในชวงประสบอุทกภัย การศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก รายไดของผูปกครอง  ปญหา ท่ีประสบ
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อุทกภัยดานโรงเรียน/สถานศึกษาและการเ รียน การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตในชวงประสบอุทกภัย  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการกินอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ระยะเวลาท่ีประสบอุทกภัย  และ
ภาวะสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชวงอุทกภัยไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4   สรุปความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรม  
                   การกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่เกีย่วของ ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการกินอาหารหลัก 5 หมู 

ปจจัยสวนบุคคล 

รายไดของผูปกครอง 

ปจจัยที่เกีย่วของ 

ระยะเวลาที่ประสบอุทกภัย 

ปญหาที่ประสบอุทกภัยในดานโรงเรียน/สถานศึกษาและการเรียน 

การปฏิบัติตนในชวงประสบอุทกภัย 

ภาวะสุขภาพรางกาย-จิตใจในชวงประสบอุทกภัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 หมายถึงมีความสัมพันธ,     หมายถึงไมมีความสัมพันธ 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย  พบวา  เ ด็ก
สวนหน่ึงมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน และตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน สถานศึกษาและครอบครัวของเ ด็ก
ถือวามีสวนสําคัญในการใหความรูกับเด็กในกลุมน้ีใหปรับ เปล่ียนพฤติกรรมการกินใหม  โดยทางโรงเ รียนอาจ
ใหครูทางดานคหกรรมศาสตรแนะนําการบริโภคอาหารอ่ืนท่ีเหมาะสมมีคุณคา  หางาย ราคาถูก  
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2.  การประกอบอาชีพและราคาอาหารท่ีสูงข้ึนในชวงนํ้าทวมทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีได รับผลกระทบ
ในการหาวัตถุดิบ และพ้ืนท่ีในการการประกอบอา ชีพได รับความเสียหายจากการศึกษา น้ี พบวา  มีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเ รียน ดังน้ัน หนวยงานท่ีเ ก่ีย วของควรจะให
ความสําคัญโดยการลงไปควบคุมราคาของสินคาใหมีความเหมาะสมตอกํา ลังการซื้อของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และหาแนวทางฟนฟูหรือจัดหางานใหมใหทําเพ่ือเปนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูประสบภัย อุทกภัย ให ดี
เหมือนเดิม   

3.  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดทําการวิจัยภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคล
ในวัยอ่ืน ๆ ท่ีประสบอุทกภัย เชน ในเด็กวัยกอนเรียน วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ เปนตน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและสงเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมใหกับประชาชนท่ีประสบอุทกภัยตอไป 
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การศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการจราจรโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร  
Study on  Traffic Noise  Pollution by using Mathematical Model 

 
ธันวดี   ศรีธาวิรัตน 1    

 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาระดับความดังของเสีย งจากการจราจรในเขต  อ.เมือง   
จ.พิษณุโลก  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังศึกษาผลกระทบของมลพิษทางเสียงโดยใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการศึกษา  5  พ้ืนท่ี  ไดแก  ถนนสิงหวัฒน   ถนนนเรศวร  ทางหลวงหมาย เลข 12    
ถนนบรมไตรโลกนาถ  และถนนสนามบิน  โดยแตละพ้ืนท่ีทําการตรวจวัดระดับเสียงเปนระยะ เวลา   1 ช่ัวโมง
ต้ังแตเวลา 07.30 -08.30 น.  พบวา ถนนสนามบินมีระดับเสียงเฉล่ีย 1 ช่ังโมงสูงสุด โดยมีคา เทา กับ  89.56 - 
90.14 dBA  รองลงมาคือ  ถนนสิงหวัฒน  มีคาเทากับ 82.20 - 89.48 dBA  ทางหลวงหมายเลข 12  มีระดับเสีย ง
อยูในชวง  78.92 - 79.87 dBA  ถนนนเรศวรมีระ ดับเสีย งอยู ในชวง  78.87 - 78.94 dBA  และถนนบรมไตร
โลกนาถ มีระดับเสียงอยูในชวง 77.23 - 78.09 dBA   ตามลําดับ   

 การศึกษาผลกระทบจากระดับความดังเสียงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรคาดการณระ ดับเสีย ง
จากการจราจรทางราบ เวอรช่ัน 1.20 (NMTHAI 1.20) ของศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม  พบวา   ในพ้ืนท่ีตรวจวัดมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยู ในชวง  80-85  
dBA พบในบริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-5 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหางจากจุดกลางถนนสวนใหญมีระดับเสีย งไม
เกิน  80 dBA  ซ่ึงเปนระดับเสียงท่ีปลอดภัยจากผลกระทบทางเสียง ท่ีเสนอแนะไวโดยองคการอนามัยโลก 

 
 
 
 
 
 
 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study on noise problems on main roads in Phitsanulok and to 
compare with standard of noise and also to study on traffic noise pollution by using a mathematical model 
(NMTHAI 1.20). Locations of the study were (i) Singhawat road  (ii) Naresuan road  (iii) Highway no.12 (iv) 
Baromtrilokanart road and (v) Sanambin road. A  Leq(1) technique was measured  at 7.30-8.30 am.  The 
results showed that the highest of sound level was traffics at Sanambin road (89.56 - 90.14 dBA). The sound 
levels of  Singhawat, Highway no.12,  Naresuan, and  Baromtrilokanart road  were presented  82.20 - 89.48,  
78.92 - 79.87, 78.87 - 78.94  and  77.23 - 78.09 dBA, respectively.  

 
The study on traffic noise pollution by using mathematical model showed that the sound levels of all 

sites were less than 115 dBA. The peak level (80-85 dBA) was found at 1-5 meter from the middle of the 
sound line.  The sound levels of other areas were below 80 dBA. These levels were under standard of 
annoyance noise (80 dBA) recommended by World Health Organization. 

 
 

บทนํา 

ปญหามลพิษทางเสียงเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล  และ
เมืองหลัก  ซ่ึงเปนศูนยกลางความเจริญและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ   ทํา ใหมีการขยาย ตัวทางดาน
อุตสาหกรรม   และกิจกรรมกอสรางตางๆ  มากมาย  ท้ังอาคารท่ีพักอาศัย  สํานักงาน ระบบการคมนาคมขนสง 
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังยานพาหนะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ  เหลาน้ีลวนเปนแหลงกํา เ นิด
มลพิษทางเสียง  เสียงท่ีดังมากๆ  และติดตอกันเปนเวลานาน สงผลรบกวนจิตใจและทํา ใหประสาทหูเ ส่ือม    
คนงานท่ีทํางานในโรงงานท่ีมีเสียงดังมาก จะเปนโรคหัวใจ โรคหู โรคจมูก มากกวาคนท่ีทํางานในบริเวณสงบ
เงียบ    เสียงดังจะรบกวนทําอันตรายตอสุขภาพท่ัวไปและตอจิตใจ รบกวนการพักผอนนอนหลับ  รบกวนการ
ทํางานและประสิทธิภาพของการทํางานลดลง  เกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิต และอาจเปนสา เหตุของโรค
ความดันโลหิตสูงและแผลในกระเพาะอาหาร   ถามีเสียงรบกวนเ พ่ิม ข้ึน  มีผลตอระบบประสาทหูโดยตรง 
กอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน เปนอันตรายตอเยื่อแกวหู อาจมีผลทําใหเกิดอาการหูหนวกเมื่อมีอายุมากข้ึน 
และเกิดปญหาหูตึงไดในท่ีสุด   
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การจราจรเปนแหลงกําเนิดหลักของปญหามลพิษทางเสียง  ท่ีสงผลกระทบตอการไดยินของประชาชน
ท่ีอาศัยอยูริมถนน    โดยเฉพาะตามเมืองใหญ ๆ  ท่ีมีการจราจรหนาแนน  ดังเชนจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงเปน
ศูนยกลางความเจริญในดานเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือตอนลาง    มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและ
ประชากรอยางรวดเร็ว  ทําใหมีการจราจรขนสงท่ีหนาแนนข้ึน และกอใหเกิดปญหามลพิษทางเสียงตามมา   ใน
อนาคตแรงกดดันจากการขยายตัวทางดานประชากรและเศรษฐกิจสงผลใหมีการพัฒนาและขยาย ตัว เมืองอยา ง
ตอเน่ือง ซ่ึงปญหามลพิษทางเสียงจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน    ดังน้ันการท่ีทองถ่ินมีขอมูลดานระดับความดังของ
เสียงในพ้ืนท่ีมีการจรจรหนาแนน  ทําใหสามารถหามาตรการในการปองกัน  แกไข รวม ท้ังเปนการเฝา ระวัง
ปญหามลพิษทางเสียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได  

วิธีดําเนินงานวิจัย 

โดยทําการวัดระดับเสียงเสียงเฉล่ีย (Leq) 1 ช่ัวโมง  ในชวงเวลา  7.30- 8.30  น. ต้ังแตเดือนกันยายน – 
พฤศจิกายน 2547  โดยทําการสุมเก็บตัวอยางในแตละจุดตัวอยา งเ ดือนละ  2 คร้ัง  ในชวงเวลาจันทร  – ศุกร  
เปนระยะเวลา 3 เดือน ในพ้ืนท่ีทําการศึกษา   ดังน้ี ถนนสิงหวัฒน  ถนนนเรศวร  ทางหลวงหมาย เลข 12   
ถนนบรมไตรโลกนาถ และถนนสนามบิน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 (1)    เคร่ืองวัดระดับเสียงตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา 
(International Electrontechnical Commission : IEC)  Sound  level meter  model TES-1357  

(2)  แบบจําลองทางคณิตศาสตรคาดการณระดับเสียงจากการจราจรทางราบ เ วอร ช่ัน 1.20 (NMTHAI 
1.20) ของ ศูนย วิจั ย และฝก อบ รมด านสิ่ งแ วดล อม  กรม สง เสริม คุณ ภา พสิ่ง แวดลอม  กระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยใชขอมูลตางๆ ไดแก จํานวนรถในเวลา 1  ช่ัวโมง  อัตราสวนปริมาณ
รถใหญตอปริมาณรถท้ังหมด   ความเร็วการจราจร  ระยะหางระหวางจุดก่ึงกลางของเสนเสีย งการจราจรถึง
ระยะขอบถนน  ความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีจุดรับเสียงและพ้ืนถนน และเงื่อนไขของการสรางกําแพงก้ันเสียง   

 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบระดับความดังเสียงกับเกณฑมาตรฐานเสียง 
จากการศึกษาระดับความดังเสียงเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) ในบริเวณพ้ืนท่ีการจราจรหนาแนนในเขต 

เมืองพิษณุโลก  ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2547 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 3 เดือน  พบวา  ระดับเสีย งเฉ ล่ียอยู
ในชวง  77.23 – 90.14  dBA โดยในแตละเดือนท่ีทําการตรวจวัดมีระ ดับเสีย งเฉ ล่ีย ใกล เ คีย งกัน  โดย ทุกจุด
ตรวจวัดมีระดับเสียงไมเกิน 115 dBA  ตามประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ.ศ 
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2535  โดยถนนสนามบินมีระดับเสียงเฉล่ีย 1 ช่ังโมงสูงสุดโดยมีคา เทา กับ  89.56 – 90.14 dBA  รองลงมา คือ  
ถนนสิงหวัฒน  มีคาเทากับ 82.20 – 89.48 dBA   ทางหลวงหมายเลข 12   มีระดับเสียงอยูในชวง   78.92 – 79.87 
dBA  ถนนนเรศวรมีระดับเสียงอยูในชวง 78.87 – 78.94 dBA  และถนนบรมไตรโลกนาถ  มีระ ดับเสีย งอยู
ในชวง 77.23 – 78.09 dBA   ตามลําดับ  (ดังแสดงในตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  ระดับเสียงเฉล่ีย  1  ช่ัวโมง  (Leq 1 hr) 

สถานท่ี 
ระดับเสียงเฉล่ีย  1  ช่ัวโมง  (dBA) 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

ถนนสิงหวัฒน  89.48 82.20 86.39 

ถนนนเรศวร 78.87 78.92 78.94 

ทางหลวงหมายเลข 12 79.65 78.92 79.87 

ถนนบรมไตรโลกนาถ  77.71 77.23 78.09 

ถนนสนามบิน 89.82 89.56 90.14 

มาตรฐานองคการอนามัยโลก ไมเกิน 80 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ไมเกิน 115 

 

การศึกษาพบวาระดับเสียงเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ในถนนสิงหวัฒน  และถนนสนามบินมีระดับเสียงสูงกวา  80 
dBA ซ่ึงเปนอันตรายตอประชาชนท่ีอาศัยบริเวณน้ัน  อาจทําใหไดรับการรบกวนและเปนอันตรายตอการไดยิน 
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ผลกระทบระดับความดังเสียงจากการจราจรโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร   
  ขอมูลในการศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการจราจรโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร   
  (1)  จํานวนรถในเวลา 1 ช่ัวโมง (Traffic volume) การศึกษาตรวจนับจํานวนรถท่ีผานจุด
ตรวจวัดในเวลา 1  ช่ัวโมง  สามารถจําแนกประเภทรถเปน 4 ประเภทไดแก   รถจักรย านยนต   รถสามลอ  
รถยนต 4  ลอ  และรถยนตมากกวา 4  ลอ  โดยพบวา  จํานวนรถบริเวณถนนสนามบินมีปริมาณมากท่ีสุดคือ  
2,989  คัน  รองลงมาคือทางหลวงหมายเลข 12  มีจํานวนรถ  2,555  คัน ถนนนเรศวร มีจํานวนรถ 2,543  คัน  
ถนนสิงหวัฒน   มีจํานวนรถ  2,400  คัน  และถนนบรมไตรโลกนาถ  มีจํานวนรถ  1,551  คัน  ตามลํา ดับ   ดัง
แสดงในตารางท่ี  2  
 

ตารางท่ี 2  จํานวนรถในพ้ืนท่ีศึกษา  

สถานท่ี 

จํานวนรถใน  1  ช่ัวโมง (คัน) 
รวม 

(คัน) 
รถจักรยานยนต  รถสามลอ รถยนต  

4 ลอ 
รถยนตมากกวา 

4 ลอ 

ถนนสิงหวัฒน  1,322 14 1,015 49 2,400 

ถนนนเรศวร 1,494 80 914 55 2,543 

ทางหลวงหมายเลข 12 1,177 17 1,320 41 2,555 

ถนนบรมไตรโลกนาถ  908 12 615 16 1,551 

ถนนสนามบิน 1,716 30 1,223 20 2,989 

 

(2) อัตราสวนปริมาณรถใหญตอปริมาณรถท้ังหมด (Ratio)  โดยจากศึกษาปริมาณรถใหญ  
(รถยนตท่ีมีลอมากกวา 4 ลอ)   ตอปริมาณรถท้ังหมดในแตละ พ้ืนท่ีศึกษา   พบวาถนนสิงหวัฒนและถนน
นเรศวรมีอัตราสวนปริมาณรถใหญตอปริมาณรถท้ังหมดสูงสุด โดยมีคาท่ีใกลเคียงกันคืออยู ในชวง   0.02-0.022  
รองลงมาคือ ทางหลวงหมายเลข 12 และถนนบรมไตรโลกนาถ มีคาเทากับ 0.01- 0.016   สวนถนนสนามบินมี
อัตราสวนปริมาณรถใหญตอปริมาณรถท้ังหมดนอยท่ีสุดเทากับ 0.006  แสดงในตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี 3  อัตราสวนปริมาณรถใหญตอปริมาณรถท้ังหมด  

สถานท่ี 

จํานวนรถใน  1  ช่ัวโมง (คัน) 
อัตราสวน 

ปริมาณรถใหญ ตอปริมาณ
รถท้ังหมด 

ปริมาณรถยนต  

มากกวา  4  ลอ 

ปริมาณ 

รถท้ังหมด 

ถนนสิงหวัฒน  49 2,400 0.02 

ถนนนเรศวร 55 2,543 0.022 

ทางหลวงหมายเลข 12 41 2,555 0.016 

ถนนบรมไตรโลกนาถ  16 1,551 0.01 

ถนนสนามบิน 20 2,989 0.006 

  

 (3)  ความเร็วการจราจร (Speed) ซ่ึงจากการศึกษาพบวาความเร็วเฉล่ียของการจราจรบริเวณทางหลวง
หมายเลข 12  มีคามากท่ีสุดคือ  76.32 กิโลเมตร/ช่ัวโมง   รองลงมาคือ  ถนนบรมไตรโลกนาถ   ถนนสิงหวัฒน  
ถนนสนามบิน  และ  ถนนนเรศวร โดยมีความเร็วเฉล่ียเทากับ 75.57,  74.25,   73.82,  และ   71.45  กิโลเมตร/
ช่ัวโมง   ตามลําดับ  ดังแสดงในตารางท่ี  4 

ตารางท่ี 4   ความเร็วการจราจร 

สถานท่ี ความเร็วเฉล่ีย (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

ถนนสิงหวัฒน  74.25 

ถนนนเรศวร 71.45 

ทางหลวงหมายเลข 12 76.32 

ถนนบรมไตรโลกนาถ  75.57 

ถนนสนามบิน 73.82 



วารสารวิทยาศาสตร  ปท ี่ 10  มกราคม-ธันวาคม  2552  

 

- 40 - 
 

  (4)   ระยะหางระหวางจุดก่ึงกลางของเสนเสียงการจราจรถึงระยะขอบถนน (Distance)  ซ่ึงได
จากขนาดของถนนในแตละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา  โดยแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  ระยะหางระหวางจุดก่ึงกลางเสนเสียงการจราจรถึงระยะขอบถนน 

สถานท่ี จํานวนเลนของถนน 
ระยะหางระหวางจุดก่ึงกลางของเสนเสียง

การจราจรถึงระยะขอบถนน (เมตร) 

ถนนสิงหวัฒน  4 7 

ถนนนเรศวร 3 5.25 

ทางหลวงหมายเลข 12 4 7 

ถนนบรมไตรโลกนาถ  2 3.5 

ถนนสนามบิน 2 3.5 

 

  (5) ความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีจุดรับเสียงและพ้ืนถนน (Height)  โดยกําหนดพ้ืนท่ีจุดรับเสีย ง
ท่ีระดับความสูงเฉล่ียท่ีจะเปนอันตรายตอมนุษย  เทากับ 1.5 เมตร  โดยมีคาเปนลบเมื่อพ้ืนท่ีจุดรับเสีย งอยู สูง
กวาพ้ืนถนน 

  (6)  เง่ือนไขของการสรางกําแพงก้ันเสียง  ( Barrier condition) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไมได
คํานึงถึงการสรางกําแพงก้ันเสียง  เพราะฉะน้ันความสูงของกําแพงก้ันเสียงและตําแหนงท่ีต้ังของกําแพงก้ันเสีย ง
จึงมีคาเทากับ  0 เมตร 

  ระดับความดังเสียงจากการจราจรโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร   

  การศึกษาระดับความดังเสียงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรคาดการณระ ดับเสีย งจาก
การจราจรทางราบ เวอรช่ัน 1.20  พบวา    ถนนสิงหวัฒนมีระดับเสียงไมเกิน  115  dBA  ซ่ึงระ ดับเสีย งท่ีอยู
ในชวง 80-85  dBA พบในบริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-2 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 3-5 เมตร  สวน
ในพ้ืนท่ีท่ีหางจากจุดกลางถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลางถนน 10 
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เมตรข้ึนไปมีระดับเสียงตํ่ากวา 80 dBA   (รูปท่ี 1 ) ดังน้ันประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลา วจะไมได รับ
อันตรายจากเสียงท่ีเกิดข้ึน  

 ถนนนเรศวรมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง 80-85  dBA พบในบริเวณจุด
กลางถนนในชวง 1-4 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-6 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหางจากจุดกลางถนนสวน
ใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระดับเสีย งไม เ กิน 74 dBA   
(ดังรูปท่ี 2)   สวนทางหลวงหมายเลข 12 มีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง 80-85  dBA 
พบในบริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-2 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 3-6 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุด
กลางถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลางถนน 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับ
เสียงไมเกิน 74 dBA   (ดังรูปท่ี 3 ) ซ่ึงเปนบริเวณท่ีปลอดภัยจากผลกระทบดานมลพิษทางเสียง 

 ถนนบรมไตรโลกนาถมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสีย งท่ีอยู ในชวง  80-85  dBA พบใน
บริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-5 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-4 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุดกลาง
ถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับเสีย งไม เ กิน 
74 dBA   (ดังรูปท่ี 4 ) สําหรับถนนสนามบินมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสีย งท่ีอยู ในชวง  80-85  
dBA พบในบริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-5 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-8 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา ง
จากจุดกลางถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับ
เสียงไมเกิน 74 dBA   (ดังรูปท่ี 5 ) ดังน้ันประชาชนท่ีอาศัยอยู ในบริเวณดังกลา วอยู ในระดับปลอดภัยจาก
ผลกระทบทางเสียง 
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รูปท่ี 1.  ระดับเสียงถนนสิงหวัฒนโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2. ระดับเสียงถนนนเรศวรโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
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รูปท่ี 3. ระดับเสียงทางหลวงหมายเลข 12โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.  ระดับเสียงถนนบรมไตรโลกนาถโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
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รูปท่ี 5.  ระดับเสียงถนนสนามบินโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

 

สรุป   การศึกษาระดับเสียงบริเวณถนนท่ีมีการจราจรหนาแนนในเขตเมืองพิษณุโลก พบวา ทุกจุดท่ี
ตรวจวัดไมเกินคามาตรฐานระดับเสีย งโดย ท่ัวไป  คา ระ ดับเสีย งสูงสุดไม เ กิน 115 dBA ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ 2540)  เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสีย งท่ัวไป   ออกโดย
อาศัยอํานาจ   ตามมาตรา 32(5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.  2535 
 การศึกษาระดับความดังเสียงโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรคาดการณระดับเสียงจากการจราจรทาง
ราบ เวอรช่ัน 1.20 (NMTHAI 1.20) ของศูนยวิจัย และฝกอบรมดานสิ่ งแวดลอม   กรมสงเสริม คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  พบวา    ถนนสิงหวัฒนมีระดับเสียงไมเกิน  115  dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง 80-85  dBA พบ
ในบริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-2 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 3-5 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุด
กลางถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลางถนน 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับ
เสียงไมเกิน 74 dBA  ดังน้ันประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวจะไมไดรับอันตรายจากเสียงท่ีเกิดข้ึนมากนัก    
 ถนนนเรศวรมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง  80-85 dBA พบในบริเวณจุด
กลางถนนในชวง 1-4 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-6 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหางจากจุดกลางถนนสวน
ใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระดับเสีย งไม เ กิน 74 dBA   
สวนทางหลวงหมายเลข 12 มีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง 80-85  dBA พบในบริเวณ
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จุดกลางถนนในชวง 1-2 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 3-6 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุดกลางถนน
สวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลางถนน 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับเสีย งไม เ กิน 
74 dBA   ซ่ึงเปนบริเวณท่ีปลอดภัยจากผลกระทบดานมลพิษทางเสียง 
 ถนนบรมไตรโลกนาถมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสีย งท่ีอยู ในชวง  80-85  dBA พบใน
บริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-5 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-4 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุดกลาง
ถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับเสีย งไม เ กิน 
74 dBA   สําหรับถนนสนามบินมีระดับเสียงไมเกิน  115 dBA  ซ่ึงระดับเสียงท่ีอยูในชวง  80-85  dBA พบใน
บริเวณจุดกลางถนนในชวง 1-5 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนถนนในชวง 1-8 เมตร  สวนในพ้ืนท่ีท่ีหา งจากจุดกลาง
ถนนสวนใหญมีระดับเสียงไมเกิน  80 dBA  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากจุดกลาง 10 เมตรข้ึนไปมีระ ดับเสีย งไม เ กิน 
74 dBA   ดังน้ันประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวจะไมไดรับอันตรายจากเสียงท่ีเกิดข้ึนมากนัก    
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ภาคเกษตรกับบทบาทการปล อยและการลดกาซเรือนกระจก 

ภัทรา     เพงธรรมกีรติ  1 

 
 สถานการณโลกรอนในปจจุ บันกํา ลังเปนปญหา ท่ี
ไดรับความสนใจอยางมาก โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.  2552 
ท่ีประชุมของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชา ติวา
ดวยการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (UNFCCC)  เพ่ิงเสร็จส้ิน
การประชุมสากลท่ีเรียกวา Conference of Parties (COP) ท่ีจดั
ประชุมตอเน่ืองทุกปและลาสุดเปนคร้ังท่ี 15 แลวน้ัน เปนการ
หารือรวมกันของประชาคมโลกในการกําหนดเปาหมายและ
แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตา งๆ 
และหาแนวทางบรรเทาผลกระทบและปรับตัวรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอนท่ีอาจ เ กิดข้ึน 

เพราะผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีแนวโนมจะทวีความ รุนแรงมากข้ึน ท้ังผลตอการ
ละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลก ผลผลิตทางการเกษตร (พืชผลและสัตวนํ้า) การระบาดของแมลงศัตรูพืช รวมถึงโรค
ระบาดตางๆ 

ภาคเกษตรมีบทบาทในการแหลงปลอยกาซเรือนกระจก โดยกิจกรรมการเกษตรสงผลตอการปลอย
กาซเรือนกระจกท่ีสําคัญ ไดแก การปลอยกาซมีเทนจากการทํานาขาว การปลอยไนตรัสออกไซดจากการใส ปุย
ไนโตรเจนบนพ้ืนท่ีเพาะปลูก และการปลอยมีเทนและไนตรัสออกไซดจากการเ ล้ีย งและการจัดการมูลในปศุ
สัตว เปนตน คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Intergovernmental Panel 
on Climate Change: IPCC) รายงานวาภาคเกษตรมีคาการปลอยกาซเรือนกระจก พ.ศ. 2547 คิดเปนรอยละ 13. 5 
ของปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท้ังโลก ( IPCC, 2007a)  และมีแนวโนมการปลอย ท่ี
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีเกษตรและความตองการอาหารท่ีสูงข้ึน โดย เฉพาะประเทศ
กําลังพัฒนาท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนในชวงคร่ึงศตวรรษหลังของ ค.ศ.  1900  ( รูปท่ี  1)  และคาการ
ปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด ท่ีเ พ่ิม ข้ึนและคิดเปนสามในสี่ของการปลอยกาซเ รือนกระจกจาก
การเกษตรท้ังโลก (รูปท่ี  2) 

1ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 10900 
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แนวทางการลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตร คือ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการสงเสริม
การเปนแหลงกักเก็บคารบอน โดยการเปนแหลงกักเก็บคารบอน (carbon sink)  เปนกลไกท่ีมีผลอยา งมากตอ
การลดกาซเรือนกระจก คิดเปนศักยภาพเชิงเทคนิคท่ีประมาณรอยละ 89 ในขณะท่ีการลดการปลอยกาซมี เทน
และไนตรัสออกไซดจากดินคิดเปนรอยละ 9 และ 2 ตามลําดับ (IPCC, 2007b) แมวากลไกการปลอยกาซเ รือน
กระจกจากการเกษตรจะมีความซับซอน แตการจัดการระบบเกษตรท่ีเหมาะสมอาจชวยลดกาซเ รือนกระจกได
ดวยเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวและนําไปปฏิบัติไดทันที เชน การจัดการนํ้าชวยลดมีเทนจากนาขาวไดดี การปรับปรุง
การจัดการเล้ียงและมูลสัตวในภาคปศุสัตว การลดหรือหยุดการเผาเศษซากพืชบนพ้ืนท่ีเกษตร การสงเสริมการ
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม หรือท้ิงเศษซากพืชในพ้ืนท่ี เปนตน 

การกักเก็บคารบอนในพ้ืนท่ีเกษตรเกิดจากการเก็บสะสมคารบอนในพืชและในดินในลักษณะท่ีคลา ย
กับการกักเก็บคารบอนของพ้ืนท่ีปา แตระยะเวลาในการกักเก็บและการรบกวนระบบนิเวศแตกตา งกัน โดยการ
ใชพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือเปนแหลงสะสมของคารบอน เปนวิ ธีการหน่ึงท่ีองคกรอาหารและยา  ( Food and 
Agriculture Organization: FAO) ไดใหความสนใจอยางมากในการใชลดกาซเรือนกระจก (FAO, 2002) ตัวอยาง
ท่ีมีการดําเนินการแลวในปจจุบัน คือ สหรัฐอเม ริกา ท่ีเ ร่ิม ดํา เ นินการซื้อขายคารบอนจากพ้ืนท่ีเกษตรท่ี
ดําเนินการไมไถพรวนหรือลดการไถพรวน ท้ังน้ีเพราะ เปนวิ ธี ท่ีมีประสิทธิภาพดี ตนทุนตํ่า  และสามารถ
ดําเนินการไดทันที (Lal, 2004) แมวาศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคเกษตรยังไม
เดนชัด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอ่ืนๆ แตพ้ืนท่ีเกษตรท่ัวโลกมีขนาดโดยรวมท่ีใหญ  จึงสามารถชวย กัก
เก็บคารบอนในดินและพืชไดดี ในขณะท่ีภาคการผลิตอ่ืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม  ไมสามารถลดกาซเ รือน
กระจกท่ีมีอยูแลวในบรรยากาศได 
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รูปท่ี 1.  พื้นท่ีเกษตรของโลกและในระดับภูมิภาค (UNFCCC, 2008) 



วารสารวิทยาศาสตร  ปท ี่ 10  มกราคม-ธันวาคม  2552  

 

- 49 - 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.  การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรในป ค.ศ. 1990 และคาดการณถึงป ค.ศ. 2020 (UNFCCC, 2008) 

 

การรวบรวมเอกสารจากการประชุมและขอคิดเห็นจากประเทศภาคีสมาชิกตางๆท่ีเก่ียวโยงภาคเกษตร
กับการลดกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะในการประชุมของคณะทํางานเฉพาะกิจดานความรวมมือระยะยาวภายใต
อนุสัญญาฯ (AWG-LCA) ในเวทีเจรจาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พบวา  ภาคเกษตรได รับการ
สนับสนุนในการเปนแหลงลดกาซเรือนกระจกภายใต หัวขอ “Cooperative Sectoral Approaches and sector-
specific actions” และจําแนกแนวทางการลดกาซเรือนกระจกไดเปน (1) แนวทางท่ีมุ ง เนนการลดกาซเ รือน
กระจกในกลุม non-CO2 gas คือ มีเทนและไนตรัสออกไซด เพราะมีสัดสวนการปลอยกาซเ รือนกระจกท้ังสอง
ชนิดน้ีท่ีสูง และควรศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการลดการปลอยกาซเ รือนกระจกในพ้ืนท่ีเกษตร 
โดยเฉพาะการปศุสัตว การใชปุยไนโตรเจน และการปลูกขาว และ (2) แนวทางท่ีเนนในการกักเก็บคารบอนใน
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ดินผานกิจกรรมการเกษตรตางๆ เชน การลดหรือไมไถพรวนดิน การใชทุงหญาเล้ียงสัตว  การใชวัตถุปรับปรุง
ดินท่ีเปนวัสดุอินทรียหรือท่ีมีคารบอนสูง (เชน ถานชีวภาพ) การสงเสริมระบบวนเกษตร เปนตน นอกจากน้ี
ควรลดกิจกรรมท่ีเรงการทําลายคารบอนในดิน โดยเฉพาะการเผาเศษซากพืชในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

การนํากิจกรรมลดกาซเรือนกระจกจากภาคเกษตรไปปฏิบัติยังมีหลายประเด็นท่ีตองพิจารณา ไดแก  

(1) ประเด็นดานเทคนิควิธีการ  ไดแก การเลือกกิจกรรมการเกษตรท่ีเหมาะสมในการลดกาซเ รือน
กระจกของแตละประเทศ การประเมินปริมาณการเปล่ียนแปลงคารบอนในพ้ืนท่ีเกษตรและปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกตองพิจารณาแบบบัญชีกาซเรือนกระจกโดยอาจใชวิธีการประเมินของ IPCC เทคนิควิ ธีการวัด
การปลอยกาซเรือนกระจกตองเปนวิธีท่ีสอดคลองกับหลักการ Measureable, Reportable and Verifiable (MRV) 
คือ ตรวจวัด รายงานผล และตรวจสอบความถูกตองได แตควรหาวิ ธี ท่ีใชงานงา ยและตนทุนตํ่า  โดย เฉพาะ
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลรวมกับการสํารวจภาคพ้ืนดิน และการใชแบบจําลองในการคาดการณ  และตอง
ศึกษาเพ่ิมในการกําหนดเสนฐาน ความถาวร สวนเพ่ิมเติม และการร่ัวไหลของกิจกรรมการเกษตรท่ีลดกาซเ รือน
กระจก 

(2) ประเด็นดานนโยบายและมาตรการ  เปนการกําหนดกรอบและแนวทางเ พ่ือสงเสริมการลดกาซ
เรือนกระจกในภาคเกษตรใหเปนรูปธรรม แตยังไมมีความชัดเจนและรายละเอียดในประเด็นน้ีมากนัก โดยอาจ
เปนนโยบายเก่ียวกับภูมิอากาศโดยตรง (climate policy) และในทางออม (non-climate policy) ท้ังน้ีมีนโยบายท่ี
ไดดําเนินการแลวในภูมิภ าคตา งๆ  เชน EU Cap ของสหภาพยุโรป  และ  the US Global Climate Change 
Initiative ของสหรัฐอเมริกา เปนตน แนวโนมรูปแบบนโยบายในการลดกาซเรือนกระจก ไดแก นโยบายอาจอยู
ในรูปของขอตกลงรวมระหวางกลุมประเทศ นโยบายระดับชา ติ และขอตกลงตามความสมัครใจ  โดยการ
เลือกใชข้ึนกับสถานการณและความเหมาะสมของประเทศน้ันๆ ท้ังน้ีตองการขอมูลเพ่ือตัดสินใจ  คือ บัญชีการ
ลดกาซเรือนกระจก การตรวจวัดการกักเก็บและอัตราการปลอยกาซเรือนกระจก ความถาวร และการยอมรับ
ของเกษตรกร 

(3) ประเด็นดานแรงจูงใจทางการเงิน สามารถจัดอยูในกลไกตลาด (ตลาดคารบอนท่ีมี ตัวบทกฎหมาย
ในประเทศและแบบสมัครใจ) หรือกลไกอ่ืน (เชน กองทุนคารบอน) โดยควรขยายกรอบโครงการใหครอบคลุม
กิจกรรมการเกษตรมากยิ่งข้ึน และปรับระเบียบวิธีการเขารวมโครงการของเกษตรกรใหงายและยืดหยุนมากข้ึน 
เน่ืองจากเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาโดยมากเปนเกษตรกรรายยอย 
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สรุป    ภาคเกษตรมีศักยภาพสูงในการชวยลดกาซเรือนกระจก  จึงควรได รับการสงเสริมให เ กิดการ
ปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะโครงการท่ีดําเนินการอยูแลว เชน การสงเสริม เกษตรเ ชิงอนุรักษและ เกษตร
อินทรีย และหากภาคเกษตรถูกกําหนดใหเปนกลไกหน่ึงของการลดกาซเรือนกระจกในขอตกลงหลังพันธกรณี
ป ค.ศ. 2012 เราจําเปนตองศึกษาเชิงลึกเพ่ือใหทราบสถานการณและความสามารถในการลดกาซเ รือนกระจก
ของภาคเกษตรไทยท่ีจะเตรียมรองรับพันธกรณีท่ีอาจมีในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของรายงานวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํา นักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย 
(สกว.) ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ ภายใตชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรความตกลงพหุภา คีดาน
ส่ิงแวดลอมและยุทธศาสตรลดโลกรอน 
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การดูแลสขุภาพ.....วิถ ีจีน.....วิถ ีไทย 

       ฤดีวรรณ    บุญยะรัตน 1  

วิถีจีน 

 คนจีนมีความสุขกับการใชชีวิตทําใหเกิดวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเปนของตัว เอง   วิ ถีชีวิตของคนจีน
สามารถพบเห็นไดจากหลากหลายแงมุมในชีวิตประจําวัน  เชน การใสชุดก่ีเพา 

 ก่ีเพาถือวาเปนชุดของหญิงชาวจีนท่ีทรงเสนห ดูโดดเดน 
และเปนเ อกลักษณของตัว เอง   เปนท่ีนิ ยมมา เป น
เวลานานและจะไมคายความนิยมลงไปงายๆ   

ชุดแตงกายท่ีเปนเอกลักษณของชายชาวจีน  คือ
ชุดฉางเผา  และหมากวา  หมากวา เปนชุดท่ีติดกระดุม
ดานหนา  ฉางเผาดานหนาจะเปนผาผืนเดียว  บางคร้ังก็
เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบของฉางเผาและหมา
กวา  ฉางเผาและหมากวา ดูแลวจะทํา ให รู สึกวา ท้ัง
เรียบรอย และดูสงางาม 

การออกกํา ลังกายรวม ท้ังการทําสมา ธิเป น
วัฒนธรรมของจีนท่ีเกา แกมาชานาน  ตามหลักฐาน

ด้ังเดิมกษัตริยหวังต้ี  ซ่ึงรูจักกันในนามจักรพรรด์ิเหลือง  (เร่ิมครองราชยในราว 2700 ปกอนคริตสตกาล)   ทรง
ใชการออกกําลังกายอยางหน่ึงท่ีเรียกวา  ตาวหยิ่น  เพ่ือจะยืดพระชนมมายุของพระองค   การออกกํา ลังกาย
นําไปสูการไหลเวียนของโลหิต  เพ่ือท่ีวาอณูในรา งกายจะได รับการซอมแซม  และชําระลา งไดอยา งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากน้ันการเคล่ือนไหวน้ียังเปนการนําลมหายใจเขาและออกจากปอด  รา งกายจึง
สามารถสูดเอาออกซิเจนเขาไปเสริมสรางและเพ่ิมพลังแกรางกาย  สวนสารพิษตางๆ ก็จะถูกขับออกมาได ดีข้ึน  
ส่ิงสําคัญในการฝกฝนตาวหยิ่นก็คือวิธีเช่ือมโยงการเคล่ือนไหวแขนขาเขากับลมหายใจ  การเช่ือมโยงสองสิ่ ง เขา
ดวยกันน้ีเองท่ีทําใหการออกกําลังกายแบบน้ีเปนส่ิงท่ีมีประโยชนตอสุขภาพอยางมาก  พระกิจวัตรของกษัตริย
หวังต้ี ก็คือการเปนผูนําวิธีทําสมาธิแบบเตา และเปนผูนําการออกกําลังกายท่ีรูจักกันในนาม ไทเกก 

1รองศาสตราจารย  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 
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การออกกําลังกายแบบไทเกก 

ซี่กง 

 การฝกซ่ีกงมีประวัติศาสตรมายาวกวาสองพันป ในยุคเร่ิมแรกเกิดจากการลอกเลียนการเคล่ือนไหวของ
สัตวเพ่ือบําบัดการปวดเมื่อยทางกาย  จากภาพวาดบนฝาผนัง  และมวนผาไหมท่ีบรรจุเร่ืองราวการฝกซ่ีกงแบบ
ตางๆ  ทําใหทราบวาวิธีฝกฝนตนเองมีมาต้ังแตกอนสมัยราชวงศฮั่น และไดพัฒนาตอเ น่ืองจนปจจุ บัน  จึงมี
รูปแบบการฝกซ่ีกงนับเปนพันๆ แบบ การฝกซ่ีกงมีหลักอยูท่ี  การหายใจ  การเคล่ือนไหว  และการมีสมา ธิ   ซ่ึง
ประกอบดวย   

1. การเตรียมรางกาย 

 

  รูปท่ี  1.  นวดฝามือ  ฝา เทาท้ังสองขาง 

 

 

  รูปท่ี  2. กระตุนบริเวณกระดูกสันหลัง และกระตุนขอ
ตอ  
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2.  การฝกหายใจ 

 

 
             รูปท่ี  3.  ทานอน 

 

 

 

 

                                  รูปท่ี  4.   ทาน่ัง 

 

 

                 รูปท่ี  5.   ทายืน     

 

 

 

3.  การปลดปลอยอารมณ 

 

  รูปท่ี  6. 
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4.  ทวงทาการฝก 

   

         รูปท่ี  7. 
 

 

 

 

   

  รูปท่ี  8. 
 

 

 

 

 

         รูปท่ี  9. 
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เตาเตอซิ่นซ ี

 อาจารยจาวเมี่ยวกรอ  เกิดท่ีเมืองโบราณอวี๋ซาน  ของประเทศจีน ไดนําแกนสารในคัมภีรเตาเตอจิง ของ
ทานเลาจื้อ  ประสานกับทฤษฎีวิทยาศาสตรในยุคปจจุบันกอต้ังเทคนิคเตาเตาซ่ินซี  ซ่ึงทวงทาประกอบดวย  การ
เตนรําขจัดสารพิษ  การรํามวยเตาเตอซ่ินซี และกายบริหารเตาซ่ิน 

1. การเตนรําขจัดสารพิษ  มีท้ังหมด  11  ทา  ลักษณะพิเศษของทารายรํามีการบิดตัว   การหมุนแขน 
ขา และเอว การเคล่ือนไหวตางๆ เหลาน้ี  คือ กระบวนการขับพิษ 

2. การรํามวยเตาเตอซ่ินซี  มี  9  ทา  เสริมใหเลือดไหลเวียนดีท่ัวรางกาย   ปรับโลหิตให ดีข้ึน ซ่ึงมี
บทบาทตอการขจัดโรค  เสริมสุขภาพรางกายและเสริมความงาม 

3. การบริหารเตาซ่ิน  ประกอบดวยทาเตรียม และกายบริหาร 3 ชุด กายบริหารเตา ซ่ิน ชวยกระตุน
สมองซีกขวาและซายใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

การออกกําลังกายแบบเตาเตอซิ่นซี  

หมากรุกจีน 

 หมากรุกจีนมีท้ังหมด  32  ตัว  แบงเปนสีดําและสีแดงแตละฝายมีนายพล 1 ตัว   ขุนนาง 2 ตัว  เสนาบดี 
2 ตัว  รถ 2 ตัว  ปนใหญ 2 ตัว  ทหาร  5  ตัว  แตละชนิดมีกฏเกณฑในการเดิน  จนสุดทายถาฝายใด  สามารถทํา
ใหนายพลของคูตอสูตายไดฝายน้ันก็จะเปนผูชนะ 

 

 

  

  
หมากรุกจีน 
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วิถีไทย 

 ทุกชาติทุกภาษาไมวาใหญหรือเล็กตางมีศิลปะและวัฒนธรรมเปนเคร่ืองแสดงออก ซ่ึงสัญลักษณประจํา
ชาติของตน  ชาติไทยเปนชาติเกาแกมีประวัติความเปนมายาวนาน  บรรพบุรุษไทยได ส่ังสมวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคาไวมากมาย  เราคนไทยรุนหลังตองเรียนรู และชวยกันอนุรักษไวเปนสมบัติประจําชาติ  พรอม ท้ังสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังลูกหลานไทยตอไป 

รําวง 

 รําวงวิวัฒนาการมาจาก รําโทน ซ่ึงเปนการเลนพ้ืนเมืองของไทยท่ีนิยม เลนกันในฤดูเทศกาล เฉพาะ
ทองถ่ินในบางจังหวัด  ในป พ.ศ. 2483 มีผูนําการเลนรําโทนไปเลนในทองถ่ินอ่ืนๆ และเลนกันได ทุกเวลาไม
เฉพาะในฤดูเทศกาล จึงมีการเลนรําโทนกันอยางแพรหลายในจังหวัดตางๆ  ในป พ.ศ.  2487 กรมศิลปากรได
แตงบทรองเพ่ิมข้ึน 4 เพลง คือ เพลงแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรําซิมารํา และเพลงคืนเดือนหงาย  ตอมาทาน
ผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดแตงบทรองอีก 6 เพลง คือเพลงบูชานักรบ เพลงหญิงไทยใจงาม  เพลงดอกไม
ของชาติ  เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ เพลงดวงจันทรขวัญฟา และเพลงยอดชายใจหาญ  เ พ่ือให เหมาะสมในการ
เปล่ียนแปลงคร้ังน้ีทางราชการ จึงไดเปล่ียนจากการเรียกรําโทน มาเปนรําวง เพลงรองท่ีใชเลนรําวงท่ีแตง ข้ึนใน
สมัยน้ัน กรมศิลปากรไดกําหนดทารําของแตละเพลงไวโดยเฉพาะจึงเรียกวารําวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

รําวงมาตรฐาน 

 

การฟอนรําไทยเปนการออกกําลังกายท่ีไดบริหารทุกสวนของรางกายทําใหกลามเน้ือแข็งแรง จิตใจ เ บิก
บาน นอกจากน้ีการฟอนรําของไทยน้ันมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความเปนไทยในตัวเองเปนอยางยิ่ ง เปนศิลปะ
ประจําชาติไมซํ้าหรือเหมือนชาติอ่ืนทารําออนชอยงดงามแสดงอารมณตามลักษณะท่ีแทจริงของคนไทย 
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เซิ้งกระติบ 

 เซ้ิงกระติบเปนการรายรําพ้ืนเมืองของชาวอีสาน ลีลาวองไวแตออนชอยงดงามตามแบบไทย  ปจจุ บัน
เปนท่ีนิยมแพรหลายท่ัวประเทศ  ทารายรําของเซิ้งกระติบ เปนการออกกําลังกายไดทุกสวน ดนตรีสนุกสนาน
เราใจ 

 

 

 

 

เซิ้งกระติบ 
 

กระบ่ีกระบอง 

 จากการศึกษาพระราชนิพนธเร่ืองอิเหนา ทําใหทราบวาในสมัยรัชกาลท่ี 2 มีการเลนกระ บ่ีกระบอง  แต
เฟองฟูมากในแผนดินรัชกาลท่ี 4 เน่ืองจากพระองคทรงโปรดปรานเปนพิเศษ ถึงกับใหสมเ ด็จพระ เจา ลูกย า เธอ 
หลายพระองคหัดกระบ่ีกระบอง การเลนกระบ่ีกระบองจึงแพรหลายอยางกวางขวาง 

 

 

 

 

 

 

กระบ่ีกระบอง  
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 กระบ่ีกระบอง  นอกจากจะใชออกกําลังกายแลว ยังเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชา ติไทย  ปฐม
ปรมาจารยกระบ่ีกระบองไดพยายามปลูกฝงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของกระ บ่ีกระบอง  จนกลาย เปน
ระเบียบประเพณีสืบทอดมาจนทุกวันน้ี 

หมากรุกไทย 

 ประวัติการเลนหมากรุกไทยสมัยเร่ิมแรกจนถึงสมัยอยุธยา พ.ศ. 20 – 2310 ยังไมพบหลักฐานปรากฏ
และกลาวอางอิงวามีการเลนหมากรุกในยุคน้ี   จนถึงสมัยกรุงธนบุรี  (พ.ศ.  2310 – 2325)   ใน พ.ศ.  2318   
อะแซหวุนก้ี แมทัพพมาวัย 72 ป  ยกทัพใหญมาคิดรุกรานผืนแผนดินไทย หลังจากตอสูกันเปนเวลาหลาย เ ดือน
ตางฝายตางขัดสนเสบียงอาหาร เจาพระยาจักรีจึงออกอุบายใชกลศึกถอย ทัพเอา ชัย  โดยพระองคพรอมดวย 
พระยาสุรสีหทําเปนเลนหมากรุกอยูบนเชิงกําแพงเมืองรองเรียกใหอะแซหวุนก้ีมาประลองฝมือสักกระดาน ถวง
เวลาใหกองทัพถอยไป  แผนถอยทัพจึงสําเร็จ 

 หมากรุกไทยมีตัวหมากรุก 32 ตัว แบงออกเปนสองฝาย คือตัวหมากฝายขาว 16 ตัว หมากฝายดํา 16 ตัว 
ตัวหมากแตละฝายประกอบดวย ตัวหมาก 8 ตัว และเบ้ีย 8 ตัว ตัวหมาก 8 ตัว จะมีช่ือดังน้ี  เรือ 2 ตัว  มา  2 ตัว 
โคน 2 ตัว เม็ด 1 ตัว ขุน 1 ตัว  เปาหมายการเลนหมากรุกไทย คือ การกินขุนของคูตอสู และถาฝา ย ใดฝา ยหน่ึง
กระทําไดกอนจะเปนฝายชนะ ถาหากไมมีฝายหน่ึงฝายใดทําไดถือวาเกมน้ันเสมอกัน 

 

 

 

 

 

หมากรุกไทย  

 
           หมากรุกเปนกีฬาท่ีรวมศาสตรและศิลปะของการใชความคิด จินตนาการ และการวางแผน จึงทํา ให
ปจจุบันหมากรุกยังเปนเกมกีฬาท่ีเหมาะสมกับทุกคน 
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 เด็กท่ีเร่ิมศึกษาหมากรุกอยางเปนระบบนอกจากจะเรียนรูไดงาย ทางจิตวิทยาศึกษาวาจะมีความกาวหนา
อยางมากในวิชาคํานวณ ฟสิกส และความสามารถในการวิจัย ซ่ึงผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวา  เ ด็กท่ีฝกฝน
หมากรุกเปนประจําจะชวยพัฒนาสติปญญาในดานพลังสมาธิ และวิธีคิดอยางมีเหตุผล  ดานความสุขุมรอบคอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามรักษารูปหมากท่ีเพล่ียงพลํ้า ยังชวยสรางพลังมิใหทอแทหรือยอมแพ เปนส่ิงท่ีดี
เลิศท้ังในเกมหมากรุกและชีวิตจริงของสังคมเมืองปจจุบัน 

หมายเหตุ 
- ถาหากสองฝงริมนํ้านาน ชาวเมืองพิษณุโลกไดนําวัฒนธรรมไทย เชน รําวงมาตรฐาน เซ้ิงกระติบ กระบ่ี

กระบอง หมากรุกไทย ฯลฯ มาใชออกกําลังกาย จะเปนการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสู ลูกหลาน
ไทยท่ีมีคุณคาอยางท่ีหาเปรียบมิได 

- จากการศึกษาของกลุมตางๆ ท่ีนํารําวงมาตรฐานไปใชออกกําลังกาย ไดเสนอแนะวา ควรใชเปนทาวอม
และมีกิจกรรมอ่ืนเสริม เชน เซ้ิงกระติบ หรือแอโรบิค เปนตน  
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การชะลอความแกดวย  Probiotic Bacteria 

อุไรวรรณ   วิจารณกุล  1  

               

           ประเทศไทยกําลังกาวยางเขาสู  “ภาวะประชากรสูงอายุ”  
อัตราการเพ่ิมของประชากรอายุ  60  ปข้ึนไป มีอัตราสูงถึงรอยละ 
326  หรือสูงกวา   6  เทา  ของประชากรโดยรวม  (วิทย า ลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปฏิทิน  2544 )   และ
ในป พ.ศ. 2555  ท่ีจะมาถึงในอีก สองปขางหนา น้ีจะ เปนยุคท่ีมี
คนชราลนเมือง  ซ่ึงไดคาดการณวาจะมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ

สูงถึง 30 ลานคน จากผลการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทย า ลัยมหิดล ไดระบุตัว เลขท่ี
คาดประมาณจํานวนประชากรสูงอายุ 60  ปข้ึนไปของไทยในป 2550 ไวท่ี  6,824,000 คน  ประชากรสูงอายุวัย
ตน 60 - 79 ป มีจํานวน  6,172,000 คน ประชากรสูงอายุวัยปลาย   80 - 99 ป    มีจํานวน  648,000  คน  และ
ผูสูงอายุกลุมท่ีเรียกวา  "ศตวรรษิกชน"  ซ่ึงมีอายุ 100 ปข้ึนไปน้ัน มีจํานวนกวา 4,000 คน ส่ิง ท่ีนาสนใจ อ่ืนๆ 
ในการคาดการณ คือ ประชากรสูงอายุในอนาคต จะมีผูท่ี เปนโสด หยา  หรือ แยกกันอยู กับคูสมรสเ พ่ิม ข้ึน 
ผูสูงอายุหญิงจะมีสัดสวนของผูเปนโสด หรือไมไดอยูกับคูสมรส มากกวาผูสูงอายุชาย สํานักงานสถิติแหงชา ติ
ไดทําการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยใน  พ.ศ. 2550  พบวาปญหาหลักของผู สูงอายุมี  4 ประเ ด็น 
ไดแก ผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวปราศจากคนดูแลมีจํานวนสูงถึงรอยละ 28.1 ของประชากร รอยละ  50.1 ประสบกับ
ความเหงา รอยละ 16 ตองหาเล้ียงชีพตนเองและมีปญหาดานการเงิน และรอยละ 5.3 ไมมีลูกหลานมาชวยแบง
เบาภาระภายในบาน (วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) การท่ีประชากรผูสูงอายุมีจํานวนมาก
ข้ึนน้ีทําใหเปนภาระของทองถ่ิน จังหวัดและประเทศในการพัฒนาไปทางดานตางๆ  ผลกระทบจากการเขา สูวัย
ชราของคนกลุมใหญกลุมน้ีจะทําใหเกิดภาวะพ่ึงพาของผูสูงอายุท่ีสงผลตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ  เ กิด
ภาวะทุพพลภาพทางสังคมรวมท้ังปญหาสุขภาพ ท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
อยางหลีกเล่ียงไมได  การเตรียมการตางๆ และการวางแผนรองรับคนกลุมน้ีจะตองเร่ิมดําเนินการอยางจริงจัง 

 
1รองศาสตราจารย   สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000        
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      การแกปญหาน้ีในสังคมไทย มิใชการ "ผลักไส" ผูสูงอายุออกไปจากสังคม แตหัวใจสําคัญคือ การสรา ง
วัยสูงคาในวัยผูสูงอายุ และการทําใหการอยูรวมกันของผูคนหลากหลายวัยไดอยางสันติสุข   กลไกอยางหน่ึงใน
การปองกันปญหาท่ีจะไมทําใหผูสูงวัยเปนภาระของสังคมคือการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพ พลานามัย  และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายไดและมีอาชีพเสริม  รวมท้ังนําประสบการณอันดีงามนํามาถา ยทอดใหอนุชนคนรุน
หลังรับรู ทําใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีความสุข อยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรี ภาคภูมิใจ เปนการอยูอยาง สูงวัย
และสงางาม   ในชวง 3 - 4 ปท่ีผานมา งานวิจัยทางการแพทยใหมๆ ท่ัวทุกมุมโลก พบวาความ เสื่อมชรา ท่ีเ กิด
ข้ึนกับมนุษยเรา อาจมิใชเกิดจากวันเวลาท่ีผานไปเทาน้ัน หากแตอาจเกิดจากกลไกบางอยางในรางกายท่ีทํา งาน
มากเกินและเสียสมดุล กลไกดังกลาว คือ ภาวะการอักเสบเร้ือรังในรางกาย นักวิทยาศาสตรพบวา  ผู ท่ีมีระ ดับ
การอักเสบสูง จะพบความเสื่อมของรางกายไดมากกวาคนปกติท่ัวไป ซ่ึงรวมไปถึงความเสื่อมของผิวพรรณ 
และร้ิวรอยแหงวัยในผิวพรรณ  ภาวะอักเสบในรางกายท่ีเร้ือรังจะกระตุนใหรางกายเกิดความเสียหาย เพราะมี
การทําลายท้ังเช้ือโรคและเซลลปกติในรางกายไปดวย ทําใหความเสียหายสะสมมากข้ึนกอใหเกิดความชราได
อยางรวดเร็ว  มีอาการปวด เร้ือรัง ในรางกาย ปวดเมื่อยกลามเน้ือ ขออักเสบ  ออนเพลีย ไมมีแรง ทองเสีย  หรือ
ทองผูก ไมทราบสาเหตุ ผิวพรรณหมองคลํ้า เปนสิว เปนร้ิวรอย ความดันโลหิตสูง  และภูมิ คุมกันในรา งกาย
ออนแอเปนสัญญาณเตือนภาวะอักเสบในรางกาย ซ่ึงนําไปสูความชราภาพ   ปญหาหลักของผูสูงอายุ คือ ความ
เส่ือมถอยของสมรรถภาพดานรางกาย การเกิดโรคประจําตัวตางๆ ไดแกโรคปวดเมื่อยตามรา งกาย  ขอเ ส่ือม 
นอนไมหลับ เวียนศีรษะ โรคสายตา โรคชองปาก รวมท้ังโรคเร้ือรังท่ีทําใหเกิดความพิการได  เชน โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง   

       ความชราเปนเร่ืองท่ีอาจชะลอหรือปองกัน
ได หากเขาใจกลไกการเสื่อมของรา งกาย  จากคํา
กลาวท่ีวา  “you are what you eat”   ผลของส่ิงท่ี
เร า กินเ ขา ไป  จะฟอง ออกมา ให เ ห็นผานทา ง
รูปลักษณรางกายภายนอก และสุขภาพภายใน ไดมี
การคนพบวา  อาหารหลายชนิดท่ีคนเราบริโภค
สามา รถส งเส ริมให ภูมิ คุ ม กันแข็งแ รง  การมี

ภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการมีสุขภาพดีและจะชวยปองกันไมใหรางกายของเราจากการติดเ ช้ือ
และแมแตเปนมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะน้ี ซ่ึงเปนระยะท่ีมีการระบาดของไขหวัดใหญสาย พันธุใหม 
2009 จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําใหภูมิคุมกันของคนเราใหแข็งแรง มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ โปรไบโอติก 
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แบคทีเรีย (Probiotic Bacteria) ซ่ึงเปนแบคทีเรียท่ีมีประโยชนตอรางกาย เปนแบคทีเ รีย ท่ีอา ศัยอยู ในทางเ ดิน
อาหารของเรา ซ่ึงไมกอใหเกิดโรค แตกลับมีประโยชนในการปรับสมดุลการทํางานในทางเดินอาหาร ชวยยอย
สารอาหาร และคอยกําจัดแบคทีเรียรายออกจากรางกาย หากขาดแบคทีเรียท่ีมีประโยชนมากเหลา น้ี จะทํา ให
รางกายเกิดการเสี่ยงตอการอักเสบเร้ือรังในทางเดินอาหาร ซ่ึงเปนสาเหตุหลักของความเสื่อมในรา งกาย  สงผล
ใหเกิดความแกชราลงได     

      โปรไบโอติกแบคทีเรียเปนจุลินทรียท่ีเปนสวนผสมในอาหาร
ท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของมนุษย   โปรไบโอติกสวนใหญอยู ใน
กลุม Lactic acid  producing bacteria  ซ่ึงอยูในอาหารประเภทโยเกิรต 
นมหมัก หรืออาหารหมักอ่ืนๆ  เมื่อบริโภค Lactobacillus ในอาหาร
หมัก จะสงผลทางบวกตอจุลินทรียท่ีอยูในลําไส ลดความเปนพิษของ
จุลินทรียท่ีกอโรคในลําไส ท่ีไดทําการศึกษากันสวนใหญศึกษาโปร
ไบโอติกในนม หมัก ใ นปจจุ บั นไดมีก ารขยา ยการศึ กษาไ ป
นอกเหนือจากการศึกษาในนมหมัก  โปรไบโอติกสงผลตอทางเ ดิน
อาหารโดยบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึน สงเสริมให เ กิดการฟนตัวจาก
อาการทองรวง  เหน่ียว นํา ให เ กิดการสรา งสารปฏิ ชีวนะ   สรา ง
เอนไซม Lactase บรรเทาอาการเน่ืองจากไมสามารถยอยแลกโตส 
บรรเทาความผิดปกติในการดูดซึมสารอาหาร บรรเทาอาการทองผูก 
ชวยรักษาโรคลําไส   สงผลตอระบบภูมิ คุม กันโดย เสริมสรา ง
ภูมิคุมกันท่ีจําเพาะและไมจําเพาะ ยับยั้งการเติบโตของจุ ลินทรียกอ
โรค ลดความเสี่ยงตอการติดเ ช้ือ Salmonella และ  Shigella ลดการ

เส่ียงของการเกิดมะเร็งบางชนิดเชนมะเร็งลําไสและถุงนํ้าดี  ลดความเปนพิษของสารกอมะเร็ง  ระงับการเ ติบโต
ของเน้ืองอก  

de Simone (Simone,1986) ไดทําการศึกษา  Microflora ในโยเกิรต  และภูมิคุมกัน พบวา Lactobacilli ท่ี
กินเขาไป   จะเขาไปเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของทางเดินอาหารของคนท่ีกิน Lactobacilli และทํา ให เ กิดการ
เปล่ียนแปลงความสามารถของภูมิคุมกันของคนน้ัน  ในรางกายการกินโยเกิรต เปนอาหารเสริม ท่ีมี  Lactobacilli 
(Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus ) จะเหน่ียวนําใหเกิดการตอบสนองของภูมิ คุม กัน  
ในหลอดทดลอง การเพ่ิมโยเกิรตท่ีมี Lactobacilli ลงใน human peripheral blood สงผลใหเกิดการสรา ง  gamma-
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interferon ท่ีเพ่ิมข้ึนนําไปสูการกระตุน T-cells การศึกษาน้ีแสดงวา มีความสัมพันธระหวา ง  microflora  และ
ระบบภูมิคุมกันของคน  ในผูสูงอายุส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติคือการคอยๆ ลดลงของภูมิคุมกันในรา งกาย  โปร
ไบโอติกแบคทีเรียท่ีอยูในโยเกิรตสามารถชวยเพ่ิมภูมิคุมกันใหกับรางกายของผูสูงอายุ ถาบริโภคโย เ กิรตทุกวัน 
การมีภุมิคุมกันท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหเกิดการเจ็บปวยนอยลง เปนการชะลอความแกชรา ดังน้ันการบริโภคโย เ กิรตทุก
วันเปนการตานกระบวนการแกชรา  

โปรไบโอติกแบคทีเรียในโยเกิรตยังชวยสลายโมเลกุลของ
อาหารไดอยางงาย และทําใหการยอยโมเลกุลอาหารท่ีซับซอนไดงา ย
ข้ึน คนไทยซึ่งนิยมกินอาหารท่ีมีรสจัด การกินโยเกิรต ชวยใหยอยได
งายข้ึน ทําใหแข็งแรงและมีสุขภาพดี  ผู สูงอายุตองการอาหารท่ีมี
โปรตีนสูงเพ่ือรักษาใหเซลลเ ติบโตอยา งสม่ํ า เสมอและซอมแซม
เซลลท่ีเส่ือม โปรแบคทีเ รีย ในโย เ กิรตชวยยอยโปรตีน ซ่ึงชวย
ผูสูงอายุในการกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง  ดังน้ันควรเ พ่ิมโย เ กิรตใน

รายการอาหารประจําวันของผูสูงวัย โยเกิรตยังสงผลดีตอผิวพรรณ โปรแบคทีเรียในโยเกิรตมีสมบัติในการตาน
เช้ือรา ผูสูงอายุมักทุกขทรมานจากการติดเช้ือของผิวหนัง การใชโยเกิรตทาในบริเวณ ท่ีผิวหนังติดเ ช้ือสามารถ
รักษาการติดเช้ือได นอกจากน้ียังทําใหผิวพรรณ สดช่ืน จึงเห็นไดวาโปรไบโอติกแบคทีเ รียมี คุณสมบัติในการ
บําบัดรักษา และชะลอความแกชรา  ดังน้ันถางานวิจัยในดานโปรไบโอติกแบคทีเรียกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ ง  
ความหวังของคนเราท่ีจะมีชีวิตยืนยาวอยางเยาววัยคงไมไกลเกินฝน  ทําฝนท่ีจะมีชีวิตเปนอมตะและหนุม สาว
ตลอดกาล เขาสูยุคพระศรีอานต ใหเปนจริงได 
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ขอผิดพลาดทางคณิตศาสตร 

รัตนพร  บอคํา  1 

 
ในฐานะท่ีผูเขียนไดสอนคณิตศาสตรมานาน ไดพบ

ขอผิดพลาดท่ีนาสนใจเพ่ือทํา ให ผูสนใจไดแลกเปล่ียนเ รียนรู
ขอผิดพลาดเหลาน้ี ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจไมนอย และผูเขียนคิดวา
นาจะไดประโยชนตอผูสนใจโดยท่ัวไปพอสมควร ดังตอไปน้ี 

ขอผิดพลาด 1)   การใช เคร่ืองหมาย   “=”  โดยไม คํา นึงถึง
ความหมาย  เคร่ืองหมาย  “=”  ในทางคณิตศาสตร เปนการแสดง
การเทากัน  เชน การเขียน สมการเปนการแสดงการเทากันก็จะใช

เคร่ืองหมาย  “=”   เชน   2  =  1+1 ,   X  =  2    เปนการแสดงการเทากัน  แตในบางคร้ัง  เมื่อนักเ รียน หรือ
บางคร้ังครูผูสอน ไมระวังมักทําดังน้ี 

วิธีทํา    =  4 +6 
             =  10   

 จะพบวาในท่ีน้ีไมมีการแสดงการเทากันของปริมาณใด ๆ ซ่ึงไมถูกตอง 

 ขอผิดพลาด 2)   การนําเคร่ืองหมายการดําเนินการทางคณิตศาสตรมาใชไมถูกตอง   
              การดําเนินการทางคณิตศาสตรเชน การบวก การลบ การคูณ การหาร  ( , , ,+ − × ÷ )  น้ัน จะใชกับ
จํานวน เชน  3 + 4   ,  6 ×  8  , 12 ÷ 3  เปนตน   แตโดยท่ัวไปมักเห็นการใชท่ีไมถูกตองเชน       

                                     

        ในกรณีน้ีตองเปน    รวมกับ   เทากับ   8  

    
1รองศาสตราจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 

+     =    8 
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           เขียนเปนสัญลักษณ ดังน้ี     

                                        4   +   4      =      8 

ขอผิดพลาด 3)   ความหมายของการคูณกับการหาผลคูณในแนวต้ัง   

    เชน     3 456× =    

    ในท่ีน้ี  จะพบวา  

              3 456 456 456 456
1,368

× = + +
=

   

             น่ันคือ มี  456 อยู 3 ตัว  หรือ 3 คร้ัง หรือ 3 คร้ังของ 456  แสดงวา  3  จํานวนคร้ังท่ีนํา 456 มาบวกซ้ํา ๆ 
กัน เรียกวา 3  เปนตัวคูณ ดังน้ันจึง  นํามาเขียนในแนวต้ังดังน้ี      

                                                           
456

3

1368

×

 

             เรียกวา 3 เปนตัวคูณ และ 456 เปนตัวต้ัง    ดังน้ันกรณีท่ีตองการหาผลคูณในโจทยท่ีตัวต้ังนอยกวาตัว
คูณ ก็สามารถทําไดโดยใชการสลับท่ีของการคูณเสียกอน เชนตัวอยางตอไปน้ี 

จงหาผลคูณของ  1278 3×    

ในท่ีน้ีจะไดวา  1278 3×   = 3 1278×    

ดังน้ันจึงสามารถหาผลคูณไดในแนวต้ังเหมือนกรณีขางตน   

ในกรณีโจทยบอกวา มีกลองสบูอยู 25 กลอง ๆละ 250 กอน จะมีสบูท้ังหมดก่ีกอน 

จะพบวา จากโจทย สามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดดังน้ี    25 250×   =       

จากน้ันนํามาต้ังคูณ โดยใหตัวต้ังเปน 250 ตัวคูณเปน 25  

แตโดยท่ัวไปมักเขียนดังน้ี   

จากโจทยสามารถเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดดังน้ี     250 25× =       
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จากน้ันนํามาต้ังคูณ โดยใหตัวต้ังเปน 250 ตัวคูณเปน 25 ไมถูกตอง   แสดงวานักเรียนมีความเขาใจวา 
250 25× =  หมายถึง ตองการนํา 25 มาคูณกับ 250 โดยท่ีตัวคูณคือ 25 ตัวต้ังคือ 250 

ขอผิดพลาด 4 )  การไมระวังในเร่ืองการหาผลคูณของนิพจนทางพีชคณิต  เชน     

1 1
22 2( )x y+ และ   

1 1
32 2( )x y−     โดยท่ัวไปนักเรียนจะทําดังน้ี   

                          
1 1

22 2( )x y x y+ = +     

                          
1 1

32 2( )x y x y− = −  

ซ่ึงไมถูกตอง  โดยลืมไปวา การเขียนจาํนวนในรูปเลขยกกําลังหมายถึงการนําตัวฐานมาคูณกันเทากับเลขช้ีกําลัง 
ดังน้ันในท่ีน้ี จะตองนํานิพจนในวงเล็บมาคูณกัน   ดังน้ี  

       
1 1

22 2( )x y+   =  
1 1 1 1
2 2 2 2( )( )x y x y+ +      =   

1 1 1 12 2
2 2 2 2( 2 )x x y y
⋅ ⋅
+ +  

                                                                                  =    
1 1
2 2( 2 )x x y y+ +  

ดังน้ันท่ีนักเรียนทําผิดไปคือไมมีพจนกลางแตมักนําเลขช้ีกําลังมาคูณกับเลขช้ีกําลังของแตละพจน ซ่ึงไมถูกตอง  

สวนกรณี   
1 1

32 2( )x y−  น้ันก็ตองนํามาเขียนในรูปการคูณกัน ดังน้ี 

                       
1 1 13 2 2 3
2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1
32 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1
2 2 2

3 1 1 3
2 2 2 2

( ) ( )( )( )

3 3

3 3

x y x y x y x y

x x y x y y

x x y x y y

⋅ ⋅

− = − − −

= − + −

= − + −

 

 
ขอผิดพลาด 5 )   การหาผลคูณของจํานวนสองจํานวนท่ีไมใชจํานวนจริง เชน 2 2− ⋅ −    

ในกรณีน้ีนักเรียนจะตอบวา 2 2− ⋅ −  = ( 2)( 2) 4 2− − = =  ซ่ึงไมถูกตอง   
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จะพบวา   2−   ไมใชจาํนวนจริง  เน่ืองจากเราไมสามารถหาจํานวนจริงใด ๆ ท่ียกกําลังสองแลวไดเทากับ  
2−  น่ันก็แสดงวา ในเมื่อไมมีจาํนวนจริงใดท่ียกกําลังสองแลวไดเทากับ 2−  เราจึงกลาววา 2−   ไมเปน

จํานวน จริง และจะสามารถหาผลคูณของจํานวนชนิดน้ีไดดังน้ี 

     2 2− ⋅ −      =    ( 1) 2 ( 1) 2− ⋅ ⋅ − ⋅  

                              =    2 ( 1) ( 1)− ⋅ −  

                              =    2 i2         เมื่อ    i  =   1−    

                                                  =   2−  

เรียก     i  =   1−    วาจํานวนจินตภาพ   ( imaginary  number ) 

หรือกลาวงาย  ๆไดวา ถาตองการหา 2 2− ⋅ −  จะนําจํานวน ในเคร่ืองหมายรากมาคูณกันกอนแลวหารากท่ี
สองไมได เมื่อเปนเชนน้ีจึงสามารถหาผลคูณไดอีกวิธีหน่ึงดังน้ี 

                 2 2− ⋅ −   =   ( )2
2−    =  2−    

 
ขอผิดพลาด 6 )  การหาคําตอบของโจทยปญหาเก่ียวกับรอยละ   เชน ตองการหาคําตอบวาเด็กนักเรียนคนหน่ึง
สอบไดคะแนน 30  จากคะแนนเต็ม 40 อยากทราบวาเด็กคนน้ีไดคะแนนรอยละเทาใด  

วิธีคิดท่ีเคยพบก็คือ นักเรียนจะตอบวา นํา 100 มาคูณ 30
40

  เปนดังน้ี    30
100 75%

40
× =  

ซ่ึงไมถูกตอง   ท้ังน้ีเพราะ   30
100 75%

40
× ≠    แต   30

100 75
40

× =   

ดังน้ันท่ีถูกก็คือตองบอกวาการหารอยละ จะตองนํา 100% มาคูณ 30
40

  จะไดวา 

                             
30 30 100100%
40 40 100

75
75%

100

× = ×

= =
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 ขอผิดพลาด 7 )   การหาคําตอบเก่ียวกับโจทยปญหาเร่ืองสัดสวน เชน   คน 10 คน ทํางานช้ินหน่ึงเสร็จในเวลา 
5 วัน ถามีคน 15 คนจะทํางานน้ีจะเสร็จในเวลาก่ีวัน    นักเรียนจะทําดังน้ี สมมุติใหชาย 15 คนทํางานในเวลา X 
วัน และเขียนเปนสัดสวนดังน้ี  

                           กรณีท่ี 1       5 X
=

10 15
          

           หรือ         กรณีท่ี 2       15 X
=

10 5
       

ท้ังสองกรณีจะไดวา     X   =     5 15 1
7

10 2
×

=          

    น่ันคือคน  15 คนจะทํางานเสร็จในเวลา   1
7

2
 วัน    ซ่ึงเปนการคิดท่ีไมถูกตอง เพราะวาคนมากข้ึนตอง

ทํางานเสร็จเร็วข้ึน จํานวนวันตองนอยกวา 5 วัน  ดังน้ันท่ีเปนเชนน้ีผิดตรงไหน ในท่ีน้ีจะพบวา  สัดสวน
หมายถึงอัตราสวนท่ีเทากัน  ดังน้ันเมื่อนักเรียนเขียนสัดสวนตองแนใจวา อัตราสวน 2 อัตราสวนน้ันเทา กัน
หรือไม ในท่ีน้ีจะพบวา การเขียนสัดสวนท้ังสองกรณีไมถูกตอง ดังน้ันการหา อัตราสวนท่ีเทา กันทําอยา งไรมี
นักเรียนบางคน ไดเสนอวาใหกลับเศษสวนขางใดขางหน่ึงเสีย ก็จะไดคําตอบท่ีเปนไปได ซ่ึงวิธีคิดดังกลา ว ก็ไม
สามารถแนใจไดวาคําตอบท่ีไดจะถูกตองเสมอไป ดังเชนถาเขียนสัดสวนดังกรณีท่ี 1 โดยลองกลับเศษสวนขา ง
ใดขางหน่ึง จะทําใหไดผลดังน้ี  

                          10 X
=

5 15
    จะไดคําตอบของ X  เปน  30  วัน ซ่ึงไมถูกตอง  

แตในกรณีท่ีเขียนสัดสวนดังกรณีท่ี 2  ถากลับเศษสวนขางใดขางหน่ึงจะสามารถหาคําตอบท่ีถูกตองได ซ่ึงทํา
ใหเกิดขอสงสัยวาถาเชนน้ันวิธีการเขียนสัดสวนท่ีถูกตองควรเปนเชนไร       

วิธีคิด    คนงาน   10   คน     ทํางาน เสร็จในเวลา       5           วัน   

             คนงาน    1  คน      ทํางานน้ีเสร็จในเวลา    5×10      วัน    

              สมมุติคนงาน  15  คนทํางานเสร็จในเวลา    X        วัน 

              ดังน้ันคนงาน    1  คนทํางานเสร็จในเวลา    15X     วัน  

             ดังน้ันจะไดวา                   5×10     =    15X          ….  (1)    
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            นํา         5×15   หารท้ังสองขางของสมการ (1)   

            ดังน้ันสัดสวนท่ีถูกตองคือ    10 X
=

15 5
           …. (2) 

            หรือนํา   10×15 หารท้ังสองขางของสมการ (1)  

                   จะไดสัดสวนเปน          5 X
=

15 10
           …. (3) 

             จาก สัดสวน (2) และ (3) หาคา  X   ไดเปน 1
3

3
  วัน  น่ันคือ คนงาน 15 คนทํางานช้ิน เดียวกันจะแลว

เสร็จใน 1
3

3
 วัน  

 
ขอผิดพลาด 8)   00 0=    

    มีนักเรียนบอกวาจํานวนจริงใด ๆ ยกกําลังศูนยแลวเปน 1 น่ันคือ 0 1, 0a a= ≠ ซ่ึงเปนจริง แตขอสรุปท่ีวา  
ดังน้ันถา  0a =   จะไดวา 00 0=   ขอสรุปน้ีถูกหรือไม  

 สําหรับการสรุปวา 00  มีคาเปนเทาใดยังมีขอท่ีตกลงกันไมได   

          บางทานใหนิยามไปเลยวา 00 1=  โดยมีความคิดวา 

   00      หมายถึงการไมไดคูณกันเลยของศูนย  ( an empty product of Zeros )  

          การอธิบายเชิงการจัด (combinatorial interpretation) ของ 00  คือจํานวนของความวางเปลาของสมาชิก
ของเซตวาง  ซ่ึงจะไดวา 00   ม ีคาเปน 1  

          ในเร่ืองเซต  หมายถึงจาํนวนฟงกชันจากเซตวางไปยังเซตวาง  ซ่ึงจะไดวามีฟงกชันอยู 1 ฟงกชัน คือ
ฟงกชันศูนย  

          ในเร่ืองทฤษฎีบทของพหุนาม และอนุกรมกําลัง ท่ีวา พจนคาคงตัว (constant term) สามารถเขียนในรูป 
nax  สําหรับทุก ๆ  หรือ เอกลักษณท่ีไมเปนจริง สําหรับ 0x =  ยกเวนเมื่อ 00 1=   หรือทฤษฎีบททวินาม 

(binomial theorem) จะไมเปนจริงเมื่อ  0x =  ยกเวน 00 1=   
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        ในวิชาแคลคูลัสเชิงอนุพันธ (diferrential calculus) กฎเก่ียวกับการยกกําลัง (power rule)ไมจริง สําหรับ  
1n =  เมื่อ  0x =  ยกเวน 00 1=  

   อีกกรณีหน่ึง 00  เรียกวาเปนรูปแบบไมกําหนด   (indeterminate form) เปนการกลาวเก่ียวกับการหา ลิมิต
ของฟงกชันท่ีเก่ียวกับกับการดําเนินการทางพีชคณิตซ่ึง สามารถคํานวณไดโดยการแทนคาถาผลลัพธไมได
กําหนดลิมิตเร่ิมตน แลวนิพจนน้ันจะเรียกวา อยูในรูปแบบไมกําหนด  (indeterminate form)   เชน  ฟงก ชัน zz    
เปนฟงกชันท่ีนิยามบนเซตของจํานวนเชิงซอน โดยการเลือก  logz z zz e=  แตจะพบวา จะไมสามารถหา  log z  
ไดเมื่อ 0z =   ดังน้ันจึงจําเปนตองกําหนดฟงกชันน้ีวา เปนฟงกชันในโดเมนของจํานวนจริงบวก  

         ดังท่ีไดกลาวมาแลวการสรุปวา 00 0=   น้ันไมถูกตองแตจะกลาววา 00  อยูในรูปแบบยังไมกําหนดหรือ
เปนจํานวนท่ียังไมกําหนดวาจะเปนเทาใด น่ันเอง  แตอยางไรก็ดี  00 0≠   และจะพบขอสรุปดังตอไปน้ี 

                , 0a a+∞ −∞= +∞ =       เมื่อ   1 a< ≤ +∞  

                0 ,a a+∞ −∞= = + ∞      เมื่อ   0 1a≤ <  

               0 0 , ( )b b= +∞ = +∞     เมื่อ   0 b< ≤ +∞  

               0 , ( ) 0b b= +∞ +∞ =      เมื่อ   0b−∞ ≤ <  
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ประเทศไทย   :   ชวยกันคิดกอนจะคาน........พล ังงานนิวเคล ียร 
รุงเพชร   แข็งแรง  1 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพูดถึงพลังงานทางเลือกใหมท่ีสะอาดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม   บางคนอาจจะคิดถึงพลังงาน
ชีวภาพเปนอยางแรก   แตปจจุบันหลายประเทศดูเหมือนวาจะสนใจพลังงานนิวเคลียร   ดังจะ เ ห็นไดจากการ
ประชุมประจําปสภาวะอากาศโลกเปล่ียนแปลงของสหประชาชาติ (  World Climate Change Conference 2006 )  
ซ่ึงมีการหยิบยกพลังงานนิวเคลียรข้ึนมาเปนหัวขออภิปรายเสมือนเปนทางเลือกหน่ึงในการแกไขปญหาวิกฤติ
พลังงานและสภาวะอากาศเปล่ียนแปลง   ผลจากการประชุมสภาวะอากาศโลกเปล่ียนแปลงของสหประชา ติ มี
การคาดการณวา ภายในป พ.ศ. 2552 น้ี  ประเทศจีนจะกลายเปนผูผลิตมลพิษกาซคารบอนไดออกไซดสูงท่ีสุด
ในโลกแทนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปจจุบัน ตางก็ช้ีกันวาปญหาสภาวะโลกรอนเปนประ เ ด็นท่ีตองได รับ

การแกไขอยางเรงดวนท่ีสุด แตขณะน้ีเรายังไมแนใจวาอะไรคือทางออกของปญหาดังกลาว เน่ืองจากศักยภาพ
ของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตางๆ ในปจจุบันยังไมเพียงพอท่ีจะเปนทางเลือกแทนพลังงานฟอสซิลไดอยา ง
จริงจัง  

สรุปแลวพลังงานนิวเคลียรคือทางออกของปญหาดังกลาวหรือจะกลับกลาย เปนปญหาใหญของโลก
ตอไปในอนาคต  แลวประเทศควรจะพิจารณาพลังงานนิวเคลียรเปนทางเลือกดวยหรือไม ? 

 

 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  65000 
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หรือวานิวเคลียรคือคําตอบ... 

พลังงาน นิว เคลีย รอาจ เป นคําตอบของดา นความมั่ นคงทาง พลังงา น 
ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะพลังงานนิวเคลียรเปนเช้ือเพลิงท่ีใหพลังงาน
มหาศาล แตปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่ามาก  โดยการผลิตพลังงานในอัตราหน่ึง

พันวัตตตอช่ัวโมงน้ัน   พลังงานนิวเคลียรจะปลอยมลพิษกาซ CO2 ตํ่าเพียง  1- 6 กรัม  ซ่ึงเทียบเทา กับการผลิต
กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานลม หรือ แสงอาทิตย และตํ่ากวามลพิษจากการใชถานหินและกาซ   อีกท้ังมีความ
คุมคาทางเศรษฐกิจเพราะลงทุนเพียงคร้ังในเดียวในการกอต้ังโรงงานพลังงานนิวเคลียร และมีคา ใชจ า ย ในการ
ดําเนินการท่ีตํ่า  นอกจากน้ี นาย Alan McDonald เจาหนาท่ีอาวุโสดานพลังงานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (International Atomic Energy agency) หรือ IAEA  ยังช้ีใหเห็นวา พลังงานชีวภาพอาจไมใช
คําตอบของการพัฒนาท่ียั่งยืนก็เปนได  เพราะการผลิตพลังงานตองการพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวนมาก และอาจไป
เบียดบังพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกอาหารแกประชากรโลกท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วก็เปนได 

   ปจจุบันพลังงานนิวเคลียรไมเพียงแตเปนหน่ึงในพลังงานทางเลือกของประเทศพัฒนาแลว  ประเทศ
ตางๆ 31 ประเทศท่ัวโลกมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรท่ีกําลังเดินเคร่ืองใชงานอยู 439 แหง  และกํา ลังกอสรา ง
อยู 35 แหง ประเทศท่ีมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมากท่ีสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา 103 แหง  อันดับสองคือ
ประเทศฝร่ังเศส 59 แหง ตามดวยประเทศญ่ีปุน 55 แหง และกําลังกอสรางเ พ่ิม เ ติม อีกหน่ึงแหง  และประเทศ
รัสเซีย 31 แหงและอยูในระหวางกอสรางอีกหน่ึงแหง ประเทศเกาหลีใต 20 แหงและกําลังกอสรางเ พ่ิม เ ติม อีก 3 
แหง ประเทศอินเดีย 17 แหงและกําลังกอสรางอีก 6 แหง  แตประ เทศกํา ลังพัฒนาในเอเ ชีย ท่ีความตองการ
พลังงานสูงข้ึนมากเร่ือยๆ อยาง จีน และเวียดนาม  ก็มองพลังงานนิว เคลียร เปนอีกทางเ ลือกในการผลิต
กระแสไฟฟา โดยจีนกําลังสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเพ่ิมเติมอีก 5 แหง จากเดิมท่ีมีอยู 11 แหง สวนเวียดนามกําลัง
สรางโรงไฟฟานิวเคลียร ซ่ึงพรอมจะปฏิบัติการไดในป พ.ศ. 2560 และอินโดนีเซียเองก็กําลังพิจารณาท่ีจะสรา ง
โรงไฟฟานิวเคลียรดวยเชนกัน  สวนประเทศไทยมีโครงการท่ีอยู ในแผนท่ีจะใชโรงไฟฟา นิว เคลียรผลิต
กระแสไฟฟาในป พ.ศ. 2563  ขณะน้ีอยูในระหวางการศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานและการสํารวจสถานท่ีกอสรา ง
ท่ีเหมาะสมเพ่ือการอนุมัติใหดําเนินการตอไป 
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ท่ีตั้งของโรงไฟฟานิวเคลียรในดินแดนตางๆ ท่ัวโลก (ขอมูลป  พ.ศ. 2549) 

 

มุมมองของยุโรป : ทางเลือกสําหรับรัฐ ปญหาสําหรับประชาชน 

สําหรับในยุโรปแลว คณะกรรมาธิการยุโรปใหการสนับสนุนการผลิตไฟฟาพลังงานนิว เคลียรอยา ง
เปดเผย อีกท้ังใหการสนับสนุนตอโครงการทดลองเคร่ืองปฏิกรณพลังงานนิว เคลียร  ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) ซ่ึงมีโรงงานตนแบบท่ีประเทศฝร่ังเศสอีกดวย อยางไรก็ตาม  ประเทศ
สมาชิกยังมีความเห็นตอพลังงานนิวเคลียรแตกตางกัน แมบางประ เทศ  เชน ออสเตรีย  ยังตอตานพลังงาน
นิวเคลียรอยู หรือ เยอรมนีท่ีมีนโยบายท่ีจะลดการใชพลังงานนิวเคลียรลง แตก็มีอีกหลายประ เทศท่ีไม เ พีย งแต
ใชพลังงานนิวเคลียรอยูแตสนใจท่ีจะกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเพ่ิมเติม เชน สาธารณรัฐเช็ก สหราชอาณาจักร 
หรือ ฟนแลนด 

อยางไรก็ตาม จากการสํารวจความเห็นประชาชนยุโรปพบวา สวนใหญยังคงไม เ ห็นดวย กับการใช
พลังงานนิวเคลียร  นอกจากน้ีองคกรอิสระตางๆ ก็สนับสนุนใหใชพลังงานชีวภาพ หรือพลังงานจากแหลงไม
หมดไปเชน ลม นํ้า และแสงแดด แทนการใชพลังงานนิวเคลียร  เน่ืองจากความกังวลดานความปลอดภัย  กาก-
กัมมันตภาพรังสี และนํ้าหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูง แมในดานของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดแลว พลังงาน
นิวเคลียรมีความสะอาดเทียบเทากับการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานลม หรือ แสงอาทิตย 

ดังน้ัน เราอาจกลาวไดวา แมสําหรับประชาชนและองคกรอิสระแลว  พลังงานนิว เคลียรยังคงมี
ภาพลักษณท่ีไมดีนัก และถูกมองวาอาจเปนส่ิงท่ีจะกอใหเกิดปญหาตอไปในอนาคตได   แตสําหรับฝา ย กําหนด
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นโยบายในยุโรปในหลายๆ ประเทศ รวมไปถึงคณะกรรมาธิการยุโรป  ท่ีตองคํา นึงถึงเ ร่ืองความมั่นคงดาน
พลังงานและการปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโตท่ีเรียกรองใหมีการลดการปลอยกาซคารบอนแลว พลังงานนิว เคลียร
ถูกมองเปนทางเลือกท่ีจะชวยแกไขปญหาดังกลาว 

ประเทศไทย: นิวเคลียรจะเปนคําตอบไดหรือไม 

ประเทศไทยเคยวางแผนจะสรางโรงงานพลังงานนิวเคลียรมาแลวคร้ังหน่ึงในป พ.ศ. 2509 แต ก็ตองพัก
โครงการไป  ในปจจุบันพลังงานหลักของประเทศไทยคือนํ้ามันและกาซ แตสภาวการณปจจุ บันมีปญหาจาก
ราคานํ้ามันในตลาดโลกท่ีมีความผันผวนสูง อีกท้ังแหลงกาซสํารองในประเทศก็จะมีใชไดอีกไม ก่ีทศวรรษ  แม
เราจะสามารถพ่ึงพากาซนําเขาจากพมาได แตสถานการณภายในของพมาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทําใหการ
พ่ึงพากาซจากพมาอาจไมนํามาซึ่งความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทย   นอกจากน้ี แรงกดดันจาก
นานาชาติท่ีตองการใหลดการปลอยกาซคอรบอนไดออกไซด เชน การท่ีสหภาพยุโรปเ ร่ิมมีทา ท่ี ท่ีตองการให
ประเทศกําลังพัฒนาเขารวมพิธีสารเกียวโต หลังจากขอตกลงในชวงแรกจะสิ้นอายุในป  พ.ศ.  2555 น้ี ทํา ให
ประเทศไทยอาจตองเรงหาแหลงพลังงานใหมมาแทนพลังงานประเภทฟอสซิลท่ีใชอยูในปจจุบันอยางจริงจัง  

แมอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานนิวเคลียร ไมวาท่ี Chernobyl ในอดีตสหภาพโวเวียต (พ.ศ. 2529)  Three 
Mile Island ท่ีสหรัฐฯ (พ.ศ. 2522) หรือ Windscale ท่ีสหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2500) อาจแสดงใหเห็นวา  ไมวา
พลังงานนิวเคลียรจะมีขอดีสักเพียงใด แตถามีการดูแลจัดการท่ีไมดีเพียงพอ ก็จะกลายเปนอันตรายอยา งยิ่ งย วด 
ถึงกระน้ันก็ยังพบวาความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหมท่ีโรงไฟฟานิวเคลียร Windscale ของอังกฤษในป  พ.ศ. 
2500 โรงไฟฟา Three Mile Island ของสหรัฐ ในป พ.ศ. 2522  และอุบัติเหตุของโรงไฟฟา  Chernobyl พ.ศ. 
2529  ในยูเครนมีผูเสียชีวิตนอยกวาอุตสาหกรรมนํ้ามันและถานหินอยา งเ ทียบกันไมได    ประกอบกับใน
ระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรแบบใหมท่ีมีความปลอดภัย สูงกวา เมื่อ 20 
หรือ 30 ปท่ีแลวมาก ทําใหลดความเสี่ยงท่ีมีนอยอยูแลวลงไปอีก  

(สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย; http://www.nst.or.th/article/article491/article4903.html)  

อน่ึง หากคํานึงถึงความมั่นคงดานพลังงานและกระแสเรียกรองจากนานาชาติท่ีตองการใหทุกประ เทศ
ใสใจเร่ืองโลกรอนข้ึน นอกจากน้ี การท่ีประเทศเพ่ือนบานเร่ิมมีการสรา งโรงงานนิว เคลียร  ก็หมายความวา 
อยางไรก็ตามประเทศไทยก็ไมไดอยูในสถานะท่ีจะ “ปลอดภัย” จากอุบัติภัยนิวเคลียรอีกตอไป  
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          โรงไฟฟานิวเคลียร เชอรโนบิล                    โรงไฟฟานิวเคลียร ทรีไมลไอสแลนด  

 

ทามกลางกระแสโลกท่ีประเทศตางๆ เร่ิมมองพลังงานนิวเคลียร เปนหน่ึงในทางเ ลือกน้ันเปนเพราะ
อะไร หรือวาจะถึงเวลาแลว...ท่ีประเทศไทยเองก็ควรจะหันมาพิจารณาพลังงานนิวเคลียรเปนทางเลือก 

สถานการณการผลิตพลังงานไฟฟาจากนิวเคลียรของโลก 

ลําดับสิบประเทศแรกท่ีมีจํานวนเตาปฏิกรณนิวเคลียรมากท่ีสุด คือ 1. สหรัฐอเมริกา 104 เตา 2. ฝร่ังเศส  
59 เตา 3. ญ่ีปุน 52 เตา 4. รัสเซีย 30 เตา 5. สหราชอาณาจักร 23 เตา 6. แคนาดา 22 เตา 7. สาธารณรัฐเกาหลี  19 
เตา 8. เยอรมนี 18 เตา 9. อินเดีย 14 เตา 10. ยูเครน 13 เตา 

สัดสวนการผลิตไฟฟาจากนิวเคลียร และจากแหลงพลังงานอ่ืนๆ  พบวาการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นิวเคลียรท่ัวโลก มีสัดสวนคิดเปน 7 % ของพลังงานท่ีใช ท้ังหมด ซ่ึงมี สัดสวนดังน้ี (ขอมูล พ.ศ.  2543) 
นํ้ามันดิบ 34.9 %  ถานหิน 23.5 % แกสธรรมชา ติ 21.1 % เ ช้ือเพลิงกลับมาใชใหม  และจากขยะ  11.0 % 
นิวเคลียร 6.8 %    พลังนํ้า 2.3 %  และอ่ืน ๆ 0.5 % 

หากพิจารณาเฉพาะการผลิตพลังงานไฟฟาท่ัวโลก สามารถแยกแหลงท่ีมาของพลังงานไดดังน้ี ถานหิน 
39.1 % แกสธรรมชาติ 17.4 % พลังนํ้า 17.1 % นิวเคลียร 16.9 % นํ้ามันดิบ 7.9 %  อ่ืน ๆ 1.6 % 

ในปจจุบัน พลังงานไฟฟาจากนิวเคลียรเปนแหลงพลังงานสํา คัญหน่ึงของโลก โดยมี  32 ประเทศท่ี
สามารถผลิตไฟฟาไดจากนิวเคลียร โดยมีเตาปฏิกรณท่ัวโลกอยูจํานวน 439 เตา และสามารถผลิตกระแสไฟฟา
ได 357 GWe (พันลานวัตต) โดยแบงตามเขตภูมิศาสตรไดดังน้ี 

ทวีปอเมริกา 5 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา บราซิล แคนาดา เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา  
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ทวีปยุโรป 19 ประเทศ ไดแก อารมีเนีย เบลเยียม บุลกาเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เ ยอรมนี 
ฮังการี ลิธัวเนีย เนเธอรแลนด โรมาเนีย รัสเซีย สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวี เดน สวิตเซอรแลนด  ยู เครน 
และสหราชอาณาจักร  

ทวีปเอเชีย 7 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย ญ่ีปุน คาซัคสถาน สาธารณรัฐเกาหลี ปากีสถาน และไตหวัน 

ทวีปแอฟริกา 1 ประเทศ ไดแก แอฟริกาใต 

ประเทศท่ีกําลังกอสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียร มี 55 โรง ใน 14 ประเทศ  

ประเทศท่ีมีโครงการสรางเตาปฏิกรณนิวเคลียร สวนใหญอยู ในประ เทศแถบเอเ ชีย  และยังมีความ
แนนอนในการสรางเพ่ิมข้ึนใหมอีกในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 

 

 

โรงไฟฟานิวเคลียร Bilibino ในไซบีเรีย  

 

Sizewell B, เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรท่ีใหมท่ีสุดของอังกฤษ สรางในป ค.ศ .1980 
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ป พ.ศ. 2550 ท่ัวโลกมีการเสนอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจํานวน 214 แหง ในจํานวนน้ีอยูในประเทศจีน 
86 แหงและอินเดีย 15 แหง ถานับเปนประเทศก็มีเพียง 23 ประเทศ ในจํานวน 23 ประเทศน้ี สวนมากก็เปนการ
สรางเพ่ิมจากท่ีมีอยูแลว ท่ีเปนการเสนอสรางใหมคร้ังแรกของประเทศมี เ พีย งไม ก่ีประ เทศ  เชน ประเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม (ยังไมทราบวาโรงไฟฟานิวเคลียรเวียดนามจะมีหนาตาเปนอยางไร แตชาวเวียดนาม 
85 ลานคนกําลังจะไดใชไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรกอนคนอ่ืนในอนุภูมิภาคน้ี ( www.manager.co.th) 

 

โรงไฟฟานิวเคลียรกาเตอโนม (Catenome) ในฝรั่งเศส 

 

 
                     

   โรงไฟฟานิวเคลียรโคเบิรก (Koeberg) ทางตอนเหนือเมืองเคปทาวน  (Cape Town)                
ในแอฟริกาใตมี กําลังผลิตหนวยละ 900 เมกะวัตต  
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรและมาตรฐานความปลอดภัย 

ปจจุบันมีโครงการความรวมมือระดับนานาชาติท่ีสําคัญ 2 รายการไดแก 

1. International Forum “ Generation IV” เปนโครงการรวมระหวาง 10 ประเทศไดแก  อาร เ จนตินา 
บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต เกาหลีใต และ สวิตเซอรแลนด เ พ่ือ
พัฒนาระบบการผลิตพลังงานนิวเคลียรใหมรุนใหม ท่ีเรียกวา Generation IV ข้ึนภายในป พ.ศ. 2573 

2. INPRO หรือ Innovative Nuclear Reactors and Fuels Cycles มีสมาชิกประกอบดวย  อาร เ จนตินา 
บราซิล บุลกาเรีย แคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต ปากีสถาน รัสเซีย สเปน สวิตเซอรแลนด 
เนเธอรแลนด ตุรกี และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  โดยมีวัตถุประสงคในการรวม กันสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีนิวเคลียร ท่ีปลอดภัย ยั่งยืน ประหยัด เพ่ือตอบสนองความตองการทางพลังงานในศตวรรษท่ี 21  

การจัดการกับขยะกัมมันตภาพ 

หลายประเทศ กําลังทดลองหาวิธีการลดเวลาแพรรังสีของไอโซโทป  ดวย เทคนิคตา งๆ  เ พ่ือชวยลด
ปญหาการเก็บขยะท่ีมีสารกัมมันตภาพตกคาง  การจัดการกากกัมมันตรังสีเหลา น้ีสามารถดํา เ นินการโดย เ ก็บ
เช้ือเพลิงใชแลวไวในอางนํ้าภายในอาคารเคร่ืองปฏิกรณปรมาณูเปนการช่ัวคราว เ พ่ือรักษาความเสถียรเปน
ระยะเวลา 30 ป กอนท่ีจะนําสงไปฝงหรือจัดการในรูปแบบตางๆ  นอกจากน้ีก็มีทางเลือกอ่ืน เชน การสงกากท่ี
ใชแลวน้ี (ซ่ึงยังมีศักยภาพดานพลังงานเหลืออยู) กลับไปเสริมสมรรถนะและนํากลับไปใช เปนเ ช้ือเพลิงใน
โรงไฟฟานิวเคลียรไดอีก  

การวิจัยเก่ียวกับความปลอดภัย 

The OECD Halden Reactor Project  ท่ีเมือง Halden ประเทศนอรเวยเปนตัวอยางหน่ึง ท่ีมีการวิจัย ซ่ึง
ดําเนินมากวา 40 ปแลว โดยมีหนวยงานนับรอย จาก 20 ชาติมาศึกษาเร่ืองเช้ือเพลิง การพัฒนาประสิทธิภาพเตา
ปฏิกรณ และความปลอดภัยในระหวางการผลิตพลังงาน  (OECD คือองคกรความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ยอมาจาก Organization for Economic Cooperation and Development ) 

การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน  

นักวิทยาศาสตรกําลังใหความสนใจกับเช้ือเพลิงไฮโดรเจน เพ่ือใชทดแทนนํ้ามัน และ  สามารถพัฒนา
เปนพลังงานสําหรับยานพาหนะในอนาคตได อยางไรก็ตาม รูปแบบการผลิตไฮโดรเจน ในปจจุ บัน ยังเปน
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กระบวนการท่ีใชกาซธรรมชาติ และทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด  ดังน้ัน ขณะน้ีงานวิจัยตา งๆ  กํา ลัง
พัฒนาการผลิตไฮโดรเจน ดวยพลังงานนิวเคลียร ซ่ึงจะลดปญหาการสราง CO2 ได  

มาตรฐานความปลอดภัยในปจจุบัน 

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) และ องคการพลังงานนิว เคลียร  ( NEA) ระบุวา 
มาตรฐานความปลอดภัยของการกอสรางเตาปฏิกรณนิว เคลียร  การควบคุมดูแลระหวา งการผลิตพลังงาน
นิวเคลียร และการขนสงขยะกัมมันตภาพในปจจุบันเปนท่ีนาพอใจ  

จากปญหาการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสีจากเตาปฏิกรณท่ี Chenobyl ในป พ.ศ.  2529   IAEA จึงได
จัดต้ัง WANO – World Association of Nuclear Operators ข้ึน และใหความสนใจตอความปลอดภัยของเตา
ปฏิกรณมากข้ึน ท้ัง IAEA และ WANO ตางก็ทํางานรวมกันในการสรางเครือขา ยนานาชา ติ เ พ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูลการรักษาความปลอดภัยรวมกัน มุงผลักดันใหเกิดการกําหนดขอตกลงรวมกัน และวิ เคราะหความ เสี่ย ง
ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในดานความปลอดภัยในการขนสง จากสถิติการขนสงขยะกัมมันตภาพรังสี ต้ังแตป  พ.ศ.  2514 มีการ
ขนสงเช้ือเพลิงใชแลว และขยะกัมมันตภาพรังสี ทางรถไฟ ทางรถยนต  และทางเ รือ ซ่ึงรวมๆ  แลวมีขนาด
ประมาณ 50,000 ตัน ท่ีใชระยะทางกวา 30 ลานกิโลเมตร ซ่ึงยังไมเคยมีเหตุการณ ท่ีเ กิดการแตก และเ กิดการ
ร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสีแมแตคร้ังเดียว 

การดูแลรักษาระหวางท่ีเตาปฏิกรณกําลังทํางาน พบวาคาเฉล่ียการหยุดฉุกเฉิน เพ่ือมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของโรงงานไฟฟานิวเคลียรท่ัวโลก ไดลดลงเร่ือยๆ จาก 1.8 คร้ังตอ 7000 ช่ัวโมง  ในป  พ.ศ. 2533 เปน 
0.9 คร้ัง ตอ 7000 ช่ัวโมง ในป พ.ศ.  2544  ซ่ึงแสดงถึงระบบการจัดการ  และการผลิตของโรงงานไฟฟา
นิวเคลียรท่ัวโลกมีมาตรฐานดีข้ึน  

สําหรับปญหาเก่ียวกับการกําจัดขยะกัมมันตภาพรังสีน้ัน ประเทศฟนแลนด สวีเดน และ สหรัฐอเม ริกา 
กําลังจะสรางท่ีเก็บขยะกัมมันตภาพรังสีใตดิน ท่ีออกแบบมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงมาก ซ่ึงจะชวย ให เ กิด
ความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยไปยังคนรุนตอๆ ไปดวย (  ท่ีประ เทศฟนแลนดสรา งท่ี  Olkiluoto เ ร่ิม
สรางป พ.ศ. 2554 เร่ิมใชงานป พ.ศ. 2563  ท่ีสหรัฐอเมริกาจะสรางท่ี  Yucca Mountain กําหนดเปดใชป  พ.ศ. 
2553 สวนท่ีสวีเดน กําลังตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมอยู )  
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หลังจากเกิดเหตุการณกอการราย เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับพลังงานนิว เคลียร
ตางมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ในการติดตาม ควบคุม ดูแล เฝาระวัง สสาร และแหลงผลิต
สสารท่ีใชในการผลิตพลังงานนิวเคลียรทุกๆ แหง 

โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดบรรจุในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาโดยโรงไฟฟา นิว เคลียร
กําหนดใหมีโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2563-2564 รวมกําลังผลิต 4,000 เมกะวัตต  หรือจะ เทา กับปริมาณโรงไฟฟา
นิวเคลียร 4 โรงน้ัน ระยะเวลาการกอสรางตอโรงอยูท่ีประมาณ 6-7 ป 

จากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึน และผลกระทบจากสภาวะโลกรอนท่ีเดนชัด ทําใหรัฐบาล คมช.  (คณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ) อาศัยจังหวะน้ี เดินหนาโรงไฟฟาพลังงานนิว เคลียร ข้ึนมา ทันที  โดยการเรงออกมติ
คณะรัฐมนตรี อนุมัติใหเร่ิมศึกษาการจัดต้ังโรงไฟฟานิวเคลียรเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2551 ในเ บ้ืองตนใช
งบประมาณ 1,800 ลานบาท จากกองทุนอนุรักษพลังงานแหงชาติ 3 ปแรก (พ.ศ. 2551-2553) ต้ังเปา วา อีก    13 
ปขางหนาประเทศไทยตองมีโรงไฟฟาจํานวน 4 โรง เพ่ือผลิตไฟฟา 4,000 เมกะวัตต   

ขณะน้ี  นายณอคุณ สิทธิพงศ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในการพิจารณาปรับแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟา(PDP 2007) ใหมและมีการทบทวนโครงการลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานนิว เคลียรใหม
ดวย โดยขยายเวลาออกไปจากเดิมเปน 4 ป เพ่ือรอดูเทคโนโลยีใหมๆ (สํานักขาวอินโฟเควสท 16 ก.พ. 2552) 

 
          จังหวัดชัยนาทติดโผ  14  พื้นท่ีเปาหมายโรงไฟฟานิวเคลียร 

 แมอยูหางทะเลแตขนาบดวยแมนํ้าใหญ 2 สาย เสริมดานความปลอดภัยพิมพ เดียวโรงไฟฟาฝรั่งเศส 
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บทสรุป 
กระบวนการผลิตไฟฟานิวเคลียรน้ันเปนโรงไฟฟาพลังงานความ  รอนชนิดหน่ึง  ตนกํา เ นิดเ กิดจาก 

ปฏิกิริยาการแตกตัวของธาตุ ยูเรเนียม 235 ซ่ึงใหความรอนจํานวนมหาศาล เ พ่ือไปผลิตไอนํ้าไปหมุนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา แมจะมีสวนดีอยูบาง เปนพลังงานสะอาดปลอดกาซคารบอนไดออกไซด  ท่ีทํา ใหโลกรอน   แต
ประเด็นท่ีนาหวาดกลัวของโรงไฟฟานิวเคลียร คือเช้ือเพลิงใชแลว เพราะเช้ือเพลิงใชแลวจะ เหลือพลูโตเ นียม ท่ี
สามารถจะนําไปสูการสรางระเบิดนิวเคลียร พลูโตเนียม ซ่ึงมีขนาดเทากับลูกกอลฟก็มีอา นุภาพเ ทียบเทา กับ
ระเบิดในฮิโรชิมา และไมมีวันสลายตองมีวิธีการเก็บรักษาท่ีดีเยี่ยม  ผศ.ดร.ปรีชา  การฤทธ์ิ  อุปนายกสมาคม
นิวเคลียรแหงประเทศไทย บอกถึงวิธีการจัดการเช้ือเพลิงใชแลววา ตามกฎหมายโรงไฟฟานิวเคลียร  จะ เ ก็บไว
ในบอนํ้าท่ีมีความบริสุทธ์ิ โดยเก็บไว 3-5 ป ลักษณะพลูโตเนียมเก็บแบบแหงในถังซีเมนตปดอยา งมิดชิด และ
เก็บไวจนสิ้นอายุขัยของโรงไฟฟานิวเคลียร 30-40 ป  

ตอนน้ีเศรษฐกิจชะลอตัว ความตองการใชไฟฟาเลยยังไมเพ่ิมตามแผน ทําใชชะลอการสรา งโรงไฟฟา
ได  แตถาในอนาคต.... เราจะเอาไฟฟาจากไหนมาใชกัน ในเมื่อกาซธรรมชาติ และนํ้ามัน นับวันจะแพงข้ึนและ
จะหมดลง ........ และโรงไฟฟานิวเคลียรตองใชเวลาอยางนอยอีก 10 ป ถึงจะไดเร่ิมสราง แมวาการออกแบบและ
การกอสรางจะกินเวลานาน แตนาจะเปนเร่ืองดี ท่ีเราจะไดเห็นโรงไฟฟาแหงใหม ถาจะมีการเร่ิมตนต้ังแตวันน้ี 
  พวกเราเกือบท้ังหมด มีความวิตกในบางสิ่งบางอยา ง  ท่ี เ รา เ ห็นวามันไมใช เ ร่ืองปกติ และมีความ
หวาดกลัวมากกวาส่ิงท่ีเราทําอยูประจํา 

เรากลัวการเสียชีวิตจากเคร่ืองบินตก แตเราก็ยังขับรถไปบนถนนท่ีอันตรายเพ่ือไปข้ึนเคร่ืองบิน  
เรากลัวการเสียชีวิตจากกัมมันตภาพรังสี แตก็ไมกลัวตอความเสี่ยง ในการตายอยางทุกขทรมานจากผล

ของการสูบบุหร่ี ความอวน และแอลกอฮอล 
ความไมเช่ือถือตอพลังงานนิวเคลียรของพวกเรา  สวนหน่ึงอาจจะไมมี เหตุผล แต เปนเ ร่ืองของ

ความรูสึก   
อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับแนวทางดําเนินการยังคงมีความสําคัญ  รวม ท้ังการ

คํานึงถึงความปลอดภัยของสวนรวมเปนสําคัญท้ังในปจจุบันและอนาคต  จึงถือเปนหนา ท่ีท่ีเ รา ทุกคนควรให
ความสนใจ  และรัฐบาลมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเผยแพรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแหลงพลังงานนิว เคลียร
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ  และเ พ่ือ
ปองกันมิใหเกิดการกระแสคัดคานโดยไรเหตุผลในอนาคต  
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แหลงสืบคนขอมูล  

1. ศูนยกลางความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร : NSTKC  (http://www.stkc.go.th/index.php) 

2. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 28 (http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK28/chapter7/chap7.htm) 

3. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org) 

4. บทความสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย (http://www.nst.or.th/article/notes01/article010.htm) 

5. กระทรวงพลังงาน (http://www.energy.go.th/moen/KnowledgeDetail.aspx?id=61) 

6. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (http://www.oaep.go.th/nuclear_power/) 

   7 . สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต ิ(องคการมหาชน)  (http://www.tint.or.th/) 

8. ทรรศนะของคณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโร  (http://news.thaieurope.net/content/view/1942/170/) 

   9 . หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 20 มีนาคม  2552(http://www.oaep.go.th/nuclear_power/doc/nuclear_news200352.pdf) 

10. หนังสือพิมพToday  20 พ.ค. 2552 (http://www.oaep.go.th/nuclear_power/doc/200552_1.pdf) 
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การจัดการความปลอดภัยภายในองคกร 

สมหมาย     แมนมณี 1  

   

การทํางานภายในองคกรยอมเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร ซ่ึงตองทํา งานผานระบบเครือขา ย  และมี
ซอฟตแวรไวใชงาน ดังน้ันขอมูลในองคกรจึงมีความสําคัญ ขอมูล (Data) เปนขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เมื่อนํามาผาน
กระบวนการอยางใดอยางหน่ึงแลวทําใหไดสารสนเทศ (Information) ท่ีเปนประโยชน ความปลอดภัยภายใน
องคกรเพ่ือรักษาขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเปนประโยชนขององคกรจึงเปนเร่ืองท่ีตองคํานึงถึงเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.  การทํางานภายในองคกร 

ท่ีมา :  http://courseware.payap.ac.th/docu/sc312/slide/lesson3.ppt 
 

 การควบคุมความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ (Information Security) มีองคประกอบดังน้ี 
1.  การกําหนดนโยบายในองคกร (Policies) 

  ผูบริหารองคกรควรมีการกําหนดนโยบายเพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในองคกรของตนเอง  
จะออกเปนกฎหรือระเบียบปฏิบัติอะไรก็ได เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดระมัดระวังและกระทําไปในทิศทางเดียวกัน 
นโยบายควรแบงออกเปนดานตางๆดังน้ี 
   1.1.นโยบายในการจัดการขอมูลขาวสาร (Information Policy) 
   1.2.นโยบายในการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย (Network Policy) 
   1.3.นโยบายการใชงานบนระบบเครือขาย  (Usage Policy) 
 
 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  65000 
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รูปท่ี 2.  ความเกี่ยวของกันของนโยบายในดานตางๆ 

2. การควบคุมความปลอดภัยของระบบโดยฮารดแวร (Hardware Control) 
  ภายในองคกรจะตองมีระบบเครือขายท่ีใชอุปกรณท่ีไดมาตรฐานมี คุณภาพเ พีย งพอ เ พ่ือกอให เ กิด
เสถียรภาพและความปลอดภัย การลงทุนในดานเคร่ืองมือจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดขององคกรและ ข้ึนอยู
กับระดับความปลอดภัยท่ีเลือกใชเชนกัน  

 

รูปท่ี 3.   ตัวอยางเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีระบบความปลอดภัย 
ท่ีมา : http://www.cyfence.com/it-security/services/smart_log.html 

 

 

รูปท่ี 4.   ตัวอยางการวางระบบเครือขายในองคกร 
ท่ีมา : http://courseware.payap.ac.th/docu/sc312/lesson4/lesson04.html 

ขอมลูขาวสาร ระบบเครือขาย ผูใชงาน 
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รูปท่ี 5.  การปองกันระบบเครือขายในองคกรดวยอุปกรณ 
ท่ีมา :  http://courseware.payap.ac.th/docu/sc312/lesson4/lesson04.html 

 

3. การควบคุมรักษาความปลอดภัยโดยตัวซอฟตแวร (Software Control) 
  การรักษาความปลอดภัยดวยซอฟตแวรสามารถแบงไดเปน 3 แบบดังน้ี 
   3.1. การควบคุมความปลอดภัย โดยระบบปฏิบัติการ (Operating System Control) ควรเ ลือกใช
ระบบปฏิบัติการท่ีมีระบบความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการท่ีใช กันโดย ท่ัวไปเชน Windows, UNIX, LINUX 
ฯลฯ 
   3.2.  การควบคุมความปลอดภัยดวยซอฟตแวร(Internal Program Control) ปจจุ บันในองคกรตา ง  ๆ 
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิว เตอร  พ.ศ.  2550 ซ่ึงจะตองจัดเ ก็บ
รายการทํางานของผูใชงานตลอดเวลา  เพ่ือจะไดติดตามและตรวจสอบไดในภายหลัง 
 

 
รูปท่ี 6.   ตัวอยางโปรแกรมท่ีมีการจดัเก็บรายการใชงานของผูใชงาน 

ท่ีมา  :  http://www.cyfence.com/it-security/services/secure_log_management.html 
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รูปท่ี 7.  การเขารหัส/ถอดรหัสขอมลูดวยกุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะในระบบเครือขาย 
ท่ีมา :  http://courseware.payap.ac.th/docu/sc312/lesson4/lesson04.html 

 

 

รูปท่ี 8.   การเขารหัส/ถอดรหัสขอมลูดวยเทคนิคลายเซ็นตอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีมา  : http://courseware.payap.ac.th/docu/sc312/lesson4/lesson04.html 

 

4. การปองกันทางกายภาพ (Physical Control)  
   เปนการระวังปองกันในสถานท่ีตางๆ  ดวยการเฝาดูพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร อาจจะมีการจา ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือติดต้ังกลองวงจรปดไวตามสถานท่ีตางๆ อาจจะพัฒนาและออกแบบใหระบบ
มีการเช่ือมตอกับระบบกลองวงจรปด Closed-Circuit Television (CCTV) โดยผานเครือขายอินเทอร เ น็ต ทํา
ใหสามารถติดตามตรวจสอบไดทุกท่ีทุกเวลา 
  สรุป  การรักษาความปลอดภัยในองคกรจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากในยุคปจจุบัน  ประกอบกับรัฐบาลได
ออกพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ทําใหทุกองคกรตองปฏิบัติตาม 
ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบในแตละองคกร ท่ีจะตองเร่ิมกําหนดนโยบายความปลอดภัยภายในองคกร 
และลงมือกระทําตามนโยบายกําหนดไว เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยขององคกรตอไป 



วารสารวิทยาศาสตร  ปท ี่ 10  มกราคม-ธันวาคม  2552  

 

- 88 - 
 

เครือขายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร 

รติวัฒน   ปารีศรี 1  

 
เครือขายสาธารณะ หมายถึง การท่ีคนสามารถทําความรูจักกันและเ ช่ือมโยงติดตอกันในรูปแบบใด

รูปแบบหน่ึง หรือในกรณีท่ีมีการเช่ือมโยงผานเครือขาย  internet เปนสังคมท่ีผูใชเขียนและอธิบายความสนใจ 
และกิจกรรมท่ีไดทํา  และเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู อ่ืน โดย กิจกรรมในเครือขา ย สังคม
ออนไลน มักจะประกอบดวยการแช็ต (chat) สงขอความ  สงอีเมล วิ ดีโอ เพลง  อับโหลดรูป  บล็อก ฯลฯ  
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมประกอบดวยโหนด ซ่ึงอาจจะเปนคนหรือองคกร ซ่ึงเช่ือมโยงกันดวยความสัมพันธ
กันในลักษณะตางๆกันออกไป ท้ังแนวคิดความสนใจในเร่ืองเดียวกัน มีความขัดแยงและไม เ ห็นดวย ในเ ร่ือง
เดียวกัน  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  65000 
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ตัวอยางสังคมออนไลนท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือความตองการในการติดตอทางธุรกิจหรือหาเพ่ือนในโลกไซเบอร ท่ี เปน
ท่ีนิยม ไดแก ไฮไฟว (hi5) เฟซบุก (FaceBook) มายสเปซ (MySpace) ออรกัต (Orkut)  ในเมืองไทยน้ัน hi5 มคีน
ใชกันมากท่ีสุด    
 
เครือขายสาธารณะ ไดแบงออกเปนประเภทใหญดังน้ี  

1. Identity Network 
เปน Social Network แบบเผยแพร  “ตัวตน”     เชน Myspace ,Hi5, Facebook 

2. Creative Network 
เปน Social Network แบบเผยแพร  “ผลงาน”    เชน YouTube, Flickr, Multiply 

3. Interested Network 
เปน social Network แบบ  “ความสนใจตรงกัน”   เชน dig, LibraryThing, del.icio.us, 43Things 

4. Collaboration Network 
เปน Social Network แบบ “รวมกันทํางาน”   เชน wikipedia, Linux, Google Earth 

5. Gaming/Virtual Network 
เปน Social Network แบบโลกเสมือน เชน home, XBOXLive, Ragnarok, World WarCraft, 
SecondLife 

6. Professional Network 
เปน Social Network แบบใชงานในอาชีพ   เชน Salesforce.com, Linkedin 
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ตัวอยาง social network 
Hi5 http://www.hi5.com 

 

เนนการตกแตงหนาตาของตนเองใหสวยงาม ดึงดูดคนมาเขา ฝาก Profile ของตนเองไวได  (คลา ย กับ 
blog) แตจุดเดนของมันอยูท่ีระบบ network ท่ีเรามีโอกาสไดทําความรูจักกับคนใหมๆ หรือบังเ อิญเจอเ พ่ือเกา
สมัยมัธยมเมื่อหลายสิบปกอน หรือเพ่ือนของเพ่ือน  

ขอด ี
1. มีโอกาสไดเพ่ือนใหมๆ และติดตอกับเพ่ือนเกาๆท่ีบางคนอาจจะเลือนหายไปกับความทรงจํา 
2. มีการเก็บรักษาความเปนสวนตัว 
3. วิธีการสมัครงายและวิธีการทํา list ใหสวยงามก็งาย 
4. ดูทันสมัยและใชงานงาย 

ขอเสีย 
1. มีการพัฒนา เว็บอาจจะลมในบางคร้ัง 
2. ใสลูกเลนและปรับแตงอะไรไดไมคอยเยอะ มี  pattern  อยูแลว   ก็จะปรับได เฉพาะสวนของ  

แบ็คกราวน สี ใสเพลง video clip 
3. ไมมีประโยชนเทาบล็อก เพราะคนเขามาอยูรูปเปนสวนใหญ  
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My space http://www.myspace.com 

 

 เปนเครือขายชุมชน ท่ีใหบริการ บล็อก การเก็บภาพ วิดีโอ ดนตรี และเช่ือมโยงเขากับกลุมคนอ่ืน  

 ขอด ี
1. มีลูกเลนมากกวาท่ีอ่ืน เชน ในสวนของ Layout, Music, Photo 
2. มีการแสดงใหเห็น ใน contact list ของ MSN อีก 
3. สามารถจะกําหนดสิทธิท่ีจะเขาดูไดหลายระดับ  
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Face Book  http://www.facebook.com 

 

 
Wikipedia http://th.wikipedia.org 
เปนสารานุกรมเสรีท่ีใครๆก็สามารถเพ่ิมศัพทและนิยามลงไป รวมท้ังยังแกไขขอมูลรวมกันได 
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Youtube http://www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

YouTube เปนเว็บไซตแลกเปล่ียนภาพวิดีโอท่ีมี ช่ือเ สีย งมากท่ีสุด ท่ีสํา คัญทุกอยา งท่ีน่ีฟรี โดยใน
เว็บไซตน้ี ผูใชสามารถใสภาพวิดีโอเขาไป เปดดูภาพวิดีโอท่ีมีอยู และแบงภาพวิดีโอ เหลาน้ีใหคนอ่ืนดูไดดวย 
ใน YouTube จะมีบริการแสดงภาพวิดีโอซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีของ Adobe Flash ในการแสดงภาพวิ ดีโอ Adobe 
Flash หรือท่ีหลายๆ คนรูจักในช่ือของ Macromedia Flash หรือ Flash  (แฟลช) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีนิยมมาก ใน
การทําภาพแอนิเมช่ันและการทําโปรแกรมเล็กๆ ท่ีใชสรางปฏิสัมพันธกับผูเขาชมเว็บ  โดยมีซอฟตแวร  ระบบ 
และอุปกรณหลายชนิดท่ีสามารถสรางแฟลช  และแสดงแฟลชได แฟลชจึงสามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย 
ไมวาจะเปนสรางแอนิเมช่ัน โฆษณา สรางสวนประกอบของหนาเว็บ รวมภาพวิดีโอเขาไปในหนา เว็บ  รวมถึง
การสรางพอรทัล 
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Digg http://www.digg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter  http://twitter.com 
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SecondLife http://www.thaisecondlife.net 

 

          
         คําจํากัดความ "Second Life"  อยูในอินเตอเนทเต็มไปหมด บางคนบอกวา เปนแค เกมออนไลน

รูปแบบหน่ึง  อีกหน่ึงสินคาไฮเทคท่ีแหวกแนว  ชองทางสําหรับขาย cybersex? แตนักพัฒนาโปรแกรมหลายคน 
ยกยองวาเปน นวตกรรมของอนาคต หรือส่ิงประดิษฐในยุคหนา นักธุรกิจและนักการตลาดจํานวนมาก มองวา
ในอนาคตอันใกล Second Life จะเปนทางเลือกของการลงทุนและ ส่ือโตตอบท่ีทรงพลังท่ีสุด 

        Second Life เปนโปรแกรมโลกจําลอง 3 มิติซ่ึงทุกคนสามารถสมัครเขารวมได ขอเพียงมีคอมพิว เตอร 
และอินเตอเนท หลังจากสมัครผานเขาไป ผูใชไดควบคุม   "Avatar"  หรือตัวละครหน่ึงตน โดยสามารถใช 
avatar ทองเท่ียวไปยังโลกของ Second Life พบปะเพ่ือนฝูง ชอปปง เ ท่ีย ว เลนเกมหรือทํา กิจกรรมตา งๆ  ถา
อยากจะลงหลักปกฐาน ก็หาซ้ือท่ีดินเพ่ือสรางบานหรือเปดรานคาขายสินคา ให  avatar ตนอ่ืนๆ  ฟงดูไอเ ดีย
อาจจะไมแตกตางจากเกมออนไลน แตแกนแทท่ีทําให Second Life โดดเดนแตกตางจากโปรแกรมอินเตอเนท
ท่ัวไปก็คือ 

            1. ทุกอยางในโลก Second Life ถูกสรางจากนํ้ามือของผู เ ลนท้ังส้ิน หมาย ถึง  ตึกอาคาร, ถนน, 
รถยนต, ยานอวกาศ, เสาไฟฟา, ตูเย็น, ถังขยะ, เส้ือหนาว, รองเทาสนสูง, ชอน/ซอม, หรือกระ ท่ัง  "มด" ท่ี เ ห็น
เดินอยูตามพ้ืนดิน ทุกส่ิงทุกอยางเกิดข้ึนไดอยางไร? ...เ กิดจากภายในโปรแกรม  Second Life ไดผนวกเอา
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เคร่ืองมือ 3 มิติเอาไว เพ่ือใหผูเลนมีอิสระท่ีจะสรางวัตถุหรือส่ิงของใดๆก็ได ดังน้ันผูเลนทุกคน จึงมีสิทธิในการ
สรางสรรคส่ิงตางๆข้ึนมาอยางไรขีดจํากัด ปกปองทรัพยสินของตัวเอง! ...ภายใน Second Life ทุกส่ิงท่ีถูกสรา ง
ข้ึนจะถูกปกปองอยูภายใต IP Rights เปรียบเทียบคลายกับวาเปนกฎหมายลิขสิทธ์ิ น่ันคือทุกส่ิงท่ีสรา งตกเปน
กรรมสิทธ์ิของคุณ  คุณมีสิทธ์ิ  ท่ีจะแจกจาย หรือขาย เ พ่ือแลกกับเงินไดอยา งถูกตองตามกฎหมายการให
กรรมสิทธ์ิแกผูใชงานโปรแกรมในการถือครองสินทรัพยดิจิตอลเหลาน้ี ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนและ  ซ้ือขาย
สินคา และเกิดวงจรเศรษฐกิจข้ึนมา 

              2. Second Life น้ันมีสกุลเงินของตัวเอง คือ Linden Dollars (L$) ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเปนสกุล
เงิน US Dollars ($USD) ไดอยางถูกตองตามกฎหมายทุกประการ ผูคนใน Second Life จับจายซ้ือขายสินคาโดย
ใชเงินสกุลน้ี ประเทศแหงอนาคต? ...ต้ังแตเร่ิมออนไลนต้ังแตป  2003 ผูคนจํานวนมากเ ร่ิมสมัครเขามารวม
สังคมใน Second Life  ปจจุบันมีผูเลนหรือประชากรทะลุ 14 ลานคน ผนวกกับมีการซื้อขายและทํา ธุรกิจ เปน
วงเงินสูงกวา 1.8 ลานดอลลารสหรัฐตอวัน (ราวๆ  50 ลานบาทตอวัน)  ทํา ใหปจจุ บัน Second Life มีระบบ
เศรษฐกิจท่ีซับซอน มีคาเงินท่ีผันผวนแทบคลายคลึงกับเมือง หรือประเทศในโลกจริงๆ 
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รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development : R & D) 
 

ชุมพล   เสมาขันธ 1  

 การวิจัยเปนการแสวงหาความรูความจริงท่ีมีความเก่ียวพันกับสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย  เพีย งแต
จะเก่ียวของมากนอยเพียงใดเทาน้ัน  ซ่ึงการแสวงหาความรูความจริงของมนุษยมีมาต้ังแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน  
ความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุตางๆ ลวนเกิดจากการวิจัยท้ังส้ิน  และนับวันการวิจัยก็ยิ่งพัฒนามากยิ่งข้ึน  การ
วิจัยในยุคปจจุบันไมไดมุงหวังแคใหไดองคความรูใหมข้ึนมาเทาน้ัน  แตการวิจัยทุกวันน้ีมุ ง เนนถึงการนําไป
สรางผลิตภัณฑ และการเผยแพรผลิตภัณฑอันเปนผลจากการวิจัยดวย  ซ่ึง เ รียกการวิจัย ท่ีมี ลักษณะเชนน้ีวา  
“การวิจัยและพัฒนา” 

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนา มาจากคําวา Research and Development เรียกยอวา R & D ซ่ึงหมายถึง  การสราง
ผลิตภัณฑข้ึนมา  โดยอาศัยกระบวนการวิจัย  และดํา เ นินการประ เมินผลผลิตภัณฑ ท่ีสรา งข้ึนกอนทําการ
เผยแพรตอไป 

ความเปนมาของการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาเร่ิมมีรูปแบบท่ีชัดเจนมา กวา 5 ทศวรรษ   โดย เ ร่ิมจากแหลงอุตสาหกรรมท่ีมุ ง
ผลิตสินคา และผลิตภัณฑออกสูตลาดท่ีมีการแขงขันกันสูงข้ึน  การขยายตลาดสินคา สู ผูบริโภคจึงตองเนนท้ัง
คุณภาพสินคา ราคาตนทุน  และความนาเช่ือถือของผูผลิต  ดังน้ันทุกอุตสาหกรรมจึงมีการวิจัย เ พ่ือใหได
ผลิตภัณฑข้ึนมา และกอนจะนําไปใชไดทําการประเมินประสิทธิภาพ เมื่อเปนท่ีพอใจแลวจึงเผยแพร สูตลาด
ผูบริโภค 
 สําหรับประเทศไทย ไดเร่ิมใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาราวปลายทศวรรษท่ี  20 และตน
ทศวรรษท่ี 21 ไดใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก  จะเห็นไดจากการกําหนดทิศทางการวิจัย
ของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  ทิศทางการวิจัยของสถาบันการศึกษา  แมแตในปจจุ บันน้ีวิทย า นิพนธของ
บัณฑิตศึกษาหลายแหงกําหนดวาตองเปนวิทยานิพนธท่ีมีรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  

 
 
1ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาสถิติประยกุต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
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ลักษณะการวิจัยและพัฒนา 

 โดยแนวคิดพ้ืนฐานแลว  การวิจัยและพัฒนาน้ันมีพัฒนาการมาจากความเ ช่ือท่ีวาการสรรคสรา ง
ความรูเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑน้ันเปนการนําผลการวิจัยท่ีไดมาศึกษาหาจุดเดนจุดดอยของผลิตภัณฑ  เ พ่ือทําการ
แกไขปรับปรุงใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูบริโภคและเ พ่ือให เ กิดความเขา ใจ เ ก่ีย ว กับลักษณะของการ
วิจัยและพัฒนาไดดียิ่งข้ึน  จึงขอกลาวถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดังน้ี 
 1.   เปนการวิจัยประยุกต  ท่ีมุงนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหรือแกปญหา 
 2.   เปนการวิจัยเชิงประจักษ  มุงพิจารณาขอมูลเชิงประจักษเปนหลัก 
 3.   มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 4.   มีกระบวนการดําเนินท่ีตอเน่ืองกันในข้ันตอนตางๆ 
 5.   มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงทดลองเปนสวนใหญ เพ่ือทําการสรางผลิตภัณฑ 
 6.   มีการตรวจสอบประเมินผลของผลิตภัณฑ รวมท้ังมีการเผยแพรหรือการนําผลิตภัณฑไปใชใน 
วงกวาง 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
 เปนการวิจัยท่ีมีกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงเปนข้ันเปนตอนสอดคลองกันอยา ง
ตอเน่ือง ซ่ึงแบงการดําเนินงานเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจสภาพปญหา  และความตองการ 
 การดําเนินงานในข้ันตอนน้ี สามารถกระทําการวิจัยไดหลายประ เภท  แลวแตจุดมุ งหมาย ลักษณะ
ปญหาการวิจัย  ประชากรท่ีใชในการวิจัย  และอ่ืนๆ  สาระสําคัญของการดําเนินงานข้ันตอนท่ี  1 เ พ่ือศึกษา ถึง
สภาพปญหาตางๆ รวมท้ังสํารวจความตองการในการใชผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยู   นอกจากน้ียัง
สามารถศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัย  ส่ิงพิมพตางๆ เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธของลักษณะปญหา  และ
ความตองการใชผลิตภัณฑ  ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีศึกษาความสําคัญของปญหาการวิจัย   เ พ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวาจะยุติหรือดําเนินการข้ันตอไปหรือไม  มีความเหมาะสมหรือคุมคา เ พีย งใด  มีความจํา เปนมาก
นอยแคไหน  โดยพิจารณาประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1)   สํารวจสภาพปญหาวามีลักษณะของปญหาเปนอยางไร  ความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการแกปญหา  
แนวทางในการแกปญหา  รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับแกปญหา 
 2)   สํารวจความตองการวาในบริบทท่ีเปนอยูมีความตองการสิ่งใด  มีความ เรงดวนหรือไม   ศึกษา
แนวทางเพ่ือสนองความตองการใชงาน  อุปกรณหรือผลิตภัณฑประเภทใดท่ีจําเปนตองใช 
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 3)   การศึกษาเอกสาร  เปนการศึกษาถึงสภาพความเปนไปในอดีต และปจจุบันวามีการบันทึกส่ิงใดไว
บาง  มีปญหาหรือความตองการใด  โดยทําการสังเคราะหจากเอกสารเก่ียวกับปรัชญา  วิสัยทัศน  นโยบายของ
หนวยงาน หรือองคกรตางๆ 
 4)   การสํารวจความพรอมของหนวยงาน  โดยพิจารณาถึงงบประมาณ และทรัพยากรท่ีมีอยู  เชน ฐานะ
การคลัง  บุคลากร  วัสดุครุภัณฑ  ชวงระยะเวลา  สถานท่ีดําเนินการวิจัยเปนตน 
 การวิจัยเชิงสํารวจสภาพปญหา และความตองการ มีองคประกอบในการดํา เ นินงานในข้ันตอนน้ี  
ไดแก  จุดมุงหมายการดําเนินงาน  ขอบเขตเน้ือหา  เทคนิควิธีการและการนําผลการดําเนินงานไปใช 
 1.  จุดมุงหมายการดาํเนินงาน 
  การดําเนินงานในข้ันตอนน้ีข้ึนอยูกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู  มี เ พีย งพอท่ีจะ ช้ีให เ ห็นถึงสภาพปญหา ท่ี
แทจริงไดหรือไม  ถามีขอมูลเพียงพอหรือมีความจําเปนของหนวยงานอยูแลวก็ไมมีความจําเปนตองทําการวิจัย
เชิงสํารวจน้ี ซ่ึงมีขอควรพิจารณาไดแก 

  1)   เพ่ือสํารวจสภาพปญหาท่ีแทจริงอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนอง
ความตองการไดอยางคุมคา 
  2)   เพ่ือสํารวจความตองการใชผลิตภัณฑ ซ่ึงความตองการน้ีมีระดับความจําเปนแตกตางกันแลวแต
วาองคกร  หนวยงานน้ันมีความตองการสิ่งใดกอน  ส่ิงใดหลัง 
  3)   เพ่ือสํารวจลักษณะของผลิตภัณฑท่ีตองใชใหมีความ เหมาะสม   คุมคา และไดประโยชน
แทจริง  ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองปรับอากาศ  ยานพาหนะ  ส่ือการสอนหรืออ่ืนๆ 
 2.  ขอบเขตเน้ือหา 
  ขอบเขตเน้ือหาเปนองคประกอบท่ีมีความจําเปน และสํา คัญอยา งยิ่ ง ท่ีใช เปนพ้ืนฐานการสรา ง
ผลิตภัณฑ ซ่ึงมีขอควรพิจารณาไดแก 

  1)   ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับบริบทท่ีเปนปญหาในปจจุบันวามีลักษณะอยางไร  มีปรากฏการณ
อะไร มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินภารกิจปจจุบันหรือไม  มากนอยเทาใด 
  2)   ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับบริบทท่ีเปนความตองการใชผลิตภัณฑ   เ พ่ือทํา ใหการดํา เ นิน
ภารกิจตางๆ ใหเกิดประโยชน และสําเร็จลุลวงดวยดี  ซ่ึงการสํารวจความตองการท่ีใชผลิตภัณฑน้ีมีความสํา คัญ
อยางยิ่ง  เน่ืองจากการสรางผลิตภัณฑใดก็ตามท่ีไมเปนไปตามความตองการใชงานแลวโอกาสท่ี ผลิตภัณฑ น้ัน
จะถูกนําไปใชจะมีนอยมาก  ทําใหเกิดความสูญเปลา ในการสรา งผลิตภัณฑ  เชน ผลิตเคร่ืองซักผา ไปให
โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดใช เปนตน 
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  3)   ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะผลิตภัณฑท่ีตองการใช   เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาให
เหมาะสมกับบริบทของผูใช  ท้ังทางดานขนาด  รูปราง  สี  วัสดุ  ปริมาณ  รวมท้ังลักษณะเน้ือหา 
 3.  เทคนิควิธีการ  
  การใชเทคนิควิธีการใดในการดําเนินงาน ตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายท่ีจําเปนตอการนําผลิตภัณฑ
ไปใช และตองตระหนักถึงแหลงขอมูลตางๆ  รวมท้ังเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยดวย   ดังน้ันการจะใช เทคนิค
วิธีการใด  ตองพิจารณาถึงระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชสรางผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถเลือกใชวิธีการวิจัยไดดังน้ี 
   3.1  การวจิัยเชิงสํารวจ (survey research) 
    เปนการศึกษาขอเท็จจริง  เพ่ือใหทราบคุณลักษณะหรือสภาพความเปนจ ริงในสภาพการณ
น้ันๆ  เปนการสํารวจความคิดเ ห็นของกลุม บุคคลท่ีเ ก่ีย วของ   ท่ีจะ นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ เ พ่ือให
ตอบสนองความตองการของผูใชผลิตภัณฑ  การดําเนินงานวิจัยมีข้ันตอนตางๆ ดังน้ี  
   1)    การกําหนดปญหาการวิจัย 
   2)    จุดมุงหมายของการวิจัย 
   3)    วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   4)    การวิเคราะหและแปลผล 
   5)    การสรุปผล 
   3.2  การวจิัยเชิงสังเคราะห (synthesis  research) 
    เปนการวิจัย ท่ีศึกษาจากงานวิจัย ท่ีมี ผู ทํา วิจัย ไวแลว   โดย ศึกษางานวิจัย ท่ีมี ลักษณะ
คลายคลึงกัน  หรือมีประเด็นปญหาใกลเคียงกัน โดยวิ เคราะหความสอดคลองกันและความขัดแยงกันของ
งานวิจัยเหลาน้ัน  การสังเคราะหลักษณะน้ีใชเทคนิคการวิเคราะหท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา  การวิ เคราะหอภิมาน 
(meta analysis) สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยเชิงสังเคราะหมีกระบวนการ  ข้ันตอนตางๆ  เชนเ ดียว กับการ
วิจัยเชิงสํารวจจะตางกันเฉพาะข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงแหลงขอมูลไมใช บุคคลแตแหลงขอมูล คือ 
เอกสารงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ 
  3.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยท่ีศึกษาคุณลักษณะและปรากฏการณตางๆ อยางครอบคลุม เปน
การศึกษาสภาพปรากฏการณจริงของชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
  1)   การเลือกสนามวิจัย 
   2)   การเขาสนามวิจยั 
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   3)   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4)   การตรวจสอบ และการวิเคราะหขอมูล 
 4. การนําผลการดําเนินงานไปใช 
     เมื่อดําเนินการตามเทคนิควิธีการแลวนําผลท่ีไดมาพิจารณาถึงความตองการ ความจําเปนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบผลิตภณัฑ 
 การดําเนินงานในข้ันตอนน้ี  เปนการดําเนินงานตอเน่ืองจากข้ันตอนท่ี 1 คือ การวิจัย เ ชิงสํารวจสภาพ
ปญหา และความตองการ  สําหรับข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑมีขอควรพิจารณา ไดแก 
 1. จุดมุงหมายการดําเนินงาน 
  การออกแบบผลิตภัณฑมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสามารถนําไปใชแกปญหา  หรือนําไปใชพัฒนาตาม
ความตองการ  ดังน้ันการออกแบบผลิตภัณฑตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการท่ี
สํารวจไดในข้ันตอนท่ี  1 และตลอดจนมีจุดมุ งหมาย เ พ่ือประ เมินวาผลิตภัณฑ ท่ีได น้ันมี คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
  ขอบเขตท่ีสําคัญของข้ันตอนน้ีประกอบดวยงานหลัก  3  ประการคือ 
  2.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  
   ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ มีองคประกอบการทํางานหลายอยา งคือ  การจัดลํา ดับ
ความสําคัญและความตองการ  การตัดสินใจเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ   การจัดเตรียมอุปกรณในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  และการดําเนินการสรางผลิตภัณฑ 
   2.2 การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ 
 เมื่อไดพัฒนางานวิจัยจนสามารถสรางผลิตภัณฑข้ึนมาแลว ข้ันตอมาคือการตรวจสอบความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑวาเหมาะแกการใชงานหรือยัง  โดยพิจารณาองคประกอบตา งๆ   ของผลิตภัณฑ ท้ัง
รูปราง  ขนาด  ลักษณะ สี และอ่ืนๆ  โดยพิจารณาวาเหมาะสมตอการใชงานตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไว 

 2.3 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  
  เมื่อไดตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑแลวข้ันตอมาคือการตรวจสอบคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ เพ่ือใหมั่นใจวาเปนไปตามเกณฑ ท่ีกําหนดเ พ่ือให เ กิดความมั่นใจในการนํา
ผลิตภัณฑไปใชแกปญหา และพัฒนางานไดตามจุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางคุมคาตอการลงทุนสรางผลิตภัณฑน้ัน 
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 3. เทคนิควิธีการ 
  เปนเทคนิคท่ีใชในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑท่ีพัฒนา ข้ึนมา  มี ส่ิง ท่ีควร
พิจารณาดังน้ี 
  3.1 เทคนิคการประเมินความเหมาะสม  มีเทคนิควิธีการท่ีนิยมใช  2  วิธีไดแก  การประชุมสัมมนา
วิพากษ  และการใชแบบสอบถาม 
  3.2 เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพ  เทคนิควิธีการท่ีนิยมใชมี 3 วิธี  ไดแก  การประเมินรายบุคคล  
การประเมินโดยกลุมขนาดเล็ก และการประเมินในสถานการณจริง 
 4. การนําผลการดําเนินงานไปใช   ในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงมีขอบเขต
เ น้ือหาของการดําเนินงานประกอบดวย  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  การประเมินความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ  และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ  ผลการดําเนินงานแตละสวน 
จะนําไปใชเพ่ือปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  และพัฒนาคุณภาพให ดียิ่ ง ข้ึน  โดย
ไมใหเกิดผลเสียตอผูรับบริการ  และผูใชผลิตภัณฑ  หรือถาเกิดผลเสียจะทําใหเกิดผลเสียนอยท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัยเชิงทดลอง 
 การดําเนินงานในข้ันตอนน้ี ตอเน่ืองจากข้ันตอนท่ี 2 ท่ีทําการออกแบบผลิตภัณฑ ซ่ึงตองนําผลิตภัณฑ
น้ันมาทําการทดลองใชงาน  เพ่ือใหเช่ือมั่นไดวามีคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการใชงานไดจริง  มีขอควรพิจารณา
ไดแก 
 1. จุดมุงหมายการดําเนินงาน 
  เปนการทดลองใชผลิตภัณฑภายใตสภาพการณท่ีเปนจริง เพ่ือตรวจสอบและยืนยันคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑวาเปนไปตามผลการออกแบบผลิตภัณฑ  และการศึกษา ถึงปญหา อุปสรรคท่ี
อาจเกิดข้ึนในระหวางการใชงาน  รวมท้ังตรวจสอบวาผลิตภัณฑสามารถใชไดตรงตาม ท่ีออกแบบพัฒนาไว  
โดยการดําเนินงานในข้ันตอนน้ี ตองตอบปญหาเหลาน้ีไดคือ 
  1)   ผลิตภัณฑสามารถใชไดจริงตรงตามการออกแบบผลิตภัณฑในข้ันตอนท่ี 2 
  2)   ปญหาและอุปสรรคมีอะไรบาง 
  3)   วิธีการใชผลิตภัณฑ  ผูใชสามารถใชงานไดโดยงาย 
  4)   ผูใชบรรลุตามจุดมุงหมายการใช 
  5)   ทราบถึงเจตคติของผูใชผลิตภัณฑ 
  6)   ทราบพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังการใชผลิตภัณฑ 
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 2. ขอบเขตเน้ือหา 
  การดําเนินงานในข้ันตอนน้ีใชกลุมผูเขารับการทดลองในแตละคร้ังไมนอยกวา  30 คน ( Smit and 
Ragan, 1993, p. 402) และทําการทดลองตามขอบเขตเปาหมายอยางท่ัวถึง เชน ถาใชภูมิประเทศเปนเกณฑจะทํา
การทดลองท้ังในเมืองและชนบท ถาใชเพศเปนเกณฑ จะทําการทดลองท้ังเพศชาย   และเพศหญิง  เปนตน  
ท้ังน้ีโดยท่ัวไปขอบเขตเ น้ือหา น้ี ตองการเปรียบเ ทียบภายในกลุม เปาหมาย ผู รับการทดลอง  โดยการ
เปรียบเทียบผลในระหวางทดลอง กับหลังการทดลองใชผลิตภัณฑหรืออาจใชการเปรียบเ ทียบกลุมทดลอง  กับ
กลุมควบคุมก็ได 
 3. เทคนิควิธีการ 
  การดําเนินงานข้ันตอนน้ีใชการวิจัยเชิงทดลองเปนหลัก ซ่ึงมี  3 ประเภท  ไดแก  การวิจัยคลา ย
ธรรมชาติ   การวิจัยก่ึงการทดลอง  และการวิจัยเชิงทดลองแท 
 4. การนําผลการดําเนินงานไปใช  
  ผลจากการดําเนินงานท่ีไดจากการวิจัยเชิงทดลองจะเปนการยืนยันไดวาผลิตภัณฑ ท่ีสรา งข้ึนน้ันมี
คุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม  อยางไร  เมื่อนําผลิตภัณฑไปใชในวงกวาง ตามสภาพการณตา งๆ  ท่ี เปน
จริงแลวเปนอยางไร  ปญหาและอุปสรรคมีอะไรบาง ใชไดตรงตามความตองการของกลุม เปาหมาย เ พีย งใด  
ผลท่ีไดจากการนําผลิตภัณฑไปใชน้ีจะสามารถนําไปใชปรับปรุงแกไขและพัฒนาผลิตภัณฑในคร้ังตอๆ ไป 

 ขั้นตอนท่ี 4 การวิจัยเชิงประเมิน 
 ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนตอเน่ืองจากการทดลองใชผลิตภัณฑในสภาพการท่ีเปนจริง ซ่ึง  ผูวิจัยควรจะได
ทราบถึงความเหมาะสมในการขยายผลการใชผลิตภัณฑ ท่ีได  โดย พิจารณาจากขอมูลท่ีประ เมินน้ัน  
ประกอบการตัดสินใจวาจะยุติการวิจัย หรือจะปรับปรุงแกไข หรือจะขยายผลตอไป มีขอควรพิจารณาไดแก 
 1. จุดมุงหมายการดําเนินงาน 
  การประเมินผลการทดลองใชผลิตภัณฑตองพิจารณาสิ่ งตอไปน้ี คือ การทดลองใช เปนตาม
จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพหรือไม เ พีย งใด  สภาพการณทดลองมีความพรอมหรือไม   รวม ท้ัง
ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนตามมาอันเน่ืองจากการทดลองใชผลิตภัณฑ 
 2. ขอบเขตเน้ือหา 
  เปนการกําหนดขอบเขตในการประ เมินใหครอบคลุมภาพรวมท้ังหมดท่ีเ ก่ีย ว กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เชน ความพรอมดานทรัพยากรท่ีใชในการทดลอง   การดํา เ นินงานในการใชผลิตภัณฑ   ผลการ
ดําเนินงาน  และขอคนพบอ่ืนๆ  อันเน่ืองมาจากการใชผลิตภัณฑ 
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 3. เทคนิควิธีการ 
  การวิจัยเชิงประเมิน เปนการประเมินผลการใชผลิตภัณฑภายใตขอบเขตเน้ือหามีเทคนิควิ ธีการท่ีใช
คือ  เทคนิคการประเมิน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน  รูปแบบเ ชิงระบบ  ( systematic model) รูปแบบซิปป   ( CIPP 
model) เปนตน 
 4. การนําผลการดําเนินงานไปใช  
  การประเมินผลผลิตภัณฑในข้ันตอนน้ี เปนการประเมินในภาพรวมท้ังหมด  เ ก่ีย ว กับผลิตภัณฑ
ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ  หรือจะขยายการใชผลิตภัณฑสูว งกวา ง
ตอไป 

สําหรับในปจจุบันมีการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนาเปน 5 ข้ันตอนโดยเพ่ิมข้ันตอนสุดทายของ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา ไดแก การเผยแพรผลิตภัณฑท่ีสรางข้ึนมา  เปนข้ันตอนท่ี 5 คือ 

 การเผยแพรผลิตภัณฑ 
 ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการวิจัย และพัฒนา  คือ การ
เผยแพรผลิตภัณฑท่ีสรางข้ึนเพ่ือ ใหสาธารณชนไดรับทราบและเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายตามแหลงขา วสาร
ตางๆ และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป  บางผลิตภัณฑอาจ เปนการบริการสังคมเปดใหสามารถ
นําไปใชไดโดยไมตองเสียคาใชจาย หรือบางผลิตภัณฑอาจตองจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ ซ่ึงข้ันตอนน้ีเปนหนา ท่ีของ
หนวยงานหรือองคกรเปนผูดําเนินการ 
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คารบอนเครดิต...แนวทางหน่ึงของการลดปญหาโลกรอน 

       
นพวรรณ   ศรีรัตนประสิทธ์ิ  1 

 

 ในระยะ 10 ปท่ีผานมาจนกระท่ังปจจุบันคงจะไดยินการกลา ว ถึงปญหาโลก
รอนหรือการเกิดปรากฏการณโลกรอน (Global warming) ในทุกวงการ โดยจะกลา ว ถึง
คําวา  “คารบอนเครดิต”  (carbon credit) ควบคูไปดวยเสมอ บทความน้ีเปนการนําเสนอ
นิยาม ความหมาย และผลท่ีจะเกิดจากคารบอนเครดิตในระดับกวาง เพ่ือให เขา ใจ ท่ีมา
ของการซื้อขายคารบอนเครดิต 

ปรากฏการณโลกรอนและพิธีสารเกียวโต 

  ปรากฏการณโลกรอน หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ เฉ ล่ียของอากาศใกล พ้ืนผิวโลกและ นํ้า ใน
มหาสมุทร ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก (green house gases) จากโรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การขนสง และกิจกรรมตาง ๆของมนุษย กาซท่ีจัดเปนกาซเรือนกระจก ไดแก คารบอนไดออกไซด  
มีเทน และไนตรัสออกไซด เปนตน  

(หมายเหตุ  คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ( Intergovernmental 
Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติรายงานวา ระยะเวลา 100 ปท่ีผานมานับถึงป  พ.ศ.  2548 
อากาศใกลผิวดินท่ัวโลกโดยเฉล่ียมีคาสูงข้ึน 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส) 

 สืบเน่ืองจากปญหาโลกรอน สหประชาชาติจึงไดจัดการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
ของโลกข้ึนในป  พ.ศ. 2535 จนทําให เ กิดหนวย งาน UNFCC (The United Nations Framework Council on 
Climate Change) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดกาซเรือนกระจก ผลการดําเนินงานของหนวย งาน UNFCC ทํา
ใหเกิดพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)  ข้ึนในป พ.ศ. 2540  

  
 
 
1ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000 



วารสารวิทยาศาสตร  ปท ี่ 10  มกราคม-ธันวาคม  2552  

 

- 106 - 
 

พิธีสารเกียวโตถูกจัดต้ังข้ึน เพ่ือรวมหามาตรการลดปญหาโลกรอนอยางจริงจังและ เปนรูปธรรม  โดย
กําหนดกาซเรือนกระจกเปาหมายท่ีตองลดในระดับแรกจํานวน 6 ชนิด นิยมเรียกกาซเรือนกระจกท้ัง 6 ชนิดตาม
โครงการวา “GHG” (Greenhouse Gases) กําหนดกลุมประเทศท่ีตองมีสวนรวมลดโลกรอน และกําหนดกลไก 
(Flexibility Mechanisms) เพ่ือเปนแนวปฏิบัติของสมาชิกกลุมรวม 3 กลไก เปาหมายของโครงการเ พ่ือมุ งหวัง
จะลดกาซ GHG ลงเหลือรอยละ 5 ของปริมาณการปลอยกาซ  GHG ป  พ.ศ. 2533 ภายใน 5 ปของการจัดทํา
โครงการ 

 กลุมประเทศท่ีจัดไวตามโครงการดังกลา ว  คือ กลุมประ เทศอุตสาหกรรมและมีการเปล่ียนผาน 
(Industrialized countries and economies in transition) กลุมประเทศพัฒนาแลว (Developed countries) และกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) โดยมีช่ือเรียกยอตามโครงการเปน Annex I, Annex II และ  Non-
Annex I ตามลําดับ  

 กลุม Anex I มีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามขอกําหนด (แตละประเทศไม เทา กัน) 
สวนประเทศกลุม Non-Anex I ไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตสามารถเขา รวมโครงการ
ลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สวนกลุม Annex II มีภาระในการจายเงินชวย เหลือแกประ เทศกํา ลังพัฒนา 
หรือ Non - Anex I 

 ในตารางท่ี 1 แสดงขอมูลกาซ GHG และศักยภาพในการทําให เ กิดสภาวะโลกรอน สวนตารางท่ี  2 
แสดงขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆ ซ่ึงจัดนํามาเสนอเปนเพียงบางประเทศท่ีปลอยมากใน
ระดับตนๆและประเทศแถบเอเชีย จากขอมูลจะเห็นวาประเทศจีนปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงสุดปละ 
6,103 พันลานตัน อันดับ 2 คือ สหรัฐอเมริกาปละ 5,752 พันลานตัน อันดับรองลงมา ไดแก รัสเซีย  อินเ ดีย  และ
ญ่ีปุน ตามลําดับ สวนประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 22 จํานวนกาซท่ีปลอยปละ  272.5 พันตัน  มีขอสังเกตวา
สหรัฐอเมริกา และ รัสเซียเปนผูปลอยกาซ GHG ลําดับตนของโลกแตไมยอมใหสัตยาบัน 

(หมายเหตุ  ปริมาณกาซเรือนกระจกถูกกําหนดดวย ตันคารบอนไดออกไซด เ ทียบเทา   Ton of CO2 
equivalent)  
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ตารางท่ี 1   ขอมูลกาซเรือนกระจกและศักยภาพในการทําใหเกิดสภาวะโลกรอน  

กาซเรือนกระจก ศักยภาพในการทําให เกิดสภาวะโลกรอน อายุคงอยูในชั้นบรรยากาศ (ป)  
  (GWP : เทียบกับ   CO2  ) 
คารบอนไดออกไซด  CO2 1 200-450 
มีเทน  CH4 21 11 
ไนตรัสออกไซด  N2O 310 120 
ไฮโดรฟลูออโรคารบอน  HFCs  140-11700 2-19 
เปอรฟลูออโรคารบอน  PFCs  6500-9200 มากกวา 1000 
ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด  SF6  23900 3200 

 

(หมายเหตุ   GWP (Gross World Product) หมายถึง ปริมาณมวลของกาซเ รือนกระจกท่ีปลอยออกสู
บรรยากาศโลกเทียบเทากาซคารบอนไดออกไซดของโลก) 

ท่ีมา :  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ตามพิธีสารเกียวโต
ในประเทศไทย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  ในประเทศไทย, ตุลาคม 2551. 
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ตารางท่ี 2        ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของบางประเทศ ป พ.ศ. 2549 

ลําดับท่ี
(Rank)   

 

ประเทศ  
(Country)   

 

ปริมาณ CO2 ท่ีปลอยตอป
รอยละของการปลอย CO2  

(Percentage of  total emissions)[8] 
 

หนวยพันตัน   
(in thousands of metric tons)   

- World 28,431,741 100.0 % 
1  China 6,103,493 21.5 % 
2 United States 5,752,289 20.2 % 
3  Russia 1,564,669 5.5 % 
4  India 1,510,351 5.3 % 
5  Japan 1,293,409 4.6 % 
6  Germany 805,090 2.8 % 
7  United Kingdom 568,520 2.0 % 
8  Canada 544,680 1.9 % 
9  South Korea 475,248 1.7 % 
10 Italy 474,148 1.7 % 
14 France 383,148 1.4 % 
16  Australia 372,013 1.3 % 
19  Indonesia 333,483 1.2 % 
22  Thailand 272,521 1.0 % 
25  Malaysia 187,865 0.7 % 
36  Vietnam 106,132 0.4 % 
42  North Korea 79,111 0.3 % 
47  Philippines 68,328 0.2 % 
53  Singapore 56,217 0.2 % 
67  Hong Kong 39,039 0.1 % 
73  New Zealand 30,488 0.1 % 
96  Myanmar 10,025 <0.1 % 
151  Laos 1,426 <0.1 % 

ท่ีมา   http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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กลไกท่ีจัดตั้งขึ้นตามพิธีสารเกียวโต  มีใจความสําคัญสรุปไดดังน้ี 

   1) กลไกการทําโครงการรวม  (Joint Implementation, JI) กําหนดใหประ เทศกลุม  Anex 
สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันเองระหวางประเทศในกลุม  ปริมาณกาซ
เรือนกระจกท่ีลดได เรียกวา ERUs (Emission Reduction Units) 

   2) กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) กําหนดใหประเทศกลุม 
Anex I สามารถดําเนินโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกับประเทศกลุม Non-Anex I ปริมาณ
กาซเรือนกระจกท่ีลดไดจะตองผานการรับรองซึ่งนิยมเรียกวา CERs (Certified Emission Reduction) 

(หมายเหตุ  ประเทศท่ีลงสัตยาบันเขารวมตองจัดต้ังหนวย งานรับรองโครงการของประ เทศ  เ พ่ือออก
ใบรับรอง (LoA : Letter of Approval) เพ่ือสงตอไปยังองคกรรับรอง (EB : CDM Executive Board) หรือบริษัท
ท่ีปรึกษาท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ EB) 

  3) กลไกการซื้อขายสิทธิการปลอยกาซเ รือนกระจก (Emission Trading, ET) กําหนดให
ประเทศกลุม Anex I ท่ีไมสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศตามที่กําหนดไวไดสามารถซื้อสิทธิ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากประเทศกลุม Anex I ดวยกันเองท่ีมีสิทธิการปลอยเหลือ (อาจ เปนเครดิตท่ีเหลือ
จากการทําโครงการ JI และ CDM หรือ สิทธิการปลอยท่ีเหลือ) เรียกสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีจะซื้อขาย
กันน้ีวา AAUs (Assigned Amount Units) 

โครงการ CDM ในประเทศไทย 

  ประเทศไทยลงนามรวมในพิธีสารเกียวโตในวันท่ี 1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2542 และลงสัตย า บันเขา รวม
โครงการลดโลกรอนตามพิธีสารในวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดย ถูกจัดเปนประ เทศกลุม  Non-Annex I มี
พันธกิจใหจัดต้ังหนวยงานและคณะผูเช่ียวชาญเพ่ือดําเนินโครงการ CDM  

  รัฐบาลไทย เ ร่ิมตนจัดต้ังหนวย งานจากกระทรวงตา งๆ ท่ีเ ก่ีย วของภายใตการกํา กับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี ตอมามีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง  “องคการบริหารจัดการกาซเ รือนกระจก (องคการ
มหาชน)”  (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) ข้ึน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 
124 ตอนท่ี 31 ก เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (นิยมเรียกช่ือยอวา “อบก.”  หรือ "TGO") ภายใตการดูแลของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย อบก.มีหนาท่ีท่ีระบุไวดังน้ี  “วิ เคราะห  กล่ันกรอง  และทํา
ความเห็นเก่ียวกับการใหคํารับรองโครงการท่ีลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนา ท่ีสะอาด 
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รวมท้ัง ติดตามประเมินผลโครงการท่ีไดรับคํารับรอง สงเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณ
กาซเรือนกระจกท่ีไดรับการรับรอง เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณดําเนินงานดานกาซเ รือนกระจก 
จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับโครงการท่ีไดรับคํารับรอง และการขายปริมาณกาซเ รือนกระจกท่ีได รับการรับรอง 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเ ก่ียว กับการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก” 

 ข้ันตอนสําคัญในการขอใบรับรอง CERs ของประเทศไทย คือ เจาของโครงการยื่นคําขอข้ึนทะเ บียน
โครงการท่ี อบก. (เพ่ือใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายทําการตรวจเอกสารและวิเคราะหขอมูล)  เอกสารจะถูก
สงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับขอเสนอแนะ โครงการท่ีไดรับการเสนอแนะและวิเคราะห เปนอยา งดีแลว
จะถูกสงไปยังคณะอนุกรรมการ อบก. และ คณะกรรมการ อบก. ตามลําดับ โครงการท่ีไดรับความเ ห็นชอบจะ
ไดรับคํารับรองโครงการ ( LoA) ตอจากน้ันจึงจะสามารถจัดสงเอกสารใหแกองคกรรับรอง  (EB : CDM 
Executive Board) หรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ EB เพ่ือท่ีจะขอรับการประเมินใบอนุญาต CERs ท่ีจะ
นํามาซื้อขายไดตอไป  

  โครงการท่ีไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการจากประเทศไทยแลว  (ขอมูล ณ  วันท่ี  18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552) จํานวน 94 โครงการ คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได  5,983,674 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป จากโครงการท่ีไดรับหนังสือใหคํารับรองโครงการแลวน้ัน มีจํานวน 29 โครงการท่ีได รับการข้ึน
ทะเบียนกับ CDM EB แลว คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได 1,872,331 ตันคารบอนไดออกไซดเ ทียบเทา
ตอป  จากโครงการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับ CDM EB แลวน้ัน มีจํานวนเ พีย ง  2 โครงการท่ีได รับการออก
หนังสือรับรองปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดได (Issuance of CERs) ดังน้ี 
 

   1. โครงการ A.T. Biopower Rice Husk Power Project 
    ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดท่ีไดรับการรับรองแลว เทากับ 100,678 ตัน CO2  
   2. โครงการ Korat Waste to Energy 
    ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดท่ีไดรับการรับรองแลว เทากับ 714,546 ตัน CO2  
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สรุป      พิธีสารเกียวโตเกิดข้ึนเพ่ือลดการปลอยกาซเ รือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรม  (กลุม 
Annex I) ใหอยูในระดับท่ีตํ่ากวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในปพ.ศ.  2533 ประมาณรอยละ  5  โดย
กําหนดดําเนินการใหไดภายใน 5 ปของโครงการ ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา หรือกลุม  Non Annex 
I ไมมีพันธะในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตสามารถรวมดําเนินโครงการไดโดยสมัครใจ 
 หนวยงานท่ีตองการจัดทําโครงการลดการปลอยกาซเ รือนกระจกตองยื่นโครงการ (ตามแบบ)  ท่ี
หนวยงานท่ีต้ังข้ึนในประเทศของตน เพ่ือขอการรับรองจากหนวยงานสากล ซ่ึงมี ช่ือเ รียกวา  EU หรือ บริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีข้ึนทะเบียนรับรองจาก EU กรณีไดรับการอนุมัติโครงการจะไดรับคารบอนเครดิต หรือนิยมเ รียกวา 
CERs (Certified Emission Reductions) ซ่ึงสามารถนําไปซื้อขายไดตอไป 
 การซื้อขายคารบอนเครดิตมีขอดีทําใหประเทศพัฒนาไมตองเจอคาปรับจากพิธีสารเ กียวโต ขณะท่ี
ประเทศดอยพัฒนาก็ไดขายคารบอนเครดิตเปนมูลคาเพ่ิมหรือไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดเ พ่ือชวยลด
ภาวะโลกรอน อยางไรก็ตามผูเช่ียวชาญดานพลังงานสวนหน่ึงของประเทศ มีความเห็นวาประเทศไทยควรมีการ
เก็บคารบอนเครดิตไวบาง เพราะในอนาคตกรณีปลอยกาซเรือนกระจกสูงข้ึนมากและ/หรือเกณฑของโครงการ
ในระยะตอไปอาจมีการเปล่ียนแปลง  เมื่อถึงเวลาน้ันอาจไมมีคารบอนเครดิตเหลือเพราะขายลวงหนา ให
ประเทศอ่ืนหมดแลว ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของตองประเมินสถานการณในอนาคตเผ่ือไวดวย  
  นอกจากน้ียังมีความเห็นจากนักวิชาการบางกลุมเสนอวา ภาคธุรกิจไทยมีการใชพลังงานไฟฟา อัตรา
เพ่ิมข้ึน จึงควรเพ่ิมโอกาสการเลือกใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิตไฟฟา ซ่ึงนา จะสงผลตอการลดกาซเ รือน
กระจก รวมท้ังอาจมีผลดีดานเสถียรภาพไฟฟาของประเทศตามมาอีกดวย 

 คารบอนเครดิต…กับการลดปญหาโลกรอน…ไมใชเรื่องไกลตวัอีกตอไปแลว 
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เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก  PISPU 

กฤติกา    สังขะวด  ี1 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรมการศึกษาไวหลายมาตรา   มาตราท่ีสําคัญ คือ มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  รวมท้ังการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการใช เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเ รียนรูของคนไทยและในมาตรา  22   
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา ผู เ รียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเ รียนได ศึกษาดวยตนเอง  ( self access learning)   
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผู เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”   ดวยองคประกอบเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก 

 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองคความ รูทางเ ร่ือง  เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก 
(Graphical technology innovation)  ซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงในการบริหารจัดการงานดานกราฟกทางพ้ืนฐานท่ี
ตองอาศัยปจจัยหลักของระบบการจัดการศึกษาและการเ รียนการสอนท่ีเนน IT หรือ ICT ( Information and 
communication technology) ไดกลายมาเปนปจจัยหลักของระบบการจัดการศึกษาและการเ รียนการสอน
ตลอดจนขยายออกไปสูการใชวิถีชีวิติในการทํางานอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอน น้ัน 
“ครู” ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการออกแบบบทเรียน การพัฒนา ข้ันตอนการสอน และการบริหารจัดการ
กระบวนการสอนใหสอดคลองกับความรูความสามารถของผูเรียนเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU น้ี จึง
เปนสวนหน่ึงท่ีปฏิเสธไมไดวาเปนการจัดกระบวนการสอนทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ดังน้ัน บทความ น้ีจึง
จะเสนอแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU (Graphical technology innovation By 
PISPU)   และมาตรฐาน รวมท้ังตัวอยางกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูอีกทัศนะหน่ึง ซ่ึงสาระสํา คัญดังกลา ว น้ี 
อาจนําไปประยุกตเปนแนวคิดพ้ืนฐานและเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานทางงานกราฟกสําหรับนัก
การศึกษายุคใหมตอไป 

 

 

1 ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
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เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU 

การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จไดตามท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา ติ  พ.ศ. 
2542   ดังกลาว  จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมๆ ท่ีจะเขามาชวยแกไขปญหา
ทางการศึกษาท้ังในรูปแบบของการศึกษาวิจัย  การทดลองและการประ เมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ท่ี
นํามาใชวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  นวัตกรรมท่ีนํามาใชท้ังท่ีผานมาแลวและท่ีจะมีในอนาคตมีหลาย
ประเภทข้ึนอยูกับการประยุกตใชนวัตกรรมในดานตางๆ ในท่ีน้ีจะขอกลา ว ถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก 
PISPU   

เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU เปนเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีมีองคประกอบรวบรวมการตกผลึก
ของนวัตกรรมทางดานหลักสูตร,  นวัตกรรมการเ รียนการสอน,  นวัตกรรมสื่อการสอน,  นวัตกรรมการ
ประเมินผล, นวัตกรรมการบริหารจัดการ 

หรือกลาวเปนลักษณะองคประกอบการรวบรวบกระบวนการแบบ Active Learning เปน กระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดโดยเฉพาะอยา งยิ่ งการเ รียนรูในระดับทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher Order Learning Level) ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา  เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนท่ีใชกันสวนใหญ ไดแก  การเ รียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเ รียนแบบ
แกปญหา (Problem based Learning) การศึกษากรณี (Case Study) และการจําลองสถานการณ  (Simulations) 
เปนตน 

 PISPU : เปนเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟกท่ีมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการเ รียนการสอนในแนว 
Active Learning  มีคุณสมบัติท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในดานการบริหารจัดการไฟลภาพ งานทางเทคโนโลยี
โปรแกรมท่ีรวบรวมคุณสมบัติเดน ๆ ของโปรแกรมมาใช เ พ่ือให ผู เ รียนเ กิดทักษะการสังเคราะหในการใช
เทคนิคเคร่ืองมือ (Tool) เพ่ือการเรียนแบบการแกปญหาองครวมของงานนวัตกรรมกราฟก 

คุณสมบัติพิเศษของกราฟก PISPU 

 ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ การบริหารจัดการภาพ การวาดภาพใหม  
 ตัดตอภาพบางสวน หรือท่ีเรียกวาจัดองคประกอบภาพใหม  
 เปล่ียนแปลงสี  แสง ของภาพ จากสีหน่ึงเปนอีกสีหน่ึงไดเพ่ือใหไดเฉดสีท่ีตองการ 
 สามารถสรางเสน สรางรูปทรงแบบฟรีสไตล หรือใส รูปภาพ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือสรางภาพ
ไดอยางอิสระ จัดองคประกอบของเสน ของรูปทรง  
 มีการแบงช้ันของภาพเปนเลเยอรสามารถเคล่ือนยายภาพไดเปนอิสระตอกัน 
 การทําภาพซํ้าในรูปภาพเดียวกัน สรางภาพบนผืนผาใบใหม 
 สรางขอความ ใสสวนเคล่ือนไหวของขอความ 
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 การใชเคร่ืองมือพูกันหรือแปรงทาสี ท่ีสามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปในการสรางภาพสรรค
งานภาพไดตามตองการ 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

โมเดลสีกับเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในโลกยุคเทคโนโลยีจัดวาเปนสวนหน่ึงในการจัดการระบบงานไมวา จะ เปน
งานทางดานการสอน งานดานธุรกิจ งานองคกรตาง ๆ  เร่ืองของโมเดลสีเปนสวนหน่ึงท่ีผูเรียนตองมีความเขา ใจ
และควรท่ีจะมีพ้ืนฐานในการมองเห็นเพ่ือใหเขาใจถึงความเปนไปไดในเร่ืองของสี 

 ฉะน้ันโมเดลสีจะมีผลอยางเดนชัดในการจัดการช้ินงานท่ีสรา งข้ึนมาการเ รียนรูและทําความเขา ใจ
เก่ียวกับโมเดลสีจะมีเทคนิคในการจัดการท่ีซับซอนในเร่ืองของสี และนับวาเปนเ ร่ืองสํา คัญอยา งมากในการ
บริหารจัดการในช้ินงานท่ีสรางข้ึนใหบรรลุกับวัตถุประสงคท่ีวางไวเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟกสามารถแยก
ประเภทโมเดลเฉดสีใหเห็นได 4 ประเภท 

1. โมเดลสีแบบ RGB    
R   :    Red   กําหนดเปนแสงสีแดง  

G   :   Green   กําหนดเปนแสงสีเขียว 

B   :   Blue      กําหนดเปนแสงสีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.  แสดงโมเดลสี แบบ  RGB  ColorSpace , แบบ  RGB  Pixels 
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รูปท่ี 2.   แสดงการสรางเฉดโมเดลสี แบบ RGB และคาสีแบบ RGB แบบ  Normal color 

 
2. โมเดลสีแบบ CMYK   

   C   :   Cyan             เปนการใหสีฟา 

M   :   Magenta       เปนการใหสีบานเย็น 

Y   :   Yellow            เปนการใหสีเหลือง  

K   :   Black             เปนการใหสีดํา 

 ในการจัดการงานพิมพท่ีใหเฉดสีชนิดน้ีจะเปนการใชงานในระบบการพิมพภาพท่ีตองอาศัยเคร่ืองพิมพ
ท่ีใชกันท่ัวไปก็จะใชโหมดสีในโมเดลแบบ  CMYK การผสมสีของโมเดลสีชนิดน้ีจะตางจากสีแบบ  RGB  คือ 
ยิ่งเพ่ิมสีลงไป ผลลัพธท่ีไดจะมืดลงเขาใกลสีดําเร่ือย ๆ  การระบุคาสีของแมสีท้ัง  4 จะกําหนดหนวยวัดเปนคา
เปอรเซนต   มีคาต้ังแต  0 เปอรเซ็นต หรือไมมีสี (เปนสีขาว) ไปจนถึง 100 เปอรเซ็นต คือมีสวนประกอบของสี
ดังกลาวเต็มท่ี เชน สีแดงประกอบดวยสีบานเย็น 100 % และสีเหลือง  100 %  ดังน้ันเวลาระบุสีจึงเรียกวา C=0, 
M=100,Y=100, K=0  เปนตน สวนสีดําจะถูกเรียกวา สีหลัก (Key Color) 
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รูปท่ี  3 .   แสดงโมเดลสีแบบ  CMYK  Colorspace 

 

3.   โมเดลสีแบบ  HSB    

H   :   Hue    หรือ  สี ท่ีมีการใหคาสีเปนสีแดง สีเขียว หรือ สีมวง               

S   :   Saturation  หรือ ความสดของสี ไดแกการใหคาสีเปนสีแดงสด สีมวงสวาง  สีเขียวสวาง 
กลาวคือ หากมีการกําหนดคาของ  Saturation  มีมาก ๆ ก็จะไดคาสีท่ีสดข้ึน หากมี  

การกําหนดคาของ   Saturation  ท่ีนอย ๆ ก็จะเปนสีแดงซีด ๆ หรือสีมวงแบบซีด 

B   :   Brightness  เปนการกําหนดคาสีโดยใหมีความสวางเกินข้ึนกับสีน้ัน ๆ หากมีการกําหนดเลข
คามากความสวางของสีก็จะมากตาม และในทางตรงกันขามหากมีการกําหนดคา เลขนอย สีก็จะ
ออกในในลักษณะทึบ ๆ  

 

 

 

 

รูปท่ี  4 .   แสดงโมเดลสีแบบ HSB 
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4. โมเดลแบบ L*a*b  เปนการกําหนดโมเดลสี ท่ีมีการพัฒนา ข้ึนโดยการกําหนด Commission 
International d’Eclairage (CIE) และมีการปรับปรุงพัฒนามาเร่ือย ๆ จนในปจจุ บันในป  1976  วา  CIE L*a*b 
โดยประกอบไปดวยคา 3 คา คือ 

L   :  Lightness  กลาวคือ มีคาสีความสวางของสี  

         มีคา = 100  สวางมาก 
         มีคา  = 0     มืดมาก 

a   :   สีหลักสีแรกเร่ิมต้ังแตสีเขียวถึงสีแดง  

b   :  สีหลักสีท่ีสองเร่ิม ต้ังแตสีนํ้าเงินจนวนกลับมาถึงสีเหลือง  
 

   

 

 

 

รูปท่ี 5.  แสดงโมเดลสีแบบ  L*a*b 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.  เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU  
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สรุป   เทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก PISPU  เปนนวัตกรรมทางดานการบูรณาการโปรแกรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน เปนการใชวิธีการใหมๆ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการเ รียนการ
สอนเพ่ือการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในงานทางกราฟกและตอบสนองความตองการของบุคคล
ใหมากข้ึน  เน่ืองจากเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟกมีการเปล่ียนแปลงอยู เสมอตามความกา วหนาทางดาน
เทคโนโลยีนวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นอกจากน้ีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมกราฟก
PISPU ยังมีความจําเปนท่ีจะตองอยูบนฐานของแนวคิดทฤษฎีและปรัชญาทางการจัดการศึกษาตามกระบวนการ
ของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการและวิธีการดังกลาวตองอาศัยแนวคิดและวิ ธีการใหมๆ  ท่ี เปน
นวัตกรรมการศึกษาเขามาชวยเหลือจัดการบูรณาการใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ 

 การใชเทคโนโลยีนวัตกรรมแตละดานอาจมีการผสมผสานเ พ่ือเปนองคความ รูแบบตกผลึก  ซ่ึง
จําเปนตองมีการพัฒนารวมกันไปพรอมๆ กันหลายดาน  เพ่ือใหสามารถนํามาใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตนปบ หรือ กาสะลอง 
 
ชื่อวิทยาศาสตร    Millingtonia   hortensis L. F.   
วงศ     BIGNONIACEAE   ชื่อสามัญ   Cork Tree    

ชื่ออื่นๆ    กาสะลอง กาดสะลอง กาซะลอง 

ลักษณะ  เปนไมยืน  ผลัดใบ สูง 5-25 เมตร  เรือนยอดเปนพุม ทึบ กิ่งมักหอยลง  

เปลือก    สีเทาเขม-น้ําตาลออน หยุนคลายไมกอกสีเทา แตกเปนรองลึกไมเปนระเบียบ  

ใบ    เปนใบประกอบรูปขนนกมี  2-3 ช้ัน  ออกตรงขาม  แผนใบยอยรูปไข หรือรูปไขแกมรูปหอก    
กวาง 1.5-3  เซนติเมตร  ยาว 4-8 เซนติเมตร  ปลายเรียวแหลม โคนมนกลม ขอบจักร  

ดอก     มีสีขาว  กล่ินหอม ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง ยาว 15 - 25  เซนติเมตร ทยอยบาน กลีบดอกเชื่อมกัน 
เปนหลอด ปลายบานรูปแตร  กวางประมาณ 2 เซนติเมตร   ดอกปบจะออก ชวงเดือน 
กันยายน-พฤศจิกายน ดอกจะบานเวลาเย็น   ฝกแกเต็มที่ ประมาณเดือน  มกราคม-กุมภาพันธ 

ผล     เปนฝกแบนและตรง กวาง 1.5-2  เซนตเิมตร ยาว  25-30 เซนติเมตร แตกเมื่อแหง มีเมล็ดเปน 

จํานวนมาก มีปก 
นิเวศวิทยา   ขึ้นในปาเบญจพรรณ  พบกระจัดกระจายในบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   และภาคตะวันตก ของประเทศไทย 

การขยายพันธุ  โดยเมล็ด หนอ และปกชํา 

ประโยชน     นิยมปลูกเปนไมประดับกันอยางแพรหลาย  เพราะเปนไมที่ใหรมเงาและมีดอกสวยงาม  
เนื้อไมสีเหลืองออนใชทําเครื่องเรือนเครื่องประดับบาน  รากเปนยาบํารุงปอด   
รักษาวัณโรค   เปลือกทําจุกกอรคขนาดเล็ก  ดอกแหงมวนเปนบุหร่ีสูบแกหืด  แกหอบ 
ยอดออนตมเปนผัก จิ้มน้ําพริก  

 
 
 
 
 
 
 



เกร็ดความรู......จากโครงการสวนปาพนัธุไมหายาก 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 
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