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ความสําคัญของปญหา 

การประกอบการเกษตรท่ี 
เกษตรกรชาวไทยสวนใหญยึดถือเปนอาชีพ
ด้ังเดิมมักประกอบการเพียงพืชหลักเพียงพืช
เดียว  เชน  การทํานา  เปนการประกอบการที่
อาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติ  และแหลงนํ้าไดแก  
แมนํ้า หวย  หนอง  คลอง  บึงตาง ๆ  ปรากฏ
การณธรรมชาติหาความแนนอนไมได  บางปฝน
แลง  บางปนํ้าทวม  บางปฝนตกเหมาะสมจึงทํา
ใหการประกอบอาชีพการเกษตรไดผลดี  แตเมื่อ
ไดผลผลิตมากเกินความตองการของตลาดทําให
เกษตรกรเจาของ ผลผลิตถูกกดราคาพอคาคน
กลางทําใหเกษตรกรผูผลิตไมคอยไดรับผลตอบ
แทนที่นาพึงพอใจเกษตรกรสวนใหญจึงมีสภาพ
ยากจน  เปนหนี้สิน  เมื่อทําการเกษตรเชิงเดี่ยว
เปนระยะเวลายาวนานจึงสงผลใหพื้นที่ เพาะ
ปลูกขาดความอุดมสมบูรณ  เพราะธาตุอาหาร
ในดินถูกพืชนําไปใชอยางตอเนื่อง  เกษตรกรมัก

ไมได เอาใจใสทะนุบํารุงดินให มีความอุดม
สมบูรณ  เนื่องจากขาดความรูในการใสปุย  ขาด
เงินในการซื้อปุย  และไมเห็นความสําคัญของ
การอนุรักษดิน  ดังนั้นยิ่งทําการเพาะปลูกนาน ๆ 
ไปก็สงผลใหผลผลิตตองใสปุยเคมีมากขึ้น   ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหมี
การหักลางถางปา  มีการบุกรุกทําใหพื้นที่ปาลด
นอยลงและกอใหเกิดความผันแปรของดินฟา
อากาศ บางปเกิดฝนตกทิ้งชวงระยะเวลายาวนาน  
บางปเกิดฝนตกหนักจนนํ้าทวมพืชผลเสียหาย  
บางปเกิดภาวะแหงแลงขาดแคลนนํ้าเพื่อการ
เพาะปลูก  และการบริโภคในครัวเรือน  ระดับ
นํ้าในแมนํ้าลําคลองตาง ๆ ลดตํ่าลงจนบางแหง
แหงขอด  นับวาเปนวิกฤตที่สําคัญอยางยิ่งของ
เกษตรกรและชาวชนบทของไทย  และนับวันจะ
ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน 

 
 



 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงทราบในความทุกขยากของเกษตรกรชาว
ไทย  พระองคทรงมีพระราชหฤทัยมุงมั่นในการ
เสนอแนะวิธีการแกไขปญหา   พระองคเห็น
ความสําคัญของแหลงนํ้าจึงทรงพระราชทาน
ดําริเร่ืองแหลงนํ้า  (กลุมงานเกษตรและอุตสาห
กรรมเกษตร  กองโครงการและประสานงานวิจัย   
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  2542 : 
5.)  “ธรรมชาติน้ันไดปรับตัวสรางความสมดุล
ระหวางธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษยอยูแลว   
จะเห็นไดวาสภาพภูมิประเทศไดปรับตัวเองให
เปนลักษณะหนอง คลอง บึง  เพ่ือกักเก็บนํ้ายาม
หลากมาในหนาฝน  ซึ่งทําใหมีนํ้าในใชยามแลง
แตมนุษยกลับละเลย   ไมดูแลสมบัติธรรมชาติ
อันล้ําคาน้ี   และนอกจากไมดูแลแลวมนุษยยังมี
ความโลภ    ที่ทํ าลายโครงสรางธรรมชาติ น้ี   
ดวยเหตุน้ี  หนอง  คลอง  บึง  จึงอยูในอําเภอมี
เกษตรอําเภอเปนประธานในการประสานงาน
กับเกษตรที่รวมโครงการ  เกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ 

 จากการที่เกษตรกรในจังหวัด
ลพบุรีท่ีเขารวมโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม”  
ต้ังแต  พ .ศ . 2541  และ  พ .ศ . 2542  ประกอบ
ดวยกันจํานวน  147  และ 100  คน  ตามลําดับ
รวมจํานวน 247  คน  (ลพบุรี : สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดลพบุรี  มปป. : 1-13) การที่
ดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 2 ป  ยอมมีสภาพ
การณประกอบการไดผลแตกตางกัน เกษตรกร
บางคนประสบผลสําเร็จมากขณะที่บางคน
ประสบปญหาอุปสรรคอันทําใหความสําเร็จเปน
ไปไดนอย   ประกอบกับเกษตรกรแตละคนมี

ความแตกตางกันดานการประกอบการ  การถือ
ครองพื้นที่  การขุดสระนํ้าสัดสวนระหวางสระ
นํ้ากับพื้นที่ดําเนินการ  ความแตกตางดานอายุ
ของหัวหนาครัวเรือน  ระดับการศึกษาสูงสุด
ของบุคคลในครอบครัว  ประสบการณในการ
ประกอบอาชีพ   จํานวนสมาชิกในครอบครัว  
จํานวนสมาชิกที่ชวยทําการเกษตร  และรายได
ของเกษตรกร  ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิดความ
แตกตางดานการประกอบการ ปญหา  และความ
ตองการ มีความแตกตาง 

 สํานักศึกษาการพัฒนาทองถิ่น
เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันราชภัฏเทพสตรี  
มีบทบาทในการศึกษาแนวทางในการวิจัยและ
พัฒนาโครงการตามรอยพระยุคลบาทพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว  จึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษา
วิจัยผลการดําเนินการปญหา และความตองการ
ของเกษตรกรที่ ดํ าเนินงานภายใตโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริใน
จังหวัดลพบุรี   ทั้งน้ีเพื่อนําผลของการศึกษาวิจัย
ไปใชประโยชนในการเปนขอเสนอแนะแก
เกษตรกรที่ดําเนินงานภายใตโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ   และสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี   และสํานัก
งานเกษตรอําเภอในจังหวัดลพบุรีเพื่อการวาง
แผน  การนิเทศ  และการบริหารเกษตรทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐาน 
ทางสังคม  และเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ดําเนิน
งานภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามพระ
ราชดําริ 

2. เพื่อศึกษาผลการดําเนิน 



การของเกษตรกรที่ดําเนินงานภายใตโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ

3. เพ่ือศึกษาปญหาของ 
เกษตรกรที่ดําเนินงานภายใตโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

4. เพื่อศึกษาความตองการ 
ของเกษตรกรที่ ดํ าเนินงานภายใตโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. ใชเปนแนวทางในการสง 
เสริมเกษตรกรที่ ดําเนินงานภายใตโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ

2. เปนขอเสนอแนะในการ 
วางแผน  นิเทศงาน  และบริหารงานของสํานัก
งานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
เกษตรอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดลพบุรี 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร  ไดแก   

เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริในจังหวัดลพบุรี   จากราย
ชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการในจังหวัดลพบุรี 
(ลพบุรี : สํานักงานเกษตร และสหกรณจังหวัด 
มปป . :  1-13.)  มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 
พ .ศ . 2541 และ  พ .ศ . 2542 จํานวน  124  คน 
และ 100  คน  ตามลําดับ รวม 247  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง  สุมตัว 
อยางเกษตรกรตามคําแนะนําของ บุญเรียง  ขจร
ศิลป. 2534: : 7. วาถาประชากรจํานวนรอยให
ใชกลุมตัวอยางอยางนอยรอยละ 25 ในการวิจัย

คร้ังน้ีใชรอยละ 40 ไดเกษตรกรกลุมตัวอยาง 90 
คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบ 
ดวย 

2.1 ตัวแปรตน  ไดแก 
2.1.1 อายุของหัวหนาครัวเรือน 
2.1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 
          ของบุคคลในครัวเรือน 
2.1.3 ประสบการณในการ 
          ประกอบอาชีพ 
2.1.4 จํานวนสมาชิกในครอบ 
           ครัว 
2.1.5จํานวนสมาชิกที่ชวยทํา 
          การเกษตร 
2.1.6การถือครองกรรมสิทธิที่ 
          ดิน 
2.1.7ความถ่ีในการดูโทรทัศน 
         รายการเกษตร 
2.1.8 แหลงความรูของ 
          เกษตรกร 
2.1.9 อาชีพหลัก 
2.1.10รายไดสุทธิตอป 
2.1.11ตัวแปรตาม  ไดแก 
2.1.12ผลการดําเนินการ 
2.1.13ปญหาในการดําเนินงาน 
2.1.14ความตองการของ 
           เกษตรกรท่ีดําเนินงาน 
           ภายใตโครงการเกษตร 
           ทฤษฎีใหมตามแนวพระ 
           ราชดําริ 

 3. เคร่ืองมือที่ใชไดแก  แบบสัมภาษณ
แบบมาตรฐาน  (standardised or structured 



interview)  (บุญธรรม    กิจปรีดาบริสุทธิ์  2535 
: 167.)  ประกอบดวยคําถามปลายเปด (open 
ended  questionaire) และคํ าถ ามปลายป ด 
(closed  ended  questioaire)  เค ร่ืองมือมี   4  
ตอน   ประกอบดวย 
  3.1 ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  3.2 ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินการ 
  3.3 ตอนที่  3 ป ญ ห าในก าร
ดําเนินงาน 
  3.4 ตอนท่ี 4 ความตองการของ
เกษตรกรที่ดําเนินงานภายใตโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
นิยมศัพท 
  เกษตรทฤษฎีใหม   หมายถึง  
การทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแบงพื้นที่ออกเปนสัด
สวน 30 : 30 : 30 : 10  ประกอบดวย  สวนที่ 1 
ขุดเปนสระนํ้าไวเก็บกักนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
และการอุปโภคบริโภค   รอยละ 30 สวนที่ 2 ใช
ทํานาเพื่อใหมีขาวไวบริโภคในครอบครัวตลอด
ป  รอยละ 30 สวนที่ 3  ใหเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว  ปลูกไมผล  ไมยืนตนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มราย
ไดใหครอบครัว  รอยละ 30 สวนที่ 4  ใชเปนที่
อยูอาศัย  ถนนกอสรางโรงเรือน  คันดิน  คอก
สัตวเลี้ยง  เรือนเพาะชําและยุงฉางเก็บผลิตผล  
รอยละ 10 ทั้งน้ีเพื่อใหเกษตรกรอยูรอดสามารถ
พึ่งพาตนเองไดและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
  ผลการดําเนินการ   หมายถึง   
ผลการดําเนินงานของเกษตรกรที่รวมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริใน
จังหวัดลพบุรีใน พ.ศ. 2542 
  ปญหา  หมายถึง   อุปสรรคที่
ขัดขวางทําใหการดําเนินงานของเกษตรกรลด
ประสิทธิภาพลงหรือไมประสบผลสําเร็จ 
  ความตองการ  หมายถึง  ความ
ตองการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรท่ีรวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริในจังหวัดลพบุรีใน พ.ศ. 2543 
วิธีการและอุปกรณ 

1. ประชากรและวิธีเลือกกลุม 
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

1.1 ประชากร  ไดแก   
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริ  พ .ศ . 2541-2542  ใน
จังหวัดลพบุรีรวมท้ังหมด 247  คน 

1.2 วิธีเลือกกลุมตัวอยางที่ 
ใชในการวิจัย   การวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง  (purposive  sampling)  เฉพาะ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริ พ.ศ. 2541-2542 เทาน้ัน  
การสุมตัวอยางใชแนวความคิดที่บุญเรียง  ขจร
ศิลป . 2534 : 71.  บอกวาขนาดกลุมประชากรมี
จํานวนเปนรอยควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย
รอยละ 25 ในงานวิจัยครั้งใชกลุมตัวอยางรอยละ 
40 ไดจํานวนเกษตรกร  90  คน 

2. วิธีการสรางและการตรวจ 
สอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

2.1 ผูวิจัยจะสรางเคร่ือง 
มื อ แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ แ บ บ ม า ต ร ฐ า น 
(standardised  or structured  interview)  



(บุญธรรม    กิจปรีดาบริสุทธ  . 2535 : 167.)  
ประกอบดวยคําถามปลายเปด (open  ended  
questionnoaire)  และคําถามปลายปด  (closed   
ended  questionnaire) แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ
ประกอบดวย 4 ตอนไดแก 
 ตอนที่  1   ลักษณะพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2   ผลการดําเนินการ 
 ตอนท่ี 3  ปญหาในการดําเนินงาน 
 ตอนที่ 4  ความตองการของเกษตรกรที่
ดําเนินงานภายใตโครงการ  ภายใต ทฤษฎีใหม
ตามแนวพระราชดําริ 
         2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  เมื่อ
ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือเสร็จแลวนําไปสัมภาษณ
เกษตรกรผูสนใจรวมโครงการใน  พ.ศ. 2543  
ทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดประสานคณะงานกับสํานัก
งานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี  ซึ่งกําลัง
จัดทําการฝกอบรมโครงการ  “เกษตรทฤษฎี
ใหม”  แกเกษตรกรผูสนใจที่จะรวมดําเนินงาน
โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม”   ภายใตพระราช
ดําริประจําป 2543  โดยสัมภาษณในระหวาง
เวลาที่วางจากการฝกอบรม 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 
วันที่  27  กรกฎาคม   2543 ณ  ศูนยถ ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลเขารวก  อําเภอลํา
สนธิ  และคร้ังที่  2 วันที่  3 สิงหาคม   2543 ณ 
สํ านักงานเกษตรอําเภอโคกสํ าโรง   จนได
เกษตรกรจํานวน   30 คน   แลวจึงนํามาตรวจ
สอบความเขาใจในคําถาม (try  out)  แลวได
ปรับปรุงเคร่ืองมือใหมีคุณภาพดีกอนจึงนําไป
เก็บขอมูลตอไป 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   

ภายหลังจากการปรับปรุงเคร่ืองมือจนมีคุณภาพ
ดีแลว 
คณะผูวิจัยรวมกันเก็บรวบรวมขอมูล  การเก็บ
ขอมูลกระทําระหวาง วันที่ 8  สิงหาคม 2543  
ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2543  โดยขอเจาหนาที่
เกษตรอําเภอและเกษตรตําบลตาง ๆ 
  4. วิ ธี ก าร วิ เค ร าะ ห ข อ มู ล   
วิเคราะหขอมูลดวย  เคร่ืองคอมพิวเตอร SPSS  
for windows  คาสถิติที่ใชมีการแจกแจงความถี ่ 
หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน 

 สูตรคาเฉลี่ย x =  

=
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ผลการวิจัย 
  ตอน ท่ี  1  สภ าพสั งคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร 
  จากการศึกษาพบวาเกษตรกร
ส ว น ใ ห ญ อ ยู ใ น  อ .เมื อ ง  ร อ ย ล ะ  31.11  
เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 76.67  
มีอายุเฉลี่ย  50.39  บุคคลในครอบครัว สวน
ใหญมีระดับการศึกษาจบต้ังแตปริญญาตรี  รอย
ละ  24.44  เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพ
สมรส  รอยละ 88.89  จํานวนสมาชิกในครอบ
ครัวเฉลี่ย  4.53  คน  มีจํานวนสมาชิกในครอบ
ครัวที่ชวยทําการเกษตรเฉลี่ย  2.06  คน  พื้นที่
ถือครองที่เปนของเกษตรกรเองเฉลี่ย  26.09  ไร 
มีพื้นที่เชาเฉลี่ย  9.10  ไร เกษตรกรสวนใหญชม
รายการโทรทัศนรายการเกษตรทุกวัน  รอยละ 



42.22  เกษตรกรสวนใหญไดรับความรูจากเจา
หน าที่ ส ง เส ริมก าร เกษ ตร   ร อ ยล ะ  52.22  
เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทํานาเปนหลัก รอย
ละ 70.00  มีรายไดตอปเฉล่ีย 71,889.36  บาท 
 ตอนท่ี 2  ผลของการดําเนินการ 
  จากการศึกษาพบวาเกษตรกร
สวนใหญเร่ิมทําการเกษตรทฤษฎีใหมในป พ.ศ. 
2541  รอยละ 34.44  เกษตรกรทุกคนมีสระเก็บ
กักน้ํา สวนใหญมีสระจํานวน  1 สระ รอยละ 
37.78  สวนใหญมี เน้ือที่สระนอยกวา  -1 ไร  
รอยละ  40 เกษตรกรสวนใหญมีปริมาณนํ้าเพียง
พอท้ังปรอยละ 76.67  ในกรณีนํ้าไมเพียงพอ
เกษตรกรสวนใหญใช นํ้าจากนํ้าฝน   รอยละ 
52.39  เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ทํานาเฉลี่ย 
9.60 ไร  เกษตรกรสวนใหญ ปลูกข าวพันธุ
ชัยนาท 1 รอยละ 55.17  เกษตรกรสวนใหญทํา
นาโดยวิธีหวานนํ้าตม รอยละ 67.81 เกษตรกร
สวนใหญใสปุยวิทยาศาสตรอยางเดียว  รอยละ 
62.06 สวนใหญใชปุยสูตร 16-20-0  เกษตรกร
สวนใหญใสปุยวิทยาศาสตรจํานวน 2 คร้ัง  รอย
ละ 70.11  เกษตรกรใสปุยรองพื้นเฉลี่ย 14.35  
กิโลกรัม /ไร เกษตรกรใสปุ ยแต งหน าเฉลี่ ย  
13.10  กิโลกรัม/ไร ปุยที่เกษตรกรสวนใหญใช
กับพืชอ่ืนนอกจากขาวเปนปุยสูตร  15-15-15  
รอยละ 51.11  เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวหลัง
ทํานาป  รอยละ 46.73  เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกไม
ผลเฉลี่ย  48.1  ไร  เกษตรกรปลูกไมผลแพร
หลาย  5 อันดับแรกเรียงลําดับจากมากไปนอย 
คือ  ปลูกมะมวง   กลวย   ฝร่ัง  มะพราว  และ
มะละกอ  พันธุมะมวงที่เกษตรกรปลูกมากที่สุด

เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  พันธุเขียวเสวย  
พันธุน้ํ าดอกไม   พันธุหนองแซง  พันธุโชค
อนันต และพันธุฟาลั่น  เกษตรกรสวนใหญจัด
ซื้อกิ่ งพันธุจากแหลงจําหนายรอยละ  76.91  
ชนิดไมผลของเกษตรกรที่ใหผลผลิตแลว  5 
อันดับแรกเรียงจากมากไปหานอยคือ กลวย,
มะมวง,ฝร่ัง,มะละกอ และชมพู  เกษตรกรมีพื้น
ที่ปลูกผักเฉลี่ย 1.20 ไร  เกษตรกรปลูกผักแพร
หลาย 5 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอยคือ กระ
เพราและโหระพา, มะเขือ , พริกขี้หนู, ชะอม 
และพืชตระกูลถั่ว   เกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง  
(รอยละ 48.89) ใชฮอรโมนพืช  ฮอรโมนพืชที่
เกษตรกรใช  5  อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย
ตามลําดับคือ  จิมเบอรลาริน,บีโอ,หวีทอง (โบ
โซ) อามูเล และฟรีดิกฟลัส เกษตรกรเกินกวา 1 
ใน 3  (รอยละ 35.56) ใชสารปองกันและกําจัด
วัชพืชในการเพาะปลูกพืช เกษตรกรใชสารปอง
กันและกําจัดวัชพืช 5 อันดับเรียงจากมากไปหา
นอยตามลําดับคือ 4,4-ดี  ,ไกลโพเสท, พาราค
วอท ,บิวตาคลอร  (สปารค )  และตลาคลอร
เกษตรกรเกินกวาครึง (รอยละ 54.44)  ใชสาร
ปองกันและกําจัดวัชพืช  5 อันดับแรกเรียงจาก
มากไปนอยตามลําดับคือ โมโนโครโทฟอส, 
คารบาริล, คารโบฝูราน, ไฮเปอรเมชริน+ฟอส
ซาโลน  และสารสะเดา  เกษตรกรนอยกวา 1 ใน 
3 ใชสารปองกันและกําจัดโรคพืชในการเพาะ
ปลู กพื ช   สารป องกันและกํ า จัดโรคพื ชที่
เกษตรกรใช 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย
ตามลําดับคือ ไดไซโอคารบอเนต (เบนเลท,บา
ซาน) , ฮามูเช  เอ็มเอ็กซ 200 และแดปแทน (วา



ทาไซด) เกษตรกรมีพื้นที่เหลือใชประโยชน 5 
อันดับแรกเรียงจากมากไปหานอยคือ โรงเรือน
เลี้ยงสัตว  ปลูกผักสวนครัว โรงเก็บเคร่ืองมือ 
ปลูกไมดอกไมประดับ   และปลูกไมใชสอย  
สัตวเลี้ยงที่เกษตรกรเลี้ยง 3 อันดับแรกเรียงจาก
มากไปหานอยคือ เลี้ยงไก   เลี้ยงปลา  และเลี้ยง
เปด  ไมดอกไมประดับที่เกษตรกรนิยมปลูก 5 
อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย คือ ดาวเรือง, 
มะลิ, โกสน, กุหลาบ และโปยเซียน  ชนิดของ
ไมใชสอยที่เกษตรกรปลูก 5 ชนิดแรกเรียงจาก
มากไปหานอยคือ  สะเดา, ไผ,ขี้เหล็ก,กระถิน  
และประดู 

ตอนท่ี 3  ปญหาของเกษตรกร 
  ปญหาที่เกษตรกรที่ดําเนินงาน
ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรกร
ประสบปญหาสําคัญ 5  อันดับเรียงจากมากไป
หานอย  ไดแก  ปญหาผลผลิตมีราคาถูก  ปญหา
ตนทุนการผลิตสูง  ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช
รบกวน  ปญหาผลผลิตไมมีตลาดรองรับ  และ
ปญหาไมมีเงินทุนหมุนเวียน 
 

ตอนท่ี 4  ความตองการของเกษตรกร 
  ความตองการของเกษตรกรที่
ดําเนินงานภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
เกษตรกรตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ  5  อันดับ
เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตองการเงินทุน 
ตองการใหมีการประกันราคา  ตองการพันธุปลา  
ตองการใหมีการฝกอบรมวิชาชีพ และตองการ
ปุย 
ขอเสนอแนะ 

 1. เจาหนาที่เกษตรและสหกรณจังหวัด
และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
ควรประชาสัมพันธใหเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่
ถือครองขนาดเล็กต้ังแต  15  ไรลงมาเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
ใหมากขึ้น และเมื่อมีงบประมาณชวยเหลือใน
การขุดสระนํ้าควรชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
กอน   ทั้งน้ีเพื่อชวนใหเกษตรกรรายยอยชวย
เหลือตนเองไดดียิ่งขึ้นสมดังปณิธานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. การใชแรงงาน เกษตรกรประชา
สัมพันธลูกหลานเกษตรกรวัยหนุมสาวใชแรง
งานกันมากขึ้น  เพราะที่เปนอยูมักเปนแรงงานผู
สูงอายุเฉลี่ย 50.39 ป วัยหนุมสาวมักไมนิยมทํา
การเกษตรจึงควรมีการอบรมความรู  เปลี่ยน
แนวความคิดใหเห็นความสําคัญวาการเกษตรก็
เปนอาชีพที่ทํารายไดมั่นคง  มีชีวิตครอบครัวที่
อบอุน  รวมกันทํางานในกลุมเครือญาติ สามารถ
ทํารายไดดีขึ้นถามีความตั้งใจทําจริง ๆ 
 3. ควรมีการเพิ่มปริมาณการผลิตพันธุ
ขาวปทุมธานี 1 และพันธุขางคลองหลวง  การ
เพิ่มปริมาณการผลิตและสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกทดแทนพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  ซึ่งไม
ตานทานโรคใบสีสมที่เกษตรกรนิยมปลูกเพราะ
ราคาตอเกวียนของขาวขาวดอกมะลิ  105  ราคา
สูงกวา 
 4. ในดานการใชปุยในนาขาวมีการแนะ
นําการใชปุยอินทรีย  เชน ใชปุยดอก  ปุยหมัก 
หรือปุยพืชสด  ใหใชกันเพิ่มมากขึ้นทั้งน้ีเน่ือง
จากมีการใชปุย  ซึ่งการใชปุยอินทรียชวยปรับ



ปรุงสภาพของดิน  ทําใหการใชปุยวิทยาศาสตร
เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
 5. การสงเสริมวิธีการเกษตรที่ไดผล
และเปนที่นิยมของเกษตรกรไดแก  การใหความ
รูผานโทรทัศน  ซึ่งเกษตรกรเกือบคร่ึงหน่ึง (รอย
ละ 42.22) ชมรายการโทรทัศนการเกษตรทุกวัน
นอกเหนือจากการรับความรูจากเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร  ดังน้ันจึงควรสนับสนุนใหจัด
รายการดทรทัศนเพื่อการเกษตรใหมากยิ่งขึ้น 
 6. ควรมีการลดตนทุนการผลิตขาวลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใสปุยแตงหนาควรใชไม
เกิน 5-10  กิโลกรัม/ไร  แตที่เปนอยูเกษตรกรใช
โดยเฉลี่ย  13.10  กิโลกรัม/ไร  มากเกินความจํา
เปนกอใหเกิดการสูญเสียและตนทุนสูงขึ้นแตผล
ผลิตไมเพิ่มสูงขึ้น 
 7. ควรสงเสริมใหมีการลดการใชสาร
ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชใหนอยลง  ควร
แนะนําเกษตรกรใหใชวิธีปองกันและกําจัดทาง
ชีววิธีเชน   การใชแมลงตัวห้ํา  แมลงตัวเบียฬ  ที่
การใชสารสกัดจากธรรมชาติ เชน สารสะเดา  
รากหางไหล  โลต้ิน และตะไครหอมซึ่งมีความ
ปลอดภัยและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 8. ควรสงเสริมใหเกษตรกรทุกคนเขา
รวมโครงการเกษตรทฤษฎใีหมตามแนวพระราช
ดําริทํานาเพื่ออยางนอยใหมีขาวบริโภคในครัว
เรือน ไมตองซอขาวมาบริโภค  ทั้งนี้เปนไปตาม
ความลักษณะของการพึ่งตนเอง   อันเปนแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและควร
ใหปลูกพืชและเลี้ยงสัตวหลาย ๆ ชนิดควบคูกัน
ไป 

 9. ควรพิ จารณ าช วยข จัดปญหาให
เกษตรกรตามลําดับความสําคัญมากและนอยดัง
น้ี  ปญหาราคาผลผลิตถูก  ปญหาตนทุนการผลิต
สูง  ปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน  ปญหา
ไมมีตลาดรองรับ  และปญหาการไมมีเงินทุน
หมุนเวียน  และเกษตรกรมีความตองการใหรัฐ
บาลชวยเหลือ  5  อันดับ จากมากไปนอย  เชน 
ความตองการเงินทุน  การใหมีการประกันราคา
พืชผล  ตองการพันธุปลา  ตองการฝกอบรม
ความรู  และตองการปุย  จึงเปนแตเสนอแนะ
ปฏิบัติดังนี้ 
  9.1 รั ฐ เข า แ ท รก แซ งห รื อ
ประกันราคาพืชผลผลิตทั้งน้ีเพื่อปองกันใหราคา
ตกตํ่าเกินควร   ถาหากราคาตํ่ารัฐบาลเขาแทรก
ซื้อผลผลิตเสียเองและนําไปแปรรูปขายวัตถุ
สําเร็จรูปทําใหจําหนายไดราคาดีขึ้น  แตเน่ือง
จากโครงการยังไมไดดําเนินงานเปนรูปธรรมนัก  
รัฐบาลจึงกําลังดําเนินการไปไดชั่วขณะ   ก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงหมดหนาที่บริหารโครงการไป  
รัฐบาลใหมดําเนินการอยางไรในบางคร้ังเสีย
เวลาเปนป  และนโยบายเกาที่ไมเหมาะสมกับรัฐ
บาลใหมก็ถูกแปรญัตติตกไป ไมสามารถดําเนิน
การใหลุลวงไปได  ดังน้ันนโยบายการแทรก 
แซงหรือประกันราคาพืชผลผลิตควรมีความจริง
จัง  และจริงใจ  ทั้งน้ีเพื่อดําเนินงานไปใหลุลวง
ประสบผลสําเร็จ 
  9.2 รัฐบาลควรสงเสริมการต่ัง
ตลาดกลางในทองถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรเปนการเปดเสรีใหเกษตรกรผูผลิตและ
พอคาขายสงจําหนายผลิตผลโดยอิสระ  ตอรอง
ราคากันในลกัษณะของอุปสงคและอุปทาน 



  9.3  รัฐควรหาแหลงเงินกูให
เกษตรกรทั้งน้ีเพื่อเกษตรกรมีดานทุนการผลิตที่
มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า  เงินกู อัตราตํ่าเชนรอยละ 
6.00  ตอป  ทั้งน้ีเพื่อใหเกษตรกรชวยเหลือกัน
เองใหลืมตาอาปาก และชวยตนเองไดก็ควรให
ช วยตน เองมากที่ สุ ด   จึงจะสม ดังป ณิ ธาน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.4     รัฐบาลควรสงเส ริมปจจัยการ
ผลิตแกเกษตรกรการผลิต  เชน  พันธุสัตวบก
และสัตวนํ้า  เมล็ดพันธุพืช  ปุยและสารปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช เปนตน 

 9.5  หนวยงานสงเสริมภาครัฐบาลยังมี
ความจําเปนตองจัดฝกอบรมความรูโดยจัดให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น  ใหนําไปปฏิบัติได
ทันทีในสภาพแวดลอมของทองถิ่น  และลงทุน
ไมสูงจนเกินไปการฝกอบรมความรูยังเปนสิ่งจํา
เปนอยางมากแกเกษตรกรที่จะพัฒนาอาชีพของ
ตนใหประสบผลสําเร็จขึ้น  มีงานวิจัยทํานองนี้
หลายงานที่ยังเรียกรองใหเจาหนาที่สงเสริมการ
เกษตรจัดอบรมความรูอยางสม่ําเสมอและตอ
เน่ือง 
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เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแบบลอรถยนต 
         นายวุฒิชัย บุญกระจาง* นายสมัคร   ผองแผว* 
         นายประยูร  เกษม*      นายประเสริฐ เฉ่ือยอารมณ * 

  
ความเปนมาของโครงการ 
ถั่วลิสงเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ

ชนิดหนึ่งของไทย  ซึ่งเกษตรกรไทยนิยมปลูก
กันอยางแพรหลาย เน่ืองจากถ่ัวลิสงเปนพืช
ที่ปลูกงาย ปลูกไดในดินทุกชนิด  ปลูกได
ตลอดป  มีอายุการเก็บเก่ียวสั้น  อยูในชวง
ระหวาง 100 – 120 วัน   ผลผลิตท่ีไดสวน
ใหญจะใชภายในประเทศและสงออกนอกใน
ลักษณะบริโภคโดยตรง  ถ่ัวลิสงสามารถนํา
ไปใชประโยชนทางดานโภชนาการ อุตสาห
กรรม  และเกษตรกรรม   เชน ฝดสดใชตมรับ
ประทาน เมล็ดใชทําถ่ัวอบ  ถ่ัวค่ัว เนยเทียม 
ขนมตาง ๆ  และยังสามารถสกัดเปนนํ้ามัน 
นอกจากน้ียังนํามาใชเปนสวนประกอบของ
ยาอีกหลายชนิด  เชน  เพนนิซิลิน  วาควินา
ลิน เปนตน  ซึ่งการจะนําเมล็ดถ่ัวลิสงมาใช
เปนวัตถุดิบน้ันตองมีการกระเทาะเปลือกอน 
ในอดีต ใชการกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสง

ดวยมือ  โดยใชแรงงานคน   จึงทําให เกิด
ความเมื่อยลา  เสียเวลา และคาใชจายสูงได
ผลผลิตนอย  
ดวยเหตุดังกลาว ทางคณะผูจัดทําจึงได

คิดนําเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมและ
วิทยาการสมัยใหมเขามาพัฒนา การกระ
เทาะเปลือกถั่วลิสง  โดยผลิตเครื่องกระเทาะ
เปลือกถั่วลิสง  โดยผลิตเครื่องกระเทาะ
เปลือกถ่ัวลิสงแบบลอยางรถยนตไวใชซึ่ง

ประกอบไปดวย  โครงหลัก  โครงลอยาง ชุด
ลอยาง  ฝาครอบ ตะแกรง กะเทาะถังปอน 
รางลําเลียง  ปลองลม ชุดพัดลม ชุดตะแกรง
คัดขนาด  และมอรเตอร 
วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตสินคาทาง
ดานการเกษตร 

2. เพื่อประหยัดเวลา และลดแรงงาน
ในการกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสง  

3. เพื่อใหเกษตรกรท่ีปลูกถั่วลิสงไดมี
เครื่องกระเทาะเปลอืกถั่วลิสงไวใช 

ขอบเขตของโครงการ 
เคร่ืองกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบลอ
ยางรถยนตเคร่ืองน้ีจะกระเทาะเปลือก
ถั่วลิสงออกจากเมล็ดโดยใชลอยางรถ
ยนต เป นชุดกระเทาะ   ทํ าการแยก
เปลือกถั่วลิสงออกจากเมล็ดโดยใชพัด
ลมและมีการคัดขนาดเมล็ดโดยให
เมล็ดถ่ัวลิสงไหลผานตะแกรงคัดขนาด 
เคร่ืองกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบลอ
ยางรถยนตเครื่องน้ีจะใชมอเตอรเปนตัว
ตนกําลัง 
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ 
1. ทําใหเกิดทักษะและกระบวน
การทํางาน 

2. มีการแกปญหาเฉพาะหนา 
3. มีความสามัคคีในการทํางาน 

*นักศึกษาประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 



เปาหมายของโครงการ 
 มีเคร่ืองกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบ 

ลอยางรถยนตท่ีใชงานได จํานวน 1 เคร่ือง  

เคร่ืองกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบ 
ลอยางรถยนต 

 
 เคร่ืองกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบลอ
ยางรถยนต  เปนเครื่องที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การกระเทาะเปลือก ถั่วลิสงแทนแรงงานคน  
ซ่ึงสามารถนําไปใชกับอุตสาหกรรม ในครัว
เรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยใชผู
ปฏิบัติงานเพียง 1 คน 
 
ลักษณะเฉพาะของเครื่องกระเทาะ
เปลือกถ่ัวลิสงแบบลอยางรถยนต 
ชื่อ    เคร่ืองกระเทาะเปลือกถ่ัวลิสงแบบ 

ลอยางรถยนต 
ชนิด  เปนเคร่ืองกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสง 

แบบคัดขนาดเมล็ด 
 
ความสามารถ 1 นาที ตอการกระเทาะ 

เปลือกถ่ัวลิสง 2 กิโลกรัม 
การนําไปใชงาน 1. อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
      2. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
อ่ืน ๆ      สามารถเคล่ือนยายไป 

          ปฏิบัติงานในท่ีตาง ๆ ได  
สวนประกอบของเคร่ืองกะเทาะเปลือก

ถ่ัวลิสงแบบลอยางรถยนต 

 
ภาพประกอบ 1  แสดงสวนประกอบของ

เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง 
แบบลอยางรถยนต 

 
1. โครงเหล็ก 
2. โครงลอยาง 
3. ตะแกรงกะเทาะ 
4. ปลองลม 
5. ถังปอน 
6. ฝาครอบ 
7. เพลาชุดยึดลอ 
8. หนาแปลนเพลาชุดยึดลอ 
9. เพลาชุดกวนถั่วลิสง 



10. มูเลยชุดลอยาง 
11. ตะแกรงคัดขนาด 
12. รางลําเลียง 
13. ชุดพัดลม 
หนาที่ของสวนประกอบเครื่องกะเทาะ 
1. โครงเหล็กของเคร่ืองกะเทาะเปลือก
ถ่ัวลิสงแบบลอยางรถยนต เปนชิ้น
สวนสําคัญท่ีตองนําช้ินสวนตาง ๆ 
มาประกอบเขาดัวยกัน  

2. โครงลอยาง  เปนตัวท่ีใชยึดติดกับ
โครงเหล็กและชุดเพลายึดลอยาง
เขาดวยกัน 

3. ตะแกรงกะเทาะ เปนสวนท่ีรองรับ
ฝกถ่ัวลิสงเพ่ือใหลอยางรถยนตเปน
ตัวบดกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสงใหแตก 

4. ปลองลม มีหนาท่ีพนเปลือกถ่ัวลิสง
ใหออกตามแรงลม 

5. ถังปอน มีหนาที่สําหรับใชเทถั่วลิสง
ไปและสงไปยังตะแกรงกะเทาะ 

6. ฝาครอบ ทําหนาท่ีเปนถังครอบลอ
ยางเพื่อไมใหเมล็ดถั่วและฝกถั่ว
ลิสงกระเด็นออกจากตัวเคร่ือง 

7. เพลาชุดยึดลอ เปนชิ้นสวนที่หมุน
รอบตัวเอง โดยรับภาระจากสาย
พาน และสงแรงใหกับลอท่ียึดติด
อยูบนเพลาเดียวกัน 

8. หนาแปลนเพลาชุดยึดลอ ชุดยึดลอ
หนาแปลนน้ีจะนําลอยางมาติดเขา
ดวยกัน โดยรับแรงหมุนจากเพลา
เดียวกัน 

9. เพลาชุดกวนถั่วลิสง เปนเพลาที่
หมุนรอบตัวเองโดยรับแรงมาจาก
สายพาน ซ่ึงประกอบอยูกับถังปอน 
มีหนาท่ีหมุนกวนฝกถ่ัวลงไปยัง
ตะแกรงกะเทาะ 

10. มูเลยชุดลอยาง เปนตัวยึดติดอยู
กับเพลาชุดยึดลอ  โดยรับแรงหมุน
มาจากมอเตอร 

11. ตะแกรงคัดขนาด  จะยึดติดอยูกับ
ชุดเพลาลูกเบ้ียว โดยมรตะแกรง
กะเทาะลงสูปลองลม 

12. รางลําเลียง  ใชลําเลียงเมล็ดถั่ว
และเปลือกถ่ัวลิสง ที่ลวงจาก
ตะแกรงกะเทาะลงสูปลองลม 

13. ชุดพัดลม  มีหนาที่ใหกระแสลม
เพ่ือใชในการเปาเปลือกถ่ัวลิสง 

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชรวมการ
ปฏิบัติงาน 
1. กิโล ใชสําหรับชั่งน้ําหนัก ฝกและ
เมล็ดถั่วลิสง 

2. กระจาด  สําหรับรองรับเมล็ดท่ีถ่ัว
ลิสงที่ผานกระบวนการกะเทาะแลว 

ขั้นตอนการเตรียมงาน 
1. เตรียมฝกถ่ัวลิสง 
2. เรียมกระจาดรองรับเมล็ด 
3. เตรียมเคร่ืองกะเทาะเปลือกถ่ัวลิสง
แบบลอยางรถยนต 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. นําฝกถั่วลิสงใสลงในถังปอนถั่ว
ลิสง 

2. เปดสวิทซเพ่ือใหเคร่ืองทํางาน 



3. สังเกตดูจากการกะเทาะฝกถ่ัวลิสง 
4. สังเกตคุณภาพของเมล็ดถั่วที่ถูก
กะเทาะออกมา 

5. เพิ่มปริมาณฝกถั่วลิสงขึ้นเรื่อย ๆ 
ขั้นตอนการบํารุงรักษา 
1. เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหทําความ
สะอาดเคร่ืองโดยใชลมเปา 

2. ใหผาเช็ดสวนตาง ๆ ภายนอกของ
เคร่ือง 

3. ถอดปล๊ักไฟออกแลวมวนเก็บสาย
ไฟใหเรียบรอย 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ผูปฏิบัติงานเวลาเสียบปล๊ัก และเปด 
สวิทซ อยาใหมือเปยก 
ความสําเร็จของโครงการ 
 โครงการน้ีดําเนินการสําเร็จตามเปา
หมาย ไดผานการทดสอบแลวพบวามีประ
สิทธิภาพ สามารถทํางานไดดี เปนเคร่ืองมือ
ท่ีอํานวยความสะดวก ใชงาย ตนทุนการ
ผลิตตํ่า จึงเหมาะสําหรับใหนําไปใชตอไป 

 













กวาวเครือขาว 
[ Pueraria  candollei Grah. ex. Benth. var. mirifica  (Airy Shaw et. Suvat) Niyomdh. ] 

ประสาร  ฉลาดคิด 

บทนํา 
 กวาวเครือขาวเปนพืชสมุนไพรที่คนไทยรูจักนํามาใชเปนเวลานาน สรรพคุณที่สําคัญในยาแผน
โบราณคือเปนยาอายุวัฒนะ ทําใหกินได นอนหลับ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียน นอก
จากน้ียังกอใหเกิดประโยชนในดานอ่ืนๆ อีกหลายประการ (อนุสารสุนทร, 2474) การศึกษาวิจัยในระยะเริ่ม
แรก ธระ (2484) พบวาหัวกวาวเครือขาวมีฤทธิค์ลายฮอรโมนเอสโตรเจน จึงไดมีความพยายามที่จะศึกษา
เก่ียวกับพืชชนิดน้ีเพ่ือนํามาใชแทนฮอรโมนเอสโตรเจนซ่ึงมีราคาแพง ปจจุบันพบวามีสารสําคัญหลายชนิด
ท่ีเปนองคประกอบในหัวกวาวเครือขาวท่ีมีคุณสมบัติคลายฮอรโมนเอสโตรเจน (Ingham et. al., 1986; 
Ingham et. al., 1989 ) และเริ่มมีการศึกษาวิจัยเพื่อนําหัวกวาวเครือขาวไปใชประโยชนในดานตาง ๆ มากขึ้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ กองบรรณาธิการ (2542) รายงานวามีการสงกวาวเครือขาวจากประเทศไทย
ไปยังประเทศอื่น ๆ หลายประเทศทั้งในเอเชีย อเมริกา และยโุรป ทําใหปริมาณกวาวเครือขาวท่ีมีอยูในธรรม
ชาติลดลงอยางรวดเร็ว เพ็ญนภา (2541a) กลาววามีการขุดหัวกวาวเครือขาวออกจากปาในพื้นที่ตาง ๆ หลาย
จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี สระบุร ีเพชรบุรี นาน แพร เชียงใหม แมฮองสอน โดยนําไปขายใหกับพอคาทั้งใน
ลักษณะหัวกวาวเครือสดและตากแหง จากรายงานของ อรดี (2541) พบวาการขุดหัวกวาวเครือของชาวบาน 
จะขุดตนท่ีมีขนาดใหญ ทําการถากถางพืชทุกชนิดที่อยูในบริเวณใกลเคียง เพ่ือสะดวกตอการติดตามรากท่ี
เลื้อยไปในดิน บางครั้งหัวขนาดใหญอาจอยูลึกถึง 1 เมตร ดินท่ีขุดออกมามีจํานวนมาก ชาวบานไมกลบฝง
ใหเรียบรอย ทําใหตนและรากท่ีเหลืออยูไมมีโอกาสเจริญเติบโตตอไป นอกจากการขุดหัวกวาวเครือขาว
ออกจําหนายแลว ยังมีปจัจัยอื่นๆอีกหลายประการที่มีผลกระทบตอกวาวเครือขาวในธรรมชาติทั้งปจจัยทาง
กายภาพ ปจจัยทางชีวภาพและปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยเชน สภาพภูมิอากาศ โรค แมลง การบุก
รุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร การเกิดไฟปาหรือการจุดไฟเผาปาและการปลูกปาที่ผิดวิธีเปนตน 

 
 ชื่อวิทยาศาสตร 
 กวาวเครือขาวท่ีรูจักกันในปจจุบันแตเดิมเขาใจกันวาเปนพืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Butea superba 
Roxb. จัดอยูในวงศ Leguminosae จนกระทั่งในป พ.ศ.2496 Suvatabandhu และ Airy Shaw พบวากวาวเครือ
ขาวเปนพืชที่อยูในสกุล Pueraria จัดอยูในวงศ Leguminosae เชนเดียวกัน และไดกําหนดชื่อวิทยาศาสตรวา 
Pueraria mirifica Airy Shaw et. Suvatabandhu (Kashemsanta et al., 1952) ตอมา ชวลิต ( 2538 )ไดใหชื่อ
วิทยาศาสตรของกวาวเครือขาวใหมคือ Pueraria candollei Grah. var. mirifica(Airy Shaw et.Suvatabandhu) 
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Niyomdham เนื่องจากมีลักษณะใกลเคียงกับ Puerarai candollei Grah. หรือเรียกวาเครือเขาปูหรือตาลาน
เครือซ่ึงจัดอยูในวงศ Leguminosae อนุวงศ Papilionoideae ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 
2518 ไดกําหนดใหกวาวเครือขาวเปนพืชสงวนและมีชื่อวิทยาศาสตรวา [ Pueraria  candollei Grah. ex. 
Benth. var. mirifica  (Airy Shaw et. Suvat) Niyomdh. ] ชื่อทองถิ่นของพืชชนิดนี้ในแตละที่เรียกแตกตางกัน 
เชน กวาวหัว ตาลานเครือ จอมทอง (วุฒิ, 2540) 
  
ลักษณะทางชีววิทยา 
 1 การเจริญเติบโตของลําตน 
 จากการติดตามการเจริญเติบโตของกวาวขาวในธรรมชาติท่ีบริเวณดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 
ชรินทร และยุทธนา ( 2530a ) พบวา ในสภาพแหงแลง นํ้านอย อุณหภูมิ ในตอนกลางวันระหวาง 30-37°ซ 
ลําตนของกวาวขาวจะยืดตัวตามความยาวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และในชวง
เวลาท่ีฝนตกติดตอกันและอุณหภูมิตํ่ากวา 30°ซ ลําตนจะชะงักการเจริญเติบโตตามความยาวแตจะมีการเพ่ิม
ขนาดของใบและกานใบอยางรวดเร็ว อัตราการเจริญเติบโตชวงแรกจะตํ่า เม่ือความยาวของตนอยูในชวง 
10-30 ซม จะมีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

2 การเจริญเติบโตของใบ 
 การติดตามการเจริญเติบโตของใบกวาวเครือขาวตลอดป    วรรณลักษณ     และยุทธนา ( 2530 ) พบ
วา ใบกวาวเครือขาวจะเจริญเต็มท่ีในระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน จากน้ันใบจะเร่ิมหลุดรวงในเดือน
ตุลาคมและทิ้งใบหมดตนในเดือนธันวาคม จากน้ันในชวงเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายนจะเร่ิมแตกใบ
ใหม การเจริญเติบโตของใบเกิดข้ึนข้ึนอยางรวดเร็วในชวงเดือนเมษายน หลังจากน้ันการเจริญเติบโตของใบ
จะชาลง  
 3 การออกดอกและติดฝก 
 การออกดอกติดฝกและเมล็ดของกวาวเครือขาว จากการศึกษาของยุทธนา และชรินทร ( 2529 ) พบ
วา ตนกวาวเครือขาวท่ีสามารถออกดอกไดมีขนาดเสนรอบวงระหวาง 4-16 ซม โดยท่ีกวาวเครือขาวจะออก
ดอกในเดือนมกราคม-มีนาคม ดอกมีลักษณะเปนชอโปรง ความยาวของชอดอกระหวาง 15.0-40.3 ซม ระยะ
เวลาจากดอกตูมจนกระทั่งบานประมาณ 10 วันหรือนานกวาน้ีเล็กนอย การบานของดอกจะเร่ิมจากดอกยอย
ท่ีอยูดานลางสวนโคนชอดอกเร่ือยไปจนกระท่ังถึงบริเวณปลายชอดอก ดอกจะหลุดรวงงายภายหลังบาน 
เม่ือดอกบานจะเปนสีมวง มีสีเหลืองปรากฎอยูกลีบหนึ่งของกลีบดอก ที่กลีบเลี้ยงมีขนเล็ก ๆ อยูดวย ดอกท่ี
ติดฝกในระยะแรกฝกมีลักษณะเรียวยาว ปลายแหลมมีขน ความยาวของฝกแรก ๆ ประมาณ 0.8-1.1 ซม การ
เจริญของฝกเร็วมาก ความยาวของฝกสวนใหญอยูระหวาง 1.0 -7.5 ซม ฝกออนมีสีเขียวเมื่อแกจะแหงและ
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เปนสีนํ้าตาล ภายในฝกมีเมล็ด 1-9 เมล็ด เมล็ดแกมีสีน้ําตาลออน เมล็ดยาวประมาณ 3 มม ไมกลมปลายแบน 
น้ําหนักเมล็ดระหวาง 10-34 มก 
 
 4 การงอกของเมล็ด 
 การงอกของเมล็ด ชรินทร และยุทธนา (2530b) รายงานวารูปแบบการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว
เปนแบบ Hypogeal germination โดย Cotyledon กับ Hypocotyl อยูใตดินสวนที่งอกโผลพนดินขึ้นมากคือ 
Epicotyl กับ Plumule แลวจึงเจริญเปนใบจริง ซึ่งมีใบแรกออกมา 2 ใบ เรียกวา Primary leaf ใบถัดมาเปนใบ
ประกอบม ี 3 ใบยอย เรียกวา Trifoliate leaf ประกอบกันแบบ Palmately การจัดเรียงตัวของใบเปนแบบ 
Spiral 
 
 นิเวศวิทยา 

   ชวลิต (2538) รายงานวากวาวเครือขาวเปนพืชเฉพาะถิ่นของไทย พบมากตามปาเบ็ญจพรรณใน
ภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงใหมและลําปาง ที่ความสูง 300-800 เมตร จากระดับนํ้าทะเล นอกจากน้ี  กอง
บรรณาธิการ (2542) กลาววาพืชชนิดน้ีพบไดทั่วไปทั้งที่ราบและที่สูงบนภูเขา แตพบในที่ราบนอยเพราะมี
การแผวถาง ไถพรวนพื้นที่เพื่อทําการเกษตร จึงทําใหพบกวาวเครือขาวในที่ราบนอยกวาบริเวณเชิงเขา และ
บนภูเขา อรดี (2542) รายงานวาพบกวาวเครือเจริญเติบโตอยูทั่วไปตามปาไผดวยเชนกัน กองบรรณาธิการ 
(2542) กลาวถึงการขุดหัวกวาวเครือขาวจากปาในพื้นที่หลายจังหวัดเชนในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี สระบุรี 
เพชรบุรี นาน  แพร เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน  แสดงวาจังหวัดตาง ๆ เหลานี้ เปนแหลงที่มี
กวาวเครือขาวอาศัยอยูตามธรรมชาติมาก นอกจากน้ีในจังหวัดประจวบคีรีขันธและนครราชสีมา ก็พบ
กวาวเครือขาวดวยเชนกัน ยังไมพบรายงานถึงแหลงกวาวเครือขาวในปาดิบทางภาคใต 
ของไทย 

 

สารประกอบที่พบในหัวกวาวเครือขาว 
 สารประกอบที่พบในหัวกวาวเครือขาวจัดแบงออกเปนหลายกลุมดังที ่ (Caine, 1960; Harborne , 
1994; Ingham et. al., 1986; Ingham et. al., 1989; สมภพ , 2542) ไดรายงานไวดังนี ้คือ กลุม Isoflavones 
เชน Daidzein, genistein, kawakhurin, kawakhurin hydrate. กลุม Isoflavones glycoside เชน 
daidzin,genistin,puerarin,mirificin กลุม Coumestans เชน Coumestrol,mirificomestrol กลุม Miroestrol 
กลุม Seroids และสารอื่นๆเชนน้ําตาล,ไขมัน,โปรตีนฯลฯ  
 



 4 

สรรพคุณ 
              ผูใชกวาวเครือขาวสวนใหญนําผงกวาวเครือขาวปนแหงผสมกับน้ําผึ้งหรือผสมกับอยางอื่นดวยแลว
แตละสูตรของแตละบุคคลสวนใหญนํามาปนเปนลูกกลอน สรรพคุณของยาจากหัวกวาวเครือขาวมีหลาย
ประการเชน เปนยาอายุวัฒนะ ,บํารุงกําลัง,บํารุงเลือด ,เสริมทรวงอกใหเตงตึง,แกโรคตางๆ และทําใหความ
จําดี (อนุสารสุนทร, 2474; วุฒิ, 2540; เพ็ญนภา, 2541) ขอมูลเกี่ยวกับผลการใชกวาวเครือขาวในคน จากการ
สัมภาษณผูใชกวาวเครือขาวตั้งแตป พ.ศ.2526 เปนตนมา  ยุทธนา (2541) รายงานวาผูใชกวาวเครือขาวสวน
ใหญนําผงกวาวเครือขาวปนแหงมาผสมกับน้ําผึ้ง หรืออาจจะผสมอยางอ่ืนดวยแลวแตสูตรของแตละบุคคล 
สวนใหญนํามาปนเปนลูกกลอน ผูที่รับประทานกวาวเครือขาวมีทั้งพระสงฆทั้งวัยหนุม วัยกลางคน และวัย
ชรา คนหนุมสาว ชายหญิงวัยกลางคน หญิงวัยหมดประจําเดือน ชายหญิงวัยชรา แมวาขอมูลท่ีรวบรวมมาน้ี
จะมาจากความแตกตางของอายุของผูใช สูตรยาหัวกวาวเครือท่ีใช ระยะเวลาที่ใชและ วิธีการใช แตโดยภาพ
รวมแลว พอสรุปผลการใชกวาวเครือขาวในคนไดดังนี ้

• กินไดนอนหลับ 
• ผิวหนังไมเหี่ยวยน เตงตึง มีน้ํามีนวลขึ้น ลบรอยตีนกา 
• เสริมหนาอก คัดหนาอก หูตาที่ฝาฟางกลับดีขึ้น อานหนังสือไดชัดข้ึน 
• ความจําดีขึ้น 
• ไมออนเพลีย มีกําลังดี ที่เคยเสนเอ็นยึดก็หายไป ยืดหยุนดีขึ้น 
• ลดน้ําหนักได 
• ชองคลอดไมแหง 
• ประจําเดือนกลับมา 
• เสนผมที่หงอกกลับดํา ผมดกขึ้น 
 
แตถาหยุดกินกวาวเครือขาวปรากฎวาอาการจะตรงขามกับที่กลาวมาแลว 
 

การศึกษาดานอื่นๆเกี่ยวกับหัวกวาวเครือขาว 

1. การศึกษาทางเภสัชวิทยา 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในหัวกวาวเครือขาว นันทวัน  และ อรนุช (2539) รายงานวามีฤทธิ์

เหมือนเอสโตรเจน ทําใหแทง คุมกําเนิด ยับย้ังการฝงตัวของตัวออน ยับยัง้การสรางอสุจิ ยับยั้งการหลั่งน้ํา
นม ฆาอสุจิ ผลตอระบบสืบพันธุ ผลตอตับ ผลตอเม็ดเลือดทําใหเกิดการจับตัวของแคลเซียมท่ีเน้ือเย่ือทําให
ปริมาณแคลเซียมในเลือดสูง ผลตอยงุกนปลอง เปนพิษตอนกกระทา ยับยั้งการไขของนกกระทา เรงการ
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เจริญเติบโตของนกกระทา ยุทธนา(2541) ไดรวบรวมงานวิจัยทางเภสัชวิทยาในประเทศไทยของกวาวเครือ
ขาวระหวางป พ.ศ. 2524-2541 สรุปไดวาทั้งในรูปผงแหงและสารสกัดจากหัวกวาวเครือขาวมีฤทธิ์คลาย
ฮอรโมนเพศหญิงในสัตวทดลองหลายชนิด (  ตารางท่ี 1 ) 

 
ตารางท่ี 1  ฤทธ์ิคลายฮอรโมนเพศหญิงของกวาวเครือในสัตวทดลอง 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สัตวทดลอง 
1. คุมกําเนิดสัตวทดลอง 
2. ชักนําการแทงในสัตวทดลอง 
3. ยับยั้งการใหนมในสัตวทดลองที่กําลังใหนมลูก 
4. ผลขยายขนาดเตานม 
5. ผลตอระบบสืบพันธุในสัตวทดลองเพศผู 
       - ยับยัง้การสรางอสุจิ 
       - ลดจํานวนครั้งที่ผสมพันธุ 
6. ผลตออวัยวะสืบพันธุเพศเมีย 
       - ปากชองคลอดขยาย 

นกกระทา, หนู, สุนัข 
หนู 
หนู 
หนู, แพะ, หม,ู 
 
หนู 
หนู, สุนัข 
 
หนู, สุนัข, แพะ, สุกร 

 
2. พิษวิทยา 
เมื่อใหนกกระทากินผงปนของหัวกวาวเครือขาวผสมกับอาหารในปริมาณรอยละ 5 และ 10 เปน

เวลา 15, 30 และ 76 วัน พบวานกกระทากลุมที่ไดรับกวาวเครือขาวจะมีแผลบวมเปนหนองบริเวณหัว ใตปก 
ฝาเทาและขอตอ อันเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย และมีนกกระทาตายระหวางการทดลอง ซึ่งอาการพิษดัง
กลาวขึ้นกับปริมาณ และระยะเวลาที่ไดรับกวาวเครือขาว (อารีและคณะ, 2527) ในหนูทดลองพบวาจํานวน
เม็ดเลอืดแดงลดลง เซลลตับเล็กลง ขนาด และน้ําหนักของตอมหมวกไตเพิ่มขึ้น และมีฤทธิ์กอการ กลาย
พันธุ (ยุทธนา , 2541) 

จากการศึกษาของ อวย (2484) พบวาสิ่งที่เปนพิษในหัวกวาวเครือขาวนั้นละลายไดในน้ําและเมื่อนํา
ไปทดสอบโดยฉีดปริมาณ 5.0 มลลิกรัม เขาใตผิวหนังใตคางของกบหนัก 16 กรัม ภายหลัง 10 นาท ี กบ
แสดงอาการเซื่องซึม มึนเมาและภายหลัง 15 นาทีที่ไดรับยากบจะมีอาการชักกระตุก ชักแข็งแลวตาย เม่ือผา
ดูพบวาหัวใจหยุดในทาหดตัวเต็มท่ี ( Systolic standstill ) 

การทดลองในกระตายเมื่อฉีดสารสกัดปริมาณ 350 มลลิกรัม ตอกิโลกรัมเขาเสนเลือด ภายในเวลา 
15 นาท ีใบหูซีดและเย็น ขนต้ังพอง ตอมาอีก 1 ช่ัวโมง ฉีดเพ่ิมอีก 700 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การหายใจเร็ว
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และแรง ในชั่วโมงที ่ 2 ไดฉีดซ้ํา อีก 400 มิลลิกรัม ตอกิโลกรัม กระตายมีอาการซึมเซา กลามเน้ือออนแรง 
หายใจชา เม่ือเวลาผานไปหกช่ัวโมงคร่ึง ภายหลังจากฉีดสารสกัดครั้งแรก มีอาการชักแข็งและชักกระตุก มี
อาการเตนระรัวของกลามเน้ือ ( Fibrillary twitching ) เมื่อหยุดชักก็ตาย 

การทดลองในสุนัข ภายหลังฉีดสารสกัดเขาเสนเลือดในปริมาณ 50 มิลลิกรัม ตอกิโลกรัม สุนัขจะ
ถายอุจจาระปสสาวะเปนอันมาก ลุกไมขึ้น ขนที่คอและหลังลุกชัน หัวใจเตนชาลง มีอาการหอบ หางตก นํ้า
ลายไหลและมักจะยืนนิ่งอยูในทาใดทาหนึ่ง เชน ยืนคอตก ศรีษะหอย อาการตาง ๆ เหลาน้ีจะหมดไปในเวลา 
2 ช่ัวโมง 

3.การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของกวาวเครือขาว 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปผลการทดสอบพิษก่ึงเร้ือรังของกวาวเครือ

ขาววา กวาวเครือขาวที่ใหทางปากแกหนูขาวขนาด 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนาน 3 เดือน ไมกอใหเกิดความ
ผิดปกติใด ๆ ท้ังในสวนของการเจริญเติบโต คาทางโลหิตวิทยา คาทางชีวเคมีของซีรัม จุลพยาธิสภาพของ
เซลลของอวัยวะตางๆ ยกเวนทําใหระดับโคเลสเตอรอลลดลงอยางมากในหนูเพศผู และกระทรวงสาธารณ
สุขไดใหคําแนะนําเบื้องตนวา การบริโภคกวาวเครือขาวท่ีนาจะปลอดภัย และไมทําใหเกิดอันตรายตอระบบ
ตาง ๆ ของรางกายคน ควรมีขนาดไมเกิน 1-2 มิลลิกรัม ตอกิโลกรัมตอวัน ถาคิดจากน้ําหนักเฉลี่ยของคน
ไทยคือ 50 กิโลกรัม ขนาดบริโภคจะตองไมเกิน 50-100 มิลลิกรัมตอวัน (กระทรวงสาธารณสุข,  
2542; กองบรรณาธิการ, 2542) 

 

 พืชในสกุล Pueraria ชนิดอื่น ๆ 
 พืชสกุล Pueraria มีประมาณ 20 ชนิด เปนไมเถาเลื้อย คําวา Pueraria มาจากชื่อของศาสตราจารย
ทางพฤกษศาสตรในเมืองโคเปนเฮเกนชื่อ Marc Pueraria (วีณา, 2541) ไดรายงานวาพืชสกุลนี้มีลักษณะเปน
ไมลมลุกหรือพวกที่ลําตนเปนเถาเลื้อยมีเนื้อไม อายุขามป บางชนิดมีหัว หรือเหงาที่เปนรากสะสมอาหาพืช
บางชนิดในสกุลนี ้(Bisby et al., 1994; ชยันต และ วิเชียร, 2542) ไดแก 
 1. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi กวาวเครือจีน หรือเรียกวาถ่ัวคุดชู (Kudzu) พบในอัฟริกา เอเชีย 
ออสเตรเลีย อเมริกากลาง อเมริกาเหนือ และคาบสมุทรแปซิฟก มีทั้งที่เปนไมลมลุก ไมพุม อายุปเดียวหรือ
ขามป มีทั้งลักษณะที่เปนเถาเลื้อยและไมเลื้อย สามารถปลูกเปนพืชคลุมดินและพืชอาหารสัตว ใชเปนอาหาร
และเคร่ืองด่ืมของชาวจีนใชกินแกปวดหัว รอนใน ลดความอวน แกโรคปวดหัวใจเน่ืองจากหัวใจขาดเลือด 
 2. Pueraria lobata var. montana (Lour.) Maesen. พบในเอเชีย เชน พมา จีน ญ่ีปุน ลาว ฟลิปปนส 
ไตหวัน ไทย และเวียดนาม ลําตนมีทั้งที่เปนไมลมลุก และเปนเถาเลื้อย มีอายุขามป ไมมีรายงานการใช
ประโยชน 
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 3. Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth หรือเรียกวาถ่ัวเส้ียนปา (Tropical kudzy) พบกระจายพันธุ
ทั่วโลก อาฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกากลาง อเมริกาใต คาบสมุทรอินเดียและแปซิฟก มีลักษณะลําตน
เปนเถาเลื้อยไมมีเนื้อไม อายุขามป ใชประโยชนเปนยา อาหารสตัว และเปนพืชคลุมดิน 
 4. Pueraria strieta Kurz. พบในเอเชีย เชน พมา จีนและไทย ลําตนมีลักษณะเปนพุมและไมเลื้อยมี
อายุขามป ไมมีรายงานการใชประโยชน 
 5. Pueraria tuberosa (Willd.) DC. กวาวเครือแขก พบในเอเชีย เชน อินเดีย เนปาล และปากีสถาน 
ลักษณะลําตนไมมีเนื้อไมหรือเปนไมพุม และเถาเลื้อยมีอายุขามป ใชเปนอาหารและเคร่ืองด่ืมในอินเดียใช
เปนยาแกไข แกอักเสบ แกปวดขอ เปนยาบํารุงกําลัง และขับน้ํานม 
 6. Pueraria wallichii DC. พบกระจายอยูทั่วไปในหลายประเทศในเอเชีย เชน บังคลาเทศ พมา จีน 
อินเดีย เนปาล ไทย ลักษณะลําตนเปนพุมไมเลื้อยมีอายุขามป ไมมีรายงานการใชประโยชน  
 7. Pueraria thomsonii Benth. กวาวเครือญวน หรือท่ีเรียกวาผักผีด ในเวียดนามใชหัวเปนยาแกไข 
แกปวดหัว 
 8. Pueraria candollei  Grah.  เรียกวา เครือเขาปู หรือตาลานเครือ ไมมีรายงานการใชประโยชน  
 9. Pueraria collettii  Prain. เรียกวา กาสามปก หรือมะแปบปา ไมมีรายงานการใชประโยชน 
 10. Pueraria  ใน species อ่ืนๆ ยังไมมีรายงานการใชประโยชน 
 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอกวาวเครือขาวในธรรมชาต ิ
 ในปจจุบันมีปจจัยที่สําคัญหลายประการที่มีผลกระทบตอกวาวเครือขาวในธรรมชาติดังนี้คือ 
 1.สภาพแวดลอมทางกายภาพเชน ภูมิอากาศ  ภัยธรรมชาติ 

2.สภาพแวดลอมทางชีวภาพเชน โรคพืช แมลงศัตรูพืช และสัตวศัตรูพืช 
3.ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษยเชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อทําการเกษตร การจุดไฟเผาปาเพื่อ

กําจัดวัชพืชหรือเพ่ือการลาสัตว การสัมปทานปลูกปาโดยทําลายปาดั้งเดิมแลวปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพียง
อยางเดียวทําใหระบบนิเวศของพืชเปลี่ยนแปลงไป และประการสุดทายคือการขุดหัวกวาวเครือขาวออกไป 
ใชประโยชนมากเกนิไปโดยไมมีการปลูกทดแทน 

 

สรุป  

 1. กวาวเครือขาวเปนพืชที่จัดอยูในวงศถั่ว ลําตนเปนเถาเลื้อยผลัดใบ พบมากในปาเบ็ญจพรรณ และ
ปาไผทั้งที่ราบและภูเขาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 
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 2. สารประกอบตางๆที่พบในหัวกวาวเครือขาวไดแกสารกลุม Isoflavones, Isoflavone glycosides, 
Coumestans, Miroestrol, Steroids, และสารอื่นๆเชน น้ําตาลกลูโคส ไขมัน โปรตีน ใยอาหารฯลฯ 
 3. สรรพคุณของหัวกวาวเครือขาวเปนยาอายุวัฒนะ  บํารุงเลือด  บํารุงกําลังเสริม  ทรวงอกใหเตงตีง
ผิวพรรณดี ฯลฯ 
 4. ฤทธิท์างเภสชัวิทยาคลายฮอรโมนเอสโตรเจน 
 5.พิษวิทยาของหัวกวาวเครือขาว ทําใหเกิดอาการมึนเมา เซื่องซึม และมีผลตอเน้ือเย่ือตับ ตอม
หมวกไต เซลลเม็ดเลอืดแดง 
 6.ปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีผลตอการสรางสารบางชนิดที่เปนองคประกอบในหัว
กวาวเครือขาว 
 7.ปจจัยที่มีผลกระทบตอกวาวเครือขาวในธรรมชาติไดแกสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ และ
ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 
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โดมความรอนในเขตเมือง (Urban Heat Islands) 
 

ผศ.ดร.นพ. พงศเทพ วิวรรธนะเดช 
LL.B., M.D., Ph.D. 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 
E-mail: pwiwata@mail.med.cmu.ac.th 

 
โดมความรอนในเขตเมืองคืออะไร 
 

ลักษณะของโดมความรอนในเขตเมือง

ชนบท ที่อยูอาศัยยานพาณิชย ชานเมือง

กลางเมืองชานเมือง สวนสาธารณะ
 

 
ภาพที ่1 แสดงระดับความรอนในเขตเมืองแยกตามลักษณะของพ้ืนท่ี 

 
หลายทานทีอ่าศยัในตัวเมืองใหญๆ  แถบบริเวณภาคเหนือหรืออีสานตอนบนจะสังเกตไดวาในฤดูหนาวอากาศไมคอย

จะหนาวเหมือนเมื่อกอน ยิ่งคนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครยิ่งแทบจะไมเคยหยิบเสื้อกันหนาวมาใชเลย ตอนนี้ทานผูอาน
คงจะสงสัยขึ้นมาทันทีวาเปนเพราะอะไร บางทานอาจจะเดาวาเปนผลมาจากปรากฏการณเรือนกระจก เนือ่งจากมีกาซหลาย
ชนิดซ่ึงสวนใหญเปนควันพิษจากทอไอเสียรถยนตหรือโรงงานอุตสาหกรรม ลองลอยขึน้ไปบนอากาศแลวเปนตัวกักเก็บ
เอาความรอนท่ีเกิดจากแสงอาทิตยท่ีสองลงบนพ้ืนโลกไวไมใหสะทอนออกไปนอกโลก เปนผลใหโลกรอนขึ้น หรืออาจจะ
เปนผลจากการท่ีปาไมถูกทําลายไปอยางมากจนทําใหฤดูกาลตางๆ แปรปรวนไป ซ่ึงขอเรียนวามีสวนถูก แตไมทั้งหมดที
เดียว ถาหากทานผูอานสังเกตจากช่ือเร่ืองคงจะเร่ิมเดาอะไรไดมากข้ึนวาปรากฏการณโดมความรอนน้ีคงเก่ียวอะไรกับเขต
เมืองแนๆ ใชแลวครับปรากฏการณโดมความรอนในเขตเมืองนี ้เปนภาวะที่อุณหภูมิในเขตเมืองสูงกวาในเขตชนบทที่อยู
รอบขาง ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดกับเมืองใหญๆ ท่ัวโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานครหรือเชียงใหมของเราดวย ไมมีขอยกเวน 
(ดูภาพที่ 1) ความจริงแลวเมืองอาจจะไมจําเปนตองใหญมาก แคประชากรสัก 10,000 คนก็อาจจะเห็นปรากฏการณดังกลาว
ไดแลว ความจริงปรากฏการณโดมความรอนน้ีไมใชเร่ืองใหมแตเปนท่ีรูจักกันมานานกวารอยปแลว แมวาปรากฏการณน้ีจะ
เกิดเฉพาะในเขตเมืองซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่บนโลกแลวจะเปนสัดสวนที่นอยมาก แตเนื่องจากเมืองใหญๆ มักจะมีผูคนอาศัย
อยูหนาแนน ดังนั้นหากปญหานี้ยังคงมีอยูตอไป คาดวาจํานวนประชากรโลกที่ไดรับผลกระทบอาจมากถึงครึ่งหนึ่งของ
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ประชากรโลกภายในปลายศตวรรษน้ี จึงเปนปญหาที่ไมอาจจะมองขามไดอีกตอไป สําหรับสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแตกตาง
ของอุณหภูมิ (ไมวาจะเปนฤดูอะไร) เชนนั้นพอจะประมวลไดคือ 
 
1. ในเวลากลางวันท่ีแสงอาทิตยสองลงมายังพ้ืนดิน ความรอนจากแสงอาทิตยจะถูกดูดซับเอาไวในดิน ซึ่งหากเปนพื้นดิน
ในเขตชนบท น้ําที่อยูบริเวณผิวดินจะระเหยขึ้นไปบนทองฟาซึ่งก็จะพาเอาความรอนไปดวย จึงทําใหอากาศเหนือ
บริเวณผิวดินเย็นลง (ดังเชนทีเ่วลาอากาศรอน รางกายจะขับเหงื่อซ่ึงเมื่อระเหยจะนําความรอนไปดวย ทําใหเรารูสึกเย็น
ลง) แตในเขตเมืองพื้นดินถูกแทนที่ดวยถนนหรือทางเทาคอนกรีต ซึ่งจะเปนฉนวนอยางดีที่กั้นไมใหน้ําบนผิวดิน
ระเหยออกมาได ความรอนจึงถูกสะสมบนพ้ืนดินมากข้ึนเร่ือยๆ 

2. ผลตอเนื่องจากขอ 1 ที่พื้นผิวถนนหรือหลังคาบานหรืออาคารสวนมากมักจะมีสีเขมหรือดํา ซ่ึงตามคุณสมบัติทาง
ฟสิกสแลวจะทําใหวัตถุดูดซับความรอนไดดีกวาวัตถุท่ีมีสีจางหรือออนกวา จึงทําใหมีการเพ่ิมการสะสมของความรอน
ในเขตเมืองขึ้นไปอีก 

3. ความรอนในบรรยากาศสวนหน่ึงในบริเวณใกลผิวดินสามารถทําใหลดลงไดโดยการคายนํ้าจากใบของพืชหรือตนไม 
แตผลจากการท่ีพ้ืนท่ีสวนมากในเขตเมืองถูกใชสอยเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและการพาณิชย ทําใหมักมีจํานวนตน
ไมนอยกวาเขตชนบท เปนผลใหอากาศในเขตเมืองรอนมากกวาเขตชนบท 

4. ความรอนสวนเกินจากอาคาร รถยนต หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มักจะพบไดมากในเขตเมืองจะเปนตัวเพิ่มอุณหภูมิ
ในเขตเมืองใหสูงขึ้น ความรอนสวนเกินเหลานี้อาจมากถึงหนึ่งในสามของความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตยเลยทีเดียว 

5. การที่มีตึกสูงเปนจํานวนมากในเขตเมืองจะเปนตัวขวางกั้นการเคลื่อนที่ของลม นอกจากน้ียังขวางก้ันไมใหรังสีความ
รอนจากพ้ืนดินกระจายออกไปสูบรรยากาศดวย เปนผลใหการระบายความรอนในเขตเมืองมีนอยลง 

 
ความรอนท่ีสะสมตัวในเขตเมืองน้ีไมไดมีผลเฉพาะในเวลากลางวันเทาน้ัน แมในเวลากลางคืนที่พระอาทิตยลับขอบฟา

ไปแลว ความรอนจากพ้ืนผิวถนนและผนังอาคารส่ิงกอสรางก็ยังคายออกมาอยางตอเน่ือง (เปรียบเสมือนเหล็กที่ถูกเผาจน
รอน แมหยุดเผาแลวเหล็กน้ันก็ยังคายความรอนออกเร่ือยๆ จนกวาตัวมันเองจะมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของบรรยากาศโดย
รอบ) ทําใหอากาศในเขตเมืองรอนระอุตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ไมตองสงสัยเลยวาจากปจจัยท้ังหมดท่ีกลาวมา
ลวนมีสวนในการสงเสริมเติมแตงทําใหอากาศในเขตเมืองรอนเพ่ิมข้ึนอยางมากนอกเหนือไปจากภาวะอ่ืนๆ ที่ทําใหโลก
รอนขึ้นอยูแลว เชน ปรากฏการณเรือนกระจกท่ีไดกลาวมาแลว และนับวันอุณหภูมิในเขตเมืองจะรอนมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
สภาวะการพัฒนาในเขตเมืองท่ีขาดการบริหารจัดการท่ีดีเพียงพอ 
 
โดมความรอนในเขตเมืองกอใหเกิดผลกระทบอะไรไดบาง 
 
ไมนาสงสัยเลยวา มนุษยซึ่งเปนสัตวเลือดอุนที่จะตองรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงที่อยูเสมอ จะมีความยากลําบาก

อยางไรในการปรับรางกายเพ่ือตอสูกับอากาศรอบนอกรางกายท่ีสูงข้ึน ผูท่ีไมสามารถปรับตัวไดก็จะมีปญหาดานสุขภาพ
ตามมา ซ่ึงเราพอจะแบงผลกระทบจากภาวะโดมความรอนในเขตเมืองออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  ไดคือ 
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1. ผลกระทบตอสุขภาพ 
 

 
ภาพที ่2 แสดงความสัมพันธระหวางโอกาสของการเกิดหมอกควันกับอุณภูมิในเขตเมือง (ขอมลูของเมืองลอสแองเจลิส) 

 
การทีอ่ากาศรอนมากๆ น้ีเปนอันตรายตอสุขภาพไดโดยตรง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูท่ีมีความเส่ียงสูง เชน เด็กและผูสูงอายุ 

ในอดีตที่ผานมาคลื่นความรอนในเขตเมืองไดคราชีวิตคนไปแลวเปนจํานวนมาก ดังเชนคลื่นความรอนที่กระหน่ําตอนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 มีผูเสียชีวิตรวมกันกวาพันคน เฉพาะเมืองชิคาโกแหงเดียวมีผูเสีย
ชีวิตถึง 465 คน อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนในหนารอนจะย่ิงมีอันตรายเพ่ิมมากข้ึนหากมีความช้ืนในอากาศสูง ซึ่งเปนภาวะที่พบได
บอยในประเทศของเรา เนื่องจากตั้งอยูในเขตรอนชื้น จึงเปนที่มาของคําวา “รอนอบอาว” สาเหตุของปรากฏการณนี้อธิบาย
ไดงายๆ วา เวลาที่เราอยูในบริเวณที่รอน รางกายจะพยายามระบายความรอนดวยการขับเหง่ือออกเพ่ือชวยระบายความรอน
สวนเกินออกไปจากรางกายของเรา แตความสําเร็จน้ีข้ึนกับวาอากาศสามารถรับเอาปริมาณไอนํ้า (เหงื่อที่ระเหยออกไป) ไว
ไดมากเพียงไร ย่ิงความช้ืนในอากาศมีมากเทาใดก็แปลวาอากาศจะย่ิงรับเอาปริมาณไอนํ้าไดนอยลงเทาน้ัน ดังนั้นความชื้นที่
สูงมาก (ซ่ึงมักพบในหนารอนเพราะนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ ระเหยขึ้นสูบรรยากาศตลอดเวลา) จึงทําใหเหงื่อไมสามารถ
ระเหยและพาเอาความรอนออกไปจากรางกายของเราได จึงเปนอันตรายอยางมาก นอกจากอันตรายจากความรอนโดยตรง
แลว ผลกระทบตอสุขภาพทางออมอันเนื่องมาจากความรอนที่สูงขึ้นยังพบไดคือ ปฏิกิริยาทางเคมีระหวางกาซพิษตางๆ เชน 
คารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับของอุณหภูม ิทําใหเกิดหมอกควันและโอโซน (ซ่ึง
เปนกาซพิษ) มากข้ึน มีการศึกษาพบวาทุกๆ หนึ่งองศาฟาเรนตไฮตที่เพิ่มขึ้นไปจาก 70 องศา จะเพ่ิมอุบัติการณของการเกิด
หมอกควันถึง 3% (ดูภาพที่ 2) หมอกควันและโอโซนน้ีเปนอันตรายตอสุขภาพโดยตรง กลาวคือจะทําใหเกิดอาการระคาย
เคืองของระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุตาได ในระยาวยาวยอมกอใหเกิดโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจและระบบ
หายใจลมเหลวในที่สุด ขอเนนทําความเขาใจกับผูอานอีกครั้งหนึ่งวาความเชื่อที่วาโอโซนเปนอากาศบริสุทธิ์ ดังเชนคํา
กลาวท่ีวา “ไปชายทะเลเพ่ือสูดโอโซน” นั้นเปนความเชื่อที่ผิด แทท่ีจริงแลวโอโซนเปนกาซพิษท่ีเปนอันตรายตอรางกาย
อยางย่ิง 
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2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

 
 

ภาพที ่3 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการใชไฟฟากับอุณหภูมิเฉล่ียของเมือง (ขอมูลของเมืองแคลิฟอรเนียเอดิสันใต) 
 

การที่อุณหภูมิในเขตเมืองรอนขึ้นทําใหความตองการดานพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในการใชเคร่ือง
ปรับอากาศเพ่ือทําใหอากาศภายในอาคารเย็นลง จากผลการศึกษาในเมืองแคลิฟอรเนยีเอดิสันใต พบวาทุกๆ หนึ่งองศา
เซลเซียสท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความตองการดานพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึน 3% (ดูภาพที่ 3) การใชพลังงานมากขึน้นอกจากจะหมาย
ถึงการสูญเสียเงินตรามากข้ึนแลว ผลของการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาของโรงไฟฟาที่ใชพลังงานจากน้ํามันหรือถานหินที่เพิ่ม
มากข้ึน ทําใหตองมีการปลอยสารกอมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมมากข้ึนตามไปดวย จึงยิ่งซ้ําเติมปญหามลพิษในอากาศใหรุน
แรงมากข้ึนไปอีก นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา เปนไปไดวาแมลงพาหะนําโรค
บางชนิด เชน ยุง อาจมีการแพรพันธุมากข้ึน ซึ่งก็จะทําใหโรคระบาดบางชนิดควบคุมไดยากขึ้นอีกดวย 
 
เราจะแกปญหาโดมความรอนในเขตเมืองไดอยางไร 
 

จะเห็นไดวาปญหาโดมความรอนในเขตเมืองไมใชปญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แตเปนปญหาของคนทุกคนโดย
เฉพาะผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง มาตรการท่ีจะเสนอตอไปน้ีเปนมาตรการท่ีสามารถทําไดไมยาก
และไดผลพอสมควร ถึงแมวาจะไมสามารถแกปญหาไดท้ังหมด แตอยางนอยก็ชวยบรรเทาปญหาลงไดอยางมาก 
 
1. เปลี่ยนถนนและอาคารใหเปนสีขาว 
 

ความเช่ือท่ีวาความรอนในเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเกิดจากความรอนท่ีปลอยออกมาจากรถยนตหรือโรงงานอุตสาหกรรม
นี้เปนความเชื่อที่ไมถูกตองนัก เพราะพบวาสิ่งเหลานี้เปนเพียงตนเหตุแคหนึ่งในสามของความรอนที่เพิ่มมากขึ้น ความจริง
แลวการท่ีเราลาดถนนดวยยางมะตอยท่ีมีสีดํา หรือปูหลังคาดวยกระเบื้องสีเขม ซ่ึงสามารถดูดซับความรอนไดอยางมากเปน
สาเหตุท่ีสําคัญกวา กระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีมีสีเขมเองหลังจากท่ีดูดซับความรอนไวแลวก็จะถายความรอนท่ีสะสมไวเขาไปสู
ตัวอาคารอีกดวย ทําใหอากาศภายในอาคารรอนมากขึ้นจึงตองมีการใชเครื่องปรับอากาศโดยไมจําเปน นักวิทยาศาสตรพบ
วาอาคารท่ีใชกระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีมีสีออน จะชวยลดปริมาณการใชเคร่ืองปรับอากาศลงไดถึง 40% สําหรับถนนที่มีสีดํา
ความรอนท่ีสะสมบนผิวถนนยังทําใหถนนเส่ือมสภาพเร็วกวาปกติอีกดวย น่ันหมายความวาเราตองสูญเสียเงินในการซอม
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× ××× 1
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ต) 

อุณหภูมิเฉล่ียในแตละวัน 
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บํารุงถนนบอยขึ้น หากเรามาชวยกันเปลี่ยนถนนเปนแบบคอนกรีตหรือใชวัสดุที่มีสีออนมุงหลังคาเราจะไดฤดูรอนที่เย็น
กวาและจะประหยัดคาใชจายดานพลังงานเปนจาํนวนมาก 
 
2. รวมใจกันสรางพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 
 

มาตรการการลดอุณหภูมิของโลกอันเน่ืองมาจากปรากฏการณเรือนกระจกท่ีสําคัญคือการลดการใชพลังงานลง
และปลูกตนไมใหมากข้ึน หลักการเดียวกันน้ีใชไดดีสําหรับการลดอุณหภูมิในเมืองดวย และดูเหมือนจะไดผลดียิ่งกวาเสีย
อีก การปลูกตนไมในปาจะกอใหเกิดกลไกการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหเกิดปรากฏ
การณเรือนกระจกไดโดยผานขบวนการสังเคราะหแสงแลวเปล่ียนกาซคารบอนไดออกไซดเปนกาซออกซิเจนแตเพียงอยาง
เดียว แตการปลูกตนไมในเมืองนอกจากจะลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดดวยวิธีดังกลาวแลว ยังชวยทําใหตัวเมืองเย็น
ลงโดยวิธีการคายนํ้าจากใบอีกดวย ซ่ึงก็จะมีผลทําใหปริมาณการใชเครื่องปรับอากาศลดลง น่ันหมายความวาโรงไฟฟาก็จะ
ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไปดวย ตนไมใหญๆ ตนหนึ่งที่มีขนาดของพุมใบกวาง 30 ฟุต สามารถคาย
นํ้าไดถึง 40 แกลลอนตอวัน ซ่ึงเพียงพอท่ีจะระบายความรอนไดเทากับปริมาณความรอนท่ีเคร่ืองทําความรอนไฟฟาขนาด
เล็กผลิตไดใน 4 ชั่วโมงเลยทีเดียว หากเราชวยกันปลูกตนไมแตวันน้ี ภายในอีก 10 ถึง 15 ปขางหนาเมื่อตนไมเหลานี้โตเต็ม
ที่เราจะสามารถประหยัดการใชพลังงานลงไดถึง 10�20% การเลือกพ้ืนท่ีและทิศทางปลูกตนไมก็มีความสําคัญ หากปลูก
ใหใกลกับอาคารพอที่จะสามารถบังแสงแดดใหกับอาคารไดและอยูในทิศทางที่จะบังกระแสลมรอนไมใหเขามาสูอาคาร 
อาจชวยลดปริมาณการใชเคร่ืองปรับอากาศไดถึง 30% 
 
บทสรุป 
 

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีผลกระทบตอคนทุกคนบนโลกนี้และนับวันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เรามักจะคุน
เคยกับปญหามลพิษทางอากาศ น้ํา หรือปรากฏการณเรือนกระจก โดยลืมนึกไปวาปรากฏการณโดมความรอนในเขตเมือง
เปนปญหาสิ่งแวดลอมอีกชนิดหนึ่งที่อยูใกลตัวเราและเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวัน โดยเฉพาะผูที่ตองอาศัยในเขตเมือง ดังที่ไดนํา
เสนอโดยละเอียดแลวในแงลักษณะ สาเหต ุผลกระทบ และมาตรการการแกไขซึ่งจะเห็นไดวาปญหานี้เปนปญหาที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากเราไมต่ืนตัวและรวมมือกันแกไขเสียแตบัดน้ี ตัวเมืองใหญๆ ในอนาคตก็คงจะรอนมากขึ้น
เรื่อยๆ คุณภาพชีวิตของเราก็คงจะแยลงตามไปดวย 
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High Speed Internet at home 
 

โดย วิทิดา  วิบูลยศิริทัศน * 

โดยสวนใหญการเช่ือมตอ Internet จากบาน
ในประเทศไทยจะเปนการตอโดยวิธี Dial-up แทบทั้ง
ส้ิน นั่นคือการโทรผาน Analog Modem เขาไปที่  ISP 
เพ่ือเช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรที่บานเขากับเครือขาย
โทรศัพท ความเร็วไมสูงนัก สูงสุดไดไมเกิน 56 Kbps  
ซ่ึงไมสามารถใชกับ Application ที่ตองการความเร็ว
สูง เชน  Video on Demand หรือ ที่ใช Real time เชน 
การประชุมทางไกลผานจอภาพ  ได   รวมถึงการ 
download รูปภาพหรือเพลง ที่มีขนาดใหญ ทําใหการ
ใช Internet ไมมีประสิทธิภาพมากนัก จึงไดเกิดความ
คิดที่จะยกระดับ Internet ที่บานใหมีความเร็วสูงโดย
วิธีที่งายที่สุด ก็คือ การใชเครือขายที่มีอยูเดิมโดยใหมี
การปรับปรุงรายละเอียดของการสงขอมูลบางสวน 
เครือขายหลักๆ ที่ใชที่บานคงไมพนโทรศัพทและ 
Cable TV ซ่ึงเราไมตองทําการเดนิสายใหม ใชสายที่มี
อยูเดิมเพียงแตคิดวิธีที่จะทําอยางไรใหสามารถสงขอ
มูลผานสายเหลานี้และนําไปเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
ได เทคโนโลยีแรกที่จะแนะนําใหรูจักคือการสงขอมูล
ดวยความเร็วสูงผานทางเครือขายโทรศัพท 

 
 

     ADSL: Asymmetric 
Digital Subscriber Line 

 
 
เปนเทคโนโลยีที่สามารถเช่ือมตอสู Internet 

ผานทางระบบโทรศัพทเดิม และใชสาย twisted pair 
ธรรมดาที่มีการวางเครือขายถึงทุกบานที่ใชโทรศัพท

อยูแลว เชนเดียวกับวิธี Dial-up แตใหความเร็วสูงกวา
มาก 

วิธีการทํางานของ ADSL เริ่มตนดวยการ
แบง Bandwidth หรือที่เรียกวา Bandwidth Allocation 
ดวยวิธี FDM (Frequency Division Multiplexing) เปน 
3 ชวงความถ่ีโดยไม มีการคาบเก่ียวกัน  หรือ  non-
overlapping sub-bands ซ่ึงไดแก ชวงความถ่ีโทรศัพท 
(POTS: Plain Old Telephone Services), ชวงความ ถ่ี
ของการสงขอมูล (Upstream data), และชวงความถ่ี
ของการรับขอมูล (Downstream data) ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 จะเห็นไดวาในกรณีของ Dial-up นั้น จะใช  
Bandwidth ทั้งหมดของ POTS (0- 4 KHz) ในการรับ-
สงขอมูล ทําใหเวลาที่ใชงาน Modem ไมสามารถใช
โทรศัพทได ซ่ึงตางจาก ADSL ที่ใชความถ่ีสูงกวา 4 
KHzในการทํางาน คือชวง 30 KHz – 1 MHz โดยแบง
เปนสวนของ Uplink และ Downlink  ทําใหสามารถ
ใชโทรศัพทไดในเวลาเดียวกับการรับ -สงขอมูล 
สําหรับการใชงานทั่วไปเราจะใชงาน Downlink มาก
กวา Uplink ดังนั้น Asymmetrical ในที่นี้จึงหมายถึง 
ช วงความ ถ่ีที่ ม ากกว าของ  Downlink ซ่ึ งรองรับ
ความเร็วไดถึง 8 Mbps เม่ือเทียบกับ Uplink  ซ่ึงรอง
รับความเร็วไดสูงสุด 1.5 Mbps ขอเสียอยางหนึ่งของ!อาจารยประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี"



สาย  Twisted pair คือ ความเร็วในการรับ-สงขอมูลจะ
ชาลงในระยะทางที่เพ่ิมขึ้น  นั่นคือ ระยะทางจะเปน
ตัวแปรสําคัญของ ADSL ทําใหเวลาเลือกใชบริการ
ตองยืนยันกับทางบริษัทถึงพ้ืนที่ที่บริษัทสามารถให
บริการไดใหแนนอน เนื่องจากย่ิงถา Central Office 
อยูใกลบานมากเทาไหร ย่ิงไดความเร็วเพ่ิมข้ึน 

                                           
 เม่ือ Central Office ไดสงสัญญาณตามสาย
โทรศัพทมาแลว ที่เครื่องรับที่บานจะมีตัว Splitter เพื่อ
แยกสัญญาณความถ่ีต่ําซ่ึงเปนสัญญาณคล่ืนเสียงเขา
เครื่องโทรศัพทหรือเครื่อง FAX  สวนดานสัญญาณ
ความถ่ีสูงก็แยกไปเขาเคร่ือง ADSL Modem ซ่ึงทํา
หนาที่ เห มือนเคร่ือง Analog Modem คือ  Modulate 
แ ล ะ  Demodulate สั ญ ญ าณ  แ ล ะ เข า สู เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่บานตอไป  ในขณะนี้ เคร่ือง ADSL 
Modem นี้ยังเปนเครื่อง Stand Alone อยู เหมือนเครื่อง 
Analog Modem ในสมัยแรกที่ ยังเปน  External เปน
สวนใหญ  ซ่ึงตอไปมีการใชอยางแพรหลายจึงได
พัฒนาเปน  Internal Modem ที่ทุกเคร่ืองตองมี นอก
จากที่ฝง Customer แลว ที่ ฝงของ ISP ก็ตองมี Splitter 
เพ่ือแยกสัญญาณเชนกัน  โดยในตัว Splitter ก็จะมี 
Filter อยู 2 ตัว คือ Low Pass Filter เพ่ือกรองสัญญาณ
ค ว าม ถ่ี ต่ํ า ส ง ไ ป ใ ห ยั ง   PSTN  (Public Service 
Telephone Network) และ  High Pass Filter จะกรอง
สัญญาณความถ่ีสูงเพ่ือสงเขา ADSL Modem และนํา
สัญญ าณของแต ละ เค ร่ืองเข าเค ร่ือง  MUX เพ่ื อ 

Multiplex สัญญาณตอไป  ที่ Central Office น้ีเองจะมี 
ADSL Modem แตละตัวสําหรับลูกคาแตละคน เปน 
Dedicated point-to-point topology นั่นหมายถึง ลูกคา
แตละคน share ความจุของสายกับลูกคาคนอ่ืนๆ ซ่ึง
ตรงนี้เปนขอดีอยางหนึ่งของ ADSL ที่ความเร็วของ
การติดตอไมขึ้น กับจํานวนผูใช ซ่ึงตางกับระบบ 
Cable Modem ท่ีจะไดกลาวถึงตอไป  

สําหรับบริษัทท่ี เร่ิมใหบริการ ADSL ใน
ป ร ะ เท ศ ไท ย ต อ น นี้ มี อ ยู ห ล า ย บ ริ ษั ท  เช น 
TelecomAsia, UCOM, Samart, และ  Lenso Data ค า
บริการก็แตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับความเร็วที่ลูกคา
ตองการ ซ่ึงราคายังคอนขางสูงอยูที่ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาทตอเดือน และอาจจะมีการจํากัดเวลาท่ีใชใน
แตละเดือนดวยขึ้นอยูกับ Package ที่เลือกทําสัญญา
กับบริษัท ซ่ึงตอไปถามีการแขงขันกันมากขึ้น ราคา
ในการทองเน็ตดวย ADSL  นาจะลดลงเรื่อยๆ เชน
เดียวกับกรณีที่ใช Analog Modem สําหรับเทคโนโลยี
อี กอย างที่ น าสน ใจไม แพ กั น  สํ าห รับ  Internet 
ความเร็วสูง คือ การรับ-สงขอมูลผานทางเครือขาย
ของ Cable TV 
 

 
 
         Cable Access 
Technology 

 
เปนการเช่ือมตอเครือขาย Internet ผานทาง 

Cable TV Network ทําใหสามารถรับไดทั้ง สัญญาณ 
TV และ สัญญาณ Internet ในเวลาเดียวกัน โดยปกต ิ
Cable Network เป น  One-way Network สํ า ห รั บ 
Broadcast สัญญาณ  TV อยางเดี ยว  ดวยสาย  Fiber 
หรือ Coaxial แตตอมาไดมีการปรับปรุงใหสามารถรับ
สงขอมูลไดพรอมๆ กับสัญญาณ TV ในทํานองเดียว



กั บ  ADSL,  Bandwidth Allocation ข อ ง  Cable 
Modem แบงความถ่ีไดเปน  3 ยาน  คือ  ยานสําหรับ 
Upstream Internet Access, Downstream Internet 
Access และยานสําหรับ TV Broadcasting ซึ่งแบงเปน 
Channel ละ 6 MHz  

 
Cable Modem ใชระบบ  Shared ในการสง

ขอมูล  นั่นคือ  ในสวนของการรับ -สง  จะทํ าการ 
Multiplex สัญญาณของแตละคนเขาดวยกัน และสง
พรอมๆ กันไปบนสายเดียวกัน โดยจะแบงยานความถ่ี
ทั้งหมด เปน Channel แลวแตจํานวนลูกคา โดยปกติ 
750 MHz จะแบงให 500-2000 ลูกคา ซ่ึงหมายความ
วา แตละเคร่ืองที่ใชบริการจะตองมี  MAC Address 
สําหรับการติดตอ เพื่อใหทราบวาขอมูลสวนไหนเปน
ของใคร  ซ่ึ ง ตั ว  Cable Modem ที่ ต ออ ยู กับ เค ร่ือง
คอมพิวเตอรแตละเคร่ืองจะแยกสัญญาณออกมานั่น
เอง   ในทํานองเดียวกับ ADSL ที่ตองมีตัว Splitter ไว
เพ่ือแยกระหวางสัญญาณ TV และ สัญญาณ Internet 
กอนเขาสูเคร่ือง Cable box สู TV และ Cable Modem 
สู  คอมพิวเตอร ตอไป  Cable box นั้น มีไวสําหรับ 
Scramble และ De-scramble สัญญาณ สําหรับชองที่
เรารับไดและรับไมไดเปนตน Cable Modem มีขอดี
เหนือกวา ADSL ในดานที่วา สายท่ีใชเปนสาย fiber ที่
มีประสิทธิภาพและความจุสูง จึงทําให robust ไมมี
ปญหาสัญญาณ degrade ตามระยะทางที่เพ่ิมขึ้น แต
ความชาเร็วนั้นขึ้นอยูกับจํานวนผูรวมใชในเวลาเดียว
กัน  เนื่องจากจะตองมีการ  share bandwidth กันใน
ขณะใชงาน ซ่ึงถามีคน online มาก แตละคนก็จะได
รับสวนแบงของ Bandwidth ลดลง  ทําให  data rate 
ลดลง  

           ประเทศไทยก็มีการเร่ิมนําเทคโนโลยีนี้มาเร่ิม
ใชเชนกัน โดยมีบริษัทที่ลงทุนอยูคือ  AsiaNet ของ 
TelecomAsia แ ล ะ  Cisco Thailand เป น ต น  ค า ใ ช
บริการยังคอนขางสูง ตกอยูประมาณ 3,000 – 4,000 
บาท ตอเดือน แตมีการจํากัดเวลาใชดวย คาใชบริการ
ที่แพงนี้ อาจเก่ียวเนื่องกับราคา Cable Modem ที่ ยัง
คอนขางสูง จึงเปนการใหบริการแบบใหเชาเคร่ือง 
Modem อยู ไมสามารถซ้ือหาไดราคาถูกๆ เชนเดียว
กับ Analog Modem 

สรุปไดวา ขอดีขอเสียของแตละแบบมีแตก
ตางกันไป เชน ในเรื่องของความเร็วขอมูลนั้น ADSL 
ขึ้นอยูกับระยะทางระหวางบานกับ  Central Office 
สวน  Cable Modem นั้นขึ้นกับจํานวนผูใชในเวลา
เดียวกัน  ADSL เปนแบบ point-to-point topology น่ัน
หมายความวา ความปลอดภัยในการรับสงขอมูลสง
เนื่องจากมีผูใชเพียงคนเดียว ในทางตรงกันขาม Cable 
Modem เปนแบบ shared topology ซ่ึงมีความปลอด
ภัยต่ํา เพราะมีการแบงชองสัญญาณกับผูใชหลายคน 
ทําใหตองมีการ Encryption กอน อีกประเด็นที่นาสน
ใจ  คือ  เร่ืองของ  Bandwidth หรือความจุของชอง
สัญญาณ ADSL จะมี Bandwidth ท่ีจาํกัดเน่ืองจากสาย
ที่ ใช เป น  Twisted pair จึ ง ใช สํ าห รั บ  POTS และ 
Internet access เปนหลัก สําหรับ Cable Modem นั้น มี 
Bandwidth เห ลือ เฟ อ  จึง เรียกได ว า  Cable Modem  
เปน Broadband Technology อยางหนึ่ง สามารถ ใช
สํ า ห รั บ  TV Broadcasting, Video on Demand, 
Internet Access และ  Voice over IP ไดในเวลาเดียว
กัน 



ที่ กล าวมานี้ เปน  2 ทางเลือกที่ น าสนใจ
สําหรับ High Speed Internet ที่บานทั้งคู ซ่ึงอาจเรียก
ไดวาเปนคูแขงกันก็ได ถึงแมวาตัวเทคโนโลยีจะตาง
กันโดยส้ินเชิง แตอยูภายใตพ้ืนฐานเดียวกัน คือ การ
พยายามที่จะทําการรับสงขอมูลผานทางชองสัญญาณ
ที่  Underutilized น่ันคือไม มีการใชงานอยางเต็ม ท่ี 
เหมือนอยางเชนสายโทรศัพทหรือสาย Cable TV ที่
เห็ นแลวว าสามารถส งขอ มูลไดนอกเหนื อจาก
สัญญาณโทรศัพทหรือสัญญาณ TV เพียงอยางเดียว 
ดังนั้นการจะเลือกใชบริการแบบใดจึงขึ้นอยูกับความ
ตองการและความพึงพอใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีแตละบริษัทสามารถใหบริการไดดวย 



ผังมโนมติสูการพัฒนาความคิด 
                  บงกช    น่ิมตระกูล* 

คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญเพราะความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตางๆตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรเปนสวนใหญ  ดังน้ันจึงมีความ      จําเปนที่จะ
ตองจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญา  เปน
ผูรู  และใชความรูอยางรอบคอบ เปนระเบียบและมีเหตุผล  อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาวิทยา
การสาขาอื่นๆตอไป 

พฤติกรรมดานความรูความคิดเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปน
อยางมาก  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรมีเน้ือหาท่ีเปนนามธรรม  ตองอาศัยการ
คิดที่ เปนแบบแผน  และมีเหตุผล  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยสมบูรณจึงมีความจําเปนตองมีการฝกทักษะในการคิด ควบคูไปกับฝกทักษะการ
คํานวณ  การฝกทักษะในการคิดน้ัน เปนการเรียนดวยความเขาใจ  จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อในการเรียน
รูสิ่งใหมนั้นผูเรียนเคยมีความรูเดิมที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได 

การมีความสามารถสรางมโนมติ (Concept)ในสิ่งที่เรียน เปนการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบหน่ึงที่จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะในการคิด และพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง  
การสรางมโนมติเปนการสรางกรอบความคิดความเขาใจที่สรุปรวมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  ดังน้ันในการ
จัดการเรียนการสอนครูจึงควรหากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมความเขาใจ และงายตอการ
สรางมโนมติในสิ่งที่เรียน   รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่จะชวยในการสราง
กรอบความคิดเชิงมโนมติดังกลาวได คือ การสรางผังมโนมติ ของ โจเซฟ  ดี โนแวก (Joseph 
D.Novak) 

โจเซฟ ดี  โนแวก และคณะ (Joseph  D. Novak and Other)  ไดพัฒนาผังมโนมติ (Concept  
Map) ขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิด ซึ่งจะกอใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมาย (Meaningful  Learning) ตอผูเรียน  โดยมีหลักการพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูที่มี
ความหมาย (Theory  of  Meaningful  Learning) ของ  เดวิด  พี  ออซู เบล  (David P. Ausubel) ซึ่ ง
กลาวถึงการเรียนรูวาจะเกิดขึ้นไดถาความรูใหม(มโนมติใหม) สามารถเชื่อมโยงเขากับความรูเดิม 
(มโนมติเดิม) ที่มีอยู  การเชื่อมโยงดังกลาวจะเปนในลักษณะที่มีหลักเกณฑ ซึ่งจะทําใหความรูน้ัน
คงอยูในโครงสรางทางความคิดไดเปนอยางดี  ตรงขามกับการเรียนรูแบบทองจํา (Rote Learning) 
ซึ่งเปนการเรียนรูในกรณีที่บุคคลไดรับความรูใหมโดยการทองบนคําตอคํา เน่ืองจากความรูน้ันเปน
สิ่งที่ไมีมีความหมายในตัวเอง ดังน้ันความรูใหมที่ไดมาโดยการทองจําจึงไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางความคิดได 

การเรียนรูที่มีความหมายเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเปนการขยายขอบขายของความรูเดิมออกไป  ซึ่ง
จะขยายออกไปไดกวางแคไหนน้ันขึ้นอยูกับความชัดเจนของการมองเห็นความสัมพันธของมโนมติ

*อาจารยประจําโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  
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เดิมกับมโนมติใหม  ความชัดเจนดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อ มโนมติตางๆที่เรียนรูมาแลวแตเดิมถูกทําใหมี
ลักษณะใหญ และครอบคลุมมากขึ้น เชน เม่ือนักเรียนไดเรียนเร่ืองสมการใหมๆ  อาจบอกไดเพียงแค
วา  สมการคือ ประโยคสัญลักษณที่มีเคร่ืองหมาย”=” แตตอมา เมื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับกราฟเสนตรง 
และกราฟเสนโคง อาจจะเกิดการเรียนรูตอไปอีกวา สมการเมื่อนํามาเขียนกราฟจะไดกราฟที่แตก
ตางกันอยู 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เปนเสนตรง และลักษณะที่เปนเสนโคง  ความรูที่ขยายเพิ่มขึ้นน้ี
เกิดจากการนํามโนมติเดิมมาสัมพันธกับมโนมติใหม ทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆไดงายและรวด
เร็ว 

จากแนวความคิดของ ออซูเบลน้ีโนแวกและคณะจึงไดใชเปนกรอบอางอิงในการพัฒนารูป
แบบของผังมโนมติ  ทั้งนี้เพราะผังมโนมติเกิดจากการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนมติใหมที่
เรียนกับมโนมติเดิมที่มีอยู  อันจะชวยใหผูเรียนมองเห็นความมองเห็นความสัมพันธของมโนมติ
อยางเปนระบบ และสามารถแสดงออกมาไดในรูปของโครงสรางที่มีการลดหลั่นกันของมโนมติ 
จากมโนมติหลักซึ่งมีความหมายกวาง ไปสูมโนมติรอง มโนมติยอย และมโนมติเฉพาะ  การสราง
ผังมโนมติตองอาศัยความสามารถในการแจกแจงมโนมติเพื่อใหมองเห็นความสัมพันธที่ถูกตองของ
มโนมติ และการที่ผูเรียนสามารถสรางผังมโนมติจากความคิดของตนเองจะชวยใหไดฝกทักษะใน
การคิดทําใหรูวารูอะไรบางในสิ่งที่เรียน ดังตัวอยาง ผังมโนมติ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนมติ 1  เปนแผนภาพที่นําคํามโนมติมาเชื่อมดวยคําเชื่อม ทําใหสามารถอานความ
สัมพันธจากแผนภาพไดเปนประโยคหรือขอความที่มีความหมาย เชน “ความสัมพันธเปนเซต” เปน
ขอความที่ประกอบดวยคํามโนมติ 2 คํา คือ”ความสัมพันธ” และ “เซต” เมื่อนําคํามโนมติทั้ง 2 คําน้ี
มาเช่ือมกันโดยใชคําเช่ือม “เปน” จะทําใหไดขอความที่มีความหมาย 

ตามที่ไดกลาวมาแลววา ผังมโนมติถูกสรางขึ้นเพื่อชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิด 
และเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  การเรียนรูที่มีความหมายจะดําเนินไปไดก็ตอเม่ือ ผูเรียนมองเห็น
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ความสัมพันธของมโนมติเดิมที่มีอยูแลวกับมโนมติใหมๆเพื่อสรางความสัมพันธชุดใหม  ดังน้ันผัง
มโนมติจึงประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญๆอันจะชวยใหผูเรียนไดมองเห็นความสัมพันธดัง
กลาวไดอยางชัดเจนโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้

1. มโนมติ คือ ความเขาใจที่บุคคลสรุปรวมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเปนผลมาจากการ 
รับรูของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ  คําตางๆที่เราใชแทนมโนมติเรียกวา “คํามโนมติ” ซึ่งจะเปนคําที่
ปรากฏอยูในกรอบสี่เหลี่ยมบนผังมโนมติ 

2. เน้ือความ คือ ขอความที่ เกิดข้ึนจากการนําเอาคํามโนมติต้ังแต 2 คําขึ้นไปมา
สัมพันธกันโดยใช”คําเช่ือม” ( Linking  words)  ทําใหไดเนื้อความที่มีความหมาย 

ลําดับชํ้นของมโนมติ เปนการแสดงถึงความลดหลั่นกันของมโนมติ โดยมีมโนมติที่มีความ
หมายกวางและครอบคลุมมโนมติอื่นๆซึ่งเรียกวา”มโนมติหลัก” (Superordinate  Concept) จะอยูใน
ตําแหนงสูงสุดบนผังมโนมติ และมีเพียงมโนมติเดียวในผังมโนมติที่เปนมโนมติหลัก สวนมโนมติ
อ่ืนๆที่ลดลําดับลงมาเปนมโนมติรอง (Subordinate Concepts) ที่แสดงถึงความชัดเจนขึ้นมาเร่ือยๆ 
จนถึงมโนมติที่มีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด เรียกวา”มโนมติยอย” หรือ “มโนมติเฉพาะ” ดังตัว
อยางผังมโนมติ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนมติ 2 ผังมโนมติเร่ือง”สมการ”ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 

การสรางผังมโนมติควรเร่ิมตนจากการเลือกเขียนรายการของคํามโนมติที่เกี่ยวของ และ
เรียงลําดับความสําคัญของคํามโนมติ จากมโนมติหลักไปยังมโนมติรอง และลดหลั่นไปเร่ือยๆโดย
ใชคําเชื่อมเพื่อสรางเนื้อความที่มีความหมาย  นอกจากความสัมพันธที่เร่ิมจากมโนมติหลักไปยัง
มโนมติรอง และลดหลั่นลงไปเร่ือยๆจนถึงมโนมติยอยหรือมโนมติเฉพาะแลวการสรางความ
สัมพันธระหวางมโนมติสามารถมีไดในลักษณะหรือทิศทางที่ยอนกลับขึ้นไปหรือเปนความ
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สัมพันธในแนวนอนระหวางมโนมติในสวนตางๆของผังมโนมติ  ความสัมพันธระหวางชุดน้ีจะสัง
เกตุไดดวยเสนโยงความสัมพันธซึ่งมีลูกศรกํากับอยู ดังตัวอยางผังมโนมติ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนมติ 3 แสดงผังมโนมติที่มีความสัมพันธระหวางชุด 
 

จากการที่ผังมโนมติเปนรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ชวยในการพัฒนา
กระบวนการคิด และไดมีงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
การนํากิจกรรมการสรางผังมโนมติสอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมองเห็นถึงความชัดเจนของการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางมโนมติในเน้ือหาที่เรียนสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจในมโนมติของเน้ือหาน้ันๆ พัฒนาผู
เรียนในดานความสามารถทางการคิด และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การนํากิจกรรมการสรางผังมโนมติมาใชในการจัดการเรียนการสอนน้ันเปนการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสรางผังมโนมติจากเน้ือหาที่เรียน โดยจะสอดแทรกหลักและ
วิธีการสรางผังมโนมติในระหวางการเรียนเน้ือหาปกติ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะมีรายละเอียดเปนอยาง
ไรโปรดติดตามฉบับตอไป 
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ปลายทางฝน ของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
อ.กรองแกว  มิฆเนตร *

 ชื่อเรื่องออกจะน้ําเนาไปซักนิด แตถาทาน
ทนอานใหจบเรื่องแลวอาจจะเห็นดวยกับชื่อที่ผู
เขียนเลือกเฟนมาก็ได  เอาหละ อารัมภบทมาพอ
สมควรแลว  เห็นทีควรจะเขาประเด็นเสียท ี  เชื่อวา
ผูอานหลายทานคงจะรูจักกับคําวา “การพัฒนา
แบบยั่งยืน” กันมาบางไมมากก็นอย ก็แหม คํานี้มัน
ออกจะ ฮิท ฮอท ฮอท ออกจะตายไป เพราะนักวิชา
การหลายคนทานบอกวา การพัฒนาที่ผานมาเรา
เนนพัฒนาเศรษฐกิจกันมาก จนมองขามปญหา
สังคมและส่ิงแวดลอมไป ในที่สุดเมื่อปญหาดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรงขึ้นก็หลีกไม
พนที่จะกระทบเศรษฐกิจ  เราเลยถึงบางออ เอา 
เฮยไอสิ่งที่ทํากันมานั้นหาใชสิ่งที่ถูกตองตอไปไม  
ปจจุบันเราเรียนรูจากอดีตแลววา การพัฒนานั้น
ตองทํากันอยางรอบคอบและตองมองใหไกล เรียก
วาตองมีความเสมอภาคใหคนรุนปจจุบัน และใน
ขณะเดียวกันก็ตองไมเอาเปรียบและสรางภาระทิ้ง
ไวใหคนรุนหลังดวย และนั่นก็เปนที่มาของแนวคิด
เรื่อง "การพัฒนาแบบยั่งยืน"  แหม ก็มันฟงดูดี
อยางนี้ เรื่องนี้มันเลยอาจจะมาแรงแซงโคงไป
หนอย  แลวอยางนี้เราจะไมทําความรูจักทักทาย
กับเขาหนอยรึ?  สําหรับผูอานที่คนเคยกับหัวเรื่องนี้
แลว จะถอนตัวตอนนี้ก็ยังไหว แตถาไมอยูในความ
รีบเรงหรือยุงมาก  ผูเขียนก็ยังอยากจะใหทานเสีย
เวลาแลมันซักหนอย เผื่อผูอานทานใดเห็นแยงกับผู
เขียน จะไดยกมือคัดคานทันหรือถาจะกรุณาแนะ
นําใหขอคิดเห็นแกผูเขียนบางก็จะขอบคุณมาก    
 
 "การพัฒนาแบบยั่งยืน" หรือ "Sustainable 
Development" ที่เราคุนเคยนั้น ตามความหมายท่ี
ปรากฏใน Brundtland Report ป 1987 หมายถึง 
การพัฒนาท่ีเอ้ือประโยชนใหคนรุนปจจุบันโดยไม
ทําใหคนรุนหลังตองเสียโอกาสท่ีจะไดรับประโยชน

นั้นดวย หรืออะไรเครือๆน้ี เพราะภาษาประกิจของ
ผูเขียนก ็ snake snake fish fish เอาเปนวาผูเขียน
ใสคําเดิมใหพิจารณากันดวยก็แลวกัน 
(Sustainable development is the development 
that meets the needs of the present without 
compromising the ability of the future 
generations to meet their own needs) ยิ่งเห็น
คํานิยามแลวยิ่งเห็นดวยเลยวา อยางนี้แหละ ใช
เลยที่เราตองการ  แตผูเขียนก็อยากจะตั้งขอสังเกต
ไวซักนิดหนึ่งวา  มันจะเปนไปไดหรือ  ก็ในเมื่อโลก
ทุกวันนี้เปนโลกของการคาเสรีที่เกงแยงแขงขัน ทํา
ใหอัตราการใชทรัพยากรธรรมชาติพุงกระฉูดแบบ
อะไรก็ฉุดไมอยู และเจาโลกใบนี้มันก็จํากัดอยูดวย
ขนาดที่เคยเปนมาตั้งแต 4600 ลานปท่ีแลว แต
จํานวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆๆ แลว
อยางน้ีแลวจะมีอะไรเหลือใหคนรุนตอๆไป  (และ
จะเหลือใชไปไดอีกนานเพียงใด) ประเด็นที่เห็นชัด
ที่สุดวาการพัฒนาแบบยั่งยืนตามความหมายท่ี
ปรากฏใน Brundtland Report น้ันไมนาจะเปนไป
ได เพราะมันใชไมไดเลยกับทรัพยากรธรรมชาติที่
ใชแลวหมดไป ก็ชื่อมันบอกอยูชัดๆวาใชแลวหมด 
แลวมันจะมีอะไรเหลือหละ  ถึงแมวาการนํากลับมา
ใชใหมจะยืดอายุใหมีทรัพยากรใชไดนานขึ้น แตใน
ที่สุดมันก็จะตองหมดไป  ยิ่งไปกวานั้น ทรัพยากร
บางอยางที่ไดชื่อวาใชไมหมดหรือหมุนเวียนได เชน 
นํ้า และอากาศ  ปจจุบันนี้ก็ถูกทําลาย จน นํ้า หรือ 
อากาศบางแหงสกปรกมากจนเกินจะเยียวยาและ
นํากลับมาใชไดใหมอยางที่ควรจะเปน  ตัวอยางที่
เห็นไดชัด ก็เชน การลดลงของชั้น โอโซนซึง่ถึงแม
วาปจจุบันนี้ สาร CFCs จะถูกหามผลิตไปแลวตั้ง
แต ป ค.ศ 1996 แตปริมาณที่มีอยูในชั้นบรรยากาศ
จะสรางปญหาแกช้ันโอโซนไปไดอีกเปนรอยปเลยที
เดียว 

*อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 



 ประเด็นตอมาเปนเรื่องของความสัมพันธใน
เชิงพื้นที่ ธรรมชาตินั้นเปนเรื่องที่ละเอียดออนดังคํา
ที่วา เด็ดดอกไมหนึ่งดอก สะเทือนถึงดวงดาว  
ปจจุบันเราทราบกันแลววาการสรางเข่ือนทางตน
น้ําในภาคเหนือไดสงผลใหการกัดเซาะชายฝงทะเล
อาวไทยรุนแรงข้ึน  เพราะปริมาณตะกอนที่เคยไหล
ลงทะเลลดลง ตะกอนดังกลาวเปนตัวกลางที่ทําให
คลื่นออนแรงลงกอนจะมาถึงฝง  ดังนั้นเมือตะกอน
ลดลงคลื่นที่มาถึงฝงจึงมีพลังงานสูงกวากอน อะไร
จะเกิดขี้นหลังจากนี้ทานก็เดากันออก   ก็ในเมื่อคน
รุนเดียวกันก็ยังไดรับประโยชนในการพัฒนาตางกัน
อยางนี้  เพราะฉะนั้นแลวก็อยาไปพูดถึงความเปน
ธรรมสําหรับคนรุนหลังใหเสียเวลาเลย  เมื่อพูดมา
ถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดตอเรื่อง มาตรฐานการครอง
ชีพที่ตางกันของประเทศที่พํฒนาแลวกับประเทศที่
ยังไมพัฒนา  ซึ่งสําหรับผูเขียนแลวถือวาจุดนี้เปน
สิ่งที่จะตัดสินความเปนไปไดของ การพัฒนาแบบ
ยั่งยืนเลยทีเดียว  เพราะถาประเทศที่เจริญแลว
อยางคุณลุงแซมแกลดการใฃทรัพยากรลงไดซัก 10 
% ของปริมาณที่ใชอยูในปจจุบันรับรองไดโลกเรา
จะมีทรัพยากรธรรมชาติใชไปไดอีกนานโขทีเดียว  
เคยมีคนเขาศึกษาการใชทรัพยากรธรรมชาติของ
คนสองพวกคือประเทศตะวันตก และตะวันออก 
(กรณีนี้ผูเขียนอยากจะพูดใหมเปนประเทศที่ร่ํารวย
และประเทศที่ยากจน)  หนึ่งในนั้นคือคุณ Blowers  
รายงานการศึกษาของเขาบอกวา คนตะวันตกมีอยู
ประมาณ 16 % ของประชากรโลกทั้งหมด แตคน
จํานวน 16% นี้กลับใชทรัพยากรธรรมชาติมากกวา
คนในประเทศยากจนที่มีอยู 84 % ถึง 11 เทา  คน
จํานวนนอยเหลาน้ันปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
50 %สูชั้นบรรยากาศจากการเผาไหมเชื้อ
เพลิงฟอสซิล  และคนจํานวนนอยเหลาน้ันผลิตขยะ
และของเสีย สามในสี่สวนของขยะทั้งหมด  เพราะ
ฉะนั้นแลวถาคนจํานวนนอยเหลานั้นไมเปลี่ยน
แปลงแนวทางหรือพฤติกรรมในการดํารงชีวิต เราก็

ควรจะเอาศัพทคําวา การพัฒนาแบบย่ังยืนออก
จากพจนานุกรมไดแลว 
 
 ในการศึกษาถึงปญหาสิ่งแวดลอมแลวนัก
วิชาการพูดกันมากเหลือเกินถึงอัตราการเพิ่ม
ประชากรในประเทศดอยพัฒนา เพราะตอนน้ี
ประชากรโลกก็ทะลุเปาไปท่ี 9 พันลานคนไปแลว 
ทั้งๆที่เคยคาดกันไววา ในป ค.ศ 2025 ประชากร
โลกจะเพิ่มเปน 8 พันลานคน ตอนนี้ไมตองรอถึงป 
2025 เรากทํ็าสําเร็จเรียบรอยแลว  ทั้งนี ้90 % ของ
การเพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นในประเทศดอยพัฒนา เปน
ธรรมดาวาเมื่อคนมาก ก็ตองการใชทรัพยากรมาก 
ทําใหมีการตัดไมทําลายปา และอ่ืนๆ  ผูบุกรุกเหลา
นั้นจึงกลายเปนรายทั้งๆที่พวกเขาทําไปดวยความ
ตองการปจจัย 4 เทานั้น  ถาเราสามารถชักจูงให
พวกเขาเหลานั้นเลิกบุกรุกทําลายปา (ซึ่งตองใช
มนตวิเศษ) แตถาคนอีกซีกโลกหนึ่งยังใชทรัพยากร
ดวยอัตราสวนเหมือนเดิม ปญหาก็ยังแกไมไดอยูด ี 
ทั้งนี้ไมใชผูเขียนจะไมเห็นดวยกับการลดอัตราการ
เพิ่มประชากร โดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนซึ่ง
ประชากรสวนใหญที่เพิ่มขี้นนั้นไดรับการศึกษา
นอย  สงผลใหการพัฒนาไมวาจะในดานใหนทําได
ยาก แตถาจะมองกันในอีกแงหนึ่งนั้น จะเห็นวา
อัตราการใชทรัพยากรตอคนของประชากรใน
ประเทศดอยพัฒนาน้ันนอยมาก ถาคนในประเทศท่ี
เจริญแลวทั้งหลายจะลดการใชทรัพยากรลง ไม
ตองใหเทากับคนจน แตใชดวยความตระหนักซัก
หนอย  เราก็จะมีสิ่งดีเหลือทิ้งไวใหรุนหลังไดอีก
นาน  ตรงนี้ผูเขียนก็อยากจะออกตัวไวสักหนอยวา 
ที่กลาวมาไมใชการกลาวหา วาใครเปนคนสราง
ปญหา  ทุกคนมีสวนดวยกันทั้งนั้น ไมมากก็นอย 
 
 เมื่ออางถึงประเทศที่เจริญแลวทั้งหลาย
เหลานี้ดวยแงมุมที่เปนดานลบเชน  พวกเขาเหลา
นั้นอาจจะอยากใชสิทธิพาดพิง  เฮย ยูมาวาไอ 



อยางนี้ไดอยางไร  ไอนะใชคลีนเทคโนโลยี  แตเรื่อง
น้ีเปนเร่ืองของผลประโยชน  ถามองแลวเห็นทาวา
จะไมคอยเวิรก พี่ก็หลบฉากอยางที่ลุงบุชแกตบเทา
ออกจากการประชุมสนธิสันญาโตเกียวนั่นอยางไร  
สุดทายแลว แนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนมันก็
เปนไปไมได 
 
 อยางไรก็ตามแนวคิดในเรื่องดังกลาวก็ใชวา
จะไมมีดีเอาเสียเลย  ในทางตรงกันขาม แนวคิด
เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนไดสรางคุณประโยชน
มหาศาลตอโลกในน้ี  อยางที่เราๆทานๆเห็นกันอยู
วา คํานิยามที่สวยหรูดังกลาวนั้นเปนแรงบันดาลใจ
ให นักการเมือง นักพัฒนา นักวิชาการ หรือแมแต
คนธรรมดาอยางเราๆทานๆ วิ่งตามเปาหมายอัน
สวยสดงดงามนั้น  เปนผลทําใหมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น
มากมาย เชน ความพยายามท่ีจะลดการปลอย 
CFCs สูช้ันบรรยากาศโลก ซึง่สงผลใหมีมติเลิก
ผลิตไปแลวต้ังแตป  ค.ศ 1996  หรือแมกระทั่งเรื่อง
ของแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเปนความ
พยายามที่ดีในการนําเอาแนวคิดเร่ืองการพัฒนา
แบบยั่งยืนมาสูการปฎิบัต ิแมวาจะไมประสบความ
สําเร็จอยางสมบูรณแบบ แตอยางนอยที่สุดก็ถือ
เปนความพยายามที่จะแกปญหาสังคมและสิ่งแวด
ลอมท่ีเปนรูปธรรมและชัดเจน 
 
 ที่กลาวมาทั้งหมดนี ้  ผูเขียนไมไดมีจุด
ประสงคที่จะปฏิเสธความสําคัญของแนวคิดดัง
กลาว เพียงแตคิดวาเปาหมายของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนนั้นถามองในมุมกวางแลวดูจะเปนไปไมได
เอาเสียเลย  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาประชากรโลกยัง
ไมตระหนักถึงรากเหงาของปญหาและผลกระทบท่ี
จะตามมาของการดําเนินชีวิตตามแนวบริโภคนิยม  
ที่สําคัญงานนี้ทําใหสําเร็จไมไดดวยคนกลุมใดกลุม
หน่ึง แตมันตองทําดวยกัน ไมอยากใหเรามองแนว
คิดในเรื่องดังกลาวในแงบวกจนเกินไป  เพราะแม

กระทั่งประเทศที่เจริญแลวทั้งหลายที่เปนฝายนํา
เสนอแนวคิดดังกลาวก็ไมไดใหความสําคัญกับเร่ือง
นี้มากนัก อยางไรก็ตาม ไมวาเราจะไปถึงจุดมุง
หมายที่ตั้งไวนั้นหรือไม สิ่งที่เราจะตองทําก็คือการ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  ใหประชาชนมีความรูเพียง
พอที่จะพิจารณาผลดีผลเสียของการพัฒนาใดๆก็
ตามที่กําลังจะทํา และท่ีสําคัญใหเขาสามารถตัด
สินใจอยางมีเหตุผล  ดูๆแลวเรายังอยูไกลจากฝน
น้ันเหลือเกิน 
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หลายๆ ทานอาจเคยไดอานบทความเกี่ยวกับ 

ISO 9000 มาแลว แตทราบไหมวานอกจาก ISO 9000 
แลว ยังมีแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับคุณภาพอีก นั่นคือ 
Six Sigma และทานทราบไหมวา Six Sigma มีประวัติ
ความเปนมาอยางไรบาง  

Six Sigma ในหลายๆ องคกรอาจแปลความ
หมายงายๆ ไดวาเปนเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับวัดคุณภาพ
เพ่ือใหใกลเคียงความสมบูรณท่ีสุด น่ันคือพยายามไม
ใหเกิดของเสียเลยหรือใหเกิดของเสียนอยท่ีสุดในทุกๆ 
กระบวนการท้ังในอุตสาหกรรมการผลิตจนกระท่ังถึง
การจัดการซื้อขาย ไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือบริการ 

ในทางตัวเลขสถิติของ Six Sigma น้ัน  จะ
แสดงใหเห็นถึงปริมาณผลลัพธท่ีกระบวนการสามารถ
ใหออกมา การท่ีจะไดมาซึ่ง Six Sigma น้ัน ระบบจะ
ตองมีของเสียไมเกิน 3.4 หนวย ตอการโอกาสการผลิต 
1 ลานหนวย (3.4 defects parts per million) สวนของ
เสียในท่ีน้ีน้ันอาจหมายถึงอะไรก็ไดท่ีไมไดอยูในความ
ตองการของลูกคา ในกระบวนการผลิตจริงๆ แลวคา 
Six Sigma เพ่ิมขึ้นจาก 0 ถึง 6 โดยคาความแปรปรวน
ของผลลัพธจากกระบวนการท่ีบริเวณคาเฉล่ียลดลง 
ผลท่ีไดจากการลดความแปรปรวนนี้นอกจากจะลดของ
เสียแลวยังเปนการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาและ
เปนการลดคาใชจายไดอีกดวย 

 
 

อ.สุธฤด ี นริศศิริกุล * 
 
ประวัติความเปนมาของ Six Sigma น้ัน เร่ิม

ขึ้นท่ีบริษัทโมโตโรลา เน่ืองจากทางบริษัทตองการท่ีจะ
เอาชนะบริษัทคูแขงท่ีมาจากตางประเทศแตสามารถ
ผลิตสินคาไดมาคุณภาพดีกวาดวยตนทุนที่ต่ํากวา และ
เมื่อทางประเทศญ่ีปุนเขามารับชวงตอในการบริหาร
งานโรงงานในป 1970 จึงไดมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับ
กรรมวิธีการผลิตคร้ังใหญ ภายใตการบริหารใหมน้ีทํา
ใหโรงงานสามารถลดจํานวนของเสียลงเหลือเพียง 1 
ใน 20 ของกรรมวิธีเดิม และในท่ีสุดประมาณป 1985 
โมโตโรลาใหความสําคญักับระบบคณุภาพอยางจริงจัง 
ผูบริหารของโมโตโรลาในเวลาน้ันเปนผูริเร่ิมเอาแนว
ทาง Six Sigma มาใชเปนท่ีแรก ทุกวันน้ีบริษัทโมโตโร
ลาจึงเปนท่ีรูจักในฐานะผูนําท้ังทางดานคุณภาพและผู
ทํากําไร หลังจากท่ีทางบริษัทไดรับรางวัล Malcolm 
Baldrige National Quality Award ในป  1988 ความ
ลับในการบริหารงานคุณภาพของทางบริษัทจึงไดรับ
การเปดเผย 

เปาหมายพ้ืนฐานของการใช Six Sigma น้ัน
คือการนําวิธีการวัดท่ีมุงเนนการพัฒนาวิธีการและลด
ความแปรปรวนในวิธีกรรมการผลิตเพื่อใหไดการบริการ
ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึน้ อีกทั้งยังลดคาใชจายลง และเนนการ
ปองกันของเสีย ลดระยะเวลาท่ีใชในการผลิต ท้ังน้ี
กรรมวิธีของ Six Sigma จะแตกตางจากวิธีอื่นตรงที ่
เปนวิธีท่ีลดคาใชจายโดยยังคงคุณภาพเดิมไว ซึ่งตาม
ปกติแลวในบริษัทที่ไมไดนําวิธีการนี้มาใชจะตองเสียคา 

*อาจารยประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  



 
ใชจายสูงถึง 25%-40% ของรายได เพ่ือมาแกปญหา
ของเสียน้ี ในทางกลับกัน บริษทัท่ีนําวิธีการ Six Sigma 
มาใชจะเสียคาใชจายเพียง 5% เทาน้ัน ซึ่งจะสําเร็จได
ดวยการใชหลักการยอยท้ังสองของSix Sigma นั่นคือ 
DMAIC แ ล ะ  DMADV. ซึ่ ง ก ระ บ ว น ก า ร   DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve, Control) เปน
กระบวนการที่ใชปรับปรุงระบบที่มีอยูกอนแลวแตไมได
มาตรฐานตามท่ีลูกคาตองการและคนหาวิธีท่ีจะปรับ
ป รุงอยู สม่ํ า เสมอ  ส วนก ระบวนการ  Six Sigma 
DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, 
Verify) เปนกระบวนการปรับปรุงท่ีใชสําหรับพัฒนา
กระบวนการหรือผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งคุณ
ภาพระดับของ Six Sigma. กระบวนการ Six Sigma 
ท้ังสองแบบน้ีบริหารงานโดย Six Sigma Green Belts 
และ Six Sigma Black Belts ซึ่งควบคุมดูแลโดย Six 
Sigma Master Black Belts 
 

    Green belts เปนผูนําของกลุม six sigma ท่ี
มีความสามารถในการกอตั้งและอํานวยความสะดวก
ใหกับการบริหารโครงการ six sigma ตั้งแตแนวคิดจน
กระท่ังประสบผลสําเร็จ  ตามปกติแลวการอบรม 
green-belt จะม ี5 วันในหองเรียนและดําเนินการรวม 

 
กันกับกลุมเจาหนาที่โครงการ การอบรมน้ีครอบคลุมท้ัง 
เทคนิคการอํานวยความสะดวก, การบริการการประชุม 
, การบริหารโครงการ, การบริหารเคร่ืองมือทางคุณ
ภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การแกปญหา, และ การ
วิเคราะหขอมูล ท้ังน้ี six sigma black belts จะชวย 
green belts ในการเลือกโครงการกอนจะมีการอบรม
และเขาอบรมรวมกับ green belts พรอมท้ังชวยเหลือ
โครงการหลังจากการอบรมแลว 

Black belt เปนตัวแทนท่ีมีสถานะในการเปน
ผูนําทางดานเทคนิคในองคกรซึ่งไดรับการยอมรับจากผู
รวมงาน พวกกลุม Black belt น้ีควรจะมีสวนรวมใน
การเปล่ียนแปลงและกระบวนการพัฒนาขององคกร 
อยางมาก ตัวแทนกลุมนี้อาจมาจากบุคคลากรในหลาย
แขนงและไมจําเปนตองผานการอบรมอยางเปนทาง
การทางดานสถิติหรือวิศกรรมมากอน อยางไรก็ตาม
บุคคลากรเหลานี้มีหนาที่ที่จะตองควบคุมเครื่องมือทาง
ดานเทคนิคหลายๆ อยางในชวงเวลาสั้น ดังน้ันผูนําทาง
ดานเทคนิคซึ่งนาจะมีพ้ืนฐานในดานคณิตศาสตรและ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจึงนาจะเหมาะสม 
เพราะวิธีการทางสถิติควรจะเปนพื้นฐานที่มีมากอนแต
ก็ไมไดจําเปนมากนัก ในการดําเนินการน้ันผูนําควรจะ
ตองเขาใจระบบปฏิบัติการ, การบริหารงานฐานขอมูล, 
โปรแกรมการนําเสนอ, และ word processors. และใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการอบรมบุคคลากรกลุมนี้ควร
จะสามารถใชงานซอพแวรทางดานการวิเคราะหสถิติ
ไดอยางดีอยางนอย 1 อัน  



Master black belt คือขั้นสูงสุดของความ
ชํานาญ ท้ังทางดานเทคนิคและองคกร เพราะวา 
master black belts เปนผูอบรม  black belts ดังน้ัน
master black belts จึงจําเปนตองรูทุกๆ อยางที่ black 
belts รู รวมท้ังตองเขาใจทฤษฎีทางคณิตศาสตรท่ีถูก
อางถึงในวิธีการทางสถิติ นอกจากน้ี Masters จําเปน
จะตองสามารถชวย black belts ในการนําวิธีการใหม
มาประยุกตใช และในการอบรมทางสถิติควรจะจัดขึ้น
โดย master black belts ทุกคร้ังท่ีเปนไปได หรือไมก็
ถาจําเปนท่ีจะตองจัดอบรมสําหรับ black belts and 
green belts ก็ควรที่จะอยูภายใตแนวทางของ master 
black belts. เน่ืองจากภาระงานของ master ความ
สามารถในการส่ือสารและทักษะในการสอนจึงมีสวน
สําคัญในการเลือกสรรบุคคลากรที่จะมาปฏิบัติหนาที่นี ้

 
จากขอมูลของสํานักวิทยาการ Six Sigma 

(Six Sigma Academy) Black Belts สามารถชวยให
แตละบริษัทประหยัดเงินไดถึงประมาณ $230,000 ตอ
โครงการและสามารถทําใหสําเร็จไดถึง 4-6 โครงการ
ตอป ตัวอยางเชน บริษัท จีอี (GE) นํา Six Sigma มา
ใชตั้งแตป 1995 ประมาณการไววาสามารถทํากําไรได
เพิ่มขึ้นถึง $10 ลานลานในชวง 5 ปแรกของการนํา Six 
Sigma มาใช 

สวน Six Sigma Certification เปนเคร่ืองมือ
ในการใหความเชื่อมั่นในความสามารถภายใตเงื่อนไข
ที่รัดกุม แตมิไดเปนตัวบงชี้วาแตละบุคคลจะสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการไดอยางไมมีขีดจํากัด ซึ่งหมาย
ความวาถาใครไดรับใบรับรองแลวแสดงวาบุคคลน้ัน
น้ันไดบรรลุเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับการรับรอง ตัวอยาง
เชน ประชากรหลายลานคนสมัครสอบใบขับขี่และได
รับใบขับขี่เพื่อเปนการยืนยันวาบุคคลนั้นไดผานเงื่อนไข

ข้ันตํ่าสําหรับการขับขีร่ถยนต ท้ังน้ีไมไดแปลวาผูท่ีผาน
การทดสอบท้ังหมดมีความสามารถในการขับขี่เทากัน 
ในทํานองเดียวกันกับใบรับรองของ Six Sigma ไมได
รวมถึงการเปนมืออาชีพในดานคุณภาพอยางแทจริง 

กอนที่จะไดมาซึ่งใบรับรองนั้นจะตองผานการ 
อบรม, การสอบขอเขียน, และการแสดงความสามารถ
ในสภาพแวดลอมจริง เอกสารท่ีเกี่ยวของน้ันสามารถ
หาไดจากบริษัทท่ีรับปรึกษาและจัดอบรมตางๆ สวน
การสอบขอเขียนน้ันอาจจัดขึ้นโดยบริษัทท่ีจัดการอบ 
รมหรือบริษัทท่ีรับจางทางธุรกิจท่ัวไป ซึ่งบริษัทท่ีได
ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมทางดานน้ีมาเปนเวลา
นานแลว อาทิเชน โมโตโรลา และ จีอี ไดจัดทําและ
อํานวยการสอบขอเขียนเอง 

สาเหตุท่ีหลายๆ องคกรอยากจะไดรับใบรับ
รองจาก Six Sigma Academy ก็เนื่องจากวาใบรับรอง
น้ีแสดงใหเห็นความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
ในบางองคกรน้ันกําหนดเปนเงื่อนไขใหพนักงานทุกคน
ท่ีตองการเล่ือนขั้นภายในองคกรตองผานการอบรม
อยางนอยขั้น green belt.นอกจากน้ียังเปนตัวบงบอง
ถึงความตองการเปนผูนําทางดานคุณภาพอีกดวย 

ถึงแมวาวิธีการจะดูเรียบงาย แตผลลัพธท่ีได
นั้นคุมคามหาศาล และจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
องคกรท่ีนํา Six Sigma มาใชอยางสําเร็จน้ัน มีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น รวมท้ังผลตอบแทนดานตางๆ อีก
ดวย แลวคุณหละ พรอมท่ีจะเปนสวนหน่ึงของ Six 
Sigma หรือยัง ? 
*************************************************** 
 
 
 
Reference :  
1. http://www.isixsigma.com 
2. http://www.pyzdek.com 

http://www.isixsigma.com/
http://www.pyzdek.com/








สัมภาษณนายเชื้อ   เตะขันหมาก 
ภูมิปญญาทองถิ่นดานเกษตรทฤษฏีใหม 

วันท่ี 8  ตุลาคม  2544 
  

 ผศ.มานะ  ถนอมภูวนาถ *
นายเชื้อ  เตะขันหมาก  อยูบานเลข

ท่ี 53  หมู  2 ตําบลลาดสาลี่  อําเภอทาวุง 
จังหวัดลพบุรี  เปนผูประกอบอาชีพมานาน
เกินกวา  40 ป   การศึกษาพื้ นฐานระดับ
ประถมศึกษาชั้นปท่ี 4 แลวก็ทํางานอูซอมรถ  
จนกระท่ังอายุ 30 ป จึงกลับมาอยูบานท่ีอยู
ในปจจุบันน้ี และเร่ิมทําการเกษตร โดยเริม
จากการทํานากอนและปลูกมะมวงในพื้นท่ี
ดอนน้ําทวมไมถึง ระหวางการทํานาในพื้นท่ี
ลุมเกิดผลเสียหายเน่ืองจากประสบนํ้าทวม  
เชนในป พ.ศ. 2538  แตก็ไมไดหยุดย้ัง ขณะ
น้ันกําลังมีโครงการ ปรับปรุงการผลิตและสง
เสริมเกษตรกรใหมีการผลิตไมผลกันมากขึ้น  
จึงมีการนําเกษตรกรไปศึกษาดูงานจึงมีการ
ประยุกตในการทําการเกษตรขึ้นใหมจน
กระท่ังบังเกิดผ 
สําเร็จอันเปนลักษณะท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยู หัว  ทรงพระราชดําริใหชวยเหลือ
เกษตรกรเปนการทําการเกษตรทฤษฏีใหม  
ลุงเชื้อไดทําตามมาต้ังแต พ.ศ. 2540  โดยมี
การขุดบอท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสมาชิกสภาผู แทนราษฏร  การทํ า
เกษตรทฤษฏีใหมในพื้นท่ีมากกวา 20 ไร 
แบงเปนการทํานาประมาณ 9 ไร เพื่อนําขาว
ท่ีไดไวบริโภคในครอบครัว มีผลผลิตที่ไดก็นํา
มาขายอีก  พื้นท่ีท่ีเหลือทําสวนผลไม  การ

ทํานาของลุงเชื้อเปนการทํานาลักษณะนา
หวานนํ้าตม  และบางสวนเปนนาดํา  นา
หวานนํ้าตมทําโดยการไถดะหมักท้ิงไว 1 
สัปดาห ไถแปรแลหวานขาวงอกพันธุขาวท่ี
ใชเปนพันธุขาวพวกไมไวแสง จําพวกพันธุ 
กข. ตาง ๆ หลายพันธุ  ขณะน้ีกําลังทดลอง
ใชพันธุพิษณุโลก1 ลุงเชื้อเปนผูมุมานะทํา
การเปลี่ยนแปลงการผลิตตามหลักวิชาการ
มาตลอด เปนผูมีความกลาทดลอง ไมกลัว
ปญหา  ในปจจุ บันน้ี  ลดการใช ปุยวิทยา
ศาสตรและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรู
พืชนอยลง โดยการใชปุยชีวภาพหลายสูตร  
ท้ังในลักษณะท่ีไดจากเศษพืช จากสัตว จาก
ศัตรูพืช  เชน  ทําจากหอยเชอร่ี  ทําจากเศษ
ปลา  ตัวอยางปุยชีวภาพ เชน  
 สูตรที่  1 ใช เป นสารกําจัดแมลง  
ประกอบดวยสวนผสมหลาย ๆ ชนิด เชน  
มะกรูด  ฟาทลายโจร  สาปเสือ  หนอนตาย
อยาก  บอระเพ็ด กลอย ขี้เหล็ก  ใบยูคาลิป
ตัส และนํ้าตาล  โดยมีวิธีกาทํา ใหนําสวน
ผสมมาผสมกันโดยใชพืชตาง ๆ ในอัตรา 6 
ลิตร  ผสมกับนํ้าตาลทรายแดงหรือ กากนํ้า
ตาล 3 ลิตร หมักทิ้งไวประมาณ  15 วัน 
 สูตรที่ 2 สูตรผลไมสด  ไดจากการ
ใชผลไมสุกตาง ๆ เชน กลวย ฟกทอง  นํามา

*อาจารยประจําโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  



ผสมกับนํ้าตาลทรายแดงหรือกากนํ้าตาลใน
อัตราสวนผสมอยางละ 3 กิโลกรัม 
 สูตรที่ 3  เพื่อกระตุนใหไมผลมีลูก
และชอดอกดก  โดยการใชปลาหือสัตวท่ี
ตายแลว หรือไดรับความเสียหายไมนานํามา
รับประทาน   ให นํามาหมักรวมกับผลไม  
และใชนํ้าตาลทรายแดงหรือกากนํ้าตาลเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการหมักไดผลเร็วข้ึน  
 จากแผนแสดงประวัติและผลงาน
ของลุงเชื้อ  เตะขันหมาก มีสาระดังนี้  พ.ศ. 
2498 ยึดอาชีพการทํานาโดยการเรียนรูดวย
ตนเอง 
 พ.ศ.  2520  ประบเปลี่ยนจากการ
ทํานาอยางเดียวเปนผลไม  แตเสียหายจาก
นํ้าทวม 
 พ.ศ.  2537 เขารวมโครงการ คปร. 
(โครงการปรับปรุงระบบการผลิต) กิจกรรมไร
นาสวนผสม  แตเสียหายโดยสิ้นเชิงจากนํ้าท
สมเมื่อ พ.ศ.  2538 – 2539   
 พ.ศ. 2540  “สูตอ”  โดยการทําคนดู
ลอมรอบพ้ืนท่ี ขุดสระ ปลูกกลวย  มะละกอ 
 พ .ศ . 2541  ร วม จั ด ทํ าโค รงการ 
“เกษตรทฤษฏใีหม “  ตามแนวพระราชดําริ  
 พ.ศ. 2542  ประสบความสําเร็จ  ได
รับรางวัล “แปลงเกษตรทฤษฏีใหม ดีเดน” 
กิจกรรมท่ีดําเนินการมีรายไดทุกวัน  เปนราย
ไดประจําวัน  ประจําสัปดาห  ประจําเดือน  
และประจําป  
 รายละเอียดผลงานและความสําเร็จ 
พ.ศ.  2542 / 2543  

ในพื้นท่ี 26 ไร  แบงพื้นท่ีประกอบการออก
เปน  
1. การทํานา พื้นที ่9 ไร  

- ทํานาปละ 2 คร้ัง (นาปและนาปรัง) 
- ใชพันธุขาวพันธุดีท่ีทางราชการสง
เสริม 

- กําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
- ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมตอไรง 
- มีรายได 77,760 บาท  

2. สวนผลไม  พื้นที ่8 ไร 
มีไมผลที่ทํารายไดแลว ดังน้ี  
- กลวย  109,500  บาท 
- มะมวง    2,000  บาท 
- มะขามเทศ 48ฐ000 บาท 

3. การเลี้ยงปลา  พื้นที ่7 ไร 
เลี้ยงปลาในสระ 4 สระ รองนํ้า 4 รอง  
และในฤดูทํานาปลอยปลาเลี้ยงในนา
ขาวดวยเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ  มี
รายได  14,000 บาท  

4. พืชผักสวนครัว  ปลูกแซมในพื้นท่ีปลูกไม
ผล  มีท้ังพืชผักสวนครัวและสมุนไพร  มี
รายไดทุกวัน  เฉลี่ยวันละ 50 บาท  รวม
รายได 18,250 บาท  
รวมรายได  269,510 บาท 
รายจาย 73,333  บาท 
รายไดสุทธิ 196,177 บาท 
มีความเปนผูสนใจในการคนควา

หมั่นศึกษาทดลองในกิจกรรมหลาย
ประการเชน  
1. การผลิตกลวยหอมใหมีคุณ
ภาพ 



2. การเล้ียงปลาโดยวิธีธรรมชาติ 
3. มีภูมิปญญาดานการผลิตปุย
อินทรียและสารกําจัดศัตรูพืช 

4. การปลูกพืชผักสวนครัวแบบ
เก้ือกูล 

5. สนใจการทดลองปลูกไมผลทอง
ถ่ินอ่ืน 

6. มีความสามารถในการขยาย
พันธุพืช 

ประวัติชีวิตครอบครัว พ.ศ. 2498   
ไดสมรสกับนางบุญชวย  มีบุตรธิดา  5 คน 
แตละคนไดการศึกษาสูงสุดตามแตความ
สามารถ และมีงานทําท่ีเจริญกาวหนาทุกคน  
บุตร – ธิดา เรียงตามลําดับ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางปราณ ี บุญชู อาชีพแมบาน 
2. ดร.กาสัก เตะขันหมากรับราชการใน  
    สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง 
    ชาติ กรุงเทพฯ 
3. นายสารภ ี ชางเฟอง  รับราชการ   
     ตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 8 ร.ร.ทาวุง 
     วิทยาคาร ลพบุรี 
4. นางโสพิศ เนาทาแค  ทํางานบริษัท 
5. นางยุพิน เตะขันหมาก  รับราชการ 
    อาจารยศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
    จังหวัดลพบุร ี ใน พ.ศ. 2540  ลุงเชื้อ   
    เตะ     ขันหมาก ไดรับรางวัลคุณพอดีเดน   
    แหงชาติท่ีประสบผลสําเร็จในการอบรม 
    เลี้ยงด ูบุตร – ธิดา ทุกคนไดเปนคนดี มี 
    งานอาชีพท่ีชวยเหลือตนเองไดดี  



การผสมเทียมสัตวและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
 

   
การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว  

เปนจุดเร่ิมตน ท่ี สําคัญ ในการผลิตสัตว  โดย
เฉพาะในการผลิตสัตวเพื่อการคา  เทคโนโลยีท่ี
ชวยในการขยายพันธุสัตว  ทําใหเราสามารถ
ขยายพันธุสัตวไดอยางรวดเร็วและเพิ่มจํานวน
สัตวท่ีไดมากขึ้น นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหลาน้ียัง
ทําใหการจัดการฟารมมีความสะดวก และมีประ
สิทธิภาพดีข้ึนอีกดวย  เทคโนโลยีเหลาน้ี ไดแก 

การผสมเทียม (Artificial  Insemination 
  , AI ) การผสมเทียม หมายถึง  การนํานํ้าเชื้อ
อสุจิ ไปฉีดใสในอวัยวะสืบพันธุของตัวเมีย ทําให
ตัวเมียเกิดการต้ังทอง โดยไมตองใหสัตวผสม
พันธุตามธรรมชาติ  การผสมเทียม มีขอดีหลาย
ประการ คือ 

- ประหยัดพอพันธุ  เพราะ การรีดน้ําเชื้อ
ตัวผูแตละคร้ังเราสามารถนํานํ้าเชื้อ มาเจือจาง
และสามารถนําไปผสมกับตัวเมียไดมากตัว กวา
การผสมจริง  การประหยัดพอพันธุ ทําใหเกิดการ
ประหยัดคาใชจายเก่ียวกับพอพันธุ 

- สามารถกระจายพันธุกรรมของพอพันธุ
ท่ีดีไดอยางรวดเร็ว เพราะพอพันธุ 1 ตัว สามารถ
ผสมกับแมพันธุ ไดหลายตัว  ยกตัวอยาง เชน พอ
โค 1 ตัว ถาใชการผสมจริง ชั่วชีวิตอาจไดลูก
เพียง 200-300  ตัว  แตหากใชการผสมเทียม พอ
โคจะใหลูกไดมากกวาการผสมจริง เปนรอยเทา 
พันเทา เลยทีเดียว 

- ทําใหการปรับปรุงพันธุ (การพัฒนา
พันธุกรรม) เปนไปได อยางรวดเร็วย่ิงข้ึน 

อ.ประมวล  แซโคว * 
- สามารถเก็บรักษานํ้าเชื้อ  ไวไดเปน

จํานวนมากและเก็บไวใชไดนาน โดยไมทําให 
คุณภาพของการผสมพันธุลดลง 
ขั้นตอนการผสมเทียมประกอบดวย 3 ขั้นตอน  
ไดแก 

1.1 การเก็บนํ้าเช้ือตัวผู   
(Semen  Collection ) การเก็บนํ้าเชื้อมีหลายวิธี 
ไดแก 

1) การใชโยนีเทียม หรือ  ชอง 
คลอดเทียม  ( artificial  vagina) นิยมใชในการ
รีดเก็บนํ้าเช้ือโรค 

2) การกระตุนดวยไฟฟา  
( electroejaculation ) ทํ า ก า ร รีด เก็ บ โด ย ใช
กระแสไฟฟา 3 – 30 volt โดยสอดแทงสื่อไฟฟา ( 
electrode ) เขาทวารหนักของสัตวตัวผู นิยมใช
ใน แพะ , แกะ , กวาง 

3) การรีดเก็บโดยการใช 
มือนวดหรือบีบ ท่ีอวัยวะเพศของตัวผู วิธีนี้จะใช
ในสุกร 

1.2  การตรวจคุณภาพและการเจือจาง  
นํ้าเชื้อนํ้าเช้ือท่ีเก็บได จะทําการตรวจดูคุณภาพ
ของอสุจิวา        มีจํานวนตัวเปนตัวตาย  
ก่ีเปอรเซ็นต  เปอรเซ็นตของตัวอสุจิท่ีมีลักษณะ
ผิดปกติ  น้ําเชื้อที่ผานการตรวจคุณภาพแลว  จะ
ทํ า ก า ร เจื อ จ า ง  โด ย ส า รล ะ ล า ย นํ้ า เชื้ อ 
(Extenders Diluter) เพื่ อ เพิ่ มป ริมาณ  นํ้ าเชื้ อ 
สารละลายน้ําเชื้อ จะประกอบไปดวยสารอาหาร
ท่ีเปนประโยชนแกตัวอสุจิ ซึ่งสารละลายนํ้าเชื้อ 

*อาจารยประจําโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 



นอกจากเพิ่มปริมาณนํ้าเชื้อแลวยังชวยยืดชีวิต
ตัวอสุจิดวย 
 1.3 การนํานํ้าเชื้อไปฉีด ในชองคลอด 
ตัวเมีย  สําหรับสุกรจะใชอวัยวะเพศผูเทียมสอด
เขาสูชองคลอดตัวเมีย และทําการฉีดน้ําเชื้อเขาสู
บริเวณคอมดลูก ( cervix ) สําหรับของโค  วิธี
การฉีดนํ้าเชื้อจะตองใชมือลวงทวารเพื่อจับและ
หาตําแหนงของคอมดลูก  พรอม ๆ กับการสอด
หลอดฉีดนํ้าเชื้อเขาไปเมื่อเขาท่ีแลว  (ปลายของ
หลอดฉีดน้ําเชื้อผานคอมดลูก) ก็ทําการฉีดนํ้า
เช้ือได  
 การผสมเทียม ในปจจุบันเปนเทคโนโลยี
ท่ีปฏิบัติกันจนเปนงานประจําโดยเฉพาะ ในโค
และสุกร  ซึ่งฟารมขนาดใหญ  ในปจจุบันจะใช
วิธีการผสมเทียมเกือบท้ังหมด นอกจากน้ียังมี
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีตอเน่ืองและเก่ียวของกับการ
ผสมเทียมเทคโนโลยีเหลาน้ี ไดแก 
 1. การทํานํ้าเชื้อแชแข็ง            ( Frozen  
Semen ) การทํานํ้าเชื้อแชแข็งทําเพื่อท่ีจะเก็บ
รักษานํ้าเชื้อเอาไวใชงานไดนาน ๆ   โดยท่ีตัว
อสุจิคงมีความสมบูรณพันธุอยูคือ สามารถผสม
ติดและต้ังทองไดเหมือนการผสมตามธรรมชาติ  
การทํานํ้าเชื้อแชแข็งอสุจิจะคงความสมบูรณ
พันธุอยูไดนาน กวา 30 ป  การทํานํ้าเชื้อแชแข็ง 
นิยมทํากับโคแตในสุกรมักไมนิยมทําเพราะอัตรา
การผสมติดไมดี  ในสุกรนิยมใชนํ้าเชื้อสดท่ีเจือ
จางแลว   โดยสามารถเก็บนํ้าเชื้อไวในตู เย็น
อุณหภูมิ 17.5 0C  ไดนาน  ประมาณ 7 วัน การ
ทํานํ้าเชื้อแชแข็งในโค  นํ้าเชื้อท่ีรีดเก็บไดจากโค  
หลังผานการตรวจคุณภาพแลวจะถูกเจือจาง

โดยสารละลายท่ีประกอบไปดวย  ทรีส – ไขแดง 
– ฟรุคโตส  - ยาปฏิชีวนะ 
 จากน้ันจะนํานํ้าเชื้อบรรจุในหลอดนํ้า
เชื้อ  (straw)  และนําไปลดอุณหภูมิ  ให เหลือ 
50C  ท้ิงไวอยางนอย 4 ชม.  จากน้ันนําหลอดนํ้า
เชื้อไปแชในไนโตรเจนเหว  อุณหภูมิ ประมาณ –
1600C เมื่อนํานํ้าเชื้อมาใช  ตองทําการอุนนํ้าเชื้อ
กอน และนําเชื้อท่ีนํามาใชจะตองมีตัวอสุจิ ท่ี
เคลื่อนไหวไดหรือมีชีวิตอยางนอย 12 ลานตัว ตอ 
1 หลอด (ตอนบรรจุลงหลอด จะมีประมาณ 30 
ลานตัว )  
 การเก็บนํ้าเช้ือแชแข็ง ทําใหพอโค 1 ตัว 
สามารถใหลุกไดนับแสนตัวแมตัวพอจะตายไป
แลว  ทําใหพอโคที่มีพันธุกรรมที่ดีเลิศ  สามารถ
แพรกระจายพันธุกรรมไดอยางแพรหลายและ
รวดเร็ว 

2. ก า ร ย า ย ฝ า ก ตั ว อ อ น  (Embryo  
Transfers)นิยมทํากันมากในมาและโคนม ในท่ีน้ี
จะขอกลาวเฉพาะการยายฝากตัวออนในโคนม  
การยายฝากตัวออน หมายถึง  การนําตัวออน
อายุประมาณ 7 วัน  จากแมโคตัวหน่ึง  ไปใหแม
โคอีกตัวหน่ึง ต้ังทองแทน  เหตุท่ีตองทําการยาย
ฝากตัวออน  ไมใชเพราะวางงานแตหากมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใชพันธุกรรมหรือไข (ova) ของโคตัว
เมียท่ีมีพันธุกรรมท่ีดี ไดอยางเต็มท่ี เพราะโดย
ปกติในรังไขของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะมี oocyte  
หรือไขออน อยูราว 100,000 ฟอง  และในโคจะมี
การตกไขคร้ังละ 1 ฟอง  ในแตละรอบของการ
เปนสัด เพราะฉะน้ัน ถาหากเราปลอยใหโคต้ัง
ทองตามปกติโคจะใหลูกเพียงปละ 1 ตัวเทาน้ัน  
และชั่วชีวิตแมโค จะใหลูกไดไมก่ีตัว  แตหากใช



การยายฝากตัวออน แมโคจะใหลูกไดจํานวน
มาก  ในการยายฝากตัวออน  เราจะแบงโคออก
เปน 2 กลุม  ไดแก  โคตัวให (Donor) และโคตัว
รับ (reciptients) แมโคตัวใหจะเปนแมโคท่ีมีพันธุ
กรรมท่ีดี สวนแมโคตัวรับไมจําเปนตองมีพันธุ
กรรมท่ีดี เพราะมีหนาท่ีอุมทองอยางเดียว ขั้น
ตอนการยายฝากตัวออน   
  2.1 ตองทําการเหน่ียวนําการ
เปนสัด (estrus  synchronization) เพื่อใหโคท้ัง 
2 กลุม เปนสัด พรอมกันหรือใกลเคียงกัน เพื่อให
โคตัวรับ มีความพรอมท่ีตัวรับฝากทอง   การ
เหน่ียวนําการเปนสดัทําไดโดย การใหฮอรโมนแก
สัตว เพื่อปรับรอบการเปนสัดใหม  ซึ่งฮอรโมนที่
ใชจะไดแก  พรอสตาแกลนดิน  ( Prostaglandin 
F α2 ; PGF α2  ) ,  โ ป เ จ ส เ ต อ ร โ ร น 
(Progesterone) , เอสตราไดออล (Estradiol) ซึ่ง
อาจใชฮอรโมนตัวใดตัวหน่ึง หรือใชรวมกันก็ได  
ทําใหการเหน่ียวนําการเปนสดัมีหลาย มีหลายวิธ ี
ไดแก  
  - การเหน่ียวนําดวย ฮอรโมนพ
รอสตาแกลนดิน  (Prostaglandin  Method ) ทํา
การฉีด PGF α2  ในระหวางวันท่ี 5 – 17  ของวง
รอบการเปนสัด  1 เข็ม  ซึ่งโคจะเปนสัดใน 36 – 
72 ชม . แตสําหรับวิธีน้ีไมเหมาะท่ีจะทําในแม
สุกร 
  - การเห น่ียวนําดวยฮอรโมน  
Progestin  (Progestin  method) ทํ า ก า ร ใ ห 
progestin แกแมโคเปนเวลา 16 วัน  แลวหยุดให
จะทําใหแมโค เปนสัดภายใน 6 วัน  
  - การใชฮอรโมนท้ังสองตัวรวม
กัน  ทําไดโดย การให Progestin ทางชองคลอด

เปนเวลา 7 วัน และในวันท่ี 6 จะให PGF α2  โค
จะแสดงอาการเปนสัดภายใน 32 ชม.  
  การเหน่ียวนําการเปนสัด นอก
จากจะมีประโยชนในการยายฝากตัวออนแลว วิธี
การเหลาน้ี ยังทําให การจัดการฟารมขนาดใหญ 
มีความสะดวกเพราะสามารถทําใหโคเปนสัด ต้ัง
ทองและคลอดในเวลาใกลเคียงทําใหการจัดการ
ฟารมงายและสะดวกยิ่งขึ้น  
  2.2 การผสมเทียม  ทําการผสม
เทียมแมโคตัวให  หลังจากผสมเทียมประมาณ 7 
วัน ตัวออนจะอยูในระยะ  blastula  ยังไมไดฝง
ตัวกับมดลูก  เราจะทําการชะลาง (Flushing) 
เอาตัวออนออกมาโดยนํ้ายาและอุปกรณเฉพาะ
ซ่ึงเปนกระเปาะกับสายยาง (Catheter) 
  2.3 การฝากตัวออนใหโคตัวรับ  
หลังไดตัวออนมาแลว เราจะตรวจดูตัวออนท่ีมี
ความสมบูรณไปฝากยังโคตัวรับ  โดยตัวออนจะ
ถูกฉีดเขามดลูกของโคตัวรับ ซึ่งขณะนี้ มดลูกขอ
โคตัวรับมีความพรอมจะให ตัวออนฝงตัว  ซึ่งแม
โคตัวน้ีจะมีการต้ังทองและคลอดลูก ตามปกติ  
ในขณะท่ีแมโคตัวใหไมตองเสียเวลาต้ังทอง  แต
มีหนาท่ีใหไขอยางเดียวทําให โคตัวใหสามารถให
ลูกไดถึงปละ 100  ตัว เลยทีเดียว 

3.  การทําใหโคตกไขคร้ังละหลาย ๆใบ  
(Superovulation)  ในการยายฝากตัวออน หาก
เราใหแมโค (ท่ีมีพันธุกรรมเปนเลิศ)  มีการตกไข
ตามปกติ  แมโคจะตกไขเพียงคร้ังละฟองตอรอบ 
การเปนสัดซึ่งเปนการใชแมโคไมคุมคา เราตอง
ใหมันตกไขมาก  ๆ  ในแตละรอบโดยการให
ฮ อ ร โม น  ซึ่ ง ฮ อ ร โม น  ท่ี ใ ช ได แ ก   Follocle  
Stimulatin  hormone (FSH) โปรแกรมการใหมี



หลายโปรแกรม ซึ่งผลของ FSH  จะทําให follicle  
มีการเจริญพรอม ๆกันหลายฟองต้ังแต 6 – 15 
ฟอง 
  ในกรณี ท่ีโคตัวรับมีจํานวนไม
พอเราสามารถเก็บตัวออนแชแข็งไวไดโดยการ
เก็บไนโตรเจนเหลว 
 4. การคัดเลือกเพศหรือการกําหนดเพศ
ของลู กสั ต ว ท่ี จ ะ เกิด  -Sex  Determination )  
การกําหนดเพศของสัตว สามารถทําได 2 ระยะ 
ไดแก  
  4.1 ระยะกอนการปฏิสนธิ  ได
แก  การคัดเลือกชนิดของอสุจิท่ีจะปฏิสนธิกับไข    
( X- sperm ,  Y- sperm ) ซึ่ งมี วิธีการคัดแยก
หลาย ๆ วิธ ีเพระอสุจิ X และอสุจิ Y  มีความแตก
ตางกัน  แตในปจจุบันยังไมมีวิธีการแยกชนิด
อสุจิ  ไดอยางแทจริงชนิดนํามาใชงานได  
  4.2 ระยะหลังการปฏิสนธิ  ได
แก การคัดเลือกเพศจากตัวออน ทําได หลายวิธ ี
เชน การตรวจดูโครโมโซม  โดยการตัดเอาเซลล
จากตัวออนมาตรวจ  หรือ ทําการตรวจ DNA 
(DNA probe) ห รือ  ตรวจหา   Antigen  H – Y  
ซึ่งจะมีเฉพาะในตัวผูเทานั้น  
  5. ก า ร ผ า ตั ด แ ย ก ตั ว อ อ น 
(Splitling  Embryos) เปนการผลิตลูกแฝดโดย
ทําการตัดแบงตัวออน ในระยะ molula ออกเปน 
2-4 สวน  ซ่ึงแตละสวนสามารถท่ีจะเจริญ ไปเปน 
ตัวออน ตัวใหมได ซ่ึงตัวออน แตละตัว จะมีพันธุ
กรรมเหมือนกัน จากน้ัน นําตัวออนไปฝากใหโค
ตัวรับอุมทองและคลอดตอไป 
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