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ความเป็นมาของการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 และแผนยุทธสาสตร์ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีการขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยมีแนวคิดหลักคือ เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดสู่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
หลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยประยุกต์ บนพื้นฐาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ท าข้อตกลงทางวิชาการ (MoU) ในต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการ
พัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม น าไปสู่เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน 

 จากความส าคัญดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าโครงการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของ
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  

 1) คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2) คณิตศาสตร์ และสถิติ
 3) ฟิสิกส์ และพลังงาน
 4) เคมี และนิติวิทยาศาสตร์
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 5) ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา
 6) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์
 8) วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
1. เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง

หน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
1. เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่

สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
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Conference Background 
The 2nd Suan Sunandha National and International Academic 

Conference on Science and Technology (SsSci2019) 
“Science, Technology and Innovation for Sustainable Development”

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and 
Technology, entitled "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development" is the 
prestigious event organizes by Faculty of Science and Technology, SSRU, to provide an excellent 
platform for the national and international academicians, researchers, industrial participants and 
students to share their findings and establish collaborations with each other’s and experts. The 
conference will be held in Bangkok, Thailand on 8th November 2019. 

The key intention of this conference is to provide opportunity for the national and 
international participants to share their ideas and experiences. In addition this conference will help 
the delegates and participants to establish research or business relations and future collaborations 
in their career path nationally and internationally. We hope the outcome will lead the major impact 
on updating the knowledge and research base scopes of conference’s eight major topics. 

This Conference is sponsored and organized by Faculty of Science and Technology, Suan 
Sunandha Rajabhat University. The conference would offer a large number of invited lectures and 
presentations from distinguished speakers. The best paper awards will be given for the papers judged 
to make the most significant contribution to the conference. 

This conference provides respectable platform and decent opportunity for participants to 
exchange knowledge, share experiences and develop connections with faculty members, 
researchers from academia, industry, government and students. The conference includes eight major 
research areas: 

1. Computer Science and Information Technology
2. Mathematics and Statistics
3. Physics and Energy
4. Chemistry and Forensic Science
5. Biology, Biotechnology, and Microbiology
6. Environmental Science and Technology
7. Food Science and Technology, and Home Economics
8. Sports and Health Science
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เจ้าภาพร่วม และผู้สนบัสนุน 
Conference Co-hosts and Supporters 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
Office of the Higher Education Commission 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 
National Research council of Thailand 

Faculty of Science 
University of Hradec Kralove (Czech Republic) 

Okayama University (Japan) 

Ho Chi Minh City Open University 
(Vietnam) 

Kazan Federal University 
(Russian Federation) 

Chia Nan University of Pharmacy and Science 
(Taiwan) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
Lampang Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
Rajabhat Mahasarakham University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
Sakonnakhon Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 
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เจ้าภาพร่วม และผู้สนบัสนุน 
Conference Co-hosts and Supporters 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhonratchasima Rajabhat University 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
Phetchaburi Rajabhat University 

บริษัท อาไลติส เยน่า ฟารีอีสต ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
Analytik Jena Far East (Thailand) Ltd. 

บริษัท ฮิสโตเซนเตอร์ จ ากัด 
Histocenter Co,.Ltd (Thailand) 
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 
Sithiphorn Associates Co.,Ltd. 

บริษัท วนาไซเอนซ์ จ ากัด 
Vana Science Co.,Ltd. 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิส แอนท ์เอนจเินียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. 
บริษัท เมอร์ค จ ากัด 

Merck Ltd. 

บริษัท ซายน์ สเปค จ ากัด 
Scispec Co., Ltd. 

บริษัท เพอร์กิ้น เอลเมอร ์จ ากัด 
PerkinElmer Co., Ltd. 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและกลัน่กรองบทความ 
Conference Committee 

กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสจั 

Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ 
Asst. Prof. Dr. Montean Rattanasiriwongwut 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากลุ 
Assoc. Prof. Dr.  Ponrudee Netisopakul 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุฏภิัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ 
Asst. Prof. Dr. Chutipuk Kemwimoottiwong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ชื่นธวัช 
Asst. Prof. Dr. Ronnachai Chuentawat 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

6 อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา 
Dr. Noppadon Phumeechaya 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี 
Assist. Prof. Dr. Pijittra Jomsri 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มคณิตศาสตร์ สถติ ิ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ 

Assoc.Prof. Dr. Chartchai Leenawong 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ ติ๊กจ๊ะ 
Asst. Prof. Dr. Wirot Tikjha 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา 
Asst. Prof. Dr. Boorapa Singha 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกลู 
Asst. Prof. Dr. Bongkoch Nimtrakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Nop Sopipan 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

กลุ่มฟิสิกส์ พลังงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบด ีศรีสังข์ 

Asst. Prof. Dr. Naruebodee Srisang 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี 
Asst. Prof. Dr. Navavan Thongmee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 อาจารย์ ดร. ชเนษฎ ์วิชาศิลป์ 
Dr. Chanade Wichasilp 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

4 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ 
Dr.Pakorn Preechaburana 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Thammasat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน ์กิตตอิัชวาลย์ 
Asst. Prof. Dr. Kanthapat Kitti-atchawan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ 
Asst. Prof. Dr. Kheamrutai Thamaphat 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 
Assoc. Prof. Dr. Narong Sangwaranatee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธพิงษ์ 
Assoc. Prof. Dr. Ammara Ittipongse 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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กลุ่มเคมี นิติวิทยาศาสตร ์
1 ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 

Prof. Pol .Maj. Gen. Patchara Sinloyma 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
Royal Police Cadet Academy 

2 รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์ 
Assoc. Prof. Pol. Col. Witchuvanit Witchuvanit 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
Royal Police Cadet Academy 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทะมณี 
Asst. Prof. Dr. Rapiphun Janmanee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สายธาร ทองพรอ้ม 
Asst. Prof. Dr. Saithan Thongphrom 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
Phuket Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุฒิ สมนาม 
Asst. Prof. Dr. Sarawut Somnam 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขส าราญ 
Asst. Prof. Dr. Wallika Suksomran 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง 
Asst. Prof. Dr. Thanakorn Pluangklang 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ 
Asst. Prof. Dr. Wanida Wonsawat 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
Dr. Ploysai Ohama 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชวีวิทยา 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ 

Assoc. Prof. Dr. Kooranee Tuitemwong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Kasetsart University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 
Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน กอ้นคง 
Asst. Prof. Dr. Chisiri Konkong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนภิา อุดมทว ี
Asst. Prof. Dr. Kotchanipha Udomthawee 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 
Asst. Prof. Dr. Krit Pinthong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
Surindra Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 
Asst. Prof. Dr. Kittisak Chotikadachanarong 

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่ 
Chiang Mai Rajabhat University 

7 อาจารย์ ดร.ภคกุล สังข์สุริยะ 
Dr.Pakkakul Sangsuriya 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทยั ชพูันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Thiamhathai Choopan 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

9 อาจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจนพ์งศ์ 
Dr.Triwit Rattanarojpong 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ ์อัจจมิาพร 
Asst. Prof. Dr. Amornpan Ajjimaporn 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล 
Asst. Prof. Dr. Chantana Kankamol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิะดา อาชายทุธการ 
Asst. Prof. Dr. Piyada Achayuthakan 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

13 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุพ์ืช 
Dr.Wattana Panphut 

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

14 Dr. Mohammad Bagher Javadi Nobandegani มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

15 Dr. Ha Thanh Dong มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล 

Assoc. Prof. Dr. Suthep Silapanuntakul 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภกัดี 
Assoc. Prof. Dr. Benjaphorn Prapagdee 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย ์โฆษิตานนท์ 
Asst. Prof. Dr. Charnwit Kositanont 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนยี์ วิจิตรโกสุม 
Asst. Prof. Dr. Saowanee Wijitkosum 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 
Asst. Prof. Dr. Thaunwadee Srithawirat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สารีพันธ์ 
Asst. Prof. Dr. Khamanitjaree Saripan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
Thepsatri Rajabhat University 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย ์แจ่มพงษ์ 
Assoc.Prof.Dr.Paiboon Jeamponk 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์
Assoc.Prof.Sivapan Choo-In 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลยั อุฑารสกุล 
Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์  
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด 

Assoc. Prof. Dr. Chuenchit Boonchird 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสวุรรณ 
Assoc. Prof. Dr. Tasanee Limsuwan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Kasetsart University 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 
Assoc. Prof. Dr. Khongsak Srikaeo 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ 
Asst. Prof. Dr. Teerin Chysirichote 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

5 อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉัว่เจริญ 
Dr. Thanida Chuacharoen 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล 

Asst. Prof. Dr.Wanida LAIWATTANAPAISAN 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Chulalongkorn University 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา ทั่วทพิย์ 
Asst. Prof. Dr. Somjintana Toutip 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Mahasarakham University 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลอืวานศิ 
 Asst. Prof. Dr. Chayanit Luevanich 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
Phuket Rajabhat University 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อจัจิมาพร 
Asst. Prof. Dr. Amornpan Ajjimaporn 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

5 อาจารย์อัมพกิา นันทบ์ัญชา 
Ampika Nanbancha 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

Editorial Board  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

 Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

2 Prof. Dr. Hongjoo Kim Kyungpook National University, Korea 

3 Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

4 Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hieu Trung Can Tho University, Vietnam 
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5 Prof. Dr. Subhash C. Pandey Journal of Environmental Research and Development 
(JERAD), India 

6 Prof. Emeritus Manit Rappon Lakehead University, Canada 

7 Assoc. Prof. Dr. Thanh Son Dao Vietnam National University, Vietnam 

8 Dr. Soo Rin Kim Kyungpook National University, Korea 

9 Dr. Vinh Truong Hoang Ho Chi Minh City Open University, Vietnam 

10 Dr. Wong Tze Jin Universiti Putra Malaysia Bintulu Campus, Malaysia 

11 Dr. Stephen Raymond Morley Leicester Royal Infirmary,England 

Editorial Managers  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

 Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

2 ดร.วัฒนา พันธุพ์ืช 
Dr. Wattana Panphut 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

3 ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 
Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

4 ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี 
Asst. Prof. Dr.Pijittra Jomsri 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

5 ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า 
Dr.Nich Wongsongja 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

6 ดร.มนัสวี เดชกล้า 
Dr.Manussawee Dechkla 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

7 ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ 
Dr. Thanida Chuacharoen 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

8 ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ 
Dr. Sansanee Sansiribhan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

9 ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 
Dr. Chookait Pudprommarat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

10 ดร.พลอยทราย โอฮามา่ 
Dr.Ploysai Ohama 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 

11 ดร.สุริยัน สมพงษ์ 
 Dr.Suriyan Sompong 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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ก าหนดการการประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ 

 
 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกรุงธนบอล์ลรูม ชั้น 3 
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานการประชุม 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
09.30 - 10.00 น. - พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วมและถ่ายภาพร่วมกัน 
     - พิธีมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จ านวน 3 รางวัล 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Recent Technology Breakthroughs in the Control 
    of Iron Deficiency Anemia” 
    โดย Prof.Dr.Michael Bruce Zimmermann 
    Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland 
 

10.30 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Facing Severe Challenges of Fewer  
    Children Trend and International Competition” 
    โดย   Prof.Dr.Chih–Hsiang Liao 
    Vice President of Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan 
11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
11.00 – 12.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 
11.15 - 12.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 1, 2 และ 3  
ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์ 
ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
ห้องบุษบงกช บี       ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
ห้องกรุงธนบอลล์รูม   ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

 

12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมน้ า ชั้น 1 
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13.15 – 15.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์  
ณ ด้านหน้าห้องประชุมภาณุรังษีบอล์ลรูม ชั้น 1 (ต่อ) 
พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ 

13.15 – 14.45 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 1, 2 และ 3 (ต่อ) 
ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 1) 
ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1 กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มย่อยที่ 2) 
ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาฟิสิกส์และพลังงาน 
ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ห้องบงกชรัตน์ ซี ชั้น 2 กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2 กลุ่มสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา 
ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและคหกรรมศาสตร์ 

14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง ณ ด้านหน้าห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 1, 2 และ 3 

15.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม 1, 2 และ 3 (ต่อ) 
พร้อมมอบวุฒิบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
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Conference Schedule 

 
08.00 - 09.00  Registration (Krungthon Ballroom, 3rd floor front area) 

09.00 - 09.15  Giving a briefing of the conference 

   Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta 

Dean of Faculty of Science and Technology 

09.15 - 09.30  SsSCI 2019 Opening ceremony  

     Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai 

     President of Suan Sunandha Rajabhat University 

09.30 - 10.00 Presenting a token of appreciation to the distinguished co-hosts and  
     taking a group  photo 

Presenting three awards for outstanding  
     Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai 
     President of Suan Sunandha Rajabhat University 
10.00 - 10.30 Keynote Speech “Recent Technology Breakthroughs in the Control of  
    Iron Deficiency Anemia” 
    Professor Dr. Michael Bruce Zimmermann 

    Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland 

10.30 - 11.00 Keynote Speech “Universities Facing Severe Challenges of Fewer  
    Children Trend and International Competition” 
    Professor Dr. Chih–Hsiang Liao 
    Vice President of Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan 

11.00 – 11.15 Refreshment Breaks at Phanurandsi Ballroom, 1st floor front area 

11.00 - 12.15 Poster presentation session (Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area) 

11.15 - 12.15  Oral presentation session (meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) 

Phanurangsi Room A,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 1) 
Phanurangsi Room C,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 2) 
Bongkotrat Room A,  2nd floor Physics and Energy 
Bongkotrat Room B,  2nd floor Sports and Health Science    
Bongkotrat Room C,  2nd floor Chemistry and Forensic Science 
Busabongkot Room A, 2nd floor Environmental Science & Technology 
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Busabongkot Room B, 2nd floor Biology, Biotechnology and Microbiology 
Krungthon Ballroom,  3rd floor Food Science & Technology and Home Economics 

12.15 – 13.15  Lunch at Rim Nam Terrace, 1st floor 

13.15 – 15.30  Poster presentation session (Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area) (cont.) 
Presenting poster presentation certificates at the presentation area 

13.15 – 14.45 Oral presentation session (Meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) (cont.) 

Phanurangsi Room A,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 1) 
Phanurangsi Room C,  1st floor Computer Science and Information Technology (Group 2) 
Bongkotrat Room A,  2nd floor Physics and Energy 
Bongkotrat Room B,  2nd floor Sports and Health Science  
Bongkotrat Room C,  2nd floor Chemistry and Forensic Science 
Busabongkot Room A, 2nd floor Environmental Science & Technology 
Busabongkot Room B, 2nd floor Biology, Biotechnology and Microbiology 
Krungthon Ballroom,  3rd floor Food Science & Technology and Home Economics 

14.45 – 15.00 Refreshment Breaks at front area of each meeting rom (1st, 2nd and 3rd floor) 

15.00 – 17.00 Oral presentation session (Meeting room 1st, 2nd and 3rd floor) (cont.) 

Presenting oral presentation certificates at the presentation rooms 

******************************** 
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Oral Presentation
Conference Sessions:   Computer Science and Information Technology (Group 1) 

Phanurangsi Room A, 1st floor (ห้องภาณุรังษี เอ ชั้น 1) 
Chairperson Co-Chairperson 

Dr.Vinh Truong Hoang  
Vice-Dean, Faculty of Information Technology 
Ho Chi Minh City Open University 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธ์ิ ชูชัยวัฒนา คณบดีวิทยาลัยครเีอทีฟดีไซน์แอนด์ 
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

อาจารย์ ดร.กิตตคิุณ มีทองจันทร ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_CS_4 

SSSCI2019_O_121 
Way Sokhom Mahidol University 

Development of Innovative Media for 
Communication Sangha in Phra Nakhon, 
Bangkok, Thailand 

International 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_CS_8 
SSSCI2019_O_56 

กรรณิการ์ กมลรัตน ์
Kannikar Kamolrat 

Sakon Nakhon 
Rajabhat University 

Application Development for Pon-Yang-
Kham Fattened Cattle in Sakon Nakhon 
Province on Android Operating System 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_CS_1 
SSSCI2019_O_4 

รุจิจันทร ์วิชิวานิเวศน ์
Rujijan Vichivanives 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การพัฒนาต้นแบบสมาร์ทฟาร์มการปลกูดอกมะลิ
ด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_CS_6 
SSSCI2019_O_44 

จีระศักดิ์ น าประดษิฐ์ 
Jeerasak Numpradit 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การบ าบัดทางเลือกส าหรับโรคกลวัความสูงโดยใช้
ระบบความจริงเสมือน 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_CS_9 
SSSCI2019_O_71 

ลูกหนู อู่ทอง 
Looknu Authong 

Rajamamgala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าเทคโนโลยอีินเตอร์เน็ตออฟติงค์มา
ประยุกต์ใช้งาน 

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_CS_10 
SSSCI2019_O_80 

ชัชนันท์ น้ าวน 
Chatchanun Namwon 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การวิเคราะหห์าพื้นที่เหมาะสมในการตัง้โรงงาน
อุตสาหกรรมชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดพษิณุโลก 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_CS_11 
SSSCI2019_O_85 

ศราวุธ พาจรทิศ 
Sarawut Pajonetid 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม่ 

โมบายแอปพลิเคชันส าหรับรู้จ าสมุนไพรบน
ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอย ์โดยใช้ไลบรารี่ของเทน
เซอร์โฟร 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_CS_12 
SSSCI2019_O_91 

ประภาภรณ์ นพภาลัย 
Praphaporn Nopparai 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การประยกุต์กระบวนการออกแบบประสบการณ์
ผู้ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_CS_13 
SSSCI2019_O_93 

ธนาวุฒ ิธูปบูชา 
Thanawut Thoopucha 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การป้องกันและตรวจจบัการร่ัวไหลของน้ าภายใน
บ้านผ่านระบบควบคุมการไหลของน้ าดว้ยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_CS_14 
SSSCI2019_O_95 

ศุภชัย พรหมประเสริฐ 
Supachai Promprasoet 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

ระบบควบคุมการเปิดปิดคอมพวิเตอร์ทางไกลผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_CS_15 
SSSCI2019_O_99 

อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 
Ubonsilp Phoprom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนงานบริการ
ด้วยมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_CS_16 
SSSCI2019_O_83 

พิสิษฐ์ แม้นวงศ์เดือนPisit 
Manwongdeon 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วน
อะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_CS_17 
SSSCI2019_O_117 

มณีรัตน์ ภารนันท์ 
Maneerat Paranan 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต 

จักรพงษภวูนารถ 

การพัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเทียบโอน
หน่วยกิตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_CS_18 
SSSCI2019_O_120 

อุบลศิลป์ โพธิ์พรม 
Ubonsilp Phoprom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

การพัฒนาระบบการบรกิารตอบค าถามอัตโนมัติ 
โดยเทคโนโลยี ไลน์ บอท (LINE BOT) ของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_CS_38 
SSSCI2019_O_235 

ปานจิต มุสิก 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

นครศรีธรรมราช 
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นใน
โรงเรือนปลูกพืชจ าลอง 

National 
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Conference Sessions:   Computer Science and Information Technology (Group 2) 
Phanurangsi Room C, 1st floor (ห้องภาณุรังษี ซี ชั้น 1) 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศักดิ์  ศรีสวการย ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา   
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_CS_24 
SSSCI2019_O_152 

พฤกษนันท์ ค าลาพิศ 
Pruksanan Kamlapit 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
การวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

National 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_CS_25 
SSSCI2019_O_156 

รัชดาพร คณาวงษ ์
Ratchadaporn Kanawong, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Ginrai-Bot for Ordering and Recommending 
Healthy Food Online Application 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_CS_26 
SSSCI2019_O_158 

สุทธิษา กันจ ู
Suttisa Kunju 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
การพัฒนาการส่งเสริมการขายเครื่องส าอางบน
เฟสบุ๊ค กรณีศึกษาร้าน เอม แอนด ์แพร 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_CS_28 
SSSCI2019_O_162 

Chaiyapan Charoensuk 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 
แอปพลิเคชันช่วยแจ้งเตือน 
การรับประทานยา 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_CS_29 
SSSCI2019_O_163 

สุมิตรา นวลมีศรี 
Sumitra Nuanmeesri 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

การพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันด้วยบูทส
แตรป กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_CS_31 
SSSCI2019_O_181 

ทนาลักษ์ ปราณีคุณากร 
Thanaluk Pranekunakol 

Burapha University 
การคัดกรองข้อมูลส าหรับระบบเซนเซอร์ไร้สาย
ขนาดใหญ่โดย STackSTorm 

National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_CS_32 
SSSCI2019_O_202 

กิตติพัฒน์ ปั่นฟกั 
Kttipat Panfak 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

การออกแบบ FTP เพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง 
Client และ Server 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_CS_35 
SSSCI2019_O_214 

ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ
Preedawon Kadmateekarun 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบจัดการรดน้ า
อัตโนมัติ 

National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_CS_36 
SSSCI2019_O_221 

กาญจนา ขัติทะจักร ์
Kanchana Kanthachak 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม่ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปญัญาท้องถิน่ด้านการ
เพาะเลี้ยงครั่งโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_CS_21 
SSSCI2019_O_130 

จักรภัฏ เจนไธสง 
Jakapat Janethaisong 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การจัดการความปลอดภัยของดีเอ็นเอส National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_CS_39 
SSSCI2019_O_250 

ประชุม พันออด มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การพัฒนาระบบการจัดการหอ้งประชุมออนไลน์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเพชรบุร ี

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_CS_23 
SSSCI2019_O_150 

บพิตร ไชยนอก 
Bopit Chainok 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่มีผลต่อคุณภาพน ้าใน
บ่อเล้ียงกุ้งขาว 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_CS_20 
SSSCI2019_O_123 

วุฒิชัย นาคเพียทา 
Voottichai Nakpeata 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าโครงข่ายเฉพาะกิจมาประยกุต์ใช้งาน National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_CS_19 
SSSCI2019_O_122 

พัทธนันท์ นาคยศ 
Pattanan Nakyos 

Rajamangala University 
of Technology 
Suvarnabhumi 

การน าโปรโตคอลมาใช้หาเส้นทางบนเครือข่ายไร้สาย National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_CS_5 

SSSCI2019_P_42 

ชัชชุฎา โพธิลกัษณ ์
Chatchuda Potiluck 

Mahidol University 
ระบบสารสนเทศควบคุมการประมวลผลการศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

National 

16. 16.15-16.30
SSSCI2019_CS_7 

SSSCI2019_P_45 

อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  
Uraiwun Ruxpakawong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

การสร้างแบบทดสอบค าสั่งสืบค้นข้อมูล และตรวจ
ค าตอบ โดยอัตโนมัต ิ

National 
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Conference Sessions:  Chemistry and Forensic Science 
Bongkotrat Room C, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ ซี ช้ัน 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_CH_7 
SSSCI2019_O_160 

Pornpan Tana 
Maha Sarakham Rajabhat 

University 

The preparation of hybrid material of 
cobalt complex into mesoporous silica 
from the rice husk 

International 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_CH_11 
SSSCI2019_O_182 

Pasakorn Sangnikul 
Maha Sarakham Rajabhat 

University 

DFT investigation of toluene adsorption 
on silicon carbide nanosheet doping with 
transition metal for sensing application 

International 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_CH_19 
SSSCI2019_O_604 

Jitlada Chumee 
Suan Sunandha Rajabhat 

University 
The Effect of Viscosity-imparting Agent on 
Textural Properties of Toddy Palm Syrup 

International 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_CH_3 
SSSCI2019_O_76 

ดุสิตพร ศริลักษณ์ Dusitporn 
Srilak 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อิทธิพลของสารตวัเติมต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์ม
ยางธรรมชาติโปรตีนต่ าผสมลิกนิน 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_CH_6 
SSSCI2019_O_140 

ชุติมา ศิลามณีเวช Chutima 
Silamaneewet 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผลของการปรับสภาพชานออ้ยดว้ยด่างที่มีต่อการ
เพิ่มผลผลิตน้ าตาลและองค์ประกอบทางเคมี 

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_CH_21 
SSSCI2019_O_246 

วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
Vatcharaporn Prapasanobol 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การศึกษาสารพฤกษเคม ีปริมาณฟีนอลกิและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของจาวตาล 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_CH_22 
SSSCI2019_O_243 

ปัทมาพร ยอดสันต ิ
Pattamaporn Yodsanti 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้น
ตาลในจังหวัดเพชรบุรี 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_CH_20 
SSSCI2019_P_147 

Wilasinee 
Sathitdetkunchorn 

Rajabhat Nakhonratchasima 
University 

การวิเคราะห์ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียม ในน้ า
บาดาล โดยเทคนิคอะตอมมิก แอบซอรพ์
ชันสเปกโทรโฟโตเมทรี 

National 

9 
14.15-14.30 SSSCI2019_CH_14 

SSSCI2019_P_199 
เอกชัย อัชชะ 

Ekkachai Achcha 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ การเคลือบลายนิว้มือแฝงด้วยรีดิวซ์แกรฟีน
ออกไซด์บนกระจกเอฟทีโอโดยใช้การเคลือบ
ไฟฟ้า 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 
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Conference Sessions:   Mathematics and Statistics 
Bongkotrat Room C, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ ซี ช้ัน 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด แสงงาม 
ภาควิชาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช 
หัวหน้าสาขาวิชาสถติิประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

10. 14.30-14.45
SSSCI2019_MA_1 
SSSCI2019_O_12 

สิริพร หล้าปวงค า 
Siriporn Lapouangkham 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เง่ือนไขบางประการของฟังก์ชันการบวก 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_MA_2 
SSSCI2019_O_17 

เจษฎา สจุริตธุระการ 
Jedsada Sutjaritthurakan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
ผลของการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยที่มีผล
ต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรค
หัด 

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_MA_3 
SSSCI2019_O_77 

ปณิธิ วจิิตรไกรวิน 
Paniti Vichitkraivin 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Resistance Factors Affecting the 
Adoption of Healthcare Robots 
Technology in Thailand Government 
Hospital 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_MA_5 
SSSCI2019_O_86 

สิทธิกร นาคขาว 
Sitthikorn Nakkao 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เอกลักษณ์เชิงฟังก์ชันของอนุพันธ ์

National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_MA_6 
SSSCI2019_O_107 

เยาวลักษณ์ ศรีเมือง 
Yaowaluk Srimuang 

Faculty of Science, 
Ramkhamhang University 

General Solution of the n -D Pompeiu 
Functional Equation 

National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_MA_7 
SSSCI2019_O_153 

ธัญญาลักษณ์ เทพสุวรรณ์ 
Tunyaluk Thepsuwan 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรมการเรียนรู้เกีย่วกับอัตราสว่นทองบน
ร่างกายมนุษย ์

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

16. 16.15-16.30
SSSCI2019_MA_8 
SSSCI2019_O_171 

ศศิวิมล คณฑา 
Sasiwimon Raokhetkit 

Khontha 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ลดขั้นตอนของการเคลือบแข็งในกระบวนการผลิต
เลนส์ 

National 

17. 16.30-16.45
SSSCI2019_MA_9 
SSSCI2019_O_173 

Rukchart Prasertpong 
รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

Nakhon Sawan Rajabhat 
University 

ไอดีลภายในรัฟและควอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการ
ประมาณของกึ่งกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออ
เดอร์และคอมแพทิเบิล 

National 

18. 16.45-17.00
SSSCI2019_MA_10 
SSSCI2019_O_176 

ธัญวรัตน์ ชัชรัตน ์
Thanwarat Chatcharata 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

ไบ-ไอดีลรัฟและไบ-ไอดีลเฉพาะรัฟในปริภูมิการ
ประมาณของกึ่งกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออ
เดอร์และคอมแพทิเบิล 

National 
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Conference Sessions:  Physics and Energy 
Bongkotrat Room A, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต  มสุกิ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย เทพา 
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวสัดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_PH_25 
SSSCI2019_O_164 

Nattapon Chantarapanich Kasetsart Univeristy 
Design and Analysis of Plastic Medical 
Tray for Implant Packaging 

International 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_PH_27 
SSSCI2019_O_192 

Natthaphong Kamma Khon Kaen University 
A Polymeric Coating on Prelithiated 
Silicon-Based Nanoparticles for High 
Capacity Anodes used in Li-ion Batteries 

International 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_PH_1 
SSSCI2019_O_6 

Pinyapach Tiamduangtawan มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การพัฒนาวัสดุก าบังอนภุาคนิวตรอนทีส่ามารถ
ซ่อมแซมตัวเองจากวัสดุเชิงประกอบ พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์(PVA) และซาแมเรียมออกไซด์ 
(Sm2O3) 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_PH_2 
SSSCI2019_O_7 

กุลลิตา โกละนันท ์
Kullita Kolanan 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การตรวจวิเคราะห์โลหะอะมัลกัมดว้ยเทคนิคการ
เล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_PH_4 
SSSCI2019_O_16 

Wichan Lertlop 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สวนสุนันทา 

การก าหนดปัญหาให้นักศึกษาค้นคว้าเพือ่พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 
สาขาฟิสิกสป์ระยกุต์ปีการศึกษา 2562 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_PH_7 
SSSCI2019_O_37 

อัศวิน ยอดรักษ ์
Assawin Yodruk 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

การพัฒนาเครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด  
Development of A Rotary-Bending Fatigue 
Tester 

National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_PH_9 
SSSCI2019_O_46 

อภิฤดี ตัณฑเวชกิช 
Apirudee Tentawechakit 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_PH_10 
SSSCI2019_O_47 

พิศาล ปานสุข 
Pisan Pansook 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
การผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบ แนวตัง้ โดยใช้
ลมทิ้งจากระบบก าจัดฝุ่นในโรงงานผลิตปูนกาว
ซีเมนต์ 

National 

9. 14.15-14.30
sssci2019_PH_23 
sssci2019_O_157 

รัชนีกร ปันล่า 
atchaneekorn Punla 

Maejo University 
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้
คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุน าโฮลแบบชัน้คู่ 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_PH_29 
SSSCI2019_O_136 

Pich Khoem 
รวิภัทร ลาภเจริญสุข 

Ravipat Lapcharoensuk 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การวิเคราะห์ความแม่นย าของเครื่องเนียร์
อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ส าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเค็ม 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_PH_30 
SSSCI2019_O_155 

มครินทร์ กาญจนสุต 
Makkaryn Kanchanasoot 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การออกแบบและประยุกต์ใช้เซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ
จากพืช เพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ า 

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_PH_31 
SSSCI2019_O_224 

อรอนงค์ เสนาะจิต 
Ornanong Sanorchit 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี 

การหาสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของ
แผ่นเส้นใยชานอ้อยกับ BaSO4 โดยมีน้ ายางพารา
เป็นตัวประสาน 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_PH_32 
SSSCI2019_O_237 

Petcharat Jaiboon 
Sakon Nakhon Rajabhat 

University 

Effect of drying temperature on quality of 
RD6 variety brown parboiled glutinous 
rice 

National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_PH_33 
SSSCI2019_O_249 

ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

เชียงใหม่ 
การเปรียบเทียบศักยภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้น้ า
หมักชีวภาพจากผลไม ้

National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_PH_5 
SSSCI2019_O_21 

บัณฑร จิตต์สุภาพ 
Bantorn Chitsupap 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
การควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบท่อน าสารท า
ความเย็นร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

National 
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Conference Sessions:  Biology, Biotechnology and Microbiology 
Busabongkot Room B, 2nd floor (ห้องบุษบงกช บี ชั้น 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม  
หัวหน้าสาขาวิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_BT_1 
SSSCI2019_O_19 

ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ 
Ruthairat Siriwattanarat 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ความหลากหลายของชนิดพันธุป์ลาน้ าจดืใน
คลองแสนแสบพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

National 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_BT_2 
SSSCI2019_O_28 

Pornsiri Bumrungtham 
พรศิร ิบ ารุงธรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การโคลน การแสดงออก และการศึกษาลักษณะ
ของรีคอมบิแนนท์แมนนาเนส 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_BT_9 
SSSCI2019_O_89 

รพีพรรณ กองตูม Rapeepan 
Kongtoom 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
หมู่บ้านจอมบึง 

การศึกษาสมบัติบางประการของพันธุพ์ริก
พื้นเมือง(พริกกะเหรี่ยง) ที่ปลูกในพื้นทีภ่าค
ตะวันตกของประเทศไทย 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_BT_11 
SSSCI2019_O_103 

Krit Phinetsathian กฤษณ ์
พิเนตรเสถียร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สกลนคร 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชใหส้ีย้อม 
จังหวัดสกลนคร 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_BT_12 
SSSCI2019_O_108 

Araya Pranprawit 
อารยา ปรานประวิตร 

Suratthani Rajabhat 
University 

ความสามารถในการต้านโรคเบาหวานผา่นการ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์จากผักพื้นบ้าน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ หมู ่9 ต าบลขุนทะเล อ าเภอ
เมือง 
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_BT_20 
SSSCI2019_O_141 

Asro Hajiabdullah  
อัซรอ หะยอีับดุลเลาะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การผลิตกรดซักซินิกจากกากน้ าตาลดว้ยเช้ือ 
Actinobacillus succinogenes 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_BT_21 
SSSCI2019_O_144 

รัชนีกร สวาม ิ 
Ruchnekorn Swami 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของไฟโคไซยานนิจาก
สาหร่าย Arthrospira platensis และสาหร่าย 
Synechocystis sp. PCC6803 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_BT_28 
SSSCI2019_O_220 

กัลทิมา พิชยั 
Kaltima Pichai 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
การเก็บรักษาเช้ือยีสต์จากน้ าหมักเปลือก
สับปะรด โดยวิธกีารท าแห้งแบบเยอืกแข็ง 

National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_BT_29 
SSSCI2019_O_222 

กัญญ์วรา วงค์แพทย ์
Kanwara Wongpaet 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

พฤติกรรมของนกเป็ดแดง (Dendrocygna 
javanica) บริเวณอ่างเก็บน้ า ภายใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ่ศูนย์แม่ริม 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_BT_31 
SSSCI2019_O_225 

Peangjai Jianwitchayakul 
เพียงใจ เจียรวิชญกุล 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินใน
จังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนจากผักตบชวา 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_BT_33 
SSSCI2019_O_229 

รุ่งนภา ทากัน 
Rungnapa Tagun 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ผลกระทบของมลพิษในระบบนิเวศนาขา้วต่อ
สิ่งมีชีวิตในอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_EN_15 

SSSCI2019_O_106 

กิตติมา เกตุสอาด 
Kittima Ketsa-ad 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การคัดแยกแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมที่สร้าง
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพและสภาวะที่เหมาะสม
ในการสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_BT_38 
SSSCI2019_O_245 

ไกรฤกษ์ ทวีเช้ือ 
Krailerk Taweechue 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การศึกษาเพือ่ทราบลาดับนวิคลีโอไทด์และความ
ผันแปรของยีนมัยโอสแตตินในแพะ (Capra 
hircus) ที่เลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรี 

National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_BT_39 
SSSCI2019_O_247 

พรอริยา ฉิรินัง 
Pornariya Chirinang 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
คุณสมบัติเป็นโฟมของ Lactobacillus 
plantarum 3C2-10 ที่ผลิตสารลดแรงตึงผิว
ชีวภาพจากเปลือกส้ม 

National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_BT_32 

SSSCI2019_P_228 

วัชรี หาญเมืองใจWatcharee 
Hanmoungjai 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ผลการเจริญของเส้นใยเห็ดจี้จงบนอาหารเลี้ยง
เช้ือสูตรดัดแปลงชนิดต่าง ๆ National 
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Conference Sessions:  Environmental Science & Technology 
Busabongkot Room A, 2nd floor (ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรศักดิ์  นุ่มมศีรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลยั อุฑารสกุล 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_EN_1 
SSSCI2019_O_22 

พรทิพย์ วิมลทรง 
Pornthip Wimonsong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สุราษฎร์ธาน ี

การวิเคราะหแ์ผนเผชิญเหตุอุทกภยัระดบัจังหวัด
ของประเทศไทย 

National 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_EN_2 
SSSCI2019_O_34 

ช านาญพงษ์ เฉลิมเผ่า 
Chamnanpong Chalermpow 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
การผลิตก๊าซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_EN_3 
SSSCI2019_O_43 

ภัทรลภา ฐานวิเศษ 
Phatlapha Thanwised 

Sakon Nakhon Rajabhat 
University 

แนวทางการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสกลนคร 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_EN_4 
SSSCI2019_O_48 

สุวิมล คุปติวุฒ ิ
Suwimon Kooptiwoot 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

Mining waste separation behavior related 
factor 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_EN_5 
SSSCI2019_O_50 

ทศพร นีละไพจิตร์ 
Todsaporn Neelapaijit 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทจ์ากกิจกรรมของ
ตลาดชุมชน 

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_EN_6 
SSSCI2019_O_53 

สุวิมล คุปติวุฒ ิ
Suwimon Kooptiwoot 

Suan Sunandha Rajabhat 
University 

Development of a garbage bin selection 
expert system for waste separation 

National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_EN_13 
SSSCI2019_O_105 

วิเวียน จุลมนต ์
Vivian Chullamon 

Thammasat University 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ดว้ย GIS 
เพื่อเลือกที่ตั้งโรงงานแปรขยะมูลฝอยเปน็
พลังงานในจังหวัดปทุมธาน ี

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_EN_18 
SSSCI2019_O_116 

Aphiranan Phongjetpuk Mahidol University 
การประเมินปริมาณการใช้น้ า และผลกระทบ
ด้านความขาดแคลนน้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_EN_22 
SSSCI2019_O_145 

ไพบูลย์ แจ่มพงษ ์
Paiboon Jeamponk 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ผลกระทบจากปัญหาภาวะหมอกควันตอ่ปัญหา
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาเข้ารบับริการ
ที่โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_EN_23 
SSSCI2019_O_148 

วลัยพร ผอ่นผัน 
Walaiporn Phonphan 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การติดตามการเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรสงครามด้วยเทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกล 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_EN_26 
SSSCI2019_O_166 

ณิช วงศ์ส่องจ้า 
Nich Wongsongja 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
การศึกษาการมีส่วนรว่มของชุมชนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงไฟฟ้าพลงัน้ า

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุร ี
National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_EN_29 
SSSCI2019_O_184 

วราภรณ์ โกศัลวิตร 
Waraporn Kosanlavit 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
นครราชสีมา 

Promotion of Community Participation 
for Saline Soil Remediation by 

Alternative Technology of Bio-Organic 
Fertilizers and Nano Material at 

Krabueang Yai, Phimai District, Nakhon 
Ratchasima Province 

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_EN_30 
SSSCI2019_O_186 

นฤพร เวชยกุลชัย 
Naruporn Wetchayagulchai 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมส าหรับ
การแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน กรณีศึกษา National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_EN_33 
SSSCI2019_O_203 

นิธินาถ เจริญโภคราช 
Nitinarth Charoenpokarj 

Suan Sunandhda Rajabhat 
University 

National 

15. 16.15-16.30
SSSCI2019_EN_17 
SSSCI2019_O_115 

วนิดา ชูอกัษร 
Wanida Chooaksorn 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

จังหวัดปทุมธานี 
ความหลากชนิด ความชุกชุมและความคล้ายคลึง 
ของนก ในถิ่นที่อยู่อาศัยของนก บริเวณชายฝั่ง 
ทะเล เพื่อการอนุรกัษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

การศึกษาคุณภาพน้ าจากตูน้้ าดื่มหยอดเหรีญ  
บริเวณรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต National 



The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 
- 29 - 

Conference Sessions:  Food Science & Technology and Home Economics 
Krungthon Ballroom, 3rd floor (ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3) 

Chairperson Co-Chairperson 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน  จงจิตวิมล 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

อาจารย์ ดร.ธนิดา  ฉั่วเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_FT_19 
SSSCI2019_O_114 

Supatchalee Sirichokworrakit 
Suan Sunandha Rajabhat 

University 

The effect of extraction methods on 
phenolic, anthocyanin, and antioxidant 
activities of Riceberry bran 

International 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_FT_1 
SSSCI2019_O_8 

ฐานวีร์ ลอยแกว้ 
Thanawee Loikaeo 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และ โภชนาการของ
แป้งแก่นตะวัน เพื่อน ามาแทนทีแ่ป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_FT_3 
SSSCI2019_O_29 

กัญญาพัชร เพชราภรณ์ 
Kanyapat Petcharaporn 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

นวัตกรรมการผลิตกระเทียมเจยีวไร้มันพร้อม
รับประทาน ด้วยเทคโนโลยกีารทอดดว้ยหม้อไร้
มัน (Air Fryer) 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_FT_5 
SSSCI2019_O_38 

จุฑามาศ มูลวงศ์ 
Jutamas Moolwong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตน้ าพริกลง
เรือต ารับวังสวนสุนันทา กึ่งส าเร็จรูปด้วยเครื่อง
ท าแห้งแบบลกูกลิ้ง 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_FT_18 
SSSCI2019_O_104 

ชูสิทธิ์ หงษ์กุลทรัพย ์
Choosit Hongkulsap 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลของการท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็งต่อความคง
ตัวของสารสกัดจาก ดอกกระเจีย๊บ 

National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_FT_20 
SSSCI2019_O_146 

ณัฐพล ประเทิงจิตต์ 
Nattapol Prathengjit 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

การพัฒนาคุกกี้โดยการใช้แป้งมันเทศสีม่วงและ
แป้งข้าวทดแทนแป้งสาล ี

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_FT_21 
SSSCI2019_O_172 

วรกร ววิัชรากรกุล 
Worakorn Wiwatcharakornkul 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ลายพิมพ์เอชพีทีแอลซี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 
และปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมด ของ
ดอกไม้ 5 ชนิดในพิกัดเกสร 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_FT_22 
SSSCI2019_O_174 

ธีรยุทธ ์พูนจันทร์นา 
Teerayut Poonjunna 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยประ Development 
of Pra Butter Products 

National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_FT_18 
SSSCI2019_O_104 

วราภรณ์ สงศรีอินท 
Waraporn Songsriin 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

การใช้ผงลูกประทดแทนผงอัลมอนด์ในมากา
รอง  

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_FT_14 
SSSCI2019_O_88 

ครองศักดา ภัคธนกนก 
Krongsakda Phakthanakanok 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 

ผลของการอบแห้งต่อลักษณะบางประการของ
เอนไซม์โปรติเอสจากเหง้าสับปะรด 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_FT_26 
SSSCI2019_O_191 

วันดี แกว้สุวรรณ 
Wandee Kaewsuwan 

Nakhon Sri Thammarat 
Rajabhat Univerisity 

กรรมวิธีการผสมต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของ
กล้วยอบชุบแป้งทอด 

National 

12. 15.15-15.30
SSSCI2019_FT_27 
SSSCI2019_O_207 

อรุณชัย ตั้งเจริญบ ารุงสุข 
Arunchai 

Tangcharoenbumrungsuk 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

การศึกษาเพือ่ดูความเป็นไปได้ในการใช้
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปแีละคีโมเมทริกส์เป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุแหล่งต้นทาง
ของข้าวหอมมะล ิ

National 

13. 15.30-15.45
SSSCI2019_FT_30 
SSSCI2019_O_242 

สุคนธา สุคนธ์ธารา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลทรายในขนมตาล 

National 

14. 15.45-16.00
SSSCI2019_FT_32 
SSSCI2019_O_248 

ธนิดา ชาญชัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
อาหารท้องถิ่นเมืองเพชร 

National 

15. 16.00-16.15
SSSCI2019_FT_12 
SSSCI2019_P_73 

นันท์ยาภรณ์ เมืองแดง 
Nanyaporn Mueangdang 

มหาวิทยาลัยราชภฎั 
พิบูลสงคราม 

การทดแทนแป้งมันส าปะหลังด้วยผงลูกจันใน
ลอดช่องสิงคโปร์ 

National 

16. 16.15-16.30
SSSCI2019_FT_31 
SSSCI2019_O_244 

สุคนธา สุคนธ์ธารา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
การพัฒนาวาฟเฟิลเพื่อสขุภาพจากข้าวโพดงอก 

National 

17. 16.30-16.45
SSSCI2019_FT_28 
SSSCI2019_P_227 

ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ ์
Khanittha Inprasit 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
การศึกษาสมบัติสารยึดเกาะผสมระหวา่งปลาย
ข้าวบดกับไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงเนื้อ
สัมผัสของขนมปลายขา้วแผ่นอบกรอบ 

National 
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Conference Sessions:  Sports and Health Science 
Bongkotrat Room B, 2nd floor (ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2) 

Chairperson Co-Chairperson 

ดร.ภคกลุ สังข์สรุิยะ  
นักวิจัยห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ า 
ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณ ี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

1. 11.15-11.30
SSSCI2019_SP_15 
SSSCI2019_P_128 

Churairat Srimanee Mahidol University 
Biomonitoring of metals exposure in 
Aranyik handicraft workers 

International 

2. 11.30.-11.45
SSSCI2019_SP_1 
SSSCI2019_O_11 

Jatuporn Ounprasertsuk 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทา 

บุคลิกภาพ 5 มิต ิและการจัดการความขัดแย้ง
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย 

National 

3. 11.45-12.00
SSSCI2019_SP_2 
SSSCI2019_O_15 

Luckwirun Chotisiri 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
The Development of Line Application 
for Home Visit among NCD Patients 

National 

4. 12.00-12.15
SSSCI2019_SP_5 
SSSCI2019_O_23 

Wachiaporn Chotipanut 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลของโปรแกรมความสุขตอ่พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในต าบลบางนางลี่
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

National 

12.15-13.15 Buffet Lunch, Rim Nam Terrace, 1st floor 

5. 13.15-13.30
SSSCI2019_SP_9 
SSSCI2019_O_33 

ภูวสิทธิ ์ภูลวรรณ Mr.Phoowasit 
Phoolawan 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในต าบลง้ิวด่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

National 
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No. Time 
Paper Code/ 

Registration Code 
Name Institute Topic 

International/ 
National 

6. 13.30-13.45
SSSCI2019_SP_29 
SSSCI2019_O_219 

ดาวินี ชิณวงศ์ 
Dawinee Chinnawong 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร ์

การศึกษาผลของต ารับยาพอกเขา่ในผู้ปว่ยข้อ
เข่าเส่ือม ณ โรงพยาบาลสังขะและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดม อ าเภอสังขะ จงัหวัด
สุรินทร์ 

National 

7. 13.45-14.00
SSSCI2019_SP_30 
SSSCI2019_O_233 

เอกสิทธิ์ ไชยปิน 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เทศบาล
ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ 

National 

8. 14.00-14.15
SSSCI2019_SP_31 
SSSCI2019_O_232 

Preetiwat 
Wonnabussapawich 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

ผลของโปรแกรมการยืดเหยยีดกล้ามเน้ือที่
ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

National 

9. 14.15-14.30
SSSCI2019_SP_32 
SSSCI2019_O_238 

ฐิติมา ล ายอง 
วิทยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร 

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเร่ืองการดูแลรักษา
ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดต่อผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การท างานเป็น
ทีม และความคิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์วิทยาลยัการสาธารณสุข       
สิรินธร จังหวัดตรัง 

National 

10 14.30-14.45 
SSSCI2019_SP_33 
SSSCI2019_O_241 

อัสมาต์ ใจเท่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

คุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของเกษตรกร
ชาวสวนยางพื้นที่ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

National 

14.45-15.00 Refreshment Break 

11. 15.00-15.15
SSSCI2019_SP_8 
SSSCI2019_O_32 

ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน ์
Tipvarin Benjanirut 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
สวนสุนันทา 

ความต้องการและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม 

National 
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Poster Presentation

Phanurangsi Ballroom, 1st floor front area: หน้าห้องประชุมภานุรังษี ชั้น 1 

Conference Schedule: ก าหนดการน าเสนอผลงาน 

11.00-16.00     Poster presentation for participation  
13.00-15.00     Poster presentation for evaluation committee (น าเสนอผลงานและการตรวจให้คะแนนโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
15.00-16.00     Poster presentation awards ceremony (พิธีมอบรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์) 

No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic Theme Name Institute 

1. 
SSSCI2019_CS_22 
SSSCI2019_P_142 

การจ าแนกนักศึกษาตามคุณลักษณะและคณะที่
เรียน โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลดว้ยวิธีต้นไม้
การตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวทิยาลัย
หอการค้าไทย 

Computer Science and 
Information Technology 

สิริธร เจริญรัตน์ 
Sirithorn Jalearnrat 

มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

2. 
SSSCI2019_CS_27 
SSSCI2019_P_159 

โมเดลการท านายพฤติกรรมความเส่ียงการเกิด
ภาวะความเครียดทางการเมือง 

Computer Science and 
Information Technology 

สมจินต์ จันทรเจษฎากร 
Somjin Junatarajessadkorn 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม 

3. 
SSSCI2019_CS_30 
SSSCI2019_P_165 

การประยกุต์วธิีการเอไจล์ส าหรับกิจกรรมในการ
เรียนการสอน 

Computer Science and 
Information Technology 

สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 
Sakauwrat Jongpattanakorn 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. 
SSSCI2019_CS_33 
SSSCI2019_P_211 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการท านายสีหมึก
พิมพ์ยวูีเฟล็กโซกราฟีบนฉลากพอลโิพรพิลีนโดย 
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและซอฟต์แวร์การ
ท านายส ี

Computer Science and 
Information Technology 

ณัฐวิทย์ โสหา 
Natthawut Soha 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. 
SSSCI2019_MA_4 
SSSCI2019_P_78 

ทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ (รังสิต) – บางแสน 

Mathematics and Statistics 
ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ 
Preyarat Naksuwan 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic Theme Name Institute 

6. 
SSSCI2019_MA_11 
SSSCI2019_P_189 

Stratified Unified Ranked Set Sampling for 
Asymmetric Distributions 

Mathematics and Statistics Chainarong Pianpailoon 
Sakon Nakhon Rajabhat 

University 

7. 
SSSCI2019_MA_12 
SSSCI2019_P_193 

ความสัมพันธ์ระหวา่งล าดับจาคอปและล าดับฟี
โบนัชชีดัดแปลง 

Mathematics and Statistics 
ณัฎฐิณีย์ คงนวล 

Nattinee Khongnual 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

8. 
SSSCI2019_MA_13 
SSSCI2019_P_205 

ผลกระทบของปริมาณน้ าฝนที่มีผลต่อตวัแบบ
ส าหรับโรคมือ เท้า ปาก 

Mathematics and Statistics 
กิตติภัทร พลเดช 

Kittipat Pondach 
มหาวิทยาลัยราชภฎั

นครศรีธรรมราช 

9. 
SSSCI2019_PH_8 
SSSCI2019_P_40 

การเตรยีมไม้เทียมจากพลาสติก และเส้นใย
มะพร้าว 

Physics and Energy 
สิงหเดช แตงจวง  

Singhadej Tangjuank 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

10. 
SSSCI2019_PH_11 
SSSCI2019_P_64 

Energy Absorption and Exposure Buildup 
Factors for Coconut fiber gypsum board 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. 
SSSCI2019_PH_12 
SSSCI2019_P_65 

Evaluation of radiation shielding properties 
for samarium bismuth borate glasses 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. 
SSSCI2019_PH_13 
SSSCI2019_P_66 

Evaluated shielding radiation and 
exposure build up factor for La2O3 based 
glasses 

Physics and Energy Kittisak Sriwongsa มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. 
SSSCI2019_PH_14 
SSSCI2019_P_94 

Energy Conservation of Split Type Air 
Conditioner in Mechanical Engineering 
Department Building of RMUTL Tak 

Physics and Energy Yuttana Sriudom 
Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak 

14. 
SSSCI2019_PH_15 
SSSCI2019_P_110 

การประยกุต์วธิีการหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ
ชั้นดินเพื่อค้นหาแหล่งน้ าบาดาล และการแก้ภยั
แล้ง 

Physics and Energy 
ธนวัฒน์ รังสูงเนิน 

Thanawat RangSungnoen 
NakhonRatchasima 
Rajabhat University 

15. 
SSSCI2019_PH_16 
SSSCI2019_P_111 

Development of quantum mechanics 
learning by integrated teaching using 
normal scattering effects on charge 
transport in a metal/superconductor 
junction 

Physics and Energy 
ภาณุพัฒน์ ชยัวร 

Panupat Chaiworn 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

16. 
SSSCI2019_PH_19 
SSSCI2019_P_131 

ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยชวีมวลและเครื่องอัด
แท่งเชื้อเพลิงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร 

Physics and Energy 
พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร 
Pongsuk Jittabut 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 
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No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic Theme Name Institute 

17. 
SSSCI2019_PH_20 
SSSCI2019_P_143 

อิทธิพลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อ
โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของผิวพ่นเคลือบ
ความร้อนของโลหะผสมนิกเกิล-โครเมียม-โม
ลิบดินัม-อะลูมิเนียม 

Physics and Energy 
อรัชพร ศรีจันทร์ 

Aradchaporn Srichen 
Chiang Mai University 

18. 
SSSCI2019_PH_21 
SSSCI2019_P_151 

การเผาถ่าน วิถีดั้งเดิมของชุมชนในบริเวณอ่างเก็บ
น้ าห้วยเสนง 

Physics and Energy 
ล าพูน เหลาราช 

Lumpoon Laorach 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สุรินทร์ 

19. 
SSSCI2019_PH_22 
SSSCI2019_P_154 

การเตรียม เฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็ก
ตริกของวัสดุเซรามิก 
Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12 

Physics and Energy 
จุฑาพล จ าปาแถม 

Jutapol Jumpatam 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

สุรินทร์ 

20. 
SSSCI2019_PH_24 
SSSCI2019_P_161 

โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต 
Carvedon serratus Olivier เพศผู ้

Physics and Energy 
ฐิติพร เจาะจง 

Thitiporn Jorjong 
มหาวิทยาลัยราชภฎั 

พิบูลสงคราม 

21. 
SSSCI2019_PH_26 
SSSCI2019_P_167 

Conductive Composite Paper from 
Cellulose Fiber by in situ polymerization 
of pyrrole 

Physics and Energy Siripassorn Sukhkhawuttigit 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต 

22. 
SSSCI2019_PH_28 
SSSCI2019_P_195 

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของถ่านกัม
มันต์จากกลว้ยน้ าวา้ โดยวธิีการกระตุ้นด้วย
โพแทสเซียมคาร์บอเนต 

Physics and Energy 
ภาคิน อินทร์ชิดจุย้ 

พรทิพย์ ภูมิยิ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค์ 

23. 
SSSCI2019_CH_1 
SSSCI2019_P_54 

การใช้ตัวดูดซับแบบผสมส าหรับการเกบ็ตัวอยา่ง
สารก่อเพลิงชนิดเหลวตกค้าง 

Chemistry and Forensic 
science 

นิสาลักษณ์ ทาเครือ 
Nisalak Thakheru 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24. 
SSSCI2019_CH_2 
SSSCI2019_P_75 

การสังเคราะห์ถา่นกัมมันตจ์ากเปลอืกผสมจุกสับปะรด
ด้วยการกระตุ้น โดยใชโ้พแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

Chemistry and Forensic 
science 

พูนฉว ีสมบัติศิริ 
Punchavee Sombatsiri 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ล าปาง 

25. 
SSSCI2019_CH_4 
SSSCI2019_P_109 

Synthesis and Evaluation of Molecularly 
Imprinted Polymer as a Selective Material 
for Vanillin 

Chemistry and Forensic 
science 

วีรนุช คฤหานนท ์
Wiranut Karuehanon 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

26. 
SSSCI2019_CH_5 
SSSCI2019_P_129 

การปรับปรุงคุณภาพของผ้าไหมดว้ยสนมิเหล็ก 
Chemistry and Forensic 

science 
วีรญา สิงคนิภา 

Weeraya singkanipa 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
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27. 
SSSCI2019_CH_8 
SSSCI2019_P_168 

Participation of Evidence Collection in 
Forensic Science by the Foundation 
Officer 

Chemistry and Forensic 
science 

Somchart Ketpan 
มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนัน

ทา 

28. 
SSSCI2019_CH_9 
SSSCI2019_P_170 

Effects of PEG-based triazolyl substituents 
on copper-catalyzed aerobic alcohol 
oxidation 

Chemistry and Forensic 
science 

ชมทิศา บ่อทรัพย ์
Chomtisa Borsap 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

29. 
SSSCI2019_CH_10 
SSSCI2019_P_178 

Formulation of Calcium Tablets by Direct 
Compression Tableting 

Chemistry and Forensic 
science 

Auttapol Hogjalern Chulalongkorn University 

30. 
SSSCI2019_CH_13 
SSSCI2019_P_198 

Rapid Analysis of Alpha-Mangostin Content 
in Mangosteen Pericarps by Near-Infrared 
Spectroscopy 

Chemistry and Forensic 
science 

ศุมาพร เกษมส าราญ  
Sumaporn Kasemsumran 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31. 
SSSCI2019_CH_15 
SSSCI2019_P_208 

การศึกษาองค์ประกอบเคมี และประสิทธิภาพของ
สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเช้ือรา
สาเหตุโรคไหม้ข้าว 

Chemistry and Forensic 
science 

วัชราภรณ์ ทาหาร  
Watcharaporn Thahan 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

32. 
SSSCI2019_CH_16 
SSSCI2019_P_209 

การเตรียมและการวิเคราะห์ลกัษณะของอิมัลชัน
เชิงซ้อนที่เตรียมได้จากน้ ามันถั่วดาวอินคาด้วย
เทคนิคสองขั้นตอน 

Chemistry and Forensic 
science 

ภัทรฤทัย ปิญชาน์ไรวินท ์
Pattararuethai Piyachanraiwin 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33. 
SSSCI2019_CH_17 
SSSCI2019_P_210 

Selection of alternative commercial amine 
solutions for acid gases removal 

Chemistry and Forensic 
science 

Aomkwan Lueadkrungsri จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34. 
SSSCI2019_CH_18 
SSSCI2019_P_216 

การตรวจวัดปริมาณโปรตีนบนผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ  
ด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน  

Chemistry and Forensic 
science 

Apichat Phengdaam 
Prince of Songkla 

University 

35. 
SSSCI2019_BT_3 
SSSCI2019_P_63 

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบของฝอยทองต่อ
การควบคุมไรไข่ปลาในเห็ดหูหน ู

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

Suphak Kondara 
สุภัค คนดารา 

Pibulsongkram Rajabhat 
University 

36. 
SSSCI2019_BT_4 
SSSCI2019_P_67 

การศึกษาเช้ือราทีก่่อโรคเน่าในมันส าปะหลังในเขต
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

อารียา ประเสริฐกรรณ์ 
Arriya Prasertgun 

Pibulsongkram Rajabhat 
University 



The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology 
- 37 - 

No. 
Paper Code/ 

Registration Code 
Topic Theme Name Institute 

37. 
SSSCI2019_BT_6 
SSSCI2019_P_79 

การเปรียบเทียบวัสดุฝังชนิดต่าง ๆ เพื่อท าพรรณ
ไม้แห้งแบบสามมิติ ที่เก็บรกัษาดว้ยพอลิเอสเทอร์
เรซ่ิน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

พรอนันต์ บุญกอ่น 
Pornanan Boongorn 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

38. 
SSSCI2019_BT_7 
SSSCI2019_P_82 

ผลของการต้มและการนึ่งต่อศักยภาพในการต้าน
อนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟนีอลิคของ
ผักโขม 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ชนิกาญจน ์จันทร์มาทอง 
Chanikan Junmatong 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
พิบูลสงคราม 

39. 
SSSCI2019_BT_10 
SSSCI2019_P_101 

ผลของสารสกัดจากใบและผลดีปลีต่อการยั้งยับ
เช้ือ Penicillium digitatum และ 
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรค
พืช 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

อังคณา เช้ือเจ็ดตน 
Angkana Chuajedton 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

40. 
SSSCI2019_BT_13 
SSSCI2019_P_124 

Using ultrafiltration technique for 
concentrate influenza virus from the 
supernatant. 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์ 
Darsaniya Punyadarsaniya 

Mahanakorn University of 
technilogy 

41. 
SSSCI2019_BT_14 
SSSCI2019_P_125 

Screening and identification of the phytase 
producing bacteria isolated from natural 
environments and swine manure 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

สงกรานต์ เช้ือครุฑ 
Songkran Chuakrut 

Naresuan University 

42. 
SSSCI2019_BT_18 
SSSCI2019_P_133 

ผลของสารสกัดมะขามเครือต่อการยับยัง้แบคทีเรีย
ก่อโรค 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

หฤทัย ไทยสุชาต ิ
Haruthai Thaisuchat 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

43. 
SSSCI2019_BT_19 
SSSCI2019_P_134 

การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลิน
ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาด าที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 
17β-estradiol 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ศรีภาพรรณ ธาระนารถ 
Sripapan Tharanart 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุร ี

44. 
SSSCI2019_BT_22 
SSSCI2019_P_183 

ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดใบ
มะรุมในการป้องกันความเป็นพิษของเอทานอลใน
ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิสุดา ชุมสวัสดิ ์
Wisuta Chumsawat 

Mahidol University 

45. 
SSSCI2019_BT_24 
SSSCI2019_P_201 

แบคทีเรียจากล าไส้ชะมดที่มีศักยภาพยอ่ยกะลา
กาแฟส าหรับผลิตกาแฟหมกัระดับอุตสาหกรรม 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ธีรวัฒน์ งามนอก 
Teerawat Ngamnok 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46. 
SSSCI2019_BT_26 
SSSCI2019_P_215 

ประสิทธิภาพของเจลแต้มสิวจากสารสกดักระทือ
และข่าลิงต่อการยับยั้งสิว 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

สุวิชญา บวัชาต ิ
Suwichaya Buachard 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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47. 
SSSCI2019_BT_27 
SSSCI2019_P_217 

การสกัดคอลลาเจนชนิดที่ 2 จากเศษของครีบ
ปลาหมึกซ่ึงเป็นของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

Siripong Somsiriwon Chulalongkorn University 

48. 
SSSCI2019_BT_30 
SSSCI2019_P_223 

ผลของสารสกัดหยาบจากกล้วยไม้ต่อการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย ์
Wimonrat Phottraithip 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

49. 
SSSCI2019_BT_35 
SSSCI2019_P_234 

การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดและสังคมพืช
ในป่าผลัดใบภายหลังการสัมปทานท าไม้ บริเวณ
ป่าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ชัดนารี มีสุขโข มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

50. 
SSSCI2019_EN_11 
SSSCI2019_P_100 

การศึกษาคุณภาพน้ าที่เปลีย่นแปลงไปใน
กระบวนการแช่ฟอกเปลือกปอกระเจา 

Environmental science and 
technology 

ประภา โซ๊ะสลาม 
Prapa Sohsalam 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

51. 
SSSCI2019_EN_12 
SSSCI2019_P_102 

การลดฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนด้วยการตดิตั้งแผงบัง
แดดพรอ้มพืชใบแคบและใบกวา้ง 

Environmental science and 
technology 

เอกรัชต์ ปานแร ่
Akarat Panrare 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

52. 
SSSCI2019_EN_14 
SSSCI2019_P_81 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ า
และคุณภาพน้ าผวิดิน  
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว)  

Environmental science and 
technology 

ศิโรรัตน์ จิตบรรเทา 
Silorat Jitbanthao 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

53. 
SSSCI2019_EN_31 
SSSCI2019_P_187 

ความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพน้ าและไดอะตอมใน
ชุมชีพแบบยึดเกาะ เพื่อหาแนวโน้มในการ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ า 

Environmental science and 
technology 

เอกชัย ญาณะ 
Ekkachai Yana 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

54. 
SSSCI2019_FT_2 
SSSCI2019_P_25 

ผลของฟอสเฟต น้ าและไข่ขาวตอ่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์หมูสับ 

Food Science and Home 
Economics 

มาลี ซิ้มศรีสกุล 
Malee Simsrisakul 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

55. 
SSSCI2019_FT_4 
SSSCI2019_P_31 

ผลของโซเดียมแลคเตทที่มีต่อคุณภาพเนื้อปลาบด
แช่เยือกแข็งที่ผลิตจากปลายี่สก(Probarbus 
jullieni) 

Food Science and Home 
Economics 

ปัทมา ผาสุถาน 
Pattama Phasuthan 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

56. 
SSSCI2019_FT_6 
SSSCI2019_P_41 

ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวเปลือกออก
จากขา้วกล้องแบบตะแกรงโยก ส าหรับโรงสีข้าว
ชุมชน 

Food Science and Home 
Economics 

สุกัญญา ทองโยธ ี
Sukanya Thongyothee 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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57. 
SSSCI2019_FT_7 
SSSCI2019_P_49 

การสกัดและความคงตัวของแอนโธไซยานินจาก
ข้าวหอมมะลิสีนิล 

Food Science and Home 
Economics 

Wipada Siri-anusornsak วิภาดา ศิริ
อนุสรณ์ศักดิ์, 

Kasetsart University 

58. 
SSSCI2019_FT_8 
SSSCI2019_P_61 

การใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลซูโครสใน
เมอแรงค์ 

Food Science and Home 
Economics 

ภรณี ลิมปิสุต 
Pouranee Limpisut 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

59. 
SSSCI2019_FT_9 
SSSCI2019_P_62 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปราศจากน้ ามันจาก
ข้าวกลอ้งทับทิมชุมแพ 

Food Science and Home 
Economics 

กมลทิพย์ มั่นภักด ี
Kamontip Manpakdee 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

60. 
SSSCI2019_FT_11 
SSSCI2019_P_72 

Development of high anthocyanin crispy 
rice bar 

Food Science and Home 
Economics 

Nuttawut Lainumngen 
Institute of Food Research 
and Product Development 

61. 
SSSCI2019_FT_16 
SSSCI2019_P_96 

การศึกษาส ารับอาหารไทยทรงด าตามประเพณี 
กรณีศึกษา : ต าบลบ่อทอง อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

Food Science and Home 
Economics 

วรรณิสา สุดวังยาง 
Wannisa Sutwangyang, 

มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูล
สงคราม 

62. 
SSSCI2019_FT_17 
SSSCI2019_P_97 

การศึกษาต ารับอาหารพื้นบา้นชาวไท-ยวน 
กรณีศึกษา : หมูบ่้านสมอแข ต าบลสมอแข อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Food Science and Home 
Economics 

บัณฑิตา ทับทิมเพชรางกูล 
Bantita Tubtimpeachranggul 

มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

63. 
SSSCI2019_FT_24 
SSSCI2019_P_185 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังปราศจากกลูเตน Food Science and Home 
Economics 

ปวีณ์สุดา ขีปนวัฒนา 
Paweesuda Keepanawattana 

Kasetsart University 

64. 
SSSCI2019_SP_11 
SSSCI2019_P_39 

Effects of walking meditation and massage 
on neuropathic symptoms in persons with 
type-2 diabetic peripheral neuropathy 

Sports and Health Science 
พิชญา สุขไพบูลย ์

Ms.Pichaya Sukphaibool 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

65. 
SSSCI2019_SP_12 
SSSCI2019_P_60 

A Research of Model of Professional 
Basketball Management for Professional 
Basketball Players 

Sports and Health Science Jatuporn Banroengsanoh Kasetsart University 

66. 
SSSCI2019_SP_13 
SSSCI2019_P_113 

ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก และสภาวะทันตสุขภาพของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

Sports and Health Science Banhan Aemprakhon 
วทิยาลยัการสาธารณสุข 

สิรินธร 
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67. 
SSSCI2019_SP_14 
SSSCI2019_P_118 

การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

Sports and Health Science Sarawut Saiboon 
วิทยาลยัการสาธารณสุข 

สิรนิธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

68. 
SSSCI2019_SP_16 
SSSCI2019_P_135 

Factors Related to achievement of Athlete 
at Institute of Physical Education 
participating in the University Games of 
Thailand. 

Sports and Health Science Thitipong Sukdee มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาต ิ

69. 
SSSCI2019_SP_19 
SSSCI2019_P_138 

ความชุกของฮีโมโกลบินอีในกลุ่มชาติพนัธุ์ลาวเทิง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Sports and Health Science Amkha Sanephonasa Chulalongkorn University 

70. 
SSSCI2019_SP_20 
SSSCI2019_P_139 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาของประชาชน
ในต าบลเชียงดา อ าเภอสร้างคอม จังหวดัอุดรธาน ี

Sports and Health Science 
สรญา แสนมาโนช 

Soraya Saenmanot 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

71. 
SSSCI2019_SP_22 
SSSCI2019_P_177 

The Development of Promoting Model for 
Quality of Life of Elderly with a Retro 
Dance 

Sports and Health Science Atthaphol Rodkaew 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล

สงคราม 

72. 
SSSCI2019_SP_23 
SSSCI2019_P_179 

การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

Sports and Health Science 
ชลดา กิ่งมาลา 

Chonlada Kingmala 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

สุรินทร์ 

73. 
SSSCI2019_SP_24 
SSSCI2019_P_180 

การศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียด
ในญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ยดว้ยโรคเร้ือรังใน
ชุมชน 

Sports and Health Science 
ภาวิณี แพงสุข 

Pavinee Pangsuk 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี

สุรินทร์ 

74. 
SSSCI2019_SP_25 
SSSCI2019_P_188 

ความรู้และทัศนคติต่อวิชาชพีสาธารณสุข ของ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
สุรินทร์ 

Sports and Health Science 
นราวุธ สินสุพรรณ์ 

Narawut Sinsupun 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร ์

75. 
SSSCI2019_SP_26 
SSSCI2019_P_231 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ
พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของนักศึกษาชั้นปี 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

Sports and Health Science 
นภา วงษ์ศรี 

Napha Wongsri 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
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76. 
SSSCI2019_SP_27 
SSSCI2019_P_204 

Enhancement of visual perception in 
primary education: A case study of Mae 
Tha school, Lampang province 

Sports and Health Science Chatsuda Mata มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

77. 
SSSCI2019_SP_28 
SSSCI2019_P_218 

พฤติกรรมอนามยัที่เป็นปัจจยัเส่ียงต่อการติดเช้ือ
พยาธิกับภาวะโภชนาการของประชาชนโดยรอบ
อ่างเก็บน้ าส าคัญในจังหวัดสุรินทร์ 

Sports and Health Science 
จีระเดช อินทเจริญศานต ์

Jeeradach Intajarurnsan 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

78. 
SSSCI2019_CS_2 
SSSCI2019_O_5 

การพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านบทคัดย่อรูปเล่มโครงงาน
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

Computer Science and 
Information Technology 

นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย ์
Nisanart Tachpetpaiboon 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา 

79. 
SSSCI2019_CS_3 
SSSCI2019_O_9 

การพยากรณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 โดยใชว้ิธี
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
กรณีศึกษา: กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

Computer Science and 
Information Technology 

ทัศภูมิ รันระนา 
Tusaphum Runrana 

มหาวิทยาลัยสยาม 

80. 
SSSCI2019_PH_3 
SSSCI2019_O_13 

กัมมันตภาพรังสีในทรายชายหาด Physics and Energy 
อมรา อิทธิพงษ ์

Ammara Ittipongse 
Suan Sunandha Rajabhat 

81. 
SSSCI2019_BT_16 
SSSCI2019_O_90 

การใช้แอคติโนมัยซีทต้านทานแคดเมียมกับพืช
ร่วมกันในการส่งเสริมการบ าบัดแคดเมียมในดิน
ปนเปื้อน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

ภัสราภรณ์ ธปูเพ็ง 
Patsaraporn Thooppeng 

Mahidol University 

82. 
SSSCI2019_BT_17 
SSSCI2019_O_98 

ความสามารถของแอคติโนมัยซีทต้านทาน
แคดเมียมในการก าจัดแคดเมียมออกจากน้ าและ 
การละลายแคดเมียมในดิน 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

โชตินันท์ จั่นประดิษฐ์. 
Chotinan Junpradit 

Mahidol University 

83. 
SSSCI2019_BT_25 
SSSCI2019_O_206 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้าน
การเกิดไบโอฟิล์มของสารสกัดสารสกัด จื่อฉ่าวต่อ
เช้ือในช่องปาก 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วรพรรณี เผ่าทองศุข 
Worrapannee Powtongsook 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีว 
เฉลิมพระเกียรต ิ

84. 
SSSCI2019_BT_34 
SSSCI2019_O_738 

ผลของ Non-albicans Candida species 
ร่วมกับ Streptococcus mutans ต่อ
ความสามารถในการก่อโรคฟันผุ 

Biology, Biotechnology and 
Microbiology 

วิรัลพัชร แสนเสนาะ 
Wirunphat Sansanoa 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

85. 
SSSCI2019_FT_29 
SSSCI2019_O_785 

การพัฒนาคุณภาพน้ ามันปาล์มส าหรับการทอด
อาหารโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร 

Food Science and Home 
Economics 

ปฏิญญา จิยพิงศ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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86. 
SSSCI2019_SP_17 
SSSCI2019_O_55 

ประสิทธิผลของการสอนดว้ยชุดสื่อวีดิทศัน์เร่ือง
การเช็ดตัวลดไข้ โดยประยุกต์ทฤษฎแีรงจูงใจใน
การป้องกันโรคของผู้ดูแลเด็กปว่ยแผนกศัลยกรรม
เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

Sports and Health Science 
ฐมาพร เชี่ยวชาญ 

Tamaporn Chaiwcharn 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 



กลุ่มที่ 6 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
Environmental Science and Technology 

ชื่อเรื่อง หน้า 
การวิเคราะหแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดของประเทศไทย 
พรทิพย  วิมลทรง, กานตธิดา  บุญมา, บุษยมาศ  เหมณ,ี ธนา จารุพันธุเศรษฐ์, 
พงศพล ปลอดภัย และ ธนบดี  ครองยุติ 

6-1 

การผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ชํานาญพงษ เฉลิมเผา, จารุวรรณ วงคทะเนตร, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย  และ บัณฑิต ชาญณรงค์ 

แนวทางการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล, ภัทรลภา  ฐานวิเศษ, สโรชา บุญรอืง, อัญชลีพร โคตรธรรม 
และ วีราวัฒน สุพิมล  

การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทจากกิจกรรมของตลาดชุมชน 
ทศพร นีละไพจิตร์ และ ศศิธร พุทธวงษ 

การลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอนดวยการติดตั้งแผงบังแดดพรอมพืชใบแคบและใบกวาง 
เอกรัชต ปานแร และ อรรจน เศรษฐบุตร 

การวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ดวย GIS   
เพื่อเลือกที่ตั้งโรงงานแปรขยะมูลฝอยเปนพลังงานในจังหวัดปทุมธาน 
วิเวียน  จุลมนต และ วันวิสาข  สกลภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ําและคุณภาพน้ําผิวดิน  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)  
ศิโรรัตน จิตบรรเทา, ณัฐวรรณ สุขจะ, อรชร ฉิมจารย, สุพัตรา เอ่ียมนาค และสุขสมาน สังโยคะ 

การคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมที่สรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 
กิตติมา เกตุสอาด, เบญจภรณ ประภักด,ี วิชญา รงคสยามานนท และ จารุวรรณ วงคทะเนตร 

การศึกษาคุณภาพน้ําจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต 
กิติญา  จํารูญทิพวรรณ และ วนิดา ชูอักษร 

  6-11 

  6-21 

  6-30 

  6-39 

  6-47 

  6-57 

  6-67 

  6-76 



ชื่อเรื่อง หน้า 
การประเมินปริมาณการใชน้ําและผลกระทบดานความขาดแคลนน้้า 
ในการผลิตกระแสไฟฟา 
อภิรนันท พงจิตภักดิ์, เพชญ เตชรัตน, บันลือ เอมะรุจิ, กอบแกว มโนมัยพิบูลย 
และ วิมล สอนแจม 

การศึกษาผลกระทบจากปัญหาภาวะหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ทีม่าเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์  และ นางสาวชวิศา  เจียสกุล 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ํนที่ปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ดวยเทคโนโลยีการส้ารวจระยะไกล 
วลัยพร  ผอนผัน, มินตรา  วงษกาด และ ดารุณี  ระวังภัย 

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงไฟฟาพลังน้้า 
ขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
ณิช วงศสองจา, ณรงค กุลนิเทศ และ ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ 

การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมส้าหรับการแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
นฤพร เวชยกุลชัย และ วันวิสาข์ สกลภาพ 

Mining waste separation behavior related factors 
Suwimon Kooptiwoot and Chaisri Tharasawatpipat 

Development of a garbage bin selection expert system 
For waste separation 
Suwimon Kooptiwoot and Chaisri Tharasawatpipat 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้้าและไดอะตอมในชุมชีพแบบยึดเกาะ 
เพื่อหาแนวโนมในการประยุกตใชในการประเมินคุณภาพน้้า 
เอกชัย ญาณะ, ณัฐพล ชูนาม และ อุบลวรรณ กําลังวอง 

6-84 

  6-92 

  6-99 

6-108 

6-116 

6-126 

6-133 

6-141 



ชื่อเรื่อง หน้า 

ความหลากชนิด ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของนกในถิ่นที่อยู่อาศัยของนก 6-152 
บริเวณชายฝ่ังทะเล เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     
อ้าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม 
นิธินาถ เจริญโภคราช และ เพชรพนม จิตมั่น 

การศึกษาคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการแชฟอกเปลือกปอกระเจา 
ประภา โซะสลาม, ฐิติวรา พูนสวัสดิ์ และดวงใจ ไทยโสภา 

6-160
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การวิเคราะหแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดบัจังหวดัของประเทศไทย

พรทิพย  วิมลทรง1 กานตธิดา  บุญมา1 บุษยมาศ  เหมณี1 ธนา จารุพันธุเศรษฐ1 

พงศพล ปลอดภัย1 และธนบดี  ครองยุติ2 

1สาขาการจัดการภัยพบิัติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 
2กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย  

บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ พ่ือศึกษาโครงสรางแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 

ของประเทศไทย โดยการวิเคราะหความสมบูรณและหาขอแนะนําในการพัฒนาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดของ 
ประเทศไทยใหครบถวนสมบูรณตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558 การจัดทําแผนเผชิญ
เหตุควรมีองคประกอบ 14 ขอ ผลการศึกษาพบวา แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 มีองคประกอบ
ของแผนข้ันต่ําจํานวน 7 องคประกอบ และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดท่ีมีความครบถวนสมบูรณมากท่ีสุดคือจํานวน 14 
องคประกอบ มีเพียง 1 จังหวัด โดยองคประกอบดานขอมูลสถานการณสาธารณภัยและวัตถุประสงคของการจัดทําแผนเผชิญเหตุ
เปนองคประกอบท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ แผนการสื่อสารและโทรคมนาคม และการแจงเตือน จากการวิเคราะหขอมูล   
ดานความครบถวนองคประกอบของขอมูลและความบกพรองของแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาค พบวา องคประกอบท่ีมีชองวางมาก
ท่ีสุดคือ แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม รองลงมาคือ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถิติขอมูลการเกิดภัย และแผนการอพยพ 
ตามลําดับ โดยความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดท่ีมากกวา 12 องคประกอบข้ึนไป ในภาคใตคิดเปนรอยละ 
57.14 ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดําเนินการเพียงรอยละ 20 ดังน้ัน แนวทางในการผลักดันสูการจัดทําแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยฉบับสมบูรณตองมีท้ังในเชิงนโยบายและระดับการปฏิบัติการ โดยในเชิงนโยบายควรเปดโอกาสและสรางชองทางใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการสรางกลไกในการทํางานรวมกับหนวยงานองคกร
ภาคีในทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงชองวางของแผนเผชิญเหตุอยางตอเน่ือง และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยข้ึน
จริงวาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไมในแตละจังหวัด ตลอดจนสรางความเขาใจในบทบาทของเครือขายในการสนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือบูรณาการใหทุกภาคสวนสามารถพัฒนาตนเองและสามารถจัดการสาธารณภัยไดอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: สาธารณภัย, การจัดการอุทกภัย, แผนเผชิญเหตุ 
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Abstract 

This study aims to study the structure of the provincial flood response plan 2018 of 
Thailand. The completeness and recommendations for the development of the provincial flood 
response plan in Thailand were analyzed in accordance with the national disaster prevention and 
mitigation plan 2015.  The incident action plan consists of 14 elements.  The resulted showed that 
the provincial flood response plan 2018 consists of at least 7 elements and only one province 
contained 14 elements.  The elements of incident situation and incident objectives were found 
mostly in the provincial flood response plan followed by communication and warning system, 
respectively.The elements which lack in the plan were transport plan followed by disaster risk map, 
statistics data on natural disaster and evacuation plan, respectively. The provinces containing more 
than 12 elements located in south of Thailand with the highest percentage of 57.14.  On the other 
hand, north east of Thailand displays only 20 percent.  Thus, the guidelines for improving the 
provincial flood response plan represent both policy and operational levels. In case of policy level, 
the government should promote and support the strengthening of community building, promote 
the integration of networks, prepare lessons for water and disaster management and 
communication channels with the government at all levels.  For operational levels, each province 
should continue to develop the provincial flood response plan.  To ensure that the flood response 
plan is effective, plan and operation action should be closely related disaster situation that occur 
in the province.  Furthermore, understanding the role of networking for supporting and exchange 
knowledge is an important way to develop themselves and be able to manage the disaster more 
sustainably. 

Keywords: Public disaster, Flood Management, Incident Action Plan 
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บทนํา 

จากสภาพภูมิอากาศท่ีมีการผันผวนในปจจุบันทําใหท่ัวโลกตองประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความถ่ีและ 
ความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของภาวะความเสี่ยงจากอุทกภัยซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและ
สงผลกระทบตอท้ังชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก จากสถานการณอุทกภัยในอดีตท่ีผานมาตัง้แตปพุทธศักราช 
2554-2560 แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของการเกิดอุทกภัยอยางเห็นไดชัดเจน ซึ่งจากขอมูลสรุปสถานการณอุทกภัยของ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปพุทธศักราช 2554 มีจํานวนความเสียหายสูงสุดคิดเปนรอยละ 71.22 ของความเสียหาย 
ท่ัวประเทศ มีมูลคาความเสียหาย 23,839,219,356 บาท รองลงมา คือ ปพุทธศักราช 2556 คิดเปนรอยละ 47.71 ของ   
ความเสียหายท่ัวประเทศ มีมูลคาความเสียหาย 1,841,217,148 บาท และในปพุทธศักราช 2560 คิดเปนรอยละ 32.25 ของ   
ความเสียหายท่ัวประเทศ มีมูลคาความเสียหาย 1,050,281,996 บาท (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 
2561) แนวทางหน่ึงในการปองกันและลดผลกระทบจากจากสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือการลดความเสีย่งจาก
สาธารณภัย ซึ่งเปนวิธีการท่ีสามารถปฏิบัติไดตั้งแตในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ การเตรียมความพรอมในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพ่ือการสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมนับเปนประเด็นพัฒนาหลักในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 (2560-2564) ดังน้ัน การจัดทําแผนเผชิญเหตุจึงมีความสําคัญตอการเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับอุทกภัย เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การศึกษาน้ี จึงมุงศึกษาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด 
ฉบับปพุทธศักราช 2561 ของประเทศไทย เพ่ือใหไดแนวทางในการเตรียมการปองกันและประสานการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยรวมปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
การเกิดอุทกภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของไวใหพรอมตอ 
การปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพ่ือใหการชวยเหลือเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณภัย 
ตลอดจนฟนฟูผูประสบภัยและพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว งานศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางแผน 
เผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ของประเทศไทย วิเคราะหความสมบูรณและหาขอแนะนําในการพัฒนา
แผนเผชิญเหตุใหครบถวนสมบูรณตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาโครงสรางแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ของประเทศไทย

2) เพ่ือวิเคราะหความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ของประเทศไทย

3) เพ่ือหาขอแนะนําในการพัฒนาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดของประเทศไทยใหครบถวนสมบูรณ

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ขั้นตอนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล
การศึกษาการวิเคราะหแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจงัหวัดของประเทศไทย ไดดําเนินการโดยการศกึษาโครงสรางแนวคดิ

แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Planning : BCP) ซึ่งเปนโครงสรางในการทําความเขาใจแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ความสําคัญของแนวคิดแผนปฏิบัติการเหตุการณ (IAP) และแนวคิดเก่ียวกับการวางแผน
ความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) จะชวยทําความเขาใจกรณีศึกษาของแผนปจจุบัน การพัฒนาแผนปฏิบัติการเหตุการณ วงจร 
การวางแผน แนวทางสําหรับผูบัญชาการเหตุการณในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค สวนประกอบของแผนปฏิบัติการ
เหตุการณ ซึ่งเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูบริหารองคกรซึ่ง
มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย และผูเช่ียวชาญใน ดานการเตรียมพรอมของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแบบ (In-depth interview) 
และทําการรวบรวมขอมูลจากขอมูลแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ฉบับปพุทธศักราช 2561 ท้ัง 75 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานครและ
ชลบุรี) นอกจากน้ียังใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary Research) ไดแก เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ และเอกสารราชการท่ีเผยแพร ท่ีเก่ียวของกับแนวคิดและการจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย  
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2. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพน้ัน ไดทําการวิเคราะหขอมูลดานความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุระดับจังหวัด และ

วิเคราะหขอมูลความบกพรองขององคประกอบแผนเผชิญเหตุเพ่ือหาขอแนะนําในการพัฒนาแผนเผชิญเหตุอุทกภัยรายจังหวัดและ
รายภาค โดยการทํารายการตรวจสอบ (Checklist) ขอมูลองคประกอบของแผนเผชิญเหตุและวิเคราะหเชิงความถ่ี ตลอดจน
วิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด โดยองคประกอบ
ของแผนเผชิญเหตุสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) สถานการณสาธารณภัย (Incident Situation: IS)

2) วัตถุประสงคของการจัดทําแผน (Incident Objectives: IO)

3) สถิติขอมูลการเกิดภัย (Statistics data on Natural Disaster: SD)

4) แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย (Disaster Risk Map: DRM)

5) ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย (Disaster Risk Information: DRI)

6) ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (Resources and Environmental Information: REI)

7) องคกรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Organization: EOO)

8) การบรรเทาทุกข/ฟนฟู (Relief: R)

9) แหลงท่ีมาของงบประมาณ (Sources of Finance: SF)

10) การสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication: C)

11) การแจงเตือน (Warning System: WS)

12) การจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว (Shelter Centre: SC)

13) แผนการอพยพ (Evacuation Plan: EP)

14) แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม (Transport Plan: TP)

ผลการศึกษา 
1. การวิเคราะหขอมูลดานความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
จากการวิเคราะหขอมูลดานความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 

ของประเทศไทย พบวา แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 มีองคประกอบของแผนข้ันต่ําจํานวน 
7 องคประกอบ และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดท่ีมีความครบถวนสมบูรณมากท่ีสุดคือจํานวน 14 องคประกอบ มีเพียง 1 
จังหวัด โดยแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดสวนใหญท่ีมีจํานวน 11 และ 12 องคประกอบ คิดเปนรอยละ 26.67 และ 21.33 
ตามลําดับ ภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นแผนท่ีแสดงความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจากองคประกอบแผนเผชิญเหตุ 14 
องคประกอบแตละจังหวัดในประเทศไทย 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงองคประกอบแผนเผชิญเหตุ 14 องคประกอบแตละจังหวัดในประเทศไทย 

6-5 



จากผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแตละดาน พบวา ขอมูลสถานการณสาธารณภัย (IS) 
และวัตถุประสงคของการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (IO) เปนองคประกอบท่ีพบในแผนเผชิญเหตุอุทกภัยมากท่ีสุด คือ จํานวน 74 
จังหวัด รองลงมาคอื แผนการสื่อสารและโทรคมนาคม (C) จํานวน 73 จังหวัด การแจงเตือน (WS) จํานวน 72 จังหวัด ขอมูลดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (REI) จํานวน 71 จังหวัด การจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว และขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย จํานวน 70 จังหวัด 
การบรรเทาทุกขและการฟนฟู จํานวน 69 จังหวัด แหลงท่ีมาของงบประมาณ จํานวน 59 จังหวัด และแผนการอพยพจํานวน 
40 จังหวัด แตอยางไรก็ตามในภาพรวมของประเทศไทยยังมีการจัดทําองคประกอบดานสถิติขอมูลการเกิดภัย แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย และแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม คอยขางนอย คิดเปนรอยละ 44.00 (33 จังหวัด) 29.33 (22 จังหวัด) และ 
16.00  (12 จังหวัด) ตามลําดับ ดังแสดงภาพท่ี 2  

ภาพท่ี 2 แสดงการวิเคราะหขอมลูความครบถวนขององคประกอบแตละดานของแผนเผชิญเหต ุ

จากการวิเคราะหขอมูลความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดท่ีมากกวา 12 องคประกอบข้ึนไป พบวา 
ในภาคใตมีการดําเนินการใน 8 จังหวัด คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาคือภาคตะวันตก จํานวน 2 จังหวัด คิดเปนรอยละ 40.00 
โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดําเนินการเพียงรอยละ 20 ดังแสดงในภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แสดงการวิเคราะหขอมลูความครบถวนขององคประกอบท่ีมากกวา 12 องคประกอบ 
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2. ขอบกพรองของแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
จากการวิเคราะหขอมูลดานความครบถวนองคประกอบของขอมูลและความบกพรองของแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาค 

พบวา องคประกอบท่ีมีชองวางมากท่ีสุดคือ แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม รองลงมาคือ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
สถิติขอมูลการเกิดภัย และแผนการอพยพ ตามลําดับ โดยภาคตะวันออกมีชองวางในการจัดทําองคประกอบดานสถิติขอมูลการเกิด
ภัยและแผนการอพยพ โดยมีการจัดทําคิดเปนรอยละ 33.33 ภาคตะวันตกขาดการจัดทําองคประกอบดานการจัดทําสถิติขอมูลการ
เกิดภัยและแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคมมากท่ีสุด มีการจัดทําคิดเปนรอยละ 20.00 ภาคใตขาดการจัดทําองคประกอบ
ดานแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคมและแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยมากท่ีสุด มีการจัดทําคิดเปนรอยละ 21.43 และ 
28.57 ตามลําดับ ภาคกลางขาดการจัดทําองคประกอบดานแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคมและแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
มากท่ีสุด มีการจัดทําคิดเปนรอยละ 14.29 และ 19.05 ตามลําดับ ภาคเหนือขาดการจัดทําองคประกอบดานแผนอํานวยความ
สะดวกดานคมนาคมและแผนการอพยพมากท่ีสุด มีการจัดทําคิดเปนรอยละ 11.11 และ 33.33 ตามลําดับ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือขาดการจัดทําองคประกอบดานแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคมและแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยมากท่ีสุด 
มีการจัดทําคิดเปนรอยละ 5.00 และ 15.00 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลความบกพรองมากท่ีสุดของแผนเผชิญเหตุแตละภาค 

ภาค จํานวนจังหวัด อันดับขององคประกอบท่ีมีชองวางมากท่ีสุด รอยละของการจัดทําองคประกอบ 

ภาคตะวันออก 6 
1. สถิติขอมูลการเกิดภัย 33.33 

2. แผนการอพยพ 33.33 

ภาคตะวันตก 5 
1. สถิติขอมูลการเกิดภัย 20.00 

2. แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 20.00 

ภาคใต 14 
1. แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 21.43 

2. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 28.57 

ภาคกลาง 21 
1. แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 14.29 

2. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 19.05 

ภาคเหนือ 9 
1. แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 11.11 

2. แผนการอพยพ 33.33 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 20 
1. แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม 5.00 

2. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 15.00 

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ของประเทศไทย พบวา ยังมีชองวางบางประการในการ
เตรียมการรับมือและแกไขปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะแผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคมท่ีจําเปนตองจัดทําข้ึนในทุกภูมิภาค 
ซึ่งทําใหทราบเสนทางท่ีมีความเสี่ยงดานการจราจร เพ่ือเตรียมความพรอมในการติดตั้งปาย สัญญาณเตือนตามถนน เสนทางตาง ๆ 
การอํานวยความสะดวกชวยเหลือประชาชนดานการจราจร การขนยาย เคลื่อนยาย และจัดหาเสนทางเลี่ยงท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ี
เกิดภัยไดอยางทันทวงที สําหรับแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ันพบวายังเปนองคประกอบท่ีจําเปนในภาคใต ภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหทราบถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความลอแหลมตอการเกิดอุทกภัย ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการบริหารจัดการ
อุทกภัย โดยเฉพาะทางดานการวางแผนการใชท่ีดิน การวางผังเมือง การพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม ตลอดจนดานการ
ประกันภัยนํ้าทวม ซึ่งแตละจังหวัดมีปจจัยในการวิเคราะหและประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การกําหนดพ้ืนท่ี
เสี่ยงอุทกภัยน้ัน สามารถนํามาใชในการหาแนวทางในการดําเนินการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยใหเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังการใชมาตรการท่ีใชโครงสรางและมาตรการท่ีไมใชโครงสราง สามารถจัดลําดับความสําคัญสําหรับมาตรการเรงดวน
หรือระยะยาว รวมถึงการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม ซึ่งเปนวิธีการเตรียมรับมือกับอุทกภัยอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ในพ้ืนท่ีท่ีมักเกิดอุทกภัยเปนประจําทุกป นอกจากน้ี การจัดทําขอมูลดานสถิติขอมูลการเกิดภัย ยังคงมีความตองการใน 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทําใหทราบขอมูลการเกิดภัยซ้ําซากจากความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีวิเคราะห ประเภทภัยท่ีเกิดข้ึน
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บอยครั้ง และสามารถวิเคราะหมิติดานนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติ การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการระดับจังหวัดได 
สําหรับแผนการอพยพของแผนเผชิญเหตุอุทกภยัระดบัจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 พบวา มีการดําเนินการในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออก รอยละ 33.33 ซึ่งมีความจําเปนในการเตรียมการอพยพ กําหนดจุดอพยพ และแนวทางในการอพยพ เพ่ือให
ประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองในการอพยพในเบ้ืองตนได และในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือในการอพยพ อยางไรก็ตาม 
แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติข้ึนจริงอาจไมไดเปนไปตามแผนท่ีวางไวเสมอ 
ดังน้ัน การจัดวางแผนในการซอมรับมือภัยพิบัติแบบเต็มรูปแบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งเปนความถ่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดตามทรรศนะ
ของผูเช่ียวชาญดานการรับมือภัยพิบัติ และอาจจะมีการซอมยอมอีก 1-2 ครั้ง ตามแตความเหมาะสม จึงมีความจําเปนเพ่ือสราง
บรรทัดฐานและคานิยมทัศนคติตอการปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหเห็นถึงขอบกพรองในระบบหรือแผนท่ีวางไว 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงแผนการรับมืออยางตอเน่ือง และจากการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการอุทกภัยท้ังในระดับประเทศ 
จังหวัด และทองถ่ิน พบวา ในภาพรวมของประเทศควรมีการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการระดับประเทศท่ีมีความเปนเอกภาพ 
มีระบบบริหารจัดการขอมูลดานทรัพยากรนํ้าและโครงสรางองคกรหลักระดับนโยบาย ตลอดจนการวิจัยอยางตอเน่ือง ในขณะท่ี
ระดับจังหวัด พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย การประสานงาน การสื่อสาร การควบคุม ปจจัยทางการเมือง และการมีสวนรวมของชุมชน
มีผลตอประสิทธิผลการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ในสวนของระดับเทศบาล พบวามีขอแตกตางกันในองคประกอบของ
แนวทางในการจัดการอุทกภัย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะและความเข็มแข็งของพ้ืนท่ี และในระดับท่ีชุมชน พบวาการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางเปนรูปธรรมในทุกระยะของการจัดการภัยพิบัติเปนสิ่งจําเปนในการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง (ตารางท่ี 2) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด ฉบับปพุทธศักราช 2561 ท้ัง 14 องคประกอบ พบวา 

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดมีจุดเดนในการวางแผนรับมือภัยพิบัติอยางเปนระบบ มีการกําหนดผูปฏิบัติงานและอํานาจ
หนาท่ีไวอยางชัดเจน และมีขอมูลองคประกอบดานสถานการณสาธารณภัย วัตถุประสงคของการจัดทําแผนขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและโทรคมนาคม การแจงเตือน และการจัดตั้งศูนยพักพิงช่ัวคราว อยางไรก็ตาม 
ยังมีชองวางท่ีสามารถปรับปรุงใหแผนมีความบูรณาการยิ่งข้ึนได คือ แผนอํานวยความสะดวกดานคมนาคม แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัย สถิติขอมูลการเกิดภัย และการจัดทําแผนการอพยพ โดยความสมบูรณของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัดท่ีมากกวา 12 
องคประกอบข้ึนไป ในภาคใตคิดเปนรอยละ 57.14 ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการดําเนินการเพียงรอยละ 20 โดยมี
จังหวัดท่ีมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ฉบับปพุทธศักราช 2561 ครบท้ัง 14 องคประกอบ เพียง 1 จังหวัด ดังน้ัน จําเปนตองมี
แนวทางในการผลักดันสูการจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัยฉบับสมบูรณ ตลอดจนการนําไปปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
อยางตอเน่ือง  

ตารางท่ี 2 ขอสรุปของการบริหารจัดการอุทกภัยในระดับประเทศ จังหวัด และทองถ่ิน 

ประเด็นท่ีศึกษา ขอสรุปของประเด็นท่ีศึกษา 
นโยบายในการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ 
(ชัยยุทธ ชินณะราศี และคณะ, 2559) 

- การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการระดับประเทศท่ีมีความเปนเอกภาพ  

- มีระบบบริหารจัดการขอมลูดานทรัพยากรนํ้าในรูปแบบของศูนยขอมูลนํ้าแหงชาติ  

- จัดทําโครงสรางองคกรหลักระดับนโยบายโดยการเรงพัฒนาโครงสรางองคกรหลักและ

เครือขายองคกรท่ีเก่ียวของ  

- สนับสนุนการวิจัยอยางตอเน่ือง 

การบริหารการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(อุทัย เลาหวิเชียร และสุวรรณี แสงมหาชัย, 
2560) 

- การบริหารการปองกันอุทกภัย พบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย การประสานงาน การสื่อสาร 

การควบคุม ปจจัยทางการเมือง และการมีสวนรวมของชุมชนมีความสัมพันธทางบวก

กับประสิทธิผลการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร 

- อุปสรรคทางการบริหารไดแก การปราศจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการ

จัดการอุทกภัย ไมมีการจัดทําแผนแมบทแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับนํ้า 
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ประเด็นท่ีศึกษา ขอสรุปของประเด็นท่ีศึกษา 
แผนรับมือภัยพิบัติ เทศบาลนครเกาะสมุย 
(กันต เอ่ียมอินทรา, 2559) 

-  การละเลยการดูแลนักทองเท่ียวในฐานะผูประสบภัย และการขาดตัวช้ีวัดในการวัดผล
ของแผนรับมือภัยพิบัติ 

แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุร ี
(ไททัศน มาลา และคณะ, 2557) 

- การวางแผนบริหารจัดการอุทกภัยท้ัง กอน ขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ 

- ภาวะผูนําในชวงวิกฤตในการตัดสินใจแกไขปญหาตามสถานการณ 

- การสรางความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เพ่ือแกไขปญหารวมกัน  

- การจัดเตรียมศูนยพักพิงช่ัวคราว  

การบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนคร
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
(หทัยทิพย นราแหวว และทวิดา กมลเวชช, 
2561) 

- รูปแบบของการบริหารจัดการอุทกภัยท่ีสําคัญ คือ การบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของและชุมชน มีแนวทางการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี การแจงเตือนภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ และระบบการพ่ึงพาตนเองของชุมชนดวยโครงการบานพ่ีเลี้ยง   

การถอดบทเรียนการบรรเทาอุทกภัยใน
ระดับชุมชน 
(สัจจา บรรจงศิริ, 2560) 

- การมสีวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรมในทุกระยะของการจัดการภัยพิบัต ิ

- การสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งโดยภาครัฐท้ังในการตั้งเครือขายและการ

ติดตอสื่อสารกับภาครัฐในทุกระดบั 

- รัฐบาลควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายและนโยบายใหมีความยืดหยุนในการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชุมชน 

- การจัดทําระบบมาตรฐานการเยยีวยาใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 

- การจัดทําฐานขอมลูชุมชนสําหรับการจัดการอุทกภัย  

- งานวิจัยทองถ่ินของชุมชน  
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แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) เปดโอกาสและสรางชองทางใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและจัดการภัยพิบัติอยาง

เปนรูปธรรม

2) การสรางกลไกในการดูแลท้ังภาคประชาชนและกลไกทํางานรวมกับหนวยงานองคกรภาคีในทุกระดับ รวมถึงมีระบบ

การตัดสินใจสั่งการ ควบคุมดูแลท่ีเปนเอกภาพ

ขอเสนอแนะในระดับปฏิบัติการ 
1) ควรปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในแตละจังหวัดใหมีการจัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและแผนอํานวยความสะดวก

ดานคมนาคมใหละเอียด

2) การจัดทําแผนการอพยพ ตองบอกท่ีตั้งของสถานท่ีอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติและบอกแนวเสนทางท่ีปลอดภัยในการ

เดินทางจากท่ีอยูอาศัยของผูประสบภัยไปยังสถานท่ีรับรองผูอพยพโดยละเอียด

3) พัฒนาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางตอเน่ือง และ

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติข้ึนจริงวาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม

4) สรางความเขาใจในบทบาทของเครือขายในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาการรับมือภัยพิบัติอยาง

ตอเน่ือง
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การผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

ชํานาญพงษ เฉลิมเผา1,a, จารุวรรณ วงคทะเนตร1,b, อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย1,c,  และ บัณฑิต ชาญณรงค1,d 

1คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 73170 

E-mail: afirstc87@yahoo.com, bjaruwan.won@mahidol.ac.th, cachara.uss@mahidol.ac.th and dbundit.cha@mahidol.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ไดแก 

ชานออย เหงามันสําปะหลัง ผักตบชวา และตะกอนแปงมันสําปะหลัง โดยใชกระบวนการยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 

ข้ันตอน ดําเนินการทดลองแบบกะในขวดทดลองขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบ 170 มิลลิลิตร รวมกับหัวเช้ือ 

30 มิลลิลิตร ภายใตสภาวะของอุณหภูมิท่ี 35+2 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนในชวง 5.8-7.0 สําหรับ

การผลิตกาซไฮโดรเจนชีวภาพในข้ันตอนท่ี 1 และคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนในชวง 7.25-8.50 สําหรับการผลิตกาซมีเทน

ชีวภาพในข้ันตอนท่ี 2 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา การผลิตกาซไฮเทนชีวภาพสูงสุดจากของเสียผักตบชวา+ตะกอนแปง

มันสําปะหลัง ดวยผลผลิตของกาซไฮโดรเจน กาซมีเทน และกาซไฮเทนชีวภาพ มีคาเทากับ 33.34 มิลลิลิตรไฮโดรเจน/กรัมซี

โอดี 195.04 มิลลิลิตรมีเทน/กรัมซีโอดี และ 228.38 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี ตามลําดับ โดยมีสัดสวนไฮโดรเจนรอยละ 

15 และประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีรอยละ 50  

คําสําคัญ: กาซไฮเทนชีวภาพ, ของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม, การยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน, 

ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี 
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and Bundit Channarong1,d
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Abstract 

This research aims to the biohythane production from agricultural and industrial 
wastes such as sugarcane bagasse, cassava rhizome, water hyacinth and cassava starch 
sediment by a two-stage anaerobic digestion.  It was conducted in a batch test using a 
volume 250 mL laboratory bottle that composited of 170 mL combined with an inoculum of 
30 mL under conditions of temperature at 35+2°C and initial pH ranges of 5.8-7.0 for stage-
I biohydrogen production and 7. 25-8. 50 for stage-II biomethane production, respectively. 
The results showed that the maximum biohythane from water hyacinth+ cassava starch 
sediment (WH+ CS) waste with hydrogen yield, methane yield and hythane yield of 33.34 
mL H2/g COD, 193.55 mL CH4/g COD and 228.38 mL Hythane/g COD, respectively. Also, 
the H2 content of 15% and COD removal efficiency was 50%. 

Keywords:  Biohythane; Agricultural and industrial waste; Two-stage anaerobic digestion; 
COD removal efficiency 
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บทนํา 

ในปจจุบันแหลงพลังงานหลักท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน เช้ือเพลิงฟอสซิล และถานหิน เริ่มเกิดภาวะขาด

แคลน และเมื่อนํามาใชจะมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณภาวะโลก

รอนเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน จึงตองหาแหลงพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทดแทนพลังงานหลัก และเปนพลังงานท่ีสะอาด ไม

กอใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม (Chandra, Takeuchi, & Hasegawa, 2012) กาซชีวภาพ (Biogas) ถือเปนพลังงาน

ทดแทนชนิดหน่ึงท่ีเปนท่ีนิยม โดยเปนกาซท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะท่ี

ปราศจากออกซิเจนหรือไมใชอากาศ (Anaerobic digestion) องคประกอบสวนใหญเปนกาซมีเทน (CH4) กระบวนการน้ี

เปนท่ีนิยมในการเปลี่ยนของเสียประเภทอินทรียไปเปนกระแสไฟฟา เปนกาซหุงตมเพ่ือใหความรอนในการประกอบอาหาร 

และใชเปนกาซท่ีเปนสวนผสมในเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนต (ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน และโกวิท สุวรรณหงษ, 2555) 

ปจจุบันน้ี นอกจากกาซมีเทนแลว ยังมีกาซอีกชนิดหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดคือ กาซไฮโดรเจน (H2) ซึ่ง

เปนแหลงพลังงานชนิดหน่ึงท่ีไดรับความสนใจ เน่ืองมาจากเปนพลังงานท่ีสะอาด ลดการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม และ

สามารถเปนแนวทางการใชในเชิงพาณิชยในอนาคตได (Show, Lee, Tay, Lin, & Chang, 2012) ไฮโดรเจนและมีเทน ถือ

ไดวาเปนกาซชีวภาพท่ีเกิดจากกระบวนการยอยสลายของสารอินทรียแบบไมใชอากาศ ซึ่งเปนท่ีนิยม เน่ืองจากเปนการนํา

ของเสียมาผานกระบวนการผลิตเปนพลังงานทดแทน การผลิตจะเปนระบบการหมักแบบ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การ

ผลิตกาซไฮโดรเจน และข้ันตอนท่ี 2 การผลิตกาซมีเทน ในการศึกษาท่ีผานมาพบวา ระบบการหมัก 2 ข้ันตอน มี

ประสิทธิภาพในการผลิตกาซมากกวาระบบการหมัก 1 ข้ันตอน (Liu et al., 2013) โดยกาซท้ัง 2 ชนิดจะเปนพลังงาน

สะอาดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใชพลังงานหลักอยาง นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน จึงเกิด

แนวคิดในการนําพลังงานท้ัง 2 ชนิดน้ีมาผสมกันเพ่ือกอใหเกิดพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม เรียกวา กาซไฮเทน 

(Hythane) หรือถาผลิตจากชีวมวลจะเรียกวา กาซไฮเทนชีวภาพ (Biohythane) (Liu et al., 2013; Roy & Das, 2016) 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอยูเปนจํานวนมาก จึง

สงผลใหเกิดของเสียจากกิจกรรมเหลาน้ีเปนจํานวนมาก โดยของเสียพวกน้ีเปนแหลงชีวมวล ท่ีกักเก็บแหลงพลังงาน ซึ่งหาได

งายและมีศักยภาพสูง การนําวัสดุเหลาน้ีมาผลิตเปนพลังงาน ทําใหเราลดการใชเช้ือเพลิงหลักและยังชวยแกปญหาการกําจัด

ของเสียทางการเกษตรไดในเวลาเดียวกัน ชีวมวลจึงเปนแหลงพลังงานท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาอยางยั่งยืนและลดปญหา

สิ่งแวดลอม (จารุวรรณ วงคทะเนตร, 2558) ท้ังน้ี วัตถุดิบท่ีจะนํามาทดสอบ ไดแก 1) ชานออย เปนสวนของลําตนออยท่ีหีบ

คั้นเอานํ้าไปใชประโยชน เหลือแตกากและเสนใย โดยจะมีปริมาณนํ้าตาลและเซลลูโลสสูง เหมาะกับการนํามาผลิตพลังงาน

ทดแทนและเพ่ิมมูลคาการผลิต (วัฒนณรงค มากพันธ และสมพงศ โอทอง, 2561) 2) เหงามันสําปะหลัง เปนสวนท่ีเช่ือมตอ

ระหวางหัวมันกับลําตน มักพบท่ีแปลงเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ซึ่งจะถูกท้ิงหลังจากท่ีเก็บเอาแตหัวมันไปใชประโยชนในโรงงาน 

3) ผักตบชวา เปนวัชพืชนํ้าท่ีขยายพันธุอยางแพรหลายในแมนํ้า ซึ่งทําใหเกิดอุปสรรคตอการคมนาคมและการดํารงชีวิตของ

สัตวนํ้า การศึกษาท่ีผานมาพบวา ผักตบชวาเปนวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตกาซชีวภาพ (Hans & Kumar, 2019) 

และ 4) ตะกอนแปงมันสําปะหลัง เปนตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตแปง มีองคประกอบหลักเปน

คารโบไฮเดรตแบบโพลีแซ็กคาไรดและมีกลุมจุลินทรียท่ีเหมาะสมกับการผลิตกาซชีวภาพเปนจํานวนมาก (Show et al., 

2012) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ดวยกระบวนการยอยสลายแบบ

ไมใชอากาศ (Anaerobic digestion) 2 ข้ันตอน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
1. วัตถุดิบต้ังตนท่ีใชในการทดลอง

วัตถุดิบตั้งตนประกอบดวย 1) ชานออย (SB) 2) เหงามันสําปะหลัง (CR) 3) ผักตบชวา (WH) และ 4) ตะกอนแปง
มันสําปะหลัง (CS) นอกจากน้ีจะใชตะกอนแปงเปนตัวหมักรวมกับวัตถุดิบท่ีเปนของเสียทางการเกษตรท้ัง 3 ชนิดแรก ไดแก 
5) ชานออย+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (SB+CS) 6) เหงามันสําปะหลัง+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (CR+CS) 7) ผักตบชวา+
ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (WH+CS) รวมท้ังสิ้น 7 ชนิด การทดลองจะใชกากตะกอนจุลินทรีย (Seed sludge) จากโรงบําบัด
สิ่งปฏิกูลแบบไมใชอากาศมาเปนหัวเช้ือ (Inoculum) ท้ังน้ีไดมีการปรับสภาพวัตถุดิบตั้งตนดวยวิธีท่ีตางกันในแตละวัตถุดิบ 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการผลิตกาซ โดยชานออยกับเหงามันสําปะหลังจะทําการปรับสภาพดวยการผสมนํ้าแลวหมักไว
ในถังดําเปนเวลา 7 วัน สวนผักตบชวาจะปรับสภาพดวยความรอน (Preheat treatment) ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือเปนการสลายโครงสรางลิกนินและจุลินทรีย ซึ่งมีสวนในการเพ่ิมอัตราการผลิตกาซชีวภาพ(Zheng, 
Zhao, Xu, & Li, 2014) สวนตะกอนแปงมันสําปะหลังไมมีการปรับสภาพ วัตถุดิบตั้งตนท้ังหมดจะนํามาเติมนํ้ากลั่นใน
อัตราสวนของวัตถุดิบตั้งตนตอนํ้ากลั่น เทากับ 1 ตอ 2 แลวปนสวนผสมใหเขากัน จากน้ันนํามาวิเคราะหคุณลักษณะทาง
กายภาพและเคมีท่ีสําคัญ ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) ซีโอดี (COD) ของแข็งท้ังหมด (TS) ของแข็งระเหยได (VS) 
ปริมาณอินทรียคารบอนท้ังหมด (TOC) และปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) (APHA, 2012) สําหรับของเสียทางการเกษตร
จะมีการวิเคราะหลิกนิน (Lignin) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และเซลลูโลส (Cellulose) (AOAC, 2016) 

2. การทดลอง
การทดลองดําเนินการแบบกะ (Batch experiment) โดยใชขวดทดลอง (Laboratory bottle) ขนาด 250

มิลลิลิตร และตองหุมดวยถุงพลาสติกสีดําเพ่ือทําใหเกิดสภาวะท่ีไมมีแสง ปริมาตรสารละลายท่ีทําการทดลองคือ 200 
มิลลิลิตร ประกอบดวย หัวเช้ือ 30 มิลลิลิตร และวัตถุดิบตั้งตน 170 มิลลิลิตร ลําดับตอมาทําการปรับสภาพของขวดแกวให
อยูในสภาพไรออกซิเจน โดยใชการพนไลอากาศดวยกาซไนโตรเจน (N2) ประมาณ 1 นาที และปดขวดแกวดวยจุกยาง พรอม
ติดตั้งถุงเก็บกาซ (Air bag) เพ่ือบรรจุกาซท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดลอง แลวนํามาวางลงในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิแบบ
เขยา (Water bath shaker) ท่ี 35+2 องศาเซลเซียส ดวยอัตราเร็ว 100 รอบตอนาที ซึ่งจะดําเนินการในขวดทดลองเดิมท้ัง 
2 ข้ันตอน สําหรับกระบวนการหมักยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน ในการศึกษาน้ีคือ ข้ันตอนท่ี 1 การผลิตกาซ
ไฮโดรเจน ดวยหัวเช้ือตั้งตนซึ่งปรับสภาพดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 นาที (Heat shock) เพ่ือ
ยับยั้งกิจกรรมของแบคทีเรียท่ีใชไฮโดรเจน และเปนการกระตุนแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตไฮโดรเจนได (Roy & Das, 2016) 
โดยคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนของวัตถุดิบตั้งตนอยูในชวงท่ีเปนกรดถึงกลางตามความเหมาะสมของแตละชนิด สําหรับ
ข้ันตอนท่ี 2 การผลิตกาซมีเทน ซึ่งจะเติมหัวเช้ือตั้งตนท่ีไมผานการปรับสภาพดวยความรอน 30 มิลลิลิตร และวัตถุดิบตั้งตน
มีคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนจะอยูในชวงท่ีเปนกลางถึงดาง ซึ่งการปรับสภาพความเปนกรด-ดางของสารตั้งตนในขวด
ทดลองใชโซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3) ใหมีสภาพเปนดางและกรดซัลฟวริก (H2SO4) ใหมีสภาพเปนกรด  

3. การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการหมัก
การตรวจวัดปริมาณกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนซึ่งถูกเก็บไวในถุงเก็บกาซ โดยใชกระบอกฉีดท่ีทําดวยแกว (Glass

syringe) ทุกๆ 24 ช่ัวโมง และตรวจวัดความเขมขนของกาซ H2, CH4, N2 และ CO2 ท่ีเปนองคประกอบของกาซชีวภาพท่ี
เกิดข้ึนดวยเครื่อง Gas Chromatography (GC-TCD) หลังจากเริ่มทําการทดลองไปแลว 4, 6, 8, 10, 12 และทุกๆ 24 
ช่ัวโมง จนกวาการทดลองไมมีการผลิตกาซชีวภาพเกิดข้ึน นอกจากน้ีจะมีการเก็บตัวอยางนํ้าในขวดแกวทดลอง โดยเก็บใน
ชวงเวลากอนและหลังกระบวนการหมักและตรวจวัดคาซีโอดีเพ่ือหาประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี (COD removal 
efficiency)  

4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สมการ Mass balance equation ใชคํานวณปริมาณการผลิตกาซไฮเทน ซึ่งแบงเปน การผลิตกาซ

ไ ฮ โด ร เจ น  (Hydrogen production)  แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต ก า ซ มี เท น  (Methane production) (Wongthanate & 

Mongkarothai, 2018)   ดังสมการท่ี 1 

VH,i = VH,i-1 + CH,i(VG,I - VG,i-1) + VH(CH,I - CH,i-1)   (1) 

เมื่อ VH,i และ VH,i-1 คือ ปริมาตรกาซไฮโดรเจนหรือกาซมีเทนสะสม ณ เวลาท่ี i และ i-1 ตามลําดับ 

VG,i และ VG,i-1 คือ ปริมาตรกาซชีวภาพท้ังหมด ณ เวลาท่ี i และ i-1 ตามลําดับ 
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CH,i และ CH,i-1 คือ สัดสวนของกาซไฮโดรเจนหรือกาซมีเทน บริเวณสวนอากาศดานบนในขวดแกวทดลอง 

(headspace) ณ เวลาท่ี i และ i-1 ตามลําดับ 

VH คือ ปริมาตรท้ังหมดของบริเวณ Headspace 

4.2 สมการแบบจําลอง Modified Gompertz equation เปนอีกหน่ึงสมการท่ีจะนํามาใชในการคํานวณการ

ปริมาณการผลิตกาซไฮโดรเจนสะสม (Cumulative hydrogen production) และปริมาณการผลิตกาซมีเทนสะสม 

(Cumulative methane production) (Wongthanate & Mongkarothai, 2018) ดังสมการท่ี 2 

H = Pexp {-exp [(Rme/P)(λ - t) + 1] }   (2) 

เมื่อ  H (mL) คือ ปริมาณการผลิตกาซไฮโดรเจนสะสม (หรือปริมาณการผลิตกาซมีเทนสะสม) 

P (mL) คือ ปริมาณการผลิตกาซไฮโดรเจนสูงสุด (หรือปริมาณการผลิตกาซมีเทนสูงสดุ) 

Rm (mL/h) คือ อัตราการผลิตกาซไฮโดรเจนสูงสุด (หรืออัตราการผลิตกาซมีเทนสูงสดุ) 

λ (h) คือ ระยะเวลาการปรับสภาพของวัตถุดิบ 

e คือ 2.171828 

4.3 สมการคํานวณประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี (COD removal efficiency) ซึ่งจะคํานวณจากกระบวนการ
หมักท้ัง 2 ข้ันตอน เพ่ือทดลองการลดลงของอินทรียวัตถุในระบบการหมัก (กลิ่นประทุม ปญญาปง, วรวุธ กันอิน, สรานุรักษ 
แสนพรหม, และเอกราช คําปญโญ, 2555) ดังสมการท่ี 3 

% การกําจัดซีโอดี = (CODin – CODout)/ CODin x 100        (3) 
เมื่อ % การกําจัดซีโอดี คือ รอยละของประสิทธิภาพการกําจัดซีโอด ี

CODin คือ คาซีโอดเีริ่มตนกอนการหมัก 
CODout คือ คาซีโอดสีุดทายหลังการหมักเสรจ็สิ้น  
4.4 การคํานวณการผลิตไบโอไฮเทน (Biohythane) จะคํานวณรอยละของปริมาณไฮโดรเจนโดยปริมาตร 

(H2/H2+CH4) (%) (Liu et al., 2013; Qin et al., 2019) และผลผลิตกาซไฮเทน (Hythane yield) (Qin et al., 2019) ดัง
สมการท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ ดังน้ี 

    (H2/H2+CH4) (%) = (H2/H2+CH4) (v/v) x 100     (4) 
         Hythane yield = H2 yield + CH4 yield (5) 

เมื่อ       (H2/H2+CH4) (v/v) คือ ปริมาณไฮโดรเจนจากการผสมกาซไฮเทน 
H2 หรือ H2 yield คิอ ผลผลิตกาซไฮโดรเจน 
CH4 หรือ CH4 yield คือ ผลผลิตกาซมีเทน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
1. คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบต้ังตน

ผลการทดลองคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีจากวัตถุดิบตั้งตนท้ังหมด แสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและกากตะกอนจุลินทรีย 

พารามิเตอร (หนวย) SB CR WH CS SB+CS CR+CS WH+CS 
Seed

sludge 

pH 4.50 6.28 6.68 4.12 4.65 5.33 5.15 8.16 
COD (g/L) 4.00 24.00 24.00 24.00 32.00 32.00 40.00 24.00 
TS (g/L) 0.10 6.28 0.37 126.31 90.33 192.84 116.59 182.56 
VS (g/L) 0.04 6.11 0.15 125.32 74.66 173.07 72.34 153.29 
TOC (g/L) 1.73 2.04 0.67 2.55 3.78 4.15 4.15 8.30 
TKN (g/L) 0.04 0.38 0.36 0.92 0.94 1.25 0.92 2.10 
Lignin (%) 7.69 20.31 3.28 - - - - - 
Hemicellulose (%) 22.96 0.47 18.88 - - - - - 
Cellulose (%) 41.12 37.55 43.22 - - - - - 
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จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองคุณลักษณะของวัตถุดิบตั้งตนท้ังหมดพบวา มีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 4.12 – 

8.16 ซึ่งสวนใหญจะมีคาเปนกรด ยกเวนกากตะกอนท่ีมีคาเปนดาง ท้ังน้ี ตะกอนแปงกับวัตถุดิบท่ีผสมตะกอนแปงจะมีคาซี

โอดี ของแข็งท้ังหมด ของแข็งระเหยได ปริมาณอินทรียคารบอนท้ังหมด และปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดสูงกวาวัตถุดิบท่ีเปน

ของเสียทางการเกษตรอยางชัดเจน นอกจากน้ีปริมาณเซลลูโลสท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตพลังงานจากของเสียทาง

การเกษตรจะมีรอยละมากท่ีสุดในผักตบชวา ตามดวย ชานออยและเหงามันสําปะหลังตามลําดับ  

2. การศึกษาการผลิตกาซไฮเทน

คาความเปนกรด-ดางเริ่มตนของกระบวนการหมักข้ันตอนท่ี 1 จะอยูในชวงท่ีเปนกรดจนถึงกลาง ซึ่งจากผลการ

ทดลองในตารางท่ี 2 พบวา วัตถุดิบตั้งตนท่ีมีผลผลิตกาซไฮโดรเจน (H2 yield) ท่ีสูงสุดคือ ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (159.99 

มิลลิลิตรไฮโดรเจน/กรัมซีโอดี) และวัตถุดิบตั้งตนท่ีมีผลผลิตกาซไฮโดรเจนท่ีต่ําสุดคือ ผักตบชวา (0.11 มิลลิลิตรไฮโดรเจน/

กรัมซีโอดี) นอกจากน้ี ปริมาณการผลิตกาซไฮโดรเจนสะสมสูงสุดจะมีคาอยูในชวง 0.06 - 23.61 อัตราการผลิตกาซ

ไฮโดรเจนสูงสุดจะมีคาอยูในชวง 0.003 - 1.97 และชวงเวลาในการปรับสภาพ (Lag phase) สําหรับการผลิตกาซไฮโดรเจน

จะอยูในชวง 8 – 14 ช่ัวโมง สําหรับกระบวนการหมักข้ันตอนท่ี 2 คาความเปนกรด-ดางจะอยูในชวงท่ีเปนกลางจนถึงเบส

ออน ซึ่งก็คือประมาณ 7-8 จากผลการทดลองในตารางท่ี 2 พบวา วัตถุดิบตั้งตนท่ีมีผลผลิตกาซมีเทน (CH4 yield) ท่ีสูงสุด

คือ ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (195.04 มิลลิลิตรมีเทน/กรัมซีโอดี) และวัตถุดิบตั้งตนท่ีมีผลผลิตกาซมีเทนท่ีต่ําสุด

คือ เหงามันสําปะหลัง  (3.39 มิลลิลิตรมีเทน/กรัมซีโอดี) ท้ังน้ี ชานออย+ตะกอนแปงมันสําปะหลังกับเหงามันสําปะหลัง+

ตะกอนแปงมันสําปะหลังไมมีผลผลิตกาซมีเทนเกิดข้ึน วัตถุดิบท่ีมีปริมาณการผลิตกาซมีเทนสะสมสูงสุดจะมีคาอยูในชวง 

1.70 - 41.05 อัตราการผลิตกาซมีเทนสูงสุดจะมีคาอยูในชวง 0.17 - 4.10 และชวงเวลาในการปรับสภาพของการผลิตกาซ

มีเทนจะอยูในชวง 10 – 14 ช่ัวโมง  

ตารางท่ี 2 การผลิตกาซไฮเทนจากวัตถุดิบตั้งตน โดยกระบวนการยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน 

วัตถุดิบ
ต้ังตน 

Initial 
pH 
(H2) 

Final 
pH 
(H2) 

H2 yield 
(mL H2/g 

COD) 

Initial 
pH 

(CH4) 

Final 
pH 

(CH4) 

CH4 yield 
(mL CH4/g 

COD) 

H2/ 
(H2+CH4) 

(%) 

Hythane 
yield (mL 
hythane/g 

COD) 

COD 
removal 

(%) 

SB 5.85 6.43 0.36 7.25 7.66 5.07 6.61 5.43 92.33 
CR 5.85 6.57 1.12 7.25 7.75 3.39 24.83 4.51 62.67 
WH 6.00 6.58 0.11 7.25 6.66 28.61 0.38 28.72 46.00 
CS 7.00 5.44 159.99 8.50 7.20 9.45 94.42 169.44 50.00 
SB+CS 7.00 5.15 11.50 8.00 7.25 ND ND ND 40.00 
CR+CS 7.00 5.14 15.90 8.00 7.18 ND ND ND 66.67 
WH+CS 7.00 4.92 33.34 8.00 7.33 195.04 14.60 228.38 50.00 

สัดสวนของวัตถุดิบตั้งตนท่ีมีปริมาณไฮโดรเจนโดยปริมาตร (H2/H2+CH4) จากการผลิตไบโอไฮเทน ผลการทดลอง

ในตารางท่ี 2 พบวา วัตถุดิบท่ีมีสัดสวนของไฮโดรเจนมากท่ีสุดคือ ตะกอนแปงมันสําปะหลังรอยละ 94.42 และเรียงลําดับ

จากสูงมาต่ําดังน้ี เหงามันสําปะหลังรอยละ 24.83 ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลังรอยละ 14.60 ชานออยรอยละ 

6.61 และผักตบชวารอยละ 0.38 ตามลําดับ สําหรับผลผลิตกาซไฮเทน (Hythane yield) จากผลรวมของผลผลิตกาซ

ไฮโดรเจนและกาซมีเทนในวัตถุดิบตั้งตนพบวา วัตถุดิบตั้งตนท่ีมีผลผลิตกาซไฮเทนท่ีสูงสุดคือ ผักตบชวา+ตะกอนแปงมัน

สําปะหลัง (228.38 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี) ตะกอนแปงมันสําปะหลัง (169.44 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี) ผักตบชวา 
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(28.72 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี) ชานออย (5.43 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี) และเหงามันสําปะหลัง (4.51 มิลลิลิตรไฮ

เทน/กรัมซีโอดี) ตามลําดับ 

ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี (COD removal) เปนการแสดงถึงการลดลงของอินทรียวัตถุในระบบการหมักแบบ

ยอยสลาย โดยอินทรียวัตถุจะลดลงและเปลี่ยนเปนกาซชีวภาพ ซึ่งจากผลการทดลองพบวา วัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพการ

กําจัดซีโอดีท่ีสูงท่ีสุดคือ ชานออยรอยละ 92.33 และเรียงลําดับจากสูงมาต่ําดังน้ี เหงามันสําปะหลัง+ตะกอนแปงมัน

สําปะหลังรอยละ 66.67 เหงามันสําปะหลังรอยละ 62.67 ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง และตะกอนแปงมัน

สําปะหลังรอยละ 50 และตามดวยผักตบชวารอยละ 46 และชานออย+ตะกอนแปงมันสําปะหลังรอยละ 40 ตามลําดับ  

การผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากกระบวนการหมักยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน ในการศึกษาน้ีคลายกับ

การศึกษาของ Qin et al. (2019) ท่ีศึกษาการผลิตกาซไฮเทนจากเศษอาหาร แบบระบบหมุนเวียนการหมักยอยสลายแบบ

ไมใชอากาศ 2 ข้ันตอนท่ีอุณหภูมิตางกัน (Recirculated two-stage temperature phased anaerobic digestion: R-

TPAD) ซึ่งประกอบไปดวยข้ันตอนท่ี 1 ผลิตกาซไฮโดรเจนท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และข้ันตอนท่ี 2 ผลิตกาซมีเทนท่ี

อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ไดผลผลติกาซไฮโดรเจน กาซมีเทน และกาซไฮเทน มีคาเทากับ 49.9 มิลลิลิตรไฮโดรเจน/กรัม

ของแข็งระเหยท่ีปอนเขา 426 มิลลิลิตรมีเทน/กรมัของแข็งระเหยท่ีปอนเขา และ 475.9 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมของแข็งระเหย

ท่ีปอนเขา ตามลําดับ โดยมีสัดสวนไฮโดรเจนรอยละ 10.5 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการผลติกาซไฮเทนกับงานวิจัยอ่ืน 

วัตถุดิบตั้งตน อุณหภูมิ 
รอยละของไฮโดรเจน 
(H2/(H2+CH4))(%) 

ผลผลิต เอกสารอางอิง 

เศษอาหาร ข้ันตอนท่ี 1 55°C 
ข้ันตอนท่ี 2 37.5°C 

10.5 49.9 mL H2/g VSfed 
426 mL CH4/g VSfed

475.9 mL Hythane/g VSfed 

Qin et al. 
(2019) 

ผักตบชวา+
ตะกอนแปงมนั
สําปะหลัง 

35°C ท้ัง 2 ข้ันตอน 14.60 33.34 mL H2/g COD 
195.04 mL CH4/g COD 

228.38 mL Hythane/g COD 

การศึกษาน้ี 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดลองดวยกระบวนการหมักยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน พบวา ข้ันตอนท่ี 1 การผลิตกาซ

ไฮโดรเจน ตะกอนแปงมันสําปะหลัง มีคาสูงสุดคือ 159.99 มิลลิลิตรไฮโดรเจน/กรัมซีโอดี สวนข้ันตอนท่ี 2 การผลิตกาซ

มีเทน ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง มีคาสูงสุดคือ 195.04 มิลลิลิตรมีเทน/กรัมซีโอดี และผลผลิตกาซไฮเทนจาก

ผลรวมของกาซไฮโดรเจนกับกาซมีเทนพบวา ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลังมีการผลิตกาซไฮเทนสูงสุดคือ 228.38 

มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอดี 

ในการทดสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบตั้งตน พบวา คาความเปนกรด-ดางจะอยูในชวงท่ีเปนกรดซึ่งจะเหมาะกับ

การผลิตกาซไฮโดรเจนมากกวากาซมีเทน ถึงแมในข้ันตอนการผลิตกาซจะมีการปรับคาความเปนกรด-ดางใหเหมาะสมแลว 

แตโอกาสในการผลิตกาซไฮโดรเจนของวัตถุดิบตั้งตนสําหรับการทดสอบน้ีก็มีมากกวากาซมีเทน สวนใหญคาความเปนกรด-

ดางท่ีเหมาะสมในการผลติกาซไฮโดรเจนจะอยูในชวง 5.5–6.5 (Roy & Das, 2016) สําหรับบางงานวิจัยเชน Wongthanate 

and Mongkarothai (2018) ไดศึกษาการผลิตกาซไฮโดรเจนจากเศษอาหารเหลือท้ิงในชวงคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนท่ี 

5.0 – 9.0 พบวา คาความเปนกรด-ดางเริ่มตน 7.0 มีการผลิตกาซไฮโดรเจนท่ีสูงสุด จะมีการผลิตกาซไฮโดรเจนสูงกวา ซึ่งจะ
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คลายกับการศึกษาน้ี โดยท่ีตะกอนแปงมันสําปะหลังและวัตถุดิบท่ีผสมตะกอนแปง ไดตั้งคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนเทากับ 

7.0 ซึ่งตะกอนแปงมันสําปะหลังมีการผลิตกาซไฮโดรเจนท่ีสูงสุด แตมีการผลิตกาซมีเทนท่ีนอยกวา สําหรับผักตบชวา+

ตะกอนแปงมันสําปะหลัง มีการผลิตกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนอยูในเกณฑสูงท้ัง 2 ข้ันตอน สําหรับคาความเปนกรด-ดาง

เริ่มตนของการผลิตกาซมีเทนในข้ันตอนท่ี 2 ชานออย เหงามันสาํปะหลัง และผักตบชวา ไดตั้งคาความเปนกรด-ดางเริ่มตน

อยูท่ี 7.25 ซึ่งถือวาเหมาะสม เพราะ โดยท่ัวไปแบคทีเรีย Methanogen จะผลิตกาซมีเทนในชวงคาความเปนกรด-ดาง

เริ่มตนท่ี 6.6 - 7.8 (จารุวรรณ, 2558) แตตะกอนแปงมันสําปะหลังไดตั้งคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนเทากับ 8.50 สวนชาน

ออย+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง เหงามันสาํปะหลัง+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง และผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง มี

คาความเปนกรด-ดางเริ่มตนเทากับ 8.00 เพราะ จากการทดลองพบวา วัตถุดิบตั้งตนเหลาน้ีจะมีการผลิตกาซมีเทนตั้งแตคา

ความเปนกรด-ดางท่ี 8-8.5 สวนในชวงคา pH 7.00 ไมมีการผลิตกาซมีเทน การทดลองครั้งน้ียังพบวา ชานออย+ตะกอน

แปงมันสําปะหลัง กับ เหงามันสําปะหลัง+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง เมื่อทําการทดลองพบวา มีคุณสมบัติในการผลิตกาซ

ไฮโดรเจน แตไมสามารถผลิตกาซมีเทน ในท่ีน้ีสันนิษฐานวา อาจจะเก่ียวของกับสารเมทาบอไลตในชวงการผลิตกาซ ไดแก 

กรดอินทรียระเหยงาย (VFA) ซึ่งประกอบดวยกรดอะซิติก กรดบิวทิริก และกรดโพรไพโอนิก เปนองคประกอบหลัก และ

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) เพราะ จะเปนตัวบงช้ีถึงการผลิตกาซไฮโดรเจนกับกาซมีเทน โดยกรดบิวทิริกกับกรดโพรไพ

โอนิกเมื่อมีปริมาณมากจะยับยั้งการผลิตกาซมีเทน สวนกรดอะซิติกถามีปริมาณนอยจะไมสามารถผลิตกาซมีเทนได 

(Mamimin et al., 2017) อีกท้ังแอมโมเนียไนโตรเจนถามีปริมาณสะสมมากจะมีความเปนพิษตอจุลินทรีย    เมทาโนเจน 

ซึ่งจะยับยั้งการผลิตกาซมีเทน (Mustafa et al., 2019) ในการศึกษาครั้งตอไป จึงอาจตองตรวจสอบพารามิเตอรเหลาน้ี เพ่ือ

สามารถอภิปรายผลไดช้ีเฉพาะวา สารหรือปจจัยใดท่ีสงเสรมิหรอืยับยั้งการผลิต หรือมีการปรับสภาพวัตถุดิบตั้งตนดวยวิธีอ่ืน

เพ่ือใหเหมาะกับการผลิตกาซท้ัง 2 ข้ันตอน นอกจากน้ียังพบวา วัตถุดิบท่ีเปนของเสียทางการเกษตร ไดแก ชานออย เหงา

มันสําปะหลัง และผักตบชวา มีคุณสมบัติในการผลิตกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนนอยกวาวัตถุดิบท่ีเปนตะกอนแปง ยกเวน

ผักตบชวาท่ีมีการผลิตกาซมีเทนสูงกวาตะกอนแปงมันสําปะหลัง ซึ่งโดยท่ัวไปตะกอนแปงท่ีมาจากระบบนํ้าเสียจะมี

องคประกอบท่ีสามารถเปลี่ยนเปนพลงังานเชน กลูโคส ซูโครส แปง และโปรตีนท่ีมากกวา และยังมีกลุมจุลินทรียบางชนิดท่ีมี

คุณสมบัติในการผลิตและเปนตัวเรงปฏิกิริยาการผลิตกาซ แตวัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติของลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) มี

องคประกอบท่ีสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานนอยกวาตะกอนแปงมาก และยังมีลิกนินซึ่งเปนตัวขัดขวางการทํางานของ

จุลินทรียในการผลิตพลังงาน (Show et al., 2012)  

จากผลการศึกษาถึงสัดสวนไฮโดรเจนพบวา เหงามันสําปะหลัง และผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลงั มีสัดสวน

ท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตกาซไฮเทนชีวภาพจากท้ัง 2 ข้ันตอน โดยสัดสวนของกาซไฮโดรเจนท่ีเหมาะสมตอการผลิตกาซไฮ

เทนจะอยูท่ีรอยละ 10-25 (Qin et al., 2019) สวนชานออยจะมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 6.61 แตก็ใกลเคียงกับสัดสวน

มาตรฐาน สําหรับวัตถุดิบตั้งตนชนิดอ่ืนพบวา ตะกอนแปงมันสําปะหลังท่ีมีสัดสวนไฮโดรเจนสูงถึงรอยละ 94.42 ประกอบ

กับมีผลผลิตของกาซมีเทนอยูในระดับต่ํา จึงเปนสิ่งท่ีบอกวา ตะกอนแปงมันสําปะหลังเหมาะสมแคการผลิตกาซไฮโดรเจน

อยางเดียว ผักตบชวามมีีสัดสวนไฮโดรเจนอยูท่ีรอยละ 0.38 แสดงถึงการผลิตกาซไฮโดรเจนท่ีต่ํา แตมีการผลิตกาซมีเทนท่ีสูง

จึงเหมาะสําหรับการผลิตกาซมีเทนอยางเดียว  

การศึกษาการผลิตกาซไฮเทนชีวภาพ ซึ่งประกอบไปดวยกาซไฮโดรเจนกับกาซมีเทน จากวัตถุดิบตั้งตนท้ังหมด 7 

ตัวอยาง ดวยกระบวนการหมักยอยสลายแบบไมใชอากาศ 2 ข้ันตอน สรุปไดวา ผักตบชวา+ตะกอนแปงมันสําปะหลัง เปน

วัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการผลิตกาซไฮเทนชีวภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยผลผลิตของกาซไฮโดรเจนและกาซมีเทนชีวภาพ มีคา

เทากับ 33.34 มิลลิลิตรไฮโดรเจน/กรัมซีโอดี และ 195.04 มิลลิลิตรมีเทน/กรัมซีโอดี ตามลําดับ เมื่อรวมผลผลิตของกาซ

ไฮโดรเจนและกาซมีเทนชีวภาพจะไดผลผลิตกาซไฮเทนชีวภาพ มีคาเทากับ 228.38 มิลลิลิตรไฮเทน/กรัมซีโอด ีดวยสัดสวน

ไฮโดรเจนรอยละ 14.60 นอกจากน้ียังพบวา มีประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีอยูท่ีรอยละ 50  
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ขอเสนอแนะ 
1. การทําวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการทดลองกรดอินทรียระเหยงายและแอมโมเนียไนโตรเจน เพ่ือดูกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในการผลิตกาซ 

2. การทําวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตกาซไฮเทน เชน คาความเปนกรด-ดางเริ่มตน

อุณหภูมิ อัตราสวนคารบอน/ไนโตรเจน และการปรับสภาพดวยวิธีตางๆ เปนตน เพ่ือสงเสริมใหการผลิตกาซไฮเทนมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3. ขอมูลผลการทดลองในครั้งน้ีเปนการทดลองในระดับหองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตขยายผลใหอยูในระดับท่ี

ใหญข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบการผลิตกาซชีวภาพ พลังงานทดแทนในอนาคตตอไป 
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บทคัดยอ 
        ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (มรสน.) ประสบปญหาเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ ขาดการคัดแยกจากตนทาง
โดยการมีสวนรวมแมมีศูนยวัสดุรีไซเคิลแลว ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยลัยราชภัฎ
สกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปริมาณและองคประกอบของขยะ (2) เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการมีสวนรวมและ
ความรูการจัดการขยะ และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสม โดยการสํารวจปริมาณและ
องคประกอบของขยะ รวมท้ังใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือทดสอบความแตกตางทางสถิติขององคประกอบขยะแตละประเภท 
ดวยสถิติ One-simple T-Test โดยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 22  ผลการศึกษาพบวา มรสน. มีปริมาณขยะประมาณ 
2.33 ตัน/วัน อัตราการเกิดขยะ 0.18 กก./คน/วัน ประกอบดวยขยะอินทรีย รอยละ 45 ขยะรีไซเคิลรอยละ 26 ขยะท่ัวไป
รอยละ 29 และองคประกอบขยะแตละประเภทไมแตกตางกันอยางนัยยะสําคัญทางสถิติ ( P > 0.05) สําหรับความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมในการจัดการขยะไดทําการสํารวจตามแหลงกําเนิดพบวา ทุกแหลงกําเนิดมีความรูและทัศนคติเก่ียวกับการ
จัดการขยะท่ีดีถึงดีมากแตมีพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะอยูในเกณฑท่ีต่ํา ยกเวนอาคารวิชาการท่ีมีพฤติกรรมท่ีอยูใน
เกณฑท่ีด ีดังน้ันควรท่ีจะปรับพฤติกรรมในการจัดการขยะ เชน มีการรณรงคเก่ียวกับการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ควรจัดทํา
ถังรองรับขยะแยกเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไปและขยะอันตราย ควรนําขยะอินทรียทําเปนปุย
หมักแลวนํามาใชเปนปุยใสตนไม และควรมีการประชาสัมพันธศูนยวัสดุรีไซเคิลอยางท่ัวถึง 

คําสําคัญ; ความรูการจัดการขยะ ทัศนคติในการจัดการขยะ พฤติกรรมการจัดการขยะ 
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Abstract 

At present, Sakon Nakhon Rajabhat University ( SNRU)  has experienced problems 
with reducing waste, lacked of separation from the source by participation, even though there 
was Recycled Materials Center.  Therefore, the researcher was interested in the studied of 
guidelines for solid waste management in SNRU.  This research have 3 objcetives are (1)  to 
studied the amount and composition of solid waste , (2) to explore the participation behavior 
and knowledge of waste management, and ( 3)  to studied guidelines for proper waste 
management. We surveyed the amount and composition of solid waste included questionnaire 
were used as a tool.  Test the statistical difference of each composition of solid waste with 
One-simple T-Test statistic by IBM SPSS Statistics 22 program.  The resulted indicated that 
SNRU has a total solid waste generated about 2.33 tons / day and solid waste generation rate 
about 0.18 kg / person / day.  The largest composition of solid waste was organic waste 45 % , 
recyclable waste 26 % , general waste 29 %  and each composition was not significantly 
different (P> 0.05) .  For knowledge, attitude and behavior in waste management, surveyed at 
source, it was found that all sources had knowledge and attitudes about waste management 
were good to very good, but had behavior related to solid waste management remained low 
except for academic buildings which had a behavior was good.  So the behavior of waste 
management should be adjusted, such as a campaign on waste separation at source.   Waste 
bins should be made into 4 categories which are organic waste, recyclable waste, general 
waste and dangerous waste.  Organic waste should be made into compost and then used as 
fertilizer for plants.  And should public relations about the Recycled Materials Center 
thoroughly. 

Keywords: Knowledge of Waste Management, Attitude of Garbage Management, behavior of 
Waste management 
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บทนํา 
ขยะในประเทศไทยเปนปญหาใหญท่ีรอใหเจาหนาท่ีสถาบันทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาหนทางแกไข

เรื่องการจัดการขยะเน่ืองจากปญหาขยะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรงไมวาจะเปนขยะจากชุมชนจากสถาบันศึกษาหรือ
หนวยงานของรัฐปญหาหลักของประเทศไทยคือยังขาดแคลนพ้ืนท่ีในการจัดการขยะแบบถูกวิธีโดยขอมูลจากกรมควบคุม
มลพิษพบวา ป 2558 มีปริมาณขยะเกิดข้ึน 29.09 ลานตัน ถูกขนนําไปกําจัด 13.6 ลานตัน ถูกกําจัดอยางถูกตอง 8.4 ลานตัน 
อีกประมาณ 7.09 ลานตัน ถูกกําจัดอยางผิดวิธี เชน การเทกองในบอดิน การเผากลางแจง หรือการลักลอบท้ิงในพ้ืนท่ีรกราง 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  
       สถานการณขยะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนคอนขางมากจึงเปนเรื่องท่ีภาครัฐและประชาชนไมควร
ละเลยในการท่ีจะแกไขปญหาเหลาน้ีผูท่ีเก่ียวของทุกฝายจึงควรมีสวนรวมในการจดัการปญหาน้ีท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีการ
จัดการขยะอยางเปนระบบเพ่ือท่ีจะสามารถรองรับปญหาขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน นอกจากน้ีการจัดการขยะอยางถูกตองมี
ตนทุนท่ีสูง ดังน้ันประชาชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปญหามากกวาท่ีจะพึงพาการกําจัดปญหาขยะโดยภาครัฐ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีจังหวดสกลนครตั้งแต 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 ไดดําเนินการเก็บคัดแยก
ขยะท่ีตนทางดานเปนจํานวน 1,441.8 ตัน คิดเปนมูลคา 13 ลานบาท (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและภาคี
เครือขายสกลนครนาอยู, 2560) 
       ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครไดขยายพ้ืนท่ีการใหบริการดานการศึกษาข้ึนทําใหมีปริมาณขยะมากข้ึนตามจํานวน
นักศึกษาประกอบกับในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครประสบปญหาเก่ียวกับการลดปริมาณขยะขาดการคัดแยกจากตน
ทางโดยการมีสวนรวมแมมีศูนยวัสดุรีไซเคิลเน่ืองจากขยะท่ีสามารถใชประโยชนไดถูกท้ิงปะปนกันในถังขยะ ดังน้ันผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาแนวทางการจัดการขยะอยางยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยลัยราชภัฎสกลนคร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการจัดการขยะในปจจุบันท่ีมีผลตอปริมาณองคประกอบขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพ่ือสํารวจ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสมในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมุงหาแนวทางในการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครโดยประกอบดวยการศึกษาปริมาณ 

องคประกอบของขยะและแนวทางของการจัดการขยะท่ีเหมาะสมดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ซึ่งเปนการใช
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก่ียวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะของนักศึกษา เจาเหนาท่ี    / บุคลากร รวมท้ังผูประกอบการรานคาท่ีอยู
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครโดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษาแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี   

 ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการขยะตอปริมาณองคประกอบของขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

1. ศึกษาปริมาณและองคประกอบของขยะโดยศึกษาจากแหลงกําเนิดภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1.1) แหลงกําเนิดของขยะ โดยเราจะแบงเปน 5 กลุม ดังน้ี 1) กลุมอาคารเรียน/อาคารวิชาการ 2) กลุม
โรงอาหาร 3) กลุมบานพัก 4) กลุมหอพัก 5) กลุมหอประชุม 

 1.2) กําหนดวันเก็บตัวอยางขยะมูลฝอยทําการศึกษาปริมาณและองคประกอบของขยะ 2 ชวงคือ ชวง
เปดภาคเรียน (กรกฎาคม-กันยายน) ปการศึกษา 2560 และชวงปดภาคเรียน (พฤษภาคม-มิถุนายน) ปการศึกษา 2560 โดย
ในแตละชวงจะทําการศึกษา 5 วัน แบงเปน 3 วันทําการคือ วันจันทร พุธ และศุกร และ 2 วันหยุดราชการ คือ วันเสารและ
วันอาทิตย ในสัปดาหเดียวกันแลวทําการเฉลี่ยในแตละชวง         

1.3) วิเคราะหองคประกอบและความหนาแนนของขยะตามแหลงกําเนิดใน ขอ 1.1 
1.4) ศึกษาหาปริมาณขยะ โดยทําการช่ังนํ้าหนักดวยเครื่องช่ังนํ้าหนักรถบรรทุกท่ีบอฝงกลบขยะเทศบาล

นครสกลนคร 
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2. ศึกษาสภาพปจจุบันการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 2.1) ศึกษาจํานวนถังรองรับขยะ จุดรองรับขยะ และจัดทําแผนท่ีแสดงจุดวางถัง 
 2.2) ศึกษาระบบการขนสงขยะ สํารวจจํานวนรถเก็บขน ประเภทรถ จํานวนรอบเก็บขน เสนทางการเก็บ

ขนขยะ 
 2.3) ศึกษาระบบการจํากัดขยะ 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมและความรูในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1) สรางแบบสอบถาม โดยศึกษาหลักการวิธีการสรางจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ตางๆ  เพ่ือนํามา

เปนแนวทางในการรางแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 5 สวน ไดแก  สวนท่ี 1 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการจัดการขยะ 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะ  สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะ สวนท่ี 4 เก่ียวกับ
ศูนยวัสดุรีไซเคิล และสวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

-แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนคําถามถามแบบ
ปลายเปด           

-ปรับแกแบบสอบถามและหาคุณภาพของเครื่องมือโดยดําเนินการดังน้ี  
(1) เสนอให อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และภาษาท่ีใช

พิจารณาและใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข 
(2) ปรับแกตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยจากน้ันจึงให ผูเช่ียวชาญจากสาขาหรือ

ดานท่ีมีความเก่ียวของกับงานวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียงตรงของ เน้ือหา (Content Validity) โดยในการวิจัยครั้งน้ีมี
ผูเช่ียวชาญท้ังหมด 3 ทาน  

(3) นําชุดแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ซึ่งผาน
การพิจารณาจาก ผูเช่ียวชาญ ทําการหาคา IOC (Index of Item - Objective Congruence) และคัดเลือกขอท่ีมีคา IOC ≥ 
0.5 เพ่ือให ขอคําถามท่ีอยูในเกณฑในแบบสอบถามความรูเก่ียวกับการจัดการขยะ 10 ขอ แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการ
จัดการขยะ 10 ขอและแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 10 ขอ แบบสอบถามเก่ียวกับศูนยวัสดุรีไซเคิล 10 ขอ 
และจัดทําเปนชุดแบบสอบถามท่ีจะนําไปเก็บรวบรวมขอมูล  

(4) จัดพิมพแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความเช่ือมั่นแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหความ
เห็นชอบจากน้ันนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

2) กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะแบงกลุมตัวอยางเปน 3
กลุม คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560 เจาหนาท่ี/บุคลากรและผูประกอบการ
รานคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดวยวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีของยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรบัได 0.05 จากจํานวนประชากรท้ังหมด 13,111 คน สามารถคํานวณกลุมตัวอยางในครั้งน้ีได 
366 คน หรือ ประมาณ 400 คน 

3) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสังเกตตามจํานวนตัวอยางกลุมประชากรใน ขอ 2
4) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation)  
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 สวน คือ  

1) ขอมูลปริมาณและองคประกอบของขยะ ชวงปดภาคการเรียนและเปดภาคการเรียน
2) ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก

การทําแบบสอบถามของนักศึกษา เจาหนาท่ีบุคลากร และผูประกอบการคาขายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูวิจัยจัดทํา
ขอมูลดังน้ี  

ตรวจใหคะแนนคําถามแตละขอตามเกณฑท่ีกําหนดจากน้ันจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ตาม
ข้ันตอนดังน้ี   

1) แบบสอบถามสวนท่ี 1 จําแนกขอมูลบุคคลโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2) แบบสอบถามสวนท่ี 2 ตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 3 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage)

คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เปนรายขอและรวมท้ังฉบับ 
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3) เปรียบเทียบปจจัยท่ีศึกษาไดแก ความรูดานการจัดการขยะทัศนคติตอการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรม
ดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยผูวิจัยใชสถิติ ดังน้ี 

2) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1) สถิติ เชิงบรรยายใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย

(Average) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3) สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบปริมารและองคประกอบของขยะในชวงปดภาคการเรียนและเปดภาคการ

เรียนใชโดยโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 22 ใชสถิติ One-simple T-testและ One-way ANOVA 
ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสมอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการแกไขเพ่ือใหเกิดแนวทางการ
จัดการขยะท่ีเหมาะสม 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรและการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสํารวจปริมาณและองคประกอบของขยะ และใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย แลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหอยางมีระบบ และเสนอผลการศึกษาโดยผลการวิเคราะหแบงเปน 3 สวน 
ดังน้ี 

1) สภาพปจจุบันในการจัดการขยะตอปริมาณองคประกอบของขยะและปริมาณขยะในอนาคต 20 ป
1.1) ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูเลขท่ี 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
รหัสไปรษณีย 47000 โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 636 ไร 4 งาน 2 ตารางวา ใชเน้ือท่ีภายในมหาลัยแบงเปนอาคารตาง ๆ ท้ังหมด 
36 อาคารและกําลังสรางเพ่ิมอีก 3 อาคาร 

ประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปการศึกษา 2560 รวมท้ังหมด 13,111 คน สามารถแบงได
เปนจํานวนนักศึกษา 12,237 คน บุคลากร 874 คน แบงออกเปน ขาราชการ 130 คน ลูกจางประจํา 14 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 471 คน พนักงานราชการ 25 คน ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 230 คน ลูกจางช่ังคราวรายวัน 4 คน และ
ผูประกอบการรานคาท่ีประจําอยูในมหาวิทยาลัย มี 30 ราน และรวมถึงลูกจางภายในราน ดังน้ันประชากรท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไมต่ํากวา 13,111 คน (กองนโยบายและแผน, 2560) 

1.2) ปริมาณขยะ 
 ขอมูลปริมาณขยะท่ีไดจากการช่ังนํ้าหนักขยะท่ีเก็บขนไดในแตละวันซึง่ไดรบัความอนุเคราะหจากเทศบาล

นครสกลนครทําการช่ังนํ้าหนักเปนเวลา 7 วัน ระหวางวันท่ี 9 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 18 กันยายน 2560 แลวนําปริมาณขยะ
ท่ีช่ังนํ้าหนักไดมาหาคาเฉลี่ย พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีปริมาณขยะเกิดข้ึนท้ังหมดประมาณ  2.33 ตัน/วัน 

1.3) อัตราการเกิดขยะ 
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนประมาณ 2.33 ตัน/วัน  และจํานวนประชากรในป พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฎสกลนครประมาณ 13,111 คน ดังน้ันจึงหาอัตราการเกิดขยะได 0.18 กิโลกรัม/คน/วัน 
1.4) องคประกอบขยะและความแตกตางทางสถิติขององคประกอบขยะ 

 ในการศึกษาองคประกอบของขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวาขยะอินทรียมากท่ีสุดรอยละ 
44-45 รองลงมาเปนขยะท่ัวไปรอยละ 28-29 และขยะรีไซเคิลรอยละ 26-28 แสดงดัง ภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1  ภาพแสดงรอยละองคประกอบของขยะชวงเปดและปดภาคเรียน 

จากการทดสอบความแตกตางทางสถิติชวงเปดและปดภาคเรียน ผูวิจัยไดใชสถิติ One-simple T-Test ดวย
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 22 พบวาองคประกอบของชวงเปดและปดภาคเรียนมีความไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05) 

1.5 ความหนาแนนปกติของขยะ 
    ความหนาแนนปกติของขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชวงเปดภาคเรียน 32.03±27.10 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร และชวงปดภาคเรียน 44.97±4.94 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร  ซึ่งถือวานอยเน่ืองจากองคประกอบของขยะสวน
ใหญเปนถุงพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเบา  

1.6 เปรียบเทียบปริมาณ องคประกอบของขยะกับพ้ืนท่ีอ่ืน 
   ปรมิาณและอัตราการเกิดขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยพะเยา สวนรอยละ

องคประกอบของขยะใกลเคียงกับพ้ืนท่ีมหาลัยอ่ืน ๆ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบปริมาณองคประกอบ ของขยะกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

พ้ืนท่ี 
ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

อัตราการเกิด
ขยะ 

(ก.ก/คน/วัน) 

องคประกอบขยะ (รอยละ) 

อางอิง ขยะ
อินทรีย  

ขยะรี
ไซเคิล 

ขยะ
ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2.33 0.18 45.00 26.00 29.00 งานวิจัยน้ี 

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทร วิโรฒ องครักษ 8.00 1.30 47.32 33.39 23.60 ประภาพร แกวสุกใส (2550) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 0.15 - - - จอมจันทร นทวีวัฒนา (2557) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 5.10 - 48.00 34.00 18.00 สภุกิณห สมศรี (2555) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1.20 - - - - อาณัติ ตะปนตา  (2554) 

1.7 ปริมาณขยะในอนาคต 20 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
     จากการศึกษาจํานวนประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครยอนหลัง 5 ป พ.ศ. 2555-2558 พบวามี

ประชากรเพ่ิมข้ึนตามลําดับโดยคํานวณหาอัตราการเพ่ิมของประชากรใชหุนจําลองทางคณิตศาสตรExponential Growth 
Rate , Geometric Growth Rate และ Arithmetic Growth Rate แลวนําไปประเมินปริมาณขยะในอนาคต 20 ป พบวา
ปริมาณขยะของมหาลัยราชภัฎสกลนครจะเพ่ิมจาก 850.45 ตัน/ป ในป 2560 เปน 1,124.14 ตัน/ป ใน พ.ศ.2580 ซึ่งจะมี
ปริมาณขยะสะสม 20 ป จํานวน 21,161.34 ตัน เมื่อทําการประเมินปริมาณขยะแยกตามองคประกอบพรอมท้ังประเมินมูลคา
ของขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดในระยะเวลา 20 ปพบวามีมูลคา 2,750,974.21บาท จะเห็นวาในการนําขยะไปใชประโยชน
สามารถสรางรายไดแทนการท่ีตองจายคากําจัดขยะ 
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1.8 สภาพปจจุบันการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
1.8.1 ภารชนะรองรับขยะ 

ผลการสํารวจขอมูลภาชนะรองรับขยะท่ีมีอยูจริงกับการประเมินความตองการใชจริง พบวาถังรองรับขยะท่ีมี
อยูน้ันเกินพอกับความตองการ ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังน้ันไมจําเปนตองจัดหาถังรองรับขยะเพ่ิมเติม 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบถังรองรับขยะท่ีมีอยูจริงกับการประเมินความตองการใชจริงในป 2560 

ถังรองรับขยะ 
จํานวน (ใบ) 

รวมปริมาตรถงั (ลิตร)
ขนาด 70 ลิตร ขนาด 120 ลิตร ขนาด 150 ลิตร 

ท่ีมีอยูจริง 70 118 21 22,210 

ประเมินความตองการใชจริง 42 24 19 5,830 

1.8.2 ระบบการเก็บขนและขนสงขยะไปจํากัด 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครมีการเก็บขนและละขนสงขยะดวยรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 

5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 คัน รวมปริมาตรรถ 10 ลูกบาศกเมตร ถาเก็บขนวันละ 2 เท่ียว จะสามารถเก็บขนขยะไดวันละ 20 
ลูกบาศกเมตร ซึ่งเกินพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 11.65 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังน้ันจึงไมจําเปนตองจัดหารถเก็บขน
เพ่ิมเติม  

    มหาวิทยาลัยมีท่ีพักขยะโดยมคีอนเทนเนอรรวบรวมขยะรอการเก็บขนจากเทศบาลนครสกลนครเพ่ือนําไปฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลตอไป ซึ่งมีขนาด 8 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 ใบ รวมปริมาตร 16  ลูกบาศกเมตร มีปริมาณเกินพอกับ
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 11.65 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังน้ันจึงไมจําเปนตองจัดหาคอนเทนเนอร สวนท่ีพักขยะของ
มหาวิทยาลัยยังไมถูกหลักสุขาภิบาลมากนักเพราะขยะในมหาวิทยาลัยยังไมไดแยกประเภทขยะท่ีตนทาง ในบางครั้งขยะไดลน
จากคอนเทนเนอร เน่ืองจากอาจไมไดทําการเก็บขนทุกวัน และการเทกองยังไมเปนระเบียบ ดังน้ันควรมีการกํากับติดตามการ
เก็บขนขยะใหมีประสิทธิภาพและความเรียบรอยในการรวมรวมเก็บขน 

2) ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายใน มรสน.
นักศึกษาและบุคลากรมีความรูและทัศนคติท่ีดีถึงดีมากในการจัดการขยะ คาเฉลี่ยรอยละ 84.55 และ 86.06

ตามลําดับ ดังน้ันจึงไมจําเปนตองใหความรูหรือปรับทัศนคติในการจัดการขยะ แตในทางตรงกันขามพบวาพฤติกรรมเก่ียวกับ
การจัดการขยะน้ัน สวนใหญอยูในเกณฑ ปานกลาง คือตามอาคารเรียน อาคารวิชาการ และโรงอาหาร สวนบานพักบุคลากร
อยูในเกณฑต่ํา โดยเฉลี่ยแลวอยูในเกณฑต่ํา รอยละ 49.89 ดังน้ันควรปรับปรุงพฤติกรรมในการจัดการขยะ  

3) ศูนยวัสดุรีไซเคิล
จากการสํารวจเก่ียวกับศูนยวัสดุรีไซเคิลพบวา สวนใหญรอยละ 94.02 เห็นวาราคาของวัสดุรีไซเคิลท่ีศูนยฯมีความ

เหมาะสม และมีความประทับใจในการใหบริการของผูปฏิบัตงิานรอยละ 79.15 แตมีคนเกินครึ่งท่ีไมทราบวามีศูนยวัสดุรไีซเคิล 
มรสน. รอยละ 57.15 และสวนใหญรอยละ 72.97 ไมเคยนําขยะไปขายท่ีศูนยฯ สําหรับเวลาบริการของศูนยวัสดุรีไซเคิล น้ัน 
11.30 น. – 12.30 น. มีเพียงผูใชอาคารเรียนเทาน้ันท่ีสะดวก สวนคนท่ีอ่ืน ๆ ไมสะดวก และมีขอเสนอแนะดังน้ี 1) เราควรมี
การจัดกิจกรรมเก่ียวกับศูนยวัสดุรีไซเคิล และเชิญชวนให นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม 2) ผูประกอบการ
รานคาสวนมากเสนอใหปรับเปลี่ยน เปน 16.00-17.00 น. 3) ใหมีการจัดประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4) แนวทางการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสม
4.1) การลดปริมาณขยะตนทาง

จากองคประกอบของขยะของมหาวิทยาลัยยังมีขยะอินทรียสูงถึง 45% และขยะรีไซเคิล 28%  ซึ่ง 2 ประเภทน้ี
สามารถนําไปใชประโยชนได ดังน้ันในการจัดการขยะเราจึงเห็นควรวาการลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง เราจึงตองนําทฤษฏี 
ดาน 3Rs มาประยุกตใชไดแก Reduce - ลดการใช,  Reuse - ใชซ้ํา,  Recycle - นํามาใชใหมใหเขากับระบบบริหารจัดการ
ขยะของมหาวิทยาลัย โดยเปาหมายสูงสุดของ 3Rs ไดแก การสงเสริมใหมีการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะใหไดมาก
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ท่ีสุดกอนการกําจัดท้ิงในข้ันสุดทาย ไดแก ลดการเกิดขยะ (Waste Reduction) มีการคัดแยกและการนําขยะมาใชประโยชน 
(Waste Recovery) ใหเพ่ิมมากข้ึน ในแตละรูปแบบ เชน การคัดแยกและนํากลับคืนขยะรีไซเคิล (Material Recovery) การ
ใชประโยชนวัสดุรีไซเคิลแตละประเภทในรูปแบบการใชซ้ํา (Reuse) และการแปรรูปใหม (Recycle) รวมท้ังการใชประโยชน
ขยะอินทรีย (Biodegradable Recovery) ในรูปแบบของปุยหมัก (Composting) และกาซชีวภาพ (Biogas) และการใช
ประโยชนขยะดานพลังงาน (Energy Recovery) ของเศษวัสดุเหลือใชอ่ืน ๆ โดยการรณรงคการท้ิงขยะใหถูกประเภทตาม
แหลงกําเนิดตาง ๆ และประชาสัมพันธเก่ียวกับศูนยวัสดุรีไซเคิลและจําเปนอยางยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองลดปริมาณขยะจากตน
ทาง โดยเสนอแนะใหจัดทําถังขยะท้ัง 4 ประเภท (ดังรูปท่ี 4-18) ไดแก ถังรองรับขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไปและขยะ
อันตราย เปนตน รวมถึงเนนการใชประโยชนขยะอินทรียซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อาจทําเปนพ้ืนท่ีปุยหมักแลวนําปุยอินทรียท่ีได
นํามาใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 

4.2) การเก็บรวมรวมและขนสง 
           ในปจจุบันการเก็บขนขยะในมหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดเก็บขยะท้ังหมดไดโดยหนวยงานกําหนดใหมีการเก็บขนขยะ
มูลฝอยประมาณ 2 เท่ียวตอวัน เสนทางการเก็บขนขยะของมหาวิทยาลัยจะยึดเสนกลางเปนหลักแตเสนทางการเก็บขนจะ
ยอนไปยอนมา อาจทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในสวนของนํ้ามัน ซึ่งลําดับการจัดเก็บขยะท่ีจุดรวบรวมขยะตางๆ จะถูกจัด
เสนทางโดยอาศัยประสบการณของเจาหนาท่ีผูดูแลการเก็บขยะ มหาวิทยาลัยฯควรมีการจัดระบบเสนทางการเก็บขนขยะท่ี
สามารถเก็บขยะไดท่ัวถึงในมหาวิทยาลัยและใหมีขยะตกคางนอยท่ีสุด  

4.3) การกําจัดขยะ 
    จากการประเมินปริมาณขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 20 ป มีปริมาณขยะสะสมท้ังสิ้น 21,161.34 

ตัน ตองใชพ้ืนท่ีในการฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ 4 ไร แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯอยูใกลกับแหลงชุมชนอีก
ท้ังยังมีพ้ืนท่ีไมเพียงพอจึงไมเหมาะสมท่ีจะใชระบบฝงกลบ จึงเห็นควรท่ีมหาวิทยาลัยไดใหเทศบาลนครสกลนครเขามามี
บทบาทในกําจัดขยะเชนเดิม 

สรุปและอภิปรายผล 
1. สภาพปจจุบันในการจัดการขยะตอปริมาณองคประกอบของขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จากการประเมินความเพียงพอของถังรองรับขยะพบวาปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ไมจําเปนตองเพ่ิมถังขยะแตควรมี
การแยกประเภทถังขยะตามแหลงอาคารเรียน/อาคารวิชาการ โรงอาหาร บานพัก หอพัก และหอประชุม  

ระบบการเก็บขนขยะในมหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดเก็บขยะท้ังหมด เน่ืองจากพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯไมเพียงพอและ
ท่ีพักขยะของมหาวิทยาลัยยังไมถูกหลักสุขาภิบาลมาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจึงไดใหเทศบาลเทศบาลนครสกลนครเขา
มามีบทบาทในการกําจัดขยะโดยทางเทศบาลมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีใชเทคโนโลยีแบบฝงกลบอยางถูกหลัก สุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) 

2. ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประชากรสวนใหญในทุกแหลงกําเนิดขยะมีความรูและทัศนคติท่ีดีถึงดีมากดังน้ันไมตองใหความรูเพ่ิมเติมในการ

จัดการขยะ แตในพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะพบวาทุกแหลงกําเนิดอยูในเกณฑท่ีต่ําควรท่ีจะปรับปรุงพฤติกรรมในการ
จัดการขยะ เชน มีการรณรงคเก่ียวกับการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ยกเวนอาคารวิชาการซึ่งมีพฤติกรรมท่ีอยูในเกณฑท่ีดี 

3. แนวทางการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครควรมีการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยใหมีความยั่งยืนโดยเนนการลดขยะจากตน

ทางโดยนําขยะอินทรียและขยะรีไซเคิลไปใชประโยชน เชน ทําปุยและทํานํ้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย สวนขยะรีไซเคิลควร
มีการคัดแยกขยะกอนท้ิงลงถังตามประเภทถังขยะของแตละแหลงกําเนิดตาง ๆ รวมถึงรณรงคใหท้ิงขยะตามประเภทถังท่ี
จัดเตรียมไวและควรมีการประชาสัมพันธศูนยวัสดุรีไซเคิลอยางท่ัวถึง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการตอยอดงานวิจัยน้ีผูวิจัยขอเสนอแนะดังน้ี 
1) ศึกษาประสิทธิภาพการลดขยะจากตนทางโดยการมีสวนรวมตามแหลงกําเนิดตาง ๆ
2) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการขยะโดยใชศูนยรีไซเคิลเปนฐาน
3) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรียโดยการมีสวนรวม
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บทคัดยอ 
ปญหาโลกรอนเปนปญหาใกลตัวท่ีสงผลกระทบอยางมากสําหรับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากกาซเรือน

กระจกโดยสวนใหญเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆของมนุษย รวมท้ังการดําเนินกิจการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งใน
ปจจุบันสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆเริ่มใหความสําคัญกับการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทมากข้ึน เพ่ือเปนการ
ประเมินการปลดปลอย สําหรับหาแนวทางในการลดปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทลง ซึ่งมีอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเราสามารถพบเห็นได
ท่ัวไป แตยังไมคอยพบการการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในกิจการน้ีมากนัก น้ันคือกิจการตลาดสดหรือศูนยการคา งานวิจัยน้ี
จึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทจากการประกอบกิจการตลาดสด โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษา คือ โครงการ
ทุงครุพลาซา การประเมินจะแบงการประเมินเปน 3 ขอบเขตตามหลักการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรขององคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน) โดยใชฐานขอมูลป พ.ศ. 2561 ซึ่งผลวิจัยพบวา ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท
ท้ังหมดเทากับ 1,852.72 tCO2e ตอป ซึ่งแบงตามขอบเขตท่ี 2 และ 3 ไดเทากับ 500,956.39 KgCO2e และ 1,852,720.99 
KgCO2e ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมท่ีเปนสาเหตุหลักของปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท คือ กากของเสียท่ีนําไปกําจัดแบบฝงกลบใน
โครงการ ซึ่งมีปริมาณถึง 1,832,105.54 KgCO2e ซึ่งการประเมินคารบารฟุตพริ้นททําใหสามารถทราบปริมาณการปลดปลอย 
และในดานการประกอบการควรมีการหาแนวทางในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกตอไป เพ่ือเปนการพัฒนาท้ังธุรกิจและ
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป 

คําสําคัญ: คารบอนฟุตพริ้นท, ตลาดชุมชน, ทุงครุพลาซา 
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Abstract 

      Global warming is a problem that has a huge impact on earth.   The main cause of 
global warming is the greenhouse gas emission which mainly comes from human activities, 
including both small and large business operations.  At present, enterprises or agencies have 
begun to focus more on the evaluation of carbon footprint in order to evaluate the release  of 
greenhouse gas and finding ways to reduce the carbon footprint.  In general, there are certain 
businesses that the carbon footprint assessment has not been performed such as a bazaar 
business or a shopping center.  This research studied on the assessment of carbon footprint 
from the operation of a bazaar business.   The selected study area is the Thung Khru Plaza 
project.  The assessment was divided into 3 scopes according to the Carbon Footprint 
Assessment of Thailand Greenhouse Gas Management Organization ( Public Organization) 

using the 2018 database.  The result of the research showed that the total carbon footprint is 
1,852.72 tCO2e per year, divided by scope 2 and 3, 500,956.39 KgCO2e and 1,852,720.99 
KgCO2e, respectively. The activity which is the main cause of carbon footprint is waste that is 
taken to eliminate in landfill in the project with an amount of 1,832,105. 54 KgCO2e.  The 
assessment of the carbon footprint makes it possible to know the amount of greenhouse gas 
released and operation.  Therefore, there should be a guideline for reducing greenhouse gas 
emissions in order to develop both the business and the environment together. 

 Keywords: Carbon Footprint, Municipal Market, Thung Khru Plaza 
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บทนํา 
ในปจจุบันปญหาโลกรอนเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลกอยางมาก โดยสาเหตุหลักของ

ปญหาน้ีเกิดจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งสวนใหญเกิดจากกิจกรรมหรือการใชทรัพยากรของมนุษย โดยใน พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากรเฉลี่ยท่ีระดับ 3.90 tCO2eตอคน (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ,2561) ซึ่งการปลดปลอยกาซเรือนกระจกน่ันเกิดไดจากหลายภาคสวน จากขอมูลป พ.ศ. 2556 ประเทศ
ไทยมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 236.94 MtCO2e ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ 
18.98  MtCO2e ภาคการเกษตร 50.92  MtCO2e และภาคของเสีย 11.83  MtCO2e  (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,2561) โดยท้ังหมดน้ีเปนสิ่งท่ีเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจตางๆ 
จึงทําใหปจจุบันหลายองคกรหรือหนวยงานตางๆไดดําเนินการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทข้ึน เพ่ิมเปนการประเมินผลกระทบ
และหาแนวทางในการลดปริมาณการปลดปลอยกาซCO2  

อาทิ การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของหนวยงานตางๆภายในมหาลยัอีสเทิรนเอเซยี โดยประเมินจากการเดนิทางของ
บุคลากร ใชไฟฟาและวัสดุท่ีใชในหนวยงาน ซึ่งไดปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทเทากับ 5,553.17 tCO2e ในป 2559 (ฐิติกร 
หมายมั่น, สมบัติ ทีฆทรัพย, อติกร เสรีพัฒนานนท และบัณฑิต รัตนไตร ,2561)  

การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี15 จังหวัดภูเก็ต โดยประเมินระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มีปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ ขององคกรรวม 80.04 tCO2e (พร
ศรี สุทธนารักษ, สิริพร ตันบุตร, ปริเมษ เจริญนพคุณ และนายอนุชิต รัตนพันธุ ,2558) 

รวมท้ังเทศบาลตําบลนาแกว ซึ่งไดทําการประเมินคารบอนฟุตพริ้นเชนกัน ซึ่งมีปริมาณคารบอนฟุตพริ้นเทากับ 
6,528.23 tCO2e โดยปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท่ีจากเทศบาลสวนมากเกิดจากการจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝงกลบซึ่งมี
คาเทากับ 6,435.82 tCO2e ซึ่งคิดเปน 98.59 % ของปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท้ังหมด (เทศบาลตําบลนาแกว ,2556)  

ซึ่งจากงานวิจัยท่ีกลาวมาน้ัน แสดงใหเห็นวาการปลดปลอยคารบอนไมไดมีเพียงแคภาคอุตสาหกรรมเทาน้ัน แตยัง
รวมถึงหนวยงานรัฐและภาคเอกชนตางๆท่ีดําเนินกิจกรรม ไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือใหญ ซึ่งในบางกิจกรรมเกิดจากการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย เชน จากการประเมินคารบอนฟุตพริ้นของเทศบาลตําบลนาแกวจะเห็นไดวาสาเหตุหลักของการ
ปลดปลอยกาซคารบอนเกิดจากการจัดการขยะของเทศบาลโดยวิธีฝงกลบ ซึ่งเปนขยะท่ีเกิดจากบานเรือน และธุรกิจตางๆใน
พ้ืนท่ีเทศบาล และในชีวิตประจําวัน จะพบอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน น้ันก็คือธุรกิจการคา
หรือตลาดสด เน่ืองจากตองมีการอุปโภคบริโภคในทุกวัน ซึ่งในการดําเนินกิจการหรือกิจกรรมตางๆในธุรกิจน้ีก็สงผลตอการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกเชนกัน ท้ังการใชนํ้า พลังงานไฟฟา และขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากท้ังผูคาและผูมาใชบริการ 

ธุรกิจทางดานตลาดสดหรือพ้ืนท่ีสําหรับการคา เปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีจํานวนมากในระดับหน่ึงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
กรุงเทพ ซึ่งจากขอมูลของกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไดสํารวจจํานวนตลาดท้ังหมดจนถึงป2558 
ไดท้ังหมด 364 แหง (กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ,2560)ซึ่งในแตละพ้ืนท่ีจะมีการดําเนินกิจการ
และมีผูใชบริการทุกวัน จึงทําใหเกิดกิจกรรมตางๆท่ีทําใหเกิดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดเชนกัน ซึ่งในปจจุบัน ยังไม
คอยพบการการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทในกิจการตลาดสดหรือพ้ืนท่ีสําหรับการคามากนัก ดังน้ันการศึกษาและประเมิน
คารบอนฟุตพริ้นท เพ่ือเปนประเมินหาปริมาณและกิจกรรมท่ีปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงมีความสําคัญเพ่ือศึกษาหา
แนวทางลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆของธุรกิจดานพ้ืนท่ีการคาหรือกิจการตลาดสดตอไป 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas--GHG) 

กาซเรือนกระจกเปนสารประกอบในรูปของกาซในบรรยากาศ ท้ังท่ีมีอยูในธรรมชาติและสรางข้ึนโดยมนุษยซึ่ง
สามารถดูดซับ และปลอยรังสีท่ีความยาวคลื่นอยูในชวงความถ่ีของรังสีอินฟาเรดท่ีถูกปลอยออกมาจากพ้ืนผิวโลกช้ัน
บรรยากาศ และกอนเมฆ 
 คารบอนฟุตพร้ินทขององคกร  

คารบอนฟุตพริ้นทขององคกรเปนการประเมินทางดานสิ่งแวดลอมท่ีองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) ไดนํามาใชประเมินองคกร เพ่ือหาปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอยออกมาจากการดําเนินงานและกิจกรรม
ตางๆขององคกรตางๆ เชน การเผาไหมของเช้ือเพลิง การใชนํ้าประปา การใชไฟฟา การจัดการของเสีย และการขนสงของ
องคกร โดยวัดปริมาณออกมาในรูปของตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาหรือ CO2e 
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การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทขององคกร  
1. การกําหนดขอบเขตขององคกร เปนการกําหนด ขอบเขตขององคกรเพ่ือการคํานวณคารบอนฟุตพริ้นท ในท่ีน้ีคือ 

โครงการทุงครุพลาซา  
2. การกําหนดขอบเขตของการดําเนินงานองคกร ตองกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและมีการบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร โดยการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานน้ี ประกอบดวยข้ันตอนตอไปน้ี  
2.1 การระบุแหลงการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกท่ีเก่ียวของภายในขอบเขตของการดําเนินงานขององคกร 
2.2 การจําแนกแหลงการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกออกเปนการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง การปลอย

กาซเรือนกระจกทางออม ท่ีเกิดจากการใชพลังงานจากภายนอกองคกร และการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืน ๆ  
2.3 การคัดเลือกกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืนท่ีจําเปนตองหาปริมาณและตองรายงานผลองคกร

ตองอธิบายความเพ่ิมเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการดําเนินงาน จากเดิมประเทศไทยโดยองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจกดําเนินกิจกรรมการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกรโดยพิจารณาการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 
3 ขอบเขต ไดแก  

ขอบเขตท่ี 1 การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรงขององคกร ไดแก การเผาไหมแบบอยูกับท่ี การเผาไหม
แบบเคลื่อนท่ี การรั่วไหลของสารทําความเย็น ในระบบปรับอากาศ การใชงานสารดับเพลิง การปลอยกาซมีเทนจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบไมเติมอากาศ และการปลอยกาซมีเทนจากการใชหองนํ้า เปนตน 

ขอบเขตท่ี 2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม จากการใชพลังงาน ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานไอนํ้า  
ขอบเขตท่ี 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอ่ืนๆ ไดแก การใชทรัพยากรในหนวยงาน การใชปุย กากของเสียท่ี

นําไปกําจัดแบบฝงกลบในหนวยงาน การเดินทางของบุคลากรในองคกร และการใชนํ้าประปา เปนตน 
คํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  
สามารถทําไดโดยการคํานวณจากการใชขอมูลกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร มาคูณกับคาการปลอยหรือดูดกลับ

กาซเรือนกระจก และแสดงผลใหอยูในรูปของมวล (ตันหรือกิโลกรัม) คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2e) โดยมาสมการใน
การคํานวณดังน้ี 

ปริมาณกาซเรือนกระจก = ขอมลูกิจกรรม x คาการปลอยหรือดดูกลับกาซเรือนกระจก 
ท้ังน้ี สามารถใชวิธีการตรวจวัดรวมกับการคํานวณ ได เชน นําขอมูลปริมาณการใชเช้ือเพลิงและขอมูลปริมาณ การ

ปลอยกาซคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการตรวจวัดมา ทําการคํานวณปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทเกิดจากการ
เผาไหม โดยอาศัยคาประสิทธิภาพการเผาไหม และสมการดุลมวลสาร(องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ,2562) 
 

ศึกษาองคประกอบของขยะมูลฝอย  
ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย โดยสุมตัวอยางมูลฝอย 1 ลบ.ม. กองรวม แลวคลุกเคลาใหเขากันทํา

เปนรูปกรวย ใชเชือกแบง เปน 4 สวน เทาๆ กัน เลือกสองสวนตรงขามกันคลุก เปนเน้ือเดียวกัน แบงเปนสี่สวนซ้ําและเลือก
สองสวน ตรงขามกันจนเหลือประมาณ 50 ลิตร ช่ังนํ้าหนัก และวิเคราะหองคประกอบคัดแยกเปนประเภทตางๆ (สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 11 ,2559) คํานวณหารอยละดังน้ี  

คาองคประกอบขยะมูลฝอยแตละประเภท (รอยละ) = (นํ้าหนักขยะมูลฝอย x 100) / นํ้าหนักขยะมูลฝอยรวม 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของการประกอบกิจการตลาด   
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ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยน้ีจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาและประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของตลาดซึ่งในงานวิจัยน้ี ใชโครงการ

ทุงครุพลาซาเปนพ้ืนท่ีตัวอยางสําหรับทําการวิจัย ซึ่งดําเนินตามข้ันตอนการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทองคกรจากองคการ 
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ดังน้ี 

1. กําหนดปฐานขอมูล โดยใชป พ.ศ. 2561 สําหรับการเก็บขอมูลการใชนํ้าและใชไฟฟา สวนขอมูลกากของเสียท่ีนําไป
กําจัดแบบฝงกลบในโครงการ ใชการแยกองคประกอบขยะมูลฝอยและปริมาณขยะ 

2. กําหนดขอบเขตของการศึกษา โดยศึกษาและประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของโครงการทุงครุพลาซา โดย
คํานวณปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทในรูปของคารบอนเทียบเทา (CO2e) ท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในโครงการ 

3. กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน โดยทําการศึกษาท้ังหมด 2 ขอบเขต คือ ขอบเขตท่ี 2 และขอบเขตท่ี 3 เน่ืองจาก
เปนขอมูลท่ีมีความแนนอนและสามารถนํามาประเมินได โดยกิจกรรมและแหลงขอมูล รวมท้ังคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือน
กระจก จะแสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การกําหนดขอบเขต แหลงทรัพยากร แหลงเก็บขอมลู และแหลงท่ีมาของคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจก 
 
ขอบเขต ทรัพยากรท่ีใช แหลงเก็บขอมูล แหลงท่ีมาของคาแฟกเตอรการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 
ขอบเขตท่ี 2 การใชพลังงานไฟฟา ใบแจงหน้ีคาไฟฟา Thai National LCI 

Database/MTEC 
(with TGO Electricity 2014) 
 

ขอบเขตท่ี 3  กากของเสียท่ีนําไปกําจัดแบบ
ฝ งก ล บ ใน โค ร งก า ร  โด ย
แบงเปนประเภท ดังน้ี 
- กระดาษ / กระดาษกลอง 
- ผา 
- เศษอาหาร 
- เศษไม 
- ก่ิงไมตนหญา จากสวน 
- ผาออมเด็กทําดวยกระดาษ 
- ยางและหนัง 

การหาปริมาณ  และการ
แยกองคประกอบของขยะ
มูลฝอย จากบริเวณโรงพัก
ขยะมูลฝอย 

2006 IPCC Volume 5: Waste 

 การใชนํ้าประปา ใบแจงหน้ีคานํ้าประปา Thai National LCI 
Database/MTEC 
(with TGO Electricity 2014) 
 

ท่ีมา : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ,2562 
 จากตารางท่ี 1 ซึ่งแสดงขอบเขตของการศึกษา ระบุทรัพยากรท่ีใช แหลงเก็บขอมูล และแหลงท่ีมาของคาแฟกเตอร
การปลอยกาซเรือนกระจก โดยโครงการท่ีเราเลือกศึกษาไมเคยทําการประเมินคารบอนฟุตพริ้นมากอน จึงทําใหกิจกรรมหรือ
การใชทรัพยากรในบางรายการไมสามารถหาขอมูลหรือมีขอมูลท่ีไมเพียงพอ รวมท้ังบางรายการท่ีไมไดมีการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการหรือมีปริมาณการใชทรัพยากรท่ีนอยมาก จึงไมนํามาประเมินในงานวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ขอมูลการเดินทางของ
ผูใชบริการและผูคา เน่ืองจากมียานพหนะหลายประเภท ท้ังรถยนตและรถจักรยานยนต และมีการเดินทางมาท่ีหลากหลาย
สถานท่ี ซึ่งในการประเมินการปลดปลอยคารบอน จําเปนตองระบุประเภทของรถตางๆเน่ืองจากมีคาคาแฟกเตอรการปลอย
กาซเรือนกระจกท่ีตางกัน ทําใหยากตอการประเมินได สวนปริมาณกาซหุงตม ท่ีมีจํานวนนอยเน่ืองจากมีเพียงไมก่ีรานคาท่ีใช
กาซหุงตม  นอกจากน้ี การจัดการนํ้าเสียเปนแบบบอเติมอากาศ และสารเคมีทําความสะอาด ผลิตจากสารท่ีไมไดทําใหเกิด 
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กาซเรือนกระจก จึงไมไดนํามาคํานวณหาปรมิาณคารบอนฟุตพริ้นท สวนการเก็บขอมูลปริมาณขยะใชการเก็บขอมูลปริมาณ
ขยะในแตละวันเปนเวลา 4 สัปดาห คือตั้งแตวันท่ี13 พฤษภาคม ถึงวันท่ี9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนตัวแทนของวันจันทร
ถึงวันอาทิตย โดยการหาคาเฉลี่ยในแตละวัน แลวทําการคํานวณปริมาณขยะเปนปริมาณตอปจากจํานวนสัปดาหใน 1 ป และ
ใชการแยกองคประกอบขยะมูลฝอยในหารอยละของขยะแตละประเภทในโครงการ 
 
ผลการวิจัย 

1. ปริมาณขยะมูลฝอย และองคประกอบของขยะมูลฝอย 
จากการศึกษาและเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถทราบปริมาณขยะในแตละวัน และนํามาคํานวณหา

คาเฉลี่ยในแตละวันของสัปดาหได ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ปริมาณขยะมูลฝอยในแตละวันและคาเฉลี่ยของปริมาณขยะในแตละวันจากโครงการทุงครุพลาซา 

วัน สัปดาหท่ี 1 
(Kg) 

สัปดาหท่ี 2 
(Kg) 

สัปดาหท่ี 3 
(Kg) 

สัปดาหท่ี 4 
(Kg) 

คาเฉลี่ยของปรมิาณขยะ
ในแตละวัน (Kg) 

จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 
เสาร 
อาทิตย 

1,502  
 1,578  
 1,615  
 1,540  
 1,878  
 1,953  
 1,916 

1,615 
1,653 
1,578 
1,540 
1,953 
1,916 
1,878 

1,653 
1,615 
1,540 
1,728 
2,066 
2,028 
1,953 

1,578 
1,653 
1,690 
1,540 
1,991 
1,953 
1,878 

1,587 
1,625 
1,606 
1,587 
1,972 
1,963 
1,906 

  รวม   12,245 
ซึ่งเมื่อไดปริมาณขยะเฉลีย่ตอสัปดาหจากตารางท่ี 2 จึงนํามาคูณดวยจํานวนสัปดาหตอปคือประมาณ 52 สัปดาห 

จึงไดปรมิาณขยะตอปเทากับ 638,499 Kg 
เมื่อทราบปรมิาณขยะมลูฝอยตอปแลว สามารถจําแนกประเภทของขยะโดยใชวิธีการตามหัวขอการศกึษา

องคประกอบของขยะมลูฝอย โดยทําการเก็บขอมูล 4 ครั้งเพ่ือหาคารอยละเฉลีย่ของขยะแตละประเภท ดังรูปท่ี 1  เพ่ือนํา
ขอมูลมาประเมินคารบอนฟุตพรินท เน่ืองจากขยะแตละประเภทมีคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีตางกัน 

 

 
รูปท่ี 1 รอยละของขยะมลูฝอยแตละประเภทจากโครงการทุงครุพลาซา 

 
 2. ผลการประเมินคารบอนฟุตพร้ินท 
 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล ทําใหทราบปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของโครงการทุงครุพลาซา โดยการประเมิน
คารบอนฟุตพริ้นทจะแบงออกเปน 2 ขอบเขต ตามแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร มีรายละเอียดดังตาราง
ท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคารบอนฟุตพริ้นของโครงการทุงครุพลาซา ป พ.ศ. 2561 
ขอบเขต ทรัพยากรท่ีใช ปริมาณท่ีใช คาแฟกเตอรการปลดปลอย

(kgCO2eq/หนวย) 
ปริมาณคารบอนฟุต 
พริ้นท (KgCO2e) 

ขอบเขตท่ี 2 การใชพลังงานไฟฟา 722,568 kWh 0.6933 500,956.39 
รวม 500,956.39 

ขอบเขตท่ี 3  กากของเสียท่ีนําไปกําจดั
แบบฝงกลบในโครงการ 

   

 - กระดาษ / กระดาษกลอง 
- ผา 
- เศษอาหาร 
- เศษไม 
- ก่ิงไมตนหญา จากสวน 
- ยางและหนัง 

                   รวม 

111,034.92  Kg 
37,032.92  Kg 
240,586.30  Kg 
138,809.61  Kg 
101,776.69  Kg 
9,258.23  Kg 

2.93 
2 
2.53 
3.33 
3.27 
3.13 

325,332.31 
74,065.85 
608,683.34 
462,236.01 
332,809.77 
28,978.26 

1,832,105.54 
 การใชนํ้าประปา 25,750 m3 0.8006 20,615.45 
                              รวม 1,852,720.99 
 จากตารางท่ี 3 ซึ่งแบงการประเมินเปน 2 ขอบเขตมีกิจกรรมหรือการใชทรัพยากรท้ังหมด 3 หัวขอคือการใช
พลังงานไฟฟา การนํากากของเสียไปกําจัดแบบฝงกลบของโครงการ และการใชนํ้าประปา ซึ่งมีปริมาณคารบอนคารบอนฟุต 
พริ้นทเทากับ 500,956.39 KgCO2e, 1,832,105.54 KgCO2e และ 20,615.45 KgCO2eตามลําดับ  
  
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยจะพบวามีปริมาณคารบอนฟุตพริ้นรวมท้ังหมดเทากับ 1,852,720.99 KgCO2e หรือ 1,852.72 
tCO2e ตอป ซึ่งจากรูปท่ี 2 จะเปนการเปรยีบเทียบกันระหวางแตละกิจกรรมจะพบวาปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทท่ีเกิดจากของ
เสียหรือขยะมลูฝอยมีปรมิาณมากท่ีสุดถึง 1,832.1 tCO2e รองลงมาคือการใชไฟฟาและนํ้าประปา ทําใหทราบวาสาเหตุหลัก
ของปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทเกิดจากขยะท่ีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจประเภทน้ี ซึ่งถึงเปนการปลอยกาซเรือนกระจกทางออม 
อ่ืน ๆ ในแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นขององคกร 

 

 
รูปท่ี 2 ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของแตละกิจกรรม 

 
 โดยขยะท่ีเกิดข้ึนในโครงการสามารถแบงไดท้ังหมด 6 ประเภท ดังรปูท่ี 3 ซึ่งแตละประเภทมีปริมาณและคาแฟก
เตอรการปลดปลอยท่ีแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งพบวา ขยะสวนใหญท่ีเกิดข้ึนจะเปนขยะประเภทเศษอาหาร  เศษ
ไม กระดาษ/กระดาษกลอง ก่ิงไมตนไมหญา ผา และท่ีนอยท่ีสดุคือยางและหนัง ตามลําดับ เน่ืองจากการประกอบกิจกรรม
ภายในตลาดจะเกิดขยะประเภทเศษอาหารและเศษวัสดุจากการคาขายเปนหลัก  
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รูปท่ี 3 ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของขยะแตละประเภท 

 
จากงานวิจัยจะพบวาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสวนใหญจะเกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งจะเปนเศษอาหาร เศษไม 

และก่ิงไมตนไมเปนหลัก ซึ่งควรท่ีจะหาแนวทางในการลดปริมาณขยะ หรือการนํามาใชประโยชนเพ่ือเปนการลดปริมาณ
คารบอนฟุตพริ้นในการดําเนินกิจการ และปจจัยสําคัญคือการปลูกจิตสํานึกใหทุกคนชวยกันตระหนักถึงปญหา เพ่ือชวยกันลด
ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

จากงานวิจัยน้ีเปนประโยชนหรือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจในหัวขอท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยน้ี โดยการเพ่ิมขอบเขต
ของเน้ือหาในการศึกษา เชน การเก็บขอมูลในสวนของการปลดปลอยกาซเรือนกระจกท่ีกิจกรรมอ่ืนๆ หรือการเปรียบเทียบ
ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทท่ีเกิดจากกิจการประเภทเดียวกัน เปนตน เพ่ือเปนการพัฒนางานวิจัยน้ีใหเกิดประโยชนมากข้ึน 
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การลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอนดวยการติดตั้งแผงบังแดดพรอมพืชใบแคบและใบกวาง
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บทคัดยอ 

       ฝุน 2.5 ไมครอนเปนประเด็นสําคัญของการอาศัยอยูในเมืองเน่ืองจากผลกระทบตอสุขภาพ การลดปริมาณฝุนขนาด 2.5 
ไมครอน ดวยการติดตั้งแผงบังแดดท่ีปลูกพืชถูกศึกษาในการทดลองน้ี แผงบังแดดเหล็กขนาด 3.70 X 2.50 ม. ถูกติดตั้งท่ี
ดานหนาหองจําลองท่ีอยูหางจากถนน 4 เลน พืชใบกวางและพืชใบแคบ คือ พลูดาง (Epipremnum aureum) และตนเศรษฐี
เรือนนอก (Chlorophytum comosum) ไดถูกนํามาติดตั้งบนแผงบังแดด 2 สัปดาห มีการเก็บขอมูลคุณภาพอากาศ (ปริมาณ
ฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ) ภายในและภายนอกหองจําลองทุกช่ัวโมง ผลการทดลองพบวาการ
ติดตั้งแผงบังแดดชวยลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอน และความรอนท่ีเขาสูตัวอาคารไดอยางมีนัยสําคญั โดยทําหนาท่ีใหรมเงากับตวั
อาคาร และไดความช้ืนจากการคายนํ้าของพืชดวย ท้ังพืชใบแคบ (เศรษฐีเรือนนอก) และใบกวาง (พลูดาง) ใหประสิทธิภาพใน
การลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอน ไดดีกวาแผงบังแดดอยางเดียว ซึ่งมีความสัมพันธกับคาดัชนีพ้ืนท่ีใบ (Leaf area index, LAI) 
ระหวางดําเนินการทดลอง 

คําสําคัญ: แผงกันแดด; ฝุนขนาด 2.5 ไมครอน; พืชใบแคบ; พืชใบกวาง; แผงบังแดดเขียว 
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PM 2.5 Reduction by Installation of Façade  
with Broad Leaf and Narrow Leaf Plant 
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Abstract 
        
      PM 2.5 have been the important issue for living in a city with its health impact. PM 2.5 
reduction by green façade was studied in this experiment. The steel façade with 3.70 X 2.50 
m was installed at the front of model room which located near the 4 lanes road. Broad leaf 
and narrow leaf plant as Epipremnum aureum and Chlorophytum comosum were attached on 
the façade for 2 weeks. The inside and outside air quality of the model room as PM 2.5, 
temperature, relative humidity were hourly observed. The result showed that installation of 
façade or green façade could significantly reduce PM 2.5 and heat through the model room 
via shading and plant evapotranspiration. Both Epipremnum aureum and Chlorophytum 
comosum gave better PM 2.5 reduction than steel façade which corresponding to Leaf area 
index (LAI) during conduct the experiment. 
 
Keywords: façade; PM 2.5; Broad leaf plant; Narrow leaf plant; Green façade 
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บทนํา 
คุณภาพอากาศภายนอกอาคารท่ีแยลงสงผลใหประชากรโลกไดรับผลกระทบตอสุขภาพ และเปนสาเหตุใหเสียชีวิตถึง 3.7 ลาน
คนท่ัวโลกในป 2012 เน่ืองจากฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน โอโซน ไนโตรเจนออกไซด และซลัเฟอรไดออกไซด 
(WHO, 2014) หนวยงาน European Environment Agency (EEA, 2014) ไดประมาณการวาในชวงป 2012-2014 
ประชากรในภมูิภาคยโุรปจะสมัผสักับฝุนขนาด 10 ไมครอน รอยละ 50-63 และฝุนขนาด 2.5 ไมครอน รอยละ 85-91 ซึ่งเปน
ปริมาณฝุนท่ีสูงกวาท่ีองคการอนามัยโลกกําหนดมาตรฐานไว คือ สําหรับฝุนขนาด 10 ไมครอน มีคาไมเกิน 20 มคก./ลบ.ม. 
และฝุนขนาด 2.5 ไมครอน มีคาไมเกิน 10 มคก./ลบ.ม. ฝุนขนาดเล็กเหลาน้ีสามารถผานเขาสูระบบทางเดินหายใจ กอใหเกิด
การระคายเคือง สารเคมีบางชนิดอาจปนเปอนมากับฝุนและเขาสูรางกายไปพรอมกัน เชน Polycyclic aromatic 
hydrocarbon (PAH) และโลหะหนัก (Riddle et al., 2009) ฝุนเมื่อเขาสูรางกายแลว สามารถเขาสูระบบหมุนเวียนโลหิต ทํา
ใหเกิดการอักเสบหรืออาจทําใหเลอืดตกตะกอนได (Seaton et al., 1995) ฝุนละอองขนาดใหญมีแหลงกําเนิดมาจาก
ธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย ในขณะท่ีฝุนละอองขนาดเลก็มีแหลงกําเนิดมาจากควันจากไอเสียรถยนต (เบนซิน และ
ดีเซล) การเผาไหม และกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม (Chow et al., 2006) อนุภาคฝุนขนาดเล็กมาก เกิดจาก
การขนสงและปฏิกิรยิาเคมีท่ีถูกกระตุนดวยแสง (Photochemical reaction) ท่ีอาจมสีารพิษ เชน โลหะหนัก Polyaromatic 
Hydrocarbon (PAHs) Polychlorinated dibenzo-p-dioxide/Dibenzofuran (PCDD/Fs) และ Polychlorinated 
Biphenyl (PCB) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง (Dzierzanowski et al., 2011) มีงานวิจัยท่ีศึกษาการนําพืชไมเลื้อยมาปลูกติดผนัง 
เพ่ือทําเปน Green wall พบวาชวยลดพ้ืนท่ีท่ีใชในการปลูกพืชไดดี ชวยเปนฉนวนกันความรอนเขาสูอาคาร ลดเสยีงรบกวน 
และชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง การปลูกพืชไวบริเวณดานขางทางเทาชวยลดปรมิาณไดดี
(Alexandri and Jones, 2007, Chiquet et al., 2013, Dover, 2015, Jepson, 2016, Johnston and Newton, 2004) 
วิธีการวัดปริมาณฝุนไดถูกพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการฟุงกระจายของฝุน คือ อุณหภมูิ ความช้ืน ปริมาณ
ฝน ความเร็วลม พืชแตละชนิดมศีกัยภาพในการลดฝุนไดแตกตางกัน ท้ังลักษณะผิวใบ รูปรางใบ ขนาดใบ โดยเฉพาะพืชท่ีไม
ผลัดใบมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาประยุกตใชในการลดฝุนเน่ืองจากมีใบพืชตลอดท้ังป (Dochinger, 1980, Bache, 1979, 
Beckett et al, 2000, Feer-Smith et al., 2005, Ram et al., 2012) แตอาจมีฝุนปนเปอนกลับสูบรรยากาศเน่ืองจาก ลม 
นํ้าฝนท่ีตกชะใบพืช ซึ่งปริมาณฝนท่ีตกหนักจะสงผลใหฝุนหลดุออกจากใบพืชไดมาก (Udeshika et al., 2018) โดยฝุนขนาด
ใหญจะหลุดออกจากใบพืชไดงายท่ีสุด และพืชท่ีมไีขปกคลมุผิวใบหนาจะดักจับฝุนไดดีกวาพืชท่ีมีผิวใบเรียบลื่น 
        งานวิจัยน้ี ไดศึกษาผลของการติดตั้งแผงกันแดดท่ีมีตนพลดูาง (Epipremnum aureum) เปนตัวแทนพืชใบกวาง และ
ตนเศรษฐีเรือนนอก (Chlorophytum comosum) ปลูกพืชใบแคบและพืชใบกวาง เพ่ือลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอนเขาสูตัว
อาคาร และผลพลอยไดจากการเปนฉนวนลดความรอนเขาสูตัวอาคาร โดยใชหองจําลองขนาด 8 ตร.ม. ท่ีตั้งอยูริมถนน เก็บ
ขอมูลปริมาณฝุน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการติดตั้งแผงกันแดดท่ีมีตนพลูดาง (Epipremnum aureum) เปนตัวแทนพืชใบกวาง และตน
เศรษฐีเรือนนอก (Chlorophytum comosum) ปลูกพืชใบแคบและพืชใบกวาง เพ่ือลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอนเขาสูตัวอาคาร 
และผลพลอยไดจากการเปนฉนวนลดความรอนเขาสูตัวอาคาร  

  
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเตรียมหองพักอาศัยจําลอง 
ก้ันหองขนาด 2.15 x 3.70 ม. พ้ืนท่ี 8 ตร.ม. ดวยแผนยิปซัมบอรดหนา 12  มม. 2 ช้ัน โดยใชโครงคราว 

สังกะส ีมีชองเปดเปนประตูขนาด 0.90 X 2.00 ม. และหนาตางขนาด 1.10 X 1.50 ม. ระยะความสูงจากพ้ืนถึงฝา
เทากับ 2.50 ม. อยูหางจากถนน 2.00 ม. ซึ่งเปนถนน 4 เลน ใกลกับ 4 แยกไฟแดง  
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ภาพท่ี 1 แสดงภาพ 3 มิติ (ก) และภาพจากมมุมองดานบน (ข) ของหองจําลอง  
 

2. การติดตั้งแผงบังแดด 
            ทําโครงแผงบังแดดดวยเหล็กกลองขนาด  มม. ขนาด 3.70 X 2.5 ม. มีขนาดชองวางของโครงคราวเทากับ 6 x 6 
ซม. เปนเหล็กลูกกรงตาขาย ตดิตัง้แผงบังแดดใหแผงบังแดดอยูหางจากผนังหองจําลอง 0.50 ม. ดังรูปท่ี 1 (ข)  

3. การติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภมูิ ความช้ืนสัมพัทธ และฝุนขนาด 2 ไมครอน 
            ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภมู ิและความช้ืนสมัพัทธ ยี่หอ IBUTTON DATA LOGGER รุน DS-1921G ภายในหองจําลอง
ใหอยูหางจากผนังดานตดิกับถนน 0.30 ม. และอยูสูงจากพ้ืน 1.50 ม. ดานภายนอกหองจําลองติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธใหหางจากผนัง 0.30 ม. และอยูสูงจากพ้ืนทางเทา 1.50 ม. เครื่องวัดฝุน ยี่หอ SNDWAY รุน SW-625B 
ติดตั้งภายในหองจําลองใหอยูหางจากผนังดานตดิกับถนน 0.30 ม. และอยูสูงจากพ้ืน 1.50 ม. ดานภายนอกหองจําลอง ติดตั้ง
เครื่องวัดฝุนใหหางจากผนัง 0.30 ม. และอยูสูงจากพ้ืนทางเทา 1.50 ม.  

4. การติดตั้งตนพลดูาง และเศรษฐีเรอืนนอกกับแผงบังแดด 
            เลือกใชตนพลูดาง (Epipremnum aureum) เปนตัวแทนพืชใบกวาง ท่ีมีจํานวนใบประมาณ 10-15 ใบ/กระถาง 
และตนเศรษฐีเรือนนอก (Chlorophytum comosum) เปนตัวแทนพืชใบแคบ ท่ีมีจํานวนใบประมาณ 25-30 ใบ/กระถาง ใช
เปลือกมะพราวสับและดินผสมใบกามปูเปนวัสดุปลูก ในกระถางสี่เหลี่ยม ขนาด   8 x 11 x 8 ซม. ผูกยึดกระถางกับโครงคราว
แผงบังแดดดวยลวดเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 มม. ใชตนพลูดางหรือตนเศรษฐีเรือนนอกจํานวน 240 ตน ตอชุดการ
ทดลอง 

5. การวัดปรมิาณฝุนขนาด 2.5  ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ 
           เก็บขอมูลปริมาณฝุนขนาด 2.5  ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ รายช่ัวโมง โดยเปรียบเทียบ 4 ชุดการ
ทดลอง 1) สภาวะหองจําลองท่ีไมมีแผงบังแดด 2) หองจําลองท่ีติดตั้งแผงบังแดด 3) หองจําลองท่ีติดตั้งแผงบังแดดและปลูก
ตนพลูดาง และ 4) หองจําลองท่ีติดตั้งแผงบังแดดและปลูกตนเศรษฐีเรือนนอก โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลปริมาณฝุนขนาด 
2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ ในแตละชุดการทดลองเปนเวลาตอเน่ืองกัน 3 วัน 

6. การวิเคราะหขอมลูดวยวิธีการทางสถิต ิ
      เปรียบเทียบปริมาณฝุนขนาด 2 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ ในแตละสภาวะดวย One-way ANOVA 
และ Least Square Difference ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดวยโปรแกรม SPSS รุน 17 

 
ผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบคณุภาพอากาศในแตละชวงเวลา 
       จากการทดลองเก็บขอมูลปริมาณฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสมัพัทธ รายช่ัวโมง โดยเปรียบเทียบ
คุณภาพอากาศภายนอกและภายในอาคาร พบวาสามารถแบงชวงเวลาท่ีมีคณุภาพอากาศแตกตางกันออกเปน 5 ชวงเวลา คือ 
(1) 6.30-10.30 น. (2) 10.30-15.30 น. (3) 15.30-19.30 น. (4) 19.30-0.30 น. และ (5) 0.30-6.30 น. และมีผลตาง
ภายนอกและภายในอาคารของปรมิาณฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสมัพัทธ แตละชวงเวลาขางตน ดังรูปท่ี 2 
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จะเห็นวาผลตางของอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ ในชวงเวลา 10.30-15.30 น. มีคาสูงกวาชวงเวลาอ่ืน แตไมแตกตางอยางมี
นัยสําคญั (p>0.05) สวนผลตางของปริมาณฝุนภายนอกและภายหองจําลองมีคาแตกตางกันมากท่ีสดุในชวงเวลา 6.30-10.30 
น. และ 10.30-15.30 น. และแตกตางจากชวงเวลาอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในชวงเวลา 6.30-10.30 น. เปนชวงเวลาท่ี
มีฝุน 2.5 ไมครอนมากท่ีสดุ ซึ่งสัมพันธกับปริมาณรถยนตท่ีว่ิงผานพ้ืนท่ีทดลอง แตในชวงเวลา 15.30-19.30 น. ถึงแมจะมี
ปริมาณรถยนตท่ีว่ิงผานมากพอๆกัน แตกลับมฝีุนนอยกวา ซึ่งนาจะมีความสมัพันธกับความแตกตางของอุณหภูมิ  
 

 6.30-10.30 น. 10.30-15.30 น. 15.30-19.30 น. 19.30-0.30 น. 0.30-6.30 น. 
จํานวนรถเฉลีย่ 2,883 a 2,174 a 2,650 a 826 b 545 b 

 
 ภาพท่ี 2 ผลตางภายนอกและภายในหองจําลองของปริมาณฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ และ
จํานวนรถยนตเฉลี่ย 5 วัน (จันทร-ศุกร) ในแตละชวงเวลา 
 
2. ผลการติดตั้งแผงบังแดดและแผงบังแดดท่ีปลูกตนไม 
 การติดตั้งแผงบังแดดเพ่ือลดปริมาณฝุนเขาสูหองจําลอง ไดเปรียบเทียบปริมาณฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ 
และความช้ืนสัมพัทธ ในชวงเวลา 6.30-10.30 น. และ 10.30-15.30 น. ไดผลตางภายนอกและภายในอาคารของปริมาณฝุน
ขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ ของท้ัง 2 ชวงเวลา ดังรูปท่ี 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบผลการตดิตั้งแผงบัง
แดดท่ีปลูกพืชเพ่ือลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอน ในชวงเวลา 6.30-10.30 น. และ 10.30-15.30 น. 
 
ตารางท่ี 1 ผลตางภายนอกและภายในหองจําลองของปริมาณฝุนขนาด 2.5 ไมครอน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ ในชวง
เวลา 6.30-10.30 น. และ 10.30-15.30 น. 

ชุดการทดลอง 
6.30-10.30 น. 10.30-15.30 น. 

อุณหภูม ิ ความช้ืน ฝุน 2.5 อุณหภูม ิ ความช้ืน ฝุน 2.5 
ไมมีแผงบังแดด 0.49a -1.80a 17.30a 1.99a -4.04a 11.09a 
มีแผงบังแดดอยางเดียว 1.24b -1.22a 28.30b 2.14b -4.22a 14.09a 
แผงบังแดดปลูกพลูดาง 1.49c -2.13b 35.63c 3.09c -8.00b 18.38b 
แผงบังแดดปลูกเศรษฐี   
    เรือนนอก 

1.66c -2.71b 32.40c 3.66c -6.11c 17.06b 

หมายเหตุ ตัวอักษรยกท่ีแตกตางกันในแตละสดมภ แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางชุดการทดลอง 
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        เมื่อติดตั้งแผงบังแดดอยางเดียวจะเห็นวาอุณหภูมิภายในอาคารลดลงอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เน่ืองจากตัว
แผงบังแดดทําหนาท่ีใหรมเงากับตวัอาคาร และเมื่อปลูกพืชรวมดวยสงผลใหอุณหภมูิภายในอาคารลดลงเพ่ิมข้ึนอีกอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) แตชนิดของพืชไมสงผลใหการลดลงของอุณหภูมิแตกตางกัน ชวงเวลา 6.30-10.30 น. มีการ
ลดลงของอุณหภูมินอยกวาชวงเวลา 10.30-15.30 น. เพราะในชวงเชา พ้ืนผิวท่ีมีความหนาแนนสูงภายนอกอาคาร (ทางเทา
และถนน) ยังสะสมความรอนไวไมมาก จึงเกิดการแผรังสีความรอนเขาสูตัวอาคารนอยกวาในชวงสายถึงบาย (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2545) ผลตางความช้ืนภายนอกและภายในอาคารมีคาติดลบ เพราะภายในอาคารมีการ
สะสมความช้ืนไวเพราะมีการถายเทอากาศในอาคารคอนขางต่ํา และเมื่อเพ่ิมพืชเขาไปท่ีแผงบังแดดสงผลใหความช้ืนภายใน
อาคารเพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ความช้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการสังเคราะหแสงของพืชและเกิดการคายนํ้าท่ี
ปากใบในเวลากลางวัน และปริมาณการสังเคราะหแสงแปรผันตรงกับปริมาณรังสีอาทิตย (ปรารถนา, 2558) สังเกตไดจาก
ชวงเวลา 10.30-15.30 น. มีความช้ืนสูงกวาชวงเวลา 6.30-10.30 น. พืชใบกวางจะมีการคายนํ้ามากกวาพืชใบแคบ แตการผล
การทดลองมผีลตางของความช้ืนสมัพัทธภายนอก/ภายในอาคาร ระหวางพลูดางและเศรษฐีเรือนนอกใกลเคียงกัน อาจเปน
เพราะความหนาแนนของใบพลูดางท่ีใชแค 10-15 ใบ/กระถาง ในขณะท่ีความหนาแนนของใบเศรษฐีเรือนนอก 25-30 ใบ/
กระถาง (รูปท่ี 3) 

                                      
    ก                  ข 

รูปท่ี 3 ลักษณะใบของพืชใบแคบ (เศรษฐีเรือนนอก, ก) และพืชใบกวาง (พลูดาง, ข) ท่ีใชในการทดลอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการฟุงกระจายของฝุน คือ อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณฝน ความเร็วลม และพืชแตละชนิดมี
ศักยภาพในการลดฝุนไดแตกตางกัน โดยเฉพาะพืชท่ีไมผลัดใบมี (Dochinger, 1980, Bache, 1979, Wiman, 1985, 
Beckett et al, 2000, Feer-Smith et al., 2005, Ram et al., 2012) ในพ้ืนท่ีทดลองเปนบริเวณสี่แยกไฟแดงท่ีมีการจราจร
คับคั่ง และมฝีุนฟุงกระจาย และเก็บขอมูลเปนชวงเวลาพบวา ชวงเวลา เน่ืองจากชวงเชาเปนชวงเวลาท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ
คอนขางต่ําและฝุนจะจมตัวลงสูดานลางซึ่งเปนบรเิวณท่ีจะสัมผัสกับมนุษยได ประกอบกับเกิดกิจกรรมท่ีสรางฝุนละอองจาก
การจราจรท่ีเริม่คับคั่ง แตชวงเวลา15.30-19.30 น. เปนชวงเวลาท่ีมีอุณหภมูิสูงสุดของวัน (Panrare, 2015) มีผลตางของ
ปริมาณฝุนนอยลงเพราะอากาศรอนพยุงฝุนละอองใหลอยตัวข้ึนไปในบรรยากาศช้ันสูง (Beckett et al, 2000, Feer-Smith 
et al., 2005) แตหลังจาก 19.30 น. จนถึงรุงเชา การจราจรจะเบาบางลง สงผลใหปริมาณฝุนในบรรยากาศลดลงดวย (Chow 
et al., 2006) ดังน้ันจึงเลือกเปรียบเทียบผลการติดตั้งแผงบังแดดท่ีปลูกพืชเพ่ือลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอน ในชวงเวลา 6.30-
10.30 น. และ 10.30-15.30 น. ตอไป 
      การติดตั้งแผงบังแดดและแผงบังแดดท่ีปลูกพืช เปนการกรองฝุนเขาสูตัวอาคารดวยวิธีการทางกายภาพ สําหรับการติดตั้ง
แผงบังแดดอยางเดยีว และเปน Biofilter เมื่อปลูกพืชรวมดวย ผลการทดลองพบวาการติดตั้งแผงบังแดดอยางเดยีวชวยลดฝุน
ละอองไดบาง แตการปลูกพืชรวมดวย สามารถชวยลดปริมาณฝุนไดอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) เพราะพืชชวยลดความแรงของ
ลม และใบพืชชวยดักจับและกรองฝุนกอนเขาสูตัวอาคาร (Currie et al., 2008) พืชท่ีมีขนเล็กๆ ท่ีผิวใบ หรือมีผิวใบมไีขมัน
เคลือบหนา จะมีประสิทธิภาพในการลดฝุนมากข้ึน (Beckett et al, 2000, Feer-Smith et al., 2005)        
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ขอเสนอแนะ 
        การติดตั้งแผงบังแดดชวยลดความรอนท่ีเขาสูตัวอาคารได โดยท่ีแผงบังแดดทําหนาท่ีใหรมเงากับตัวอาคาร และเมื่อ
ปลูกพืชรวมดวยจะทําใหลดความรอนท่ีเขาสูตัวอาคารได เน่ืองจากไดรมเงาจากใบพืชเพ่ิมเติมและไดความช้ืนจากการคายนํ้า
ของพืชดวย ท้ังพืชใบแคบ (เศรษฐีเรอืนนอก) และใบกวาง (พลูดาง) มีประสิทธิภาพในการลดฝุนขนาด 2.5 ไมครอน ไม
แตกตางกัน ท้ังน้ีหากเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอมลูใหนานข้ึนจนพืชแตกใบใหมหรือแตกกอเพ่ิมข้ึน ศักยภาพในการคายนํ้า
และลดฝุนละอองเขาสูตัวอาคารนาจะเพ่ิมข้ึนได ถาศึกษาดัชนีพ้ืนท่ีใบ (Leave Area Index, LAI) เพ่ิมเติมอาจชวยใหวิจารณ
กลไกการลดฝุน 2.5 ไมครอน ไดชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
ปญหาขยะตกคางเปนปญหาท่ีจําเปนตองจัดการ โรงงานแปรขยะมูลฝอยเปนพลังงานเปนทางเลือกหน่ึงในการ

จัดการสําหรับจังหวัดปทุมธานี งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาท่ีตั้งเหมาะสมสาํหรบัโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี โดย
ใชระบบภมูิสารสนเทศ GIS เปนเครื่องมือ โดยมีการรวบรวมขอมูลดานปจจัยเพ่ือพิจารณาเปนเกณฑในการเลือกท่ีตั้ง ปจจัยท่ี
เปนเกณฑพิจารณาในงานวิจัยน้ีประกอบดวย 12 ปจจัยคือระยะหางจากชุมชน ระยะหางจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม สายสงไฟฟา 
สถานีไฟฟา สถานีประปา ระยะหางจากสถานพยาบาล ระยะหางจากสถานศึกษา ระยะหางจากแมนํ้าลําคลอง การเขาถึงถนน 
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม ทางรถไฟและสนามบิน วิธีการศึกษางานวิจัยน้ีใชการวิเคราะหดวยเทคนิคคาถวงนํ้าหนักของแตละปจจัย

และลําดับคาคะแนนของปจจัย (Ordered Weighted Averaging) ในระบบภูมิสารสนเทศ โดยใหสีสัญลักษณเพ่ือบงช้ี
ความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสม ผลของการศึกษาท้ังหมด  7 อําเภอในจังหวัดปทุมธานีโดยใชสัดสวน
พ้ืนท่ีเหมาะสมแตละอําเภอเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดเปนเกณฑพบวา อําเภอคลองหลวง มีความเหมาะสมสูงสุด 
รองลงมา คือ อําเภอหนองเสือ อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแกว อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอธัญบุรี และ อําเภอสามโคก
ตามลําดับ แนวทางการวิเคราะหน้ีควรไดพัฒนานําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

คําสําคัญ: โรงไฟฟาขยะ, การวิเคราะหตาํแหนงท่ีตั้ง, จังหวัดปทุมธานี, ระบบภมูิสารสนเทศ 
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Abstract 

In response to cumulative municipal waste problem in Pathumthani, a waste-to-energy 
electric power plant is selected as waste management approach.  This study aims at assessing 
waste-to-energy power plant potential zones in Pathumthani using Geographic Information 
System (GIS). GIS data collection depends on all 12 factors considered in this study as 
follows: the distances from power plant site to communities, to industrial areas, to power 
lines, to power stations, to waterworks stations, to hospitals, to education institutes, to main 
water resources, to accessible roads, to railways, to airports and the risk of flooding. After 
multiple layers of information have been generated as a single map using GIS, the suitable 
power plant locations are defined on the basis of the ordered weighted averaging (OWA) 
technique. Color-coded symbology is applied to the maps to differentiate suitable/unsuitable 
areas for power plant establishment. Considering proportions of suitable areas of each of the 
seven districts to the total area of the province, the most suitable district is Klong Luang, 
followed by Nongsua, Lamlukka, Ladlumkaew, Muang Pathumthani, Thanyaburi, and 
Samkok districts, respectively. This analysis approach should be further developed and 
applied to other areas. 
 
Keywords: Waste-to-energy power plant; Location suitability analysis; Pathumthani; GIS 
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บทนํา 
  ขยะมูลฝอยในเมืองใหญหลายเมืองในประเทศไทยมีปริมาณมากและจึงตองมีวิธีการจัดการขยะอยางมี

ประสิทธิภาพ ปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชขยะเปนเช้ือเพลิงอันเปนหนทางกําจัดขยะท่ีทําใหไดพลังงาน
ไฟฟาตอบแทนดวย จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณขยะจํานวน 1,829 ตัน/วัน โดยรอยละ70 นําไปกําจัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง และ 
รอยละ 30 เปนปริมาณขยะตกคางสะสมภายในจังหวัด  ปริมาณขยะท่ีสะสมมากควรไดพิจารณาใชเทคโนโลยีน้ีในการกําจัด
ขยะและนโยบายรัฐบาลตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาขยะในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ   รวมถึงในจังหวัดปทุมธานี การหา
ตําแหนงท่ีเหมาะสมในการเปนท่ีตั้งโรงงานถือเปนเรื่องสําคัญ  โรงงานท่ีอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดการตอตาน
ของคนในพ้ืนท่ี จึงควรไดมีการคํานึงถึงปจจัยท่ีใชในการเลือกท่ีตั้งตําแหนงท่ีเหมาะสมเปนท่ีตั้งโรงไฟฟา  เพ่ือใหไดผลการ
วิเคราะหท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  

  งานวิจัยน้ีพิจารณาความเหมาะสมของท่ีตั้งโรงไฟฟาขยะเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีเทาน้ัน  โรงไฟฟาขยะท่ีทํา
การวิเคราะหหาตําแหนงท่ีตั้ง เปนโรงไฟฟาขยะท่ีใชเทคโนโลยเีตาเผาแบบ Moving grate เทาน้ัน โดยมีแนวคดิท่ีสําคญัเรื่อง
การกําจัดขยะมลูฝอยโดยใชเตาเผา เปนเทคโนโลยีท่ีใชแกปญหาขยะชุมชนเน่ืองจากการเผาเปนการกําจัดขยะชุมชนโดยการ
ลดปรมิาตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในขณะเดียวกันยังใหพลังงานอีกดวย ท้ังน้ี การหาตําแหนงท่ีเหมาะสมเปนท่ีตั้งโรงงานไฟฟา
ขยะ จําเปนตองพิจารณาหลายๆปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน แหลงนํ้า, ระบบไฟฟา, ระบบประปา, ถนน, อาคารสิ่งปลูกสรางและ
การใชประโยชนท่ีดิน เปนตน (Misra & Sharma, 2015) เครื่องมือท่ีนํามาใชวิเคราะหตําแหนงท่ีเหมาะสมคือระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการรวบรวมและแสดงผลช้ันขอมลูตางๆ อันประกอบดวย ขอมลูเชิง
พ้ืนท่ี (spatial data) และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data) ท่ีมีความสมัพันธกัน (Goyal, Sharma, & Joshi, 2017)) 
ยิ่งไปกวาน้ัน ยังสามารถวิเคราะหหาความสมัพันธระหวางช้ันขอมูลตางๆ ได (Rikalovic, Cosic, & Lazarevic, 2014)  จึง
สามารถนํามาใชวิเคราะหหาตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟาขยะจากการพิจารณาปจจยัตางๆท่ีเก่ียวของไดเปน
อยางดี เมื่อใชรวมกับเทคนิคในการวิเคราะหท่ีเรยีกวา Ordered Weighted Averaging (OWA) ซึ่งคํานึงถึงความสําคัญของ
ทุกปจจัยรวมกับคะแนนความเหมาะสมของขอมูลในแตละปจจัย (Zahibi, et al., 2019) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือกําหนดปจจัยและเกณฑในการเลือกท่ีตั้งโรงงานไฟฟาขยะ ในจังหวัดปทุมธานี โดยอาศัยขอมลูทางระบบภูมิ
สารสนเทศ  

2. เพ่ือหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสาํหรับโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ดวยการวิเคราะหดวยเทคนิคคาถวงนํ้าหนัก
ของแตละปจจัยและลําดับคาคะแนนของปจจัย (Ordered Weighted Averaging) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัยแบงไดเปนสองสวน คือสวนของการรวบรวมขอมูลและสวนของข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
1. รวบรวมช้ันขอมูลสําหรับแตละปจจัย 

งานวิจัยน้ีไดรวบรวมขอมูลดานปจจัยท่ีมีผลตอการหาพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการกอสรางโรงงานไฟฟาขยะจาก
หนวยงานรัฐ 3 หนวยงานคือ กรมโยธาธิการและผังเมอืง การไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาค และ
พบวามีปจจัยท่ีควรนํามาวิเคราะหท้ังสิ้น 12 ปจจยั กําหนดโดยผูเช่ียวชาญทางสิ่งแวดลอมโดยใหคานํ้าหนักของ
ปจจัยตาง ๆ และใหคะแนนตามเง่ือนไขภายในแตละปจจัย ดังมีรายละเอียดในตารางดานลางน้ี  
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ตารางท่ี 1 รายการปจจัย เง่ือนไข คาถวงนํ้าหนัก และคะแนน สําหรับการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเหมาะสมตอโรงไฟฟาขยะ 
 

ลําดับท่ี 
ปจจัยท่ีใชวิเคราะห

(ตัวแปร) 
เง่ือนไข 

คาถวง
น้ําหนัก 

(WEIGHT) 

คาคะแนน 
(SCORE) 

หมายเหตุ ท่ีมา
ของ 

ขอมูล 

1 
ระยะหางจากพ้ืนท่ี 
ชุมชนเมืองและ 

ศูนยชุมชน 

ระยะหางจากชุมชน 5 กม. ข้ึนไป 
15 

3 ช้ันขอมูล 
munisan_a ของ

กรมผังเมือง 
ระยะหางจากชุมชน 3-5 กม. 2 
ระยะหางจากชุมชน นอยกวา 3 กม. 1 

2 
ระยะหางจากพ้ืนท่ี 

อุตสาหกรรม 

ระยะหางจากโรงงานอุตสาหกรรม 0-1  กม. 

10 

3 สกัดจาก 
Landsum_a ของ
กรมผังเมือง (code 

3000-3800) 

ระยะหางจากโรงงานอุตสาหกรรม 1-3  กม. 2 
ระยะหางจากโรงงานอุตสาหกรรม 3  กม. 
ข้ึนไป 1 

3 สายสงไฟฟา 
ระยะหางจากสายสงไฟ นอยกวา 50เมตร 

10 
3 ช้ันขอมูล 

LB_Centertline 
จากการไฟฟา 

ระยะหางจากสายสงไฟ 50-100 เมตร 2 
ระยะหางจากสายสงไฟ 100 เมตรข้ึนไป 1 

4 สถานีไฟฟา 

ระยะหางจากสถานีไฟฟา นอยกวา 50เมตร 

12 

3 ช้ันขอมูล 
DS_T_Station 
จากการไฟฟา 

 

ระยะหางจากสถานีไฟฟา 50-100 เมตร 2 

ระยะหางจากสถานีไฟฟา 100 เมตรข้ึนไป 1 

5 สถานีประปา 

ระยะหางจากสถานีประปา 100 เมตรข้ึนไป 

12 

3 
ช้ันขอมูล 

PWA_merged 
(รวมขอมูลระดับ
อําเภอเขาดวยกัน) 
จากการประปา 

ระยะหางจากสถานีประปา 50-100 เมตร 2 

ระยะหางจากสถานีประปานอยกวา 50เมตร 1 

6 
ระยะหางจาก
สถานพยาบาล 

ระยะหางจากสถานพยาบาล 5กม. ข้ึนไป 

7 

3 สกัดจาก 
Landsum_a ของ
กรมผังเมือง (code 

6500-6580) 

ระยะหางจากสถานพยาบาล 2-5กม. 2 
ระยะหางจากสถานพยาบาล 0-2 กม. 1 
ซอนทับสถานพยาบาล 0 

7 
ระยะหางจาก
สถานศึกษา 

ระยะหางจากสถานศึกษา 3กม. ข้ึนไป 

6 

3 สกัดจาก 
Landsum_a ของ
กรมผังเมือง (code 

6100-6180) 

ระยะหางจากสถานศึกษา 1-3กม. 2 
ระยะหางจากสถานศึกษา 0-1กม. 1 
ซอนทับสถานศึกษา 0 

8 
ระยะหางแมนํ้าลาํ

คลอง 

ระยะหางจากฝง 1 กม.ข้ึนไป 

12 

3 Landsum_a ของ
กรมผังเมือง (code 

9511 สําหรับ
แมนํ้า และ 9512 

สําหรับคลอง) 

ระยะหางจากฝง 0.5-1 กม. 2 
ระยะหางจากฝง 0-0.5 กม. 1 
ซอนทับแมนํ้าหรือคลอง และระยะ 10 เมตร
จากฝงแมนํ้า หรือ 3 เมตรจากฝงคลอง 0 

9 การเขาถึงถนน 

ระยะเขาถึงจากถนน 0-300เมตร 

7 

3 
ช้ันขอมูล 

roadedge_a ของ
กรมผังเมือง 

 
 
 

ระยะเขาถึงจากถนน 300-800เมตร 2 

ระยะเขาถึงจากถนน 800เมตร ข้ึนไป 1 

ซอนทับถนนและระยะ 3 เมตรจากถนน 0 
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ลําดับท่ี 
ปจจัยท่ีใชวิเคราะห

(ตัวแปร) 
เง่ือนไข 

คาถวง
น้ําหนัก 

(WEIGHT) 

คาคะแนน 
(SCORE) 

หมายเหตุ ท่ีมา
ของ 

ขอมูล 

10 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าทวม 
เสี่ยงภัยต่ํา 

9 
3 

กรมทรัพยากรนํ้า 
(F-DWR2) 

เสียงภัยปานกลาง 2 
เสี่ยงภัยสูง 1 

11 ทางรถไฟ 
ซอนทับทางรถไฟ และระยะ 20 เมตรจาก
ทางรถไฟ 

0 
0 

railedge_a.shp 
ของกรมผังเมือง  

12 สนามบิน 
ซอนทับพ้ืนท่ีสนามบิน 

0 
0 

airport_a.shp  
ของกรมผังเมือง  

  รวมคาน้ําหนัก 100   
ท้ังน้ี การกําหนดปจจัยและคาคะแนนตาง ๆ ไดมาจากการศึกษาคนควาและการปรึกษากับผูเช่ียวชาญ 
 

2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
ในสวนของการวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนยอย ๆ ดังน้ี  

a. เตรียมช้ันขอมูลสําหรับแตละปจจัยใหมีการแบงพ้ืนท่ีตามระยะหาง (แบงดวยคําสั่ง Multiple Ring 
Buffer) และแกไข Attribute table ใหมีฟลดท่ีระบุคาคะแนนและคานํ้าหนัก ท้ังน้ี ปจจัยเหลาน้ีไดรับ
การใหคาคะแนน ตั้งแต 1 ถึง 3 (1 หมายถึง เหมาะสมนอย,  2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง และ 3 
หมายถึง เหมาะสมมาก) และคานํ้าหนักความสําคัญ (รวมเทากับ 100) นอกจากน้ีไดผนวกรวมสถานท่ี
ท่ีหามซอนทับเขากับปจจัยท่ีมีการใหคาคะแนน (โดยใหคาคะแนนของสถานท่ีท่ีหามซอนทับเปน 0)  

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางผลท่ีไดจากการใชคําสั่ง Multiple Ring Buffer และการระบุคาคะแนนและนํ้าหนัก 
 

b. Clip ช้ันขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการใชคําสั่ง Multiple Ring Buffer ใหมีขนาดเทากับพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานี 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางผลท่ีไดจากการใชคําสั่ง Clip เพ่ือใหไดช้ันขอมลูท่ีมีขนาดเทากับพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
 

c. นําช้ันขอมูลปจจัยท้ังหมดมารวมกัน (ดวยคําสั่ง Union) 
 

 

ภาพท่ี 3 ผลท่ีไดจากการใชคําสั่ง Union เพ่ือรวมช้ันขอมูลพรอมท้ังคาคะแนนและนํ้าหนักของทุกปจจัยเขาดวยกัน 
 

d. คํานวณความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจากผลรวมของคะแนนปจจัยตางๆ และคานํ้าหนักของแตละปจจัย 
 

 

ภาพท่ี 4 คําสั่งท่ีใชในการคํานวณความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจากผลรวมของคะแนนปจจัยตางๆ และคานํ้าหนักท่ีให 
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e. คัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการสรางโรงงานไฟฟาขยะ ซึ่งในท่ีน้ีใชเกณฑวา ตองไมซอนทับกับปจจัยท่ี
หามมิใหมีการซอนทับ และตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคะแนนรวมมากกวา 2.00 (ซึ่งเหมาะสมระดับปานกลาง) 
แลวใหสีสัญลักษณเพ่ือบงช้ีความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีเหมาะสม กับพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

 

 

ภาพท่ี 5 การเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟาขยะตามเกณฑคะแนนและเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห ์(สเีขียวหมายถึงพืน้ท่ีเหมาะสมตอ่การสรา้งโรงไฟฟา้ขยะ สแีดงหมายถึงไมเ่หมาะสม) 

 
f. นําผลการวิเคราะหท่ีไดไปวิเคราะหรวมกับช้ันขอมูลแนวเขตอําเภอในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือใหไดขอมูล

พ้ืนท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟาขยะในแตละอําเภอ (โดยใชคําสั่ง identity)  
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาไดแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟาขยะในเขตจังหวัดปทุมธานีพรอมท้ัง

ขอมูลเน้ือท่ีและเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมในแตละอําเภอของจังหวัดปทุมธานี ดังปรากฏในภาพท่ี 6 
และตารางท่ี 2 และ 3 ดานลางน้ี  

 

 

ภาพท่ี 6 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสม/ไมเหมาะสมตอการสรางโรงไฟฟาขยะในแตละอําเภอของจังหวัดปทุมธานี 
 
ตารางท่ี 2 ขอมูลสรุปเน้ือท่ีพ้ืนท่ีเหมาะสม/ไมเหมาะสมตอการกอตั้งโรงไฟฟาขยะในจังหวัดปทุมธานี  

 
 

 
 
 
 

 ผลการวิเคราะหในระดับจังหวัด พบวา จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตอการตั้งโรงไฟฟาขยะมากกวาพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสม โดยมีสัดสวนประมาณ 60% ตอ 40% ดังรายละเอียดในตารางขางตน  
 
 
ตารางท่ี 3 ขอมูลเน้ือท่ีพ้ืนท่ีเหมาะสม/ไมเหมาะสมตอการกอตั้งโรงไฟฟาขยะในแตละอําเภอของจังหวัดปทุมธานี  
 

จังหวัด/ประเภท เนื้อท่ี (ไร) 
เปอรเซ็นตพ้ืนท่ีเหมาะสม

ในอําเภอ 
เปอรเซ็นตตอเนื้อท่ีท้ัง

จังหวัด (950,036.74 ไร) 
ปทุมธานี 950036.74  100.00 
 เมืองปทุมธานี 89287.55 100.00 9.40 
  No 62093.81 69.54 6.54 
  Yes 27193.74 30.46 2.86 
 คลองหลวง 189759.28 100.00 19.97 
  No 78619.27 41.43 8.28 

   จังหวัด/ประเภท เนื้อท่ี (ไร) เปอรเซ็นต 
ปทุมธานี 950036.74 100.00 

ไมเหมาะสม 562966.31 59.26 
เหมาะสม 387070.43 40.74 
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จังหวัด/ประเภท เนื้อท่ี (ไร) 
เปอรเซ็นตพ้ืนท่ีเหมาะสม

ในอําเภอ 
เปอรเซ็นตตอเนื้อท่ีท้ัง

จังหวัด (950,036.74 ไร) 
  Yes 111140.00 58.57 11.70 
 ธัญบุรี 71788.83 100.00 7.56 
  No 48953.83 68.19 5.15 
  Yes 22835.00 31.81 2.40 
 ลาดหลุมแกว 122316.25 100.00 12.87 
  No 78859.89 64.47 8.30 
  Yes 43456.36 35.53 4.57 
 ลําลูกกา 190125.99 100.00 20.01 
  No 125059.40 65.78 13.16 
  Yes 65066.59 34.22 6.85 
 สามโคก 74327.07 100.00 7.82 
  No 62202.87 83.69 6.55 
  Yes 12124.19 16.31 1.28 
 หนองเสือ 212431.77 100.00 22.36 
  No 107177.23 50.45 11.28 
  Yes 105254.54 49.55 11.08 
 จากตารางท่ี 3 พบวาแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานีมีสัดสวนพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการกอตั้งโรงไฟฟาขยะ (เทียบ
กับพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด)  โดยเรียงลําดับจากอําเภอท่ีมีสัดสวนพ้ืนท่ีเหมาะสมมากไปนอย  คือ อําเภอคลองหลวง (11.7%) 
รองลงมา คือ อําเภอหนองเสือ (11.08%)  อําเภอลําลูกกา (6.85%)  อําเภอลาดหลุมแกว (4.57%)  อําเภอเมืองปทุมธานี 
(2.86%)  อําเภอธัญบุรี (2.4%)  และ อําเภอสามโคก (1.28%) ตามลําดับ  
 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหโดยการกําหนดปจจัยและเกณฑในการเลือกท่ีตั้งโรงงานไฟฟาขยะ ในจังหวัดปทุมธานี โดย
อาศัยขอมูลทางระบบภูมิสารสนเทศ พบวาจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีไมเหมาะสมคิดเปนรอยละ60 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมคิดเปนรอย
ละ40 การหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับโรงไฟฟาขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีดวยการวิเคราะหดวยเทคนิคคาถวงนํ้าหนักของแต

ละปจจัยและลําดับคาคะแนนของปจจัย ( Ordered Weighted Averaging ) พบวาเมื่อใชเกณฑพ้ืนท่ีเหมาะสมในแต
ละอําเภอเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด อําเภอคลองหลวงมีความเหมาะสมสูงสุดสําหรับการกอตั้งโรงไฟฟาขยะ รองลงมา คือ 
อําเภอหนองเสือ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นจากผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 
ขอเสนอแนะ 

การเลือกปจจัยและเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหครั้งน้ีสามารถนําไปปรับเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมี
ลักษณะทางกายภาพท่ีตางไปจากน้ีและตองพิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท้ังน้ีงานวิจัยน้ีสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการ
จัดการขยะในพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต และคุณภาพนํ้าผิวดินภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) สําหรับใชเปนแนวทางในการรักษาคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าภายใน
มหาวิทยาลัยใหคงสภาพดีเหมาะสมตอการใชประโยชนดานตางๆ และฟนฟูคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าท่ีเสื่อมโทรมหรือมีแนวโนม
ของการเสื่อมโทรมใหมีสภาพท่ีดีข้ึน โดยทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในนํ้า และคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพและเคมีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) ท้ังสิ้นจํานวน 10 จุด ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ผลจากการศึกษาพบสิ่งมีชีวิตในนํ้าจํานวน 4,717ตัว จําแนกไดเปน 11 อันดับ 21 วงศ วงศท่ีมี
จํานวนสมาชิกสูงท่ีสุดคือ วงศ Bulinidae อยูในอันดับ Hyarophila คาพารามิเตอรคุณภาพนํ้าผิวดินจากการตรวจวิเคราะห
พบวา อุณหภูมิมีคาอยูระหวาง 28.33-31.67 องศาเซลเซียส ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (DO) มีคาอยูระหวาง 0.37– 4.46 
มิลลิกรัม/ลิตร คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาระหวาง 6.96–7.61 ไนไตรทมีคาอยูระหวาง 0.42-2.61 มิลลิกรัม/ลิตร 
การปนเปอนโลหะหนัก ตะก่ัว ทองแดง แคดเมียม เหล็ก และสังกะสีในนํ้าพบการปนเปอนของตะก่ัวท่ีมีคาเกินมาตรฐานท้ัง 
10 แหลง และในตะกอนดินพบการปนเปอนของเหล็กมีคาอยูระหวาง 0.41 – 0.97 มิลลิกรัม /ลิตร แสดงใหเห็นวาแหลงนํ้า
ผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเปนแหลงนํ้าท่ีไดรับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช
ประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได แตตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไป
กอน จากการวิเคราะหความสัมพันธพบวา อุณหภูมิ ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ความเปนกรด–ดาง คาไนไตรท คาโลหะหนักใน
นํ้าและตะกอนดิน มีความสัมพันธกับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (P<0.01) ดังน้ันสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าสามารถประเมิน
คุณภาพของแหลงนํ้าน้ันไดโดยพิจารณาจากความหลากหลายของชนิด ซึ่งบอกถึงคุณภาพนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามวามีคุณภาพนํ้าในระดับปานกลาง 

คําสําคญั : ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพนํ้า แหลงนํ้าผิวดนิ 
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Abstract 

The research was carried out to study biodiversity and surface water quality in 
Pibulsongkram Rajabhat University (Thale Kaew) for use as a guideline to maintain water 
quality in water sources, maintain good conditions suitable for various uses and to restore 
water quality in degraded water sources or have a tendency of degradation to have the better 
condition by studying the biological diversity of aquatic organisms, physical and chemical 
water quality with a total of 10 points sampling between June to August 2019. The results of 
the study found 4,717 aquatic organisms, classified into 11 Orders, 21 families with the 
highest number of members, namely Bulinidae belong to Hyarophila, the surface water 
quality parameters are; temperature is between 28.33-31.67 °C, dissolved oxygen (DO) is 
between 0.37 - 4.46 mg/L,  the pH is between 6.96–7.61, nitrite is between 0.42-2.61 mg/L,  
contamination of heavy metals including lead, copper, cadmium, iron and zinc in surface 
water by lead which exceeded the standards in 10 sampling point. The sediment, iron 
contamination was found between 0.41 - 0.97 mg/L shows that the surface water resource in 
Pibulsongkram Rajabhat University receives wastewater from activities of the university can 
be utilized for consumption and consumption but must go through normal disinfection and 
improvement the quality processes before used. The analysis of the relationship data, it was 
found that the dissolved oxygen, temperature, pH, nitrite and heavy metals in sediment and 
water are related to the biodiversity index (P <0.01). therefore, organisms in the water source 
can evaluate the quality of that water source. 
  
Keywords: Biodiversity   water quality   Surface water resource 
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บทนํา 
สัตวหนาดินมีความสําคัญตอระบบนิเวศแหลงนํ้าหลายประการ หลายชนิดเปนอาหารของสัตวนํ้า มีบทบาทสําคัญตอ

การหมุนเวียนของสารอาหารท่ีสะสมอยูในตะกอนดินกลับสูมวลนํ้า สัตวหนาดินท่ีดํารงชีพดวยการฝงตัวอยูในตะกอนดินจะ

ชวยใหออกซิเจนสามารถแพรลงสูตะกอนดินไดลึก ลดการเนาเสียของตะกอนดินได ความชุกชุมและมวลชีวภาพของสัตวหนา

ดินจึงเปนดัชนีบอกความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้าได (ฉวีวรรณ, 2559) สัตวหนาดินแตละชนิดจะมีความทนทานตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดแตกตางกัน บางชนิดตองอาศัยอยูในนํ้าสะอาด ขณะท่ีบางชนิดสามารถดํารงชีวิตอยูไดใน

นํ้าท่ีเนาเสีย ซึ่งความหลากหลากหลายของชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันน้ี 

สามารถเปนดัชนีบงช้ีถึงความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้าได (อิสระ, 2557) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดไดวาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเขมแข็งทางวิชาการและไดรับการจัดอันดับ

วาเปนมหาวิทยาลัยอันดับตนๆ ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน ในพ้ืนท่ีทะเลแกวซึ่งเปนแคมปสหลักของมหาวิทยาลัยแต

เดิมเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าซึ่งเปนท่ีมาของช่ือทะเลแกว มีโครงการกอสรางอาคารเรียน หอพักนักศึกษาหญิง ศูนยอาหารทะเลแกว 

สระวายนํ้า และการพัฒนาสิ่งกอสราง เพ่ือรองรับบุคลากรและนักศึกษาท่ีเพ่ิมอยางตอเน่ือง สงผลทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของ

กิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยตามไปดวย ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีไดมีการปลอยนํ้าเสียจากการใชประโยชนตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

บางสวนถูกปลอยท้ิงลงสูแหลงนํ้าผิวดินบริเวณใกลเคียงซึ่งหากไมมีกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพยอมสงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศของแหลงนํ้าในบริเวณน้ัน  

การตรวจวิเคราะหคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินมีความสําคัญอยางยิ่งในการประเมินมลพิษทางนํ้าในแหลงนํ้าใน

มหาวิทยาลัย เน่ืองจากเปนการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพแหลงนํ้า ซึ่งหากพบวามีการเปลี่ยนแปลงจะไดทําการแกไขและ

ปรับปรุงไดอยางทันทวงที ท้ังยังเปนการสรางความตระหนักถึงสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอนของเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ดังน้ันงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงจะไดทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสิ่งมีชีวิตในนํ้าและคุณภาพนํ้าผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแสดงถึง

สถานภาพของแหลงนํ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของแหลงนํ้าผิวดินภายในมหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

2) เพ่ือศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดินและการสะสมของโลหะหนักในตะกอนดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัด พิษณุโลก 

3) เพ่ือทําการประเมินคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมี รวมกับการศึกษาความหลากหลาย การกระจายและความ

มากชนิดของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. จุดเก็บตัวอยาง 

เก็บตัวอยางจากแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการปลอยนํ้าท้ิงจาก
การทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 10 จุด ดังน้ี บริเวณตึกวิทยาศาสตร (1) บริเวณอาคารสารภี 
(2) บริเวณอาคารการศึกษาพิเศษ (3)  บริเวณอาคารวิทยาการ (4) บริเวณอาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ (5) บริเวณ

หอประชุมศรีวชิรโชติ (6) บริเวณโรงผลิตนม (7) บริเวณอาคารเลี้ยงสัตวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (8)  บริเวณ
หอพักหญิง (9)  และบริเวณอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข (10) 
2. การเก็บตัวอยาง  

การเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
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เก็บตัวอยางเดือนละ 2 ครั้ง ในชวงเวลา 9.00 – 12.00 น. ตั้งแตเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 โดยแตละจุดทําการ
เก็บตัวอยาง 4 จุดยอย แตละจุดยอยหางกัน 10 เมตร (Eco Spark) ดวยการชอนสวิงปกติ โดยใชสวิงตาขายขนาด 120 
mesh เสนผาศูนยกลางของสวิง ประมาณ 20  เซนติเมตรใหไดพ้ืนท่ี 0.5x1 เมตร เทสิ่งท่ีตักมาไดลงในถาดพลาสติก  
แยกเศษดิน หิน ใบไมหรือวัสดุอ่ืนๆ ออก เก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในนํ้าท่ีสํารวจไดลงในขวดเก็บตัวอยางท่ีบรรจุดวยแอลกอฮอล 
70 เปอรเซ็นต เพ่ือนําไปนับจํานวน จําแนกชนิด จดบันทึกยังหองปฏิบัติการ สุมเก็บตัวอยางสัตวในพ้ืนท่ี ศึกษาจุดละประมาณ 
10-15 นาที ทุกจุด  

การเก็บตัวอยางนํ้า 
เก็บตัวอยางนํ้า ทําการเก็บตัวอยางแบบจวง (grab sampling) ดวย water sample ใสขวดโพลีเอธีลีน สําหรับตัวอยาง

นํ้าท่ีจะนําไปวิเคราะหหาคุณภาพนํ้าทางเคมี จะตองทําการรักษาตัวอยางนํ้า โดยการแชเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 1  แสดงแหลงนํ้าท่ีใชเปนพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) 

 
3. การจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตในนํ้า  

นําสิ่งมีชีวิตท่ีไดมาจําแนกชนิด ในหองปฏิบัติการสองดูดวยกลองจุลทรรศนแบบเสตอริโอ โดยใชคูมือ Aquatic 
Entomology (W. Patrick McCafferty, 2524) 
4. การวิเคราะหคุณภาพนํ้า  

วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของแหลงนํ้าโดยใชพารามิเตอร อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายในนํ้า 
ความเปนกรด–ดาง ไนไตรท  และโลหะหนัก โดยวิธีการตรวจวิเคราะหเปนไปตามคูมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 
5. การวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลของสัตวหนาดินท่ีไดมาคาํนวณคาดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก คาดัชนีความหลากหลายของ
ชนิด คาดัชนีการกระจาย และคาดัชนีความมากชนิดโดยใชวิธีการของ  Shannon- Wiener’s  Diversity Index, Shannon- 
Wiener’s Evenness Index และ Margalef’s Diversity Index ตามลาํดับ 

   5.1 วิธีการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายของชนิด (Diversity Index) Shannon- Wiener’s  Diversity Index     

H = -sum (Pi) (In Pi) 

         เมื่อ H = คาดัชนีความหลากหลายของชนิด Pi = สัดสวนของจํานวนสัตวหนาดินแตละชนิด ตอสัตวหนาดิน  

         ท้ังหมดท่ี เก็บตัวอยางได โดยท่ี H มีคาต่ําสดุไดท่ี 0 

   5.2 วิธีวิเคราะหคาดัชนีกระจาย  (Evenness) ตามวิธีของ Shannon- Wiener’s Evenness Index   

   E = H / In(S) 
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         เมื่อ E = คาดัชนีการกระจาย  H = คาดัชนีความหลากหลายของ Shannon- Wiener’s Evenness Index  
         S = จํานวนชนิดของสัตวหนาดินในจุดเก็บตัวอยางน้ัน โดยท่ี E มีคาอยูระหวาง 0-1 
    5.3 วิธีวิเคราะหคาดัชนีมากชนิด (Species richness) ตามวิธีของ Margalef’s Diversity Index   

D = (S-1) / In(N) 

          เมื่อ D = คาดัชนีความมากชนิด S = จํานวนชนิดของสัตวหนาดินในจุดเก็บตัวอยาง N = จํานวนสัตวหนาดิน  
          ท้ังหมดท่ีจับไดในจุดเก็บตัวอยางน้ันโดยท่ี D หมายถึง จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตตอหนวยพ้ืนท่ี 

 จากกน้ันนําคาดัชนีตางๆ ท่ีคํานวณไดในแตละแหลงนํ้ามาเปรียบเทียบกันเพ่ือประเมนิความหลากหลายและวิเคราะหทางสถิติ
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางคาดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพกับพารามิเตอรของนํ้าดวยวิธีการของ Spearman's 
Correlation และใชวิธีการของ One-Way ANOVA เพ่ือวิเคราะหความแตกตางของคาพารามิเตอรของแตละแหลงนํ้าภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดยใชโปรแกรม ทางสถิติ 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
คุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคม ี

ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าทางกายภาพและทางเคมี (ตารางท่ี 1) พบวาอุณหภูมิของนํ้าในแหลงนํ้าภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม อยูในชวง 28 – 31 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าอยูในชวง 23-32 
องศาเซลเซียส (กรมควบคุมมลพิษ, 2558 ก) สําหรับอุณหภูมิของนํ้าท่ีอยูในระหวางอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สัตวนํ้า  ในการศึกษาน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีอุณหภูมิของอากาศไมสูงมาก โดยเฉพาะชวงท่ีศึกษาเปนชวงฤดูฝน นอกจากน้ีใน
แหลงนํ้าบางแหงมีรมเงาของตนไม ปกคลุมพ้ืนท่ีแหลงนํ้า 

ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ในแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท้ัง 10 จุด ไดแก บริเวณตึกวิทยาศาสตร 
อาคารสารภี อาคารการศึกษาพิเศษ อาคารวิทยาการ อาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โรงผลิตนม อาคาร
เลี้ยงสัตวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หอพักหญิง และอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.48, 2.09, 
1.06, 2.69,4.86, 2.46, 3.17, 0.50, 0.37 และ 0.41 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งคาออกซิเจนท่ีละลายนํ้าท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต
ของสัตวนํ้าตองไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) สําหรับแหลงนํ้าบริเวณอาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ มี
คาออกซิเจนท่ีละลายนํ้าสูงสุด เน่ืองจากมีการติดตั้งบําบัดนํ้าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหกับนํ้า  

ความเปนกรด-ดาง ของแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท้ัง 10 จุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.17, 7.21, 
6.70, 7.38, 7.61, 7.30, 7.03, 7.03, 6.96 และ 7.04 ตามลําดับจัดอยูในชวงคาความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวนํ้าคือ 6-9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  

ไนไตรทของในแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท้ัง 10 จุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45, 0.63, 0.67, 2.62, 
0.94, 0.70, 0.68, 0.66, 0.41 และ 0.55 ตามลําดับ ซึ่งแหลงนํ้าบริเวณตึกวิทยาศาสตร และแหลงนํ้าบริเวณอาคารวิทยาการ 
ซึ่งมีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินสําหรับอนุรักษสัตวนํ้าท่ีควรมีคาสูงสุด ไมเกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแหลงนํ้าบริเวณ 2 แหลงน้ีมีการปลอยนํ้าเสียจากสวนงานตางๆ ลงสูแหลงนํ้า 

ปริมาณโลหะหนักในนํ้า และตะกอนดิน ของแหลงนํ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 10 จุดเก็บ
ตัวอยาง โดยใชการตรวจวัดโลหะหนัก 5 ธาตุ ไดแก ตะก่ัว (Pb)  แคดเมียม (Cd), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe)  และ สังกะส ี
(Zn) ตั้งแตเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พบปริมาณโลหะหนักในนํ้า ท้ังหมด 5 ธาตุ ปริมาณโลหะหนักอยูระหวาง 0.01 -1 
มิลลิกรัม /ลิตร มาตรฐานโลหะหนักท่ีไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า ตะก่ัว ตองไมเกิน 0.05  มิลลิกรัม /ลิตร แคดเมียม 
ตองไมเกิน 0.005,0.05  มิลลิกรัม /ลติร ทองแดง ตองไมเกิน 0.1  มิลลิกรัม /ลิตร และ สังกะสีตองไมเกิน 1  มิลลิกรัม /ลิตร 
ซึ่งปริมาณ ตะก่ัว ในแหลงนํ้ามีคาเกินท่ีมาตรฐานกําหนด สวน แคดเมียม, ทองแดง, เหล็ก และ สังกะส ีมีคาไมเกินท่ีมาตรฐาน
กําหนด ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินท่ีพบมีปริมาณโลหะหนักอยูระหวาง 0.29-0.96 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เกณฑคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลงนํ้าผิวดินเพ่ือคุมครองสัตวหนาดิน ตะก่ัว ตองไมเกิน 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม ตองไมเกิน 0.16 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง ตองไมเกิน 21.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สังกะสี ตองไมเกิน 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปริมาณโลหะ
หนัก ตะก่ัว, แคดเมียม, ทองแดง และ สังกะส ีไมพบปริมาณโลหะหนัก แต เหล็ก พบวามีปริมาณท่ีเกินมาตรฐานกําหนด  
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า 
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ความหลากหลายของชนิด การกระจาย และความมากชนิดของสิ่งมชีีวิตในแหลงนํ้าตางๆ ภายในมหาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (สวนทะเลแกว) พบสิ่งมีชีวิต 11 อันดับ ประกอบดวย 21 วงศ จํานวนรวมท้ังสิ้น 4,717 ตัว อันดับ Hemiptera พบ
จํานวนวงศมากท่ีสุด คือ 5 วงศ และวงศท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ไดแก วงศ Bulinidae อยูในอันดับ Hyarophila  (ตารางท่ี 2) 

สิ่งมีชีวิตในอันดับ Hemipter พบกระจายอยูทุกแหลงนํ้า พบท้ังหมด 5 วงศ ไดแก วงศ Corixidea, Gerridae, 
Nepidae, Belostomatidae และ Naucoridae  สิ่งมีชีวิตเหลาน้ีสามารถรับออกซิเจนจากอากาศไดโดยตรง จึงสามารถอาศัย
อยูไดในหลายสภาพแวดลอมท่ีตางกันจึงพบกระจายอยูไดท่ัวไป (นฤมล, 2552) อันดับ Coleoptera พบกระจายอยูท่ัวไปตาม
พืชใตนํ้า บางชนิดชอบเกาะตามหิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  สําหรับสัตวหนาดินในอันดับ Ephemeoptera พบเฉพาะ 
บริเวณอาคารวิทยาศาสตร  อาคารสารภี  อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงผลิตนม และอาคารเลี้ยงสัตวคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหารโดยพบบริเวณ อาคารมหาวชิราลงกรณ มากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากแหลงนํ้ามีคาออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าสูงอยูท่ี 4.86 
มิลิกรัมตอลิตร ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีสัตวสามารถดํารงชีวิตอยูได (สรณรัชฎ, 2542) สวนในอันดับ Odonata พบกระจายอยู
ทุกแหลงนํ้า เพราะสิ่งมีชีวิตในอันดับ Odonata มักอาศัยอยูตามดงพืชใตนํ้า (สรณรัชฎ, 2542) ซึ่งท้ัง 10 แหลง นํ้าท่ีเก็บ
ตัวอยาง มีพืชนํ้าข้ึนปกคลุมตามริมนํ้า และ สิ่งมีชีวิตอันดับ Odonata สามารถอาศัยในบริเวณท่ีมีคาออกซิเจนในนํ้าไมสูงได 
(นฤมล, 2552) ในสวนของอันดับ Diptera พบไดทุกแหลงนํ้า ยกเวนบริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารท่ีไมพบ
สิ่งมีชีวิตชนิดในอันดับ Diptera เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีมีนํ้าลึก และ นํ้าไหล จากการสูบนํ้าในแหลงนํ้าไปใชในการอุปโภคจึงไม
พบสิ่งมีชีวิตอยูในแหลงนํ้า ตัวออนของสิ่งมีชีวิตในอันดับ Ephemeoptera มักพบในนํ้าสะอาดท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
สูงสามารถใชเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ในบริเวณ อาคารมหาวชิราลงกรณ 
พบสิ่งมีชีวิตอันดับ Ephemeoptera มากท่ีสุดและในอันดับ Diptera วงศ Chironomidae มักอาศัยอยูตามโคนตม กินเศษ
ซากพืชเปนอาหาร (สรณรัชฎ, 2542) ในบริเวณ อาคารปฏิบัติการสาธารณะสุขพบมากท่ีสุด เน่ืองจากมีพืชปกคลุมตามริมนํ้า 
สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน อั น ดั บ  Basommatophora ว ง ศ  Lymnaeidae อั น ดั บ  Hyarophila ว ง ศ  Bulinidae แ ล ะ อั น ดั บ 
Architaenioglossa วงศ Viviparidae สามารถพบไดท่ัวไปทุกแหลงนํ้า มักพบไดในบริเวณท่ีนํ้าน่ิง สภาพพ้ืนดินไมแข็งมาก 
ใกลริมฝงหรือใตหิน กินซากสัตวและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมักอาศัยบริเวณผิวนํ้าและเกาะกับพืชนํ้า (กุสุมา และคณะ, 2548) 
 
ตารางท่ี 1 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของแหลงนํ้าตางๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) 
(จําแนกพารามิเตอร,Mean ± SD ) 
 

พารามิเตอร 
จุดสํารวจ (1-5) 

P-value 
1 2 3 4 5 

Water temperature (๐C) 28.33±0.58 29.67±0.20 30.00±1.00 30.33±0.58 31.67±1.15 0.067 
Dissolved Oxygen (mg/l) 0.48±0.20 2.09±1.60 1.06±1.07 2.69±2.81 4.86±5.92 0.423 
pH 7.17±0.18 7.21±0.22 6.70±0.28 7.38±0.25 7.61±0.25 0.009 
NH3 2.45±2.52 0.63±0.28 0.67±0.27 2.62±1.82 0.94±0.70 0.133 
โลหะหนักในน้าํ (mg/l)       
Pb 0.06±0.09 0.08±0.10 0.07±0.10 0.09±0.10 0.12±0.09 0.983 
Cd ND ND 0.01±0.005 0.01±0.002 0.01±0.002 0.415 
Cu ND ND 0.01±0.005 0.01±0.002 0.01±0.002 0.415 
Fe 0.41 ND 0.05 0.35±0.07 0.65±0.08 0.39±0.12 0.41±0.05 0.055 
Zn 0.02±0.009 0.02±0.006 0.02±0.01 0.02±0.01 0.02±0.01 0.958 
โลหะหนักในตะกอนดิน (mg/kg)       
Pb ND ND ND ND ND 0.513 
Cd ND ND ND ND ND 0.840 
Cu ND ND ND ND ND 0.840 
Fe 0.41±0.43 0.88±0.05 0.84±0.03 0.95±0.07 0.71±0.10 0.10 
Zn ND ND ND ND ND 0.016 
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พารามิเตอร 
จุดสํารวจ (PS6-PS10) 

P-value 
6 7 8 9 10 

Water temperature (๐C) 31±1.00 30.33±1.53 29±1.00 29.33±0.58 28.67±0.58 0.067 
Dissolved Oxygen (mg/l) 2.46±1.45 3.17±3.85 0.50±0.21 0.37±0.12 0.41±0.16 0.423 
pH 7.30±0.20 7.03±0.09 7.03±0.06 6.96±0.56 7.04±0.30 0.009 
NH3 0.70±0.45 0.68±0.34 0.66±0.28 0.41±0.19 0.55±0.18 0.133 
โลหะหนักในน้าํ (mg/l)       
Pb 0.13±0.10 0.14±0.10 0.14±0.12 0.13±0.11 0.13±0.12 0.983 
Cd 0.01±0.04 0.01±0.04 0.01±0.04 0.01±0.04 0.01±0.05 0.415 
Cu 0.02±0.04 0.02±0.04 0.02±0.04 0.02±0.04 0.02±0.05 0.415 
Fe 0.46±0.13 0.46±0.61 0.50±0.35 0.56±0,28 1.00±0.65 0.055 
Zn 0.01±0.03 0.02±0.09 0.02±0.11 0.02±0.11 0.02±0.05 0.958 
โลหะหนักในตะกอนดิน (mg/kg)       
Pb ND ND ND ND ND 0.513 
Cd ND ND ND ND ND 0.840 
Cu ND ND ND ND ND 0.840 
Fe 0.96±0.04 0.94±0.02 0.74±0.39 0.97±0.92 0.59±0.29 0.10 
Zn ND ND ND ND ND 0.016 
คา P-value < 0.05 แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ND (Not Detected) = พารามิเตอรดังกลาวตรวจไมพบ 
 

ตารางท่ี 2 ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตในนํ้าท่ีพบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) 

Taxa 
จํานวน 

ผลรวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Phylum Arthropoda            
   Class Hexapoda            
   Order Hemiptera (Bugs)            

Family Corixidae, Micronecta sp. 21 12 20 3 10 15 11 22 8 2 124 
Family Gerridae - - - 3 12 15 13 - 10 - 53 
Family Nepidae  3  2 2 3 4 1 - - 15 
Family Belostomatidae 11 9 27 - 2 12 12 21 4 - 98 
Family Naucoridae 13 34 13 23 2 14 13 7 - - 119 

Order Coleoptera              
Family Elimidae 12 4 7 11 9 2 3 - 5 1 54 
Family Gyrinidae 33 33 22 21 7 7 1 - 20 3 147 

Order Ephemeroptera            
Family Polymitarcyidae 5 20 - - 125 - 69 110 - - 329 

Order Odonata              
Family Coenagrionidae 17 20 5 57 21 20 55 - 9 - 204 
Family Protoneuridae 16 14 6 22 27 17 43 1 1 6 153 
Family Libellulidae - 8 3 9 9 12 10 2 - - 53 
Family Corduliidae - 5 5 4 3 3 9 1 - - 30 

Order Diptere              
Family Chironomidae - - - 2 8 1 2 - 23 57 93 
Family Stratiomyidae 30 21 25 13 - 5 9 - 5 7 115 

Order Decapoda            
Family Palaemonidae, Macrobrachium sp. - 14 - 4 6 19 24 - - - 67 

Phylum Annelida            
Order Phynchobdellida            

Family glossiphoniidae 8 24 - 13 7 1 12 16 52 71 204 
Phylum Mollusca            

Order Sorbeoconcha              
Family Thiaridae, Melanoides tuberculate sp. - 2 - - 8 8 4 - - - 22 
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Order Basommatophora            
Family Lymnaeidae,  Radix auricularia 

auricularia sp. 
18 54 3 80 36 58 42 41 34 21 387 

Order Hyarophila            
Family Bulinidae, Indoplanobis exustus sp. 150 106 85 139 38 89 40 108 112 49 916 

Order Architaenioglossa            
Family Viviparidae, Filopaludina sumatrensis 

polygramma sp. 
30 62 50 27 130 58 289 4 4 - 654 

Family Viviparidae, Filopaludina martensi 
martensi sp. 

22 110 21 37 25 167 288 10 3 - 683 

Family Ampullariidae, Pomacea canaliculata 
sp. 

- 2 - - 3 7 92 93 - - 197 

Total Number of Families 14 19 14 18 21 21 21 14 14 9  
Total Number of Individual 386 557 292 470 490 533 1045 437 290 217 4,717 

 
ความหลากหลาย การกระจายและความมากชนิดของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการสํารวจพบวา ใน
แหลงนํ้าบริเวณตึกวิทยาศาสตร อาคารสารภี อาคารการศึกษาพิเศษ อาคารวิทยาการ อาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ หอประชุม
ศรีวชิรโชติ โรงผลิตนม อาคารเลี้ยงสัตวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หอพักหญิง และอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข 
มีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 1.65,  2.09,  1.67,  2.06,  2.16,  1.85,  1.75,  1.53,  1.52 และ 1.27 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 3) สามารถกลาวไดวาแหลงนํ้าบริเวณอาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ และบริเวณอาคารปฏิบัติการสาธารณสุขมีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตนอยท่ีสุด เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดมาก ยอมมีความหลากหลายทางชีวภาพ
มากกวาพ้ืนท่ีท่ีมีคาดัชนีความหลากชนิดนอยกวา (กัญญาณัฐ และคณะ, 2556) จากผลการวิเคราะหความหลากหลายของ
ชนิด Wilhm  (1970) ไดกําหนดคาดัชนีความหลากหลายของชนิดท่ีมีคาระหวาง 3-4 แสดงวา แหลงนํ้าไมมีการปนเปอน คา
ดัชนีความหลากชนิดท่ีมีคาระหวาง 1.5-3 แสดงวา แหลงนํ้ามีการปนเปอนปานกลาง และคาดัชนีความหลากหลายต่ํากวา 1.5 
แสดงวาแหลงนํ้ามันมีการปนเปอนสูง ดังน้ันแหลงนํ้าภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแหลงนํ้าท่ีมีการปนเปอน
ปานกลาง คาดัชนีความมากชนิดของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าบริเวณตึกวิทยาศาสตร อาคารสารภี อาคารการศึกษาพิเศษ อาคาร
วิทยาการ อาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โรงผลิตนม อาคารเลี้ยงสัตวคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร หอพักหญิง และอาคารปฏิบัติการสาธารณสุขมีคาเทากับ 1.95,  2.91,  1.96,  2.60,  2.58,  2.67,  2.40,  1.36, 
1.74 และ 1.50  ตามลําดับ คาดัชนีการกระจายของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าบริเวณตึกวิทยาศาสตร อาคารสารภี อาคาร
การศึกษาพิเศษ อาคารวิทยาการ อาคารเรียนมหาวชิรลงกรณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โรงผลิตนม อาคารเลี้ยงสัตวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หอพักหญิง และอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข มีคาเทากับ 0.37,  0.40,  0.35,  0.44,  
0.44,  0.36,  0.30,  0.33, 0.34 และ 0.33 ตามลําดับ แสดงวาบริเวณดานหนาโรงผลิตนมมีการกระจายของสิ่งมีชีวิต
คอนขางสม่ําเสมอ 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคาพารามิเตอรของนํ้าและคาดัชนีความหลากหลายของชนิด คาดัชนีการกระจาย 
และคาดัชนีความมากชนิด (ตารางท่ี 4) พบวา คาอุณหภูมิของนํ้าท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับคาดัชนีความมากชนิดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.479 คาออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ามีความสัมพันธกัน
โดยตรงกับคาดัชนีความหลากหลายของชนิด คาดัชนีการกระจาย และคาดัชนีความมากชนิด โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
เทากับ 0.144, 0.167 และ 0.277 ตามลําดับ คาความเปนกรด-ดาง มีความสัมพันธเชิงบวกกับคาดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดดัชนีการกระจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.407 และ 0.383 
ตามลําดับ สวนคาดัชนีความมากชนิดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.564 คา
ไนไตรทมีความสัมพันธโยตรงกับคาดัชนีความหลากหลายของชนิดคาดัชนีการกระจายและคาดัชนีความมากชนิด โดยมีคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธเทากับ  0.160, 0.276 และ 0.249 ตามลําดับ คาโลหะหนักในนํ้า มีความสัมพันธเชิงลบกับคาดัชนีความ
หลากหลายชนิดของโลหะหนักแคดเมียม และโลหะหนักเหล็ก อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ 0.482 และ 0.482 ตามลําดับ คาโลหะหนักในดินความสัมพันธเชิงบวกกับคาดัชนีความหลากหลายของ
ชนิด และความมากชนิดของโลหะหนักตะก่ัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 
0.408 และ 0.370 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพกับคาพารามิเตอรของนํ้าท่ีทําการศึกษามีความ
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เก่ียวของกัน ดังน้ันจากความสัมพันธดังกลาว บงบอกวาแหลงนํ้าท่ีมีคุณภาพดี จะทําใหคาความหลายทางชีวภาพของสัตวหนา
ดินมีคาสูงข้ึนดวย (Mustaqim-Alias and Ahamad 2013) 

 

ตารางท่ี 3 คาดัชนีวัดความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงนํ้าตางๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) 

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
จุดสํารวจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ดัชนีความหลากหลายของชนิด 1.65 2.09 1.67 2.06 2.16 1.85 1.75 1.53 1.52 1.27 
ดัชนีการกระจาย 0.37 0.40 0.35 0.44 0.44 0.36 0.30 0.33 0.34 0.33 
ดัชนีความมากชนิด 1.95 2.91 1.96 2.60 2.58 2.67 2.40 1.36 1.74 1.50 

 
ตารางท่ี 4 คาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพกับคาพารามิเตอรของนํ้าและตะกอนดิน 

พารามิเตอร 
ดัชนี 

ความหลากหลายของชนิด 
ดัชนี 

การกระจาย 
ดัชนี 

ความมากชนิด 

Water temperature (๐C) 0.230 0.068 0.479* 
Dissolved Oxygen (mg/l) 0.144 0.167 0.277 
pH 0.407* 0.383* 0.564** 
NH3 0.160 0.276 0.249 
โลหะหนักในน้าํ (mg/l)    
Pb 0.318 0.036 0.001 
Cd -0.482** -0.414 -0.247 
Cu 0.173 0.040 -0.069 
Fe -0.482** -0.141 -0.247 
Zn -0.110 -0.116 -0.291 
โลหะหนักในตะกอนดิน (mg/kg)    
Pb 0.408* 0.260 0.370* 
Cd -0.152 0.133 -0.020 
Cu -0.085 -0.242 0.103 
Fe -0.152 0.133 0.020 
Zn -0.026 -0.195 0.310 

*ความสัมพันธจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2-tailed) 
**ความสัมพันธจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2-tailed) 
 

สรุป 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่ งมี ชี วิต ใน นํ้า คุณภาพนํ้าผิวดิน และตะกอนดินภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1 ) คุณสมบัติของนํ้า ท่ีทําการศึกษา ไดแก อุณหภูมิ ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า  ความเปนกรด –ดาง เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าไนไตรทท่ีพบแหลงนํ้าบริเวณวิทยาศาสตร แหลงนํ้าบริเวณอาคารวิทยาการ มีคาสูงกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด คาโลหะหนักในนํ้าท่ีพบวามีคาเกินเกณฑมาตรฐานในการตรวจพบ คือปริมาณ ตะก่ัว สวนปริมาณ 

แคดเมียม, ทองแดง,เหล็ก และ สังกะสี มีคาไมเกินท่ีมาตรฐานกําหนด และคาโลหะหนักในตะกอนดิน ท่ีทําการศึกษา ซึ่ง
ปริมาณโลหะหนัก ตะก่ัว, แคดเมียม, ทองแดง และ สังกะสี ไมพบปริมาณโลหะหนัก แต Fe พบวามีปริมาณท่ีเกินมาตรฐาน
กําหนด  

   2 ) จากการศึกษาความหลากหลาย ความมากชนิด และการกระจายของสิ่งมีชีวิตในนํ้า พบวามีองคประกอบ ของ
สิ่งมีชีวิตจํานวนท้ังหมด 4,717 ตัว จํานวน 11 อันดับ ประกอบดวย 21 วงศ โดยแหลงนํ้าบริเวณอาคารเรียนมหาวชิรลงกรณมี
คาดัชนีความหลากหลายของชนิดสูงสุดเทากับ 2.16 บริเวณอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข ความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
ต่ําสุดเทากับ 1.27 คาดัชนีการกระจายของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าบริเวณตึกวิทยาการจัดการ และบริเวณอาคารเรียนมหาวชิรลง
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กรณมีคาดัชนีการกระจายสูงสุดเทากับ 0.44 บริเวณโรงผลิตนมมีคาดัชนีการกระจายต่ําสุด เทากับ 0.30 และคาดัชนีความ
มากชนิดของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าบริเวณอาคารสารภี มีดัชนีความมากชนิดสูงสุดเทากับ 2.91 บริเวณอาคารเลี้ยงสัตวคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีดัชนีความมากชนิดต่ําสุด เทากับ 1.36  

 3 ) พารามิเตอรของนํ้า ไดแก อุณหภูมิ ออกซิเจนท่ีละลายนํ้า ความเปนกรด – ดาง ไนไตรท โลหะหนักในนํ้าและ
ตะกอนดิน มีความสัมพันธกับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาตอไปควรมีชวงระยะเวลาในการเก็บตัวอยางของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าใหครอบคลุม ทุกฤดูกาลและมีชวง
ระยะเวลาเก็บใหเหมาะสม เน่ืองจากเวลาในการเก็บตัวอยางมีผลตอความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า 
นอกจากน้ีควรมีการศึกษาพารามิเตอรอ่ืนๆ ของนํ้าเพ่ิมเติม เชน คา BOD ความขุน ความกระดาง ความเค็ม เปนตน 
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บทคัดยอ 

การปนเปอนของแคดเมียมในดินเปนหน่ึงในปญหามลพิษท่ีสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งวิธีการบําบัดทางชีวภาพ

สามารถนํามาใชในการบําบัดโลหะหนักได โดยเฉพาะการใชจุลินทรียและพืชมากําจัดแคดเมียมท่ีปนเปอนในดิน  ซึ่งจุลินทรีย

บางชนิดมีกลไกในการตานทานความเปนพิษของแคดเมียมได หน่ึงในน้ันน้ันคือการสรางสารลดแรงชีวภาพออกมาเพ่ือปองกัน

ความเปนพิษจากโลหะหนักตอเซลลจุลินทรีย สารลดแรงตึงผิวชีวภาพสามารถจับกับแคดเมียมได เพ่ือปองกันไมใหแคดเมียมเขา

สูเซลล นอกจากน้ี สารลดแรงตึงผิวชีวภาพยังสามารถชวยเพ่ิมในการละลาย หรือการเคลื่อนท่ีของโลหะหนักในดินไดอีกดวย 

ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแยกและคัดเลือกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีมีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ

จากดินท่ีมีการปนเปอนของโลหะหนักและนํ้ามัน และนําไปศึกษาการเจริญ และสภาวะท่ีเหมาะสมของแหลงคารบอน แหลง

ไนโตรเจน และคาความเปนกรด-ดาง ท่ีเหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของแบคทีเรียท่ีคัดเลือกได จากผล

การศึกษาพบวาสามารถคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมจากดินจํานวน 16 ตัวอยาง ไดจํานวน 47 ไอโซเลต ซึ่งไอโซเลต 

CBI11 เปนแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวไดสูงสุด และจากผลการจําแนกชนิดโดยใชวิธีการหา

ลําลดัเบสของยีน 16S rDNA พบวา CBI11 มีความใกลเคียงกับ Brevibacterium casei  สวนผลของสภาวะท่ีเหมาะสมในการ

สรางสารลดแรงตึงผวิของ B. casei CBI11 ในอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือ Modified Minimal medium คือการใชแหลงคารบอนเปน

นํ้ามันปาลม 2 % แหลงไนโตรเจนเปน Yeast extract 2% และคาความเปนกรด-ดางท่ี 6.5 จึงสรุปไดวา B. casei CBI11 

จัดเปนแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได และสามารถนําไปประยุกตใชในการบําบัดดินปนเปอน

แคดเมียมได  

คําสําคัญ: แคดเมียม, แบคทีเรียตานทานแคดเมยีม, สารลดแรงตึงผวิชีวภาพ 
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Abstract 
 Cadmium contaminated in soil is one of the environmental problems which cause 
effect on the living organisms. Biological remediation can be used to treatment heavy metals, 
in particular, the use of microorganisms and plants for remediating cadmium contaminated 
soil. Some microorganisms have cadmium resistant mechanisms. One of the cadmium 
resistant mechanisms is the production of biosurfactant for protecting microbial cells from 
heavy metal toxicity. Biosurfactant is capable to bind to cadmium in order to prevent 
cadmium entering into cells. In addition, biosurfactant can increase solubility or mobility of 
cadmium in contaminated soil.  Increase cadmium bioavailability provides the plant ability to 
uptake cadmium from soil and promotes cadmium phytoremediation efficiency. Therefore, 
the objectives of this study are to isolate and screen cadmium resistant bacteria that are able to 
produce biosurfactant from heavy metals and oil contaminated soils. The growth of 
biosurfactant-producing cadmium resistant bacteria and the optimum conditions, including 
carbon source, nitrogen source and pH for biosurfactant production were investigated. The 
results found that a total of 47 isolates were isolated from 16 soil sample. Isolate CBI11 is a 
cadmium resistant bacterium which produces the highest level of biosurfactant. It was 
identified using 16S rDNA gene sequencing as Brevibacterium casei.   In addition, the 
results of the optimum conditions for biosurfactant production from B. casei CBI11 cultured 
in Modified Minimal medium were 2% palm oil as carbon source, 2% yeast extract as 
nitrogen source and pH 6.5. It can be concluded that B. casei CBI11 is a biosurfactant-
producing cadmium resistant bacterium and it could be applied for bioremediation of 
cadmium contaminated soil.  
 
Keywords: cadmium, cadmium resistant bacteria, biosurfactant 
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บทนํา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีการปลดปลอยของเสียและมลพิษรั่วไหลออก

สูสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมท้ังในแหลงนํ้าและดินแหลงนํ้า รวมท้ังปญหาการสะสมโลหะหนัก ซึ่งโลหะ
หนักสามารถปนเปอนจากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับมนุษยไดหลายอยาง อาทิเชน การทําเหมืองและถลุงแร อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส การผลิตและใชปุยเคมีจําพวกฟอสเฟต การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล การเผาขยะ เปนตน เมื่อมีการปนเปอน
โลหะหนักในสิ่งแวดลอมทําใหเกิดปญหาตอสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะปญหาจากพิษของโลหะหนักตอสุขภาพของมนุษย (ATSDR, 
2012; Drack et al., 2016; Sharma and Archana, 2017) สําหรับในประเทศไทย พบปญหาการปนเปอนแคดเมียมในดินท่ี
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเกิดจากการถลุงแรสังกะสีตั้งแตปพ.ศ. 2525  โดยในป 2546  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  ไดรับขอมูลจากสถาบันการจัดการ ทรัพยากรนํ้านานาชาติ (International Water Management Institute: 
IWMI) รวมกับกรมวิชาการเกษตร  เก่ียวกับปญหาการปนเปอนของสารแคดเมียมในพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ซึ่งจากการลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางดิน นํ้าและตะกอนดิน พบวามีการปนเปอนแคดเมียมอยางรุนแรงในดินพ้ืนท่ีนากวา 
5,000 ไร และยังสงผลใหขาวและพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดปนเปอนแคดเมียมในปริมาณท่ีมากกวาคามาตรฐาน 
(Khaokaew and Landrot, 2015) แคดเมียมเปนโลหะหนักท่ีเปนสารคงตัวและไมสามารถสลายตัวไดในกระบวนการ
ธรรมชาติ อีกท้ังยังสะสมกับดินและตะกอนดินในแหลงนํ้า แคดเมียมไมเพียงสงผลกระทบตอกระบวนการของจุลินทรียในดิน
และนํ้า แตยังสามารถสะสมผานหวงโซอาหาร ซึ่งจะสงผลกระทบตอสัตวและมนุษยในลําดับตอไป  (Florea and 
Büsselberg, 2006) การบําบัดโลหะหนักทางชีวภาพโดยอาศัยศักยภาพของจุลินทรีย เปนกระบวนการท่ีมีความเสี่ยงหรือ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาวิธีการทางกายภาพและเคมี การบําบัดโลหะหนักดวยกระบวนการชีวภาพน้ันจะอาศัยสิ่ง
ชีวิต จุลินทรียและพืช  

สารลดแรงตึงมีความศักยภาพในการชวยละลายโลหะหนักออกจากดิน อยางไรก็ตาม สารลดแรงตึงผิวสังเคราะหท่ีมี
ความเข็มขนสูงก็มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Phoochinda, 2011) แตการใช
สารลดแรงตึงผิวท่ีสรางโดยจุลินทรียไมสรางความเสี่ยงตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมและยังคงมีคุณสมบัติในการชวยละลาย
โลหะหนักออกจากดิน (Ghribi and Ellouze-Chaabouni, 2011) การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดแยกแบคทีเรียตานทาน
แคดเมียมท่ีมีความสามารถในการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เพ่ือใชแบคทีเรียตานทานแคดเมียมน้ีไปใชสงเสริมในการชะ
ลางแคดเมียมออกจากดิน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับการใชพืชบําบัด (Phytoremediation) เพ่ือใหพืชสามารถดูดดึง
แคดเมียมออกจากดินไดดีข้ึน  (Sheng et al., 2008) นอกจากน้ี ยังทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการสรางสารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท้ังแหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน และคาความเปนกรด-ดางของอาหารเลี้ยงเช้ือ 
เพ่ือนําแบคทีเรียตานทานแคดเมียมไปใชชวยในการละลายแคดเมียมออกจากดินปนเปอน ซึ่งผลจากการวิจัยน้ีสามารถนํา
แบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสารลดแรงตึงผิวชีวภาพน้ีไปประยุกตใชรวมกับพืชในการบําบัดแคดเมียมในดินปนเปอนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.เพ่ือคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีมีความสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากตัวอยางดินท่ีปนเปอน
โลหะหนักหรือนํ้ามัน 
 2. เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของแหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน และคาความเปนกรด-ดางตอการสรางสารลด
แรงตึงผิวชีวภาพของแบคทีเรียตานทานแคดเมียม 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 
เก็บตัวอยางดินท่ีปนเปอนโลหะหนักหรือปนเปอนนํ้ามันมาคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมยีม โดยทําการเจือจาง

ตัวอยางดินและนํามาเกลี่ยบนอาหารเลี้ยงเช้ือ LB agar ท่ีเติมแคดเมียมไนเตรทความเขมขน 3 มิลลิโมลาร และคีโตโคนาโซล 
50 มิลลิกรัมตอลิตร นําไปบมเปนเวลา 72 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง นําโคโลนีท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือมาขีด (Streak) บน
อาหารเลี้ยงเช้ือ LB agar ท่ีเติมแคดเมียมไนเตรท เพ่ือแยกเช้ือบริสุทธ์ิ จากน้ันนําเช้ือบริสุทธ์ิของแบคทีเรียตานทานแคดเมียม
แตละไอโซเลตท่ีคัดแยกไดมาทําการทดสอบการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดยทําการเพาะเลี้ยงเช้ือแตละไอโซเลต ลงใน
อาหารเลี้ยงเช้ือ BSM ชนิดเหลว ท่ีมีนํ้ามันปาลม 1% (v/v) บมท่ีอุณหภูมิหอง ดวยเครื่องเขยาความเร็ว 150 รอบตอนาที เปน
เวลา 72 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนํานํ้าเลี้ยงเซลลมาแยกตะกอนเซลลโดยการปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 8000 รอบตอนาที เปนเวลา15 
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นาที และนําสวนใสท่ีไดมาทําการทดสอบวงกระจายของนํ้ามันดวยวิธี Drop collapse (Jain et al., 1991) โดยปเปตสวนใส
ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ใสในหลุมของ 96- well microplate ท่ีมีนํ้ามันปาลมเคลือบอยู 5 ไมโครลิตร วัดวงกระจายเทียบกับ
ชุดควบคุมท่ีใชนํ้ากลั่น 

 

2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจําแนกชนิดของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพท่ีคัดเลือกได 

นําไอโซเลตของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพไดดีท่ีสุดมาทําการศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยการยอมสีแกรม และนําไปสองกลองจุลทรรศนแบบใชแสง และทําการจําแนกชนิดของ
แบคทีเรียตานทานแคดเมียมโดยการหาลําดับ เบสของยีน  16S rDNA โดยสงทดสอบท่ีศูนย พัน ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  

3. การศึกษาการเจริญและการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพท่ีระยะเวลาตางๆ ของการเจริญ 
นําแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพท่ีคัดเลือกไดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว 

BSM  และนําไปบมแบบเขยาท่ีอุณหภูมิหองและเก็บตัวอยางมาทําการวัดการเจริญดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรท่ี OD600 ท่ี
เวลา 0, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,144 และ 168 ช่ัวโมง ตามลําดับ และนําเซลลท่ีเพาะเลี้ยงไปปนเหว่ียง เพ่ือ
เก็บสวนนํ้าใสไปทดสอบคาแรงตึงผิว (Surface tension) โดยใชเครื่อง Tensiometer รุน DCAT11 ยี่หอ Data Physics 

 

4. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสาร
ลดแรงตึงผิวชีวภาพ 

 1) การศึกษาแหลงคารบอน 
 เพาะเลี้ยงแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในอาหารเลี้ยงเช้ือ Modified 

Minimal Medium (Yeast Extract 0.5 กรั ม ; NaCl 0.025 ก รั ม ; MgSO4.7H2O 0.2 ก รั ม ; MnSO4.H2O 0.02 กรั ม ; 
Glycerol 0.5 กรัม) ท่ีเติมนํ้ามันปาลม (1%, 2% และ 3%) และนํ้ามันดีเซล (0.5%, 1% และ 1.5%) นําไป บมแบบเขยาท่ี
อุณหภูมิหอง และนําไปปนเหว่ียง เพ่ือเก็บสวนนํ้าใสไปทําการวัดคาแรงตึงผิว 

 
 2) การศึกษาแหลงไนโตรเจน 

  ทําเชนเดียวกับการศึกษาแหลงคารบอน โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพในอาหารเลี้ยงเช้ือ Modified Minimal Medium ท่ีเติมแหลงคารบอนท่ีใหผลดีสุดจากข้ันตอนท่ี 1) และเติมแหลง
ไนโตรเจนเปน Yeast extract (1%, 2% และ 3 %) และโซเดียมไนเตรท (Sodium nitrate) (0.05%, 0.1% และ 0.15 %) 
นําไปบมแบบเขยาท่ีอุณหภูมิหอง และนําไปปนเหว่ียง เพ่ือเก็บสวนนํ้าใสไปทําการวัดคาแรงตึงผิว 

 3) การศึกษาคาความเปนกรด-ดาง 
  ทําเชนเดียวกับการศึกษาแหลงคารบอนและไนโตรเจน โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสราง
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในอาหารเลี้ยงเช้ือ Modified Minimal Medium ท่ีเติมแหลงคารบอนและแหลงไนโตรเจนท่ีใหผลดี
สุดจากข้ันตอนท่ี 1) และ 2) แลวทําการปรับคาความเปนกรด-ดางของอาหารเลี้ยงเช้ือเปน 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 
8.0 นําไปบมแบบเขยาท่ีอุณหภูมิหอง และนําไปปนเหว่ียง เพ่ือเก็บสวนนํ้าใสไปทําการวัดคาแรงตึงผิว 
 
ผลการวิจัย 

1. คัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 
 จากการคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมจากตัวอยางดินจํานวน 16 ตัวอยาง พบวาสามารถคัดแยกแบคทีเรีย
ตานทานแคดเมียมไดในดินจํานวน 13 ตัวอยาง และไมพบแบคทีเรียตานทานแคดเมียมจากดินจํานวน 3 ตัวอยาง โดย
สามารถคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมไดท้ังหมด 47 ไอโซเลต จากน้ันจึงทําการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย BPCR โดยการนํา
แบคทีเรียท่ีคัดแยกไดทุกไอโซเลตมาเลี้ยงในอาหาร LB broth ท่ีมีนํ้ามันปาลม 1 % ทําการบมเปนเวลา 72 ช่ัวโมง จากน้ันทํา
การปเปตนํ้าเลี้ยงเซลล 2 ไมโครลิตร แตละตัวอยางมาหยดลงหลุม 96-well-microtiter plate ท่ีเคลือบนํ้ามันปาลมมาแลว 
24 ช่ัวโมง ดูลักษณะการกระจายตัวของวงใสแลวทําการวัดขนาดเปรียบเทียบกับรูปท่ี 1  
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- 
2.0 mm 

+ 
2.1-2.9 mm 

++ 
3.0-3.9 mm 

+++ 
4.0-6.0 mm 

รูปท่ี 1  ขนาดของวงใสในการทดสอบ Drop collapse 
 

จากแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีคัดแยกไดท้ังหมด 47 ไอโซเลต พบวามีแบคทีเรียตานทานแคดเมียมจํานวน 10 
ไอโซเลต (22%) ไมสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได และแบคทีเรียตานทานแคดเมียมจํานวน 36 ไอโซเลต (78%) 
สามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพได และมีเพียง 1 ไอโซเลต (2%) คือ CBI11 ท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพไดดี 
(รูปท่ี 2) ซึ่งวัดวงใสไดขนาดกวางถึง 4.0 มิลลิเมตร 

 
รูปท่ี 2 รอยละของไอโซเลตท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 

 
 2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชนิดของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 
 นําไอโซเลต CBI11 มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง LB agar และนําไปบมท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 
พบวาลักษณะโคโลนีของเช้ือ CBI11 มีสีขาวนวล รูปรางกลม ผิวมัน (รูปท่ี 3 (ก)) และจากการศึกษาลักษณะเซลลภายใตกลอง
จุลทรรศน พบวาไอโซเลต CBI11 เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางทอนดังรูปท่ี 3B (ข) สวนผลการตรวจวิเคราะหลําดับเบส
ของยีน 16S rDNA พบวาไอโซเลต CBI11 มีความเหมือน Brevibacterium casei รอยละ 99.71  
 

  
(ก) (ข) 

รูปท่ี 3 ลักษณะโคโลนีและเซลลภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 1000 เทาของไอโซเลต CBI11 
 

3. การเจริญของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสามารถสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ 
จากการเพาะเลี้ยง B. casei CBI11 ในอาหารเลี้ยงเช้ือ Modified Minimal Medium แลววัดคาการดูดกลืนแสง

และคาแรงตึงผิวท่ีเวลาตางๆ เปนเวลา 168 ช่ัวโมง พบวา B. casei CBI11 มีการเจริญสูงสุดท่ี 96 ช่ัวโมงกอนท่ีคาการดูดกลืน
แสงจะมีการลดลงในชวงเวลาถัดไป ดังรูปท่ี 4 สวนผลการวัดคาแรงตึงผิว พบวาB. casei CBI11 เริ่มตนช่ัวโมงท่ี 0             
มีคาแรงตึงผิวท่ี 45.19 กอนจะคอยๆ ลดลง และเริ่มคงท่ีเมื่อเพาะเลี้ยงเช้ือไปเปนเวลา 36 ช่ัวโมง ซึ่งมีคาแรงตึงผิวเทากับ 
30.27 mN/m (ดังรูปท่ี 4) แสดงใหเห็นวา B. casei CBI11 มีการสรางสารลดแรงตึงผิวไดสูงสุด (ใหคาแรงตึงผิวต่ําสุด) เมื่อ
เพาะเลี้ยงเช้ือเปนเวลา 36 ช่ัวโมง โดยจํานําระยะเวลาการเพาะเลี้ยงท่ีเหมาะสมน้ีไปใชในการเก็บตัวอยางในการศึกษาสภาวะ
ท่ีเหมาะสมตอการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพในข้ันตอนตอไป 

 

22%

27%
49%

2% - (นอยกวา2.0 mm)

+ (2.0-2.9 mm)

++ (3.0-3.9 mm)

+++ (มากกวา 4.0 mm)
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รูปท่ี 4  การเจริญและคาแรงตึงผวิของแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ B. casei CBI11 
 

4. สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพ  

 1) แหลงคารบอนท่ีเหมาะสม 
  จากผลการศึกษาแหลงคารบอนท่ีเหมาะสมในรูปท่ี 5 พบวานํ้าเลี้ยงเซลล B. casei CBI11 ท่ีไมมีแหลง
คารบอนมีคาแรงตึงผิวท่ี 50.482 mN/m  และเมื่อเติมแหลงคารบอนในแตละการทดลอง พบวาคาแรงตึงผิวมีการลดลงอยาง
มีนัยยะสําคัญ โดยชนิดและความเขมขนของแหลงคารบอนท่ีดีท่ีสุดคือ 2 % และ 3% นํ้ามันปาลม ท่ีมีคาแรงตึงผิวใกลเคียง
กันท่ี 31.961 mN/m และ 31.745 mN/m ตามลําดับ รองลงมาเปน 1% นํ้ามันปาลม และ 1.5% นํ้ามันดีเซล ท่ีมีคาแรงตึง
ผิวท่ี 33.434 mN/m และ 33.749 mN/m ตามลําดับ และลดแรงตึงผิวไดนอยท่ีสุดคือ 0.5% นํ้ามันดีเซลซึ่งมีคาแรงตึงผิวท่ี 
36.766 mN/m ดังน้ัน จึงเลือกแหลงคารบอนท่ีดีท่ีสุดคือ 2% นํ้ามันปาลม 
 

 
 

รูปท่ี 5 คาแรงตึงผิวของนํ้าเลี้ยงเช้ือ CBI11 ท่ีมีนํ้ามันปาลมและนํ้ามนัดีเซลเปนแหลงคารบอน 
 

 2)  แหลงไนโตรเจนท่ีเหมาะสม 
  สวนผลการทดสอบแหลงไนโตรเจนท่ีความเขมขนตางๆ พบวานํ้าเลี้ยงเซลล B. casei CBI11 ในอาหาร
เลี้ยงเช้ือท่ีมี Yeast extract ท่ีความเขมขน 2% และ 3% มีคาการแรงตึงผิวดีท่ีสุดท่ี 25.867 mN/m และ 25.373 mN/m 
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ตามลําดับ รองมาเปน 1% Yeast extract  และ 2% Sodium nitrate ซึ่งมีคาแรงตึงผิวท่ี 28.703 mN/m และ 28.725 
mN/m ตามลําดับ ดังแสดงผลการศึกษาในรูปท่ี 6 ดังน้ัน จึงเลือกแหลงไนโตรเจนท่ีดีท่ีสุดคือ 2% Yeast extract 
 

 
 

รูปท่ี 6 คาแรงตึงผิวของนํ้าเลี้ยงเช้ือ CBI11 ท่ีมี Yeast extract และ Sodium nitrate เปนแหลงไนโตรเจน 
 

 3) คาความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสม 
  เมื่อใชแหลงคารบอนและแหลงไนโตรเจนท่ีดีท่ีสุดคือ 2% นํ้ามันปาลม และ 2% Yeast extract มาเติมใน
อาหารเลี้ยงเช้ือและปรับคาความเปนกรด-ดางตางๆ เพ่ือหาคาความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสม พบวานํ้าเลี้ยงเซลล B. casei 
CBI11 ในอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีการปรับคาความเปนกรด-ดาง ท่ี 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 มีคาแรงตึงผิวท่ี 25.701, 
25.559, 25.135, 25.289, 25.319, 26.014 และ 26.456 mN/m ตามลําดับ (รูปท่ี 7) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ดังน้ัน จึง
เลือกคาความเปนกรด-ดาง ท่ี 6.5 เน่ืองจากเปนคาความเปนกรด-ดางท่ีใกลเคียงกับคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนของอาหาร
เลี้ยงเช้ือ Modified Minimal Medium  
 

 
 

รูปท่ี 7 คาแรงตึงผิวของนํ้าเลี้ยงเช้ือ CBI11 ในสภาวะคาความเปนกรดดางท่ีแตกตาง  
 

 เมื่อเพาะเลี้ยงB. casei CBI11 ในอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือ Modified Minimal Medium ท่ีมี 2% นํ้ามันปาลม 2% 
Yeast extract และคาความเปนกรด-ดางท่ี 6.5 และนําไปบมท่ีอุณหภูมิหอง และเก็บเซลลท่ีเพาะเลี้ยงมาวัดคาการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร และนําสวนนํ้าเลี้ยงเซลลมาวัดคาแรงตึงผิว ดังแสดงในรูปท่ี 8 ตามลําดับ ผลการทดลอง
ในรูปท่ี 8 พบวา B. casei CBI11 มีการเจริญสูงสุดท่ี 96 ช่ัวโมง โดยมีคาความขุนเซลลเทากับ 1.53 OD600 กอนจะคอยๆ
ลดลงในชวงเวลาถัดไป และเมื่อนําตัวอยางนํ้าเลี้ยงเซลลในแตละชวงเวลาไปวัดคาแรงตึงผิว พบวาท่ีเวลา 36 ช่ัวโมง เปน
ชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ี B. casei CBI11 สรางสารลดแรงตึงผิวไดดี โดยมีคาแรงตึงผิวท่ี 30.543 mN/m  
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รูปท่ี 8 อัตราการเจริญและคาแรงตึงผิวของ B. casei CBI11 เมื่อเพาะเลีย้งในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว Modified Minimal 
Medium ท่ีมี 2% นํ้ามันปาลม 2% Yeast extract และคาความเปนกรด-ดางท่ี 6.5 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถคัดแยกแบคทีเรียตานทานแคดเมียมไดจากดินปนเปอนโลหะหนักและนํ้ามัน ซึ่งแบคทีเรีย
ในดินบางชนิดมีกลไกในการตานทานโลหะหนัก โดยแบคทีเรียอาศัยกลไกหลัก 5 รูปแบบ ไดแก 1) กลไกขนสงโลหะหนักออก
จากเซลล 2) กลไกการสรางเอนไซมเพ่ือลดความเปนพิษ 3) กลไกการสะสมโลหะหนักไวภายในเซลล 4) กลไกการปองกัน
ไมใหโลหะหนักเขาสูเซลลดวย และ 5) กลไกการสะสมโลหะหนักไวนอกเซลล โดยแบคทีเรียตานทานโลหะหนักบางชนิด
สามารถมีกลไกรวมกันมากกวาหน่ึงกลไก พบวาไอโซเลต CBI11 เปนแบคทีเรียตานทานแคดเมียมท่ีสรางสารลดแรงตึงผิวได
สูงสุด โดยผลการจําแนกชนิดพบวา CBI11 จัดเปน Brevibacterium casei ซึ่งจากการศึกษาของ Kiran และคณะ (2010) 
พบวา Brevibacterium casei MSA19 ใหผลบวกในการทดสอบการกระจายของวงนํ้ามัน สามารถเคลื่อนท่ีได ใหผลบวกใน
การทดสอบ MR-VP และ Hydrolyzed starch และสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพกลุม Glycolipids ซึ่งพบวาการใชนํ้ามัน
ปาลม 2% เปนแหลงคารบอนสงผลให B. casei CBI11 สรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพไดดีท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
Mohd Syahriansyah และ Hamzah (2016) ท่ีพบวา Bacillus subtilis UKMP-4M5 มีความสามารถใชการลดแรงตึงผิวได
ดีท่ีสุดเมื่อมีนํ้ามันปาลม 2% เปนแหลงคารบอน โดยมีคาแรงตึงผิวท่ี 32.7 mN/m เชนเดียวกับแหลงไนโตรเจนท่ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Qazi และคณะ (2013) ท่ีพบวา Pseudomonas putida SOL-10 มีประสิทธิภาพในการผลิตสารลดแรงตึง
ผิวชีวภาพไดสูงท่ีสุดเมื่อมี Yeast extract 1.5 ถึง 2 % จากผลการศึกษาน้ี สรุปไดวา B. casei CBI11 ท่ีคัดแยกไดจาก
ตัวอยางดินปนเปอน มีศักยภาพในการตานทานโลหะหนักและสามารถสารลดแรงตึงผิวชีวภาพไดดีท่ีสุดท่ีเวลา 36 ช่ัวโมง 
(30.543 mN/m) โดยมีการเติมนํ้ามันปาลม 2% และ Yeast extract 2% รวมท้ังมีคาความเปนกรดางท่ี 6.5 เปนสภาวะท่ี
เหมาะสมในการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของ B. casei CBI11  
  
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาความสามารถของแบคทีเรียตานทานโลหะหนักท่ีมีความสามารถในการสรางสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
ไปใชในการบําบัดดินปนเปอนโลหะหนักหรือนําไปใชรวมกับพืชในกระบวนการบําบัดโลหะหนักท่ีปนเปอนในดินโดบอาศัย
กลไก Phytoextraction   
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บทคัดยอ 
การศึกษาคุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินคุณภาพนํ้าดื่มของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ โดยทําการสุมตัวอยางนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีติดตั้งในหอพักบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นํามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ และมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท พบวา
คุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีเปนไปตามเกณฑท้ัง 2 มาตรฐาน มีเพียงรอยละ 10 และตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญรอยละ 
90 ไมผานเกณฑคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ เน่ืองจากรอยละ 80 ของตูมีท่ีตั้งไมเหมาะสม และรอยละ 60 ไมมีการ
ควบคุมคุณภาพนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานนํ้าบรโิภค และไมมีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห การดูแลรักษาตูนํ้า นอกจากน้ี
จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า พบวา รอยละ 40 ของตัวอยางมีคากรด-ดาง และคาโคลิฟอรมแบคทีเรียไมผานเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากขาดการดูแลรักษา การทําความสะอาดตู หรือการไมเปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีดูแลควรทําการแกไขและปรับปรุงใหคุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

คําสําคัญ: ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ, คุณภาพนํ้าดื่ม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

6-76 



 

Study on the quality of drinking water vending machine around 

Thammasat University, Rangsit Campus 
 

Kitiya  Jumroontippawan1 Wanida Chooaksorn2 
1,2 Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 

E-mail: troykitiya@hotmail.com;  2Email : chooaksorn@hotmail.com 
 
 

Abstract 

The objective of this work is to study and evaluate quality of the drinking water from 
vending machines around Thammasat University ( Rangsit Campus) .  The drinking water is 
randomly sampled from vending machines installed in 10 dormitories around the campus 
during the period of January-March, 2019. The quality of the water samples was analyzed and 
compared with the Standards for Drinking Water Vending Machine Practice, and also the 
standard for drinking water in a sealed container set by The Ministry of Public 
Health of Thailand.  It was found that only 10%  of the water samples pass both Standards, 
while the rest did not pass the Standards for Drinking Water Vending Machine Practice.  For 
instance, 80% of the water samples did not have proper location to install the machine, or 60% 

of the water samples did not meet the potable water standard, and no report on the water 
quality analysis nor maintenance report. In addition, pH and Coliform bacteria parameters of 
40%  of the water samples did not pass the standard.  This may be due to the lack of the 
machine maintenance such as cleaning, or changing of filters. It is suggested that the relevant, 
or regulate departments should inspect these vending machines and pose some measures to 
improve quality of water from the vending machine to be in accordance with the standards. 

 
Keywords: Drinking water vending machine; Drinking water quality; Thammasat University,   
                  Rangsit Campus 
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บทนํา 
นํ้ามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยตองดื่มนํ้าในปริมาณท่ีเพียงพอ เฉลี่ยอยางนอย 2 ลิตรตอวัน (ควน  

ขาวหนู, 2561) ซึ่งนํ้าท่ีใชสําหรับการบริโภคน้ันตองเปนนํ้าท่ีสะอาด ไมมีสิ่งเจือปน (สมศักดิ์ วรคามิน, 2547) เน่ืองจากการ
บริโภคนํ้าท่ีไมสะอาดอาจทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด และอาจรายแรงถึงข้ัน
เสียชีวิตได (กรมอนามัย, 2560) ในปจจุบันการบริโภคนํ้ามีทางเลือกท่ีหลากหลาย ไดแก นํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าจากเครื่องกรอง
นํ้า นํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ และนํ้าประปา โดยผูบริโภคสามารถเลือกตามความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง นํ้าจากตู
นํ้าดื่มหยอดเหรียญเปนทางเลือกท่ีผูบริโภคนิยม เน่ืองจากมีราคาจําหนายต่ํา เพียงประมาณลิตรละ 1-2 บาท และสามารถ
เขาถึงไดงาย เน่ืองจากมีการติดตั้งตูท้ังในเขตชุมชนหนาแนน เขตท่ีพักอาศัย  โดยนํ้าท่ีกดจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญจะผานการ
กรองดวยระบบออสโมซิสยอนกลับ (RO) ซึ่งทําใหไดนํ้าคุณภาพเหมาะสมสําหรับการบริโภค ท้ังน้ีตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญได
จัดเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีการควบคุม
คุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า, 2556) และพบวาปจจุบันมีการ
ติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญเปนจํานวนมากท่ีไมไดมาตรฐาน (สํานักงานกองทันสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2556) จึง
ดําเนินการศึกษาคุณภาพนํ้าดื่มจากตูหยอดเหรียญซึ่งติดตั้งบริเวณหอพักรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและผูบริโภคนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญใหดียิง่ข้ึน และเปนการปองกันโรคตางๆ ท่ีเกิดจาก
การดื่มนํ้าท่ีมีการปนเปอนหรือโรคท่ีเกิดจากนํ้าเปนสื่อ โดยมีสมมติฐาน คือ คุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญบางแหงท่ี
ติดตั้งในหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีคุณภาพท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาคุณภาพนํ้าของตูนํ้าดืม่หยอดเหรยีญบริเวณหอพักรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
2. ศึกษาความเหมาะสมของการตดิตั้งตูนํ้าดืม่หยอดเหรยีญบรเิวณหอพักรอบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร          

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1. พ้ืนท่ีการศึกษาและการสุมตัวอยาง         
 พ้ืนท่ีการศึกษา คือ หอพักท่ีมีการติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท้ังหมด ซึ่งจาก
การสํารวจพบวา หอพักท่ีติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรยีญมีท้ังหมด 26 แหง เปนจํานวนรวม 40 ตู และในการศึกษาครั้งน้ีทําการสุม
ตัวอยางจํานวน 10 แหง โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เพ่ือใหตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีติดตั้ง
ในแตละหอพักมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกเทาเทียมกัน  
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1 ขอมูลปฐมภูมิ 
 - การศึกษาคุณลักษณะของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ไดแก ความเหมาะสมของจุดท่ีตั้ง ความสะอาดของตูท้ังดานใน
และดานนอก ความคงทนของตู รวมถึงขอมูลรายละเอียดของเครื่องท่ีแสดงไวท่ีเครื่องผลิตนํ้าดื่มหยอดเหรียญตามมาตรฐาน
คูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ 
 - การศึกษาขอมูลระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้า ขอมูลการเปลี่ยนไสกรอง แหลงนํ้าดิบท่ีใช การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
และการบํารุงรักษาตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ 
 2.2 ขอมูลทุติยภูมิ 
 การรวมรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวท่ีของ เชน มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท เปนตน 
3. การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยาง  
 เก็บตัวอยางนํ้าจากตูนํ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติซึ่งติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีหอพักรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 10 
แหง นํามาวิเคราะหตามวิธีมาตรฐาน โดยมีพารามิเตอรตางๆ ไดแก ความขุน (Turbidity) ความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณ
สารท้ังหมด (Total Solids) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า (Total 
Dissolved Solids) ความกระดาง (Hardness) การนําไฟฟา (Conductivity) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) คลอไรด 
(Chloride) โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) และอี.โคไล (E.coli) (ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1 วิธีการตรวจวิเคราะหตัวอยางตามพารามิเตอร 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห/เครื่องมือ 

ความขุน (Turbidity) Turbidity Meter 

ความเปนกรด-ดาง (pH) pH Meter 

ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total Solids) Gravimetric Method 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) Gravimetric Method 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า  (Total Dissolved Solids) TDS Meter 

ความกระดาง (Hardness) EDTA Titrimetric Method 
การนําไฟฟา (Conductivity) Conductivity Meter 

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) Chlorine Meter 

คลอไรด (Chloride) Argentometric Method 
โคลิฟอรมแบคทีเรยีท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) MPN Method 
เอชเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli; E.Coli) MPN Method 

ท่ีมา : Standard Method for Examination of Water and Waste Water ซ่ึง APHA; American Public Health Association, AWWA;   

         American Water Work Association และ WPCF; Water Pollution Control Federation (2005)  

 
4. การวิเคราะหผลขอมูล  
 การวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณจากแบบสํารวจ ใชสถิติพรรณนา รอยละ คาเฉลี่ย เปรียบเทียบคามาตรฐาน 
  
ผลการวิจัย 
1. ลักษณะของตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญตามเกณฑมาตรฐานคูมือปฏิบัติตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญ  
 จากการศึกษาลักษณะของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ตามเกณฑมาตรฐานคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งกําหนดใหผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการปองกันการปนเปอน และอันตรายจากการประกอบกิจการตูนํ้าดื่ม
หยอดเหรียญ ซึ่งมีท้ังหมด 6 ประเด็น (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า, 2556) มีผลการศึกษาดังน้ี (ตารางท่ี 2) 
 1.1 สถานท่ี ควรตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญในบริเวณท่ีเหมาะสม หางจากเหตุรําคาญ และสิ่งปนเปอนตางๆ ซึ่งหอพักท่ี
มีการติดตั้งท่ีเหมาะสม พบวามีเพียงรอยละ 20 และรอยละ 80 ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากติดตั้งในบริเวณท่ีจอด
รถ ถนนสายหลัก ซึ่งถือเปนบริเวณท่ีมีควัน ฝุนละอองจํานวนมากเปนมลพิษ และติดตั้งในบริเวณพ้ืนท่ีเฉอะแฉะ มีนํ้าขัง ใกล
กับจุดท้ิงขยะ ซึ่งการติดตั้งตูในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหคุณภาพนํ้ามีโอกาสท่ีจะปนเปอนไดงาย 
 1.2 คุณลักษณะของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ควรมีความคงทน แข็งแรง ไมเปนสนิม ไมมีคราบสกปรกหรือตะไครนํ้า 
โดยหอพักท่ีมีตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญในลักษณะท่ีดี พบรอยละ 70 และหอพักท่ีตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญมีลักษณะท่ีไมดี พบรอยละ 
30 เน่ืองจากไมมีประตูเปด-ปดบริเวณชองรับนํ้า ภายในตูนํ้ามีคราบสกปรก เปนตน 
 1.3 แหลงนํ้าและการปรับปรุงคุณภาพนํ้า แหลงนํ้าดิบท่ีนํามาใชกับตูหยอดเหรียญท้ัง 10 แหง คือ นํ้าประปา ซึ่งมี
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค  
 1.4 การควบคุมคุณภาพนํ้าตามเกณฑมาตรฐานนํ้าบริโภค โดยมีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ซึ่งนํ้าจากตู
หยอดนํ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติรอยละ 60 มีการตรวจวิเคราะห เพ่ือใหคุณภาพนํ้าบริโภคเปนตามคามาตรฐาน และไมมี
การรายงานขอมูลในการตรวจวิเคราะห รอยละ 40  
 1.5 การบํารุงรักษาใหตูนํ้าคงอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย และหากสวนใดท่ีเกิดชํารุด ควรตอง
ซอมแซมแกไขใหดีดังเดิม รวมถึงดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายนอกภายในของตู โดยตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีมีการดูแลรักษา
และทําความสะอาด จากการศึกษาพบวา รอยละ 40 มีการดําเนินการบํารุงรักษาตามมาตรฐาน สวนตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีไม
มีการรายงานขอมูลการบํารุงรักษาและทําความสะอาด รอยละ 60 เน่ืองจากอุปกรณบางอยางของตูมีการชํารุด และคราบ
สกปรกท่ีติดตามตู รวมถึงนํ้าท่ีรั่วซึมออกมาภายนอกตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ  
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 1.6 การบันทึกและรายงานของผูประกอบการถึงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า รวมถึงการดูแลบํารุงรักษาตามกําหนด 
โดยระบุ เวลา ผูปฎิบัติ หรือหนวยงานท่ีชัดเจนเปนขอมูล เอกสาร ซึ่งสอดคลองกับกํากับฉลากท่ีตองแสดง วัน เดือน ป ท่ีมี
การเปลี่ยนไสกรองติดท่ีตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ โดยหอพักท่ีติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีมีการแสดงผลการบันทึก พบรอยละ 40 
และตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีไมมีการแสดงผลการบันทึก พบรอยละ 60 การไมแสดงถึงขอมูลในการตรวจวัดคุณภาพนํ้า หรือ
รอบในการเปลี่ยนไสกรองของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ทําใหผูบริโภคท่ีใชบริการตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญไมทราบถึงความสะอาด 
หรือไดรับความเสี่ยงของโรคตางๆ ท่ีมีนํ้าเปนสื่อ  
 
ตารางท่ี 2  คุณภาพตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญของหอพักท่ีศึกษาเทียบเกณฑมาตรฐานคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ 
 

 
 จากเกณฑมาตรฐานคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ มีความสอดคลองกับการควบคุมฉลากสินคาของตูนํ้าดื่มหยอด
เหรียญตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับท่ี 31 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) โดยในฉลากจะตองระบุถึง (1) 
ขอแนะนําในการใช (2) ระบุวัน เดือน ป ท่ีเปลี่ยนไสกรองแตละชนิด (3) คําเตือน ตองระบุวา “ระวังอันตราย หากไม
ตรวจสอบวัน เดือน ปท่ีเปลี่ยนไสกรองและตรวจสอบคุณภาพนํ้า” ท้ังน้ีขอความท่ีเปน “คําเตือน” ตองใชตัวอักษรหนาสีแดง
ขนาดไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร บนพ้ืนสีขาว โดยท้ัง 3 ขอจะตองแสดงไวท่ีดานหนาของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญในลักษณะคงทน
ถาวร สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน ซึ่งจากการศึกษา พบวา หอพักท่ีติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญมีการติดฉลากดาน
ขอแนะนําในการใชตูนํ้า รอยละ 100 ขอมูลฉลากท่ีระบุวัน เดือน ป ท่ีเปลี่ยนไสกรองแตละชนิดพบวามีการติดเพียง รอยละ 
40 และพบวามีการติดฉลากคําเตือนเพียง รอยละ 40 เชนกัน โดยหอพักท่ีติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีมีขอมูลฉลากครบถวน
ตามประกาศมีเพียง 2 แหงเทาน้ัน (ตารางท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอพัก 
 

สถานที่ต้ัง 
ลักษณะ 
ของตูน้ํา 

แหลงน้ําดิบ 
การควบคุม
คุณภาพ 

การ
บํารุงรักษา 

การบันทึกและ
รายงาน 

เหมาะสม ไมเหมาะสม ดี ไมดี น้ําประปา 
น้ํา

บาดาล 
มี ไมมีขอมูล มี ไมมี พบ ไมพบ 

หอพักที ่1  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ 

หอพักที ่2  ✓ ✓  ✓   ✓  ✓  ✓ 

หอพักที ่3 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

หอพักที ่4 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

หอพักที ่5  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

หอพักที ่6  ✓ ✓  ✓  ✓   ✓ ✓  

หอพักที ่7  ✓  ✓ ✓   ✓  ✓  ✓ 

หอพักที ่8  ✓ ✓  ✓   ✓  ✓  ✓ 

หอพักที ่9  ✓  ✓ ✓   ✓  ✓  ✓ 

หอพักที ่10  ✓ ✓  ✓  ✓   ✓  ✓ 

รอยละ 20 80 80 20 100 - 60 40 40 60 40 60 
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ตารางท่ี 3 ขอมูลตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญของหอพักท่ีศึกษาเทียบตามประกาศสินคาควบคุมฉลาก 

 
 จากตารางพบวา หอพักท่ีมีการควบคุมฉลากสินคาของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 
โดยท่ีหนาตูนํ้าดื่มหยอดเหรยีญมีการติดปายประกาศถึง ขอแนะนําในการใชตูนํ้า วัน เดือน ป ท่ีเปลี่ยนไสกรองแตละชนิด และ
คําเตือน ท่ีผูบริโภคสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน คือ หอพักท่ี 3 และ 4 ซึ่งคิดเปนรอยละ 20 จากท้ังหมด 

 
2. คุณภาพน้ําของตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญตามมาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

 จากการวิเคราะหคุณภาพนํ้าของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ในแตละพารามิเตอร แลวนํามาเทียบมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ม
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (การประปานครหลวง, 2561) พบวาคุณภาพนํ้ามีคาความขุน (Turbidity) อยูในชวง 0.016-0.026 
ซิลิกาสเกล เฉลี่ย 0.02 ซิลิกาสเกล ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total Solids) มีคาในชวง 15-230 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 52.50 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า (Total Dissolved Solids) มีคาในชวง 7.64-225.33 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 
43.41 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) อยูในชวง 0.13-0.60 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.31 
มิลลิกรัม/ลิตร คาความกระดาง (Hardness) มีคาในชวง 0.68-52.70 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 8.95 มิลลิกรัม/ลิตร คาการนํา
ไฟฟา (Conductivity) อยูในชวง 10.86-273.50 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร เฉลี่ย 54.79 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร คาคลอไรด 
(Chloride) มีคาในชวง 0.35-28.34 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 5.18 มิลลิกรัม/ลิตร และในการวิเคราะหไมพบคาคลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) และคาอี.โคไล (E.Coli) ในนํ้าตัวอยาง ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด รอยละ 30 และไมผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ 70 เน่ืองจากพารามิเตอรคากรด-ดาง (pH) ท่ีมีคาในชวง 6.18-7.45 เฉลี่ย 6.55 โดยมาตรฐานกําหนดใหอยู
ในชวง 6.50-8.50 ซึ่งคากรด-ดางท่ีต่ํา อาจเกิดจากไสกรองถานกัมมันตท่ีมีการใชมาเปนเวลานานและไมมีการเปลี่ยน จึงทําให
ไมสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไวได อีกท้ังคากรด-ดางท่ีสูง อาจสงผลตอคาการนําไฟฟา คาความกระดาง จากการ
ละลายของอิออนตางๆ และการจับตัวกันของพวกแคลเซียมจนเกิดเปนตะกรัน รวมถึงคากรด-ดางท่ีต่ําเกินไปอาจทําใหเกิด
การกัดกรอนในระบบ และคาโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) มีคาเกินมาตรฐานกําหนดในชวง 0-
540 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มิลลิลิตร เฉลี่ย 60.1 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มิลลิลิตร โดยมาตรฐานกําหนดใหมีคานอยกวา 2.2 เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มิลลิลิตร  
   
 
 
 
 

หอพักท่ีตั้งตูนํ้า 
ขอแนะนําในการใช วัน เดือน ป ท่ีเปลี่ยนไสกรองแตละชนิด ระบุขอความท่ีเปน “คําเตือน” 
ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

หอพักที ่1 ✓   ✓  ✓ 

หอพักที ่2 ✓   ✓  ✓ 

หอพักที ่3 ✓  ✓  ✓  

หอพักที ่4 ✓  ✓  ✓  

หอพักที ่5 ✓  ✓   ✓ 

หอพักที ่6 ✓  ✓   ✓ 

หอพักที ่7 ✓   ✓ ✓  

หอพักที ่8 ✓   ✓  ✓ 

หอพักที ่9 ✓   ✓  ✓ 

หอพักที ่10 ✓   ✓ ✓  

รอยละ 100 - 40 60 40 60 
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สรุปและอภิปรายผล 
คุณภาพของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีผานเกณฑคูมือปฏบัิติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 

ไดแก ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีติดตั้งในหอพักท่ี 3 และ 4 และอีกรอยละ 80 ไมผานเกณฑมาตรฐาน เน่ืองจากไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ คุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ไดแก ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีติดตั้งในหอพักท่ี 1 4 และ 6 และอีกรอยละ 70 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 
เน่ืองจากพารามิเตอรคากรด-ดางท่ีมีคาในชวง 6.18-7.45 เฉลี่ย 6.55  และคาโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาในชวง 0-540 เอ็ม.พี.
เอ็น/100 มิลลิลิตร เฉลี่ย 60.1 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มิลลิลิตร ซึ่งมีคาคุณภาพนํ้าไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของวริศรา ปอาทิตย และอลงกรณ วงศมั่น (2557) และนรา ระวาดชัย และวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ (2012) ท่ีมี
ปริมาณโคลิฟอรมท้ังหมดเกินมาตรฐาน แตไมพบการปนเปอนของเช้ือ คาอี.โคไล (สํานักงานอาหารและยา กรมอนามัย, 
2551) และสอดคลองกับการศึกษาของราตรี ลีละวงศเทวัญ และคณะ (2549) ท่ีพบวามีการปนเปอนของแบคทีเรียโคลิฟอรม
ในนํ้าจากตูกดนํ้าดื่มสาธารณะของโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต คิดเปนรอยละ 9.09 ซึ่งอาจ
เน่ืองจากคุณภาพของเครื่องกรองนํ้าท่ีตองเปลี่ยนแผนกรอง หรืออาจตองซอมบํารุงอุปกรณอ่ืนๆ ซึ่งปจจัยหน่ึงท่ีอาจทําใหคา
โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดไมผานเกณฑมาตรฐาน คือ สถานท่ีตั้ง จากตรวจวิเคราะห พบวาตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีติดตั้งใกล
กับถังขยะมีคาโคลิฟอรมแบคทีเรียท่ีสูงมาก โดยถังขยะอาจเปนแหลงใหเกิดโอกาสเพาะพันธุ และสะสมเช้ือแบคทีเรียได จึง
อาจมีการปนเปอนไปยังบริเวณหัวจายนํ้าของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ผูบริโภคควรมีความระมัดระวัง และควรเลือกบริโภคจากตู
ท่ีไดมาตรฐาน (อิสยา จันทรวิทยานุชิตและคณะ, 2551) 

ดังน้ันตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีผานมาตรฐานท้ัง 2 เกณฑมีเพียงรอยละ 10 จากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีสุมศึกษา
ท้ังหมด โดยคุณภาพนํ้าของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญท่ีมีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทน้ัน 
จะตองมีปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ คือ มีการติดตั้งตูนํ้าในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีการดูแลรักษาคุณลักษณะตู
ใหดีอยูเสมอ เปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตรวจวัดคุณภาพนํ้าอยูเสมอ สวนตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญรอยละ 90 ไม
ผานเกณฑมาตรฐาน อาจมาจากขาดการดูแลรักษา การทําความสะอาดท้ังภายในภายนอกตูนํ้า และการไมเปลี่ยนไสกรองตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด จึงทําใหไสกรองไมมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะกรองสิ่งปนเปอนท่ีมากับนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานได 

 
ขอเสนอแนะ 
 (1) ควรมีหนวยงานเขามาตรวจสอบการติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ และขอมูลฉลากท่ีติดตู อยางท่ัวถึงในทุกหอพักท่ี
มีการติดตั้ง เพ่ือใหตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญเปนไปตามกําหนดในคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ และสินคาท่ีควบคุมฉลาก 

(2) ควรมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ี
ปดสนิท จากหนวยงานท่ีเช่ือถือได และอาจมีการเพ่ิมรอบการตรวจวิเคราะหใหถ่ีข้ึนในบางหอพักท่ีติดตั้งตูนํ้าท่ีมีคาการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าสูงผิดปกติ เพ่ือเฝาระวังไมใหมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน และแสดงเอกสารการตรวจวิเคราะหใหผูบริโภค
ทราบไดชัดเจน ซึ่งอาจทําโดยการติดไวท่ีตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ เปนตน 
 (3) ควรแสดงช่ือ เบอรติดตอ ของผูดูแลหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ บริเวณตูนํ้าดื่มหยอด
เหรียญเมื่อเกิดเหตุขัดของ เรื่องรองเรียนจะไดสามารถติดตอได 
 (4) ควรมีการดูแลรักษา ทําความสะอาดท้ังภายในภายนอกตูอยางสม่ําเสมอ และหากอุปกรณบางสวนของตูเกิด
ชํารุด ควรมีการแกไข ซอมแซม เพ่ือใหคงคุณลักษณะท่ีดีของนํ้าดื่มหยอดเหรียญตามคูมือปฏิบัติตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ  
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บทคัดยอ 
 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินปริมาณการใชนํ้าในการผลิตไฟฟา (Water Consumption) และผลกระทบ

ดานการขาดแคลนนํ้า (Water scarcity footprint; WSF) ของการผลิตไฟฟา 3 กรณีศึกษา ตามหลัก ISO 14046 โดย
กรณีศึกษาท่ี 1 ประเมินกระแสไฟฟา (1 kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม มีกระบวนการผลิตเปนแบบ 
Cogeneration ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเช้ือเพลิง ตั้งอยูในลุมนํ้าเจาพระยา กรณีศึกษาท่ี 2 ประเมินกระแสไฟฟา (1 kWh) 
จากโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ใชเช้ือเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร ตั้งอยูในลุมนํ้าปตตานี และกรณีศึกษาท่ี 3 
ประเมินกระแสไฟฟา (1kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอน ใชกาซธรรมชาติและปาลมนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง ตั้งอยูในลุมนํ้า
บางปะกง มีขอบเขตการประเมินเฉพาะกระบวนการผลิตไฟฟา (Gate-to-Gate) การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการรวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการผลิตไฟฟา ไดแก ขอมูลทางภูมิศาสตร สถานท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของโรงไฟฟา ขอมูลดานการผลิตไฟฟา ขอมูลการ
ไดมาของวัตถุดิบ ขอมูลวิธีการผลิตไฟฟา สถิติการผลิต นําเขาและสงออกกระแสไฟฟา ฐานขอมูล Water Footprint 
Inventory หรือผลการศึกษาการประเมิน Water Footprint ท่ีเก่ียวกับการผลิตไฟฟา นํามาจัดทําบัญชีรายการ (Water 
Inventory Footprint) ซึ่งจะทําใหทราบถึงปริมาณการใชนํ้าในการผลิตไฟฟาตอหนวยผลิตภัณฑ แลวนําขอมูลมาประเมินคา 
Water Scarcity Footprint และแปรผล ผลการศึกษาพบวา พบวา กรณีศึกษาท่ี 1 คา Water Consumption เทากับ 
0.0012 m3/kWh และคา WSF เทากับ 0.0008 m3H2Oeq/kWh กรณีศึกษาท่ี 2 คา Water Consumption เทากับ 0.0036 
m3/kWh และคา WSF เทากับ 0.0013 m3H2Oeq/kWh และกรณีศึกษาท่ี 3 คา Water Consumption เทากับ 0.0075 
m3/kWh และคา WSF เทากับ 0.0040 m3H2Oeq/kWh ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะสามารถเปนเครื่องมือท่ีชวยช้ีวัดปริมาณการใชนํ้า
ท้ังทางตรงและทางออมของการผลิตไฟฟา 

คําสําคัญ: ปริมาณการใชนํ้า, วอเตอรฟุตพรินตดานความขาดแคลนนํ้า, วอเตอรฟุตพรินต, มาตรฐาน ISO-14046, 
การผลิตไฟฟา 
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Abstract 

 This thesis is the study of water consumption for the electrical generation and conduct 
the impact assessment of the Water scarcity footprint (WSF) under the ISO 14046, of 3 different 
case studies in which :  the first case study is the production of 1 kWh electrical current from 
the Combined Cycle Powerplant with the production process by Cogeneration method, using 
the natural gas as fuel, located on the Chao-Praya basin, the second case study is the production 
of 1 kWh electrical current from the small-scale Biomass Powerplant, using the agricultural 
residues (rubberwood slap)  as fuel, located on the Pattani basin, and the third case study is the 
production of 1 kWh electrical current from the Thermal Powerplant, using natural gas and 
palm oil as fuel, located on the Bang Pakong basin; with the scope of the study focusing on the 
electrical generation process (Gate-to-Gate) .  The procedure of this thesis consists of the data 
collection related to the electrical generation process; such as the geographical data, location, 
power plant area, electrical generation data, the receiving of the raw materials, the method of 
the electrical generations, the statistics of the production, import, and export of electrical 
current, Water Footprint Inventory database and the results of the Water Footprint analysis 
related to the electrical generation.  Those data will be used to conduct the list of Water 
Inventory Footprint, which indicates the quantity of water consumption for electrical 
generation per function unit; and evaluate it to create the results of Water Scarcity Footprint 

(WSF) .  As a results; the first case study indicates that the water consumption equals 0.0012 
m3/kWh and WSF equals 0.0008 m3H2Oeq/kWh, the second case study indicates that the water 
consumption equals 0.0036 m3/kWh and the WSF equals 0.0013 m3H2Oeq/kWh, and the third 
case study indicates that the water consumption equals 0.0075 m3/kWh and the WSF equals 

0.0040 m3H2Oeq/kWh.  The results of this study can help indicates the quantity of water used 
for electrical generation, directly and indirectly.  
 
Keywords: water consumption; water scarcity footprint; water footprint; ISO-14046; 
electricity generation. 
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บทนํา  
 นํ้าและพลังงานเปนทรัพยากรท่ีมีความเช่ือมโยงกันอยางแนบแนน: นํ้าเปนสิ่งจําเปนสําหรับการผลิต การขนสง และ
การใชพลังงานทุกรูปแบบ และพลังงานก็ถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสกัดนํ้า การบําบัดนํ้า และการแจกจายนํ้า รวมไปถึงการ
รวบรวมและการบําบัดนํ้าหลังใชงานดวย ความเช่ือมโยงกันและการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของสองทรัพยากรท่ีมีผลตอกันท้ังดาน
ลบและดานบวกน้ีจึงเปนหัวใจสําคัญของคําวา “water-energy nexus” (UN-Water, 2014) โดยอุปทานนํ้ารายปของโลกจะ
มีปริมาณประมาณ 1,400 ลานลูกบาศกกิโลเมตร (UNEP&CEHI, 2009) โดยปริมาณนํ้าจํานวน 1,300 ลานลูกบาศกกิโลเมตร 
หรือประมาณรอยละ 97.5 เปนนํ้าเค็มในทะเลและมหาสมุทร ไมสามารถนํามาบริโภคได ในสวนปริมาณนํ้าท่ีเหลือรอยละ 2.5 
ท่ีเปนนํ้าจืด ประกอบดวย นํ้าแข็งข้ัวโลก ประมาณ 24 ลานลูกบาศกกิโลเมตร (รอยละ 1.74), นํ้าใตดิน จํานวน 11 ลาน
ลูกบาศกกิโลเมตร (รอยละ 0.76) และเปนนํ้าผิวดิน 0.1 ลานลูกบาศกกิโลเมตร (รอยละ 0.01) (MLIT, 2017) มนุษยมีการใช
นํ้าประมาณ 4,600 ลานลูกบาศกกิโลเมตรตอป ใชสําหรับการเกษตรประมาณรอยละ 70, สําหรับอุตสาหกรรมประมาณรอย
ละ 20 และนํ้าใชสําหรับครัวเรือนอีกประมาณรอยละ 10 โดยคาดการณวาในป 2050 ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนในชวงระหวาง 
9.4 – 10.2 พันลานคน (ป 2017 มีประชากร 7.7 พันลานคน) (UN-Water, 2018)  

ในระยะเวลาหลายสิบปท่ีผานมา ประเทศไทยไดเผชิญปญหาดานนํ้าอยางตอเน่ือง เชน สถานการณภัยแลงอยาง
รุนแรงในป 2548 ท่ีมีมูลคาความเสียหายถึง 7,565 ลานบาท สงผลประทบตอประชาชน 11 ลานคน และสถานการณอุทกภัย
รุนแรงในป 2554 ท่ีมีมูลคาความเสยีหาย 1.44 ลานลานบาท มีผูไดรับผลกระทบ 12.8 ลานคน และเสียชีวิตมากถึง 813 คน 
(คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.), 2017) อีกท้ังมีแนวโนมความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ัน การบริหารจัดการนํ้า
อยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางหน่ึงสําหรับการใชนํ้าในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โดยท่ี Water Footprint เปนอีก
หน่ึงเครื่องมือในการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือหาตัวช้ีวัดท่ีบงบอกถึงการใชนํ้าและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากระบบ
ตอแหลงนํ้า อันจะทําใหทราบถึงขอมูลผลกระทบของผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม (Environmental Product Declaration: 
EPD) (Ridoutt, 2009) 

การประเมินวอเตอรฟุตพรินต (Water Footprint Assessment, WFA) ถือไดวาเปนเครื่องมือ ดานสิ่งแวดลอมท่ีจะ
สามารถนํามาชวยในการบริหารจัดการนํ้าของผลิตภัณฑ กระบวนการหรือองคกร ตามขอบเขตการศึกษาท่ีกําหนด (Yu, 
2010) ซึ่งปจจุบันมี 2 แนวทางท่ีนิยมนําหลักการมาใชในการประเมินเพ่ือรายงานผลของ WFA (Jefferies, 2012) แนวทาง
แรก คือ ใชแนวทางการประเมินตามหนวยงาน Water Footprint Network (WFN) ซึ่งเปนการหาคาวอเตอรฟุตพรินต 
(Water Footprint, WF) เพ่ือเปนดัชนีบงช้ีการใชนํ้าจืดของสินคาหรือผลิตภัณฑ โดยพิจารณาการใชนํ้าท้ังทางตรงและ
ทางออม (Hoekstra, 2011) การประเมินของ WFN จะเนนหาปริมาณของ blue water, green water และ gray water แต
ไมไดพิจารณาถึงผลกระทบการใชนํ้าเชิงพ้ืนท่ี ดังน้ัน จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีหนวยงาน ISO นํามาพัฒนา WFA ซึ่งรายละเอียด
ของ ISO 14046 น้ันจะมุงเนนการหาคา WF จากปริมาณผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีโอกาสสงผลตอการใชนํ้า โดยใชหลักการ
พ้ืนฐานของการประเมินวัฏจักรชีวิตสิ่งแวดลอม (Life Cycle Assessment; LCA) (ISO, 2014) 
 งานวิจัยน้ี เปนการศึกษาปริมาณการใชนํ้าและผลกระทบดานความขาดแคลนนํ้าของการผลิตไฟฟา 3 กรณีศึกษา ใช
หลักการ WFA ตาม ISO 14046 ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะสามารถเปนเครื่องมือท่ีชวยช้ีวัดปริมาณการใชนํ้าท้ังทางตรงและทางออม
ของการผลิตไฟฟาและสามารถนําผลการประเมิน ไปขยายผลสูการหาแนวทางลดการใชนํ้าท่ีเหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ ใหมีการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสงเสริมการอนุรักษการใชนํ้าอีกดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาปริมาณการใชนํ้าในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟากรณีศึกษา โดยการวิเคราะหบัญชีรายการใชนํ้าในการผลิต

กระแสไฟฟา 
2. ประเมินคาวอเตอรฟุตพรินตดานการขาดแคลนนํ้า (Water Scarcity Footprint, WSF) ของผลิตภัณฑไฟฟา 1 

kWh, 3 กรณศีึกษา 
3. เปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าและผลกระทบดานความขาดแคลนนํ้าจากการผลิตกระแสไฟฟาแตละกรณีศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบการประเมินปรมิาณการใชนํ้าในกระบวนการผลิตตอหนวย
ผลิตภณัฑและคา WSF ของผลิตภัณฑกระแสไฟฟา (1 kWh) จาก 3 กรณีศึกษา โดยท่ี  

กรณีศึกษาท่ี 1 เปนผลิตภัณฑกระแสไฟฟา (1 kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม มีกระบวนการผลิตเปน
แบบ Cogeneration ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเช้ือเพลิง ตั้งอยูในลุมนํ้าเจาพระยา  

กรณีศึกษาท่ี 2 เปนผลิตภัณฑกระแสไฟฟา (1 kWh) จากโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ใชเช้ือเพลิงจากเศษวัสดุเหลือ
ใชในการเกษตร (ปกไมยางพารา) ตั้งอยูในลุมนํ้าปตตานี 

และกรณีศึกษาท่ี 3 เปนผลิตภัณฑกระแสไฟฟา (1kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอน ใชกาซธรรมชาติและ
ปาลมนํ้ามันเปนเช้ือเพลิง ตั้งอบูในลุมนํ้าบางปะกง 

สามารถแบงการดําเนินงานวิจัยไดเปน 2 สวน ดังน้ี 
 1. การรวบรวมขอมูล  
  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากสถาบันนํ้าและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประกอบดวยขอมูลขอมูล
ทางภูมิศาสตร สถานท่ีตั้ง พ้ืนท่ีของโรงไฟฟา ขอมูลดานการผลิตไฟฟา ขอมูลการไดมาของวัตถุดิบ ขอมูลวิธีการผลิตไฟฟา 
สถิติการผลิต นําเขาและสงออกกระแสไฟฟา ฐานขอมูลบัญชีรายการวอเตอรฟุตพรินต พรอมท้ังไดทบทวนขอมูลผลการศึกษา
และงานวิจัยดานการผลิตไฟฟาประเภทตาง ๆ และใชแหลงเช้ือเพลิงตาง ๆ รวมถึงงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับวงจรชีวิตการผลิต
ไฟฟา และผลการศึกษาการประเมินวอเตอรฟุตพรินตท่ีเก่ียวกับการผลิตไฟฟา 

2. การวิเคราะหขอมูล  
  การคํานวณหาคาปริมาณการใชนํ้าในกระบวนการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑ (Water Consumption) และ

คา WSF ผูวิจัยใชหลักการ WFA ตามวิธีของ ISO 14046: 2014 Environmental management — Water footprint — 
Principles, requirements and guidelines ซึ่งมีข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 2.1 กําหนดเปาหมายและขอบเขตการประเมิน 
  เปาหมายของการศึกษา คือ ประเมินและเปรียบเทียบปริมาณการใชนํ้าตอหนวยผลิตภัณฑของโรงไฟฟา
กรณีศึกษา พรอมท้ังศึกษาคา WSF ของแตละกรณีศึกษา 
  ขอบเขตการศึกษาในงานวิจัย เปนการประเมินบัญชีรายการวอเตอรฟุตพรินต และประเมินคา WSF ตาม
วิธีของ ISO 14046 พิจารณาขอมูลเฉพาะกระบวนการผลิตเทาน้ัน (Gate to Gate) 
  หนวยการทํางาน หรือหนวยหนาท่ีผลิตภัณฑ (Function Unit) สําหรับงานวิจัยน้ี คือ ผลิตภัณฑ
กระแสไฟฟา 1 kWh  
 

 2.2 วิเคราะหบัญชีรายการวอเตอรฟุตพรินต  
  เปนข้ันตอนการวิเคราะหหาปริมาณการใชทรัพยากร ปริมาณการใชนํ้า พลังงาน ปริมาณของเสีย หรือ
มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการแตละข้ันตอนในขอบเขตของการผลิตไฟฟา เพ่ือจัดทําบัญชีรายการ ซึ่งประกอบดวยขอมูลสาร
ขาเขา (Input) ไดแก การใชนํ้า เช้ือเพลิง พลังงาน วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการ การใชสารเคมี และขอมูลสารขาออก (Output) 
ไดแก นํ้าเสียท่ีเกิดข้ึน มลพิษทางอากาศ ความรอน ของเสียจากกระบวนการ และผลิตภัณฑรวม  
 2.3 ประเมินผลกระทบวอเตอรฟุตพรินต  
  เปนข้ันตอนการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตผลิตภัณฑ ซี่งในงานวิจัยน้ีจะเลือกประเมินผล
กระทบดานการขาดแคลนนํ้า คือ เปนการประเมินปริมาณความตองการใชนํ้าเทียบกับปริมาณนํ้าท่ีเติมกลับเขามาในพ้ืนท่ีเดิม 
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น่ันคือคา WSF ซึ่งเกิดจากผลคูณของ ปริมาณการใชนํ้าท่ีเก่ียวของกับการผลิตไฟฟา ตามขอบเขตท่ีศึกษา (Water 
Consumed) กับคาดัชนีความตรึงเครียดนํ้าเชิงพ้ืนท่ี (Water Stress Index)  
 2.4 การแปลผล 
  เปนข้ันตอนการแปลผลของการประเมิน WSF จะนําผลลัพธและขอสรุปของการประเมิน WSF มารายงาน
อยางสมบูรณและเท่ียงตรง โดยตองปราศจากความมีอคติตอผูมีสวนเก่ียวของ ผลลัพธ ขอมูล วิธีการ สมมติฐาน และขอจํากัด
ตาง ๆ จะตองมีความโปรงใสและชัดเจนเพ่ือใหสามารถเขาใจถึงความซับซอน และภาวะการไดอยางเสียอยาง (Trade-Offs) 
ในการประเมิน WSF ได นอกจากน้ี ในการสรุปผลควรแสดงผลการประเมิน และมีการแปลผลการประเมินท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายการศึกษา ซึ่งชนิดและรูปแบบของรายงานจะตองถูกระบุไวตั้งแตข้ันตอนการกําหนดเปาหมายและขอบเขตของ
การศึกษา 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหบัญชีรายการขอมลูสารขาเขา-สารขาออกในการผลติไฟฟา (1 kWh) และคา WSF ของแตละ

กรณีศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
ตารางท่ี 1 บัญชีรายการขอมูลสารขาเขา-สารขาออกในการผลิตไฟฟา (1 kWh) และคา WSF ของแตละกรณีศึกษา 

 
 กรณศีึกษาที่ 1 กรณศีึกษาที่ 2 กรณศีึกษาที่ 3 

Volume/kWh WSF factor 
(m3H2Oeq/unit) 

WSF (%) Volume/kWh WSF factor 
(m3H2Oeq/unit) 

WSF (%) Volume/kWh WSF factor 
(m3H2Oeq/unit) 

WSF (%) 

1. Fuel - 2.88E-05 3.60% - 1.27E-03 94.17% - 4.44E-05 1.10% 
- Natural Gas (NG) 1.77E-01 2.88E-05 3.60% - - - 1.36E-01 1.70E-05 0.42% 
- Rubber slab - - - 1.66E+00 1.27E-03 94.17% - - - 
- Crude Palm Oil  - - - - - - 1.55E-04 2.74E-05 0.68% 

2. Resource - 7.62E-04 95.25% - 7.13E-05 5.28% - 3.98E-03 98.89% 
- Water Consumption 1.20E-03 7.45E-04 93.06% 3.68E-03 6.56E-05 4.86% 7.46E-03 3.86E-03 95.96% 
- Electricity (Back up) 6.84E-03 1.75E-05 2.18% 2.22E-03 5.68E-06 0.42% 4.61E-02 1.18E-04 2.93% 

3. Chemical Agents 6.15E-04 9.21E-06 1.15% 1.60E-01 7.49E-06 0.55% 1.18E-05 1.87E-07 0.00% 
4. Waste 1.95E-04 3.42E-09 0.00% 2.77E-02 1.97E-08 0.00% 0.00E+00 0.00E+00 0.00% 

Water scarcity footprint 
[Input] - [Output] 

- 8.00E-04 100.00% - 1.35E-03 100.00% - 4.02E-03 100.00% 

ท่ีมา; จากการคํานวณ 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงผลการประเมินของแตละกรณีศึกษา 

ท่ีมา; จากการคํานวณ 

กรณีศึกษาท่ี 1 ผลติภณัฑกระแสไฟฟา (1 kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม มีกระบวนการผลิตเปนแบบ 
Cogeneration ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงเช้ือเพลิง ตั้งอยูในลุมนํ้าเจาพระยา มีขอบเขตการประเมินแบบ Gate to gate ใช
ขอมูลการผลติไฟฟา 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม ป 2016 ) ผลการประเมินคา Water consumption คือ 0.0012 
m3/kWh และ คา WSF คือ 0.0008 m3H2Oeq/kWh  

กรณีศึกษาท่ี 2 ผลติภณัฑกระแสไฟฟา (1 kWh) จากโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก ใชเช้ือเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใชใน
การเกษตร (ปกไมยางพารา) ตั้งอยูในลุมนํ้าปตตานี มีขอบเขตการประเมินแบบ Gate to gate ใชขอมูลการผลติไฟฟา 12 
เดือน (มกราคม – ธันวาคม ป 2016 ) ผลการประเมินคา Water consumption คือ 0.0036 m3/kWh และ คา WSF คือ 
0.0013 m3H2Oeq/kWh 

กรณีศึกษาท่ี 3 เปนผลิตภัณฑกระแสไฟฟา (1kWh) จากโรงไฟฟาพลังงานความรอน ใชกาซธรรมชาตแิละปาลม
นํ้ามันเปนเช้ือเพลิง ตั้งอยูในลุมนํ้าบางปะกง มีขอบเขตการประเมินแบบ Gate to gate ใชขอมูลการผลิตไฟฟา 3 เดือน 
(กุมภาพันธ-เมษายน ป 2019) ผลการประเมินคา Water consumption คือ 0.0074 m3/kWh และ คา WSF คือ 0.0040 
m3H2Oeq/kWh 

อยางไรก็ตาม ขอมูลท่ีนํามาประเมินของแตละกรณีศึกษามีขอจํากัดท่ีแตกตางกัน และขอมูลบางประเภทเปน
ความลับของโรงไฟฟา ขอมูลวัตถุดิบหรือสารเคมีท่ีใชบางอยางในกระบวนการผลติไมครบถวนตามความเปนจริง อาจจะทําให
คาท่ีไดจากการประเมินคลาดเคลือ่นไปจากความเปนจริงได และขอมูลจากการประเมินน้ียังไมสามารถใชอางอิงเพ่ือเปน
ตัวแทนของการใชนํ้าและผลกระทบของการผลติกระแสไฟฟาจากประเภทโรงไฟฟาของแตละกรณีศึกษา เน่ืองจากขอมูล
ตัวอยางยังนอยเกินไป แตสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนในงานวิจัยอ่ืนได 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การดําเนินงานวิจัยเพ่ือศึกษาปริมาณการใชนํ้าในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟากรณีศึกษา โดยการวิเคราะหบัญชี
รายการใชนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟา ประเมินหาคา WSF ของผลิตภัณฑไฟฟา 1 kWh โดยคา WSF เปนคาท่ีแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบดานความขาดแคลนนํ้าเชิงพ้ืนท่ีจากการผลิตกระแสไฟฟาในพ้ืนท่ีน้ัน และนํ้าผลท่ีไดจากแตละกรณีศึกษา
เปรียบเทียบปรมิาณการใชนํ้าและคา WSF จากการผลิตกระแสไฟฟา ผูวิจัยไดนําหลักการประเมินวอเตอรฟุตพรินต (Water 
Footprint Assessment, WFA) ตามวิธีของ ISO 14046 ผลจากการวิจัยพบวา ผลการประเมินคา Water consumption 
ของการผลิตกระแสไฟฟา 1 kWh ของท้ัง 3 กรณีศึกษาพบวา กรณีศึกษาท่ี 1 มีคา water consumption นอยท่ีสุด (0.0012 
m3/kWh) รองลงมาคือ กรณีศึกษาท่ี 2 (0.0036 m3/kWh) และ กรณีศึกษาท่ี 3 มีคามากสุด (0.0074 m3/kWh) สวนคา 
WSF ของแตละกรณีศึกษา พบวากรณีศึกษาท่ี 1 มีคาผลกระทบนอยท่ีสุด (0.0008 m3H2Oeq/kWh) รองลงมาคือ กรณีศึกษา
ท่ี 2 (0.0013 m3H2Oeq/kWh) และกรณีศึกษาท่ี 3 มีคามาท่ีสุด (0.0040 m3H2Oeq/kWh) 
 ท้ังน้ีปจจัยท่ีมีผลตอผลการคํานวณครั้งน้ี ไดแก ประเภทโรงไฟฟา กระบวนการผลิต เช้ือเพลิง รวมท้ังสถานท่ีตั้งของ
โรงไฟฟา ซึ่งทําใหประเมินไดวาข้ันตอนใดหรือปจจยัใดบางท่ีสงผลตอปริมาณการใชนํ้า และวัตถุดิบแบบใดท่ีมีปริมาณการใช
นํ้าเทียบเทาของการไดมาซึ่งวัตถุดิบ ท่ีมีผลตอปริมาณนํ้าเทียบเทาของการประเมิน นอกจากน้ี การประเมินผลกระทบเชิงพ้ืนท่ี
ในดานการขาดแคลนนํ้าของการผลิตผลิตภัณฑในแตละพ้ืนท่ีมีความตรึงเครียดในการใชนํ้าท่ีแตกตาง การใชนํ้าในปริมาณ
เทากันแตใชตางพ้ืนท่ีท่ีมีความตรึงเครียดนํ้าท่ีตางกัน ก็สงผลใหมีผลกระทบตอความขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ประโยชนท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี คือ ทําใหมีฐานขอมูลผลิตภัณฑท่ีสามารถนําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงหรืออาจ

นําไปใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ กระบวนการผลิตท่ีสงผลตอปริมาณการใชนํ้านอยท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาการผลิตไฟฟา หรือใชเปนแนวทางในการประเมินผลิตภัณฑชนิดอ่ืน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ อีกท้ังยังเปน

การบกระดับคุณภาพและสรางลักษณะพิเศษใหกับผลิตภัณฑไดตอไปในอนาคต เชน การหาคา WF เพ่ือใหขอมูลแกผูบริโภค

เก่ียวกับปริมาณการใชนํ้าในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ รวมถึงผลกระทบในดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และจากการศึกษาครั้งน้ี 

ผูวิจัยพบวา ประเทศไทยยังขาดฐานขอมูลดานนํ้า ปริมาณนํ้าเทียบเทาในการไดมาซึ่งวัตถุดิบ หลักเกณฑการประเมิน WFA ท่ี

แนนอนสําหรับการรับรองคาท่ีประเมินได  ท้ังน้ี หากมีการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต อาจจะทําใหเปนฐานขอมูลดานนํ้าในการ

ประเมิน WFA ในประเทศไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลดานการคา การลงทุน และการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป

ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเกิดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของ
ทุกปี อันเป็นผลมาจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งมีเศษวัชพืชและเศษวัสดุการเกษตรเป็นเช้ือเพลิง ประกอบกับลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ จึงท าให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหาหมอกควันยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากภาวะหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือน กันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน จ านวน 385 คน ที่มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling) จากประชาชนที่มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสนในช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นน าข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาที่ส าคัญพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.9) มีอายุ
ต่ าสุด 10 ปี อายุสูงสุด 76 ปี มีอายุเฉลี่ย 38.34 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.635) กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ใ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด (ร้อยละ 32.7) ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
68.6) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสูง เมื่อยามต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาหมอกควันแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลส่วนมากมักจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควัน ระดับบ่อยมาก ถึงบ่อยที่สุด ในหลายลักษณะ เช่น 
หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหรือบ้านพักในวันที่หมอกควันสูง ใช้หน้ากากปิดปาก -จมูกในวันที่มีปัญหาหมอกควัน เมื่อแสบตา-
เคืองตาหรือระคายเคืองอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควัน จะใช้ยาหยอดตาและนอนพักผ่อน ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบในระดับมากถึงมากที่สุดหลายลักษณะ เช่น แสบตา -เคือง
ตา ระคายเคืองตา ได้รับกลิ่นฉุน แสบจมูก มีน้ ามูก ไอ คอแห้ง เจ็บคอ คออักเสบ หายใจล าบาก อึดอัด แน่นหน้าอก มีอาการปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รวมทั้ง มีอาการระคายเคืองผิวหนัง มีผื่นคันเป็นต้น ทั้งนี้เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอก
ควันแล้วกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด (ร้อยละ 100.0) จะมาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล 

 ค าส าคัญ: ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน พฤติกรรมการปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควัน 
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ABSTRACT 

The smog situation in Thailand mostly occurs in the northern part during dry season annually.   

It is due to the burning agricultural field, having small pieces of weed as fuel.  The shallow 

geography with mountains surrounded cause more severe situation.  This research aims to the 

impact of smog pollution towards health of patients at Chiang Saen Hospital, Chiang Rai 

Province during September to October 2018.  A questionnaire is applied as a tool for collecting 

data and is distributed to 385 sample (patients at Chiang Saen Hospital) - using purposive 

sampling method.  The data is processed via constant program.  The results reveal that the 

majority of respondents (59.9%) is female; the youngest age is at 10 and the oldest is at 76; the 

average age is 38.34 (SD = 19.635); holding the senior high school certificate (32.7%).  In terms 

of knowledge on smog problem, the majority of respondents (68.6%) knows and understands the 

issue at high level.  The reaction behavior when facing the matter comes in various forms with 

high and most frequency, including avoiding going outside during smog forming; using mask; 

applying eye drops and taking rest in residence.  In terms of health, 90% get high and highest 

impact – eye irritation, bad smell, nasal irritation, nose running, coughing, sore-throat, throat 

infection, hard breathing, discontent, angina or chest pain, headache, vomiting, skin irritation and 

itching.  Therefore, all of those (100%) visit the doctors at the hospital when they encounter the 

problem.   

Keywords:  smog pollution in the north / the impact from smog / reaction behavior towards smog 

problem 

 

บทน า 

          หมอกควัน เกิดจากการสะสมของควันและฝุ่นละอองในอากาศ จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่ส าคัญอย่างหนึ่งใน
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้หรือการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีการปลดปล่อยสารมลพิษทาง
อากาศ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน ฯลฯ ออกมาสะสมอยู่
ในบรรยากาศภายนอกโดยสัดส่วนขององค์ประกอบของสารแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทขอ งเช้ือเพลิง  
ระดับความชื้นในอากาศ อุณหภูมิของไฟ ความเร็วและทิศทางลมเป็นต้น สารปนเปื้อนในมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่กับอนุภาคฝุ่น
ละอองขนาดเล็กจะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ที่มี ช่ือว่า  
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พอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ที่มักเรียกช่ือว่า พีเอเอช หรือ พาห์ (PAH) ซึ่งมี
สารสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง และแทบทุกชนิดเป็นสารที่คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานไม่สลายตัวได้ง่ายซึ่งเมื่อ
สารปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปในระบบทางเดินหายใจจนถึงปอดของบุคคลแล้วจะไม่สามารถขับออกมาได้โดยง่าย (มงคล รายะนาคร
,2553) ปัญหาหมอกควันน้ีถ้ามีค่าฝุ่นละอองในอากาศ เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจและในเด็กจะมีอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระคายเคือง แสบตา แสบจมูก 
น้ ามูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจล าบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ทั้งนี้ส าหรับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมีความ
เสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากขีดความสามารถในการท างานของปอดจะลดลงอย่างรวดเร็วและแม้ว่า
อาจจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดแต่ในระยะยาวมักจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด(กรมควบคุมมลพิษ, 2553) นอกจากนี้ปัญหา
หมอกควันยังท าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนะวิสัย เป็นอุปสรรคใน
การคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งความ
รุนแรงของปัญหาหมอกควันโดยทั่วไปจะปรากฏชัดเจนในช่วง ที่มีสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง อันจะท าให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้ยาวนาน      

ปัจจัยที่มีผลต่อปญัหาหมอกควัน 

        ปัญหาหมอกควัน  เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการสะสมของควันและฝุ่นละอองในอากาศ โดยเกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้ของวัสดุต่างๆ เช่น การเกิดไฟป่า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ฯลฯ รวมถึงการใช้เช้ือเพลิงจากภาคคมนาคมและ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีการปลดปล่อยสารมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน ฯลฯ ออกมาสะสมอยู่ในบรรยากาศภายนอก โดยสัดส่วนขององค์ประกอบของสารแต่ละชนิดจะมีความ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิง ระดับความช้ืนในอากาศ อุณหภูมิของไฟ ความเร็วและทิศทางลม เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ คมนาคม วิถีชีวิต ฯลฯ ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาหมอกควัน 
ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ทิศทางลม พ้ืนท่ีแอ่งกระทะ เขตเมือง
ที่มีอาคารสูง ฯลฯ โดยจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ท่ีจะประสบกับปัญหาหมอกควันรุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะแอ่ง
กระทะท่ีมีภูเขาล้อมรอบ จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และในวันที่มีความกดอากาศสูงหรือไม่มีการพัด
ผ่านของลม จะท าให้หมอกควันลอยปกคลุมในพ้ืนท่ีอย่างยาวนานกว่าวันท่ีมีอากาศแจ่มใสหรือมีการพัดผ่านของลมหรือมีความช้ืน
ในอากาศสูง เช่น ฝนตกเป็นต้น ซึ่งลักษณะของการเกิดไฟและการกระจายตัวของหมอกควัน โดยทั่วไปแล้วลมจะเป็นตัวสนับสนุน
ท าให้ความเข้มข้นของหมอกควันลดลง เพราะควันจะเจือจางหากมีปริมาตรอากาศเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่เกิดความร้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการไหม้ระยะแรก ควันไฟจะลอยตัวขึ้นด้านบนและจะคงตัวจนกระทั่งเริ่มเย็น จากนั้นจะค่อยลดตัวต่ าลงและ
เริ่มเจือจางและแพร่กระจายมากขึ้น ในช่วงเวลาที่มีแดดอากาศจะร้อนและลอยตัวขึ้นด้านบน ซึ่งจะน าเอาฝุ่นและควันไฟลอยตาม
ขึ้นไปด้วย หลังจากนั้นในช่วงเวลาตอนเย็นที่พระอาทิตย์เริ่มตก อุณหภูมิบริเวณพื้นดินจะเริม่เย็นตัวลง และอากาศจะลดตัวต่ าลงใน
บริเวณหุบเขา ในช่วงเวลาเย็นๆอากาศใกล้พื้นดินจะเย็นกว่าอากาศด้านบน ท าให้อากาศไม่สามารถเคลื่อนตัวสู่ด้านบนได้ จึงส่งผล
ท าให้หมอกควันสะสมในบริเวณหุบเขาในช่วงเวลากลางคืน ดังนั้นความรุนแรงของปัญหาหมอกควันจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ท าให้
ระดับของหมอกควันในแต่ละพื้นท่ีไม่สามารถคาดการณไ์ด้ ความเข้มข้นของมลพิษหมอกควันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของลมที่
เกิดขึ้น(กรมอนามัย,2558) 
            Particulate Matter หรือPM เป็นเขม่าและฝุ่นละออง พวกมันสามารถเดินทางลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อปอดและเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดจากภูเขาไฟ พายุ และเพลิงไหม้   ส่วนตัวเลขที่
ต่อท้าย เช่น PM10 และ PM2.5 หมายถึงขนาดของละอองฝุ่น มีหน่วยเป็นไมครอน โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 
10 ไมครอนลงมา นั่นคือ PM10 จะก่อให้เกิดความกังวลต่อสุขภาพ เพราะหากเราสูดดมเข้าไปจะสามารถสะสมในระบบทางเดิน
หายใจได้ ในขณะที่อนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอนลงมา นั่นคือ 
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PM2.5 จะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า เพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้ลึกมากและอันตราย
มาก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน PM2.5 ว่าไม่ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  สารมลพิษที่
อยู่ในอากาศอาจอยู่ในรูปก๊าซหรือในรูปของอนุภาคแขวนลอยที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ ความรุนแรงของสารมลพิษที่มีต่อสุขภาพ
ขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สัมผัส รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้รับแต่ละคนด้วย โดยอนุภาค
แขวนลอยในอากาศ จะมีขนาดตั้งแต่ 0.01-1,000 ไมครอน แต่อนุภาคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์คือ อนุภาคที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า สารอนุภาค (Suspended particulate matter) PM10 หมอก
ควันจัดเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า PM10 ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได้ งานวิจัยหลายช้ินได้ยืนยันว่าการ
ได้รับฝุ่นละอองขนาด PM10 ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆ หรือเป็นเวลานานล้วนแต่ท าให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยและความตายของมนุษย์
เพิ่มขึ้นโดยระดับความเข้มข้นของการได้รับฝุ่นละอองขนาด PM10 ที่มากขึ้นจะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และภูมิแพ้ต่างๆ(พงศ์เทพ วิวรรธนะเดชและคณะ, 2550)  ดังนั้นไม่ว่าในแต่ละวันเราจะได้รับฝุ่น
ละอองในปริมาณที่มากหรือน้อยก็จะเป็นอันตรายทั้งสิ้น และจะเกิดการสะสมในร่างกายเพราะอนุภาคของฝุ่นละอองมีขนาดเล็ก
มาก สามารถไปเกาะอยู่ตามเสน้เลือดฝอยและผนังของทางเดินหายใจ ท าให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบได้ 
จะเกิดอาการไอ หอบหืด หลอดลมอักเสบ และถ้าเข้าไปในปอดแล้วไม่สามารถขับออกมาได้ สารพิษดังกล่าวจะมีสารประกอบ
อินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และแทบทุกชนิดเป็นสารคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานไม่สลายตัว ฉะนั้นเราทุกคนควรตระหนักถึงพิษ
ภัยจากหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กให้มากยิ่งข้ึน  

ปัญหาภาวะหมอกควันในภาคเหนอื  

            สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ โดยปัญหาหมอกควันนั้น
มักจะเกิดในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรอันมีเศษวัชพืชและเศษวัสดุ
การเกษตรเป็นเช้ือเพลิง อีกทั้งมีการเผาป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่มีเศษกิ่งไม้และใบไม้ร่วงสะสมเป็นเช้ือเพลิง 
ประกอบกับในพื้นที่ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ จึ งท าให้เพิ่มความรุนแรงของปัญหา
หมอกควันยิ่งขึ้นจากข้อมูลในปี 2557 สถานการณ์คุณภาพอากาศใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งได้เก็บข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 30 เมษายน 
2557 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด ณ เวลา 00.00 น. มีค่าเท่ากับ 318 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ที่ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2557) ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (120 มคก./ลบ.ม.) โดยพบว่าจังหวัดที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ได้แก่ จังหวัดล าพูน 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย และแพร่ (กรมควบคุมมลพิษ,2557)   

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1) ศึกษาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

2) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาหมอกควันของประชาชนท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย     

3) ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัตติ่อปัญหาหมอกควันของประชาชนท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

วิธีการศึกษา 

    การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน ที่มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 
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จ านวน 385 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) จากนั้นน าข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์และ
วิเคราะห์ประมวลผลด้วยด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

ผลการวิจัย 
       1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 40.5 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล มีอายุต่ าสุด10ปี อายุสูงสุด 76ปี มีอายุ เฉลี่ย 38.34 ปี(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.635)  กลุ่มตัวอย่างมี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมามีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี 
อนุปริญญา และมัธยมศึกษาตอนต้นตามล าดับ ในด้านการมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมาเข้ารับบริการเป็นครั้งแรกจ านวน  71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และที่เหลือมาเข้ารับบริการมากกว่าหนึ่งครั้ง
จ านวน  314 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 โดยมีค่าการมาเข้ารับบริการต่ าสุด 2 ครั้ง ค่าสูงสุด 20 ครั้งและเมื่อพิจารณาในภาพรวม
กลุ่มตัวอยา่งมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเชียงแสนมีค่าเฉลี่ย 6.9 ครั้ง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.468)  
      2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาหมอกควัน   
          ผลการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับสูงจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันอยู่ในระดับต่ าจ านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 26.0  
      3. พฤติกรรมการปฏิบัตติ่อปัญหาหมอกควัน 
           ผลการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 100.0)เคยเผชิญกับปัญหา
ภาวะหมอกควันมาแล้วและเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่พบ ประเด็นแรกถามว่า เมื่อพบว่าเกิด
ปัญหาหมอกควันบนท้องถนนท่านมักจะหลบปัญหาโดยการกลับเข้าบ้านพัก พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อปัญหา
หมอกควันในระดับบ่อยมากมีจ านวน มากที่สุด 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมามีระดับการปฏิบัติบ่อยสุดจ านวน  153 
คน  คิดเป็นร้อยละ 39.7  และมีการปฏิบัติในระดับบ่อย จ านวนน้อยท่ีสุด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4  ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึง
การหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหรือบ้านพักในวันที่มีปัญหาหมอกควันสูง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อย
สุด จ านวน มากท่ีสุด 186 คนคิดเป็นร้อยละ48.3  รองลงมามีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยมากจ านวน  166 คนคิดเป็นร้อย
ละ 43.1 มีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อย จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 6.5  และมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับนานๆครั้ง
จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ เมื่อสอบถามว่าท่านใช้หน้ากากปิดปาก-จมูกในวันที่มีปัญหาหมอกควันสูง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยสุด จ านวนมากที่สุด 278 คนคิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมามีพฤติกรรมการปฏิบัติใน
ระดับบ่อยมากจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 23.4  และมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อย จ านวนน้อยที่สุด 17 คนคิดเป็นร้อย
ละ 4.4 ตามล าดับ เมื่อสอบถามว่าท่านถูพื้นบ้านหรือท าความสะอาดบ้านพักบ่อยขึ้นในวันที่มีปัญหาหมอกควัน จากข้อมูลที่
วิเคราะห์นี้ชี้ชัดว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยมาก จ านวนมากที่สุด 189 คนคิดเป็นร้อยละ 49.1  รองลงมามี
พฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยสุดจ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3 และมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อย จ านวนน้อย
ที่สุด 60 คนคิดเป็นร้อยละ 15.6  และสุดท้ายสอบถามว่าเมื่อท่านแสบตา-เคืองตา หรือระคายเคืองอันเนื่องมาจากปัญหาหมอก
ควัน  ท่านจะใช้ยาหยอดตาและนอนพักผ่อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยมาก จ านวนมากที่สุด 182 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมามีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับบ่อยสุดจ านวน 125 คนคิดเป็นร้อยละ 32.5  มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในระดับบ่อยจ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 15.8 และมีพฤติกรรมการปฏิบัติในระดับนานๆครั้ง จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตามล าดับ   
     4. ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากปัญหาหมอกควัน 
            การศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
(ร้อยละ 100.0) เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมาแล้ว  โดยผลกระทบในด้านทีม่ีอาการ แสบตา-เคืองตา ระคายเคืองตา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับมากสุด มีจ านวน มากที่สุด 234 คนคิดเป็นร้อยละ 60.8  รองลงมาได้รับผลกระทบใน
ระดับมากจ านวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 34.3  และได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง จ านวนน้อยที่สุด 19 คนคิดเป็นร้อยละ 4.9  
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ในด้านผลกระทบได้รับกลิ่นฉุน แสบจมูก มีน้ ามูก  พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับมากสุด มีจ านวนมากที่สุด 190 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับมาก จ านวน 174 คนคิดเป็นร้อยละ 45.2 และได้รับผลกระทบในระดับปาน
กลาง จ านวนน้อยที่สุด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  ส าหรับผลกระทบในด้าน ไอ คอแห้ง เจ็บคอ คออักเสบ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รับผลกระทบในระดับมากสุด มีจ านวนมากที่สุด 285 คนคิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับมาก จ านวน 
124 คนคิดเป็นร้อยละ 32.2 และได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง จ านวนน้อยที่สุด 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.8   ส่วนผลกระทบใน
ด้านท าให้หายใจล าบาก อึดอัด แน่นหน้าอก พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับมาก จ านวนมากที่สุด 184 คนคิดเป็นร้อย
ละ 47.8 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับมากสุด จ านวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 44.2  ผลกระทบในระดับปานกลาง จ านวน 19 
คนคิดเป็นร้อยละ 4.9 และได้รับผลกระทบในระดับน้อยจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ ผลกระทบในด้านมีอาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับมาก จ านวนมากที่สุด 205 คนคิดเป็นร้อยละ 53.2 
รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับมากสุดจ านวน 144 คนคิดเป็นร้อยละ 37.4  ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง จ านวน  22 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.7 และได้รับผลกระทบในระดับน้อย จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ สุดท้ายผลกระทบในด้านมี
อาการระคายเคืองผิวหนัง มีผื่นคัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบในระดับมากสุด จ านวนมากที่ สุด 203 คนคิดเป็นร้อยละ 
52.7 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับมากจ านวน 151 คนคิดเป็นร้อยละ 39.2 และได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง จ านวน
น้อยที่สุด 31 คนคิดเป็นร้อยละ 8.1   และเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากปัญหาหมอก
ควันแล้วท่านจะด าเนินการอย่างไร  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด(ร้อยละ 100.0)จะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล  
       5. แนวทางพัฒนาในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยจากปญัหาหมอกควัน 
           เมื่อสอบถามถึง  ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยจากปัญหาหมอกควัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยจากปัญหาหมอกควันท่ีส าคัญดังนี้  
           - ควรสวมหน้ากากอนามยัปิดปาก-จมูก ก่อนออกไปในพ้ืนท่ี ท่ีมีปัญหาหมอกควัน  
           - หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรแจ้งเตือน / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแนะน าวิธีป้องกัน รวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้กับ
ประชาชน 
           - ควรหลีกเลีย่งการเข้าไปในพ้ืนท่ีที่มีหมอกควันหรือ งดออกจากท่ีพัก       
           -  ถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง ควรไปพบแพทย ์
           - ควรได้อาบน้ า สระผมบ่อยๆ หลังจากออกไปข้างนอก ทีม่ีปัญหาหมอกควัน 
           - รณรงค์ลดการเผาขยะ และให้มีการปลูกป่าเพิ่ม 
           -ประชาชนควรติดตามขา่วสาร เกี่ยวกับปญัหาหมอกควัน 
           - ดื่มน้ าสะอาดมากๆ เพือ่ขับฝุ่นออกจากร่างกาย 
           - ปิดประตูหน้าต่างท่ีพักป้องกันปัญหาหมอกควัน 
 
อภิปรายผล 
       จากข้อมูลผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลส่วนมาก ประมาณร้อยละ 68 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอก
ควันอยู่ในระดับสูงทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นถิ่นเชียงแสนมา
นานหลายปีแล้วซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจึงท าให้
ประชาชนส่วนมากเกิดการเรียนรู้จากปัญหาดังกล่าวและเมื่อยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันแล้วกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลส่วนมากมักจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควัน ระดับบ่อยมาก ถึงบ่อยที่สุด ในหลายลักษณะ เช่น ใช้หน้ากากปิด
ปาก-จมูกในวันท่ีมีปัญหาหมอกควันสูง หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหรือบ้านพักในวันที่มีหมอกควันสูง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควันของประชาชนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งเด็ก 
เยาวชนตลอดถึงผู้สูงวัยได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนดังกล่าวอย่างทั่วถึงด้วย ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
จากข้อมูลพบว่ากว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบในระดับมากถึงมากที่สุดในหลายลักษณะ เช่นแสบตา-
เคืองตา ระคายเคืองตา ได้รับกลิ่นฉุน แสบจมูก มีน้ ามูก  ไอ คอแห้ง เจ็บคอ คออักเสบ หายใจล าบาก อึดอัด แน่นหน้าอก มีอาการ
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ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนรวมทั้ง มีอาการระคายเคืองผิวหนัง มีผื่นคัน  เป็นต้น ซึ่งปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอันเกิดจากปัญหาหมอกควันนี้หน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่ ควรที่จะต้องวางแผนเร่งรัดจัดบุคลากร
ไปให้ค าแนะน าในการดูแล  การป้องกันรวมทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชานในวงกว้างโดยอาจไปร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในชุมชนก็ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
       1) ควรให้มีการศึกษาวจิัยปญัหาหมอกควันในช่วงฤดูกาลตา่งๆ เช่น ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ตลอดปี โดยศึกษากับประชาชน
กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย ท้ังเด็ก เยาวชน และผูสู้งวัย แล้วน าผลการศึกษาเปรียบเทียบในช่วงที่มีปญัหาหมอกควันและไม่มีปญัหา
รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจเกดิกับประชาชนจากกลุ่มอายุต่างๆ 
       2) หน่วยงานในพ้ืนท่ี ควรร่วมกันจัดตั้งกลุม่จิตอาสา ออกรณรงค์ ลดการเผาขยะ และใหม้ีการปลูกป่ารวมทั้งจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ในการป้องกันตนเอง และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผลกระทบจากปัญหาหมอก
ควัน 
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บทคัดยอ 
ปาชายเลนในประเทศไทยเปนแหลงกําเนิดอาหารและสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นอกจากน้ียังเปนแหลงอนุบาลสัตวนํ้าท่ี

สําคัญดวย ดังน้ันขอมูลการเปลี่ยนแปลงและการกระจายตัวของพ้ืนท่ีปาชายเลนจึงเปนขอมูลท่ีสําคัญสําหรับการจัดการพ้ืนท่ี
ปาไมอยางมีประสิทธิภาพ การสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ไดถูกนํามารใชกันอยางแพรหลายในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน ดังน้ันงานวิจัยน้ีมุงเนนในการศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน
จังหวัดสมุทรสงครามดวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล ในระหวางปพ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช
ขอมูลดาวเทียมในการศึกษาตรวจสอบพ้ืนท่ีปาชายเลนท้ังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิเคราะหจากขอมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 5 TM และขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ดวยการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินดวยวิธีการจําแนกแบบกากับดูแล 
(Supervised Classification) และดัชนีช้ีวัดพืชพรรณ โดยจําแนกการใชประโยชนท่ีดินออกเปน 6 กลุม ไดแก พ้ืนท่ีปาชาย
เลน พ้ืนท่ีสิ่งปลูกสรางหรือพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีแปลงดินวางเปลา พ้ืนท่ีบอเลี้ยงสัตวนํ้า และพ้ืนท่ีแหลงนํ้า ผล
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน มีคาความถูกตองรวมจากการคํานวณคาความคลาดเคลื่อน อยูท่ี รอยละ 
53 ถึงรอยละ 83 ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน พบวาปาชายเลนมีขนาดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแตป พ.ศ.
2551 – 2554 และเริ่มลดลงในป พ.ศ.2554 – 2558 และเพ่ิมข้ึนอีกในป พ.ศ.2558 – 2560 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปา
ชายเลน และการใชท่ีดินน้ันมีประโยชนอยางมากตอหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และหนวยงานในพ้ืนท่ีทองถ่ินน้ัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการการพัฒนาพ้ืนท่ีปาชายเลนอยางยั่งยืนในอนาคตได  

คําสําคัญ: ปาชายเลน , ภูมสิารสนเทศ , เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล 
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Abstract 

The mangrove forest in Thailand provides food and many living organisms. Mangrove forests 
also provide important nursery habitat for many species of fishes. Therefore, knowledge on 
mangroves distribution and change is importance for effective management. Remote sensing 
and geographic information system has been widely used to characterize and monitor and 
studies on mangroves change. The main of research is monitoring mangrove forest land cover 
changes in Samut Songkhram Province from 2008 to 2018. This study used multi-temporal 
Landsat TM data and ancillary GIS data to quantify mangrove cover changes in the whole of 
Samut Songkhram. This research used supervised classification technique and NDVI index. 
Land-use was classed 6 groups which were mangrove forest area, urban area, agricultural 
area, bare land area, fishery farm area and water area. The result found that overall accuracy 
by calculating Error matrix during 53 to 83 percentages. The mangrove forest area is 
increasing between 2008 to 2011 and 2015 – 2017.  In the other hand, mangrove forest areas 
are decreased between 2011 -2015.  Information of mangrove forest area change of this study 
is very useful to local government and urban planners for the betterment of future plans of 
sustainable development of mangrove forest. 
 
Keywords: mangrove forest, remote sensing, geographic information system 
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บทนํา 
ปาชายเลน เปนระบบนิเวศท่ีมคีวามเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่ง

ของชายฝงทะเล นับเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามหาศาลท้ังทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ ปาชายเลนเปนแหลง
ยังชีพของประชากรท่ีอยูตามชายฝงทะเลซึ่งอาศยัรายไดจากการทําประมงขนาดเล็กและการเพาะปลกู เลี้ยงสัตวนํ้าตามชายฝง 
นอกจากน้ี ปาชายเลนมีบทบาทสาํคัญในการปองกันพ้ืนท่ีชายฝงทะเล โดยจะชวยลดความรุนแรงของคลื่นและลมพายุไมทําให
เกิดอันตรายตอระบบนิเวศ และชวยปองกันการกัดเซาะดินท่ีอยูบริเวณชายฝงทะเลไมใหมีการพังทลาย เปนแหลงดักตะกอน 
สารปฏิกูล และสารมลพิษตางๆ จากบนบกไมใหลงสูทะเล โดยรากของตนไมในปาชายเลนท่ีงอกออกมาเหนือพ้ืนดินจะทํา
หนาท่ีคลายตะแกรงธรรมชาติคอยกลั่นกรองสิ่งของตางๆ ท่ีมากับกระแสนํ้า นอกจากน้ีปาชายเลนยังชวยทําใหแผนดินบริเวณ
ชายฝงทะเลงอกขยายตัวออกไปทะเล อันเหมาะแกการเกิดของพันธุไมปาชายเลนและการเพาะเลี้ยงประมงชายฝงไดเปนอยาง
ดี (นํ้าฝน รักษารักษ,2560) โดยการสรางความสมดุลของระบบนิเวศในปจจุบันไดลดนอยลงตามลําดับเวลาเน่ืองจากมีการ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการขยายตัวของชุมชน จึงสงผลใหเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชาย
เลนเพ่ีอใชในการสรางท่ีอยูอาศัยและมีความตองการเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีทํากินของประชาชนในพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือใชประโยชน
พ้ืนท่ีปาชายเลนและการเพาะเลี้ยงชายฝงโดยเฉพาะการทํานากุง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การใชประโยชนทํากิจกรรมตางๆ เชน 
การทํานาเกลือ การขยายตัวของเขตเมือง การทองเท่ียวและการอุตสาหกรรม ซึ่งมีการตดัไมในพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนบริเวณ
กวางเพ่ือใชประโยชนท่ีดินในการเพาะเลี้ยง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีปาชายเลนในอัตราคอนขางสูง 
          ปจจุบันไดมีการนําเทคนิคดานการสํารวจระยะไกลมาใชในการสํารวจทรัพยากรและจัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 
รวมไปถึงประยุกตใชในงานดานการประเมินสถานการณหรือการวิเคราะหพ้ืนท่ีในหลักหลายระดับการรับรูระยะไกลเปน
วิทยาศาสตรและศิลปะของการไดมาซึ่งขอมูลเก่ียวของกับ วัตถุ พ้ืนท่ี และปรากฏการณบนพ้ืนโลกจากเครื่องรับรูโดย
ปราศจากการเขาไปสัมผัสวัตถุเปาหมายท้ังน้ีอาศัยพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อในการไดมาของขอมูล โดยแนวคดิ
พ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมลูภาพถายดาวเทียมจะจําแนกจากจุดภาพท่ีไดจากการสะทอนของวัตถุท่ีตางกัน (จิราพร กุล
สุนทรรตัน,2557)  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat ซึ่งปจจุบันระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขามามสีวนชวยในการเก็บรวบรวมวิเคราะห
และแสดงผลขอมูลในลักษณะท่ีอางอิงกับตําแหนงเชิงภูมิศาสตร สามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชงาน และนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนํามาประยุกตใชในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม จะชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสถานภาพของพ้ืนท่ี ซึ่งจะ
เปนเครื่องมือท่ีชวยลดระยะเวลาในการสํารวจและไดมาซึ่งขอมลูอันเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชงานดานท่ีเก่ียวของ
ตอไป      
      
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปลีย่นแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนในป พ.ศ. 2551-2561 ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพ่ือศึกษาคาความถูกตองของการจําแนกขอมลูดาวเทียม Landsat ในการติดตามการเปลีย่นแปลงของพ้ืนท่ีปา

ชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ขอมูลและการรวบรวมขอมูล  
ในการศึกษาน้ีไดทําการแบงการรวบรวมขอมูลเปน 2 กลุมคือ การรวบรวมขอมูลจากภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา จังหวัด

สมุทรสงคราม และการรวบรวมขอมูลจากขอมูลระยะไกลขอมูลจากดาวเทียม Landsat  
 
การรวบรวมขอมูลภาคสนาม  

การสํารวจภาคสนามเพ่ือเก็บพิกัดของพ้ืนท่ีตัวอยางท่ีมีรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
รวมกับการจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน โดยเรียกวาขอมูลพ้ืนท่ีตัวอยาง (Training Area) จะประกอบไปดวย 6 กลุม คือ 

1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไดแก พ้ืนท่ีปลูกพืชตางๆ นาขาว พืชไร พืชสวน ไมผล เปนตน 
2) พ้ืนท่ีเมือง เชน สิ่งปลูกสราง อาคารบานเรือน สถานท่ีสําคัญ 
3) พ้ืนท่ีปาชายเลน  
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4) พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวนํ้า  ไดแก บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกุง  
5) พ้ืนท่ีแหลงนา ไดแก แมนํ้า คลอง  
6)  พ้ืนท่ีนาเกลือ 

การวิเคราะหรูปแบบและลักษณะการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษาดวยการรวบรวมขอมูลโดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 
และจําแนกการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจริง เก็บพิกัดตําแหนงและบันทึกพิกัดของพ้ืนท่ีตัวอยางน้ันๆ โดย
ขอมูลจะถูกแบง เปน 2 ชุดขอมูล โดยชุดแรกจะถูกนําไปใชเปนขอมูล Training Area เพ่ือใชขอมูลตัวอยางมาทําการแปล
ความหมายการใชประโยชนท่ีดินแบบวิธีกํากับดูแล (Supervised Classification) กับขอมูลภาพถายดาวเทียม ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม ENVI  สวนขอมูลชุดท่ีสองใชเปนขอมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลการจําแนกการใชท่ีดินท่ีไดจากการแปลความหมายการใชประโยชนท่ีดินจากขอมูลดาวเทียม 

ขอมูลภาพถายดาวเทียม  
การทําวิจัยครั้งน้ีใชขอมูลภาพถายดาวเทียมLandsat5 และ Landsat8 ครอบคลุม พ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด

สมุทรสงคราม ดาวนโหลดขอมูลจากเว็บไซต USGS (The united States Geological Survey) ปพ.ศ.2551-2561 จํานวน 
9 ภาพ ดาวเทียมLandsat5 มีรายละเอียดภาพ 80 เมตร (MSS), 30 เมตร (TM) มีระบบบันทึกภาพแบบ MSS 
(Multispectral Scanner), และTM (Thermatic Mapper) และดาวเทียมLandsat8 มีขนาดของจุดภาพ (Pixel Size) 
เทากับ 30x30 เมตรมีระบบบันทึกภาพแบบ The Operational Land Image (OLI) โดยขอมูลขอมูลภาพถายดาวเทียมจะ
เปนขอมูลระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) อางอิงบนพ้ืนหลักฐาน WGS 84  

 
ตารางท่ี 1 ขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM และ Landsat 8 OLI 
    ลําดับท่ี                              วันท่ี/เดือน/ป                                  ดาวเทียม 
      1                                     5 มีนาคม 2551                        Landsat 5 TM 
      2                                     24 มีนาคม 2552                             Landsat 5 TM 
      3                                     23 กุมภาพันธ 2553                          Landsat 5 TM 
      4                                     25 มกราคม 2554                            Landsat 5 TM 
      5                                     6 มีนาคม 2557                               Landsat 8 OLI 
      6                                     5 กุมภาพันธ 2558                           Landsat 8 OLI 
      7                                     11 มีนาคม 2559                             Landsat 8 OLI 
      8                                     14 มีนาคม 2560                             Landsat 8 OLI 
      9                                     13 กุมภาพันธ 2561                         Landsat 8 OLI                                                        

 
 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. การปรับแกขอมูลดาวเทียม (Image pre-processing) โดยนําขอมูลดาวเทียมท้ังสองชวงเวลามาทําการปรับแก
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดมาจากอิทธิพลของบรรยากาศ (Atmospheric correction) ปรับปรุงคุณภาพของภาพ (image 
enhancement) (สมพร, 2550) กําหนดพิกัดท้ังสองภาพใหมีความถูกตองตรงกัน (Geometric correction) โดยใชระบบ
พิกัดอางอิง ระบบ UTM WGS 84 zone 47N ปรับแกขอมูลภาพถายดาวเทียมจากขอมูลเชิงเลข (Digital Number) เปนคา
การสะทอนกลับ (Reflectance) โดยการสอบเทียบขอมูลปรับแกเชิงคลื่น (Radiometric Calibration) จากน้ันนําขอมูลภาพ
ถายดาวเทียมท่ีทําการปรับแกไขความผิดพลาดของขอมูลแลว มาตัดเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือชวยลดเวลาในการ
ประมวลผลขอมูล 

2. การจําแนกขอมูล (Image classification) ในข้ันตอนน้ีจะจําแนกการใชประโยชนท่ีดินดวยวิธีการไมกํากับดูแล 
Unsupervised Classification โดยใช วิ ธี  K-mean เพ่ือทําการจัดกลุ ม เบ้ืองตน  จากน้ันทําการจําแบบกํากับดูแล 
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(supervised Classification) แบบการจัดกลุมโดยอาศัยการพิจารณาความนาจะเปนสูงสุด (Maximum likelihood) โดย
คัดเลือกเกณฑของการจําแนกประเภทขอมูลและกําหนดสถิติของประเภทการจําแนกขอมูล ท่ีทราบนัยสําคัญของวัตถุ เพ่ือทํา
การคัดเลือก Training area และ Testing area วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีฝกและทดสอบความถูกตองของขอมูลคาการ
สะทอนท่ีสามารถนํามาใชในการจําแนกจุดภาพท่ีปรากฏอยูในภาพท้ังหมด (สมพร, 2543) 

3. การประเมินความถูกตอง (Accuracy assessment) ในข้ันตอนน้ีจะทําการทดสอบความถูกตองโดยรวม (Overall 
Accuracy) และสัมประสิทธ์ิ Kappa (Kappa Coefficient) (สมพร, 2550) โดยใชพ้ืนท่ี testing area และการลงเก็บขอมูล
พ้ืนท่ีจริง จากน้ันนําผลท่ีไดมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน (Change Detection) 
ผลการวิจัย 

การศึกษาขนาดพ้ืนท่ีปาชายเลนจากการจําแนกดวยวิธีแบบกํากับดูแล (Supervised Classification)  
          การจําแนกการใชประโยชนท่ีดินแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) เปนการจําแนกขอมูลเชิงภาพ 

โดยงานวิจัยน้ีไดกําหนดการจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน ออกเปน 6 กลุมคือ พ้ืนท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีนาเกลือ 
พ้ืนท่ีนากุง พ้ืนท่ีแมนํ้า และพ้ืนท่ีเมือง  

    โดยการจําแนกพ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ใชเทคนิควิธี Supervised Classification กับขอมูล
ดาวเทียม Landsat5 ในชวงป พ.ศ. 2551 ถึง ป พ.ศ. 2554 และการจําแนกพ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ใชเทคนิค
วิธี Supervised Classification กับขอมูลดาวเทียม Landsat 8 ในชวงปพ.ศ. 2557-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2551       ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2552 
                 (Landsat 5 TM)                                            (Landsat 5 TM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2554 
                   (Landsat 5 TM)                                            (Landsat 5 TM)   
ภาพท่ี 1  พ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามโดยวิธี Supervised Classification ป พ.ศ. 2551 – 2554 
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    ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 6 มนีาคม พ.ศ.2557             ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
                   Landsat 8 OLI                                                      Landsat 8 OLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2559      ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2560 
                     Landsat 8 OLI                                                 Landsat 8 OLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลภาพดาวเทียมวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
Landsat 8 OLI 

 
ภาพท่ี 3 การจําแนกพ้ืนท่ีปาชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธี Supervised Classification ป พ.ศ. 2557 – 2561 
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ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ีปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละชวงปไดผลการศึกษาดังน้ี    
          1. การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2551 มีพ้ืนท่ี 19.0242 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2552 มีพ้ืนท่ี 17.1738 ตารา
งกโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน ลดลง 1.8504 ตารางกโลเมตร คิดเปน 9.73 % 
          2 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2552 มีพ้ืนท่ี 17.1738 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2553 มีพ้ืนท่ี 22.8807 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ิมข้ึน 5.7069 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 33.23 % 
          3 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2553 มีพ้ืนท่ี 22.8807 ตารางกิโลเมตรและป พ.ศ. 2554 มีพ้ืนท่ี 30.0915 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ิมข้ึน 7.2108 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 31.51% 
          4 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2554 มีพ้ืนท่ี 30.0915 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2557 มีพ้ืนท่ี 24.93 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน ลดลง 5.1615 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 17.15% 
          5 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2557 มีพ้ืนท่ี 24.93 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2558 มีพ้ืนท่ี 17.2593 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน ลดลง 7.6707 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 30.77 % 
          6 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2558 มีพ้ืนท่ี 17.2593 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2559 มีพ้ืนท่ี 21.2787 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ิมข้ึน 4.0194 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 23.29% 
          7 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2559 มีพ้ืนท่ี 21.2787 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2560 มีพ้ืนท่ี 25.677 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ิมข้ึน 4.3983 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 20.67% 
          8 การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2560 มีพ้ืนท่ี 25.677 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2561 มีพ้ืนท่ี 21.5496 ตาราง
กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน ลดลง 4.1274 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 16.07 % 
          9. การศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2551 มีพ้ืนท่ี 19.0242 ตารางกิโลเมตร และป พ.ศ. 2561 มีพ้ืนท่ี 21.5496 
ตารางกิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีปาชายเลน เพ่ิมข้ึน 2.5254 ตารางกิโลเมตร คดิเปน 
13.27% 
 
ผลการศึกษาในการตรวจสอบตาความถูกตองของการจําแนกการใชท่ีดินและการหาขนาดพ้ืนท่ีปาชายเลน ดวยวิธีการจําแนก
ดวยวิธีแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) ไดผลการศึกษาดังน้ี 

1. ขอมูลวันท่ี 5 มีนาคม 2551 ดาวเทียม Landsat 5 TM มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 19.0242 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 73.46 % 

2. ขอมูลวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ดาวเทียม Landsat 5 TM มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 17.1738 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 91.29 % 

3. ขอมูลวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ดาวเทียม Landsat 5 TM มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 22.8807 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 91 % 

4. ขอมูลวันท่ี 25 มกราคม 2554 ดาวเทียม Landsat 5 TM มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 30.0915 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 86.89 % 

5. ขอมูลวันท่ี 6 มีนาคม 2557 ดาวเทียม Landsat 8 OLI มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 24.93 ตารางกิโลเมตร คาความถูก
ตองปาชายเลน 89.50 % 

6. ขอมูลวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 ดาวเทียม Landsat 8 OLI มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 17.2593 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 76.97 % 

7. ขอมูลวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ดาวเทียม Landsat 8 OLI มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 21.2787 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 93.13 % 

8. ขอมูลวันท่ี 14 มีนาคม 2560 ดาวเทียม Landsat 8 OLI มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 25.677 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 97.6 % 

9. ขอมูลวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 ดาวเทียม Landsat 8 OLI มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 21.5496 ตารางกิโลเมตร คา
ความถูกตองปาชายเลน 89.74 % 
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สรุปและอภิปรายผล 
 

ปจจุบันพ้ืนท่ีปาชายเลยมีการเปลี่ยนแปลงอันเนืองมาจากการเปลี่ยนแปลงการเขาใชประโยชนท่ีดิน การสํารวจหรือ
การศึกษาหาพ้ืนท่ีปาชายเลยซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงไดยากลําบากในการเขาไปสํารวจ ดังน้ันการประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกลจากขอมูลดาวเทียมจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัยในการศึกษาติดตามพ้ืนท่ีปาชายเลนของประเทสไทย ดังน้ันการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะสํารวจในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน  จังหวัดสมุทรสงคราม มี
วัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนในป พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2561 ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
และ เพ่ือศึกษาเปอรเซ็นคาความถูกตองของการประยุกตใชขอมูลการสํารวจระยะไกลในการติดตามพ้ืนท่ีปาชายเลน ดวย
วิธีการจําแนกภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM และดาวเทียม Landsat 8 OTL โดยการจําแนกแบบกํากับดูแล 
(Supervised classification)  ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และคาสัมประสิท ธ์ิ Kappa ซึ่ งวิธีการจําแนกแบบกํากับดูแล 
(Supervised classification)  เปนวิธีท่ีเหมาะสมในการทําวิจัยในพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน 
พบวาปาชายเลนมีขนาดเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตั้งแตป พ.ศ.2551 – 2554 และเริม่ลดลงในป พ.ศ.2554 – 2558 และเพ่ิมข้ึนอีกในป 
พ.ศ.2558 – 2560 และมีขนาดพ้ืนท่ีลดลงในป พ.ศ.2561 โดยปท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีนอยท่ีสุดคือ ป พ.ศ.2552 มีขนาดพ้ืนท่ีปาชาย
เลน 17,173,800 ตร.ม. และปท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีมากท่ีสุดคือ ป พ.ศ.2554 มีขนาดพ้ืนท่ี 30,091,500 ตร.ม. ผลการศึกษาการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนปพ.ศ. 2551-2561 พบวาเพ่ิมข้ึน 2,525,400 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 
13.27 2) และการศึกษาไดทําการตรวจสอบคาความถูกตองของการจําแนกขอมูล Landsat8 พบวามีคาสัมประสิทธ์ิ kappa 
อยูในชวง 0.5399 -0.8359 ซึ่งอยูในระดับพอใชถึงดี แสดงใหเห็นวาการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน
ดวยขอมูลการสํารวจระยะไกล ขอมูลดาวเทียม Landsat 8 สามารถนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบขนาดพ้ืนท่ีปาชายเลนได
อยางรวดเร็ว ประหยัดคาใชจายและลดการใชแรงงานคนและงบประมาณในการสํารวจพ้ืนท่ี 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการทําวิจัยครั้งน้ีเพ่ือการเพ่ิมประสทิธิภาพของการจําแนกหาพ้ืนท่ีปาชายเลน อาจจะเลือกขอมูลดาวเทียมท่ีมีคา
ความละเอียดสูงเพ่ือเพ่ิมเปอรเซ็นตความถูกตองของภาพ เชน ภาพจากดาวเทียม SPOT ระบบ PLA มีรายละเอียด 10 ม. 
สามารถศึกษาตัวเมือง เสนทางคมนาคมระดับหมูบาน ภาพสีระบบ MLA มีรายละเอียด 20 ม. ศึกษาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม
เฉพาะจุดเล็กๆ และแหลงนํ้าขนาดเล็ก และภาพระบบ TM รายละเอียด 30 ม. ศึกษาสภาพการใชท่ีดินระดับจังหวัด เปนตน 
   สามารถนําขอมูลท่ีไดมารวมกับโมเดลสําหรับการศึกษาและคาดการณพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการนําไปวางแผนการอนุรักษ
และการรักษาปาชายเลยตอไปได 

 
เอกสารอางอิง 

 
จิราพร กุลสุนทรรัตน. (2557). การสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing). [ออนไลน]. สืบคน 
          วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 จาก http://www.rtsd.mi. th/ school/images/knowledge/KM/ 
           Rs_Kittisak24.pdf.       
นํ้าฝน รักษารักษ. (2560). ความสําคัญของปาชายเลน. [ ออนไลน ]. สืบคนวันท่ี 25 กันยายน 2561  
          จาก https://namfonspa.wordpress.com.    
สมพร ชอบธรรม. 2550. เทคนิคตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลขท่ีเหมาะสมสําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินอําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี.  

สมพร สงาวงค. 2543. รีโมทเซนซิงเบ้ืองตนและกรณีศึกษารีโมทเซนซิง. ภาควิชาภูมิศาสตร. คณะสังคมศาสตร, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม.  

สุกฤด ิกระตายจันทร. 2551. การประยุกตใชการสํารวจระยะไกลในการจําแนกพ้ืนท่ีปาไมและการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนท่ีดินปาไม บริเวณปาสงวนแหงชาติเขาพนมเบญจาและอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จังหวัด
กระบ่ี. รายงานการวิจัย, กรมพัฒนาท่ีดิน.  

6-106 



Alexeev, B. A., Alyautdinov, A. R., Ushakova, L. A. 2009. Investigation of Forestry Changes Using GIS 
Technologies. Land cover and land use change in North East Asia: problems of sustainable nature 
management, pp. 5-9. Proceedings of the IGU/LUCC North East Asia International Conference, 
Vladivostok, Russia.  

Kamusuko, C. and Aniya. M. 2008. Land use/cover and landscape fragmentation analysis in the Bindura 
district ,Zimbabwe. Land degration & Development 18; 221-233.  

Mwavu, E.N., and Witkowski, E.T.F. 2008. Land-use and cover changes (1988-2002) around Budongo forest 
reserve, NW Uganda: Implications for forest and woodland sustainability. Land degration & Development 
19, 606-622. 

 
 

6-107 



The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019

การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงไฟฟาพลังน้ํา
เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

ณิช วงศสองจา1, ณรงค กุลนิเทศ2, ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ3 

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3มหาวิทยาลัยสยาม 

1nich.wo@ssru.ac.th 
2narong.ku@ssru.ac.th 

3modyakkbeatboyz@gmail.com 

บทคัดยอ 
การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสาํรวจ วิเคราะห ถอดบทเรียน รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
บริเวณรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟาเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของ
โครงการ การสํารวจวิจัยภาคสนาม การประชุมกลุมยอยการสัมภาษณเจาะลึก การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของรูปแบบ และการวิพากษวิจารณ รูปแบบการมีสวนรวม โดยศึกษาจากกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบเข่ือน 
ศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวา การสํารวจ วิเคราะห ถอดบทเรียนของรูปแบบการมีสวน
รวมของชุมชน จํานวน 11 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบของปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 2) รูปแบบการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 3) รูปแบบการมีสวนรวม ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 4) รูปแบบการมีสวนรวมดานสิทธิชุมชน 
5) รูปแบบดานวิธีการมีสวนรวม 6) รูปแบบดานการตรวจสอบการมีสวนรวม 7) รูปแบบดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวม
8) รูปแบบดานความคิดเห็นตอการมีเข่ือน 9) รูปแบบดานการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนของเข่ือน 10) รูปแบบการมีสวน
รวมในดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน และ 11) รูปแบบการมีสวนรวมในดานผูนําชุมชน และนําการพัฒนารูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนท่ีมีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนอยูท่ี
ดีข้ึน ดานขอเสนอแนะในการมสีวนรวมแตละมิติในการมีสวนรวม 6 ดาน คือ มิติสิ่งแวดลอม มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ 
มิติทางการบริหารจัดการ มิติทางกายภาพ มิติทางดานอ่ืน ๆ เชน การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ และมิติ
ทางดานการวิจัยในอนาคต ไดแก ควรศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนหรือทุนทางสังคมทางดานสังคม
และสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หรือรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมชุมชน รูปแบบการพัฒนา การทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน รูปแบบการพัฒนาเครือขายชุมชนอยางจริงจัง และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการสรางการรับรู การรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม เข่ือนศรีนครนิทร 
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Abstract 

A Study of Social and Environmental Participation around Srinagarind Dam, 
Kanchanaburi has objective of exploring, analyzing, lesson learned, Model of participation in 
social and environmental communities.  The methodology of research were study the basic 
information of the project, Field survey, Focus Group, In-depth interviews, Model development 
to determine the accuracy of the model and criticism of the participation model by studying 
from the population living around Srinagarind Dam, Kanchanaburi.  The research found that 
exploring, analyzing, lesson learned, Model of participation in social and environmental 
communities of 11 forms, namely 1)  Model of factors affecting community participation 2) 

Model of local development of people participation 3 )  Model of  Social and Environmental 
Participation 4) Model of on Community Rights Participation 5) Model of  Method Participation 
6) Model of Participation Examination 7) Model of Manage Participation 8) Model of opinions 
on development dam 9)  Model of participation in community activities 10)  Model of in 
participation in community activities and 11)  Model of community leaders and guide the 
development of models of community engagement is appropriate and possible in practice to 
promote the quality of society and the environment to be better.  The suggestions for 
participation in 6 dimensions are environmental dimension, social dimension, economic 
dimension, Management dimension, Physical dimension, Other dimensions, such as creating a 
network of collaboration with various agencies and Future research dimensions should study 
the project to developed the community participation model or social capital of the power plant 
in other areas and study Model of community agricultural development, tourism community 
network development model.  Electricity Generating Authority of Thailand can be used as a 
guideline for creating awareness listening to opinions and further public participation. 

 
Keywords: Participation; Social; Environment; Srinagarind Dam 
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บทนํา 

เข่ือนศรีนครินทร เปนเข่ือนอเนกประสงคแหงแรกของโครงการพัฒนาลุมนํ้าแมกลองสรางข้ึนบนแมนํ้าแควใหญ 
บริเวณบานเจาเณร ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเปนเข่ือนแหงท่ี 8 ในจํานวน 17 แหง ท่ีการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สรางข้ึนเพ่ืออํานวยประโยชนทางดานตางๆ ตลอดจนชวยพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของ
ราษฎร ท้ังดานการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การคมนาคมทางนํ้า การประมง และการผลิตไฟฟา รวมท้ัง การสงเสริม
ใหเปน แหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม  

ซึ่งภายหลังจากการสรางเข่ือนศรีนครินทร ในป พ.ศ. 2530 ไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหลัง   
การสรางเข่ือนศรีนครินทร โดยบริษัท เซาทอ๊ีสทเอเซียเทคโนโลยี จํากัด และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร (นิดา) โดย
ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาและการดําเนินงานตามโครงการและขอเสนอแนะสําหรับ
แผนการพัฒนาสิ่งแวดลอม ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2530) และ ในป พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรี
นครินทร จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษาผลกระทบน้ันไดทําการศึกษาตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลัง
การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยมี
ขอบเขตการศึกษาในดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ดานคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ดานการรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของประชาชนและดาน
การศึกษาวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร และไดมีขอมูลในขอบเขตดานการรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

จากการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน โดยทําการวิเคราะหจากแบบสอบถามของผูเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรอบเขตพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร จํานวน 5 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีอพยพ พ้ืนท่ีการเกษตร 
พ้ืนท่ีการประมง พ้ืนท่ีรีสอรทและแพพัก และพ้ืนท่ีทายเข่ือนศรีนครินทรถึงเข่ือนแมกลอง พบวาภายหลังจากการไดสรางเข่ือน
ศรีนครินทร ความเปนอยูของคนในพ้ืนท่ีในดานอาชีพดีข้ึน เชน อาชีพคาขาย รับจาง ประมง และอาชีพเสริมจากการทองเท่ียว 
จึงทําใหรายไดของครัวเรือนเพียงพอและมีความเปนอยูท่ีดข้ึีน นอกจากน้ี การประชาสัมพันธ เก่ียวกับการดําเนินการของโครงการ
เพ่ือสราง การรับรู และการมีสวนรวมยังทําไดท่ัวถึง จากการศึกษาพบวา ภายหลังการดําเนินงานโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรี
นครินทร จังหวัดกาญจนบุรีมีผลกระทบทางดานบวกระดับมาก (+3) และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน คือ ประชาชนใหการรับรูการดําเนินงานของโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรีนครินทร แตควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ
โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรีนครินทรท่ีเปนโครงการท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการสรางอาชีพ ทําใหความเปนอยูของคนใน
พ้ืนท่ีดานอาชีพดีข้ึน และความเรงดวนของปญหาท่ีตองการแกไขของแตละพ้ืนท่ีในหลายดาน ไดแก ดานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดานการจดัสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกดานการขยายพ้ืนท่ีการประมง ดานขยะ นํ้าเสีย และเสียงดังจากการทองเท่ียว และ
ดานระดับนํ้าในคลองท่ีไมสม่ําเสมอตลอดท้ังวัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558) 
 จากการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีไดเล็งเห็นถึงการพัฒนาประเทศในดานพลังงานไฟฟา 
แตดวยการประสบปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางโรงไฟฟาท่ียังคงดําเนินการใหความรู ความเขาใจ              
แกประชาชนอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางการรับรู และยอมรับในการดําเนินงานของทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวความคดิในการศึกษารปูแบบการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิง่แวดลอม โดยศึกษากรณีโรงไฟฟา
พลังนํ้าเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไดการยอมรับในการดําเนินงานของ กฟผ. เปนอยางดี จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร เพ่ือท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะได
นํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการสรางการรับรู การรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือทําการสํารวจ วิเคราะห ถอดบทเรียน รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอมบริเวณรอบ
พ้ืนท่ีโรงไฟฟาเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยน้ีสวนหน่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการมี          
สวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยศึกษากรณีโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรีของ
หนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไดการยอมรับในการดําเนินงานเปนอยางดี จึงดําเนินการวิจัยศึกษา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร ในดานตาง ๆ จํานวน 8 ดาน ไดแก ดานสิทธิของชุมชน ดาน
วิธีการมีสวนรวมของชุมชน ดานการตรวจสอบการมีสวนรวม ดานการบริหารจัดการมีสวนรวม ดานความคิดเห็นตอการมี
เข่ือน ดานการชวยกิจกรรมชุมชนของเข่ือนศรีนครินทร (ศาสนา, งานประเพณีชุมชน, การศึกษา) ดานการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน และดานผูนําชุมชน 

2. การรวบรวมขอมูล 
 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบเข่ือนศรีนครินทร 6 ตําบลในอําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนประชากรท้ังหมด 21,860 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) ผูวิจัยเก็บขอมูลใชวิธีการ
สุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973, p. 54) เพ่ือกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย 
และทําการสุมตัวอยางแบบการใชสัดสวนเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมประชากร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยมีวิธีการพัฒนาเครื่องมือ จากการเก่ียวกับแนวคิด นิยามศัพท และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
แลวนํามาสรางแบบสอบถามใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย  

3. การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลโดยใชสถิติท่ีเก่ียวของในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือพรรณนาขอคนพบจากการ

วิจัย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตาง ๆ ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชนเข่ือนศรีนครินทร ระยะทางจากบาน/ท่ีพักหาง
จากเข่ือนศรีนครินทร การรับรูเรื่องการสรางเข่ือนศรีนครินทรกอนและหลังการกอสราง และความรูสึกโดยรวมอยางไรตอ         
การดําเนินงานเก่ียวกับการมีสวนรวมของเข่ือนศรีนครินทร เปนตน โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 
และคารอยละ (Percentages) และขอมูลความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม วิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพ่ือแสดงลักษณะการกระจายขอมูล 
โดยลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปนระดับ
ความคิดเห็นในดานตาง ๆ และใชเกณฑในการแปลผลระดับคาเฉลี่ยสวนท่ี 2 ของเบสต (Best, 1986, p. 78)  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-60 ป นับถือศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาช้ัน

ประถมศึกษา (ประถม 1-6) มีสถานภาพสมรส/จดทะเบียนสมรส สถานภาพในครัวเรือนเปนหัวหนาครัวเรือน มีลักษณะเปน
ครอบครัวเดี่ยว มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปนเพศหญิง อายุของสมาชิกในครัวเรือนอยูในชวงอายุ 26-60 ป มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนท่ีอยูอาศัยประจํา ไมมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีกําลังตั้งครรภ สวนใหญเกิดท่ีน่ี สถานภาพการถือครองท่ีดิน
ครอบครัวท่ีเปนของตนเอง อาชีพหลักเปนเกษตรกร รองลงมา คือ อาชีพอ่ืน ๆ เชน พนักงานรีสอรท พนักงานรานอาหาร 
อาชีพเสริมโดยรับจาง รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 20,061.25 บาท และรายจายท้ังหมดโดยเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 
13,889.60 บาท ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชนเข่ือนศรีนครินทร จํานวนเฉลี่ย 36.16 ป ระยะทางจากบาน/ท่ีพักหางจากเข่ือนศรี
นครินทร จํานวนเฉลี่ย 43 กิโลเมตร ไมมีการรับรูเรื่องการสรางเข่ือนศรีนครินทร แตรับรูเรื่องการสรางเข่ือนศรีนครินทรหลัง
การกอสราง โดยครัวเรือนผานเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ไมไดเปนสมาชิกในครัวเรือนสังกัดกลุมชุมชน และมี
ความรูสึกพอใจโดยรวมตอการดําเนินงานเก่ียวกับการมีสวนรวมของเข่ือนศรีนครินทร  

2. ผลการวิจัยขอมูลระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
คณะผูวิจัยศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนรอบพ้ืนท่ีเข่ือนศรีนครินทร ในดานตาง ๆ จํานวน 8 ดาน ไดแก 

ดานสิทธิของชุมชน ดานวิธีการมีสวนรวมของชุมชน ดานการตรวจสอบการมีสวนรวม ดานการบริหารจัดการมีสวนรวม ดาน
ความคิดเห็นตอการมีเข่ือน ดานการชวยกิจกรรมชุมชนของเข่ือนศรีนครินทร (ศาสนา, งานประเพณีชุมชน, การศึกษา) ดาน
การเขารวมกิจกรรมของชุมชน และดานผูนําชุมชน จากผูตอบแบบสอบถาม ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

6-111 



ตารางท่ี 1 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมของชมุชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ความคิดเห็น คาเฉลี่ย ( x� ) คา S.D การแปลผล 

1. ดานสิทธิของชุมชน 3.84 0.787 มาก 
2. ดานวิธีการมีสวนรวมของชุมชน 3.72 0.628 มาก 
3. ดานการตรวจสอบการมีสวนรวม 3.75 0.660 มาก 
4. ดานการบริหารจัดการมีสวนรวม 3.73 0.599 มาก 
5. ดานความคิดเห็นตอการมีเข่ือน 4.08 0.766 มาก 
6. ดานการชวยกิจกรรมชุมชนของเข่ือนศรีนครินทร 3.73 0.628 มาก 
7. ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 3.70 0.734 มาก 
8. ดานผูนําชุมชน 3.79 0.698 มาก 

รวม 3.79 0.544 มาก 

 จากตารางท่ี 1 ภาพรวมของระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมของชุมชนดานสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (x� = 3.79, S.D. = 0.544) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก

ดาน คือ (1) ดานความคิดเห็นตอการมีเข่ือน (x� = 4.08, S.D. = 0.766) (2) ดานสิทธิของชุมชน (x� = 3.84 คา S.D. = 0.787) 

(3) ดานผูนําชุมชน (x� = 3.79, S.D. = 0.698) (4) ดานการตรวจสอบการมีสวนรวม (x� = 3.75, S.D. = 0.660) (5) ดานการ

บริหารจัดการมีสวนรวม (x� = 4.30, S.D. = 0.877) (6) ดานการชวยกิจกรรมชุมชนของเข่ือนศรีนครินทร (x� = 3.73, S.D. = 

0.628) (7) ดานวิธีการมีสวนรวมของชุมชน (x� = 3.72, S.D. = 0.628) และ (8) ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน (x� = 
3.70, S.D. = 0.734) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การสํารวจ วิเคราะหถอดบทเรียนของรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน จํานวน 11 รูปแบบ คือ   
1. รูปแบบของปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน  

 2. รูปแบบการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน  
 3. รูปแบบการมีสวนรวมดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 10 ดาน คือ 1) ดานสิทธิชุมชน 2) ด าน วิ ธี การมี
สวนรวมของชุมชน 3) ดานการตรวจสอบการมีสวนรวม 4) ดานการบริหารจัดการการมีสวนรวม 5) ดานความคิดเห็นตอการมี
เข่ือน 6) ดานกิจกรรมชุมชนทางศาสนา 7) ดานกิจกรรมชุมชนทางประเพณ ี8) ดานกิจกรรมชุมชนทางการศึกษา 9) ดานการ
เขารวมกิจกรรมของชุมชน 10) ดานผูนําชุมชน 
 4. รูปแบบการมีสวนรวมดานสิทธิชุมชน โดยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอมอยูในระดับเห็นดวยมาก การมีสวนรวมดานสิทธิชุมชน ประกอบไปดวย  

1) คําช้ีแจงกอนดําเนินโครงการ: กอนเริ่มดําเนินโครงการ ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูล ท่ีเก่ียวกับเหตุผล ความ
จําเปน วัตถุประสงคของโครงการ สาระสําคัญของโครงการ ผูดําเนินการ สถานท่ีดําเนินการ ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยา ความเดือดรอนท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว 

2) กระบวนการรับฟงความคิดเห็น: ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกอนการดําเนินโครงการ แลว
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการน้ัน รวมตลอดถึงความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก
ประชาชนดวย 

3) สิทธิชุมชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม: สิทธิของชุมชนในการชวยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตนเอง เชน การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดนํ้าโสโครก ซึ่งเปนปญหาของชุมชน โครงการท่ีกอใหเกิดปญหาตอสภาพ
สิ่งแวดลอมของชุมชน ชุมชนมีสิทธิท่ีจะรักษา และปองกัน 

4) สิทธิชุมชนในการเขามามีสวนรวมขององคกรอิสระ: องคกรอิสระมีสิทธิท่ีจะเขามามีสวนรวม ในการพิจารณาตอ
การดําเนินการโครงการตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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5) สิทธิชุมชนในการฟองรองหนวยงาน: ประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองในการฟองรองหนวยงานราชการ
 6) สิทธิชุมชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม: ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การทําแผนพัฒนาชุมชน และตําบล 

7) สิทธิชุมชนในทางการเมืองและจัดทําบริการสาธารณะ: ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองและบริการสาธารณะ 
8) สิทธิชุมชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ: ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 
9) สิทธิชุมชนในการรวมตัวกันเปนเครือขาย: ประชาชนมีสวนรวมในการรวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบ 
5. รูปแบบดานวิธีการมีสวนรวม ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดานสิ่งแวดลอม อยูใน

ระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานวิธีการมีสวนรวม จะประกอบไปดวย 
1) หลักฐานและเอกสารชัดเจน: การมีสวนรวมอาจมีการสัมภาษณเปนรายบุคคล อาจเปนทางโทรศัพท ทาง

ไปรษณีย ทางเครือขายสารสนเทศ แตตองมีเอกสารและหลักฐานชัดเจน 
2) ความคิดเห็นอยางมีอิสระ: อาจเปนการสนทนากลุมยอย สัมภาษณเชิงลึก ประชาพิจารณ อภิปรายสาธารณะ 

หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ แตตองมีความคิดเห็นอยางมีอิสระท่ีแทจริง ปราศจากการช้ีนํา 
3) การประชาสัมพันธ: ตองมีการประกาศใหชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมทราบถึง วิธีการ ระยะเวลา สถานท่ี และ

รายละเอียดตาง ๆ   
4) สนับสนุนและสงเสริมดานการมีสวนรวม: ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย เพ่ือประโยชนในการ

ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการใหขอมูล 
5) กอนดําเนินการมีสวนรวม: ตองมีการปดประกาศอยางเปดเผยไมนอยกวา 15 วัน 
6) หลังดําเนินการมีสวนรวม: ตองมีการสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นหลังการประชุมภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น

อยางเปดเผย และกําหนดมาตรการปองกันและแกไข 
            6. รูปแบบดานการตรวจสอบการมีสวนรวม ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับเห็นดวยมาก สําหรับรูปแบบดานการตรวจสอบการมีสวนรวม มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

1) การเกิดจิตสํานึกของตนเองในการมีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชน จะตองเริ่มตั้งแตการเกิดจิตสํานึกใน
ตนเอง รวมคิด รวมกันวางแผน รวมดําเนินการ รวมกันติดตามประเมินผล รวมรับผลประโยชน 

2) ความผูกพัน รูสึกรัก มีจิตสํานึกเปนเจาของทองถ่ิน ประชาชนจะเกิดความผูกพัน รูสึกรัก มีจิตสํานึก เปนเจาของ
ทองถ่ินของตนเอง 

3) ความโปรงใสตรงกับความตองการ การบริหารงานดวยความโปรงใส ตรงกับความตองการของประชาชน และ
รับผิดชอบตอประชาชนมากท่ีสุด 

4) การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐทุกข้ันตอน ประชาชนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบการบริหารงานของรัฐไดทุก
ข้ันตอน 

5) การไดรับขาวสารและเสรมิสรางความเขาใจ การมีสวนรวมจะทําใหมีการไดรับขาวสาร และเสริมสรางความเขาใจ
ของประชาชนท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาทางเลือกและทางแกไข 

6) ประชาชนเขามามีบทบาท การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนเขามามีบทบาทเพ่ือรวมกันทํางาน และสรางความ
มั่นใจ ความคิดเห็น และความตองการของประชาชน จะไดรับการพิจารณา 

7) การพัฒนาทางเลือกและแนวทางแกไข การมีสวนรวมเปนความรวมมือ และการตัดสินใจทุกข้ันตอน ตั้งแตระบุ
ปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข 

8) การเสริมอํานาจ: การมีสวนรวมเปนการเสริมอํานาจเพ่ือใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ 
 7. รูปแบบดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวม ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานการบริหารจัดการ การมีสวนรวม มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

1) การลดความขัดแยง: การมีสวนรวมตั้งแตตน สามารถลดการเผชิญหนา และความขัดแยงท่ีรุนแรงได 
2) มีความเปนเจาของทองถ่ิน: การมีสวนรวมเกิดความรูสึกรวมและรูสึกรัก และแสดงความเปนเจาของทองถ่ินของ

ตนเอง 
3) การตัดสินใจท่ีรอบคอบ: การมีสวนรวมจะชวยเพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม 

ทําใหการตัดสินใจรอบคอบยิ่งข้ึน 
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4) ลดคาใชจาย: การมีสวนรวมเปนการลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจน้ันไดรับการยอมรับ จะ
ชวยลดความขัดแยงระหวางนําไปปฏิบัติ 

5) เกิดความชอบธรรม: การมีสวนรวมเปนการสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมือง และเกิดความชอบธรรม
ในการตัดสินใจของรัฐ 

6) มีความกระตือรือรน: การมีสวนรวมเปนการเพ่ิมความงายในการนําไปปฏิบัติท่ีทําใหประชาชนเกิดความรูสึกเปน
เจาของ และมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในการปฏิบัติ 

7) ความตระหนักในการตอบสนอง: การมีสวนรวมเปนการทําใหเจาหนาท่ีรัฐเกิดความใกลชิดกับประชาชน และไว
ตอความรูสึกหวงกังวลตอประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวลของประชาชน 

8) เพ่ิมทุนทางสังคม: การมีสวนรวมเปนการเพ่ิมทุนทางสังคม และชวยเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองท่ี
กระตือรือรน สอดคลองกับการปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

9) มีประสบการณ: การมีสวนรวมทําใหมีประสบการณ และความคุนเคยในการใชสิทธิหนาท่ีของพลเมือง 
10) เห็นความสําคัญของตนเอง: การมีสวนรวมทําใหมีสวนรับรูถึงปญหา อุปสรรค และสามารถแกไขปญหาทองถ่ิน 

ตามเจตนารมณของตนเองได 
11) การตอบสนอง: การมีสวนรวมทําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดถูกเปาหมาย                         

มีประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาความเปนอยู และบริการท่ีมีใช รวมท้ังปองกันความไมโปรงใส และสิ่งท่ีไมเกิดประโยชนตอทองถ่ิน 
 8. รูปแบบดานความคิดเห็นตอการมีเข่ือน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดานสิ่งแวดลอม 
อยูในระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานความคิดเห็นตอการมีเข่ือน มีรายละเอียดโดยสรุป คือ การมีเข่ือนมีผลตอการคาขาย            
การทองเท่ียว การประกอบอาชีพ การมีรายได การมีงานทํา เข่ือนเปนสวนหน่ึงของคนในชุมชน เข่ือนชวยเหลือกิจกรรมของ
คนในชุมชน เข่ือนใหความสําคัญกับคนในชุมชน เข่ือนอยูในชุมชนอยางยาวนาน และเข่ือนทําใหคนในชุมชนมีความสุข 
 9. รูปแบบดานการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนของเข่ือน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ 
ทางดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนของเข่ือน มีรายละเอียดโดยสรุปคือ
ดานศาสนา ดานงานประเพณีชุมชน ดาน การศึกษา 
 10. รูปแบบการมีสวนรวมในดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็น           
ตาง ๆ ทางดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานการมีสวนรวมในดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน มี
รายละเอียดโดยสรุป คือ การเขารวมกีฬาประจําหมูบาน อบต. กีฬาเยาวชนตอตานยาเสพติด ประเพณีของชุมชน กิจกรรม
ทางศาสนา งานศพของคนในชุมชน งานแตงงานของคนในชุมชน และงานบุญตาง ๆ  

11. รูปแบบการมีสวนรวมในดานผูนําชุมชน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามประเด็นตาง ๆ ทางดาน
สิ่งแวดลอม อยูในระดับเห็นดวยมาก รูปแบบดานการมีสวนรวมผูนําชุมชน มีรายละเอียดโดยสรุป คือความใกลชิดกับผูนํา
ชุมชน การติดตอกับผูนําชุมชน ความชวยเหลือของผูนําชุมชนดานอาชีพ ความชวยเหลือของผูนําชุมชนดานประเพณีทองถ่ิน
ความสามารถแกไขปญหาความขัดแยงของผูนําชุมชน และความสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ  

การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนท่ีมีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริม
คุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยมีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมแตละมิติในการมีสวนรวม 6 ดาน คือ               
1) มิติสิ่งแวดลอม:  การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม และรักษาสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 2) มิติทางสังคม: การมีสวน
รวมในการพัฒนาเมือง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มิติทางเศรษฐกิจ: การมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และการทองเท่ียวของชุมชน 4) มิติทางการบริหารจัดการ: การมีสวนรวมทางนโยบายองคกรและเครือขาย 5) มิติทาง
กายภาพ: การมีสวนรวมในรูปแบบการใชท่ีดนิและการพัฒนาระบบเมือง และ 6) มิติทางดานอ่ืน ๆ: การสรางเครือขายความ
รวมมอืกับหนวยงานตาง ๆ  
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ขอเสนอแนะ 
ควรทําศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

พลังนํ้า โรงไฟฟาพลังหรือความรอนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน โดยศึกษาทางดานตาง ๆ เพ่ิมเติมจากขอเสนอแนะท่ี
ไดจากการวิจัย คือ ดานการพัฒนารูปแบบแนวทาง ดานการพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทองถ่ิน
ชุมชน ดานการพัฒนาเครือขายชุมชน และดานการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติและพ้ืนท่ีสีเขียว ดานการจัดการขยะ และดานการ
พัฒนาพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย และกาซชีวภาพของชุมชน และดานการพัฒนาระบบระบายนํ้า และการกําจัดนํ้าเสียของ
ชุมชน 
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การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมส าหรับการแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 
กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดปทมุธานีไดเ้พิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง ปัญหานี้จึงจ าเป็นที่
จะต้องจัดการ การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานโดยวิธีการเผาเปน็อีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการส าหรับจังหวัดปทุมธานี 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและเลือกเทคโนโลยเีตาเผาที่เหมาะสมส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ปทุมธาน ีซึ่งเทคโนโลยีที่น ามาศึกษาเปรียบเทยีบนั้นคือ เทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate และเทคโนโลยเีตาเผาแบบฟลู
อิดไดซเ์บด (Fluidized bed) เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรสั
ออกไซด์ (N2O), ปริมาณขยะ และข้อมูลประชากร เป็นต้น ปัจจยัเหล่านี้น ามาวิเคราะห์ตามค าแนะน าของคู่มือ 2006 IPCC 
พบว่า เทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate ให้ค่า total emission ประมาณ 4,098.46 ton CO2 และเทคโนโลยีเตาเผา
แบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ให้ค่า total emission ประมาณ 4,098.55 ton CO2 ดังนั้นเทคโนโลยีเตาเผาแบบ 
Moving grate เป็นเทคโนโลยีเตาเผาขยะทีเ่หมาะสมส าหรับจังหวัดปทุมธานี เพราะมปีริมาณปลดปลอ่ยรวมของก๊าซเรือน
กระจกท่ีน้อยกว่าเทคโนโลยีเตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) ประมาณร้อยละ 0.02 

Keywords: ขยะการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก, ขยะมูลฝอย, พลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
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Abstract 

Due to accelerated urbanization and industrialization levels in Pathumthani, increased 

municipal solid waste generation inevitably affects environment and public health reflecting 

the need for seeking effective solid waste management. Waste-to-energy by incineration, one 

of sustainable solutions, reduces waste volume and recovers energy. The objective of this 

study is to select suitable incineration technology between moving grate and fluidized-bed 

technology using data collection of amount of solid waste generation and quantity and 

population density and data analysis of estimated greenhouse gas emission,. Based on the 

2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, the estimated total emission 

from moving grate and fluidized-bed incineration technologies were 4,098.46 and 4,098.55 

ton CO2, respectively. It is pronounced that moving grate incineration is the suitable option 

for waste-to-energy recovery in Pathumtani due to lower greenhouse gas emission about 

0.002% than fluidized-bed incineration. 

 

Keywords: Greenhouse gas emission, municipal waste, waste-to-energy electricity plant. 
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บทน า 
  ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและพฤติกรรม

การบริโภคของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป ในขณะที่หน่วยงานการรับผิดชอบในการก าจัดขยะส่วนใหญย่ังขาดความพร้อมในหลายๆ
ด้าน อาทิ งบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ ที่ใช้ในการก าจัดขยะ ขยะชุมชนจึงเป็นปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีส่วนในการแก้ไข ดังนั้นการน าขยะชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบไฟฟ้าหรือความร้อนเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
และยังจะช่วยลดปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกท้ังในสภาวะที่ประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งพลังงานทดแทน 
ขยะชุมชนจึงเป็นชีวมวลชนิดหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการน ามาใช้เพื่อผลิตพลังงาน ปัจจุบันนี้การน าขยะชุมชนมาผลิตเป็น
พลังงานมีอยู่น้อยมาก อีกทั้งขยะชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีปริมาณมาก ดังนั้นการผลิตพลังงานจากขยะจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องและยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย 
 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม มีคู คลองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่จ านวนมากเช่ือมติดต่อกัน ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ต าบล 
และจังหวัด มีย่านชุมชนที่หนาแน่นตามริมฝั่งน้ าเจ้าพระยาและริมคลองสายต่างๆ ส าหรับพื้นที่ท่ีห่างจากแม่น้ าเจ้าพระยาและ
ล าคลองจะเป็นหมู่บ้านต่างๆ สวนผัก ผลไม้ และไร่นา ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดในบางอ าเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขต
ติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจการ
จัดสรรที่ดินและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น จึงท าให้พื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีเขียวลดลง ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ า คู คลองต่าง ๆ 
 สถานการณ์ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1,700 ตัน/วัน ซึ่งได้มีการด าเนินการก าจัด
ขยะในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีประมาณ 742 - 771 ตัน/วัน (ท่ีมาจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2559) วิธีการก าจัดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เป็นแบบฝังกลบท่ีมีการออกแบบอย่างถูกสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง คือ 
 แห่งที่ 1 คือบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยู่หมูที่ 14 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา มีเนื้อที่ประมาณ 
230 ไร่ ซี่งเมื่อได้ด าเนินการสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการคัดค้านจากประชาชน
บริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถเปิดใช้ได้ 
 แห่งที่ 2 คือบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว มีเนื้อที่ใน
ขณะนั้นประมาณ 118 ไร่ (เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดซื้อขึ้นอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบัน มีเนื้อท่ีประมาณ 238 ไร่) ได้เริ่ม
เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา คือ อ.สามโคก และ 
อ.ลาดหลุมแก้ว แต่เนื่องจากเป็นบ่อขยะแบบฝังกลบที่มีการด าเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากน าขยะมาก าจัดจึงเกินขีดความสามารถที่จะให้บริการฝังกลบต่อวันได้  และถูก
ร้องเรียนคัดค้านจากประชาชน และไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ในที่สุด โดยในขณะนี้จังหวัดปทุมธานีแก้ปัญหาโดยการน า
ขยะไปก าจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและเลือกเทคโนโลยีเตาเผาที่เหมาะสมส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเทคโนโลยีที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบนั้นคือ เทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate และเทคโนโลยี
เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized bed) เทา่นั้น โดยอาศัยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน 
(CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ปริมาณขยะ และข้อมูลประชากร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้น ามาวิเคราะห์ตามค าแนะน าของคู่มือ 
2006 IPCC 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการจัดการขยะมลูฝอยของจังหวัดปทุมธานี 

 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากเทคโนโลยกีารแปรรูปขยะชุมชนของจังหวัดปทุมธานีให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า 

        
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัยได้แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลและส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูล โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการรวบรวบข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่6 (นนทบุรี), วิศวกรผู้เกี่ยวข้องและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ด้านล่างนี ้
 

ตารางที ่1 จ านวนประชากร จ านวนปริมาณขยะมูลฝอย และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย จังหวัดปทุมธานี 
ปี 2560 

 
 
 ตารางที ่2 ข้อมูลเตาเผาขยะแบบ Moving grate 
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 ตารางที ่3 ข้อมูลเตาเผาขยะแบบ Fluidized-bed 

  
 

2.    การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเผาขยะโดยใช้เตาเผาก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4) 
และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ส าหรับการค านวณหาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะพิจารณาทั้งจากการเผา
ขยะมูลฝอยชุมชน รวมถึงการเผาเชื้อเพลิงเหลวเหลือท้ิงจากโรงงาน โดยการประเมินการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวนั้นจะท าตาม
ค าแนะน าของคู่มือ 2006 IPCC ได้แก่ 
 
  สมการที ่1 การประเมินปริมาณขยะที่ป้อนเข้าเตาเผา 

 
โดยที่อัตราการเกิดขยะ (กรมควบคุมมลพิษ2556) 
 อัตราการเกิดขยะต าบล  1.02  kg/คน/วัน 
 อัตราการเกิดขยะเมือง  1.15  kg/คน/วัน 
 อัตราการเกิดขยะนคร  1.89  kg/คน/วัน 
 อัตราการเกิดขยะเมืองพัทยา  3.90  kg/คน/วัน 
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 สมการที ่2 ประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากปริมาณขยะทั้งหมดที่น าไปเผา 

 
 
 สมการที ่3 ประเมินการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) โดยการใช้เตาเผา 
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 สมการที ่4 ประเมินการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์(N2O) จากการเผา 
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ผลการวิจัย จากการรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลูนั้น จึงได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี ้
ผลการวิจัยเทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate 

 

 
 
ผลการวิจัยเทคโนโลยีเตาเผาแบบ Fluidized-bed 

 

 
จากผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate แสดงผลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

4,098.46 ton CO2 และเทคโนโลยีเตาเผาแบบ Fluidized-bed แสดงผลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
4,098.55 ton CO2  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเตาเผาขยะแบบ Moving grate ใหค้่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)  

น้อยกว่าเทคโนโลยีเตาเผาแบบFluidized-bed และยังให้พลังงานไฟฟ้าท่ีมากกว่าเมื่อเทียบในปริมาณขยะที่เท่ากัน 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยนี้จึงเสนอแนะว่าเทคโนโลยีเตาเผาแบบ Moving grate เป็นเทคโนโลยีเตาเผาขยะที่เหมาะสมส าหรับจังหวัด
ปทุมธานี งานวิจัยนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อจังหวดัปทุมธานี และจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย 
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Abstract 

The objective of this research is to find out the waste separation behavior related factor by using 
data mining technique. The factors of interested in this research are positive reinforcement of waste 
separation, the negative reinforcement of waste separation, the society’s norm, the number of bins, 
the respondents’ attitude to waste separation, the respondents’ thought that there will be bad effect 
to the society if they do not separate the waste, and individual’s waste separation behavior. This 
research found that the factor related to waste separation behavior is the respondent’ thought that 
there will be bad effect to the society if they do not separate the waste. 

 Keywords: waste separation behavior; related factor; data mining   

1. Background problem
The waste is the big problem during these days. There are many effects from the waste problem 

such as bad smell, air pollution, water pollution, soil pollution, fire from the waste pile, the death 
of marine animals from eating the plastic waste in the ocean. The people in many places around 
the world have been trying to decrease the amount of the waste but not quite success. The waste 
generated in Thailand is estimated that 73,699 ton per day (PCD, 2019). This is a serious problem 
needed to be managed quickly and effectively.  

The popular method used to decrease the amount the waste is 3Rs. The first R is to reduce the 
things which could be the waste in the future.  The second R is to reuse the things instead of 
disposing them as the waste. The third R is to recycle the things instead of treating them as the 
waste. To apply 3Rs effectively, the waste is needed to be separated properly. Some waste could 
be reused; some could be reformed for being reused; some could be recycled. If the waste is not 
separated properly, the waste will be mixed with other waste and contaminated with the other waste 
which make them more difficult to be reused or reformed for being reused. The best place for waste 
separation is at source. Everyone is the source of the waste. The package of our food finally be the 
waste. The paper we used finally is the waste. The beverage cans are also the waste. Even the rest 
of our food is also the waste. All products we consume have the waste. We know that many types 
of waste can be reused, or reformed to be reused or recycled. If we can reuse and/or recycle all the 
waste, there will be no waste any more. The important point is the waste is needed to be separated 
properly. How to separate properly is depending on how to reuse, reform, recycle in that place. 
Waste separation participation of the people in the area is also needed. 

There have been so many work done in waste separation behavior as seen in (Bernstad, 2014; 
Bortoleto, Kurisu, & Hanaki, 2012; Chen & Tung, 2010; Chu & Chiu, 2003; Davis & Morgan, 
2008; Fadi, 2018; Fielding, McDonald, & Louis, 2008; Fujii, 2006; Gatersleben, Steg, & Vlek, 
2002 ; González-Torre & Adenso-Díaz, 2005; Ittiravivongs, 2011; Kahneman 2003; Klöckner & 
Oppedal 2011 ; Kollmuss & Agyeman, 2002; Lange, Brückner, Kröger, Beller, & Eggert, 2014; 
Lee, Kurisu, & Hanaki, 2013; Mannetti, Pierro, & Livi, 2004; Nguyen, Zhu, & Le, 2015; Omran, 
Mahmood, Abdul Azi, & Robinson, 2009; Park & Ha, 2014; PHUPHISITH, KURISU, & 
HANAKI, 2017; Pisano & Lubell, 2017; Sheau-Ting, Sin-Yee, & Weng-Wai, 2016; Steg & Vlek, 
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2009; Taylor & Todd, 1995; Tonglet, Philips, & Read, 2004; White & Hyde, 2012 ; Zakianis & 
Djaja, 2017). From the literatures show that waste separation behavior could be different in gender, 
age, academic level, income level, each house size, different cultures, subjective norms 
,descriptive norms, environmental awareness, attitude, perception of recycling, cost of recycling, 
perceived behavioral control, situational factors, social pressure from friends and family and from 
the government   (Ando, OHNUMA, Blöbaum, Matthies, & Sugiura, 2010; Ando, OHNUMA, & 
Chang, 2007; Grazhdani, 2016; Pisano & Lubell, 2017; Srun & Kurisu, 2019; Wang, Guo, & 
Wang, 2016; Zhang, Huang, Yin, & Gong, 2015). This comes to the fact that waste separation 
behavior of a group of people can be different from other groups; and waste separation behavior 
related factors in each group could be different from other groups. So it is necessary to find out the 
related factors of waste separation behavior of the target group specially.  

During these days, data mining has been involving almost all around. It can be used to reveal 
the implicit knowledge. In this research we also use data mining to find out the related factor of 
waste separation behavior of the groups of people of our interested. Data mining technique we use 
in this research is classification technique. In SSRU, a university in Bangkok, Thailand, there are 
many bins settled down for waste separation but in some bins, the waste is not separated properly. 
If the waste is not separated properly, it will be hard to apply 3Rs to reduce the amount of waste. 
In order to decrease the amount of waste, we need to get waste separation participation from the 
people in the place. The big group of people is students, undergraduate students. Their 
participations to waste separation are needed. The related factors of their waste separation 
behaviors are needed to find out for policy making to increase their waste separation participation. 
This research is finding out the waste separation behavior related factors of undergraduate students 
in SSRU by using a data mining. 

2. Objective 

To find out the waste separation behavior related factors by using a data mining technique.  
 
3. Methodology 

A data mining technique used to find out the waste separation behavior related factors in this 
research is classification technique. The software used in this research is “See5”.  

3.1 Classification technique  

Classification technique is also a machine learning technique which can be used to classify the 
data to pre-classified class. The results from classification technique can be in the form of rule or 
decision tree showing the relationships among the related attributes and the target attribute (class 
attribute). The relationships found can be used to predict the class of the data. In this research, the 
class attribute is waste separation behavior (separate the waste or do not separate the waste). The 
collected data are all processed to find out which attributes relating to class attribute. By using 
classification technique, we will get the related attributes as the related factors of class attribute 
and the relationships among them. 

3.2 Data  

The data collected from three groups of undergraduate students in SSRU. All students were first 
informed the objective of this research, then asked to complete the questionnaire depending on 
their available and willingness to participate. 

This research is finding out the factors relating to waste separation behavior in the society. The 
data collected in this research are about the waste separation in the society. The collected data are 
positive reinforcement, negative reinforcement, norms, many bins types, positive attitude for waste 
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separation in the society, and the thought of the respondents that if they do not separate the waste, 
there will be bad effect on their society. The data are collected by using questionnaire.  

 Seven questions in the questionnaire are follow. 
Question 1: Is there any positive reinforcement of waste separation in the society? 
Question 2: Is there any negative reinforcement of not separating waste in the society? 
Question 3: Is waste separation the society norms? 
Question 4: Are there many bins types in the society? 
Question 5: Do you have positive attitude towards waste separation in the society? 
Question 6: Do you think that if there is no waste separation in the society, there will be bad 

effect on the society? 
Question 7: Do you do waste separation in the society?  

4. Results and discussion 

There are 68 completed responses to the questionnaire.  

4.1 Results from the questionnaire  

Summary of the responses is shown in Figure 1. 
 

 
 

Figure 1. Percentage of the answers in the questionnaire 
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The results in percentage, the higher proportions show follow 
1) No positive reinforcement of waste separation in the society,  
2) No negative reinforcement of not separating waste in the society 
3) Waste separation is not the society norm 
4) There are not enough bins in the society 
5) The respondents have positive attitude on waste separation in the society 
6) The respondents thought that there will be bad effect on the society if they do not separate the 

waste 
7) The respondents separate the waste in the society. 

4.2 Data mining processing  

See5 is used to process the collected data. The collected data are preprocessed and reformatted 
in the proper form for being processed by See5. Question 7 is set as class attribute. 
The results from See5 processing is shown in Figure 2. 
 

 
Figure 2.   Results from data mining 

 
Two rules from decision tree got with 25 % error rate are 
Rule 1: If the respondents think that there will be bad effect on the society from not separating 

waste, then they will separate the waste in the society. 
Rule 2: If the respondents think that there will not be bad effect to the society from not separating 

waste, then they will not separate the waste in the society. 
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If the respondents think that the society will get bad effect from not separating waste, then they 
will separate the waste. Otherwise, they will not separate the waste. This finding is very interesting. 
Bad effect on the society means they will get bad effect as well. No one wants to get bad things, so 
they will act to protect themselves. In this case, they will act to protect their society which means 
to protect themselves. This fact found might be the same in other groups of people. From the fact 
that, everyone loves own life and want to get good thing. This might be common factor for all 
livings.  

The authority could take this finding to set the policy to promote the waste separation 
participation by making them realize that there will be bad effect on the society if they do not 
separate the waste properly; and make them intensify their realization that it is a crisis that they 
need to separate the waste, otherwise, there will be bad effect on their society seriously. Not only 
giving them the knowledge because the knowledge has been already distributed around but also 
making them realize the intensity of the waste problem. And let them know that they can be the 
important part to decrease the waste problem by separating the waste for 3Rs. Moreover, the 
authority needs to set 3Rs programs properly to support their waste separation behavior. One more 
important point is  that there are some factors can inhibit waste separation behavior such as long 
distance to waste bins, not enough bins for separating the waste, no respect to the person who 
separate the waste. In case the person wants to separate the waste but the waste bins are too far to 
reach in a reasonable time, then that person might not separate the waste properly. Or if the person 
wants to separate the waste but there is only one bin in that place, it is impossible to separate the 
waste. Or if the person wants to separate the waste and put into separated bins correctly but the 
other people laugh at that action, finally they will not separate the waste any longer. Or in case, 
everyone in that area separate the waste into the right bins correctly but the person who takes all 
the waste from all bins do not collect them as separated waste but mixed all the waste together in 
only one big bin instead. This means their waste separation actions are nothing because finally all 
the waste is mixed together. These are very sensitive factors which also related to waste separation 
behavior of the people in the area that the authority need to manage all synchronous properly, not 
only for waste separation at source but also take all separated waste get into 3Rs properly obviously 
through the life cycle.  

Once they realize that they can protect themselves from bad effect by separating the waste for 
3Rs, they will participate waste separation. Then the waste problem should be decrease. This study 
can be used as a model for other projects which want to increase the participation of waste 
separation at source. The project is needed to start with finding the related factors of waste 
separation behavior of the people in that area, then taking the factors found to set the policy and 
the programs properly for increasing waste separation participation.  

 There might be other waste separation related factors which are not found in this research 
because the data are not collected in this research. The other factors might have more effect on the 
waste separation behavior of this group, we need to find out more in depth further. 

5. Conclusion 

This research finding is useful for setting the policy and campaign to increase waste separation 
behavior. The results show that the respondents will separate the waste when they think that if they 
do not separate the waste then the society will get bad effect. To increase their waste separation 
participation, we need to let them realize the bad effect from waste problem on the society, and 
inform them that the waste problem can be decreasing by 3Rs which could be well done after waste 
separation at source; and their action in waste separation is very important for 3Rs.   
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Abstract 

In this research, the waste could be separated into four types: hazardous waste, recycle waste, 
organic waste and general waste. There are four color bins for four waste types. The red bin is 
for hazardous waste. The yellow bin is for recycle waste. The green bin is for organic waste.  
The blue bin is for general waste. This expert system is used to inform that in which color 
garbage bin that anyone who is going to dispose the waste should put. The system was evaluated 
in two facets: usefulness and easiness in five level of Likert scale. The evaluation results are 
4.41 and 4.64 in average of usefulness and easiness orderly.  

Keywords: waste separation; expert system; garbage bin selection 

1. Background Problem
During these days, waste problem is around the world and needed to be fixed immediately 

and seriously.  The popular method has been used for decreasing the amount of waste around 
the world is 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle). In order to apply 3Rs effectively, it is necessary 
to separate the waste following 3Rs policy in local area. For example, to reuse the plastic bag, 
the plastic bag which is disposing should be separated from other waste and keep in a special 
bin which make it easy to clean for anyone can reuse it. To reuse plastic milk bottle can be done 
by many methods such as reforming it to be a tree jar, pencil box, shoes container. Moreover, 
plastic waste can be recycled for reusing it in other forms. In order to be reused or recycled, the 
plastic waste is necessary to be separated from the other waste properly, to make it easy to be 
cleaned and managed later. Otherwise, it will be mixed with other waste which is needed to be 
managed as all waste. This means the waste increasing, waste problem increasing, more 
pollution from the waste, and so on. This is why waste separation is very important and 
necessary for 3Rs to decrease the total amount of waste and decrease the problem from the 
waste around the world. If waste separation is not done properly, 3Rs cannot be applied 
effectively, or can be applied with very high cost.  

As seen in many communities that there had been many campaigns to motivate the 
indigenous to participate the waste separation in local areas. Sometimes, we can see many 
posters posted on many boards, many pamphlets, TV broadcast, etc., to promote waste 
separation in many areas, also there are many types of bins sets around in the areas for getting 
the separated waste to decrease the waste problem. The results from these actions found are in 
many different type bins contain the same mixing waste. The waste is not separated properly. 
There is very least of the waste separated correctly. From these facts found, we doubted why to 
be like this and really wanted to know the reason of being this. So we interviewed and 
discoursed some people around about how they dispose the waste in the bin in the area where 
they live and why. The answers got are varies. Some answers are they do not separate the waste 
to put into the separated bins because separating the waste is not their own duties; they should 
not do that; the person who should separate the waste are housekeepers, waste picker, 
housemate, and so on. They do not respect waste separation action. These reasons are big 
obstacles of waste separation at source. 

From our discourse, we also found that some people want to participate the waste separation 
and want to put the separated waste into correct separated bin but they are not sure the waste 
should be dispose in which bin. This is because they see that the waste in each separated bin 
containing many waste types together. Moreover, the number of separated bins in the area is 
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different from other areas. These makes them confusing. Moreover, there are many different 
waste separation methods, different types bins found in many different areas. The same color 
bin in difference area could contain different kind of waste. This make them cannot know that 
the waste which they are disposing should be put in which separated bin. This is why they 
cannot separate the waste and dispose to the right bin correctly in the area. 

Let us consider from the facts found, in some areas, the waste is separated to be only two 
types which are plastic bottle of drinking water, and the other waste. Some areas, the waste is 
also separated into two types but in different methods. Some areas separate the waste into two 
types, which are hazardous waste and other waste. Some areas, separate the waste into two 
types which are organic waste and others. Moreover, in some areas, the waste is separated into 
three types which are plastic waste, hazardous waste, and others; while three types in some 
areas are organic waste, plastic waste and others; some areas are recycle waste, hazardous waste 
and others, etc. More than that even though in some areas, the waste is separated into the same 
types, but different in the bins, some areas use green bin for general waste, while some areas 
use green bin for organic waste. The same color bin in different area could be for different waste 
type. From these facts, we agree that it is hard for the people who want to participate the waste 
separation to dispose the waste in separated bin correctly. When they are in different area, in 
order to dispose the waste in the separated bin correctly, they need to find out the waste 
separation method in that area first. This is also hard to do. 

The objective of this research is supporting the people in this group to make them know that 
they should dispose the waste into which separated bin correctly. As mentioned above that in 
different communities, different areas, the waste separation policies can be different from each 
other. It is hard for the people to know how to separate the waste in that area.  

We found that in a ward in a hospital in Bangkok, Thailand, a housekeeper informed the 
patient with the relatives how to separate the waste in the room. This made both patient and 
relatives can dispose the waste in the separated bin correctly. For the relative who never got 
this information, could not dispose the waste in the separated bin correctly. This leads to idea 
that it is necessary to have someone inform each type of waste should be dispose in which bins 
to make the people can separate the waste and put into the right bin correctly. 

So, we need to have a person who takes responsibility on informing the individual who is 
going to dispose the waste that that waste should be put in which bin in order to do waste 
separation correctly in that place. By using poster, pamphlet to inform the people, it is hard for 
the individual to find out the answer in which bin should put that waste. It takes time to find 
out that information. Moreover, sometimes, in the poster or pamphlet, there is no wanted 
information. In poster, or pamphlet normally have only some example of the waste. If the waste 
which is going to dispose is not be the example in the poster or pamphlet, then he cannot get 
the answer that which bin he should put the waste in. In such a hurry, most people don’t want 
to spend much time to find out the answer that which bin they should put the waste in. This is 
why waste separation could not be done properly. To have a person informs the others that the 
waste which is disposing should be put in which bin, takes cost every day. This option cannot 
be in used for long.  

During these days there are many computer applications used around. A computer program 
which work like a human expert who has a specific knowledge and can use that knowledge to 
inform the user to perform a specific task which needed to use a specific knowledge. This kind 
of computer program is called as Expert Systems. There are many expert systems have been 
used such as (Al-Hajji, AlSuhaibani, & AlHarbi, 2019; Arsene, Dumitrache, & Mihu, 2015; 
Bursuk, Demirci, & Korpinar, 2016; Chen, Hsu, Liu, & Yang, 2012; Kaimal, Metkar, & G, 
2014; M.Ahmed, Alfonse, Aref, & M.Salem, 2015; Tan, Tan, & Abdullah, 2018). Many Expert 
systems are used in environmental field as seen in (Ahmed & Zulquernain, 2009; Al-Ani, Sidek, 
Desa, & Basri, 2012; Alani, Basri, Abdullah, & Ismail, 2009; Bernardo, Souza, Nascimento, 
Kaipper, & Alvim, 2014; Bielecka & Król-Korczak, 2010; Buche & Querrec, 2011; Cheng, 
Yang, & Chan, 2003; Gonciarz, 2014; Hakansson, 2004; Kabbashi, Fakhru`l-Razi, Suleyman, 
& Salamin, 2006; Nasiri, Maqsood, Huang, & Fuller, 2007; Ooshaksaraie & Basri, 2011; Oprea 
& Dunea, 2010; Page, 1990; Rachida & Samia, 2013; Rolón-Aguilar, Ríos-Gerardo, Cabrera-
Cruz, Torres-Martínez, & Rolón-Aguilar, 2018; Ştefănescu, Ştefănescu, Ungureanu, 
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Constantinescu, & Barbu, 2011; Thomas, Tamblyn, & Baetz, 1990). So we can use an expert 
system works as a person who informs the people in which bin should dispose the waste.  

This research is development of an expert system working as a human who inform the user 
in which bin should dispose the waste. Waste separation method in the knowledge base in this 
expert system is the method generally used in many areas, which is the waste is separated into 
four types (hazardous waste, organic waste, recycle waste, other waste (general waste)). Each 
waste type will be put in each specific color bin. There are four color bins which are Red, Green, 
Yellow and Blue. Red bin is for hazardous waste. Green bin is for organic waste. Yellow bin is 
for recycle waste. Blue bin is for other waste. The expert system will inform the user that the 
waste should be dispose in which color bin. This system can be used by any device connecting 
to the internet such as personal computer, smartphone, tablet, computer notebook, etc. For the 
other communities where the waste separation policies are different, this system can also be 
applied by changing the knowledge in the system following by the waste separation policies in 
that area.  

This system can also be guideline for setting up waste separation the policy in selecting the 
bin color for each waste type in other communities. In case, all communities use the same waste 
separation method with the same set of color bin, this expert system can be used in all 
communities by no need to change anything. Making waste separation getting better, 3Rs could 
be used better, could lessen waste problem.  

 
2. Objective 

The research objective is to develop an expert system to inform the user which color bin 
should be put the waste in, and to be a guideline for activating motivation in policy decision 
making in bin color selection for waste separation in each community. 

 
3. Methodology 

The method used is the expert system development method. After finishing the expert system 
development, the expert system is evaluated by the users in two facets: easiness and usefulness. 
3.1 Expert System Development  

Expert system consists of three main parts which are 
1. Knowledge base: using rule base representation technique. There are 66 rules about the 

waste and the color bin 
2. Inference engine: using forward chaining technique.  
3. User interface. In this system designed to use dropdown list box, and edit box. The user 

selects the waste from dropdown list box, then the system will display the color of the bin in 
which should put the waste. 
3.2 System evaluation 

After fully system developed, the system is evaluated by 22 users in two facets: easiness and 
usefulness. 

 
4. Results and discussion 

There are two part of the results which are the expert system developed and system 
evaluation results. 
4.1 Developed expert system 

The developed expert system is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Garbage bin selection expert system for waste separation  

The user uses the system by selecting the waste from dropdown list box, then the system 
will show the bin color for that waste. For example, the user selects food waste from dropdown 
list box, then the system will show the bin color in green with the text “green” in the box below 
as shown in Figure 2. 
 

 

Figure 2.  The system shows green bin 

In case, the user selects battery from dropdown list box, the system will show the bin color 
in red with the text “red” in the box below as shown in Figure 3. 
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Figure 3. The system shows red bin 

In case, the user selects candy wrap plastic from dropdown list box, the system will show 
the bin color in blue with the text “blue” in the box below as shown in Figure 4. 

 

 

Figure 4. The system shows blue bin 

In case, the user selects soda can from dropdown list box, the system will show the bin color 
in yellow with the text “yellow” in the edit box below as shown in Figure 5. 
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Figure 5. The system shows yellow bin 

4.2 System evaluation results 

This expert system is evaluated by 22 users in two facets: easiness and usefulness in five 
level of Likert scale (1=least, 5=most). The evaluation results are shown in Table1. 

Table 1. The evaluation results in easiness and usefulness 

Likert scale 1 2 3 4 5 
usefulness 0 1 2 6 13 
easiness 0 1 0 5 16 

The average in usefulness and easiness are 4.41 and 4.64 orderly. 

In the facts that there are different waste separation methods in different places depending 
on different policies. For example, some communities, waste is separated in to only two types; 
some places, the two types are plastic bottle and others, while in some places are recycle waste 
and other waste; in some places are hazardous waste and other waste; in some places are tin 
can and other waste; some places are paper box waste and other waste. for some places, the 
waste is separated in to three types in different styles, such as seen in some places separate the 
waste to be plastic waste, paper waste and others; some places to be hazardous waste, recycle 
waste and others; in some places to be plastic waste, paper waste, and others waste; in some 
places separate the waste as organic waste, hazardous waste, and other waste, and so on. In 
some places, the waste is separate into four types, with the different four types. While in some 
places the waste is separated in to five types with the different five types. Some places, the 
waste is separated in to six types, seven types, and so on.  In some places, the waste is separated 
to many details types such as tin waste, plastic bag waste, plastic bottle waste, glass waste, 
paper waste, foam waste, organic waste, hazardous waste, general waste, etc.   There are many 
different waste types defined in many different places. And there are different waste separation 
methods in different places even though the number of waste type are the same. All difference 
depends on many factors such as the local policies. Moreover, about the color of the bins can 
be different from the other places. Some places, we find that the blue bin is for the general 
waste, while in some places, the blue bin is for organic waste. Some places, the green bin is for 
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organic waste while in some places, the green bin is for general waste. For bin’s color is for 
different waste type in different places.   

For the people who want to separate the waste to dispose in the right separated waste bins. 
In their local area, there is a waste separation method, but when they are in the other places 
where have different waste separation methods or different waste color bins, these make them 
hard to separate the waste and dispose in to the right bin following the waste separation method 
in that place. By using an expert system for being a consultant for the users that the waste in 
the user’s hand should be disposed in which color bin make the user can dispose the waste in 
to the right bin in that place correctly easily. The user does not need to know the waste 
separation policy in that place, does not need to know what color bin is used for which waste 
type in that place. The user can only ask the expert system that the waste in hand should dispose 
inn which color bin. And that’s it. This can make the user which really want to separate the 
waste and dispose to the proper bin easily and correctly. The user using the expert system by 
no need to spend some time to find out the information for waste separation in the places from 
the poste nearby or pamphlet which the user night not be able to find out the information that 
the waste in the hand should dispose in to which color bin. 

The expert system is a prototype for supporting the user to separate the waste type and 
dispose in to the right bin correctly easily. Even though in the place where using different waste 
separation policy, the expert system can still be used with something needed to be done before. 
The knowledge in the knowledge base of the system is needed to be adjust to be follow the 
waste separation policy in that place and make sure that all the knowledge in the knowledge 
system of the expert system is correct before being in use in that place. 

This research is also a guideline for making decision in the policy setting to select the bin 
color for waste separation in the communities. If all communities use the same waste separation 
method and use the same bin color for the same waste type as set in the knowledge base of this 
expert system, then all communities can use this expert system by no need to change anything. 
Using this expert system will for only the first time of disposing that waste type to get the 
answer that which color bin should be put in. After that for a while, the users will acquaint with 
waste separation action and the color bin, after that using this expert system is not necessary 
any longer. The expert is needed for only the user want to dispose the waste which is rarely to 
dispose. This developed expert system work online, the user can use this expert system via 
internet connection from any devices such as smart phone, personal computer, tablet, computer 
notebook. 

6. Conclusion
This garbage bin selection expert system is useful and can be used easily. This system can

work as a human expert in waste separation in the area who can inform the user in which color 
bin should put the waste. This system can support the user who want to dispose the waste into 
the separated bin correctly but does not know the waste separation policy in the place. This 
expert system can be a prototype of expert system development for using in the other areas 
which have different waste separation policies. The other area which have different waste 
separation method can use this system by changing the knowledge in the system following the 
waste separation method in that place. 
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและไดอะตอมในชุมชีพแบบยึดเกาะ 
เพ่ือหาแนวโนมในการประยุกตใชในการประเมินคุณภาพน้ํา 
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email: ekkachai_y@hotmail.co.th 

บทคัดยอ 
การศึกษาความหลากหลายของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบยึดเกาะหิน (epilithic) ยึดเกาะเม็ดทราย 

(epispamic) และยึดเกาะพืช (epiphytic) และคุณภาพนํ้าบางประการในแมนํ้าวัง จังหวัดลําปาง ในเดือนกรกฎาคม 
พฤศจิกายน 2560 และเดือน มีนาคม 2561 โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 5 จุด พบไดอะตอมท้ังหมด 22 สกุล 42 ชนิด  
เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Canonical correspondence analysis (CCA) เพ่ือหา
แนวโนมชนิดของไดอะตอมในชุมชีพแบบยึดเกาะแตละแบบน้ันพบวามีความคลายคลึงกันกลาวคือไดอะตอมในชุมชีพแบบยึด
เกาะท้ังสามแบบความสัมพันธเชิงบวกระหวางไดตอมพ้ืนทองนํ้าชนิด Achnanthidium straubianum, Cymbella pavar,  
Cymbella turgidula, Encyonema silesiacum, Gomphonema lagenula, Gomphonema javanicum, 
Gomaphonema subminutum, Navicula cryptocephala กับคาความเปนดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณไนเตรต 
ปริมาณฟอสเฟตมีแนวโนมท่ีสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าท่ีมีการปนเปอนของมลสารได  นอกจากน้ันแลวยังพบ
ค วาม สั ม พั น ธ เ ชิ งล บ ระ ห ว า ง  Cymbella tumida, Encyonema leei, Encyonema yuwadeeanum Navicula 
cataracta และ Navicula microcephalum กับปริมาณไนเตรต ปริมาณฟอสเฟต คาการนําไฟฟา คาความเปนดางและ
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย และไดอะตอมดังกลาวขางตนยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ซึ่ง
เปนมีแนวโนมในการใชเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าท่ีมีการปนเปอนต่ําหรือนํ้าท่ีดีได 

คําสําคัญ : คุณภาพนํ้า, ไดอะตอม, ชุมชีพแบบยึดเกาะ 
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Abstract 

The study of relationship between water properties with benthic diatom communities 
( epilithic, epipsamic and epiphytic from 5 sampling sites in the upper and middle parts of 
Wang River, Lampang Province.  The samples were in collected and investigated in July 
November 2017 and March 2018. Twenty-two Genus were found and classified to forty two 
species. Dominant species (relative abundance >1% ) were used for evaluated the relationship 
in each benthic communities using canonical correspondence analysis (CCA) . The resulted 
showed similar correlation in each communities which Achnanthidium straubianum, 
Cymbella pavar, Cymbella turgidula, Encyonema silesiacum, Gomphonema lagenula, 
Gomphonema javanicum, Gomaphonema subminutum, Navicula cryptocephala had a 
positive correlation with alkalinity, conductivity, nitrate and phosphate which could be used 
for indicate contamination of pollutant in natural water resources. Furthermore, the result of 
CCA also showed the diatom with trend to indicated low contamination of nutrient and total 
coliform bacteria due to negative correlation between Cymbella tumida, Encyonema leei, 
Encyonema yuwadeeanum Navicula cataracta and Navicula microcephalum.  However, the 
using of diatom in benthic community for indicate water quality should consider with the 
type of benthic communities which could be effected to the difference of limiting factor, 
physico-chemical properties and also the diatom distribution in each benthic communities. 
 
Keywords: water quality, diatom, benthic communities 
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บทนํา 
ไดอะตอมเปนกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีจัดอยูในดิวิช่ัน Bacillariophyta โดยสิ่งมีชีวิตกลุมน้ีถูกแบงออกเปน 2 ประเภทตาม

ลักษณะรูปราง โดยกลุมท่ีมีลักษณะรูปรางท่ีสมมาตรในแนวรัศมี (radial symmetry) จะเรียกวาเซนทริคไดอะตอม (centric 
diatom) สวนอีกกลุมจะเรียกวาเพนเนทไดอะตอม (pennate diatom) สมมาตรในแนวซายขวา (bilateral symmetry) 
ผนังเซลลของไดอะตอมสามารถคงตัวอยูไดถึงแมวาเซลลน้ันจะตายไปแลวเน่ืองจากผนังเซลลจะประกอบไปดวยสารประกอบ
จําพวกซิลิกาซึ่งเซลลหน่ึงเซลลของไดอะตอมมักถูกเรียกวา ฟรัสตูล (frustule) เซลลของไดอะตอมจะมีลักษณะคลายจาน
เพาะเช้ือประกบกันโดยประกอบดวยฝา (valve) ท้ังหมด 2 ฝา โดยฝาท่ีมีขนาดใหญกวาจะเรียกวา อีพิวาลว (epivalve) และ
ฝาท่ีมีขนาดเล็กกวาจะเรียกวาเรียกวา ไฮโปวาลว (hypovalve) ฝาท้ังสองฝาจะถูกยึดโดย ซิงกูลัม (cingulum) เพ่ือไมใหฝา
ท้ังสองฝาแยกออกจากกันในขณะท่ีไดอะตอมมีชีวิตอยู บนผนังเซลลของไดอะตอมจะมีลวดลายท่ีเกิดจากรูขนาดเล็ก 
(punctae) ซึ่งจะเรียงกันเปนแถวหรือลวดลาย (striae) รวมไปถึงรองตามยาวของผนังเซลล (raphe) ซึ่งไดอะตอมแตละชนิด
จะมีลวดลายและองคประกอบตางๆ ท่ีแตกตางกัน (John et al., 2002; Mann, 2010). 

ในระบบนิเวศแหลงนํ้า ไดอะตอมจะถูกแบงออกเปน 2 กลุมตามลักษณะการดํารงชีวิต ไดแก ไดอะตอมกลุมท่ี
ดํารงชีวิตแบบลองลอยอยูในมวลนํ้า (planktonic diatoms) และไดอะตอมกลุมท่ีดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ (benthic diatom) 
ไดอะตอมในกลุมแรกสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดอิสระในแหลงนํ้าไดและยังสามารถเคลื่อนท่ีไดโดยการใชการควบคุมแรงดันของ
ของเหลวภายในเซลล (osmotic pressure) เพ่ือเคลื่อนท่ีซึ่งมักพบไดอะตอมกลุมน้ีในระบบนิเวศนํ้าไหล ในขณะท่ีไดอะตอม
กลุมท่ีดํารงชีวิตแบบยึดเกาะ จะมีการสรางแผนเมือก (mucilage pad) หรือ ทอเมือก (mucilage tube) เพ่ือยึดเกาะกับวัตถุ
ใตพ้ืนทองนํ้าพรอมกับดูดซับเอาสารอาหารจากธรรมชาติมาใชในกิจกรรมของเซลล ซึ่งในการยึดเกาะของไดอะตอมท่ีดํารงชีวิต
แบบยึดเกาะน้ีทําใหเกิดชุมชีพแบบยึดเกาะ (benthic community) โดยชุมชีพแบบยึดเกาะดังกลาวสามารถแบงออกไดตาม
ลักษณะของวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าไดแก พืช (epiphytic) กอนหิน (epilithic) เม็ดทราย (epipsamic) พ้ืนดินใตพ้ืนทองนํ้า 
(epipelic) และบนตัวสัตว (epizootic) (Joseph and  Pattrik, 2011; Rimet, 2012) ในปจจุบันไดอะตอมเปนกลุมสิ่งมีชีวิต
ท่ีมีการศึกษาเพ่ือการนํามาใชเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าในระบบนิเวศนํ้าไหลกันอยางตอเน่ืองโดยเปนการประยุกตใชความ
หลากหลาย ชนิด ปริมาณของไดอะตอมในชุมชีพแบบยึดเกาะท่ีแตกตางกันอันเน่ืองมาปจจัยทางสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน แต
อยางไรก็ตามการกระจายตัวของไดอะตอมในชุมชีพแตละประเภทก็ยังมีความแตกตางตางกันถึงแมวาจะอยูในบริเวณเดียวกัน
เน่ืองจากไดอะตอมแตละชนิดจะมีความสามารถในการยึดเกาะกับวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าท่ีแตกตางกัน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการใชได
อะตอมเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้า ดังน้ันในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยใชไดอะตอมเปนตัวบงช้ีน้ันจําเปนท่ีจะคํานึงถึง
การเลือกใชชุมชีพแบบยึดเกาะท่ีเหมาะสม (Fisher and Dunbar, 2007) 

จากท่ีไดกลาวมาในสวนของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกตในเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าน้ัน
จะเห็นไดวาในแตละพ้ืนท่ีจะมีความหลากหลายของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท่ีแตกตางกันรวมไปถึงดัชนีบงช้ีท่ีไดจากแตละ
การศึกษาก็จะแตกตางออกไป ซึ่งข้ึนอยูกับลักษณะของภูมิประเทศพ้ืนท่ีโดยรอบ จึงมีความเปนไปไดวาสามารถทําใหเกิดความ
หลากหลายของไดอะตอมพ้ืนทองท่ีแตกตางออกไปจากเขตพ้ืนท่ีอ่ืนซึ่งมีความจําเปนในการท่ีจะเขาไปทําการศึกษาเพ่ือใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีรวมไปถึงคุณภาพนํ้าท่ีจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงชนิดและ
ปริมาณของไดอะตอมและการนํ้ามาใชเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าเพ่ือการจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพยึดเกาะแบบตางๆและคุณภาพนํ้า
2. เพ่ือหาแนวโนมในการนําไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพยึดเกาะแบบตางๆ ในการประยุกตใชเพ่ือ
การบงช้ีคุณภาพนํ้า           

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาในบริเวณแมนํ้าวังท่ีไหลผานอําเภอวังเหนือและอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดย

กําหนดจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 5 จุดเก็บตัวอยาง (ภาพท่ี 1) ท้ังหมด 3 ครั้งเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2560 และเดือน 
มีนาคม 2561การศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมถึงชนิดและปริมาณของได
อะตอมในชุมชีพยึดเกาะแบบตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การเก็บน้ําตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ในการวิจัยครั้งน้ีจะทําการเก็บขอมูลและตัวอยางนํ้าในชวงเวลาท่ีกลาวไวในขางตน รวมไปถึงการเก็บขอมูลของ

ลักษณะโดยรอบของจุดเก็บตัวอยาง ลักษณะการใชประโยชนพ้ืนท่ี ซึ่งการเก็บขอมูลและวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ
และเคมีบางประการสามารถทําการวิเคราะหในภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิของนํ้าและอากาศ ความเร็วกระแสนํ้า คาการนํา
ไฟฟา คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ความเปนดาง ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนและปริมาณออรโธ
ฟอสเฟต (APHA, AWWA and WPCF, 1998.)2. การวิเคราะหขอมูล เปนสวนท่ีระบุใหทราบวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ท้ัง
เชิงปริมาณ และคุณภาพ ท้ังน้ีข้ึนกับลักษณะของการวิจัยแตละประเภท หรือตามแตละสาขาท่ีเก่ียวของ  

2.การเก็บตัวอยางและวินิจฉัยชนิดของไดอะตอมพ้ืนทองน้ํา 
ในการเก็บตัวอยางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าจะทําการสุมเก็บตัวอยางวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าโดยใชแปลงจตุรัส (Quadrat) 

ขนาด 5x10 เมตร แลวสุมเลือกวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าไดแก หิน พืชนํ้าและเม็ดทรายข้ึนมาท้ังหมดอยางละ 3 ซ้ํา แลวใชแปรงสีฟน
ปดผิวของวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าโดยคลุมพ้ืนท่ีผิวดวยพลาสติคท่ีมีการตัดซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 10 ตารางเซนติเมตร หลังจากน้ัน นํา
ตัวอยางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท่ีไดมาทําการทําความสะอาดโดยดวยกรด HNO3 เขมขน 15 นาที แลวตมตอดวย H2O2 30% 
15 นาที แลวปรับนํ้าตัวอยางท่ีไดใหท่ีความเปนกรดเบสเทากับ 7 ดวยนํ้ากลั่น เมื่อไดตัวอยางแลวจะนําตัวอยางท่ีไดมาทํา
สไลดถาวรโดยใช Naphrax เปนสาร mounting reagent แลวนําไปถายภาพใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบท่ี
กําลังขยาย 1000 เทา (Rott et al.,1997) ในสวนของการวินิจฉัยชนิดจะทําโดยการนําภาพถายของตัวอยางไดอะตอมพ้ืนทอง
นํ้าใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบมาทําการวินิจฉัยชนิดโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดวยเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 
Krammer and Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b) เปนตน 

3.การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ในสวนของการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจะนําขอมูลเก่ียวกับชนิด ปริมาณของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในแตละชุมชีพเพ่ือ

หาความสัม พันธระหวางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้ ากับคุณ ภาพ นํ้าบางประการ โดยการวิเคราะห แบบ Canonical 
correspondence analysis (CCA) เพ่ือหาไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าชนิดท่ีมีแนวโนมในการนํามาใชเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าได 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงจุดเก็บตัวอยางในแมวังในการวิจัยสวนท่ีผานอําเภอเมืองปานและอําเภอเมือง 
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ผลการวิจัย 
ในสวนของการศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบตางๆ โดยใช ดัชนี

ความหลากหลาย(Shannon Wiener’s Diversity Index) และความสม่ําเสมอของการกระจายตัว (species evenness) 
พบวาในการวิจัยครั้งน้ีพบไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท้ังหมด 22 สกุล ไดแก    Acnanthidium, Caloneis, Coconeis, 
Cyclotella, Discostella, Cymbella, Cymbopleura, Diploneis, Encyonema, Fragilaria, Frustulia, 
Gomphonema, Gyrosigma, Navicula, Pinnularia เมื่อทําการวิเคราะหความหลากหลายและความสม่ําเสมอของการ
กระจายตัวโดยแยกตามลักษณะของชุมชีพแตละประเภทพบวาในสวนของชุมชีพแบบยึดเกาะหินจะมีคาดัชนีความหลากหลาย
(Shanon Weiner diversity index) อยูในชวง 0.31-1.02 การความสม่ําเสมอของการกระจายตัวอยูในชวง 0.44-0.90 โดย
ในชุมชีพแบบยึดเกาะหินจะพบไดอะตอมท้ังหมด 42 ชนิด และเปนชนิดเดน (>1% relative abundance) ท้ังหมด 15 ชนิด 
ไดแก C. turgidula, C. tumidula, E. silesiacum, E. yuwadeeanum, E. leei, G. subclavatum, G. javanicum, G.  
lagenula, N.  microdigitoradiata , N.  rostellata, N.  cryptotenella, N.  palea, P.  frequentissimum, P. 
rostratum, P. lanceolatum  ในสวนของชุมชีพแบบยึดเกาะเม็ดทรายมีคาดัชนีความหลากหลาย (Shanon Weiner 
diversity index) อยูในชวง 0.33-0.89 การความสม่ําเสมอของการกระจายตัวอยูในชวง 0.31-0.88 พบไดอะตอมท้ังหมด 29 
ชนิด และเปนชนิดเดน (>1% relative abundance) ท้ั งหมด 11 ชนิด ไดแก  A. straubianum, C. turgidular, E. 
silesiacum, E. yuwadeeanum, E. leei, G. minutum, G. lagenula, G. scalproides, N. microdigitoradiata , N. 
cataracta, N. rostellata, P. lanceolatum และในสวนของชุมชีพแบบยึดเกาะพืช มีคาดัชนีความหลากหลาย(Shanon 
Weiner diversity index) อยูในชวง 0.18-0.94 การความสม่ําเสมอของการกระจายตัวอยูในชวง 0.31-0.84 พบไดอะตอม
ท้ังหมด 31 ชนิด และเปนชนิดเดน (>1% relative abundance) ท้ังหมด 12 ชนิด ไดแก A. straubianum, C. parva, E. 
silesiacum, E. yuwadeeanum, E. leei, N. microdigitoradiata, N. cataracta, N. simulata, N. rostellata, N. 
cryptotenella, P. lanceolatum (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 ดัชนีความหลากหลาย (Shanon Weiner diversity index) ความสม่ําเสมอของการกระจายตัวและจํานวนชนิด
ของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแตละประเภทของแมนํ้าวัง  
(WK = วังแกว, MM = เมืองมาย, TC = ทาโทกมลคลชัย, SPD = สะพานดํา, KK = เกาะคา) 

  ชุมชีพยึดเกาะหิน ชุมชีพยึดเกาะทราย ชุมชีพยึดเกาะพืชนํ้า 
จุดเก็บ
ตัวอยาง 

Index Evenness Num.Spec. Index Evenness Num.Spec. Index Evenness Num.Spec. 

WK1 0.66 0.60 13.00 0.76 0.65 15.00 0.76 0.68 13.00 

MM1 0.93 0.68 23.00 0.89 0.85 11.00 1.11 0.83 22.00 

TC1 0.59 0.59 10.00 0.48 0.44 12.00 0.67 0.60 13.00 

SPD1 0.72 0.60 16.00 0.61 0.59 11.00 0.50 0.50 10.00 

KK1 0.88 0.69 19.00 0.33 0.31 12.00 0.30 0.31 9.00 

WK2 0.76 0.70 12.00 0.74 0.68 12.00 0.68 0.75 8.00 

MM2 1.00 0.90 13.00 0.70 0.83 7.00 0.94 0.82 14.00 

TC2 0.28 0.40 5.00 0.46 0.50 8.00 0.54 0.69 6.00 

SPD2 0.29 0.37 6.00 0.39 0.50 6.00 0.23 0.38 4.00 

KK2 0.81 0.75 12.00 0.41 0.39 11.00 0.18 0.38 3.00 

WK3 0.67 0.64 11.00 0.65 0.65 10.00 0.63 0.70 8.00 

MM3 1.02 0.91 13.00 0.61 0.88 5.00 0.99 0.84 15.00 

TC3 0.65 0.83 6.00 0.51 0.57 8.00 0.61 0.68 8.00 

SPD3 0.31 0.44 5.00 0.49 0.71 5.00 0.50 0.64 6.00 

KK3 0.73 0.76 9.00 0.37 0.40 8.00 0.28 0.46 4.00 
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ภาพท่ี 2 ภาพถายใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบกําลงัขยาย 1000 เทาของไดอะตอมพ้ืนทองน้ําชนิดเดนในแมน้ํา

วังท้ัง 5 จุดเก็บตัวอยางของแมน้ําวัง ในเขตอําเภอวังเหนือ เมืองและอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
(1 -8) Achnanthidium straubianum (7 -8) Encyonopsis leei K. Krammer (9 ,11) Encyonema 
yuwadeeanum Yana & Mayama ( 1 1 )  Gomphonema javanicum Hustedt ( 1 2 )  Cymbella 
tumidula Grunow (13 ) Cymbella turgidula Grunow in Cleve & Möller (14 ) Gomphonema 
lagenula Kützing ( 1 5 )  Encyonema silesiacum  Crawford & Mann ( 1 6 )  Navicula 
microdigitoradiata Lange-Bertalot (1 7 )  Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) 
Lange-Bertalot (18) Planothidium rostratum (Østrup) H. Lange-Bertalot 
 
เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธของไดอะตอมพ้ืนทองในชุมชีพแบบยึดเกาะท้ังสามแบบและคุณภาพนํ้าบาง

ประการ โดยใชการวิเคราะหทางสถิติแบบ Canonical correspondence analysis (CCA) โดยใชโปรแกรม Multivariate 
Statistic Package (MVSP) เวอรช่ัน 3.1 เพ่ือหาแนวโนมชนิดของไดอะตอมท่ีสามารถบงช้ีคุณภาพนํ้าโดยเลือกไดอะตอมท่ี
การกระจายตัวท้ังหมดมากกวา 1 เปอรเซ็นต (>1% relative abundant) พบวา ในชุมชีพท้ังสามแบบมีความสัมพันธระหวาง
ไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าและคุณภาพนํ้าท่ีคลายคลงึกัน กลาวคือชุมชีพแบบยึดเกาะหินพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางไดตอมพ้ืน
ทองนํ้าชนิด Planithidium rostratum, Navicula cryptocephala, Cymbella turgidula, Gomphonema lagenula, 
Gomphonema javanicum, cymbella, Gomaphonema subminutum กับคาความเปนดาง คาการนําไฟฟา คาความ
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เปนดาง ปริมาณไนเตรต (ภาพท่ี 3) ในสวนของชุมชีพแบบยึดเกาะเม็ดทรายพบความสัมพันธเชิงบวกระหวาง Navicula 
rostellata, Encyonema silesiacum, cymbella pavar, Achnanthidium straubianum, Navicula 
cryptocephala, กับคาการนํากระแสไฟฟา ปริมาณฟอสเฟตและไนโตรเจน (ภาพท่ี 4) และชุมชีพแบบยึดเกาะพืชพบ
ความสัม พันธ เชิงบวกระหวาง Cymbella turgidula, Gomphonema lagenula, Achnanthidium straubianum, 
Encyonema silesiacum, Navicula rostellata, Gyrosigma scalproides, planothidium rostratumกับปริมาณไน
เตรตและฟอสฟอรัส คาการนํากระแสไฟฟา คาความเปนกรด-ดางและปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (ภาพท่ี 5) 
นอกจากน้ันแลวยังพบความสัมพันธระหวางไดอะตอมและคุณภาพนํ้าท่ีมีความคลายคลึงกันระหวางชุมชีพแบบยึดเกาะท้ังสาม
แบบกลาวคือในชุมชีพยึดเกาะหินพบความสัมพันธเชิงลบระหวาง Cymbella tumida, Encyonema leei, Encyonema 
yuwadeeanum และ Navicula microcephalum กับปริมาณไนเตรต คาการนําไฟฟา คาความเปนดางและปริมาณโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย (ภาพท่ี 3) สวนชุมชีพแบบยึดเกาะเม็ดทรายและพืชพบความสัมพันธเชิงลบระหวางไดอะตอมชนิด 
Encyonema leei, Encyonema yuwadeeanum, Navicula cataracta, Navicula microcephala  กับปริมาณ ไน
เตรต ปริมาณฟอสเฟตและคาการนําไฟฟาและไดอะตอมดังกลาวขางตนยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้า (ภาพท่ี 4-5) 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบยึดเกาะหิน (epilithic) กับคณุภาพนํ้าบางประการใน  
 จุดเก็บตัวอยางท้ัง 5 จุดของแมนํ้าวัง 
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ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบยึดเกาะเม็ดทราย (epispamic) กับคุณภาพนํ้าบางประการ
ในจุดเก็บตัวอยางท้ัง 5 จุดของแมนํ้าวัง 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบยึดเกาะพืช (epiphytic) กับคุณภาพนํ้าบางประการในจุด
เก็บตัวอยางท้ัง 5 จุดของแมนํ้าวัง 
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สรุปและอภิปรายผล 

เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแบบยึดเกาะแตละแบบพบวามีความแตกตางกันของ
ชนิดเดนของไดอะตอมในแตละชุมชีพ ไมมากนัก อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบตามคาดัชนีความหลากหลายในแตละชุมชีพแลวจะ
พบวาชุมชีพแบบยึดเกาะหินจะมีความหลากหลายท่ีมากกวาชุมชีพแบบยึดเกาะกับพืชและเม็ดทรายตามลําดับ เน่ืองจากชุมชีพแบบ
ยึดเกาะแตละประเภทไดรับผลจากตําแหนงท่ีอยูในแหลงนํ้าซึ่งสงผลใหเกิดการหมุนเวียนหรือรับสัมผัสของมวลนํ้าท่ีตางกัน กลาวคือ
ปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดการเจริญเติบโตของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าคือแสงและอุณหภูมิซึ่งชุมชีพแบบยึดเกาะแตละประเภทไดรับผลท่ี
แตกตางกันเชนกัน ในสวนของชุมชีพแบบยึดเกาะหินน้ันจะมีพ้ืนท่ีท่ีใชยึดเกาะของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท่ีมากกวาจึงทําใหการรับ
แสงรวมไปถึงอุณหภูมิท่ีไดจากแสงแดดท่ีแผลงสูแหลงนํ้ารวมไปถึงรับสัมผัสกับคุณภาพนํ้าท่ีเปลีย่นแปลงไปไดอยางท่ัวถึงจึงทําใหมี
การกระจายตัวและความหลากหลายของไดอะตอมมีความหลากหลายมากกวาเมื่อเทียบกับชุมชีพแบบยึดเกาะพืชและเม็ดทราย
เน่ืองจากพ้ืนท่ีผิวในการยึดเกาะจะมีนอยกวารวมไปถึงมีการบดบังของแสงอันเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของสวนตางๆของพืช 
(Opute, 2002) อยางไรก็ตามไดอะตอมท่ีกระจายตัวอยูในชุมชีพแบบยึดเกาะเม็ดทรายสามารถมีการเคลื่อนท่ีเขาหาแสงเพ่ือใชแสงใน
การสังเคราะหอาหารรวมไปถึงเปนการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม (lander et al., 2018) นอกจากอุณหภูมิและแสงท่ีสงผลตอ
การเจริญเติบโตอุณหภูมิของนํ้ายงัสงผลตอคุณภาพนํ้าพารามิเตอรอ่ืนๆ ดวย เชน ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในนํ้าซึ่ง
มักจะเกิดบริเวณท่ีแสงสองลงไปในนํ้าไดถึง (Photic Zone) ซึ่งสงผลตอการกระจายตัวของไดอะตอมในชุมชีพแตละแบบ (Johannes et 

al., 2018) และยังสงผลตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถทําใหเกิดการเพ่ิมหรือลดอัตราการหายใจในระบบนิเวศ รวมถึงการ
เปลี่ยนรูปของสารประกอบตาง ท้ังท่ีเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือปฏิกิริยาเคมีในแหลงนํ้า เชนการเปลี่ยนรูปของสารประกอบไนโตรเจน การ
เปลี่ยนรูปของสารประกอบฟอสเฟต เปนตน (Smol and Stoermer, 2010) โดยชุมชีพแตละแบบจะมีการหมุนเวียนหรือเกิดปฏิกิริยา
ดังท่ีกลาวมาขางตนท่ีตางกันจึงทําใหการกระจายตัวของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท่ีตางกัน อยางไรก็ตามชุมชีพท่ีสามารถรับสัมผัสกับ
คุณภาพนํ้าในพารามิเตอรตางๆ ในแหลงนํ้าไดอยางท่ัวถึงและมีความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอยางชัดเจนควรอยูในบริเวณท่ีมีปจจัย
จํากัดท่ีสําคัญในระบบนิเวศน่ันก็คือแสง ซึ่งเปนแหลงพลังท่ีสําคัญท่ีมีตอระบบนิเวศทําใหการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตเปนไปไดดวย
ความสมดุลชุมชีพแบบยึดเกาะใดๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตควรอยูในบริเวณท่ีมีสามารถรับแสงไดท่ัวถึง
เพ่ือความสมบูรณของระบบนิเวศและในแงของการประยุกตใชไดอะตอมพ้ืนทองเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าน้ันควรมีการคํานึงถึงปจจัย
ของแสงเชนกันสวนในปจจัยรองลงมาคือพ้ืนท่ีผิวท่ีมีความสําคัญในการยึดเกาะโดยเฉพาะในแหลงนํ้าไหล ซึ่งสิ่งมีชีวิตท่ีจะใชเปน
ดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าท่ีดีน้ันจําเปนท่ีจะตองมีความสามารถในการยึดเกาะกับวัตถุใตพ้ืนทองนํ้า และวัตถุไดพ้ืนทองนํ้าควรจะตองเปน
วัตถุท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงรวมไปถึงตองไมสามารถลอยนํ้าได หากวัตถุใตพ้ืนทองนํ้าไมมีความเหมาะสมดังท่ีกลาวมาแลวน้ันก็
สามารถทําใหความเท่ียงตรงในการบงช้ีคุณภาพนํ้าน้ันไมดีเทาท่ีควร 

ท้ังน้ีความแตกตางของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความแตกตางระหวางลักษณะของชุมชีพแบบตางๆ ดังท่ีได
กลาวมาขางตน รวมถึงปจจัยทางกายภาพของแหลงนํ้าท่ีสงผลตอคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพเคมีท่ีแตกตางในแตละชุมชีพทํา
ใหเกิดการกระจายตัวของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าท่ีตางกันดังท่ีไดกลาวในสวนของการเปรียบเทียบความหลากหลายในชุมชีพแต
ละแบบ แตอยางไรก็ความสัมพันธระหวางไดอะตอมกับคุณภาพนํ้าท่ีไดน้ันจะมีความคลายคลึงกันในแงของสกุลของไดอะตอม
ท่ีพบจะเปนสกุลท่ีมักพบในแหลงนํ้าท่ีมีการปนเปอนของสารประกอบอินทรีย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โลหะหนัก ยาฆาแมลง 
ท้ังน้ี เน่ืองจากไดอะตอมในสกุล Achnanthidium, Encyonema, Cymbella, Gomphonema, Planothdium และ 
Gyrosigma เปนไดอะตอมท่ีมีชวงความทนสูง (tolerance range) จึงทําใหสามารถกระจายตัวอยูในนํ้าท่ีมีการปนเปอน
สารประกอบดังกลาวได (Núria et al., 2002; Rimet and Bouchez, 2011) 

นอกจากน้ันจะเห็นไดวาชุมชีพท้ังสามแบบมีความสัมพันธระหวางไดอะตอมกับคุณภาพนํ้าท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งจาก
การวิเคราะหในกลุมน้ีสามารถตีความหมายไดวาไดอะตอมชนิดท่ีกลาวขางตนน้ันสามารถนํามาตัวช้ีวัดแหลงนํ้าท่ีมีการ
ปนเปอนของสารประกอบในปริมาณท่ีต่ําได โดยเฉพาะไดอะตอมชนิด E. yuwadeeanum เปนไดอะตอมท่ีพบอยูในแหลงนํ้า
ท่ีมีสารอาหารและสารอินทรียท่ีต่ําหรือเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าท่ีมีการรบกวนนอย (Yana and Mayama, 2015) นอกจากน้ันยัง
งานวิจัยท่ีสอดคลองกับผลการวิเคราะหขางตนวาไดอะตอมชนิด Navicula microcephala, Encyonema leei และ 
Cymbella tumida สามารถกระจายตัวอยูในแหลงนํ้าท่ีมีปริมาณสารอาหารหรือการปนเปอนท่ีต่ําได (Laura et al., 2003) 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางไดตอมพ้ืนทองนํ้าในชุมชีพแตละแบบกับคุณภาพนํ้าบางประการโดยใชได
อะตอมพ้ืนทองนํ้าชนิดเดนในชุมชีพแบบยึดเกาะแตละแบบเพ่ือหาแนวโนมในการนํ้ามาช้ีวัดคุณภาพนํ้าน้ันจะเห็นไดวามี
ความสัมพันธท่ีคลายคลึงกันถึงแมการกระจายตัวของไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าในแตละชุมชีพมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามใน
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การเลือกใชไดอะตอมพ้ืนทองนํ้าเพ่ือบงช้ีคุณภาพนํ้าน้ันจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงปจจัยจํากัดท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตของได
อะตอมพ้ืนทองนํ้ารวมกันกับชนิดของวัตถุไดพ้ืนทองนํ้าท่ีมีความเหมาะสมตอการเจริญและการรับสัมผัสของคุณภาพนํ้าท่ี
แทจริงเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเท่ียงตรงในการบงช้ีคุณภาพนํ้า  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของนก บริเวณพื้นที่ศึกษา เพ่ือ
จัดทำปฏิทินฤดูกาลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา การวิจัยครั้งน้ีใช้การเก็บรวบรวมด้วยการสำรวจภาคสนาม
เก่ียวกับความหลากชนิดนกบริเวณพ้ืนที่หาดเลน  พ้ืนที่นาเกลือ  และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทำการสำรวจต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2561 – เดือนกรกฎาคม 2562  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความหลากหลายของชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และความคล้ายคลึงของ
นก ผลการศึกษาพบชนิดของนก 10 อันดับ 26 วงศ์ 69 ชนิด  ซึ ่งอันดับ (Order) ที ่มีความหลากชนิดของนกมากที่สุด คือ 
CHARADRIIFORMES มีชนิดนก จำนวน 29 ชนิด โดยบริเวณพ้ืนที่นาเกลือ มีชนิดนกมากที่สุด จำนวน 51 ชนิด มีค่าดัชนีความหลาก
ชนิดของนก (Shannon Diversity Index, H’) เท่ากับ 2.77 โดยพ้ืนที่นาเกลือเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมทั้งในด้านแหล่งอาหารและจุด
แวะพัก การพักผ่อน ของนกชายเลนและนกทะเล  ส่วนปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก มีจำนวน 10 ชนิด คิด
เป็นร้อยละ 14.49 ของชนิดนกที่พบทั้งหมด พื้นที่นาเกลือและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของนก เท่ากับ 
0.667 ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจำถ่ิน 28 ชนิด นกประจำถ่ินและนกอพยพ 8 ชนิด และนกอพยพ 33 ชนิด ด้านสถานภาพการ
ถูกคุกคาม ที่อยู่ในสภาพใกล้ถูกคุกคาม หรือ NT (Near-threatened) มีจำนวน 6 ชนิด คือ นกกาบบัว นกปากแอ่นหางดำ นก
อีก๋อยใหญ่ นกชายเลนปากโค้ง นกน็อตเล็ก และนกสติ๊นท์คอแดง สภาพใกล้สูญพันธุ์ หรือ EN (Endangered) มีจำนวน 1 ชนิด 
คือ นกน็อตใหญ่ โดยกิจกรรมดูนกอพยพ จะอยู่ในช่วงฤดูกาลอพยพในราวเดือนสิงหาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี ดังน้ันชุมชน
ควรอนุรักษ์พ้ืนที่ถ่ินที่อยู่อาศัยของนก เพ่ือให้กลุ่มนกชายเลนและกลุ่มนกทะเลที่เข้าหากินอาหารในพ้ืนที่นาเกลือในช่วงน้ำทะเลข้ึน 
โดยเฉพาะพื้นที่นาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งดูนกของโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เน่ืองจากนกเป็นตัวชี้วัดความสมดุลธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
ในระบบนิเวศ 

คำสำคัญ :  ความหลากชนิดของนก/ ถ่ินที่อยู่อาศัยของนก/ บริเวณชายฝั่งทะเล/ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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Abstract 
The main objectives of this research were to study species diversity, abundance and 

similarity of birds in studying site for making ecotourism seasonal calendar. The data was carried 
out by field survey about bird species along mudflat salt fields and aquaculture sites from August 
2018 – July 2019. The data was analyzed to find out species diversity, abundance and similarity 
of birds. the study found that there were 10 orders, 26 families and 69 species of birds. The 
highest number of was 29 bird species in order Charadriiformes. The highest number of 51 bird 
species were found in the salt field areas. It was 2.77 according to Shannon Diversity Index. The 
salt field areas were suitable in terms of foods, resting areas for shorebirds and seabirds. 
According abundance index, 10 bird species were in level 5 of abundance. It was 14.49 percent 
of all birds. the similarity index between bird species in salt fields and aquaculture sites was 
0.667. In term of bird seasonal status, 28 resident birds, 8 resident and migratory birds and 33 
migratory birds. in term of threatened species, 6 bird species were Near-threated (NT) namely 
Painted Stork, Black-tailed Godwit, Eurasian Curlew, Curlew Sandpiper, Red Knot and Red-
necked Stint. Great Knot was Endangered (EN).  Migratory birding is available in bird migratory 
season from August – May every year. So, the community should conserve bird habitat in order 
to let shorebirds and seabirds in the salt fields during the high tide.  The salt fields in Bang Kaew 
Sub-district can be developed to be birding sites for eco-touring and local knowledge resource 
programs because the birds are the indicators of natural balance and richness of foods in 
ecosystem.       

Keywords:  bird species diversity, bird habitat, seacoast, eco-tourism 

บทนำ 
   พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในที่มีพื้นที่หาดเลน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ

พ้ืนทีน่าเกลือ ซึ่งเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของนกชายเลนขนาดเล็กได้หากินและพักผ่อนในระหว่างที่น้ำทะเลข้ึนท่วมหาดเลน ที่เป็นแหล่ง
หากินของนกอพยพในช่วงฤดูกาลอพยพในราวเดือนสิงหาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี  โดยกลุ่มนกชายเลนที่พบบริเวณพ้ืนที่นา
เกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่  นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกปากแอ่นหางดำ 
นกอีก๋อยใหญ่ เป็นต้น  (ภามณีรัตน์ ไชยปัน และ วิมาลา วิเชียรเลิศ, 2560) ดังน้ัน พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพ้ืนทีน่าเกลือ จึงทำ
หน้าท่ีเสมือนที่รวมฝูงหลังจากท่ีนกบินกลับจากหากินบนหาดเลน โดยระยะทางจากนาเกลือไปยังหาดเลนก็ไม่ไกลกันมากนัก ทำให้
นกประหยัดพลังงานในการบิน สามารถสะสมไขมันได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะอพยพกลับ  นกต้องเร่ง
สะสมไขมันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าน่าจะไม่หมดระหว่างการเดินทางขากลับ และยังมีเหลือพอสำหรับการหาคู่ผสมพันธ์ุ 
(กรมป่าไม,้ 2554)  แต่ทุกวันน้ีการคุกคามต่อนกหลากชนิดบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลต้องประสบปัญหามากมายในการดำรงชีวิตให้
อยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแหล่งอาหาร สภาวะอากาศที่แปรปรวน การต่อสู้กันเองหรือต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์อื่น ซึ่งมี
ผลให้นกบางส่วนต้องตายลงไปก่อนวัยอันควร อีกท้ังการสูญเสียท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์ ทั้งกระทำโดยตรงด้วยการล่าและการค้า หรือ
การกระทำทางอ้อมในรูปแบบของการพัฒนาชุมชน ทีส่่งกระทบทำให้สภาพแวดล้อมและถ่ินที่อยู่อาศัยของนกต้องเปลี่ยนแปลงไป 
อันมีผลต่อการลดลงของประชากรนกและส่งกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินซึ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล อีกทั้งปัญหา
พื้นที่นาเกลือลดลงเนื่องจาก ปัจจุบันมีความเจริญเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น มีห้างสรรพสินค้าและบ้านจัดสรรเกิดขึ้น ทำให้พื้น ที่นา
เกลือลดลง และประสบปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ราคาที่ไม่คุ้มทุน เพราะต้นทุนการทำนาเกลือนั้นสูงมาก (บุญปรอด เจริญฤทธ์ิ , 
2560) ดังน้ันการร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางในการวางมาตรการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลรวมทั้งการรักษาถ่ินที่อยู่
อาศัยของนกได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากมนุษย์และนกต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศที่ต้องพ่ึงพาและสัมพันธ์กัน หากส่วนใด
ส่วนหน่ึงขาดหายไปย่อมต้องส่งผลต่อส่วนที่เหลืออยู่อย่างแน่นอน (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, 2557) ด้วย
สาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นที่ต้องทำการศึกษา ความหลากชนิด ความชุกชุม และความคล้ายคลึงของนก ในถ่ิน
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ที่อยู่อาศัยของนก บริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
การศึกษาในครั้งน้ีอาจมีโอกาสที่พบชนิดนกที่อยู่ในสถานภาพการคุกคามของนก ตามหลักเกณฑ์ IUCN กำหนด ดังน้ันชุมชนควร
อนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของนก เพื่อให้กลุ่มนกชายเลนและกลุ่มนกทะเลที่เข้าหากินอาหารในพื้นที่หาดเลนในช่วงน้ำทะเลลง 
และพื้นที ่เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ พื ้นที่นาเกลือในช่วงน้ำทะเลขึ ้น โดยเฉพาะพื้นที ่นาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม   สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งดูนกของโปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เน่ืองจากนกเป็น
ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุมและความคล้ายคลึงของนก บริเวณพ้ืนที่ศึกษา
2. เพ่ือจัดทำปฏิทินฤดูกาลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. พ้ืนที่ศึกษา

         พ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล  ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม     

2. วิธีการดำเนินการวิจัย
1. สำรวจสภาพแวดล้อมของบริเวณชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย พื้นที่หาดเลน พื้นที่นาเกลือ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. สำรวจชนิดของนก โดยใช้กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา (Binoculars), กล้องเทเลสโคป (Telescope), กล้องถ่ายรูป

และจำแนกนกที่พบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul และ Philip D. Round (1991) 
หนังสือ A Field Guide to the Birds of Thailand and South-East Asia โดย Craig Robson (2008) และบัญชีรายชื ่อนก 
(Checklist) ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2561) โดยทำการสำรวจตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – เดือน
กรกฏาคม 2562 เดือนละ 1 วัน ในช่วงเวลา 07.00 – 18.00 น. โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้พบนกมากที่สุดในแต่ละ
พ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่หาดเลน ควรเป็นช่วงเวลาน้ำลง ส่วนพ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรเป็นช่วงที่ระดับน้ำข้ึน (สมิทธ์ิ 
สุติบุตร์, 2552)   เน่ืองจากนกชายเลนขนาดเล็กได้เข้ามาหากินและพักผ่อนในระหว่างที่น้ำทะเลข้ึน   

3. เก็บข้อมูลจำนวนประชากรนกแต่ละชนิด และลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ถ่ินที่อยู่อาศัยของนก
4. วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิดของนก  ตามสมการของ Shannon – Wiener Index, H’ (Shannon, 1949)
5. วิเคราะห์ปริมาณความชุกชุมของชนิดนก โดยวิธีของ Pettingill (1969) และความคล้ายคลึงกันของนกตามวิธีของ

Odum E.P. (1983) 
6. ศึกษาปัจจัยของฤดูกาลที่มีผลต่อความหลากชนิดของนก ในการจัดทำปฏิทินฤดูกาลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
7. การรวบรวมผลการศึกษา
8. สรุปผลและรายงานผล

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งน้ี พบว่า 

1. ความหลากชนิดของนก
ในพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2561 – กรกฎาคม พ.ศ.2562  พบนก 10 อันดับ 26 วงศ์ 69 ชนิด  ซึ่งอันดับ (Order) ที่มีความหลากชนิดของนกมาก
ที่สุด คือ อันดับนกชายเลนและนกทะเล (Charadriiformes) มีชนิดนก จำนวน 29 ชนิด โดยบริเวณพื้นที่นาเกลือ มีชนิดนกมาก
ที่สุด จำนวน 51 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิดของนก (Shannon Diversity Index, H’) เท่ากับ 2.77  โดยพบชนิดนกมากที่สุดใน
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เดือนตุลาคม เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูกาลอพยพของนก ซึ่งพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  จะพบชนิดนกในแต่
ละเดือนต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที ่1 ชนิดนกบริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
      ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561– เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 

          สถานภาพของนกในพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนกประจำถ่ิน 28 ชนิด นกประจำถ่ินและนก
อพยพ 8 ชนิด และนกอพยพ 33 ชนิด ได้แก่ นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลธรรมดา นกทะเลขาแดงธรรมดา นกปากแอ่นหางดำ 
นกอีก๋อยเล็ก นกชายเลนบึง นกสต๊ินท์น้ิวยาว นกหัวโตทรายเล็ก นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกกะเต็นหัวดำ นกอีก๋อยใหญ่ เป็นต้น 

 กลุ่มนกอพยพประกอบด้วย กลุ่มนกบก (Terrestrial Bird) มีจำนวน 4 ชนิด คือ นกกะเต็นหัวดำ นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกอี
เสือสีน้ำตาล และนกจับแมลงสีคล้ำ กลุ่มนกทะเล (Sea Bird) มีจำนวน 5 ชนิด ได้แก่  นกนางนวลแกลบเคราขาว  นกนางนวลธรรมดา นก
นางนวลแกลบแคสเปียน เป็นต้น กลุ่มนกชายเลน (Shore Bird)  มีจำนวน  22 ชนิด ได้แก่ นกปากแอ่นหางดำ  นกทะเลขาแดง นกอีก๋อย
ใหญ่ นกอีก๋อยเล็ก นกชายเลนบึง นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกหัวโตทรายเล็ก เป็นต้น กลุ่มนกล่าเหย่ือ (Raptor) มีจำนวน 2 ชนิด คือ เหย่ียว
หูดำ และเหย่ียวออสเปร

ด้านสถานภาพการถูกคุกคาม ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม หรือ NT (Near-threatened) มีจำนวน 6 ชนิด คือ นก
กาบบัว นกปากแอ่นหางดำ นกอีก๋อยใหญ่ นกชายเลนปากโค้ง นกน็อตเล็ก และนกสต๊ินท์คอแดง ด้านสถานภาพการถูกคุกคาม ที่
อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ หรือ EN (Endangered) มีจำนวน 1 ชนิด คือ นกน็อตใหญ่ แสดงในภาพที่ 2 – 4

ภาพที่ 2 นกกาบบัว ภาพที่ 3 นกชายเลนปากโค้ง

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

พืน้ท่ีหาดเลน 11 15 11 13 8 15 19 16 16 9 5 5

พืน้ท่ีนาเกลือ 7 14 35 28 29 24 27 20 17 16 11 5

พืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 12 12 21 22 25 14 15 14 9 12 18 11
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ภาพที่ 4 นกน็อตใหญ่

2. ความชุกชุมของชนิดนก
 ความชุกชุมของชนิดนก ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (Abundance : A) มีจำนวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของ

ชนิดนกที่พบทั้งหมด ได้แก่  นกยางกรอกพันธ์ุชวา นกยางโทนน้อย นกกาน้ำเล็ก นกตีนเทียน นกกินเปี้ยว นกหัวโตทรายเล็ก นก
นางนวลแกลบเคราขาว เป็นต้น โดยในเดือนตุลาคม พบชนิดนกมากท่ีสุด จำนวน 48 ชนิด รองลงมาคือเดือน ธันวาคม พบจำนวน 
42 ชนิดเน่ืองเป็นช่วงเวลาการอพยพของนกชายเลนและนกทะเล ส่วนชนิดนกที่พบทุกเดือน มีจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ นกยางโทน
น้อย นกยางเปีย  นกกาน้ำเล็ก  นกตีนเทียน และนกกินเปี้ยว ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ชนิดของนกที่พบบริเวณพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลบางแก้ว 
              จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบ่งตามความชุกชุม ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 – กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ระดับความ
ชุกชุม 

จำนวน 
ชนิดนก 

ร้อยละของ
จำนวนชนิดนก 

จำนวนชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ศึกษาในแต่ละเดือน 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

5 10 14.49 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 2 
4 11 15.94 5 8 11 11 11 10 11 9 9 7 4 2 
3 22 31.89 4 11 17 15 14 14 12 10 9 6 4 3 
2 14 20.29 - 4 9 2 2 2 4 4 4 1 2 1 
1 12 17.39 - - 1 1 5 - 1 1 - - 2 - 

รวม 69 100 18 33 48 38 42 36 38 34 32 24 22 8 

     โดยพ้ืนที่หาดเลน จะมีความชุกชุมของชนิดนก ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จำนวน 3 ชนิด คือ นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก และ
นกกินเปี้ยว    พ้ืนที่นาเกลือ จะมีความชุกชุมของชนิดนก ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จำนวน 4 ชนิด คือ นกยางโทนน้อย นกกาน้ำ
เล็ก นกยางเปีย และนกตีนเทียน และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะมีความชุกชุมของชนิดนก ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จำนวน 4 
ชนิด คือ  นกยางกรอกพันธ์ุชวา นกยางเปีย นกตีนเทียน และนกนางนวลแกลบเคราขาว ดังแสดงในภาพที่ 5  

6-156 



 จำนวนชนิดนก 

   ภาพที่ 5 ความชุกชุมของชนิดนกบริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561– เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562    

3. ความคล้ายคลึงของชนิดนก
    พ้ืนที่นาเกลือและพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีค่าดัชนีความคล้ายคลงึของนก เท่ากับ 0.667 เน่ืองจากเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยที่

มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างใกล้เคียง ซึ่งมีแหล่งหากินอาหารของนกชายเลน นกน้ำ และนกทะเล รองลงมาคือพ้ืนที่หาดเลนและ
พ้ืนที่นาเกลือ มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของนก เท่ากับ 0.643  และพ้ืนที่หาดเลนและพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  มีค่าดัชนีความ
คล้ายคลงึของนก เท่ากับ 0.548 

4. การจัดทำปฏิทินฤดูกาลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ที ่ กิจกรรม เดือน 
1 กิจกรรมดูนกประจำถ่ิน ตลอดทั้งปี 
2 กิจกรรมดูนกอพยพ สิงหาคม-พฤษภาคม 
3 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กุมภาพันธ์-ตุลาคม 
4 วิถีชีวิตการทำนาเกลือ พฤศจิกายน-พฤษภาคม 
5 วิถีชีวิตการเก็บหอยหลอด หอยปากเป็ด มีนาคม-สิงหาคม 

สรุปผลการวิจัย 
ในถ่ินที่อยู่อาศัย บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม คือพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่นา

เกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบชนิดของนก 10 อันดับ 26 วงศ์ 69 ชนิด  ซึ่งอันดับ (Order) ที่มีความหลากชนิดของนกมาก
ที่สุด คือ CHARADRIIFORMES มีชนิดนก จำนวน 29 ชนิด โดยบริเวณพ้ืนที่นาเกลือ มีชนิดนกมากที่สุด จำนวน 51 ชนิด มีค่าดัชนี
ความหลากชนิดของนก (Shannon Diversity Index, H’) เท่ากับ 2.77 โดยพื้นที่นาเกลือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งในด้านแหล่ง
อาหารและจุดแวะพัก การพักผ่อน ของนกชายเลนและนกทะเล  ส่วนปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก มีจำนวน 
10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของชนิดนกที่พบทั้งหมด พ้ืนที่นาเกลือและพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของนก 
เท่ากับ 0.667 ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจำถิ่น 28 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ 8 ชนิด และนกอพยพ 33 ชนิด ด้าน
สถานภาพการถูกคุกคาม ที่อยู่ในสภาพใกล้ถูกคุกคาม หรือ NT (Near-threatened) มีจำนวน 6 ชนิด คือ นกกาบบัว นกปากแอ่น
หางดำ นกอีก๋อยใหญ่ นกชายเลนปากโค้ง นกน็อตเล็ก และนกสต๊ินท์คอแดง สภาพใกล้สูญพันธ์ุ หรือ EN (Endangered) มีจำนวน 
1 ชนิด คือ นกน็อตใหญ่ โดยกิจกรรมดูนกอพยพ จะอยู่ในช่วงฤดูกาลอพยพในราวเดือนสิงหาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี  
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อภิปรายผล 
       กิจกรรมดูนกประจำถ่ินสามารถดูนกได้ทั้งปี ส่วนกิจกรรมดูนกอพยพบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะกลุ่มชายเลนและ

กลุ่มนกทะเล จะอยู่ในช่วงฤดูกาลอพยพในราวเดือนสิงหาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยนกชายเลนที่พบพ้ืนที่หาดเลน พ้ืนที่
นาเกลือ และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ นกปากแอ่นหางดำ นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกอีก๋อยเล็ก นกทะเลขาแดงธรรมดา เป็นต้น 
ส่วนที่พบตามขอบบ่อพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ นกเด้าดิน นกหัวโตทรายเล็ก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งโรจน์ จุกมงคล 
(2559) ที ่ได้กล่าวเกี ่ยวกับ กลุ ่มนกชายเลน ที ่พบในประเทศไทย จะบินเลียบชายฝั ่ง มาตามเส้นทางบินเอเซียตะวันออก -
ออสเตรเลีย ซึ่งอ่าวไทยตอนในจัดเป็นแหล่งอาศัยหากินที่สำคัญของนกชายเลน ที่เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสัตว์หน้าดินจำนวนมาก 
กลายเป็นอาหารให้นกชายเลนจับกินตลอดฤดูหนาว ดังน้ันยามท่ีน้ำทะเลลดต่ำลง เผยให้เห็นหาดเลนทอดตัวยาวไกล จนกลายเป็น
อาณาบริเวณกว้างใหญ่ ที่เต็มไปด้วยอาหารสำหรับนกชายเลน ซึ่งนกแต่ละชนิดจะชอบพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน อันเป็นกระบวนการคัด
สรรตามธรรมชาติ เพ่ือให้นกแต่ละชนิด มีอาหารกินอย่างพอเพียง และไม่แก่งแย่งกัน แม้เม่ือน้ำทะเลข้ึนท่วมหาดเลนจนมิด กลุ่ม
นกชายเลนก็ยังมีทางเลือกในการดำรงชีพ โดยพากันบินขึ้นมาหากินตามพื้นที่นาเกลือ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่อยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล โดยนกทีม่ีความชุกชุม ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (Abundance : A)  ได้แก ่ นกยางกรอกพันธ์ุชวา นกยางโทนน้อย 
นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกตีนเทียน นกกินเปี้ยว นกหัวโตทรายเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับ นภดล แช่มช้อย และคณะ (2558) บริเวณ
พ้ืนที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบนกมีสถานภาพชุกชุมมาก ได้แก่ นกกาน้ำเล็ก นกยางโทนน้อย นกยาง
เปยี นกยางกรอกพันธ์ุชวา นกยางเขียว นกตีนเทียน นกอีก๋อยเล็ก นกปากแอ่นหางดำ เป็นต้น ดังน้ันกิจกรรมดูนกและวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถ่ินเป็นการส่งเสริมความรู้และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    ซึ่ง ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2544) ได้กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ คือ   กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ คือ มีโอกาสได้ใกล้ชิดและ
ได้ประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น ได้เข้าใจ เรียนรู้ และเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว 
สร้างงานและรายได้แก่คนท้องถ่ิน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  คือ   การศึกษาความหลากชนิดของนกและความชุกชุมของนก ในพ้ืนที่นาเกลือ 

นากุ้ง และนาข้าว เพ่ือการอนุรักษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม อีกท้ังนำข้อมูลไปจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถ่ินใน
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
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การศึกษาคุณภาพน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการแชฟอกเปลือกปอกระเจา 

ประภา โซะสลาม1* ฐิติวรา พูนสวัสดิ์2 และดวงใจ ไทยโสภา2

1หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 
2หลักสูตรวทิยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 

บทคัดยอ 
           เสนใยปอกระเจาเปนวัตถุดิบท่ีเปนท่ีนิยมในภาคเหนือของประเทศไทยแตการเตรียมเสนใยปอกระเจาสรางนํ้าเสียท่ีมี
กลิ่นเหม็น งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพนํ้าท่ีเปลีย่นแปลงไปในกระบวนการแชฟอกเปลอืกปอกระเจา โดยแช
ฟอกเปลือกปอกระเจาดวยนํ้าในระบบปดจําลอง และเก็บนํ้าท่ีใชในขบวนการดังกลาวมาวิเคราะหคาคุณภาพนํ้า ไดแก 
ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen : DO), ความเปนกรด-ดาง (pH), คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : 
COD), ของแข็งแขวนลอยในนํ้า (Suspended Solids: SS) และแอมโมเนียรวมในนํ้า (Total ammonia) ผลการทดลอง
พบวา นํ้าท่ีใชในการแชฟอกเสนใยปอกระเจา มีระดับออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าลดลงเปน 0 มิลลิกรัมตอลิตร อยางรวดเร็วเมื่อ
เวลาผานไปเพียง 3 วัน เมื่อวิเคราะหคาซีโอดีท่ีละลายนํ้า และ คาซโีอดีท้ังหมด พบวา คาซีโอดีท่ีละลายนํ้าสูงสดุในวันท่ี 18 
และ 21 ของการแชฟอก 1,814 และ 1,748 มิลลิกรมัตอลิตร คาซีโอดีท้ังหมด 2,177 และ 2,147 มิลลิกรัมตอลิตร สาร
แขวนลอยสูงสดุท่ี 133 มิลลิกรมัตอลิตร หลังจากแชฟอกได 18 วัน และปรมิาณของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวไดสูง 
673 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวมสูงท่ีสุด 2.32 มิลลิกรมัตอลิตร ในวันท่ี 15 ของการแชฟอก มีความเปนกรด-ดาง 
4.34 การบําบัดนํ้าเสยีมีความจําเปนสําหรับนํ้าเสยีจากการแชฟอกปอกระเจากอนท่ีจะปลอยออกสูคคูลองสาธารณะเพ่ือเปน
การรับผิดชอบตอผลกระทบสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ : ปอกระเจา; คณุภาพนํ้า; นํ้าแชฟอก; ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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Water Quality from Water-Retting Process of Kenaf 
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Abstract 
Kenaf fiber is the favorite material in northern Thailand but kenaf fiber preparation produce 
the stinky wastewater after retting process. This research aims to investigate in water quality 
changed during kenaf water retting process. The experiment was conducted in close system. 

Water were sampling from retting tank for water quality parameters analysis. There were 
Dissolved Oxygen (DO), pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solids (SS) and 
total ammonia. The result showed that Dissolved Oxygen (DO) was radically decreased to 0 
mg/L within 3 days after retting process. Soluble COD was 1,814 and 1,748 mg/L and total 
COD was 2,177, 2,147 mg/L at 18th, 21th days of the process. The maximum point of SS was at 
133.33 mg/L at 18th days. Suspended and settle able solid was 673 mg/L. The maximum total 
ammonia was 2.32 mg/L at 15th day with pH 4.34. Wastewater treatment is need for kenaf retting 
wastewater before discharge to the public canal for environmental impact responsibility.

Keywords: Kenaf, Water quality, Water retting, Environmental impact 
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บทนํา 
พืชเสนใยเปนแหลงเซลลูโลสท่ียอยสลายได ปลูกทดแทนได และนํากลับมาใชไดใหม เสนใยจากเปลือกตน ไดแก พืช

ประเภทปอชนิดตางๆ เชน ปอแกว ปอสา ปอคิวบา โดยการแยกเสนใยออกจากตนพืชทําโดยผานการแชฟอก (Retting, 
Encyclopaedia Britannica, 2009) เพ่ือแยกสวนท่ีเปนเสนใยออกจากสวนอ่ืน การแชฟอก   เสนใยมีหลากหลายวิธี เชน 
การแชฟอกดวยนํ้า การแชฟอกดวยเคมี การแชฟอกดวยแรงกล แตวิธีท่ีนิยมใชในประเทศไทย ไดแก การแชฟอกดวยนํ้า 
(water retting) ซึ่งเปนการแชเปลือกหรือตนลงในแหลงนํ้า แลวรอเวลาใหจุลินทรียเขายอยสลายเพคตินท่ีเช่ือมเสนใยออกจาก
กัน ทําใหสามารถแยกสวนท่ีเปนเสนใยออกมาได วิธีน้ีกอใหเกิดมลภาวะทางนํ้า โดยทําใหนํ้าเสยีมีกลิน่เหม็น (Van Sumere, 
1992) และนํ้าจากการแชฟอกน้ีมีคุณสมบัตไิมผานมาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) ซึ่งมี
คาซีโอดี 770 – 2,177 มิลลิกรัมตอลิตร ไมสามารถปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะไดหากไดไมรับการบําบัด หลายประเทศหาม
การใชวิธีน้ีและเปลี่ยนการแชฟอกเปนวิธีอ่ืน แตในประเทศไทย อุตสาหกรรมการแปรรูปเสนใยปอคิวบา เปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน การลงทุนสรางระบบบําบัดนํ้าเสยีจึงเปนภาระหนัก การบําบัดนํ้าเสียดวยวิธีการทางชีวภาพ เชน บอหมักไรอากาศ 
หรือบอผึ่ง ท่ีมีตนทุนต่ํา (สันทัด, 2557) จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจ

ในการทดลองน้ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าในกระบวนการแชฟอกดวยนํ้าของเสนใยปอคิวบา หลักจากกัก
เก็บไวในชวงระยะเวลาหน่ึงเพ่ือศกึษาลักษณะทางเคมีของนํ้าแชฟอกท่ีเปลี่ยนแปลงระหวางการแชฟอกเสนใยปอคิวบา  
วิเคราะหคาบงช้ีคุณภาพนํ้า ไดแก ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) ความเปนกรด-ดาง (pH) ปรมิาณ
อินทรียในรูปคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) ของแข็งแขวนลอยในนํ้า (Suspended Solids: SS) และ 
แอมโมเนียท่ีละลายในนํ้า (NH3) เพ่ือนําไปประเมินแนวทางการบําบัดนํ้าเสยีจากการแชฟอกท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางเคมีของนํ้าแชฟอกท่ีเปลี่ยนแปลงระหวางการแชฟอกเสนใยปอคิวบา  วิเคราะหคาบงช้ี

คุณภาพนํ้า ไดแก ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) ความเปนกรด-ดาง (pH) ปรมิาณอินทรียในรูปคาซโีอดี 
(Chemical Oxygen Demand : COD) ของแข็งแขวนลอยในนํ้า (Suspended Solids) ของแข็งท่ีจมตวัได (Settleable 
Solid) และ แอมโมเนียท่ีละลายในนํ้า (NH3)  

2. เพ่ือนําไปประเมินแนวทางการบําบัดนํ้าเสียจากการแชฟอกท่ีเหมาะสม

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. การแชฟอกเปลือกปอคิวบาดวยนํ้า

นําเปลือกปอคิวบามาแชฟอกดวยนํ้า โดยช่ังเปลือกปอคิวบาเปนมัด มัดละ 300 กรัม จํานวน 7 มัด จากน้ันนํา
เปลือกท่ีเตรียมไวมาแชดวยนํ้าประปา ลงในถังพลาสติกท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 40 ซม. สูง 40 ซม. แลวเติมนํ้าประปา 170 
ลิตร จํานวน 1 ถัง โดยจะตองมีปริมาตรของนํ้าท่ีจะใชแชฟอกเสนใยมากกวาครึ่งหน่ึงของถังนํ้าเมื่อบรรจุเปลือกปอคิวบาท่ีจะ
แชฟอกลงในถังแลว โดยสัดสวนของนํ้าหนักเปลือกตอปรมิาตรนํ้าท่ีวัดไดเทากับ 1 กิโลกรัม: 77.5 ลิตร โดยใหทุกสวนของ
เปลือกจมอยูใตนํ้า แชเปลือกปอควิบาจํานวน 12 ถัง ในท่ีรม เปนระยะเวลา 45 วัน โดยระยะเวลาในการแชฟอกเสนใยท่ีทํา
ใหไดเสนใยคณุภาพดีท่ีสุด จะอยูในชวง 2 – 3 สัปดาห หรือ 14 – 21 วัน (จารวี, 2558)  

2. การเก็บตัวอยางนํ้าจากถังทดลอง
เก็บตัวอยางนํ้าโดยกอนเก็บตัวอยางจะตองกวนนํ้าตัวอยางในถังและรอใหนํ้าเริม่น่ิงกอนท่ีจะเก็บ หลงัจากน้ัน ใช

ขวดบีโอด ีเก็บนํ้าตัวอยางเพ่ือไปวิเคราะหหาคาออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) โดยคอยเอียงขวดใหนํ้าไหลเขาไปในขวดอยางชา 
เพ่ือไมใหเกิดฟองอากาศ เมื่อมีนํ้าจนลนคอขวดบีโอดี จึงปดขวดโดยท่ียังคงมีนํ้าอยูท่ีคอขวด จากนํ้าเก็บนํ้าใสขวดเก็บตัวอยาง
ท่ีมี (ขวดพลาสติก PE ขนาด 1 ลติร) โดยคอยๆ ใหนํ้าไหลเขาไปในขวด โดยไมใหเกิดฟองอากาศ โดยจะเก็บนํ้าตัวอยางทุกๆ 3 
วัน เปนเวลา 45 วัน จากถังแชฟอกเสนใย 4 ถัง ในแตละครั้งท่ีเก็บ คือ รอบท่ี 1 เก็บตัวอยางในถังท่ี 1 4 7 10 รอบท่ี 2 เก็บ
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ตัวอยางในถังท่ี 2 5 8 11 รอบท่ี 3 เก็บตัวอยางในถังท่ี 2 6 9 12 สวนรอบท่ี 5 เก็บตัวอยางเหมือนกับรอบท่ี 1 เวียนไปจน
ครบ 15 รอบ ในชวงการแชเสนใย 45 วัน 

3. การวิเคราะหคุณภาพนํ้า
วิเคราะหตัวแปรคาบงช้ีคุณภาพนํ้า ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) ความเปนกรด-ดาง (pH) 

ปริมาณอินทรียในรูปคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) ของแข็งแขวนลอยในนํ้า (Suspended Solids) 
ของแข็งท่ีจมตวัได (Settleable Solid) และ แอมโมเนียท่ีละลายในนํ้า (NH3) ตามวิธีการวิเคราะหคณุภาพนํ้าของมั่นสิน 
(2543) 

4. การวิเคราะหขอมูลจากการทดลองดวยวิธีการทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรบงช้ีคุณภาพนํ้าในแตละวันดวยโปรแกรม SPSS รุน 23 ดวยวิธี One Way 

ANOVA และ Least-Significant Difference ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากกระบวนการแชฟอกเสนใยปอคิวบาในชวงระยะเวลา 45 วัน ดงัผลการทดลองดังน้ี 

1. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า
       จากผลการทดลอง ในวันท่ี 0 (เริ่มตนการทดลอง) ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าอยู 5.33 มิลลิกรมัตอลิตร และเหลือ 0 
มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อผานการแชฟอกไปได 3 วัน จะเห็นไดวาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (DO) มีปริมาณท่ีลดลงอยาง
รวดเร็ว (ภาพท่ี 1) นํ้าเริ่มแรกท่ีใชไดแกนํ้าประปาท่ียังไมผานกระบวนแชฟอก และเมื่อ 3 วันของการแชฟอกปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าก็คงท่ีท่ี 0 มิลลิกรัมตอลิตร เน่ืองจากการแชฟอกเสนใยอาศัยการทํางานของจลุินทรียในการยอยสลาย
เพคติน ทําใหเสนใยแยกเปนอิสระจากกัน ซึ่งการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ของจุลินทรียท่ียอยสลายเพคติน เปนกระบวนการ
ยอยสลายสารอินทรียท่ีตองดึงออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าไปใช (สันทัด, 2557) ทําใหปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าหมดไป 
หากปลอยนํ้าเสียจากกระบวนการแชฟอกเสนใยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ จะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าท่ีใชออกซิเจน เชน 
ปลา ปู กุง  

ภาพท่ี 1 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าในกระบวนการแชฟอกเสนใยปอคิวบาดวยนํ้า 

2. ปริมาณสารอินทรยีในนํ้า
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คาปริมาณสารอินทรียในรูปซีโอดท้ัีงหมดในระบบมคีาตั้งแต 770 – 2,177 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับคา
ปริมาณสารอินทรียตามภาพท่ี 2 เมื่อเริ่มตนวันท่ี 0 มีคาซีโอดีท่ี 13 มิลลิกรัมตอลิตร จะเห็นวาคาซีโอดีท้ังหมดเพ่ิมสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วเมื่อเกิดการแชฟอกเสนใยได 3 วัน มีคาอยูท่ี 770 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ในวันท่ี 18 ของ
การแชฟอกเสนใยจะมีปริมาณสารอินทรียท้ังหมดท่ีสูงท่ีสุดเปน 2,177 มิลลิกรัมตอลติร หลังจากน้ันปริมาณซีโอดีท้ังหมดจะมี
แนวโนมลดลง เมื่อแบงวิเคราะหเปนคาซีโอดีท่ีละลายนํ้าเปรียบเทียบกับซีโอดีท่ีไมละลายนํ้า พบวาคาซีโอดีละลายนํ้า หรือ 
ปริมาณสารอินทรียท่ีละลายนํ้าได มีแนวโนมเหมือนกับในซีโอดีท้ังหมด ท่ีจะมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆในชวงวันท่ี 3 ถึง 18 ของ
การแชฟอก และมีแนวโนมลดลง ตั้งแตวันท่ี 21 ของการแชฟอก เปนตนไป โดยชวงท่ีมีคาซีโอดลีะลายนํ้าสูงสดุอยางมี
นัยสําคญัคือ วันท่ี 18 และ 21 ของการแชฟอกเสนใย ท่ีมีคาซีโอดลีะลายนํ้าสูงถึง 1,814 และ 1,748 มิลลิกรมัตอลติร สวนคา
ซีโอดีท่ีไมละลายนํ้า ในวันท่ี 9 และ 12 ของการแชฟอก จะมีคาซีโอดีท่ีไมละลายนํ้าสูงท่ีสุด คือ 449 มิลลิกรัมตอลิตร ในวันท่ี 
9 สวนในวันอ่ืนๆ ปริมาณคาซีโอดท่ีีไมละลายนํ้าไดจะอยูระหวาง 80 - 431 มิลลิกรมัตอลติร  

จากการทํางานของจุลินทรียในนํ้า ทําใหเกิดการยอยสลายเพคตินและการเปอยยุยของเปลือกปอ ทําใหเสนใยแยก
เปนอิสระจากกัน ในชวงแรกของการแชฟอกเสนใยจึงมีปรมิาณสารอินทรียในนํ้าท่ีสูงข้ึน จนในวันท่ี 18 และ 21 ท่ีมีคาซีโอดีท่ี
ละลายนํ้าสูงท่ีสุด หลังจากน้ันคาซโีอดีมีคาลดลง เน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรียท่ีดําเนินไปอยางตอเน่ืองแตปริมาณ
สารอินทรีย (ซโีอดีท่ีละลายนํ้า) ท่ีมีอยูจํากัด ทําใหคาซโีอดีท้ังหมดและซีโอดีท่ีละลายนํ้าลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตวันท่ี 21 เปนตนไป 
เพราะจลุินทรียยอยสลายสารอินทรียท่ีละลายนํ้าเพ่ือนําไปสรางเซลลใหม กลายเปนสารอินทรียท่ีไมละลายนํ้า (เซลลจลุินทรีย) 
และบางสวนตกตะกอนลงสูกนถังแชฟอกเสนใยปอคิวบา 

ภาพท่ี 2 ปริมาณสารอินทรียในรปูซีโอดีท้ังหมด ซโีอดีท่ีละลายนํ้า และซีโอดีท่ีไมละลายนํ้า จากการแชฟอกเสนใยปอคิวบา 

   ระยะเวลาในการแชฟอกเสนใยท่ีทําใหไดเสนใยคุณภาพดีท่ีสดุ จะอยูในชวง 2 – 3 สัปดาห หรือ 14 – 21 วัน (จารวี, 2558) 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองในครั้งน้ี ในชวงวันท่ี 15 – 21 ของการแชฟอก ซึ่งมีคาซีโอดีท่ีละลายนํ้าเปน 1,497 1,814 
1,698 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งคามาตรฐานนํ้าท้ิงกําหนดคาซโีอดี ท่ีสามารถระบายสูแหลงนํ้าสาธารณะหรอืสิ่งแวดลอมได อยูท่ี 
400 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอ ดายหรือเสนใย (กรมควบคมุมลพิษ, 
2553) จะเห็นไดวา นํ้าในกระบวนการแชฟอกมีปริมาณสารอินทรยีในปริมาณท่ีสูงกวาท่ีกําหนดไวมาก นํ้ามีความสกปรกสูง 
ดังน้ันนํ้าในกระบวนการแชฟอกเสนใยจะตองไดรับการบําบัดกอนท่ีจะระบายออกสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม 
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3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํ้า
จากการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํ้าท่ีผานกระบวนการแชฟอกเสนใย (ภาพท่ี 3) จะมีแนวโนมสูงข้ึน

จากปริมาณของแข็งแขวนลอยของนํ้าท่ียังไมผานการแชฟอกเสนใย ในวันท่ี 0 ท่ีมีคาของแข็งแขวนลอย 18 มิลลิกรมัตอลติร 
โดยในวันท่ี 3-18 ของการแชฟอก จะมีแนวโนมสูงข้ึน หลังจากน้ันปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํ้าจะมีแนวโนมลดลง ตั้งแต
วันท่ี 21 เปนตนไป โดยในวันท่ี 18 ของการแชฟอกเสนใยจะมีปริมาณของแข็งแขวนลอยในนํ้าสูงท่ีสดุท่ี 133 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซึ่งสูงสุดอยางมีนัยสําคญั ปริมาณของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวไดของนํ้าในกระบวนการแชฟอกเสนใยน้ี มีแนวโนม
สูงข้ึน ในวันท่ี 3 - 18 โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวไดในกระบวนการแชฟอกเสนใยสามารถสูงไดถึง 673 
มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลง ในวันท่ี 21 เปนตนไป และคาของแข็งจมตัวได ซึ่งแสดงถึงปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการแชฟอกเสนใยน้ี โดยในการวิเคราะหน้ีพบวา คาของแข็งจมตัวไดมีปรมิาณสูงและมีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เหมือนกับคาของแข็งแขวนลอย และคาของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวได โดยคาของแข็งจมตัวไดหรือปรมิาณตะกอนท่ี
เกิดจากการแชฟอกน้ีสูงท่ีสดุในวันท่ี 18 ท่ี 540 มิลลิกรัมตอลิตร และตั้งแตวันท่ี 21 เปนตนไป ปรมิาณของแข็งจมตัวไดจะมี
แนวโนมลดลง  
        ในชวงแรกของการแชฟอกเสนใยจึงมีปรมิาณของแข็งแขวนลอยในนํ้าท่ีสูงข้ึนจากการยอยสลายเพคตินในเสนใย จนใน
วันท่ี 18 ท่ีมีคาของแข็งแขวนลอย  และของแข็งจมตัวไดสูงท่ีสุด หลงัจากน้ันคาของแข็งแขวนลอย และคาของแข็งแขวนลอย
และของแข็งจมตัวไดมีคาลดลง เน่ืองจากของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวไดเปนผลเน่ืองจาการยอยสลายของเสนใยปอ
คิวบา กลายเปนสารอินทรียท่ีจุลินทรียในนํ้ายอยสลายได แลวจุลินทรียสรางเซลลใหมกลายเปนของแข็งแขวนลอยและ
ของแข็งจมตัวได จนของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวจาการยอยเสนใยปอคิวบาถูกจลุินทรียยอยสลายจนหมด จุลินทรยี
กลุมท่ีไมใชออกซิเจนจะยอยเซลลจุลินทรียท่ีมีในระบบเอง (สันทัด, 2557) ทําใหแนวโนมของแข็งทุกรูปมีแนวโนมลดลง 

ภาพท่ี 3 ปริมาณของแข็งแขวนลอย และของแข็งจมตวัไดในนํ้าจากการแชฟอกเสนใยปอคิวบา 

4. ปริมาณแอมโมเนียในนํ้า
จากการวิเคราะหหาปริมาณแอมโมเนียท่ีละลายในนํ้าในกระบวนการแชฟอกเสนใยปอคิวบา (ภาพท่ี 4) พบวา วันท่ี 

3 - 15 ของกระบวนการแชฟอกเสนใย มีปรมิาณของแอมโมเนียท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยในวันท่ี 15 ของการแชฟอก มีปริมาณ
แอมโมเนียสูงสดุ 2.32 มิลลิกรมัตอลิตร และมีแนวโนมลดลง ตั้งแตวันท่ี 18 ของการแชฟอก เปนตนไป  
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ภาพท่ี 4 ผลของคาความเปนกรด – ดางและปรมิาณแอมโมเนียท่ีละลายในนํ้าแชฟอกเสนใยปอคิวบา 
การวิเคราะหแอมโมเนีย ตามวิธีการของมั่นสิน (2543) จะไดคาแอมโมเนียรวมระหวาง แอมโมเนียม (NH4

+) และ 
แอมโมเนียอิสระ (NH3) ซึ่งสดัสวนของแอมโมเนียท้ัง 2 รูปน้ี จะเปลีย่นแปลงไปตามคาความเปนกรด-ดางของนํ้า และอุณหภมูิ
และเมื่อนําคาแอมโมเนียรวมท่ีวัดไดไปคํานวณหาปริมาณแอมโมเนียอิสระ (นิคมและยงยุทธ, 2546) พบวา คาแอมโมเนีย
อิสระท่ีคํานวณไดอยูในชวง 0.000 – 0.002 มิลลิกรัมตอลติร จะเหน็ไดวากระบวนการแชฟอกเสนใยดวยนํ้าทําใหนํ้ามีความ
เปนกรด-ดาง อยูในชวง 4.34 – 5.03 เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
ท่ีกําหนดคาความเปนกรด-ดาง ท่ีสามารถระบายสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือสิ่งแวดลอมได อยูท่ี 5.5 – 9.0 และจากคา
แอมโมเนียรวม และคาแอมโมเนียอิสระ ในนํ้าแชฟอกเสนใยปอคิวบา มีคาอยูในชวง 0.77 – 2.32 มิลลิกรัมตอลิตร และ 
0.000 – 0.002 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเปรยีบเทียบกับคาความเขมขนของแอมโมเนียท่ีปลอดภัยตอสัตวนํ้า ท่ีกําหนดใหคา
แอมโมเนียรวมและคาแอมโมเนียอิสระอยูในชวง 1.0 - 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร และ 0.05 - 0.06 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 
(สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าชายฝง สงขลา, 2555) จะเห็นวาการแชฟอกเสนใยดวยนํ้าผลิตแอมโมเนียในปริมาณท่ีสูง 
แอมโมเนียรวมสูงกวาท่ีกําหนดไว แตคาแอมโมเนียอิสระท่ีคํานวณไดจากในนํ้าแชฟอกเสนใยปอคิวบา แตยังไมอยูในระดับท่ี
เปนพิษตอสัตวนํ้า  

5. คุณภาพของน้ําในกระบวนการแชฟอกเสนใยและแนวทางการบําบัดท่ีเหมาะสม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแชฟอกเสนใยปอคิวบาดวยนํ้า ท่ีทําใหไดเสนใยคุณภาพดี อยูในชวงวันท่ี 14 – 21 
วัน (จารวี, 2558) เมื่อนําคาท่ีวิเคราะหไดในตัวแปรตางๆ ในชวงวันท่ี 15 – 21 ของการแชฟอก ซึ่งคาดวาเปนชวงท่ีไดเสนใยท่ี
มีคุณภาพดีท่ีสดุ มาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) และคามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าเพ่ือการเลี้ยงสตัวนํ้า(สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง สงขลา, 2555) จะเห็นไดวา นํ้าท่ีผานการแชฟอกน้ัน
มีคาความเปนกรด-ดาง คาแอมโมเนียรวม คาซีโอดลีะลายนํ้า คาของแข็งแขวนลอย สูงกวาท่ีมีการกําหนดไว (ตารางท่ี 1) ทํา
ใหไมสามารถระบายนํ้าเสยีสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือสิ่งแวดลอมได  เมื่อเทียบกับสถานการณจริงท่ีเกษตรกรทําการแชฟอกเสน
ใย ท้ังตามแหลงนํ้าธรรมชาติและบอท่ีถูกขุดข้ึนเพ่ือการแชฟอกโดยเฉพาะ การแชฟอกเสนใยดวยนํ้าทําใหมีนํ้าเสียปริมาณมาก 
มีกลิ่นเหม็น เกิดสารอินทรยีในนํ้าปริมาณสูง มีปรมิาณแอมโมเนียรวมสูง นํ้าเสยีจากการแชฟอกจึงควรไดรับการบําบัด ซึ่งการ
บําบัดนํ้าเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization pond) เปนการบําบัดนํ้าเสยีท่ีเหมาะสมท่ีจะใชบําบัดนํ้าเสียจากการแชฟอก
เสนใย โดยระบบบําบัดมีคากอสรางและดูแลรักษาต่าํ วิธีเดินระบบไมยุงยาก ผูควบคมุระบบไมตองมีความรูสูง แตตองใชพ้ืนท่ี
ในการกอสรางมาก (กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2546) ซึ่งสอดคลองกับลักษณะ
ของอุตสาหกรรมครัวเรือนในชนบท 
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ตารางท่ี 1 คุณภาพนํ้าในการแชฟอกเสนใย 

ตัวแปร 
วันท่ี 15 – 21 
ของการแชฟอก
เสนใยปอคิวบา 

มาตรฐานนํ้าท้ิง
โรงงานอุตสาหกรรม* 

มาตรฐานคุณภาพนํ้า
เพ่ือการเลีย้งสัตวนํ้า** 

คาออกซิเจนละลายในนํ้า (มก. /ล.) 0 - - 
คาความเปนกรด-ดาง (มก. /ล.) 4.34 – 5.03 5.5 – 9.0 - 
คาแอมโมเนียรวม (มก. /ล.) 0.77 – 2.32 - 1.0 - 1.2 
คาแอมโมเนียอิสระ (มก. /ล.) 0.000 - 0.05 - 0.06 
คาซีโอดลีะลายนํ้า (มก. /ล.) 1,497 - 1,814 400 - 
คาซีโอดีท้ังหมด (มก. /ล.) 1,769 – 2,177 - - 
คาซีโอดีท่ีตกตะกอนได (มก. /ล.) 272 - 400 - - 
คาของแข็งแขวนลอย (มก. /ล.) 104.44 – 133.33 50 - 
คาของแข็งแขวนลอย  
 + ของแข็งจมตัวได (มก. /ล.) 

487.78 – 673.33 - - 

คาของแข็งจมตัวได (มก. /ล.) 383.33 – 540.00 - - 
* คามาตรฐานนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553)
** คามาตรฐานคณุภาพนํ้าเพ่ือการเลีย้งสัตวนํ้า (สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง สงขลา, 2555) 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทํางานของจุลินทรียในนํ้า ทําใหเกิดการยอยสลายเพคตินและการเปอยยุยของเปลือกปอ ทําใหเสนใยแยก

เปนอิสระจากกัน ในชวงแรกของการแชฟอกเสนใยจึงมีปรมิาณสารอินทรียในนํ้าท่ีสูงข้ึน จนในวันท่ี 18 และ 21 ท่ีมีคาซีโอดีท่ี
ละลายนํ้าสูงท่ีสุด หลังจากน้ันคาซโีอดีมีคาลดลง เน่ืองจากกิจกรรมของจุลินทรียท่ีดําเนินไปอยางตอเน่ืองแตปริมาณซับสเตรต 
(ซีโอดีท่ีละลายนํ้า) ท่ีมีอยูจาํกัด ทําใหคาซีโอดีท้ังหมดและซีโอดีท่ีละลายนํ้าลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตวันท่ี 21 เปนตนไป เพราะ
จุลินทรียยอยสลายสารอินทรยีท่ีละลายนํ้าเพ่ือนําไปสรางเซลลใหม กลายเปนสารอินทรยีท่ีไมละลายนํ้า (เซลลจุลินทรยี) และ
บางสวนตกตะกอนลงสูกนถังแชฟอกเสนใยปอคิวบา ซึ่งมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันปริมาณของแข็งแขวนลอยและของแข็ง
จมตัวได ลดลง เน่ืองจากของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวไดเปนผลเน่ืองจาการยอยสลายของเสนใยปอคิวบา กลายเปน
สารอินทรียท่ีจลุินทรยีในนํ้ายอยสลายได แลวจลุินทรียสรางเซลลใหมกลายเปนของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวได จน
ของแข็งแขวนลอยและของแข็งจมตัวจาการยอยเสนใยปอคิวบาถูกจลุินทรียยอยสลายจนหมด จุลินทรยีกลุมท่ีไมใชออกซิเจน
จะยอยเซลลจุลินทรยีท่ีมีในระบบเอง (สันทัด, 2557) ทําใหแนวโนมของแข็งทุกรูปมีแนวโนมลดลง สวนคาแอมโมเนียอิสระ
และแอมไมเนียรวมไดเกิดข้ึนในการแชฟอกเสนใยปอคิวบา ยังไมอยูในระดับท่ีเปนพิษตอสัตวนํ้า (สถาบันวิจัยการเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้าชายฝง สงขลา, 2555)  คาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 4.34 – 5.03 ยังอยูในชวงท่ีสามารถปลอยท้ิงลงสูแหลงนํ้า
ธรรมชาตไิด เมื่อเทียบกับคามาตรฐานนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) สารมลพิษในนํ้าแชฟอกเสนใย
ปอคิวบาท่ีจําเปนตองบําบัดคือ สารอินทรีย (คาซีโอดี) และของแข็งแขวนลอย  

ขอเสนอแนะ 
สารมลพิษในนํ้าแชฟอกเสนใยปอคิวบาท่ีจําเปนตองบําบัดคือ สารอินทรีย (คาซีโอดี) และของแข็งแขวนลอย ซึ่งสวน

ใหญเปนสารอินทรีย และมีคาสูงสุดประมาณวันท่ี 21 ของการแชฟอก หลังจากน้ันจะมีแนวโนมลดลง ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
บอปรับเสถียร (Stabilization pond) จึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชบําบัดนํ้าเสียจากการแชฟอกเสนใย ซึ่งระบบบําบัดน้ีมี
คากอสรางและดูแลรักษาต่ํา วิธีเดินระบบไมยุงยาก ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูสูง แตตองใชพ้ืนท่ีในการกอสรางมาก (กรม
ควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2546) ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของอุตสาหกรรมครัวเรือน
ในชนบท  
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