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การใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสกุรขุน  
Effects of Noodle Fragments Substitute Broken Rice in Finishing Pig Diets 
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บทคัดยอ 

ศึกษาการใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสุกรขุน ท่ีมีตอสมรรถภาพการผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ใชสุกรลูกผสมสามสาย  (Duroc × [Large White × Landrace]) ระยะขุน คละเพศ 
จํานวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงเปน 4  กลุมการทดลองๆ ละ  4 ตัว  ให กินอาหารแบบ
จํากัด 2.5 - 3.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน  เปนเวลา 28 วัน โดยใหอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ  0 
(ควบคุม)  50, 75  และ 100 ตามลําดับ  วิเคราะหความแปรปรวน ( Analysis of Variance)  ของขอมูล และ
ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  (DMRT) 

ผลการศึกษาพบวา  สุกรกลุมท่ีไดรับอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในระดับรอยละ  100  
มีแนวโนมวาใหสมรรถภาพการผลิตสุกรขุนดีท่ีสุด  พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงท่ีสุด ( 776.79 ± 
58.55 กรัม/ตัว/วัน) อัตราการแลกเน้ือดีท่ีสุด (3.27 ± 0.23) และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดีท่ีสุด เ น่ืองจากมี
คาอาหารตอนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด (32.62 ± 2.37 บาท/กก.) และมีกําไรเฉล่ียตอตัวมากท่ีสุด ( 1,257.10  ± 
107.43 บาท)  (p > 0.05)  
คําสําคัญ  : เศษกวยเต๋ียว  ปลายขาว สุกรขุน สมรรถภาพการผลิต  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

 
Abstract 

Effects of noodle fragments substitute broken rice in finishing pig diets on growth performance and 
economic return were studied by using 16 crossbred pigs (Duroc × [Large White × Landrace]). The pigs were 
divided into 4 groups (pig/group) in completely randomized design based on sex and weight. Each group was 
randomly fed one of the experimental diets that use noodle fragments substitute broken rice as following : 0, 
50, 75 and 100 % when feed was restricted from 2.5 to 3.0 kg /pig/day  for 28 days. The data were analysed 
by the Analysis of  Variance of and Duncan's New Multiple Range Test (DMRT). 
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The results show that the best growth performance was observed in pigs fed at 100% of noodle 
fraction consideing by average daily gain (ADG; 776.79 ± 58.55 g/pig/day) feed conversion ratio (FCR; 3.27 
± 0.23) and economic return with the least of feed cost per weight gain (32.62 ± 2.37 baht/kg) and the highest 
average earnings (1,257.10 ± 107.43 baht) (p > 0.05). 
Keywords  :  noodle fraction, broken rice, finishing pig,  growth performance, economic returns 
 
บทนํา 

จังหวัดพิษณุโลกเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 1.22 ลานไร ผลผลิตออกสูตลาดในแต
ละปมีประมาณ 557,740 ตัน หรือรอยละ 2.62 ของผลผลิตขา ว ท้ังหมดของประเทศไทย  ผลผลิตท่ีไดจะใช
บริโภคในครัวเรือนและสวนท่ีเหลือจะจําหนายออกสูตลาด  โดยขาวท่ีเก็บเ ก่ีย วไดจะสงเขา โรงสีขา วในเขต
พิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง  หลังจากน้ันขาวจะถูกกระจายไปยังโรงงานแปรรูปตา งๆ  เชน ขา วบรรจุ ถุง  / 
บรรจุกระสอบ โรงงานแปงขาว โรงงานเสนหมี่/เสนกวยเต๋ียว  และอุตสาหกรรมเก่ียวของอ่ืนๆ  เชน อาหารสัตว     

กระบวนการผลิตกวยเต๋ียวจะมีวัสดุท่ีเหลือใชจากการผลิต ไดแก เศษกวยเต๋ียวท่ีแตกหัก หรือ เหลือจาก
ข้ันตอนการตัดแผนแปง โดยไมมีการนํามาใชประโยชน แตเศษกวยเต๋ียวดังกลาวนาจะมีศักยภาพในการใช เ ล้ีย ง
สัตวไดดีเทียบเทาหรือดีกวาปลายขาว ซ่ึงถือเปนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทใหพลังงานท่ีสํา คัญ  และมีราคา
สูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากปลายขาวใชเปนอาหารของมนุษย  ผูเล้ียงสุกรตองซ้ือปลายขาวในราคาสูงเพ่ือใชประกอบ
สูตรอาหารสุกร โดยสุกรเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีมนุษยนิยมบริโภคอยางแพรหลาย แตผูเล้ียงสุกรหลายรายตองเ ลิก
เล้ียงสุกร เพราะความผันผวนของราคาผลผลิตสุกร และวัตถุดิบอาหารสุกรมีราคาสูง ข้ึน เ พ่ือเปนการเ พ่ิม
ศักยภาพของผูเล้ียงสุกร  และโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสนกวยเต๋ียว   งานวิจัย น้ีจึงศึกษาสมรรถภาพการ
ผลิตสุกรขุน ไดแก อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการแลกเน้ือ  และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ไดแก  ตนทุน
คาอาหารตอการเพ่ิมนํ้าหนักตัวตอหน่ึงกิโลกรัม  และผลกําไรท่ีไดรับจากการใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขา ว
ในสูตรอาหารสุกรขุน  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเก็บ และวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ  สุมเก็บตัวอยางจากโรงงานผลิตเสนกวย เ ต๋ีย ว  และนํา
ตัวอยางมาทดลองประกอบสูตรอาหารสุกรขุนทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารท่ีระ ดับ  รอยละ  0, 50, 75 และ 
100 ตามลําดับ แลวแบงตัวอยางไปเก็บแชแข็งเพ่ือรอการวิเคราะหหาวัตถุแหง สวนตัวอยางท่ีเหลือจะถูกนําไป
ผ่ึงใหแหงแลวนําไปบดผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพ่ือหาองคประกอบทางเคมี หรือคุณคาทางโภชนะโดย
วิธี Proximate Analysis 
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การจัดกลุมการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ  ( Completely Randomized Design; CRD) 
แบงเปน 4 กลุมการทดลอง ๆ ละ 4 ตัว เล้ียงในคอกขนาด 3.6  x  4.0 เมตร ใชสุกรทดลองท้ังหมด 16 ตัว จัดกลุม
การทดลองตามชนิดของอาหารท่ีใหดังน้ี 
   กลุมท่ี 1   ใหเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารรอยละ     0 (กลุมควบคุม) 
   กลุมท่ี 2   ใหเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารรอยละ   50 
   กลุมท่ี 3   ใหเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารรอยละ   75 
   กลุมท่ี 4   ใหเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารรอยละ 100  
 

การเล้ียงสัตวทดลอง ไดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณการใช สัตวทดลองของสภาวิจัย
แหงชาติ  โดยใหอาหารสุกรแบบจํากัดวันละ 2.5 - 3.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน (ตามคาเฉ ล่ียมาตรฐานปริมาณความ
ตองการอาหารของสุกรขุน) เวลา 07.00 น. และ 15.00 น. ใหนํ้า ด่ืมตลอดเวลา   ในชวงท่ีสุกรปรับตัว เขา กับ
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยเปนเวลา 1 สัปดาหจะไดรับอาหารเหมือนกลุมควบคุม จากน้ันเ ร่ิมใหอาหารทดลอง
ตามกลุมการทดลองทีละนอยจนสามารถใหอาหารทดลองไดเต็มท่ีจึงช่ังนํ้าหนักตัว เ ร่ิมตนการทดลอง  และให
อาหารตามกลุมการทดลอง  บันทึกนํ้าหนักตัวสุกร ทุก 2 สัปดาห  จนเสร็จส้ินการทดลอง  

 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ    วิเคราะหผลการทดลองตามหลักทางสถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวน

(Analysis of Variance) และตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ียในแตละกลุมการทดลองโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 

 
ผลการทดลองและอธิปรายผล 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเศษกวยเต๋ียว พบวา เศษกวยเต๋ียวมีองคประกอบทางเคมี   ไดแก  
ความช้ืน  (Moisture) โปรตีน (Protein) ไขมัน (Fat) เยื่อใย (Fiber) เถา (Ash) แคลเซียม (Calcium) และฟอสฟอรัส 
(Phosphorus)  รอยละ 11.49, 7.49, 0.43, 1.87, 0.34,  0.25, 0.15  ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ใกลเคียงกับปลายขาว 
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ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขา วในสูตรอาหาร

สุกรขุน ท่ีระดับรอยละ  0, 50, 75 และ 100  (ตารางท่ี 2) มีองคประกอบทางเคมีใกล เ คีย งกัน และเ พีย งพอตอ
ความตองการของสุกรขุน ซ่ึงกําหนดโดยกรมปศุสัตว (2551) 

 
ตารางท่ี 2  องคประกอบทางเคมีของสูตรอาหารสุกรขุนท่ีใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาว 

 
วัตถุดิบ 

ระดับการใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาว (%) 
0 50 75 100 

ความชื้น (%) 9.460 9.44 9.43 9.31 

นํ้าหนักแหง (%) 90.54 90.56 90.57 90.69 

โปรตีน (%) 16.95 17.54 17.09 16.43 
ไขมัน (%) 6.17 9.09 10.89 8.49 
เยื่อใย (%) 4.75 2.37 4.72 3.98 
เถา (%) 7.42 8.33 8.94 8.05 
แคลเซียม (%) 0.30 0.37 0.38 0.32 

ฟอสฟอรัส (%) 0.71 0.85 0.88 0.69 

พลังงาน(กิโลแคลอรี่ตอกโิลกรัม) 3,789.32 3,831.21 3,798.23 3,827.88 

ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของปลายขาวและเศษกวยเตี๋ยว 
 

องคประกอบ 
วัตถุดิบอาหารสัตว 

ปลายขาว1 (%) เศษกวยเตี๋ยว (%) 
ความชื้น (เศษกวยเตี๋ยวสด) - 88.51 
ความชื้น(เศษกวยเตี๋ยวแหง) 12.00 11.49 

โปรตีน 8.00 7.49 
ไขมัน 0.90 0.43 
เยื่อใย 1.00 1.87 
เถา 0.70 0.34 
แคลเซียม 0.03 0.25 
ฟอสฟอรัส 0.04 0.15 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรมั) 3,596.00 3,723.56 
ท่ีมา  :  กรมปศุสัตว(2551)   
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ผลการใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิต  พบวา  สุกรกลุม
ท่ีไดรับอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขา วรอยละ   100 มีสมรรถภาพการผลิตดีท่ีสุด โดยไมมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสุกรขุน และสามารถทดแทนปลายขา วได ท้ังหมด  เพราะมี อัตราการ
เจริญเติบโตเฉ ล่ีย สูงสุด ( 776.79 ± 58.55 กรัม /ตัว /วัน) และอัตราการแลกเ น้ือเฉ ล่ีย ดีท่ีสุด ( 3.27 ± 0.23)  
รองลงมาคือ กลุมท่ีไดรับอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ   75, 50   และ  0 ซ่ึงมี อัตราการ
เจริญเติบโตเฉล่ีย 763.39 ± 78.98,  732.14 ± 63.13 และ  732.14 ± 32.60   กรัม/ตัว/วัน  อัตราการแลกเ น้ือเฉ ล่ีย 
3.41 ± 0.43,   3.49 ± 0.29   และ 3.44  ± 0.15 ตามลําดับ  โดยมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสํา คัญ ( p > 0.05) 
ดังตารางท่ี 3  สอดคลองกับยิ่งลักษณ (2552) รายงานวาผลการใชเศษแปงกวยเต๋ียวทดแทนปลายขา วในระดับ
รอยละ 0, 50, 75  และ  100 ของสูตรอาหารสุกรรุนน้ัน  สุกรกลุมท่ีไดรับอาหารผสมท่ีมี เศษกวย เ ต๋ีย วทดแทน
ปลายขาวรอยละ 100 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียสูงท่ีสุด (ADG ; 818.37 กรัม/ตัว/วัน)  และมีอัตราการแลกเน้ือ
ดีท่ีสุด (FCR ; 2.44) รองลงมาคือ กลุมท่ีไดรับอาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ 75, 50  และ 
0  ตามลําดับ  เน่ืองจากเสนกวยเต๋ียวผลิตมาจากขาว หรือปลายขาว เมื่อผานกระบวนการผลิตท่ีใชความรอนและ
ความช้ืนโดยการน่ึงดวยไอนํ้าจะกลายเปนแปงสุก (วา รุณี  และคณะ , 2550) จึงทํา ใหแปงจับตัว กันเปนเจล 
(gelatinization) โดย Eliasson and Gudmundsson (1996) อธิบายวาอนุภาคของแปงจะ เ ร่ิม เปนเจล ท่ีอุณหภูมิ
ต้ังแต 45 – 90 °C ข้ึนกับชนิดของแปงและปริมาณความช้ืน  การเปนเจลจะชวย ใหอนุภาคของแปงถูกยอยได
เ พ่ิม ข้ึน (Cheeke, 2004; Svihus et al., 2005; Zimonja and Svihus, 2008) สอดคลองกับรายงานของเจษฎา  
(2551) ท่ีพบวา  วิธีการตมหรือน่ึงมีสวนชวยใหประสิทธิภาพการยอยแปงสุกของสัตวดีข้ึน  เน่ืองจากความรอน
ชวยยอยโมเลกุลของแปงบางสวน ดังน้ัน การน่ึงหรือตมแปงใหสุกกอนนําไปผสมในสูตรอาหารสัตว ทํา ให สัตว
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการใช แปงดิบเปนวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว เพราะแปงดิบจะ
จับตัวกับเอนไซมท่ียอยแปงบางสวน ทําใหเอนไซมทํางานไมเต็มท่ีประสิทธิภาพการยอยแปงของสัตวจึงลดลง  
และสอดคลองกับ Dellavalle  et al. (1994),  Alonso et al. (2000) และ Pluske and Hampson  (2005)  รายงานวา 
อาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพโดยกระบวนการเ อ็กซทรูดซ่ึงตองใชความรอน
และความช้ืนสูง ทําใหมีการเกิดเจลเพ่ิม สูงข้ึนกวาการใหความรอนแบบแหงหรือความ ช้ืนตํ่า   ซ่ึงทํา ให
โครงสรางของแปงภายในวัตถุดิบอาหารสัตวเปล่ียนเปนเจล ทําใหโปรตีนจึงเสียสภาพ (denaturation) และ  สาร
ตานการเจริญเติบโตตางๆ ท่ีมีอยูในวัตถุดิบบางชนิดถูกทําลาย สัตวใชประโยชนของโภชนะในอาหารสัตว
โดยเฉพาะพลังงานไดเพ่ิมข้ึน และมีความนากินของอาหารเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ี Tiehu et al. ( 2005) รายงานวา  
การเอ็กซทรูดจะชวยเพ่ิมสวนของแปงท่ียอยงาย (rapidly digestible starch)  โดยจะลดสวนของแปงท่ียอยย าก 
(slowly digestible starch)  และแปงท่ีไมละลาย  (resistant starch)  ทําใหสุกรขุนท่ีไดรับวัตถุดิบอาหารประเภท
แปงท่ีผานกระบวนการเอ็กซทรูด มีการยอยไดดีกวาการไดรับวัตถุดิบอาหารประเภทแปงดิบ 
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การใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสุกรขุนใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดังน้ี  อาหาร
ผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ 100 ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีท่ีสุด  เพราะมีคาอาหารตอ
นํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด (32.62 ± 2.37 บาท/กก.) และ มีกําไรเฉ ล่ียตอตัวมากท่ีสุด ( 1,257.10  ± 107.43 
บาท) รองลงมา คือ อาหารสูตรท่ีใชเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขา วรอยละ   75,  50 และ  0 ซ่ึงสอดคลองกับ
คาอาหารเฉล่ียตอนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 35.12 ± 4.40, 37.16 ± 3.09 และ 38.06 ± 1.70 บาท/กก.  และได รับผล
กําไรเฉล่ียตอตัว คือ 1,185.80  ± 151.25, 1,102.00  ± 138.65 และ 1,055.65 ± 56.73 บาท ตามลําดับ โดยมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p > 0.05) (ตารางท่ี 3  และ ภาพท่ี 3 - 4 ) เน่ืองจากเศษกวย เ ต๋ีย ว ท่ีใชในสูตร
อาหารมีราคาประมาณ 5-7 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงถูกกวาปลายขาวท่ีมีราคา  10 -14 บาทตอกิโลกรัมประมาณ  2  
เทาตัว (กรมการคาภายใน, 2551)  อาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ  100 จึงมีราคา ถูกกวา
อาหารผสมในกลุมควบคุม  1.11 บาทตอกิโลกรัม  นอกจากน้ีสุกรท่ีไดรับอาหารสูตรดังกลาว มีตนทุนคาอาหาร
เฉล่ียตอการเพ่ิมนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมตํ่ากวากลุมควบคุมถึง  5.44  บาทตอกิโลกรัมและมีผลกําไรเฉ ล่ียตอตัว
มากกวากลุมควบคุม  201.45 บาทตอตัว เพราะสุกรท่ีไดรับอาหารสูตรน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน และ
อัตราการแลกเน้ือเฉล่ียท่ีดีกวาทุกกลุมการทดลอง  ซ่ึงสอดคลองกับยิ่งลักษณ (2552) รายงานวา  ผลการใช เศษ
กวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวในระดับรอยละ 0,  50, 75 และ 100 ของสูตรอาหารสุกรรุน  (นํ้าหนักตัว  ต้ังแต  35 – 
60 กก.)  ตอสมรรถภาพการผลิต และผลการลดตนทุนคาอาหาร ผลปรากฏวา สุกรกลุม ท่ีได รับอาหารผสมท่ีมี
เศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ 100 มีตนทุนคาอาหารตอนํ้าหนักตัวตํ่าท่ีสุด คือ 23.62 บาทตอกิโลกรัม 
รองลงมาคือท่ีระดับรอยละ 75,  50  และ 0  ตามลําดับ  

    
ตารางท่ี 3   ผลการใชเศษกวยเตีย๋วทดแทนปลายขาวท่ีระดับตางๆ ในอาหารสุกรขุน 
 

ลักษณะท่ีศึกษา 
 

หนวย 
 

ระดับการใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาว (%) 
0 50 75 100 

สมรรถภาพการผลิต      
จํานวนสุกรทดลอง ตัว 4 4 4 4 
นํ้าหนักเริ่มตนของสุกร กก. 60.13 ± 1.09 61.75 ± 3.42 62.50 ± 3.74 65.00 ± 3.89 
นํ้าหนักส้ินสุดของสุกร กก. 80.63 ± 1.48 82.25 ± 5.12 83.88 ± 5.03 86.75 ± 4.29 
นํ้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น กก. 20.50 ± 0.91 20.50 ± 1.77 21.38 ± 2.21 21.75 ± 1.64 
ระยะเวลาเลีย้ง วัน 28  28 28 28 
อัตราการเจริญเติบโต กก./ตวั/วัน 732.14 a ± 32.60 732.14 a ± 63.13 763.39 a ± 78.98 776.79 a ±58.55 
ราคาอาหาร บาท/กก. 11.08 10.65 10.31 9.97 
ปริมาณอาหารท่ีกิน กก./ตัว/วัน 2.50  2.50  2.50  2.50  
ปริมาณอาหารท่ีกินท้ังหมด กก./ตัว 70.00  70.00  70.00  70.00  
อัตราการแลกเน้ือ - 3.44a ± 0.15 3.49 a ± 0.29 3.41 a ± 0.43 3.27 a ± 0.24 
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ลักษณะท่ีศึกษา หนวย ระดับการใชเศษกวยเตี๋ยวทดแทนปลายขาว (%) 
0 50 75 100 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ      
คาตวัสุกรกลุมละ บาท  12,025.00 12,350.00 12,500.00 13,000.00 
คาอาหารสุกรกลุมละ บาท 3,102.40 2,982.00 2,886.80 2,791.60 
คาตวัสุกรและอาหาร บาท 15,127.40 15,332.00 15,386.80 15,791.60 
รายรับจากสุกรกลุมละ บาท 19,350.00 19,740.00 20,130.00 20,820.00 
กําไรเฉลีย่ตัวละ บาท 1,055.65 a± 56.73 1,102.00 a ± 138.65 1,185.80 a± 151.25   1,257.10 a± 107.43 
คาอาหารเฉลีย่ตอ 
นํ้าหนักตัวท่ีเพิม่ขึ้น  

บาท/กก. 38.06 a ± 1.70 37.16 a ± 3.09 35.12 a ± 4.40 32.62 a ± 2.37 

 
หมายเหตุ 

1.   ตัวเลขในตารางแสดงคาเฉลี่ย ± ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคาเฉลี่ย  
   (mean   ±standard error) 

2.   a,b อักษรแตกตางกันท่ีอยูบนคาเฉลี่ยในแนวนอนเดยีวกันแสดงความแตกตางกันอยางม ี
 นัยสําคัญทางสถติิ  (p < 0.05) 

3.   เมื่อเริ่มตนการทดลองซ้ือสุกรเขามาในราคากโิลกรัมละ 50 บาท โดยสุกรในกลุมการทดลองท่ี 
                   1,  2,  3 และ 4   มีนํ้าหนักเทากับ 240.50,   247.00,   250.00  และ  260.00 กิโลกรัม   ตามลําดับ 

4.  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  สุกรทดลองขายไดในราคากิโลกรัมละ 60 บาท โดยสุกรในกลุมการ 
                  ทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีนํ้าหนักเทากับ 322.50, 329.00, 335.50 และ 347.00  กิโลกรัม 
                  ตามลําดับ 

 
สรุป  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดวา อาหารผสมท่ีมีเศษกวยเต๋ียวทดแทนปลายขาวรอยละ 100 มีสมรรถภาพ
การผลิต และใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีท่ีสุด  ดังน้ันเศษกวยเต๋ียวมีคุณคาทางโภชนะเ พีย งพอท่ีจะใช เปน
วัตถุดิบอาหารสัตวทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารสุกรขุน เพ่ือความสมบูรณขององคความ รูใหม น้ีควรศึกษา
ผลการใชเศษกวยเต๋ียวเปนวัตถุดิบในสูตรอาหารสุกรระยะอ่ืนๆ เชน สุกรหลังหยานมถึงอนุบาล ( นํ้าหนักตัว  6-
30 กิโลกรัม) ซ่ึงระบบทางเดินอาหารยังไมเจริญเ ต็ม ท่ีซ่ึงสามารถยอยและใชประโยชนจากแปงดิบได ตํ่า  
เน่ืองจาก เอนไซมท่ียอยแปงในลําไสเล็กยังมีไมเพียงพอ ดังน้ันสุกรในระยะ น้ีนา จะใชประโยชนจากเศษ
กวยเต๋ียวซ่ึงเปนแปงท่ีผานการทําใหสุกแลวไดเปนอยางดี รวมท้ัง สุนัข  แมว นก เปด ไก เปนตน นอกจากน้ีควร
ขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาครัฐ หรืออุตสาหกรรมอาหารสัตวตางๆ เพ่ือนําผลพลอยได  หรือวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มาศึกษา เพ่ือเพ่ิมมูลคา คุณภาพของวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  ตลอดการศึกษาเก่ียวกับการปนเปอนสารพิษจากกระบวนการผลิตท่ีมีผลตอสัตว ไดแก  สารเคมี ท่ี
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ใชกําจัดศัตรูพืช หรือชวยยืดอายุในการเก็บรักษา  การปนเปอนของจุลชีพชนิดตา งๆ ท่ีไม พึงประสงค  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษยท่ีนําผลผลิตจากสัตวมาบริโภคและใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว
ชนิดใหมทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดเกาท่ีมีราคาแพงและขาดแคลน เน่ืองจากวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิด
ใชเปนอาหารของมนุษย หรือเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามันท่ีมีราคาแพงและ
เร่ิมขาดแคลนในปจจุบัน  
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ความหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลา 
ในบริเวณเขื่อนแควนอยบํารุงแดน  จังหวัดพิษณุโลก 

A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes  
in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาและสภาวะการติดพยา ธิของปลาในบริเวณ เ ข่ือนแควนอย 
บํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบดานนิเวศวิทย า ท่ีเ กิดจากการสรา ง
เข่ือน การศึกษาอยูในชวงเดือน (กันยายนและเดือนพฤศจิกายน) พ.ศ. 2551 โดยใชขายดักปลา และมีสถา นีเ ก็บ
ตัวอยางท้ังส้ิน 3 สถานี ปลาท่ีพบจําแนกไดเปน  5 อันดับ 6 วงศ 17 ชนิด  ไดแก  อันดับ  Cypriniformes  (วงศ 
Cyprinidae และ  วงศ  Bagaridae)  อันดับ  Siluriformeds (วงศ  Pangasiidae และวงศ  Bagaridae) อันดับ 
Pleuronectiformes (วงศ Soleidae)  อันดับ Synbranchiformes (วงศ Mastacembelidae) และอันดับ Perciformes 
(วงศ Channidae) การวิเคราะหทางนิเวศวิทยาเพ่ือหาคาดัชนีความหลากของชนิดพันธุปลา  ( diversity index) 
ดัดแปลงตามวิธี  Shannon – Weiner diversity index  มีคาระหวาง 0.230 ถึง 0.872  และคาความสม่ํา เสมอมีคา
ระหวาง 0.764 ถึง 0.926  นอกจากน้ีผลจากการศึกษาสภาวะการติดพยาธิของปลา พบตัวออนพยา ธิระยะติดตอ
ท้ังส้ิน 3 ชนิด คือ Haplorchis taichui,   Haplorchoides sp. และ Centrocestus canius  ในปลาท้ังหมด 9 ชนิด คือ 
ปลาตะเพียนทราย ปลาสรอยขาว ปลาสรอยลูกกลวย ปลาซิวควาย ปลากระมัง ปลาซิวครีบแดง  ปลาไส ตันตา
แดง ปลาไสตันตาขาว และปลาหนามหลัง 
คําสําคัญ : ความหลากหลาย ปลา พยาธิ เข่ือนแควนอยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 
 
Abstract 
 The aim of this study was to observe the ecology impact of the construction of the dam. Fishes were 
randomly sampled by gill-net at 3 stations in September and November, 2008. Fish specimens were identified 
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into 5 orders, 6 families, and 17 species; Order Cypriniformes  ( families Cyprinidae and Bagaridae), Order 
Siluriformeds (families Pangasiidae and Bagaridae), Order Pleuronectiformes ( Family Soleidae), Order 
Synbranchiformes (Family Mastacembelidae) and Order Perciformes (Family Channidae). Ecological analysis 
was conducted by modified Shannon-Weiner method to calculate diversity index of fish species. The results 
showed that the diversity index was ranged from 0.230 to 0.872  while  the evenness index ranged from 0.764 
to 0.926. Thrce  species of helminthes (Haplorchis taichui, Haplorchoides sp. and Centrocestus canius)  were 
detected in 9 types of the fishes i.e. Cyclocheilichthys repasson Bleeker 1853, Henicorhynchus siamensis de 
Beaufort  1927, Labiobarbus siamensis Sauvage 1881, Rasbora aurotaenia Ahl 1922,   Runtioplites 
protozysron Bleeker; 1865, Rasbora rubrodorsalis Ahl 1922,   Cyclocheilichthys apogon Valenciennes 1842, 
Cyclocheilichthys repasson Bleeker 1853 and Mystacoleucus marginatus Valenciennes 1842.     
Keyword: Diversity,  fish,  Helminths,  Kaew-noi Bamrungdan dam, Phitsanulok Province 
 
บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาลุมนํ้าแควนอย   โดย เ ห็น
ควรใหกอสรางเข่ือนแควนอยบํารุงแดนเ พ่ือบรรเทา อุทกภัย ในเขตลุม นํ้าแควนอยตอนลา งและจัดหา นํ้า
สนับสนุนโครงการชลประทานพิษณุโลกและโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ ดวยพระมหากรุณา ธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เข่ือนแควนอยบํารุงแดนในปจจุบันไดกอใหเกิดประโยชนนา นัปการ ไม เฉพาะ
แตประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีเข่ือนเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และใกลเคียง อาทิ ชวยสงนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแลงในพ้ืนท่ีชลประทานแควนอยและ พ้ืนท่ี
ชลประทานเจาพระยา เปนแหลงนํ้าจืดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยบริเวณลุมนํ้าแควนอย
ตอนลางและพ้ืนท่ีลุมนํ้านานตอนลาง เปนแหลงเพาะพันธุปลา นํ้าจืดขนาดใหญ  รวมถึงเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจและเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัดพิษณุโลก 

อยางไรก็ตามการพัฒนาใด ๆ ยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  การ
สรางเข่ือนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศแหลงนํ้าจากพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้าไหลเปนนํ้า น่ิง  มีราย งานวาภายหลัง
การสรางเข่ือนมักพบโรคท่ีมากับระบบนิเวศอางเก็บนํ้า อาทิ โรคมาลาเรีย โรคพยาธิ เน่ืองจากพาหะนําโรคท่ีเ กิด
จากยุงและหอยสามารถแพรขยายพันธุไดดี  Tewari (1984) ไดศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแม นํ้า 
Enponnai ระยะทาง 10 กิโลเมตร ซ่ึงหางจากเข่ือน Sathanur พบวา กอนหินบริเวณแมนํ้าเปนท่ีวางไขของยุง ท่ี
เปนพาหะนําโรคมาลาเรีย  สอดคลองกับรายงานของ Ripert และ Raccurt (1987) ท่ีวาเข่ือนขนาดเล็กในประเทศ
แคมเมอรูน ซ่ึงถูกสรางข้ึนตามขอกําหนดของโรงงานไฟฟาพลังงาน ทําให พ้ืนท่ีรับนํ้า เปนแหลงท่ีมีวัชพืชข้ึน
หนาแนนรวมท้ังมีความชุกชุมของตัวโมงยุงกนปลอง เปนสาเหตุใหเกิดโรคมาลาเ รีย สูงในชุมชนท่ีอยู ในพ้ืนท่ี
รอบๆ อางเก็บนํ้า กองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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(2550)  รายงานผลกระทบจากการสรางเข่ือนในประเทศไทยวาการสรางเข่ือนอุบลรัตนสามารถสรา งรายไดให
ชาวบานในเขตชลประทานสูงข้ึนถึง 3 เทาตัว แตเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคพยาธิใบไมในตับ  บ่ันทอนชีวิตของ
ชาวบานเหลาน้ัน พบวาภายใน 3-5 ป  มีชาวบานปวยดวยโรคดังกลาวเพ่ิมข้ึนถึง 50. 7% อีกท้ังพบวา เ ด็กขาด
อาหารถูกปลอยปละละเลยมากข้ึน ขณะท่ีพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนศรีนครินทรเกิดโรคมาลาเรียและไขเลือดออกระบาด
มากข้ึน สวนเข่ือนเช่ียวหลานและเข่ือนบางลางเกิดการระบาดอยางรายแรงของโรคเทาชา งและโรคมาลา เ รีย 
และในการกอสรางอางเก็บนํ้ามีการตัดตนไมและนําเศษไมออกไมหมดทําใหมีการยอยสลายในอา งเ ก็บนํ้า เ กิด
มลพิษทางนํ้าข้ึน ทําใหลดโอกาสการเขาถึงแหลงนํ้าด่ืมของชุมชนท่ีอาศัยอยูใตเข่ือนและสงผลใหเกิดการระบาด
ของโรคท่ีมีนํ้าเปนส่ือ  การเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทย าของพ้ืนท่ีลุม นํ้าอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน  ดังน้ันภายหลังการสรางเข่ือนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดูแลระบบสุขาภิบาล ระบบชลประทาน และ
แหลงนํ้าเพ่ือบริโภคเปนอยางดีเพ่ือปองกันการระบาดของโรค งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลาก
ชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณเข่ือนแควนอยบํารุงแดน  ท้ัง น้ีเ พ่ือเปนการเฝา ระวัง
ผลกระทบดานนิเวศวิทยาท่ีเกิดข้ึนจากการสรางเข่ือน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปประยุกตใช
สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในเข่ือนแควนอยบํารุงแดนตอไป 

 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาความหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยา ธิของปลาในบริเวณ เ ข่ือนแควนอย 

บํารุงแดน  จังหวัดพิษณุโลก  กําหนดสถานีเก็บตัวอยางบริเวณเข่ือนแควนอย  3 สถานี (ภาพท่ี  1) ในเขตพ้ืนท่ี   
ต.คันโชง  อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ไดแก สถานีท่ี 1 บริเวณสะพานแกงคันนา บานแกงคันนา ซ่ึงเปนจุดท่ีนํ้า จะ
ไหลเขาเข่ือน สถานีท่ี 2  บานนํ้าโจน จุดเก็บอยูในบริเวณอางเก็บนํ้าของเข่ือนซ่ึงรับนํ้ามาจากสถา นีท่ี  1 และ
สถานีท่ี 3 บริเวณสวนแสนพรหม ซ่ึงเปนท่ีนํ้าไหลออกจากเข่ือน การศึกษาแบงออกเปน 2 สวน  คือ ศึกษาความ
หลากชนิดของปลา และศึกษาสภาวะการติดพยาธิของปลา  พรอมท้ังหาความสัมพันธระหวา งคุณภาพนํ้าทาง
เคมีกับความหลากของชนิดปลา โดยระยะ เวลา ท่ีทําการศึกษาอยู ในชวงเ ดือนกันยายนและพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2551  

เน่ืองจากในแตละสถานีเก็บตัวอยางสภาพลํานํ้าคอนขางกวาง และกระแสนํ้าไหลแรงจึงไมสามารถ
วางตาขายขวางกลางลํานํ้าได การเก็บตัวอยางปลาจึงวางตาขายดักปลาขนาดชองตา 2.5 เซนติเมตร กวา ง  2.5 
เมตร  ยาว 20 เมตร  ยาวไปตามลํานํ้า ต้ังแตเวลา 17.00 น  จนถึง  เวลา  08.00 น. ของอีกวัน หลังจากเก็บตัวอยาง
ปลา บันทึกลักษณะภายนอกและสีของตัวปลาขณะสดโดยการถายภาพ วัดขนาด ช่ัง นํ้าหนัก ตรวจนับจํานวน
ปลาในแตละชนิด   และจําแนกปลาจนถึงระดับชนิด แลวนํามาตรวจหาพยาธิ  
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ภาพท่ี 1 สถานีสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางปลาและนํ้าบริเวณเขื่อนแควนอยบํารุงแดน 
ท่ีมา : สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

 
 

      การเก็บขอมูลสภาวะการติดพยาธิในปลา ทําโดยการนําตัวอยางปลามาแยกสวน ครีบ  เกล็ด  ลําไสออก  
สวนเน้ือปลานํามายอยดวยเอนไซมเปบซินบมท่ี 37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2 ชม. ในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ 
จากน้ันนํามากรองดวยตะแกรงขนาดเล็ก แลวเติมนํ้าเกลือลงในเน้ือปลาท่ีผานการกรอง ท้ิงใหตกตะกอน นํามา
สองดวยกลองจุลทรรศนเพ่ือหาเมตาเชอคาเรียของพยาธิ นําตัวอยางเมตาเชอคาเรีย ท่ีไดมา ทําสไลดถาวรและ
นํามาจัดจําแนกถึงระดับชนิด 

นํ้าตัวอยางจะถูกเก็บจากสถานีเก็บตัวอยางปลาท้ัง 3 สถานี เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้าทางเคมี 
ดังน้ี   

1) ตรวจวิเคราะหคาความเปนกรด – ดางของนํ้า (pH) ภาคสนาม โดยใช  pH   meter (Horiba รุน D-
21)  ท่ีระดับความลึก 10 ซม. จากระดับผิวนํ้า 

2) ตรวจวิเคราะหคาการนําไฟฟา (Conductivity) ภาคสนาม ดวยเคร่ือง Conductivity meter ( Jenway  
รุน 4071) ท่ีระดับความลึก 10 ซม. จากระดับผิวนํ้า   

3) ตรวจวิเคราะหปริมาณออกซิ เจนละลายในนํ้า   (dissolved  oxygen; DO) ภาคสนาม  โดย เ ก็บ
ตัวอยางนํ้าดวยขวด DO ขนาด 300 มล. ใตผิวนํ้าท่ีระดับความลึก 30 ซม. และวิเคราะหหาคา DO ทันที  ดวยวิ ธี 
Azide  Modification of Iodometric Method  

4) ตรวจวิเคราะหปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย   ( Biochemical  
Oxygen  Demand;  BOD) โดยเก็บตัวอยางนํ้าดวยขวด BOD  ขนาด 300 มล. ใตผิวนํ้าท่ีระดับความลึก 30 ซม . 
นํามาบม  (incubate)  ท่ีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน แลววิ เคราะหหาคา  DO  ดวยวิ ธี  Azide  
Modification of Iodometric Method  
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การวิเคราะหขอมูล 
 คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุปลา  ( diversity index) คํานวณตามวิ ธี   Shannon – Weiner 

diversity index ท่ีไดดัดแปลงแลว (Clarke และ Warwick, 2001) จากสูตร  
              H = - ∑Pi log2(Pi) 
เมื่อ         H = ดัชนีความหลากหลาย 
               Pi = สัดสวนของจํานวนสิ่งมีชีวิตท่ีพบ : ตอจํานวนตัวอยางท้ังหมด 

ดัชนีความสม่ําเสมอหรือดัชนีความเทาเทียม (evenness index หรือ equitability index) คํานวณตามวิ ธี 
Pielou index  (Kreb, 1985) ตามสูตร 

  E = H / Hmax 
เมื่อ H = คาดัชนีความหลากหลายของแตละจุดสํารวจ 
  Hmax =  ln S (เมื่อ S = จํานวนชนิดในแตละจุดสํารวจ) 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้ากับชนิดของพันธุปลา  แบบ  Principal Component Analysis 

(PCA) โดยใชโปรแกรม MVSP ซ่ึงเปนเทคนิคการจัดกลุมท่ีอาศัยความเหมือนโดยวัดระยะความสัมพันธของ
ขอมูล  และหาความสัมพันธของขอมูลคุณภาพนํ้าและขอมูลปลาดวยการวิ เคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(correlation  coefficient) ตามวิธีของ  Pearson โดยใชโปรแกรม  SPSS (Statistic  Package  for  Social  Science) 
 
ผลการศึกษาและการอภิปราย 

การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณเข่ือนแควนอย บํา รุง
แดน  จังหวัดพิษณุโลก  ในชวงเดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 พบปลาท้ังส้ิน 5 อันดับ  6 วงศ 
17 ชนิด ไดแก อันดับ Cypriniformes  วงศ  Cyprinidae ปลา ท่ีพบ  คือ ปลาไส ตันตาขาว  (Cyclocheilichthys  
repasson Bleeker, 1853) ปลาหนา มหลัง  ( Mystacoleucus marginatus Valenciennes, 1842)  ปลา กะมั ง 
(Puntioplites  protozysron Bleeker,1865)  ปลาตะเพียนทราย  ( Puntius  brevis  Bleeker, 1860)  ปลาซิวควาย 
( Rasbora  aurotaenia Ahl,1922)  ปลากะแห ( Barbonymus  schwanenfeldi  Bleeker, 1853)  ปลาซิวครีบแดง 
(Rasbora rubrodorsalis Ahl,1922) ปลาสรอยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ปลาไสตันตา
แดง  ( Cyclocheilichthys apogon Valenciennes,1842)  และ ปลาส รอย ลู กกลว ย  ( Labiobarbus siamensis 
Sauvage,1881) วงศ Bagaridae ปลาท่ีพบ คือ ปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurus Valenciennes, 1839)  อันดับ 
Siluriformes  วงศ Pangasiidae  ปลาท่ีพบ คือ ปลาสังกะวาดทองคม  ( Pteropangasius  pleurotaenia  Sauvage, 
1823) วงศ Bagaridae ปลาท่ีพบ คือ ปลากดหมอ(Hemibagrus  wyckii Bleeker , 1858) อันดับ Pleuronectiformes 
วงศ  Soleidae ปลา ท่ีพบ  คือ ปลาใบไมหรือปลา ล้ินหมา  ( Euryglossa  harmandi Sauvage, 1823)  อันดับ 
Synbranchiformes วงศ Mastacembelidae ปลาท่ีพบ คือ ปลากะทิง  ( Mastacembelus  armatus Lacepede, 1800) 
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อันดับ Perciformes วงศ Channidae ปลา ท่ีพบ  คือ ปลากา ง  ( Channa  gachua  Bloch, 1795)  และปลาชอน 
(Channa  striata Bloch, 1795)   

สัดสวนของชนิดปลาจากสถานีเก็บตัวอยางท้ัง 3 ตลอดระยะเวลา ท่ีศึกษา  (ภาพท่ี  2) พบปลาในวงศ 
Cyprinidae มากท่ีสุดจํานวน 10 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบจํานวนชนิดของปลาในชวงระยะ เวลา ท่ีศึกษาพบวา ใน
เดือนกันยายนซึ่งเปนชวงฤดูฝนเก็บตัวอยางปลาไดท้ังส้ิน 16 ชนิด ในขณะท่ีเดือนพฤศจิกายนซึ่งยา งเขา สูฤดู
หนาวเก็บตัวอยางปลาไดเพียง 7 ชนิด  จากสถานีเก็บตัวอยางปลาท้ัง 3 สถานีพบปลา ท่ีเหมือนกัน 4 ชนิด คือ 
ปลาไสตันตาขาว  ปลาหนามหลัง ปลาสรอยขาว และปลาสังกะวาดทองคม  

 
 

 
ภาพท่ี 2  สัดสวนของชนิดปลาท่ีพบในแตละวงศจากท้ัง 3 สถานีเก็บตัวอยาง *ตัวเลขแสดงจํานวนชนิดในแตละวงศ 

 

  
 สําหรับจํานวนปลาท่ีเก็บไดในแตละสถานีเก็บตัวอยางตลอดระยะเวลา ท่ีศึกษา  พบวา เ ดือนกันยายน 
2551 เก็บตัวอยางปลาไดจํานวนมากท่ีสุดบริเวณกลางเข่ือนตรงบานนํ้าโจน รองลงมาคือบริเวณสะพานแกงคัน
นา และบริเวณสวนแสนพรหม  โดยมีจํานวน 34,  21 และ 17 ตัว ตามลําดับ เชนเดียวกันกับในเดือนพฤศจิกายน 
2551 สถานีท่ีเก็บตัวอยางปลาไดจํานวนมากท่ีสุดคือ บริเวณกลางเข่ือนตรงบานนํ้าโจน รองลงมา คือบริเวณ
สะพานแกงคันนา และบริเวณสวนแสนพรหม  โดยมีจํานวน 12,  11 และ 9 ตัว ตามลําดับ จะเห็นไดวาท่ีบริเวณ
บานนํ้าโจนซึ่งสถานีเก็บตัวอยางอยูในเข่ือนแควนอยเปนจุดท่ีนํ้ามีสภาพคอนขางน่ิง ตางกับบริเวณสะพานแกง
คันนาและบริเวณสวนแสงพรหม ซ่ึงเปนจุดท่ีนํ้ากําลังจะไหลเขาเข่ือนเพ่ือเก็บกัก และไหลออกจากเ ข่ือน ทํา ให 
2 พ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพนํ้าท่ีคอนขางไหลเช่ียว ปลาจึงไมนิยมอยูในบริเวณดังกลาว  
 
 
 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 
 

หนา 16 
 

ดัชนีความหลากหลาย 
 จากการวิเคราะหขอมูลความหลากหลายโดยใช ดัชนีของ  Shannon – Weiner Index (H) พบความ
หลากหลายและการกระจายตัวของปลาในเดือนกันยายน 2551 บริเวณสะพานแกงคันนามากท่ีสุด  รองลงมา คือ
บริเวณสวนแสนพรหม  และบริเวณบานนํ้าโจน  โดยมีคาเทากับ 0.860,  0.836  และ 0.832 ตามลําดับ และพบวา
บริเวณสวนแสนพรหม มีคาความสม่ําเสมอมากท่ีสุด  รองลงมาคือบริเวณสะพานแกงคันนา  และบริเวณบานนํ้า
โจน  มีคาเทากับ 0.926,  0.901 และ 0.872 ตามลําดับ สวนในเดือนพฤศจิกายน 2551 พบความหลากหลายและ
การกระจายตัวของปลาบริเวณสะพานแกงคันนามากท่ีสุด  รองลงมาคือ บริเวณบานนํ้าโจน และบริเวณสวน
แสนพรหม  มีคาเทากับ 0.66,  0.489 และ 0.23 ตามลําดับ และคาความสม่ําเสมอพบวา บริเวณสะพานแกงคันนา
มีคาความสม่ําเสมอมากท่ีสุด รองลงมาคือบริเวณบานนํ้าโจน และบริเวณสวนแสนพรหม  มีคา เทา กับ  0. 860,  
0.813 และ 0.764 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี  1 คาดัชนีความหลากหลายและความสม่ําเสมอของชนิดปลาในแตละสถานีเก็บตัวอยาง 

เดือน 
สถานีเก็บตัวอยาง 

สะพานแกงคันนา  บานนํ้าโจน สวนแสนพรหม 
H index E index H index E index H index E index 

ก.ย. 51 0.860 0.901 0.832 0.872 0.836 0.926 
พ.ย. 51 0.669 0.860 0.489 0.813 0.230 0.764 

 

 
สภาวะการติดพยาธิในปลา 

จากการศึกษาสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณเข่ือนแควนอยบํารุงแดน พบตัวออนพยาธิระยะติดตอ 
(metacercaria) 3 ชนิดคือ Haplorchis taichui   Haplorchoides sp. และCentrocestus caninus  ในปลาท้ังหมด 9 
ชนิด โดยตัวออนพยาธิของ Haplorchis taichui ตรวจพบในปลาไสตันตาขาว  ปลาหนามหลัง  ปลาสรอยขาว 
และปลาไสตันตาแดง  ตัวออนพยาธิของ Haplorchoides sp. พบในปลาไสตันตาขาว  ปลาตะเ พียนทราย  ปลา
สรอยขาว และปลาไสตันตาแดง และตัวออนพยาธิของ Centrocestus caninus พบในปลา  ไส ตันตาขาว  ปลา
กะมัง ปลาซิวควาย และปลาซิวครีบแดง  เมื่อเปรียบเทียบผลจากการศึกษาของ วิโรจน กิติคุณ ซ่ึงทําการสํา รวจ
ปลาโฮสตก่ึงกลางของพยาธิในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเข่ือนแควนอยบํารุงแดน กอนท่ีจะมีการสรางเ ข่ือน พบการ
ติดเช้ือ Heterophyes sp. ในปลาท้ังหมด 8 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาขาวนา ปลาขาวมน ปลาสรอย 
ปลาแกมชํ้า ปลาสูตร และปลาปากดูด และพบเมตาเซอรคาเรียของ Opishorchis viverrini  ในปลาขาวนา เ พีย ง
ชนิดเดียว จะเห็นไดวาภายหลังการสรางเข่ือนพบสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณเข่ือนแควนอยมากชนิด
ข้ึน 
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คุณภาพนํ้าบริเวณเขื่อนแควนอยบํารุงแดน 
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าบริเวณเข่ือนแควนอยบํารุงแดน ตรงสถานีเก็บตัวอยางท้ัง 3 สถานี (ตารางท่ี 

2) กับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ (2540) โดยพิจารณาจากคา pH,  DO และ 
BOD พบวาในเดือนกันยายน ซ่ึงเปนชวงฤดูฝนคุณภาพนํ้าจัดอยูในแหลงนํ้าประ เภทท่ี  2-3 เปนแหลงนํ้า ท่ีมี
คุณภาพนํ้าปานกลางหรือคอนขางดี ในขณะท่ีเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเปนชวงฤดูหนาว คุณภาพนํ้าจัดอยู ในแหลง
ประเภทท่ี 3-4 เปนแหลงนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้าปานกลางถึงคอนขางเสีย  

 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาขอมูลคุณภาพนํ้าทางเคมีในสถานีเก็บตัวอยางบริเวณเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

คุณภาพนํ้าทางเคมี 
สถานีเก็บตัวอยาง 

สะพานแกงคันนา  บานนํ้าโจน สวนแสงพรหม  
ความเปนกรด-ดาง (pH) 7.45-8.94 7.76-8.43 7.63-8.32 
การนําไฟฟา (Conductivity) ; µS/cm 71-72 84-94 91-148 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า (DO); mg/L 6.1-6.9 5.7-6.5 5.1-6.8 
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอย
สลายสารอินทรีย (BOD); mg/L 

0.2-0.5 0.3-0.6 0.1-0.2 

     

 
การวิเคราะหหาความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางเคมีกับชนิดของปลา ท่ีพบในบริเวณ เ ข่ือนแควนอย

บํารุงแดน แบบ  PCA  ซ่ึงเปนการจัดกลุมท่ีอาศัยความเหมือนโดยวัดระยะความสัมพันธของขอมูล  และบอกให
ทราบวาปจจัยใดท่ีมีผลตอส่ิงท่ีกําลังศึกษา โดยใชโปรแกรม MVSP ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาผลของคุณภาพ
นํ้าทางเคมีท่ีมีตอชนิดของปลาท่ีพบท้ัง 3 สถานีเก็บตัวอยาง พบวาท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี  95 % ชนิดของปลา ท่ี
พบไมมีความสัมพันธกับคุณภาพนํ้าทางเคมี ตัวอยางของการวิเคราะห PCA ของคุณภาพนํ้ากับจํานวนชนิดของ
ปลา แสดงดังภาพท่ี 3  
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PCA variable loadings
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ภาพท่ี 3  การวิเคราะห  PCA ของคุณภาพนํ้ากับจํานวนชนิดของปลา 

 
อยางไรก็ตามเมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้ากับจํานวนชนิดของปลาดวยการวิ เคราะห

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation  coefficient)  พบวาคา pH มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับปลาสรอย
ขาว และปลาตะเพียนทราย (p<0.05) ในขณะท่ีคา Conductivity มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับปลาไสตันตา
ขาว (p<0.05) และมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับปลาสังกะวาดทองคม (p<0.05) ดังน้ันเ พ่ือใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวนํ้าบริเวณเข่ือนแควนอยเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน จึงควรกระทําไปควบคู กับการดูแล
รักษาคุณภาพของลุมนํ้าแควนอย เน่ืองจากคุณภาพนํ้าสงผลตอการดํารงชีวิตอยูของปลาบางชนิด 
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในสถานีเ ก็บตัวอยา งบริเวณ เ ข่ือนแควนอย บํา รุงแดน 
จังหวัดพิษณุโลก ในชวงเดือนกันยายนและพฤศจิกายน 2551  พบปลาท้ังส้ิน 17 ชนิด ใน 6 วงศ  ของ  5 อันดับ 
และพบสภาวะการติดพยาธิของปลาระยะติดตอ (metacercaria) 3 ชนิด คือ Haplorchis taichui, Haplorchoides 
sp. และ Centrocestus caninus  ในปลา 9 ชนิด  ความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางเคมีและชนิดของปลา เมื่อ
วิเคราะหแบบ PCA  พบวาคุณภาพนํ้าทางเคมีไมมีผลตอชนิดของปลา แตเมื่อวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของคุณภาพนํ้ากับชนิดของปลา  พบปลา 4 ชนิดท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพนํ้า  คือ ปลาสรอยขาว  และปลา
ตะเพียนทรายมีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับ คา pH  ปลาไสตันตาขาวมีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับคา 
Conductivity  ในขณะท่ีปลาสังกะวาดทองคมมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับ คา Conductivity   
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ขอเสนอแนะ 
 จากการตรวจพบพยาธิในปลานํ้าจืดท่ีอาศัยอยูในบริเวณเข่ือนแควนอย หนวยงานท่ีเ ก่ีย วของจึงควรมี
การเสริมสรางกลไกเพ่ือควบคุมการบริโภคปลาของประชาชนใหถูกสุขลักษณะ   เ พ่ือชวยปองกันประชาชนท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเข่ือนแควนอยเปนโรคท่ีเกิดจากพยาธิ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําป  2551-2552 ของมหาวิทย า ลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเปนโครงการหน่ึงภายใตโครงการโครงการวิจัย และพัฒนาแบบมี
สวนรวมเพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนบริเวณเข่ือนแควนอย  จังหวัด
พิษณุโลก ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1 
A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทักษ  อยูมี และคณะ 

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงผลการใชรูปแบบการจัดการเ รียนการสอนท่ีเนนผู เ รียนเปน
สําคัญในวิชาเคมีท่ัวไป 1 ท่ีสอนในคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  มหาวิทย า ลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผลการวิจัยจะทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอ่ืนๆ   การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีท่ัวไป 1 ในปการศึกษาท่ี 1/2553  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมในแตละ
ช้ันภูมิ แบบสอบถามและขอสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนถูกใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการนําเสนอขอมูล  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  การ
วิเคราะหสหสัมพันธ การประมาณคาแบบจุด การทดสอบคาเฉล่ีย และการทดสอบไคสแควร  ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาเคมีท่ัวไป 1  ชวยพัฒนาการเ รียนการสอน โดย ทํา ให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนกวาวิธีการสอนเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  
Abstract 
 This research aims to investigate the result of using a student-centered instructional model in General 
Chemistry 1 which is taught at Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University.  The 
expected benefit from this research is to get an efficient instructional model and to use it to develop 
instruction in other areas.  This research was a sample survey. The population was the students who registered 
in General Chemistry 1 in semester 1/2553. The sampling technique used was stratified cluster sampling. 
Questionnaires and midterm and final examination were the tools for collecting data. The obtained data were 
analyzed by using the presentation of data, a measure of central tendency, a measure of dispersion, correlation 
analysis, point estimation, test of population mean and chi-squared test. The results showed that the 
student-centered instructional model in General Chemistry 1 develops instruction. It can raise the academic 
learning achievement significantly  comparing to the old teaching method. 
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บทนํา 
             ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูท่ีดี สภาพการเ รียนการ
สอนโดยท่ัวไปต้ังแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัว ต้ัง  ครูถา ยทอดเ น้ือหาให
นักเรียนทองจํา การเรียนท่ีเนนการถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอให เ กิดผลเสียหลายประการ
ดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธกับคนอ่ืนและสิ่งแวดลอมไมเปน ทําใหการเ รียนรูไม เปน ไม
เปนบุคคลเรียนรูท่ีสามารถเรียนรูอยางตอเ น่ืองไดตลอดชีวิต (ประเวศ  วะสี ,  2541: 40-47)  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาใหการจัดการศึกษาตองยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา ผู เ รียนมีความสํา คัญท่ีสุดและการจัด
กระบวนการเรียนรูสวนหน่ึงใหดําเนินการดังน้ี คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจ ริง  ฝกการ
ปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
            การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือผูเรียนเปนศูนยกลางจึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวย
แกไขปญหาของระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอการพัฒนานักศึกษาใหมี คุณภาพ   
ดังน้ันการวิจัยเพ่ือคนหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีเนนผู เ รียนเปนสํา คัญจึงเปนส่ิงจํา เปน และ
สามารถนํารูปแบบมาปรับปรุงเ พ่ือพัฒนาการจัดรูปแบบการเ รียนการสอนให ดีข้ึนเ ร่ือย  ๆ  ซ่ึงจะ เปน
องคประกอบท่ีสําคัญอันหน่ึงท่ีชวยสงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ผูทําวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญของวิชาเคมีท่ัวไป 1 ท่ีสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสํา คัญของวิชา เคมี
ท่ัวไป 1  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
             การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยประชากรในการศึกษาคือ นักศึกษา ท่ีลงทะเ บียนเ รียนวิชา เคมี
ท่ัวไป 1 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปการศึกษา ท่ี  1/2553 และ
ไดเขาช้ันเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
             ตัวแปรประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสํา คัญในวิชา
เคมีท่ัวไป 1  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเ รียนการ
สอน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
             วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมในแตละช้ันภูมิ (stratified cluster sampling) โดย
แบงช้ันภูมิตามคณะ และแบงกลุมภายในคณะตามสาขาวิชา หลังจากน้ันสุมหน่ึงสาขาวิชาจากแตละคณะโดย
วิธีการสุมตัวอยางงาย (simple random sampling) และเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเลือกมา 
             ในภาคเรียนท่ี  1/2553  มีนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีลงทะเ บียนเ รียนวิชา เคมี
ท่ัวไป 1 โดยไดเลือกสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนมาเพียง 4 สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟสิกส  
สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
             วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเ ก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยา งโดยใหหนวย ตัวอยา งกรอก
แบบสอบถาม และใชคะแนนสอบรวมกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจากผลการสอบท่ีไดบันทึกไว 
            วิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การนํา เสนอขอมูล การวัดแนวโนม เขา สู
สวนกลาง การวัดการกระจาย การวิเคราะหสหสัมพันธ การประมาณคา การทดสอบไคสแควร  การทดสอบ
คาเฉล่ีย 

รูปแบบการสอนใหมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสํา คัญในวิชา เคมี ท่ัวไป  1 
เปนรูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยเร่ิมใชต้ังแตปการศึกษาท่ี 1/2553  เปนตนมาและมีการปรับปรุงมาอยา งตอเ น่ือง 
รูปแบบการสอนใหมน้ีมีหลักการดังน้ี 
 1. การบรรยายรวมกับการใชคําถามท่ีกระตุนใหนักศึกษาคิดและตอบ บางตัวอยางใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ 
การบรรยายน้ีใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที โดยไมมีการจดเน้ือหาจากแผนใสในระหวางเรียน (เวลาเรียนมี
ท้ังหมด 3 คาบ หรือ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) การท่ีไมใหผูเรียนจดเพราะจะไดมีเวลาเหลือไปใชในการฝกปฏิบัติ 
 2. ชวงเวลาท่ีเหลือหลังจบการบรรยายอีกประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามกิจกรรม
ท่ีผูสอนเตรียมมา 

3. เมื่อนักศึกษาลงมือฝกปฏิบัติทําโจทยไปสักระยะหน่ึง  ผูสอนสํา รวจปญหา ท่ีเ กิดข้ึน แลว ช้ีแนะ 
แนะนํา และสรุปความรูท่ีถูกตองในประเด็นท่ีมีปญหา วิชาเคมีท่ัวไป 1 ( General Chemistry 1) เปนวิชา ท่ีเปด
สอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อยู ในหมวดวิชาแกนของสาขา
วิทยาศาสตรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใชเวลาศึกษา 48 คาบเรียน ตลอด 16 สัปดาห  เปนวิชาทฤษฎี ท้ัง  3 
คาบ และมีจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูเรยีน 
             พบวาผูเรียนมีอายุโดยเฉล่ีย 20 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 ป จากตัวอยา งท่ีสุมไดประกอบดวย
หนวยตัวอยาง คือ ผูเรียนจํานวน 120  คน  ผูเรียนเปนเพศชาย  รอยละ  38. 40 เปนเพศหญิง  รอยละ  61. 60  
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ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี รอยละ  36.66  สาขาวิชาฟสิกส รอยละ 15.00   สาขาวิชาชีววิทย า  รอยละ 
26.64  สาขาวิชาจุลชีววิทยา รอยละ 21.70        
  2. ขอมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน  
             ตลอดระยะเวลา 16  สัปดาหของการเรียนการสอน ผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติแกไขโจทยปญหาดวย
ตนเอง จํานวน 10 สัปดาห รอยละ 16.7   จํานวน 11 สัปดาห รอยละ 1.3  จํานวน 12 สัปดาห รอยละ 3.8  จํานวน 
13 สัปดาห รอยละ 26.9   จํานวน 14 สัปดาห รอยละ 15.4   จํานวน 15 สัปดาห  รอยละ  7. 7  และจํานวน 16 
สัปดาห รอยละ 28.2 
             ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับเพ่ือนระหวางฝกปฏิบัติ รอยละ 98.7 และไมไดแลกเปล่ียน 
รอยละ 1.3 
             ผูเรียน รอยละ 93.6 มีความคิดเห็นวา เขาใจเน้ือหาเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีไดฝกปฏิบัติแกไขปญหาโจทย และ
รอยละ 1.3 ตอบวาไมเขาใจเพ่ิมข้ึน และตอบอ่ืน ๆ รอยละ 5.1  
             ความรูสึกของผูเรียน เมื่อสามารถทําโจทยปญหาได พบวารอยละ 61.5 มีความภูมใิจ  รอยละ 32.1 รูสึกดี
ใจ  รอยละ 5.1 รูสึกเฉย ๆ   และตอบอ่ืน ๆ รอยละ 1.3 

3.  ขอมูลผลการเรียน  
             ผูวิจยัใชคะแนนสอบรวมของการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียนคิดเปนรอยละ เปนตัว
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีไดพัฒนาข้ึน พบวา
คะแนนสอบรวมเฉล่ียเมื่อจําแนกตามสาขาวิชาเปนดังน้ี 

นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาเคมีไดคะแนนสอบรวมเฉล่ีย  55. 17 สวนเ บ่ีย งเบนมาตรฐาน 15. 14   
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสไดคะแนนสอบรวมเฉล่ีย 30.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13. 96  นักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยาไดคะแนนสอบรวมเฉล่ีย 36.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12. 33  นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทย าได
คะแนนสอบรวมเฉล่ีย 46.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 18.65  
             เมื่อพิจารณาคะแนนสอบรวมเฉล่ียของตัวอยางเทากับ 47.27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 17.39  
ขนาดตัวอยางเทากับ 120 
             เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางวิธีการสอนเดิม และรูปแบบการสอนใหม 
โดยใชการทดสอบคาเฉล่ียพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยการใชรูปแบบการสอนใหม ซ่ึงเทา กับ 
48.82 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนเดิมซ่ึงเทากับ 42.18 อยา งมี นัย สํา คัญ ท่ี
ระดับนัยสําคัญ  0.05 
             เมื่อวเิคราะหโดยใชการทดสอบไคสแควร พบวาสัดสวนของนักศึกษาในชวงคะแนนสอบตาง ๆ ของ
วิธีการสอนเดิม และรูปแบบการสอนใหม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการสอนเดิม พบวารูปแบบการสอนใหมมีผลทําใหจํานวนนักศึกษาท่ีไดคะแนนในชวง 75 ข้ึนไป มี
จํานวนมากข้ึน และ ในชวงคะแนนตํ่ากวา 30 มีจํานวนลดลง 
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             เมื่อพิจารณาคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation) ระหวา งเกรดเฉ ล่ียสะสมกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนมีคาเทากับ  .453 
 
สรุปและอภิปรายผล  
           ในชวงปการศึกษา 2550- 2552  ผูวิจัยใชวิธีการสอนท่ียังไมไดเนนผูเรียนเปนสํา คัญและไดมีความคิด
อยากจะพัฒนาการเรียนการสอนท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน และอยากให ผู เ รียนเปนผู คิด
เปน ทําเปน และแกปญหาเปน จึงเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมากข้ึน
กวาวิธีการสอนเดิม ผูวิจัยเร่ิมใชรูปแบบการสอนใหม ต้ังแตปการศึกษาท่ี 1/2553 เปนตนมา และพบวา ดีกวา วิ ธี
เกาโดยการประเมินคราว ๆ จากคะแนนสอบท่ีผูเรียนทําไดดีข้ึน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติจากการใช รูปแบบ
การสอนใหมอยางถูกตองตามหลักวิชาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาน้ีเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสํา คัญ   
จากผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนผานเกณฑการประ เมินท่ีกําหนดข้ึนอยา งนาพอใจ  
และพบวารูปแบบการสอนใหมชวยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ รียนสูงข้ึน
กวาวิธีการสอนเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธระหวางเกรดเฉล่ียสะสมของผู เ รียนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซ่ึง ส่ิงน้ีทํา ใหมั่นใจไดวา รูปแบบการสอนใหมมีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
            1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาเคมีท่ัวไป 1 เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพรูปแบบหน่ึง ผูสอนในวิชาท่ีใกลเคียงกัน เชน วิชาทางดานการคํานวณสามารถนํารูปแบบน้ีไปเปน
แนวทาง และปรับใหเหมาะสมกับวิธีการสอนของตน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได  
            2. องคประกอบสําคัญประการหน่ึงตอความสําเร็จของรูปแบบการสอนน้ี คือ ผูสอนตองมี เอกสาร
ประกอบการสอนท่ีบรรจุเน้ือหาท่ีไดบรรยายในช้ันเ รียน เ พ่ือให ผู เ รียนไมตองกังวลในเ ร่ืองการจดเ น้ือหา
ระหวางบรรยาย และมีเวลาเหลือในการฝกปฏิบัติมากข้ึน 
            3.   ในระหวางการบรรยาย การใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิดตามเปนเร่ืองสําคัญ เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนและผูเรียนตลอดเวลา และเปนการประเมินความเขาใจของผูเรียนในเน้ือหาท่ีเรียนไป  ดังน้ันการ
เตรียมคําถามตาง ๆ ไวลวงหนาจึงเปนส่ิงจําเปน 
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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ในรายวิชามลพิษสิ่งแวดล อม 

A Study of Student-Centered Instructional Model in Environmental Pollution 
 

ธันวดี  ศรีธาวิรัตน  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
* งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากกองนโยบายและแผนงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning) ในรายวิชามลพิษ
ส่ิงแวดลอม หนวยการเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ ท่ีสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยจะทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช เปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอ่ืน ๆ   การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชใน
การศึกษาคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชามลพิษส่ิงแวดลอม ในปการศึกษา ท่ี  1/2553 และใชแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คา เฉ ล่ีย  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหสหสัมพันธ การทดสอบสมมุติฐานคาเฉล่ีย(T-test paired sample) ผลการวิจัย
พบวา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชามลพิษส่ิงแวดลอม ชวยพัฒนาการเ รียนการสอน 
โดยทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 
 
ABSTRACT 
 This research aims to investigate the result of using a Problem Based Learning model in 
Environmental Pollution (air pollution) which is taught at Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram 
Rajabhat University. The expected benefit from this research is to get an efficient instructional model and to 
use it for developing the Student-Centered Instructional Model in other areas.The research used a survey 
technique. A target group was the students who enrolled in Environmental Pollution for semester 1/2553. Pre-
test and Post-test scores were the tools for collecting data. The data were analyzed by using the presentation of 
data, Arithmetic mean, Standard Deviation, Pearson correlation analysis, and T-Test analysis. The results 
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showed that the Problem Based Learning model in Environmental Pollution develops instruction. It can raise 
the academic learning achievement at a statistically significant level of  0.05. 
 
บทนํา 
 การจัดการเรียนสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือแนวการจัดการเ รียนการสอนท่ีเนนให ผู เ รียนสรา ง
ความรูใหมหรือส่ิงประดิษฐใหมโดยใชกระบวนการทางความคิดและกระบวนการกลุม  โดยให ผู เ รียนมี
ปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียน  (พิมพันธ, 2550)  ซ่ึงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง  ลักษณะของกิจกรรมควรสนองตอความสามารถ  ความสนใจและความถนัดของผู เ รียน  ฝกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ  จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผูสอนมีบทบาท
ในการอํานวยความสะดวกแกผูเรียน ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เ พ่ือให ผู เ รียนได เ กิดการเ รียนรูอยา งเ ต็ม
ศักยภาพ  โดยมีการวัดผลดวยแบบทดสอบและการประเมินตามสภาพจริง  ซ่ึงแนวคิดการจัดการศึกษา น้ี เปน
แนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาท่ีไดพัฒนามาอยางตอเ น่ืองย าวนาน และเปนแนวทางท่ีได รับการ
ยอมรับวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

วิชามลพิษส่ิงแวดลอม เปนวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทย าศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเน้ือหามุงเนนใหผูเรียนเรียนรูทฤษฎีและนํา เอาความรูความ
เขาใจไปประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ หนวยการเรียนรูเร่ืองหน่ึงของวิชา น้ีคือ  มลพิษทาง
อากาศ ซ่ึงประกอบดวย เน้ือหาสาระของมลสารในบรรยากาศและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   และการตรวจวัด
มลสารในบรรยากาศ ซ่ึงในแตละภาคเรียนท่ีผานมา  พบวาการจัดการเรียนการสอนมีปญหา เ กิดข้ึนในหลาย
ประเด็น เชน  นักศึกษาไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน  ไมมีความกระตือรือรนท่ีจะหาความรู เ พ่ิม เ ติม  
ขาดทักษะการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา  เพ่ือแกปญหาดังกลาวผูสอนจึงเปล่ียนแปลงวิ ธีการสอนมาใช
รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning: PBL) ซ่ึงให ผู เ รียนระบุปญหา ท่ีตองการ
เรียนรู คิดวิเคราะหปญหา ต้ังสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไว   และคนควาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง  ซ่ึง
สามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สงเสริมความรูความ เขา ใจใน
เน้ือหาของผูเรียน สงเสริมเจตคติท่ีดีของผูเรียน และเปนแนวทางการสรางความเขาใจและเปนเคร่ืองมือในการ
นําพานักศึกษาไปสูการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักศึกษาโดยใช รูปแบบ
การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning) ของรายวิชามลพิษส่ิงแวดลอม  คณะวิทย าศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยประชากรในการศึกษาคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเ รียนวิชามลพิษ
ส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปการศึกษา 1/2553 และเขา
ช้ันเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด จํานวน 24 คน   โดยมีตัวแปรตน คือ รูปแบบการจัดการเ รียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชามลพิษส่ิงแวดลอม หนวยการเรียนรูเร่ือง  มลพิษทางอากาศ  โดยใช
รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning) และตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในหนวยการเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ  และความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน     
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยา งโดยใหหนวย ตัวอยา งกรอกแบบสอบถาม  และใชคะแนน
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดบันทึกไว และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย  คา เ บ่ีย งเบน
มาตรฐาน  การวิเคราะหสหสัมพันธ การทดสอบสมมุติฐานคาเฉล่ีย (T-test paired sample) 

 
ผลการวิจัย 
 นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสมมีคาอยูในชวง 1.96-3. 3 โดยมีคา เฉ ล่ียอยู ท่ี  2. 57 และมีสวนเ บ่ีย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.33  ผูวิจัยใชคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของหนวยการเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ  เปน
ตัววัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีไดพัฒนา ข้ึน พบวา
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีดังน้ี   นักศึกษามีผลคะแนนสอบกอนเ รียน
เฉล่ียเทากับ  14.46  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.39  โดยมีคะแนนสูงสุดเทากับ 20 และ ตํ่า สุดเทา กับ  8 คะแนน   
นักศึกษามีผลคะแนนสอบหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  22.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.81  โดยมีคะแนนสูงสุดเทา กับ 
27 และตํ่าสุดเทากับ 16 คะแนน  (ดังตารางท่ี 1) 
             การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยวิธี T-test analysis  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 22.75 สูงกวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนซ่ึงเทากับ 14.46 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0. 05  และเมื่อเปรียบเ ทียบกับชุด
ควบคุม พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเฉล่ียมีคาสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู เ รียน
ในชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  คาสหสัมพันธเพียรสัน ( Pearson correlation) ระหวา งเกรดเฉ ล่ีย
สะสมกับคะแนนสอบกอนเรียนของผูเรียนมีคาเทากับ 0.721 ซ่ึงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระ ดับ 
0.01  สวนคาสหสัมพันธเพียรสันระหวางเกรดเฉล่ียสะสมกับคะแนนสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคาเทา กับ  0.325 
(ดังตารางท่ี 1 และ 2)  
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 ตารางท่ี 1 คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของหนวยการเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ 
  Pre-Test  Post-Test 
คาเฉลี่ย (Average) 14.46 22.75 
คะแนนกอนเรียน (Maximum) 20 27 
คะแนนหลังเรียน (Minimum) 8 16 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 3.39 2.81 
เกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A) 1.96-3.3 ±0.33 
คาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation) 0.721 0.325 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

  Sample size  Average  Std. Deviation t-value Sig. (2-tailed) 
กลุมควบคุม (Control) 6  19.66 2.25    

กลุม 1 (Group 1) 6  25.66  1.03  -6.000 .002 
กลุม 2 (Group 2) 6  22.33  1.96  -2.219 .077 
กลุม 3 (Group 3) 6  23.33  2.06  -4.824 .005 

   
 ตลอดระยะเวลาของการเรียนหนวยการเรียนรูเร่ืองมลพิษทางอากาศ ผูเรียนในแตละกลุมยอย  ได เ ลือก
ปญหาดานมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินของตนเอง  และไดทําการทดลองสืบคนเ พ่ือหา คําอธิบายและ
วิธีการแกปญหา และนําเสนอผลงานของกระบวนการแกปญหาดังกลาว  จากการประเมินแบบสอบถามพบวา
ผูเรียนไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับเพ่ือนระหวางการเรียน รอยละ 89.3 และไมไดแลกเปล่ียน รอยละ 
1.7  ผูเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการเรียน ระดับดีมาก รอยละ 85.6  ระดับดี รอยละ 9.3 ระดับพอใช  รอยละ 
5.1 และผูเรียนมีความเห็นวากิจกรรมการสอนสามารถพัฒนาการแกไขปญหาและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  ระดับดีมาก รอยละ 80.1  ระดับดี รอยละ 13.6 ระดับพอใช รอยละ 6.3  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาน้ีเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผู เ รียนเปนสํา คัญ 
จากผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนา ข้ึนผานเกณฑการประ เมินท่ีกําหนดข้ึน และพบวา
รูปแบบการสอนใหมชวยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู เ รียนสูงข้ึนกวา ชุด
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แมวาการแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นกับเพ่ือนระหวางการเรียน การทํางาน
เปนกลุม และการแกปญหาของนักศึกษาอยูในระดับสูงในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก แตนักศึกษายังตองมี
ความพรอมในดานอ่ืนท่ีมีผลตอการเรียนรูเพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพและบังเ กิดผลดีไดแกดานรา งกาย 
สติปญญาและจิตสังคม (Biley, 1999) จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความ เครียด
ในการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูจากแบบเดิมเปนการเรียนรูโดยใชปญหา เปนหลัก  นักศึกษาจะตองมี
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ทักษะในการแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆ จะตองมีทักษะในการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือนในกลุม 
กับอาจารย และกับบุคคลตางๆ ท่ีติดตอดวย รวมท้ังทักษะในการต้ังคําถาม การกําหนดปญหา การเขียนแผนการ
เรียนซ่ึงเปนทักษะท่ีสําคัญในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักจึงยังมีความจําเปนในการเตรียมความพรอมใน
เร่ืองเหลาน้ีใหแกนักศึกษาอยางเพียงพอเน่ืองจากนักศึกษายังไมมีประสบการณเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
โดยใชปญหาเปนหลักมากอน หากการเตรียมการไมดีพอจะทําใหเปนจุดออนตอประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบน้ีได ดังน้ันการเตรียมความพรอมของนักศึกษาอาจารย และสถาบันการศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญไมเคยรูจักวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก และเ ห็นวาควร
นําวิธีน้ีมาใช    ดังน้ันผูบริหารและอาจารยควรสนับสนุนใหมีการเรียนรูโดยใชปญหา เปนหลักตอไป  โดยตอง
ทําความเขาใจกับผูเรียนเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนดังกลาวและสงเสริม รูปแบบการเ รียนการสอนท่ีมีการ
เรียนรูดวยตนเอง สรางความสามารถในการแกไขปญหา และกระตุนใหมีการทํางานเปนกลุม  ซ่ึงสามารถแกไข
ปญหาการเรียนการสอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สงเสริมความรูความเขา ใจในเ น้ือหาของผู เ รียน 
สงเสริมเจตคติท่ีดีของผูเรียน และเปนแนวทางการสรางความเขาใจและเปนเคร่ืองมือในการนําพานักศึกษาไปสู
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเทศไทย : โรงไฟฟานิวเคล ียรกับความเสี่ยงตอพิบัติภัยแผนดินไหว 
 

ปริญญา พุทธาภิบาล1   
 
การพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายตัวทางเศษรฐกิจท่ัวโลก ทําใหมนุษยมีความจําเปนตองใชพลังงาน

ในรูปของพลังงานไฟฟาเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับ  นํ้ามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงถานหินถูกนํา ข้ึนมาใชอยา ง
มโหฬาร ทําใหปริมาณสํารองเช้ือเพลิงประเภทน้ีลดลงอยางมากและหาไดยากข้ึน ราคา ก็ขยับตัว สูงข้ึนอยา ง
ตอเน่ือง  พลังงานไฟฟาทางเลือก เชน พลังคล่ืน ลม  นํ้าข้ึนนํ้าลง แสงอาทิตย ชีวมวล หรือแมไฟฟาพลังนํ้า  ซ่ึง
แหลงพลังงานเหลาน้ีแมไมส้ินเปลืองและจะเกิดข้ึนใหมได  แตจุดออนของแหลงพลังงานทางเลือกอยู ท่ีการผลิต
กระแสไฟฟาไดนอย และมักมีราคาตนทุนตอหนวยสูง  เมื่อปจจัยของการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมโดย เฉพาะ
แหลงพลังงานเหลือจํากัด ทรัพยากรปโตรเลียมของโลกลดลงมากอยา งมี นัย สํา คัญ ผนวกกับการเ พ่ิม ข้ึนของ
ประชากรโลกอยางไมมีทีทาวาจะหยุดยั้ง  ในระยะเวลาอีกไมนาน  สังคมโลกคงไมมีทางเลือกมากนัก  นอกจาก
ตองพ่ึงพาทรัพยากรถานหินท่ียังคงพอมีอยูมากท่ัวโลก หรือโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร หรือท้ังสองอยาง   
 
โรงไฟฟาพลังนิวเคลียร 

นิวเคลียรเปนแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีตนทุนคาเช้ือเพลิงบวกคาซอมบํารุงตํ่า ท่ีสุด เมื่อเ ทียบกับการใช
เช้ือเพลิงประเภทอ่ืน นอกจากน้ันการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศก็อยูในเกณฑ ตํ่ากวา เ ช้ือเพลิง
ประเภทอ่ืนมาก (รูปท่ี 1 และ 2)  อยางไรก็ตาม ขอกังวลของการใชพลังงานไฟฟานิวเคลียรท่ีสําคัญ คืออุบัติเหตุ
ท่ีอาจทําใหเกิดการร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสี และปญหาการกําจัดกากนิว เคลียร  โดย เฉพาะประเทศท่ี
ต้ังอยูในเขตเสี่ยงตอพิบัติภัยแผนดินไหวรุนแรง  ปจจุบันมีโรงไฟฟานิวเคลียรท่ัวโลกจํานวน 438 โรง  กระจาย
ตัวอยูใน 31 ประเทศ ผลิตกระแสไฟฟาไดรวม 371,348 เมกกะวัต หรือคิดเปนรอยละ 14 ของกระแสไฟฟา ท่ีใช
อยูท่ัวโลก  ประเทศในแถบยุโรปสวนใหญพ่ึงพาไฟฟานิวเคลียร โดยประเทศฝร่ังเศสใชไฟฟา จากนิว เคลียรใน
สัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 76.2  ตัวอยางประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศเบลเยี่ย ม  ยู เครน สวี เดน สวิสเซอรแลนด 
ฮังการี และรัสเซีย ใชพลังไฟฟานิวเคลียรรอยละ 53.8, 47.4, 42.0, 39.2, 37.2  และ  16. 9 ตามลํา ดับ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับหน่ึงของโลก ใชพลังไฟฟา นิว เคลียรรอยละ 
19.7  สวนแคนาดารอยละ 14.8 ของพลังงานท่ีใชในประเทศท้ังหมด  ทางเล่ียงจากการใชพลังงานนิว เคลียรมี
นอยลง เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553 ประธานาธิบดีโอบามาไดประกาศคํ้าประกันเงินกูจํ านวน 8. 3 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ือเตรียมสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแหงแรกของสหรัฐอเมริกาในรอบ 30 ป และจะสรา งอีกหลาย
โรงตามมา 

 
1สาขาธรณีศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี, 71000 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 
 

หนา 32 
 

US Cents 

 
 
รูปท่ี 1  นิว เคลียรเปนแหลงพลังงานไฟฟาท่ีมีตนทุนคาเชื้อเพลิงและคาดําเนินการต่ําท่ีสุด เมื่อเทียบกับการใชเชื้อเพลิงประเภท

อื่น (Nuclear Power Economic/Nuclear Power Cost.htm   3/9/2553) 
 

 
 
รูปท่ี 2  แสดงสัดสวนตนทุนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีสูงกวา แตคาเชื้อเพลิงบวกคาจัดการตลอดอายโุรงไฟฟาท่ีต่ํากวา

เชื้อเพลิงอยางอื่นมาก (Nuclear Power Costs.htm  3/9/2553 ) 
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  ในสวนของทวีปเอเชียน้ัน ประเทศเกาหลีใต ญ่ีปุน ไตหวัน ปากีสถาน จีน และอินเดีย พ่ึงพาพลังไฟฟา
นิวเคลียร คิดเปนรอยละ  35. 6, 24.9, 19.3, 2.4. 2.2 และ2. 0 ตามลํา ดับ  ประเทศจีน อินเ ดีย  ญ่ีปุน รัสเซีย 
สหรัฐอเมริกา และอัฟริกาใต กําลังสรางและมีแผนสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจํ านวนนับสิบ  ๆ  โรงในทศวรรษ
หนา หลายประเทศท่ียังไมเคยมีโรงไฟฟาประเภทน้ี ไดแก   ประเทศบังคลา เทศ   อียิป  อินโดนีเ ซีย  สหรัฐ
อาหรับอิมิเรต เวียดนาม และประเทศไทย ตางก็มีแผนท่ีจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในเวลาอันใกล 
โรงไฟฟานิวเคลียรกับแผนดินไหว  
  โรงไฟฟานิวเคลียรสวนใหญท่ัวโลกถูกออกแบบและกอสรา งใหสามารถตานทานคล่ืนแผนดินไหว 
และผลกระทบจากเหตุการณภายนอกได  ตัวเคร่ืองปฏิกรณมีระบบปดการเ ดินเคร่ืองแบบอัตโนมั ติในกรณี ท่ี
เผชิญกับการไหวสะเทือนรุนแรงเกินคาความปลอดภัยท่ีต้ังไว โรงไฟฟา นิว เคลียรของฝร่ังเศสแตละแหงถูก
ออกแบบใหทนตอแผนดินไหวไดเปน 2 เทาของคาความรุนแรงท่ีเคยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในรอบ  1,000 ป   ประเมิน
วา รอยละ 20 ของโรงไฟฟาพลังนิวเคลียรท่ัวโลก ต้ังอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงตอพิบัติภัยแผนดินไหวสูง 
ตัวอยางผลกระทบของโรงไฟฟานิวเคลียรตอการเกิดแผนดินไหว    

ในป 2538 แผนดินไหวโกเบ-โอซากา  ขนาดความรุนแรง 7.2 ริกเตอร   โรงไฟฟา นิว เคลียร ท่ีอยู ใกล
ท่ีสุด ระยะ 110 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของนครโกเบไมไดรับผลกระทบ  เชนเดียวกับเตาปฏิกรณนิว เคลียรใน
หองทดลองสองแหงของนครเกียวโตและโอซากา อยางไรก็ตามแผนดินไหว ท่ีเ กิดข้ึนในป  2547, 2548, 2550 
และ 2552 เตาปฏิกรณนิวเคลียรของญ่ีปุนหลายแหงถูกปดลงโดยอัตโนมัติ เน่ืองจากพ้ืนท่ีต้ังมีการไหวสะเ ทือน
รุนแรงเกินคาท่ีต้ังไว    

ในป 2542 แผนดินไหวในไตหวัน ขนาดความรุนแรง 7.6  ริกเตอร เตาปฏิกรณนิวเคลียร 3 แหงบนเกาะ
ไตหวันถูกปดลงโดยอัตโนมัติ ไมมีรายงานความเสียหาย และไดเปดเดินเคร่ืองใชงานอีกคร้ังในสองวันตอมา 

ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2548 แผนดินไหวเกิดข้ึนทางตะวันออกเฉีย งเหนือของเกาะฮอนชู เมืองมิย า กิ 
ขนาดความรุนแรง 7.2 ริกเตอร เตาปฏิกรณนิวเคลียร 3 แหงถูกปดลงอยาง อัตโนมัติโดยไมปรากฏความเสียหาย  
ภายหลังการตรวจสอบอยางละเอียดและมั่นใจวาโรงไฟฟาน้ีสามารถทนแผนดินไหวขนาดความรุนแรง  8. 2  
ริกเตอร และไดเปดเดินเคร่ืองท่ี 2 เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาอีกคร้ังในเดือนมกราคม 2549 สวนเคร่ืองท่ี  3 และ  1 ได
เร่ิมเปดใชงานอีกคร้ังในเดือนมีนาคม 2549 และเดือนพฤษภาคม 2550 ตามลําดับ 

ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 แผนดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร มีจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวอยูหา งจาก
โรงไฟฟานิวเคลียรขนาดใหญท่ีสุดของญ่ีปุนท่ีเมืองคาซิวาซากิ เพียง 16 กิโลเมตร เตาปฏิกรณนิว เคลียร  4 แหง
ถูกปดลงอยางอัตโนมัติโดยไมมีความเสียหาย  ระบบปด-เปดเคร่ืองและระบบทําความเย็นทํา งานไดสมบูรณ
ตามท่ีออกแบบ  ในเดือนพฤษภาคม 2551 แผนดินไหวท่ีเสฉวน ขนาดความรุนแรง 7.9 ริกเตอร  เคร่ืองปฏิกรณ
นิวเคลียรหลักของทหารซึ่งอยูหางจากจุดเหนือศูนยแผนดินไหวประมาณ  250 กิโลเมตร ได รับผลกระทบ
เล็กนอย แตไมมีการร่ัวไหลของสารกัมมันตภาพรังสี  อยางไรก็ตามโรงไฟฟานิวเคลียรของจีนท่ีมีอยูในขณะน้ัน 
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ต้ังอยูไกลออกไปเกิน 900 กิโลเมตรจากจุดเหนือศูนยแผนดินไหว เสฉวนคร้ังน้ัน จึงไมได รับผลกระทบแต
ประการใด   

จากกรณีศึกษาขางตน ท่ีรายงานโดยองคกรนิว เคลียรโลก  ( Nuclear Power Plants and Earthquakes)   
เห็นไดวา หัวใจของการกอสรา งโรงไฟฟา นิว เคลียร  คือการออกแบบกอสรา งใหแข็งแรงพอท่ีจะตาน
แผนดินไหวในพ้ืนท่ี และการติดต้ังอุปกรณปดเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียรอัตโนมัติ ปองกันการเ กิดอุบัติเหตุ  และ
ระบบซอมบํารุงและควบคุมตองปฏิบัติอยางถูกตองเครงครัด 
ประเทศไทยกับความเส่ียงตอพิบัติภัยแผนดินไหว 
 ภายหลังเหตุการณแผนดินไหวใหญในทะเลอันดามันใกลเกาะสุมาตราป   พ.ศ.  2547 ตามดวยคล่ืน
ยักษสึนามิ  สังคมไทยไดต่ืนตัวกับขาวแผนดินไหวเพ่ิมมากข้ึน และทุกคร้ังท่ีเ กิดแผนดินไหว รุนแรง  หรือ
คอนขางรุนแรง  ท้ังท่ีอยูใกล หรืออยูหางไกลจากประเทศไทย  ส่ือมวลชนและนักวิชาการไดพย ายามทําหนา ท่ี
อธิบายถึงปรากฏการณแผนดินไหวคร้ังน้ันๆ เพ่ือใหความรูแกสังคม  ลาสุดก็แผนดินไหวท่ีเกาะใตของประ เทศ
นิวซีแลนด เมืองไครสเชิรช ขนาดความรุนแรง 7.1 ริกเตอร เมื่อเชามืด วันท่ี 4 กันยายน 2553   บอยคร้ังจะมีการ
แสดงความคิดเห็นและใหมุมมองตางๆ เก่ียวกับความเสี่ยงของประเทศไทยตอพิบัติภัยแผนดินไหว   อยา งไรก็
ตาม การนําเสนอขอมูลเพียงบางสวนอาจทําใหเกิดความต่ืนตระหนกและวิตกกังวลในหมูชนเกินพอดี นับวา ไม
เปนธรรม  

ปจจุบันนักธรณีวิทยาเขาใจธรรมชาติของแผนดินไหวและพิบัติภัย ท่ีสืบเ น่ืองเ พ่ิมมากข้ึนเปนลํา ดับ  
อยางไรก็ตาม แมเราจะรูวาแผนดินไหวรุนแรงสวนใหญเกิดข้ึนใกลบริเวณรอยตอหรือรอยตะเ ข็บระหวา งแผน
ธรณี (plate boundaries) และรอยเล่ือนมีพลังท่ีเก่ียวเน่ือง  มีแผนดินไหวรุนแรงเพียงสวนนอยท่ีเกิดลึกเขา ไปใน
พ้ืนทวีป  กระน้ันการทํานายแผนดินไหวลวงหนายังไมสามารถทําไดอยางแมนยํา  ตัวอยา งภูมิภ าคท่ีเ ส่ีย งตอ
พิบัติภัยแผนดินไหวลําดับตนๆของโลก  เชน ประเทศขอบมหาสมุทรแปซิฟก พ้ืนท่ีฝ งตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เม็กซิโก เปรู ชิลี สาธารณรัฐโดมินิกัน เ ฮติ  ประเทศญ่ีปุน ไตหวัน ฟลิปปนส  อินโดนิเ ซีย 
ประเทศหมูเกาะแปซิฟกใต เชน ฟจิ นิวซีแลนด ประเทศอ่ืนๆ  เชน พมา บังกลาเทศ  เนปาล อินเ ดียตอนเหนือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในแถบทะเลแดงและเมดิเตอเรเ นียน  เชน อิหราน ตุรกี และอิตา ลีใต   
(รูปท่ี 3 และ 6) 
  การเปรียบเทียบและเทียบเคียงปรากฏการณแผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนในบริเวณตา งๆ  ของโลกกับพ้ืนท่ี
ประเทศไทยน้ันถือวาเปนประโยชน  โดยเฉพาะเพ่ือนําไปอนุมานหรือประเมินโอกาสการเกิดแผนดินไหวขนาด
ความรุนแรงตางๆ ในพ้ืนท่ีของประเทศไทย  ประเด็นสําคัญท่ีตองคํา นึงถึงเสมอคือสภาพธรณีแปรสัณฐาน 
(tectonic setting) ของพ้ืนท่ี  โครงสรางทางธรณีวิทยา  การเกิดแผนดินไหวบรรพกาลขนาดตางๆ   สถิติการเ กิด
แผนดินไหวในอดีต ทิศทางและความเร็วการเคล่ือนท่ีของแผนธรณี (plates) ท่ีเก่ียวของ  และการทําความเขา ใจ
กลไกทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนภายในโลกจะทําใหผูอานเขาใจธรรมชาติของแผนดินไหวไดดีข้ึน 
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กลไกทางธรณีวิทยาท่ีเกิดขึ้นภายในโลก 
ภายในโลกของเรายังรอนอยูมาก ช้ันธรณีภาค (Lithosphere) ท่ีประกอบดวยเปลือกโลกและช้ันเ น้ือโลก

สวนบนวางตัวอยูบนหินหลอมหรือแมกมา อาจเปนหินหลอมท้ังหมด หรือหลอมเพีย งบางสวน  ช้ันน้ีท่ีใต พ้ืน
มหาสมุทรหนาประมาณ 10-15 กิโลเมตร ประกอบดวยหินสีเขมท่ีมีความหนาแนนมากกวาสวนท่ีเปนช้ันใต พ้ืน
ทวีปอาจหนาถึง 200 กิโลเมตร  เปนหินสีจาง ความหนาแนนนอยกวากลุมแรก แมกมาจํานวนมหาศาลท่ีไหล
ทะลักข้ึนมาโดยเฉพาะตามรอยแตกลึกใตสมุทรไดดันแผนธรณีภาคพ้ืนสมุทรใหแยกและเคล่ือนออกจากกัน
อยางชาๆ  กลไกเชนน้ีทําใหช้ันธรณีภาคแตกและแยกออกเปนแผนๆ (plates) ใหญบาง เล็กบาง แตละแผนจึงมี
การเคล่ือนท่ีสัมพันธกับแผนอ่ืนๆ  โดยมีรอยตอระหวางแผนธรณีเหลาน้ีเปนแบบแยกออกจากกัน แบบเคล่ือน
เขาหากัน และแบบรอยเล่ือนเปล่ียนรูป  ตัวอยางแผนธรณี เชน แผนยูเรเซีย   แผนอินเ ดีย -ออสเตรเ ลีย   แผน
แปซิฟก แผนอเมริกาเหนือ แผนอเมริกาใต แผนฟลิปปนส และแผนคาริบเบียน เปนตน (รูปท่ี 3,  4 และ 5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3   แสดงลักษณะชั้นเน้ือโลกท่ีระดับความลกึ 350 กิโลเมตร และการกระจายตัวของหินหลอม  (สีแดง)  ท่ีความหนาแนน
นอยกวาและกําลังลอยสูงขึ้นเทียบกับหินแข็งเย็น (สีนํ้า เงิน) ซ่ึงอยูน่ิง  หรือจมตัวลง  (Paul J. Morin, University of Minnesota) 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4    แสดงลักษณะการกระจายตัวของแผนธรณีภาค ทิศทางและความเร็วการเคลื่อนท่ีของแผนธรณีภาคตางๆ  
(หนวยความเร็วเปนเซนติเมตร)  
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รูปท่ี 5     แสดงลักษณะกลไกท่ีทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของแผนธรณี (plates) และลักษณะรอยตอ  
หรือรอยตะเข็บระหวางแผนธรณี 

 
พ้ืนท่ีรอยตะเข็บระหวางแผนธรณีเหลาน้ี ถือเปนศูนยปลดปลอยพลังงานจากภายในโลก  ผานรอยตอท่ี

เปนชองเปด ซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญ ท่ีทําใหเกิดโครงสรางหลักบทพ้ืนผิวโลก เ กิดการคดโคงโกงงอของช้ันหิน 
เกิดทิวเขา ภูเขา เกิดรอยเล่ือนและรอยแตกในหิน พ้ืนท่ีรอยตะเข็บจึงเปนบริเวณท่ีเกิดแผนดินไหวและภู เขาไฟ
ระเบิดหนาแนนมากท่ีสุดกวารอยละ 90  ดังรูปท่ี 6   

 
 
 

 
 
 
   
 

รูปท่ี 6  แสดงการกระจายตัวของตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวจํานวน 358,214  ครั้ง  ระหวางป  ค.ศ. 1963-1998  ความ
หนาแนนสอดคลองกับแนวรอยตะเข็บของแผนธรณี  (ขอมลูจาก  Wikipedia, the free encyclopedia) 

 
ลักษณะธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทย 
 ประเทศไทยเปนสวนใตของแผนธรณีขนาดใหญมากท่ีช่ือ แผนยูเรเซีย  ( รูปท่ี  4)  โดยมีแผนอินเ ดีย -
ออสเตรเลียเคล่ือนเขาหาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศใต  รอยตอระหวางแผนธรณี ท้ังสอง  คือแนวฐาน
ของเทือกเขาหิมาลัยตอทางใตของจีน ตะวันตกของพมาและในทะเลอันดามัน หลังแนวเกาะอันดามัน นิโคบาร 
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สุมาตราและเกาะชวา  แผนอินเ ดีย -ออสเตรเ ลียดานใตมุดตัวลงใตแผนยู เ รเซีย โดย เคล่ือนท่ีไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือดวยความเร็วต้ังแต 2.7 ถึง 7.2 เซนติเมตรตอป  สวนดานทิศตะวันออกของ
ประเทศไทย ไกลออกไปในทะเลจีนใต เปนรอยตอกับแผนฟลิปปนสและแผนแปซิฟก  ท้ังสองแผนดังกลา ว
เคล่ือนตัวมาทางตะวันตกดวยความเร็วประมาณ 10.5 เซนติเมตรตอป  ขณะท่ีแรงตานและแรงหมุนท่ีวกกลับ
บริเวณตอนใตของจีนทําใหสวนน้ันของแผนยูเรเซียเคล่ือนท่ีลงทางทิศใตและตะวันออกเฉีย งใตดวยความเ ร็ว
ประมาณระหวาง 3.7-4.5 เซนติเมตร (รูปท่ี 4 และ รูปท่ี 7)   
 ดังน้ัน สภาพธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทยในภาพกวางๆ จึงอยูภายใตภาวะคอนขางสมดุลของแรง
บีบดันจากรอบดาน  แรงเฉือน (shear stress) จึงเกิดข้ึนนอยและมักไมคอยรุนแรง ซ่ึงแตกตา งจากสภาพธรณี
แปรสัณฐานของประเทศนิวซีแลนด เฮติ  ญ่ีปุน ไตหวัน พมา อินโดนีเซีย หรือ สหรัฐอมริกา  (ลอสแองเจลลิส 
และซานฟรานซิสโก) อยางสิ้นเชิง  การศึกษารอยเล่ือนบรรพกาลโดยนักวิจัยคณะตางๆ สรุปไดวา  รอย เ ล่ือนมี
พลัง (active faults) ในประเทศไทยเกิดหนาแนนเฉพาะบริเวณภาคเหนือ เชน รอยเล่ือนแมทา รอย เ ล่ือนแมจัน 
รอยเล่ือนเชียงแสน ภาคตะวันตก เชน รอยเล่ือนเมย-แมปง รอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ รอย เ ล่ือนเจ ดียสามองค  และ
ภาคใตตอนกลางใกลฝงทะเลอันดามัน เชน รอยเล่ือนระนอง  รอยเล่ือนคลองมารุย  โดยพบรองรอยวาอาจ เคย
เกิดแผนดินไหวบรรพกาลท่ีมีขนาดรุนแรงระดับปานกลางถึงคอนขางใหญ เปนชวงๆ เมื่อประมาณแสนป  หมื่น
ป และนับพันปท่ีแลว การศึกษาติดตามและรวบรวมขอมูลธรรมชาติของรอยเล่ือนมีพลังตางๆเหลา น้ี จะชวย ให
นักวิชาการของไทยไดเรียนรูประสบการณจากอดีตไดมากข้ึนๆ  ซ่ึงจะทําใหเราเขาใจธรรมชาติของแผนดินไหว
ในประเทศไทยและรอบบานเราไดดียิ่งข้ึน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7  แสดงสภาพธรณีสัณฐานของประเทศไทยและพื้นท่ีโดยรอบ 
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รูปท่ี 8 แสดงตําแหนงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 

 
ผลการศึกษาสถิติการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา ในชวงประมาณหน่ึงศตวรรษท่ีผานมา  

แผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เมื่อศึกษาสถิติยอนหลังในชวง  10 ป ท่ีผานมา  จะพบวา 
แผนดินไหวขนาดความรุนแรง 3 ริกเตอรและมากกวา เ กิดข้ึนในประเทศไทยและใกลชายแดนโดย เฉ ล่ีย
ประมาณ 40 คร้ังตอป ขณะท่ีประเทศอินโดนิเซีย  ฟลิปปนส ญ่ีปุน จีน ตัวเลขขางตนสูงนับรอยๆ  นับพันๆ  คร้ัง
ตอป  แมตัวเลขดังกลาวจะทําใหพวกเราเบาใจไดระดับหน่ึง กลาวคือ ประเทศไทยมีความเสี่ยงตอแผนดินไหว
นอยกวาหลายประเทศขางตนมาก  แตน่ันก็เปนเพีย งสถิติ การติดตามศึกษาธรรมชา ติของแผนดินไหวใน
ประเทศไทยยังดําเนินการอยางตอเน่ือง  อยาลืมวา ตราบใดท่ีแผนธรณียังมีการเคล่ือนท่ี และพลังงานใตพิภพท่ี
ยังมีอยูมหาศาล  คงไมมีจุดใดบนผิวโลกท่ีจะปลอดจากแผนดินไหวอยางสิ้นเชิง  เ พีย งแตจะมากนอยตา งกัน
เทาน้ัน 
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รูปท่ี 9  แสดงตําแหนงแผนดินไหวท่ีเกิดในประเทศไทยขนาดปานกลาง-เล็ก  ระหวาง 2454-2549  
(Map generated by WinITDB) 
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รูปท่ี 10  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีเส่ียงตอพิบัติภัยแผนดินไหวระดับตางๆในประเทศไทย  
 
  โดยภาพรวม ขอมูลตางๆ ท่ีไดกลาวมา คงพอทําใหทานไดเขาใจสภาพและขอเ ท็จจ ริงทางธรณีแปร
สัณฐานของประเทศไทยกับความเสี่ยงตอพิบัติภัยแผนดินไหวไดระ ดับหน่ึง   เ ราได ศึกษาและเฝา ติดตาม
ปรากฏการณแผนดินไหวมานานพอสมควร  และมีความเห็นวาสภาพธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทยและ
แถบประเทศอินโดจีน รวมถึงเกาะบอรเนียว มีลักษณะเฉพาะ คือเปนสวนดานทิศใตของแผนธรณีภาคยูเรเซีย ซ่ึง
มีขนาดใหญมาก และถูกแรงดันจากแผนอินเดีย-ออสเตรเลียทางตะวันตกและใต และถูกแรงตานสวิงกลับจาก
จีนตอนใต  โดยถูกแผนฟลิปปนสและแผนแปซิฟกเคล่ือนเขาหาจากทางทิศตะวันออก  สภาพกลศาสตรขา งตน
เปนเหตุใหพ้ืนท่ีแถบน้ีคอนขางเสถียรมีความสมดุลแรงสูง  แรงเฉือนเกิดข้ึนเฉพาะในบางพ้ืนท่ีเทาน้ัน  สา เหตุน้ี
กระมังท่ีทําใหพ้ืนท่ีประเทศไทยของเรามีความเสี่ยงตอแผนดินไหวระดับตํ่า ถึงรุนแรงปานกลาง  โอกาสเ กิด
แผนดินไหวรุนแรงนอยกวาอีกหลายๆประเทศท่ัวโลก  พ้ืนท่ีเส่ียงตอแผนดินไหวสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต (รูปท่ี 9 และ 10)    
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ประเทศไทยกับโรงไฟฟานิวเคลียร 
             ไฟฟาถือเปนสาธารณูปโภคท่ีสําคัญและจําเปนตอการใชชีวิตประจําวันของประชาชน ความมั่นคงแหง
รัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  โรงไฟฟานิวเคลียรจึง เปนทางเ ลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ  ซ่ึงมี ท้ัง
จุดออนและจุดแข็ง  ประเทศไทยโชคดีท่ีไมไดต้ังอยูบริเวณรอยตะเข็บหรือใกลรอยตอระหวา งแผนธรณี ซ่ึงมี
ความเสี่ยงตอแผนดินไหวรุนแรงสูง  แตมีสภาพธรณีสัณฐานคอนขา งเสถียร จึงมีความ เสี่ย งตอพิบัติภัย
แผนดินไหวรุนแรงนอยกวาหลายๆประเทศ  ขอมูลประวั ติการเ กิดแผนดินไหวในอดีตก็เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  ปญหาแผนดินไหวจึงไมนาจะเปนอุปสรรคหรือเปนปจจัยช้ีขาดในการตัดสินใจสรา งหรือไมสรา ง
โรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทย  
 
ปริญญา พุทธาภิบาล 
กันยายน  2553 
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ปญหาโลกรอน กับ โรงไฟฟานิวเคล ียร 
 

                                   
 

     นพวรรณ  ศรีรัตนประสิทธ์ิ1 

  
  ปญหาโลกรอนเปนคํากลาวท่ีไดยินกวางขวางในทุกวงการ ผลกระทบจากปญหาโลกรอนทํา ให เ กิดส่ิง
ใหม ๆ เชน องคกรรณรงคลดภาวะโลกรอน กลุมศึกษาวิจัยเก่ียวกับปรากฏการณโลกรอน และ การซื้อขายกาซ
เรือนกระจก เปนตน ปจจุบันมีการกลาวถึงการพิจารณาเลือกใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือการผลิตไฟฟาแทนการใช
เช้ือเพลิงท่ีใชอยู ไดแก นํ้ามัน ถานหิน และ กาซธรรมชาติ  บทความน้ีขอเสนอเก่ีย ว กับปรากฏการณโลกรอน  
พิธีสารเกียวโต โรงไฟฟานิวเคลียร  และ เหตุผลการเลือกใชโรงไฟฟานิวเคลียรเพ่ือลดปญหาโลกรอน 
 
ปรากฏการณโลกรอน 
  ปรากฏการณโลกรอน  หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉ ล่ียของอากาศใกล พ้ืนผิวโลกและ นํ้า ใน
มหาสมุทร ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse effect) จากกิจกรรมของมนุษย  
ปรากฏการณโลกรอนมีผลทําใหเกิดปญหาตอโลกและมนุษย นิยมเรียกวา “ปญหาโลกรอน”  ปญหาโลกรอนมี
ผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากสามารถทําใหฤดูกาลเปล่ียนแปลง ส่ิงมีชีวิตท่ีไมสามารถปรับตัวให เขา
กับสภาพแวดลอมจะตายและอาจสูญพันธุ  พ้ืนท่ีบางสวนกลายเปนทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและ
นํ้าด่ืม นํ้าแข็งท่ีข้ัวโลกและยอดเขาสูงละลาย  ปริมาณนํ้าทะเลเพ่ิมสูงข้ึน นํ้าทวม และพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบางสวน
อาจจมหายไป เปนตน 

   สืบเน่ืองจากปญหาโลกรอนทํา ใหสหประชาชา ติจัดต้ังหนวย งาน UNFCC (The United Nations 
Framework Council on Climate Change) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดกาซเรือนกระจก ผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน UNFCC ทําใหเกิดพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ข้ึนในป พ.ศ.2540 เพ่ือรวมหามาตรการลดปญหา
โลกรอนอยางจริงจังและเปนรูปธรรม  

 

 

1สาขาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก, 65000 
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สาระสําคัญบางประการท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากพิธีสารเกียวโต สรุปได ดังน้ี 
  ก) กําหนดกาซเรือนกระจกเปาหมายท่ีตองลด นิยมเรียกกาซเรือนกระจกท้ัง  6 ชนิดตามโครงการวา 
“GHG” (Greenhouse Gases)  กาซ GHG 6 ชนิด ไดแก  คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด  ไฮโดร
ฟลูออโรคารบอน เปอรฟลูออโรคารบอน และ ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด   เ น่ืองจากกาซ  GHG ท้ัง  6 ชนิดมี
ศักยภาพทําให เ กิดสภาวะโลกรอนตา งกัน จึงกําหนดเกณฑประ เมินศักยภาพของกาซระบุเปน “ตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา” (Ton of CO2 equivalent)  
 ข) กําหนดเปาหมายปริมาณการลดกาซ GHG   เปาหมายท่ีต้ังไวตองการลดปริมาณกาซ GHG ออกสูช้ัน
บรรยากาศใหไดรอยละ 5.2 ระหวางป พ.ศ. 2551 - 2555 เทียบกับปริมาณกาซ GHG ท่ีปลอยในป พ.ศ. 2533 
 ค) กําหนดกลุมประเทศท่ีตองมีสวนรวมลดโลกรอน  กลุมประเทศท่ีจัดไวมี 3 กลุม ไดแก กลุม Annex I  
Annex II และ Non - Annex I ประเทศไทยเขารวมพิธีสารเกียวโตและถูกจัดเปนกลุม Non-Annex I   
  ง) กําหนดกลไก (Flexibility Mechanisms) เ พ่ือเปนแนวปฏิบัติของสมา ชิก โดยกลุม  Annex I  มี
พันธกรณีตองลดการปลอยกาซ GHG ตามขอกําหนด (แตละประ เทศไม เทา กัน)  กลุม  Non - Annex I ไมมี
พันธกรณีลดการปลอยกาซ GHG แตสามารถเขารวมโครงการภาคสมัครใจ สวนกลุม  Annex II มีภาระในการ
จายเงินชวยเหลือแกกลุม Non - Annex I 
  การประเมินปริมาณกาซ GHG ท่ีปลอยจากประเทศตาง ๆ อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานในกํา กับ
ของสหประชาชาติ  ปริมาณกาซ GHG ท่ีจะซื้อขายไดตองผานการรับรองตามขอกําหนดของสหประชาชา ติ 
ใบรับรองจะระบุเปนปริมาณตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นิยมเรียกใบรับรองน้ีอยางยอวา “CERs”  การซื้อ
ขายปริมาณกาซ GHG ตองซ้ือขายผานตลาดซื้อขายกาซเรือนกระจก (ลักษณะคลา ยการซื้อขาย หุนผานตลาด
หลักทรัพย) 
 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร 
            โรงไฟฟานิวเคลียรมีหลักการทํางานเชนเดียวกับโรงไฟฟาท่ีใชนํ้ามัน ถานหิน และกาซธรรมชา ติเปน
เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงจะถูกนําไปผานกระบวนการผลิตความรอนเ พ่ือนําไปใชตม นํ้า  จากน้ันนําไอนํ้า ไปหมุน
ขับเคล่ือนกังหันไอนํ้า โรงไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตความรอนนิยมเรียกวา “โรงไฟฟาพลังความรอน” 

กระบวนการผลิตพลังงานความรอนจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร   เปนการทําให เ ช้ือเพลิงนิว เคลียรแตกตัว 
พรอมปลอยพลังงานความรอนออกมา  ปฏิกิริยาท่ีทําใหเกิดพลังงานแบบน้ี  เรียกวา   “ปฏิ กิริย า นิว เคลียรแบบ
ฟชชัน”   เช้ือเพลิงนิวเคลียรท่ีใช  คือ  ยูเรเนียม  ยูเรเนียมธรรมชาติ และ พลูโตเนียม 
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โรงไฟฟานิวเคลียรแบงการทํางานออก เปน 2 สวนหลัก  ดังตอไปน้ี  
  ก. สวนผลิตความรอน ไดแก เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร ระบบระบายความรอน และเคร่ืองผลิตไอนํ้า  โดย
สวนผลิตความรอนจะสงผานความรอนใหกับกระบวนการผลิตไอนํ้า จากน้ันเขาสูสวนผลิตกระแสไฟฟา 

ข. สวนผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวย กังหันไอนํ้า และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  
 

ประเภทของโรงไฟฟานิวเคลียร 
  ประเภทของโรงไฟฟานิวเคลียรจัดแบงตามหลักการทํางาน มี 3 แบบ ไดแก โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใช
นํ้าความดันสูง (Pressurized Water Reactor : PWR)โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใชนํ้าเดือด (Boiling Water Reactor : 
BWR)  และ โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใชนํ้ามวลหนักความดันสูง  ( Pressurized Heavy Water Reactor : PHWR)  
ในท่ีน้ีเปนการนําเสนอขอมูลพอเปนสังเขป ดังน้ี 

ก.  โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใช นํ้าความดันสูง (PWR) 
     ในรูปท่ี 1  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ PWR  ความรอนจากแทงเ ช้ือเพลิงจะ
ถายเทใหนํ้า (ระบบนํ้าวงจรท่ี 1 ซ่ึงเปนถังขนาดใหญ นิยมเรียกวา ถังปฏิกรณ) ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิ สูงประมาณ 
320 องศาเซลเซียส โดยภายในถังปฏิกรณจะมีความดันสูงมากประมาณ 15 เมกะปาสคาล (ประมาณ 150 เทาของ
ความดันบรรยากาศ) เพ่ือไมใหนํ้าเดือดกลายเปนไอ นํ้าจากระบบนํ้าท่ี 1 จะถูกหมุนวนไปถายเทความรอนใหแก
นํ้าในระบบท่ี 2  ทําใหนํ้าในระบบท่ี 2 เดือดกลายเปนไอนํ้า  จากน้ันไอนํ้าจะถูกสงตอไปยังสวนผลิตไฟฟา   
  โรงไฟฟาแบบ PWR  มีระบบระบายความรอน 2 ระบบ มีขอดี คือ การชวยลดปญหาการร่ัวของสาร
กัมมันตรังสีสูส่ิงแวดลอม  รวมท้ังทําใหมีอุปกรณท่ีเปรอะเปอนรังสีนอยลง  ทําใหสะดวกตอการร้ือถอนขณะ
เลิกใชงานโรงไฟฟานิวเคลียร  
 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ PWR 
 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 
 

หนา 45 
 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ BWR 
 
 

 
รูปท่ี 3  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ PHWR 

 
 

ข.  โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใช นํ้าเดือด (BWR)  
  ในรูปท่ี 2  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ BWR  ความรอนจากแทงเช้ือเพลิงจะถายเทให
นํ้า (ระบบนํ้ามีเพียง 1 วงจร นิยมเรียกวา ถังปฏิกรณ เชนกัน) นํ้าภ ายในถังจะถูกควบคุมความดันภายใน 
(ประมาณ 7 เมกะปาสคาล) ซ่ึงมีความดันตํ่ากวาโรงไฟฟานิวเคลียรแบบ PWR ทํา ให นํ้า จากระบบท่ี  1 เ ดือด
กลายเปนไอนํ้า  จากน้ันไอนํ้าจะถูกสงตอไปยังสวนผลิตไฟฟา 
 โรงไฟฟาแบบ BWR  มีระบบระบายความรอน 1 ระบบ มีขอดีท่ีใชความดันตํ่า ทํา ให อุปกรณตา งๆ   
มีราคาไมแพง  แตมีขอเสีย คือ โอกาสการกระจายของสารกัมมันตรังสีผานนํ้าสูส่ิงแวดลอมมีคามากกวาแบบ  1 
ระบบ   รวมท้ังมีจํานวนอุปกรณท่ีเปรอะเปอนรังสีมากกวาทํา ใหอาจยุ งย ากตอการร้ือถอนขณะเ ลิกใชงาน
โรงไฟฟานิวเคลียร (ตองรอเวลานานเพ่ือใหปริมาณรังสีลดลง) 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 
 

หนา 46 
 

 ค.  โรงไฟฟานิวเคลียรแบบใชนํ้ามวลหนักความดันสูง (PHWR)  ในเชิงการคา นิยม เ รียกวา  “แคนดู” 
(CANDU : Canada Deuterium Uranium) 
 ในรูปท่ี 3  แสดงแผนภาพการทํางานของโรงไฟฟาแบบ  PHWR  ซ่ึงมีการทํา งานคลา ยคลึงกับแบบ 
PWR แตมีขอแตกตางกันของการจัดแกนปฏิกรณ กลาวคือ โรงไฟฟาแบบ  PHWR ใชวิ ธีการตม นํ้าภายในทอ
ขนาดเล็กจํานวนมากท่ีอยูภายในถังปฏิกรณ  (แตกตา งจากแบบ  PWR ซ่ึงใช เ ช้ือเพลิงบรรจุในถังปฏิกรณ
โดยตรง)  การระบายความรอนใชนํ้ามวลหนัก (Heavy Water, D2O) ซ่ึงแตกตางกับแบบ PWR ท่ีใชนํ้า   
 
การจัดแบงยุคของโรงไฟฟานิวเคลียร 
  หัวขอท่ีผานมาไดกลาวถึงประเภทของโรงไฟฟานิวเคลียรจากการแบงตามหลักการทํางาน สวนหัวขอน้ี
ขอเสนอโรงไฟฟานิวเคลียร 4 ยุค โดยจัดแบงตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนการพัฒนาแกไขขอบกพรอง 
ไดแก ยุคท่ี 1 (Generation 1) ยุคท่ี 2 (Generation 2) ยุคท่ี 3 (Generation 3)  ยุคท่ี 3+ (Generation 3+)  และยคุท่ี 4 
(Generation 4) 

โรงไฟฟาท่ีเลือกใชต้ังแตป  2000 เปนโรงไฟฟา ในยุคท่ี  3 และ  3+  สวนโรงไฟฟา ในยุคท่ี  4 เปน
ความหวังวาจะไดโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีสอดคลองเหมาะสมในดานตางๆ ไดแก  เศรษฐศาสตร  ส่ิงแวดลอม และ 
ความปลอดภัยท้ังจากกากรังสีและอุบัติเหตุจากภายนอกโรงไฟฟา  (ไดแก  แผนดินไหว  นํ้าทวม  และ อ่ืนๆ )  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรยุคใหมท่ีสามารถนํากากเช้ือเพลิงนิวเคลียรกลับมาใช
งานไดอีก (Advanced nuclear system capable of breeding fissile nuclear fuel) เ พ่ือลดปญหาการกําจัดกาก
เช้ือเพลิงนิวเคลียรท่ีมีอยูตามโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีใชงานแลวและการปองกันอุบัติเหตุจากแผนดินไหว   มีการ
คาดการณวาการพัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียรยุคท่ี 4 นาจะเรียบรอยไดในป พ.ศ. 2573 
หมายเหตุ   การพิจารณาราคาการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ตองคํานึงวาเปนราคาท่ีเรียกวา  "overnight capital 
cost" หรือไม  เน่ืองจากราคาดังกลาวต้ังอยูบนสมมติฐานวาโรงไฟฟาน้ันสรางแลวเสร็จภายในหน่ึงคืน กลา ว คือ 
ไมไดรวมคาดอกเบ้ียเงินกูท่ีตองจายระหวางกอสราง  กรณีถาการกอสรา งลาชากวาแผนคงตองมีตนทุนคา
กอสรางท่ีเปล่ียนไปดวย   ผูสนใจสามารถหาอานเ พ่ิม เ ติมจาก http://www2.dede.go.th/webpage/met-ec.htm 
(วิธีการคํานวณมูลคาทางเศรษฐศาสตร)  และ  http://www.tint.or.th/nkc/nkc5004/nkc5004b.html (ตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟาดวยพลังนิวเคลียร ) 
 อยางไรก็ตามมีรายงานวาโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว ท่ีผานมาไมปรากฏ
อันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  ขอยกตัวอยางเหตุการณท่ีนาสนใจศึกษาในประเทศญ่ีปุนและไตหวัน  ในป 
พ.ศ. 2538  เกิดแผนดินไหวในเมืองโกเบและโอซากา  ( Kobe-Osaka earthquake) ประเทศญ่ีปุนโดยไม ทํา ให
โรงไฟฟานิวเคลียร 3 แหงของบริษัท คันไซอิเลกทริก (Kansai Electric) ซ่ึงใชงานเคร่ืองปฏิกรณนิว เคลียรแบบ 
PWR เกิดความเสียหาย ตอมาในป พ.ศ. 2542 เ กิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด 7.3 ริกเตอร  บริเวณ พ้ืนท่ี
ตอนกลางของเกาะไตหวัน ทําใหเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร 3 หนวย ท่ี  Chinshan และ  Kuosheng ทางตอนเหนือ
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ของเกาะดับเคร่ืองลงโดยอัตโนมัติและไมเกิดอันตราย ภายหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหวท่ีเมืองโกเบและโอซา
การทําใหเกิดการประชุมเพ่ือทบทวนระบบความปลอดภัยของอุปกรณนิวเคลียรโดยหนวย งานนิว เคลียรสากล
หลายหนวยงาน  จึงมีขอกําหนดปรับปรุงการออกแบบเคร่ืองปฏิกรณของโรงไฟฟา นิว เคลียรใหทนทานตอ
แผนดินไหวขนาดใหญข้ึน  จนเกิดขอสรุปวาแบบของโรงไฟฟา ท่ีจะสรา งใหมตองสามารถทํา ใหโรงไฟฟา
นิวเคลียรยังคงปลอดภัยอยูไดขณะแผนดินไหวในระดับความแรงสูงระดับ 7.75 ริกเตอร (หมายเหตุ  ผู เ ขียนขอ
เสนอใหผูท่ีเก่ียวของโปรดนําขอมูลประเด็นความปลอดภัยจากแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศเ พ่ือน
บานมานําเสนอเพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนประกอบการตัดสินใจเลือกสรางโรงไฟฟานิวเคลียรดวย   แตตาม
หลักฐานท่ีปรากฏคาดวาประเทศไทยไมพบแผนดินไหวระดับ 6 – 7 ริกเตอรอยางแนนอน) 
 

        
รูปท่ี 4   ภาพอาคารท่ีเสียหายจากแผนดินไหวท่ีเมืองโกเบ เมื่อ 17 มกราคม 1995 

 
โรงไฟฟานิวเคลียรทางเลือกการผลิตไฟฟาเพื่อชวยลดปญหาโลกรอน 
  ปญหาการการขาดแคลนพลังงานของโลกและปญหาโลกรอนสงผลกระทบมากมาย  หลายฝา ย เ ร่ิม หัน
มาสนใจจัดหาพลังงานทดแทน พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานชนิดหน่ึงท่ีถูกกลา ว ถึง  ขอมูลจากการศึกษา
ปญหาโลกรอน เสนอวาการผลิตไฟฟาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเพ่ิมการปลอยกาซ  GHG มากท่ีสุด ( เ ทียบ
กับกิจกรรมอ่ืนของมนุษย)  รวมท้ังสงผลกระทบตอการเกิดปญหาโลกรอนนอย ท่ีสุด ( สําหรับการผลิตไฟฟา
ขนาดใหญ)   
หมายเหตุ ผูสนใจขอมูลการปลอยกาซ GHG ของการผลิตไฟฟาจากเ ช้ือเพลิงตา งๆ   สามารถสืบคนจาก 
http://www.world-nuclear.org/info/inf100.html   
 ขณะเดียวกันขอมูลงานวิจัยรายงานอีกวา  ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ.  2030)  ปริมาณความตองการ
พลังงานของโลกจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 45 และ ความตองการไฟฟาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 75  จากขอมูลดังกลา วขา งตน
ทําใหนานาประเทศเห็นความจําเปนตองนําโรงไฟฟานิวเคลียรมาใชเปนการเรงดวน นอกจากเพ่ือลดการถูกปรับ  
การซื้อขายกาซ GHG แลว ยังสามารถยืดเวลาความเสี่ยงจากมหันตภัยท่ีเกิดจากปญหาโลกรอนอีกดวย  
  จากสถิติพบวาประเทศยานเอเชียมีอัตราการใชพลังงานสูงกวาประเทศในยานอ่ืนของโลก  ท้ัง น้ีกลุม
ดังกลาวไดเลือกนําโรงไฟฟานิวเคลียรมาใชงานแลว ไดแก  จีน และ อินเดีย  สวนอีกหลายประเทศในเอเ ชีย เ ร่ิม
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สนใจจะใชงานโรงไฟฟานิวเคลียรแลว ตัวอยางเชน  เชน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  เวียดนาม  และ ไทย  เปนตน   
ขอมูลโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีอยูระหวางการกอสรางระหวางป พ.ศ. 2549 – 2553  แสดงไวในตารางท่ี 1  
หมายเหตุ  ผูสนใจขอมูลแผนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรของประ เทศตา งๆท่ัวโลก สามารถสืบคนจาก  
เวปไซต  http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html 
ตารางท่ี 1       ขอมูลโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีอยูระหวางการกอสรางระหวางป พ.ศ. 2549 – 2555 
    ท่ีมา : http://www.nst.or.th/article/article494/article49407.htm 

ปท่ีเริ่มเดินเครื่อง ประเทศ,  
หนวยงาน 

ช่ือเครื่องปฏิกรณ  ชนิด 
กําลังผลิตไฟฟา  

MWe (net) 
2549  จีน, CNNC Tianwan 1 PWR  950 
2550 อิหราน, AEOI Bushehr 1 PWR  950 
2550  อินเดีย, NPCIL Tarapur 3 PHWR 490 
2550 จีน, CNNC Tianwan 2 PWR  950 
2550 อินเดีย, NPCIL Rawatbhata 5 PHWR  202 
2550 Romania, SNN Cernavoda 2 PHWR  650 
2550 อินเดีย, NPCIL Kudankulam 1 PWR  950 
2550 อินเดีย, NPCIL Kaiga 3 PHWR  202  
2550 อินเดีย, NPCIL Kaiga 4 PHWR  202 
2550 สหรัฐอเมริกา, TVA Browns Ferry 1 BWR  1065 
2551 อินเดีย, NPCIL Kudankulam 2 PWR  950 
2551 อินเดีย, NPCIL Rawatbhata 6 PHWR  202 
2552  รัสเซีย, Rosenergoatom Volgodonsk 2 PWR  950 
2552  ญ่ีปุน, Hokkaido Tomari 3 PWR 866 
2553 เกาหลี, KHNP Shin Kori 1 PWR  950 
2553 ฟนแลนด , TVO Olkilouto 3 PWR 1600 

2553?  รัสเซีย, Rosenergoatom Balakovo 5 PWR  950 
2553 รัสเซีย, Rosenergoatom Kalinin 4 PWR  950 
2553 อินเดีย, NPCIL Kalpakkam FBR 470 
2553 จีน, Guangdong Lingao 3 PWR  935 
2553 จีน, CNNC Qinshan 6 PWR  650 
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ปท่ีเริ่มเดินเครื่อง ประเทศ,  
หนวยงาน 

ช่ือเครื่องปฏิกรณ  ชนิด 
กําลังผลิตไฟฟา  

MWe (net) 
2553 จีน, CNNC Qinshan 7 PWR 650 
2553 จีน, Taipower Lungmen 1 ABWR  1300 

2553 - 4 จีน, Taipower Lungmen 2 ABWR  1300 
2554 เกาหลี, KHNP Shin Wolsong 1 PWR  950 
2554  จีน, Guangdong Lingao 4 PWR  935 
2554  ปากีสถาน, PAEC Chashma 2 PWR  300 
2555 เกาหลี, KHNP Shin Wolsong 2 PWR  950 
2555 เกาหลี, KHNP Shin Kori 2 PWR  950 
2555 รัสเซีย, Rosenergoatom Beloyarsk 4 FBR  750 
2555  ญ่ีปุน, Chugoku Shimane 3 PWR  1375 
2555  จีน, CNNC Sanmen 1 & 2 PWR ? 
2555 จีน, CNNC Yangjiang 1 & 2 PWR ? 

  
ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศตางๆในป พ.ศ. 2549 ระบุวาประ เทศท่ีปลอยกาซ  GHG 

สูงสุดลําดับตนๆของโลก ไดแก จีน  สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดีย และ ญ่ีปุน ตามลําดับ  ประเทศไทยจัดอยู ใน
ลําดับท่ี  22  สําหรับประเทศเพ่ือนบานท่ีปลอยกาซ GHG นอยกวาประ เทศไทย  ไดแก  มา เลเซีย  เ วียดนาม  
สิงคโปร  พมา และ ลาว   สวนประเทศเพ่ือนบานท่ีปลอยกาซ GHG มากกวาประเทศไทย  ไดแก  เกาหลี และ 
อินโดนีเซีย 
 ถาพิจารณาจากขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกและขอมูลจํานวนโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีอยูระหวา งการ
กอสรางระหวางป พ.ศ. 2549 – 2558  จะเห็นวานานาประเทศมีความต่ืนตัวในการนําโรงไฟฟา นิว เคลียรมา ใช
แลวหลายประเทศ  โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความจําเปนตองลดการปลอยกาซ GHG เชน จีน  อินเ ดีย   ญ่ีปุน ซ่ึง
เปนประเทศท่ีปลอยกาซ GHG ลําดับตนๆ ของโลก ในขณะเดียวกันประเทศเ พ่ือนบานท่ีมีการใชโรงไฟฟา
นิวเคลียรอยูแลว ไดแก  เกาหลี  สําหรับขอมูลประ เทศท่ีมีแผนจะสรา ง  (ขอมูลจาก http://www.world-
nuclear.org/info/reactors.html )  รายงานวามีประเทศเพ่ือนบานท่ีมีแผนกอสรางโรงไฟฟา ไดแก เวียดนาม และ 
มาเลเซีย 

สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดแผนการสรา งโรงไฟฟา นิว เคลียรมาแลว ต้ังแตป  พ.ศ. 2519 โดย
กําหนดแผนกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 600 เมกะวัตต ท่ีอาวไผ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี แตมีการ
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คัดคานจากประชาชนทําใหรัฐบาลตัดสินใจลมเลิกโครงการไปในท่ีสุด ตอมารัฐบาลไดกําหนดใหมีการวางแผน
ใชงานโรงไฟฟานิวเคลียรอีกเปนคร้ังท่ี 2  โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดจัดต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิว เคลียร   กําหนดให เสนอผลการศึกษาตอ
รัฐบาลภายในป พ.ศ. 2553  ตารางท่ี 2 เปนขอมูลแสดงแผนงานการดํา เ นินโครงการโรงไฟฟา นิว เคลียรของ
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2550-2564  ขอมูลจากตารางแสดงวาข้ันตอนตางๆ  ต้ังแตเร่ิมดําเนินการจนสามารถ
เดินเคร่ืองผลิตไฟฟาไดมีระยะเวลาประมาณ 13-14  ป  ท้ังน้ีถาโครงการเสร็จส้ินจะสามารถใชงานผลิตไฟฟา
นาน 50 - 60 ป (ข้ึนกับเทคโนโลยีและชนิดโรงไฟฟาท่ีเลือกใช) 

ตารางท่ี 2   แผนงานโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2564 

ระยะท่ี 0.1  (1  ป) พ.ศ. 2550 เตรียมการข้ันตน 
ระยะท่ี1 (3  ป) พ.ศ. 2551 - 2553 เตรียมเร่ิมโครงการ 

เสนอรัฐบาลเพ่ืออนุมัติโครงการ 
ระยะท่ี 2 (3  ป) พ.ศ. 2554 - 2556 ดําเนินโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร  
ระยะท่ี 3 (6  ป) พ.ศ. 2557 - 2562 กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
ระยะท่ี 4 (2  ป) พ.ศ. 2563 - 2564 เดินเคร่ืองโรงไฟฟานิวเคลียร 

 
บทสรุป  

ผลจากพิธีสารเกียวโตเพ่ือลดปญหาโลกรอนตลอดจนขอมูลทางวิชาการตา งๆ   มีสาระสํา คัญเสนอวา  
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟานิวเคลียร  เปนปจจัยสําคัญหน่ึงของการลดมหันตภัยโลกรอน โรงไฟฟา
นิวเคลียรทําใหมีความหวังวาจะมีไฟฟาใชโดยไมขาดแคลน  และความหวังวา ในอนาคตจะเ กิดเทคโนโลยี
โรงไฟฟานิวเคลียรยุคใหมท่ีสามารถนํากากเช้ือเพลิงนิวเคลียรกลับมาใชงานได อีก (advanced nuclear system 
capable of breeding fissile nuclear fuel)  ซ่ึงทําใหสามารถลดปญหาการกําจัดกากเช้ือเพลิงนิวเคลียรท่ีมีอยูตาม
โรงไฟฟาท่ีใชงานแลวได  ส่ิงดังกลาวมาน้ีอาจเปนปจจัยสําคัญทําใหประเทศตางๆ  วางแผนการใชโรงไฟฟา
นิวเคลียรเพ่ิมข้ึนมากระหวางป พ.ศ. 2549 – 2558 

สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดแผนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมาแลวรวม 2 คร้ัง  คร้ังแรกกําหนด
แผนกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 600 เมกะวัตต ท่ีอาวไผ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โดยโครงการถูก
ระงับไปต้ังแตป พ.ศ. 2519 สวนแผนการสรางโรงไฟฟานิว เคลียรคร้ังท่ี  2 จะมีการเสนอรัฐบาลเ พ่ืออนุมั ติ
โครงการภายในป พ.ศ. 2553  อาจกลาวไดวาโครงการใชงานโรงไฟฟานิวเคลียร มีข้ันตอนการดํา เ นินการกอน
ใชงานนานถึง 13-14 ป และสามารถใชงานเดินเคร่ืองเ พ่ือผลิตไฟฟา เปนเวลาประมาณ  50 - 60 ป  ( ข้ึนกับ
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เทคโนโลยีและชนิดโรงไฟฟาท่ีเลือกใช)  การจัดสรางโรงไฟฟานิวเคลียรตองใชเงินลงทุนสูงมาก แตจะ ทํา ให
พลังงานไฟฟามีเสถียรภาพและใชงานไดนาน  เน่ืองจากไมมีคาใชจายดานเช้ือเพลิงและสามารถเ ดินเคร่ืองได
ตอเน่ืองยาวนานโดยไมตองหยุดการเดินเคร่ืองเปนระยะ 1 – 2 ป  ดังน้ันไมวาจะ เปนการจัดต้ังแผนการอยา ง
เล่ือนลอย หรือ การยกเลิกแผนการโดยปราศจากเหตุผล  อาจเปนส่ิงท่ีตองทบทวนเปนอยางยิ่ง 

ประเทศไทยมีผูมีความรูความสามารถมากมาย   ถาเรารวมแรงรวมใจผนึกกําลังศึกษาจากบทเ รียนใน
อดีตการจัดต้ังโรงไฟฟาคร้ังท่ี 1 และ ศึกษาบทเรียนการใชงานโรงไฟฟานิวเคลียรจากนานาประเทศซึ่งใชงานอยู
แลวรวมมากกวา 30 ประเทศ  คําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทย....ไมไกลเกินฝน 

ยังไมสายเกินไป....มิเชนน้ัน  ลูกหลานอาจพบโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศไทยคร้ังท่ี   3, 4 , 5 ,……
หลังจากเราไมอยูบนโลกใบน้ีอีกแลว  

คําถามท่ีตองการคําตอบ คือ  “ประเทศไทยควรเลือกใชโรงไฟฟานิวเคลียรหรือไม ??? ”    

 

เอกสารอางอิง  

1. http://www2.dede.go.th/webpage/met-ec.htm 
2. http://www.tint.or.th/nkc/nkc5004/nkc5004b.html  
3. http://www.world-nuclear.org/info/inf100. html   
4. http://www.nst.or.th/article/article494/article49407.htm  
5. http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html 
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ปุยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน และการลดปญหาสิ่งแวดล อม 
 

         ภัทรา  เพงธรรมกีรติ1 อภิชาต  โหมดตาด2 และ เชิดชัย  โพธ์ิศรี3 
 
 

ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารท่ีมักพบวาขาดแคลนในดินเขตรอนช้ืน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรอยางตอเน่ือง (Sanchez, 1976) พ้ืนท่ีเพาะปลูกเหลาน้ีจําเปนตองมีการใสปุยไนโตรเจนเ พ่ือ
รักษาและเพ่ิมผลผลิต ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนช้ืนท่ีมักประสบปญหาความเสื่อมโทรมดิน รวมถึง
การขาดความอุดมสมบูรณดิน ทําใหมีการใสปุยในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนปริมาณมาก ขอมูลจากกรมเศรษฐกิจ
การเกษตร (2553) ช้ีวาไทยมีการนําเขาปุยเคมีเปนปริมาณ 3.9 ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท และมี
แนวโนมการนําเขาปุยเพ่ิมอยางตอเน่ือง ต้ังแตป พ.ศ. 2537-2552 (ภาพท่ี 1) โดยท่ัวไปปุยไนโตรเจนท่ีใสลงดิน
น้ันถูกพืชนํามาใชไดเพียงบางสวนเทาน้ัน โดยประมาณ รอยละ 10-20 หรือไมเกินกวารอยละ 50 ของปริมาณปุย
ท่ีใช (Chen et al., 2008) และปุยไนโตรเจนท่ีเติมลงในพ้ืนท่ีปลูกพืชบางสวนจะสูญเสียอยา งรวดเ ร็วไปกับ
ส่ิงแวดลอมท้ังทางนํ้าและอากาศ  ดังน้ันเกษตรกรจึงใสปุยมากเ กินความตองการของพืชเ พ่ือชดเชย กับการ
สูญเสียไนโตรเจน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดวยเหตุน้ี จึงทําใหประสิทธิภาพการใชไนโตรเจนของพืช 
(nitrogen use efficiency) มีคาคอนขางตํ่า และเปนสาเหตุใหตองเสียคาปุยสูงเกินความจําเปนและไมคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจ  

สาเหตุหลักของการสูญเสียปุยไนโตรเจนเกิดจากอัตราการปลอยไนโตรเจนจากปุย ท่ีไมสอดคลองกับ
ความตองการของพืชหรือการดูดซับของรากพืช ทําใหไนโตรเจนสวนเกินสูญเสีย ไปกับกระบวนการตา งๆใน
ดิน โดยปกติเมื่อใสปุยไนโตรเจนในรูปยูเรียลงดินแลว เอ็นไซมยูเรียเอส (urease) ในดินและเศษซากพืชจะยอย
สลายยูเรียออกเปนคารบอนไดออกไซด กับแอมโมเ นีย ท่ีพืชจะใชงานตอไป  สวนปุย ไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียม ( +

4NH ) และไนเตรทจะละลายอยางรวดเร็วกับนํ้าในดินและใหรากพืชดูดซับไปใชงานได แตหาก
การปลดปลอยยูเรีย แอมโมเนียม และไนเตรท ออกมาจากปุยดวยอัตราท่ีเร็วเกินกวาอัตราท่ีพืชจะใชประโยชน
ไดทัน จะทําใหสูญเสียปุยไนโตรเจน โดยยูเรียจะถูกยอยสลายและปลดปลอยแอมโมเนีย  (NH3)  ซ่ึงสวนหน่ึง
ระเหยไปกับอากาศ (ammonia volatilization) หรือเปล่ียนรูปตอไปเปนไนเตรทและสูญเสีย ไปกับนํ้า ใต ดิน 
รวมถึงเปล่ียนรูปเปนไนตรัสออกไซดหรือกาซไนโตรเจนท่ีปลอยออกสูบรรยากาศ 
  

1หนวยวิจยัเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ET unit) ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ 10900 

2ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ 10900  
3สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก 65000  
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ภาพท่ี 1 ปริมาณปุยเคมีท่ีนํา เขาประเทศไทย (จุด) และเสนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณปุยท่ีนําเขา  
ตั้งแตป พ.ศ. 2537-2552 (ดัดแปลงจากขอมูลของกรมเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

 
นอกจากน้ี ไนโตรเจนสวนเกินหรือท่ีสูญเสีย น้ี กอให เ กิดปญหาสิ่ งแวดลอมดานตา งๆ  ไดแก  ( 1)  

ไนเตรท ( −
3NO )  ท่ีเกินพอถูกชะละลายลงสูแหลงนํ้าผิวดิน กอใหเกิดปญหาภาวะธา ตุอาหารเ กินในแหลงนํ้า 

(eutrophication) และทําใหพืชนํ้าเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและกอใหเกิดปญหามลพิษทางนํ้า (2) ไนเตรทถูกชะ
และเคล่ือนท่ีลึกลงไปในดิน ทําใหเกิดการสะสมอยูในนํ้าใตดิน และหากมีการนํานํ้าใตดินท่ีปนเปอนไนเตรทมา
ใชในการอุปโภคบริโภค อาจทําใหมีความเสี่ยงตอความเปนพิษของไนเตรท เชน ปญหาไนเตรทท่ีเปนพิษตอ
ทารก (baby blue syndrome) และ (3) ไนโตรเจนยังอาจถูกเปล่ียนรูปดวยกระบวนการชีว เคมีของจุ ลินทรีย ดิน
และปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญ คือ ไนตรัสออกไซด (N2O) ผานกระบวนการไนตริฟ เคช่ัน ( nitrification) 
และดีไนตริฟเคช่ัน (denitrification) ออกสูบรรยากาศ โดยท่ีไนตรัสออกไซด ร่ัวจากกระบวนการท้ังสองใน
ลักษณะท่ีร่ัว (leak) ผานรูออกจากทอ (hole of pipe) (ภาพท่ี 2) โดยกาซไนตรัสออกไซดน้ีเปนสา เหตุหน่ึงของ
การเกิดภาวะโลกรอนท่ีคาศักยภาพในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน (global warming potential) ท่ีสูงเ กือบ  300 
เทาของกาซคารบอนไดออกไซด และยังเปนกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรเปนแหลงกํา เ นิดหลัก โดย
สัดสวนไนตรัสออกไซด ท่ีปลดปลอยจากดิน คิดเปนรอยละ  65 ของปริมาณไนตรัสออกไซด ท้ังหมดท่ี
ปลดปลอยท่ัวโลก (Smith et al., 1998)  
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ภาพท่ี  2  การรั่วของไนตรัสออกไซดออกจากรูของทอท่ีแทนกระบวนการไนตริฟเคชั่นและดีไนตริฟเคชั่น 

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนของพืช ทําไดโดยการควบคุมปจจัย ท่ีมีผลตอกระบวนการ

เปล่ียนรูปตางๆของปุยไนโตรเจนอีกดวย โดยปจจัยท่ีมีผล ไดแก รูปของปุยท่ีใช วิธีการใสปุย  และระบบนิเวศ
เกษตร (เชน ความช้ืนดินและอุณหภูมิดิน รูปแบบการปลูกพืช) เปนตน ชนิดของปุย และการแบงใส ปุย  ( split 
application) มีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไนโตรเจนของพืชได  ( Ankumah et al., 2003; Vallejo et al., 
2006) โดยนิยมแบงใสปุยในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปน 2-3 คร้ัง ของแตละรอบการเพาะปลูก โดยใหปุย เปนปริมาณ
นอยในแตละคร้ังท่ีสอดคลองกับความตองการของพืช แตการแบงใสปุยน้ีมีขอจํากัด คือ ทําใหเสียคา ใชจ า ยดาน
แรงงานและเสียเวลาในการดําเนินการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไนโตรเจนของพืชยังทํา ไดโดยการใช
ปุยอินทรียทดแทนหรือรวมกับปุยเคมี โดยปุยอินทรียจะคอยๆปลดปลอยไนโตรเจนทีละนอยตามเวลาซึ่ งจะตรง
กับความตองการไนโตรเจนของพืชมากกวาปุยเคมี แตมีปญหาคุณภาพและความสม่ําเสมอของธาตุอาหารในปุย
อินทรียและปริมาณคารบอนอินทรียท่ีอยูในปุยอินทรียจะเปนแหลงคารบอนใหแกกระบวนการดีไนตริฟ เคช่ันท่ี
สงเสริมการผลิตกาซไนตรัสออกไซดสูบรรยากาศ  
 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ คือ การชะลอการเปล่ียน
รูปของไนโตรเจน ซ่ึงจะทําใหปุยไนโตรเจนคงคางอยูในดินไดยาวนานข้ึน และยังชะลอการสูญเสีย ไนโตรเจน
ในสิ่งแวดลอมไดอีกดวย โดยการเปล่ียนรูปของไนโตรเจนเกิดจากหลายกระบวนการ โดย เฉพาะกระบวนการ
ไนตริฟเคช่ัน ซ่ึงหากสามารถชะลอกระบวนการไนตริฟเคช่ัน จะชวยลดอัตราการเปล่ียนรูปของแอมโมเ นียม 
(NH4

+) เปนไนเตรท จะชวยลดการสูญเสียไนเตรทไปกับนํ้าและอากาศ (ในรูปกาซไนโตรเจน) ผานกระบวนดี
ไนตริฟเคช่ันน่ันเอง และอีกกระบวนการท่ีสําคัญ คือ การเปล่ียนรูปของยูเรียไปเปนแอมโมเ นียมดวย เ อ็นไซม 
ยูรีเอส (urease enzyme) ในดิน ท่ีหากสามารถชะลอการเปล่ียนรูปของยูเรียได จะชวยลดการสูญเสีย ยู เ รีย ต้ังแต
ตนทางน่ันเอง ดังน้ันการศึกษาเพ่ือหาสารยับยั้งกระบวนการเปล่ียนรูปของไนโตรเจน จึงมีความสํา คัญท่ีจะชวย
เพ่ิมระยะเวลาใหปุยเคมีคงอยูในพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดยาวนานข้ึน และลดความเสี่ยงในการปลอย สูธรรมชา ติให
ตํ่าลง  

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาสารท่ีใชเคลือบปุย เพ่ือลดอัตราการละลายของปุยหรือลดอัตราการเปล่ียนรูป
ของไนโตรเจนท่ีชวยลดการสูญเสียปุยไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปุยละลายชา (slow release fertilizer)  ซ่ึงเปน
ปุยเคมีท่ีเคลือบดวยสารประกอบหรือพอลิเมอร ท่ีลดการละลายของปุย  และ  enhanced efficiency fertilizer 
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(EEF) โดยสารเคลือบปุย EEF ท่ีสําคัญ ไดแก สารยับยั้ งปฏิ กิริย า ไนตริฟ เคช่ัน ( nitrification inhibitor) เชน 
dicyandiamide (DCD)  ท่ีชะลอการเปล่ียนรูปของแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมไปเปนไนเตรท  และสารยับยั้ ง
การทํา งานของเ อ็นไซมยู เ รีย เอส  ( urease inhibitor)  เชน N-(n-butyl) phosphoric triamide (NBPT) และ 
cyclohexylphosphoric triamide ท่ีชะลอการเปล่ียนรูปของปุย ยู เ รีย เปนแอมโมเ นีย  จึงทํา ใหการปลดปลอย
ไนโตรเจนจากปุยเปนไปอยางชาๆและสอดคลองกับความตองการของพืชมากยิ่งข้ึน และยังชวยลดการปลอย
กาซไนตรัสออกไซดไดอยางมีประสิทธิภาพ (Akiyama et al., 2000; Chen et al., 2008; Vallejo et al., 2006) แต
มีอายุการใชงานของปุยท่ีส้ันและอาจทําใหปุยมีราคา ท่ีสูงข้ึน และตัวอยา งงานศึกษาของ  Pengthamkeerati 
(2009) พบวาการใชปุยท่ีผสมสารยับยั้งเอ็นไซมยูริเอสท่ีมีช่ือทางการคาวา Green urea 14 (ผสมสาร NBPT) ใน
ดินทดลองท่ีไมมีและมีการใสซังขาวสาลี ชวยชะลอการเปล่ียนรูปของยูเรียไปเปนแอมโมเนียม  ไนไตรท  และ
ไนเตรท ไดอยางมีประสิทธิภาพและดินท่ีใสและไมใสซังขาวสาลีใหผลการชะลอการเปล่ียนรูปของยู เ รีย ใน
ลักษณะท่ีใกลเคียงกัน (ภาพท่ี 3) การศึกษาของ Freney et al.  (1995) พบวาสารท่ีสามารถยับยั้งกระบวนการไน
ตริฟเคช่ันได ดี คือ cyclohexylphosphorictriamide (CHPT) และ  N-(n-butyl)phosphorictriamide (NBPT) ท่ีมี
ความสามารถในการลดการเปล่ียนรูปของไนโตรเจนไดกวารอยละ 90 ซ่ึงชวยชะลอการสูญเสีย ไนโตรเจนใน
ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากสารสังเคราะหแลว ยังมีสารจากวัสดุหรือพืชธรรมชา ติอีกหลายชนิดท่ี
สามารถยับยั้งกระบวนการไนตริฟเคช่ันได เชน สารสกัดจากสะเดา สารสกัดจากตนยุคาลิปตัส  ( เดชชัย ,  2532) 
เปนตน 

 
ดังน้ัน การใชปุยไนโตรเจนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีสูง  ควบคู กับการลดการสูญเสีย

ไนโตรเจนไปกับส่ิงแวดลอมจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุยไนโตรเจนในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
จะชวยลดการสูญเสียปุยท่ีมีผลดีท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และอาจชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ี
เปนสาเหตุของภาวะโลกรอน 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 

 

หนา 56 
 

 

A. Wheat - no stubble

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 5 10 15

days

Ur
ea

-N
 (u

g/
g 

so
il)

D. Wheat + stubble

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 5 10 15

days

U
re

a-
N

 (u
g/

g 
so

il)

B.  Wheat
     - no stubble

0
100
200
300
400
500
600
700

0 5 10 15

days

N
H4

+-
N

 (u
g/

g 
so

il)

u rea, 25oC

urea + N BPT, 25oC

E. Wheat + stubble

0
100

200

300

400
500

600

700

0 5 10 15
days

NH
4+

-N
 (u

g/
g 

so
il)

C. Wheat - no stubble

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 5 10 15

days

N
O

3+
NO

2-
N

 (u
g/

g 
so

il)

F. Wheat + stubble

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 5 10 15
days

N
O

3+
NO

2 
-N

 (u
g/

g 
so

il)

ภาพท่ี 3  ปริมาณยูเรีย (A & D) ปริมาณแอมโมเนียม (B & E) และไนไตรทและไนเตรท (C & F) ในดินท่ีไดรับผลของสาร
ยับยั้งเอ็นไซมยูริเอส ท่ีอุณหภูมิการบม 25oC และระหวางการบมดินเปนเวลา 14 วัน โดยดินท่ีศึกษาไมมีและมกีารใสซังขาว

สาลี (เสน แสดงคาการเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  (ดัดแปลงจาก Pengthamkeerati (2009)) 
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การปล ูกตนไม กบั การแกปญหาโลกรอน! 
 

รุงเพชร   แข็งแรง1 
 

 
 
รูปท่ี 1  ตนไมชวยดูดซับคารบอนไดออกไซดจากอากาศเพือ่ลดปญหาโลกรอนแตอยาลืมวาตนไมตองการนํ้าเปนปริมาณมาก  

(ท่ีมา : http://www.abc.net.au/environment/articles/2010/02/09/2813980.htm) 
 

 ดังท่ี เ รา ๆ  ทานๆ  ไดท รา บกันแลว วา  ท่ัว โลกมีก ารณรง คให มีก ารป ลูกตนไ ม เ พ่ือดู ดจั บ
คารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสาเหตุของการเปล่ียนแปลงช้ันบรรยากาศท่ีหอหุมโลกท่ีเปนปญหา ทํา ให เ กิดภาวะ
โลกรอนข้ึน  คณะกรรมการแกไขปญหาโลกรอนของออสเตรเ ลีย  ( The Liberal Party's climate change policy) 
จึงไดออกประกาศเชิญชวนใหรวมกันปลูกตนไมจํานวน 20 ลานตนเพ่ือชดเชย กับปริมาณการปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ท่ีประ เทศออสเตรเ ลียปลดปลอยออกสู ช้ันบรรยากาศของโลก  แต  Derek Eamus  
นักสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiologist) และนักสรีรวิทยาทางดานนิเวศวิทย า  ( Ecophysiologist)  ของ  UTS 
(University of Technology Sydney) แยงวามันอาจไมใชการแกปญหาน้ี เพราะหากพิจารณา ถึงปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ีจะถูกดูดจับไวจากการปลูกตนไม 20 ลานตนน้ัน จะพบวา เมื่อคํานวณจากตนไมท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของลําตน 50 เซนติเมตร (ขนาดมาตรฐานตนไมใหญ) จํานวน 20 ลานตน  พบวาแตละตนจะ
ดูดกาซคารบอนไดออกไซดไปเปล่ียนเปนเน้ือไมไดประมาณ 341 กิโลกรัมซ่ึงคร่ึงหน่ึง (170 กิโลกรัม )  เปนธา ตุ
คารบอน ดังสมการ   

 1 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก, 65000 
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CO2 + H2O ----------แสง--------> C6H12O6 + O2 

 เน่ืองจาก  170 kg carbon = 14166 mol  และ carbondioxide 1 mol = 44 g 

 จึงเทียบเทากับ 623 กิโลกรัมของคารบอนไดออกไซด  (14166 x 44 = 623304 กรัม ) 

 ดังน้ัน เมื่อคํานวณจากการปลูกตนไม จํานวน 20 ลานตน เมื่อตนไมโตไดขนาดเสนผา ศูนยกลาง  50 
เซนติเมตร  จะไดผลการเก็บกักคารบอนไดออกไซดไดรวม 12 ลานตัน  ซ่ึงจะตองใชเวลาหลายป ท่ีจะใหตนไม
โตจนไดขนาด 50 เซนติเมตร  หากสมมติวาตองใชเวลา  10 ป  และตนไมมีการเจ ริญเ ติบโตสม่ํ า เสมอ น่ัน
หมายความวาคารบอนไดออกไซดจะถูกดูดซับได 1.2 ลานตันตอป เมื่อเราปลูกตนไม 20 ลานตน ซ่ึงแนนอนวา
เปนจํานวนตนไมท่ีไมนอยทีเดียว  ขณะน้ีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของประ เทศ
ออสเตรเลียมีจํานวน 400 ลานตันตอป  สรุปวาการปลูกตนไม 20 ลานตนน้ัน จะดูดซับคารบอนไดออกไซดได 
0.3 เปอรเซ็นตตอปเทาน้ัน   

 
 

รูปท่ี 2  การสังเคราะหดวยแสง 
(ท่ีมา : http://www.ttp.ac.th/~sciences/science/main_body1.html) 

 เมื่อมีการปลูกตนไม  แนนอนวามันตองมีการลําเลีย งนํ้าของพืชเ กิดข้ึนดวย   พบวาการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด ทุก ๆ 1 โมเลกุล น้ัน  ตองมีการระเหยนํ้าเกิดข้ึน และมีการสูญเสียนํ้าสูบรรยากาศถึง  150 – 
1000 โมเลกุล  นอกจากน้ันประเทศออสเตรเลียยังมีพ้ืนท่ีแหงแลงท่ีมีปญหาการขาดแคลนนํ้า  ประชากรมีความ
ตองการใชนํ้าเพ่ิมมากข้ึน หากมีการปลูกตนไม 20 ลานตน ดังกลาวขางตนก็จะยิ่งทําใหปญหา เ ก่ีย ว กับนํ้าจะยิ่ ง
รุนแรงมากข้ึน   



วารสารวิทยาศาสตร    2553 

 

หนา 60 
 

 การดูดซับคารบอนไดออกไซดของใบพืช จะเกิดข้ึนไดเมื่อปากใบ (stoma)  เปด  และการเปดปดของ
ปากใบจะถูกกระตุนโดยแสงอา ทิตย   จากน้ันจึงจะ เ กิดขบวนการสังเคราะหดวยแสงซึ่ ง เปนการตรึง
คารบอนไดออกไซดเก็บไวในรูปของสารอินทรียในพืชทําใหพืชเจริญเติบโต ในขณะท่ีมีการเปดของปากใบ 
(จํานวนปากใบมีจํานวนนับพันตอพ้ืนท่ีหน่ึงตารางเซนติเมตรของใบ) พลังงานจากแสงอาทิตยจะทําใหนํ้าระ เหย
ออกจากปากไบแลวแพรออกสูอากาศในช้ัน บรรยากาศ เรียกขบวนการน้ีวา การคายนํ้าของพืช (transpiration)   

 
 

รูปท่ี 3  โครงสรางภาคตัดขวางของใบพืช 
(ท่ีมา : http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/101396/66079/ 

Structures-of-a-leaf-The-epidermis-is-often-covered-with) 

 ในการตรึงคารบอนไดออกไซด 1 โมเลกุล จะมีการสูญเสียนํ้า 150 โมเลกุลโดยประมาณ  ดังน้ันในการ
สังเคราะหแสงจะมีอัตราสวนการตรึงคารบอนไดออกไซด : การสูญเสียนํ้า เทากับ 1 : 150  และปริมาณคารบอน
ท่ีถูกตรึงไวน้ีจะถูกใชไปประมาณคร่ึงหน่ึงในขบวนการหายใจ (respiration) ซ่ึงขบวนการหายใจจะเปนการเผา
ผลาญสารอาหาร เกิดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศอีกคร้ังน่ันเอง  น่ันหมายความวา 
ทุกๆ 1 โมเลกุลของกาซคารบอนไดออกไซดเมื่อถูกตรึงไวจะมีการสูญเสีย นํ้าประมาณ  300 โมเลกุลจากดิน  
ดังน้ัน ถาพืชมีอัตราการคายนํ้า 1 มิลลิเมตรตอวันตอพ้ืนดิน 1 ตารางเมตร  จะคิดเปนการสูญเสีย นํ้า  เทา กับ  365 
ลานลิตรตอปทีเดียว  หรือสําหรับพ้ืนท่ีขนาด 100 ตารางกิโลเมตรก็จะมีการสูญเสีย นํ้า  36. 5 พันลานลิตรตอป 
นับเปนปริมาณมากขนาดเทากับสระวายนํ้ามาตรฐานโอลิมปคถึง 14,000 แหง 
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 ผลกระทบตอแหลงนํ้าท่ีอาจจะเกิดตามมาเมื่อมีการปลูกพืช 20 ลานตนดังกลาว  คือการหมุนเวียนของ
ปริมาณนํ้าในดิน  เมื่อมีฝนท่ีตกลงบนแผนดิน สวนหน่ึงจะซึมลงสูใตผิวดินและไหลลงสูทะ เล มหาสมุทร อีก
สวนหน่ึงไหลไปตามพ้ืนดินลงสูแมนํ้า ลําธารและมหาสมุทรและพรอม ท่ีจะ เ ร่ิมวัฏจักรใหม อีกคร้ังดวยการ
ระเหยเปนไอกลายเปนเมฆท่ีเมื่อกล่ันตัวก็จะเปนฝนท่ีตกลงบนแผนดิน นํ้าท่ีซึมผานช้ันดินลงสูใตผิวดิน เ รียกวา 
นํ้าซึมผาน (infiltration) และกลายเปนนํ้าบาดาลหรือนํ้าใตดิน (groundwater) ตอไป ถาปริมาณฝนท่ีตกมากกวา
ความสามารถในการดูดซับของแผนดิน นํ้าสวนท่ีเหลือจะไหลไปตามผิวดิน เรียกวา นํ้าไหลผาน ( runoff) ลงสู
แมนํ้า ลําธาร และมหาสมุทร นํ้าท่ีอยูในดินบางสวนพืชจะดูดไปใชงานและคายกลับคืนสูบรรย ากาศดวย
กระบวนการคายนํ้า (transpiration) และบางสวนจะระเหย (evaporation) โดยตรงกลับสูบรรยากาศเชนเ ดียว กับ
นํ้าท่ีอยูในแมนํ้า ลําธาร ดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4  การหมุนเวียนของนํ้า  

(ท่ีมา : http://www.cw42.no/omvann_bedrift.html) 
 

 บริเวณท่ีมีการปลูกพืชไร พ้ืนท่ีดินแหงน้ันก็จะมีการสูญเสียนํ้าในรูปของการคาย นํ้าของพืชนอยกวา
บริเวณท่ีมีการปลูกพืชยืนตน เพราะพืชยืนตนมีการคายนํ้าตลอดป และมีระบบรากลึกจึงสามารถดูดซับนํ้าฝนไว
ไดมาก สวนพืชไรไมไดมีการใชนํ้าตลอดท้ังปและมีระบบรากต้ืนกวาทําใหการดูดซับนํ้ามีนอยกวา   โดยรวม
แลวสัดสวนของปริมาณนํ้าฝนท่ีจะสูญเสียผานการคายนํ้าของพืชจะเกิดมากกวาในพ้ืนดินท่ีมีการปลูกพืชยืนตน  
ทําใหมีนํ้าเหลืออยูในแหลงนํ้า ลําธาร หรือนํ้าใตดินนอยกวาดวย 
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อัตราการคายนํ้าของพืช  ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังน้ี                                                              
1. อุณหภูมิ   อัตราการคายนํ้าแปรผันตามอุณหภูมิ  เพราะอุณหภูมิสูงมีผลทําใหปากใบของพืชเปด ทํา

ใหมีการคายนํ้าออกสูอากาศ  
2. ความช้ืนสัมพัทธ  อัตราการคายนํ้าจะแปรผกผันกับความช้ืนสัมพัทธ  เพราะการระเหยของนํ้าจะ เ กิด

ไดยากถาความช้ืนสัมพัทธสูง                                                                                                                
 3.  กระแสลม   อัตราการคายนํ้าจะสูงข้ึนเมื่อมีกระแสลม  เพราะการเคล่ือนท่ีของอากาศจะทํา ให
ความช้ืนสัมพัทธบริเวณปากใบตํ่าลงเน่ืองจากอากาศท่ีแหงจะมีการเคล่ือนเขามาแทนท่ีอากาศท่ีมีความ ช้ืนสูง
บริเวณปากใบ                                                                                                                              
             4. ความช้ืนในดิน  เมื่อความช้ืนในดินลดลงจะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง   และพืชอาจมี
การท้ิงใบ  เปนผลทําใหอัตราการคายนํ้าก็จะลดนอยลง    

5. ชนิดของพืช  พืชแตละชนิดมีอัตราการคายนํ้า ท่ีแตกตา งกัน  พืชทนแลง  เชน ตะบองเพชร และ          
พืชอวบนํ้า จะมีอัตราการคายนํ้าตํ่ากวาพืชอ่ืนๆ 

 ดังน้ัน การปลูกพืชเพ่ือแกไขปญหาสภาวะโลกรอนน้ัน  เปนเร่ืองท่ีตองทําความ เขา ใจอยา งรอบคอบ 
เพ่ือพิจารณาวาส่ิงท่ีจะไดกับผลท่ีจะเสีย อยางไหนจะมากกวากัน  และการเลือกปลูกตนไมตองคํานึงดวยวา จะ
ปลูกพืชอะไร ท่ีไหน จะสงผลกระทบตอปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าตางๆ อยางไร อีกดวย  
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รูจักเกม (About of game) 
 

อรอุมา   พราโมต1 
 
 คนสวนมากมองเกมวาเปนส่ิงไมดี  มอมเมาเยาวชน ทําใหเสียการเวลา และทรัพยสิน บทความเ ร่ืองน้ี
อยากใหผูอานไดทําความรูจักกับเกม และประโยชนของเกม เพ่ือมองเกมในดานบวก แลวนําเกมไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม 
 
เริ่มตนเกม  
 เกม คือ กิจกรรมของมนุษยเพ่ือประโยชนอยางใดอยางหน่ึง เชน เพ่ือความสนุกสนานบันเ ทิง  เ พ่ือฝก
ทักษะ และเพ่ือการเรียนรู เปนตน เกมมีหลายประเภทโดยแบงตามสื่อหรืออุปกรณ ท่ีใชในการเลน เชน เกม
กระดาน  เกมไพ  เกมการด  เกมบุค  เกมอิเล็กทรอนิกส  ในปจจุบันน้ี เกมอิเล็กทรอนิกส เปนท่ีนิยม  และเปน
อุตสาหกรรมท่ีกําลังเจริญเติบโต 
  
เกมอิเล็กทรอนิกส  
 เกมอิเล็กทรอนิกส ใชเคร่ืองไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเขามาเปนอุปกรณหลักในการเลน มีความหลากหลาย 
และความสมจริง เสมือนผูเลนไดเขาไปเลนอยูในเกม  โดยตัวอุปกรณจะมีความสามารถในการควบคุม  หรือ
เปล่ียนเกมจากเกมหน่ึงไปอีกเกมหน่ึงได  นอกจากอุปกรณแลวส่ิงสําคัญอีกอยางคือ ตัว เกม  หรือท่ีเ รียกกันวา 
วีดีโอเกม (Video Game) ซ่ึงปจจุบันก็คือ ซอฟตแวรชนิดหน่ึง  ท่ีใชภ าษาคอมพิว เตอรตา ง  ๆ  เ ขียนข้ึนตาม
แนวทางของผูสรางเกม วาตองการสรางใหเสมือนจริง หรือตองการสรางแบบเนนกราฟกท้ัง  2 มิ ติ และ  3 มิ ติ 
นอกจากน้ันยังมีการนําเทคนิคดานภาพ โดยใชภาพแอนิเมชันเขามาชวยเพ่ือใหเกิดความสมจริงยิ่งข้ึน  
ประเภทเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส  

1. เกมเคร่ืองพ้ืนฐาน (Console)  เปนอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา ท่ี
ใชในการเลนวิดีโอเกม  โดยแสดงภาพผานทางหนาจอ
โทรทัศน  เกมเคร่ืองพ้ืนฐานประกอบไปดวย ตัว เคร่ืองท่ีใช
สําหรับการประมวลผล  จอยสต๊ิก หรือ คันบังคับ  และตลับ
เกม หรือ แผนเกม ซ่ึงปจจุบันใชส่ือหลายแบบในการเ ก็บ 
เชน ตลับเกม แผนซีดี แผนดีวีดี หรือแผนบลูเรย  ตัวอยา ง
ของเกมเคร่ืองพ้ืนฐาน ไดแก เคร่ืองเลนเกมเพลยสเตชันของ
บริษัทโซน่ี เคร่ือง X-Box ของไมโครซอฟท เปนตน 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงเกมเครื่องพื้นฐาน 

1 สาขาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก, 65000 
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2. เกมเคร่ืองพกพา (Handheld) - คลายกับเกมเคร่ืองพ้ืนฐาน คือ 
มีหนวยประมวลผล หนวยรับขอมูล ท่ีติดอยูบนตัวเคร่ืองซ่ึงมี
ปุมบังคับไมมากนัก และหนวยแสดงผลท่ีปจจุ บันได พัฒนา
เปนจอสี  แตคุณสมบัติโดยรวมอาจดอยกวา  ขอเดนคือเ ร่ือง
การพกพาท่ีสะดวก นํ้าหนักเบา ตลับเกม ( cartridge) มีขนาด
เล็ก มีแบตเตอร่ีท่ีสามารถชารตไฟได  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
เชน  กลองดิจิตอล หรือ จอภาพระบบสัมผัส เพ่ือใหสามารถ
เจาะตลาดในกลุมผูใหญไดเพ่ิมข้ึน ตัวอยา งของเกมเคร่ือง
พกพา ไดแก เคร่ืองเลนเกม  Nintendo DS ของนินเทนโด 
หรือ PSP ของโซน่ี  

รูปท่ี 2 ภาพแสดงเกมเครื่องพกพา 

3. เกมคอมพิวเตอร (PC Games) เปนอุปกรณอิเ ล็กทรอนิกส ท่ี
ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ดวยเหตุท่ีคอมพิว เตอร เปน
อุปกรณ อเ นกประ สง ค  ( Multi Functions) อีก ท้ัง ยัง มี
อุปกรณเสริมอีกมากมายท่ีเขามาชวยพัฒนาการแสดงผล และ
ประสิทธิภาพดานมัลติมีเดีย  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ส่ือท่ีใช
ในการเก็บวีดีโอเกมสวนใหญเปน แผนซีดี แผนดีวี ดี หรือ
แผนบลูเรย  หรือดาวนโหลดทางอินเทอร เ น็ต ปจจุ บันเกม
สามารถเลนผานระบบเครือขา ย  หรือท่ีเ รียกกันวา  เกม
ออนไลน 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงเกมคอมพิวเตอร 

4. เกมตู (Arcade) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เฉพาะ  ถูกสรา ง
เพ่ือความบันเทิง มีวิธีเลนโดยการหยอดเหรียญ โดยสวน
ใหญ จ ะ ต้ั ง อ ยู ในบ ริ เ วณ ธุ ร กิ จ  เ ช น  เ กม เ ซ็น เ ตอร 
หางสรรพสินคา และภัตตาคาร  ตู เ กมมักมีขนาดหนาจอท่ี
ใหญ และมีแผงบังคับแบบเดียวท่ีมีขนาดใหญ เกมประเภทน้ี
มักเปนเกมท่ีเลนจบไดในเวลาอันส้ัน ในปจจุบันมีการพัฒนา
เกมตูไปมาก เกมตูถูกดัดแปลงใหมีความหลากหลายมากข้ึน
ท้ังรูปทรง ท่ีควบคุม และวิธีการเลน 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงเกมตู 
 

 
 
 
 
 
 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 

 

หนา 65 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  www.gamerankings.com   วันท่ี  22  มิ.ย.  2010 
 
 
จากแผนภูมิจะเห็นไดวา นักเลนเกมนิยมเลนเกมบนเกมคอนโซน   เพราะเหตุผลเหลาน้ี 

1. หนวยประมวลผล (GPU) ท่ีพัฒนาโดยบริษัทท่ีผลิตกราฟกการดอยาง NVIDIA หรือ ATI ทํา ใหแสดง
ภาพกราฟกไดสวยสมจริง 

2. หนวยแสดงผล ท่ีใชจอโทรทัศน ดวยหนาจอขนาดใหญและเนนการพัฒนา เทคโนโลยีภ าพเปนทุนอยู
แลว ทําใหไดท้ังภาพและเสียงซ่ึงใหผูเลนรูสึกวาเหมือนไดเขาไปเลนจริง  

3. ตัวเคร่ืองท่ีไมใหญเกินไป สามารถพกพาไปได  และปจจุบัน ทุก ๆ สถานท่ีก็มีโทรทัศนใช 
4. ซอฟตแวรเกมมีมากมาย หาซ้ือไดไมยาก  ราคาถูก  ดูแลงาย   

 
องคประกอบของเกม  

1. ผูเลนตามจํานวนของเกมน้ันๆ ท่ีกําหนด บางเกมหากผูเลนไมครบตามจํานวนก็ไมสามารถเลนได  
2. อุปกรณการเลนเกมน้ันๆ  
3. เปาหมายของเกม ซ่ึงอาจมีเปาหมายเดียวหรือหลายเปาหมาย  
4. กฎ กติกา และแนวทางของเกม ท่ีผูเลนจะตองปฏิบัติตาม 
 

ประเภทของเกมแบงตามลักษณะการเลน 
1. เกมเลนระยะยาว (Long Term)  ลักษณะ คือ ใชเวลาในการจบเกมนาน อาจเปนดวยเน้ือเร่ืองของเกมยาว 

หรือมีดานใหผานมาก ตัวอยางเกมแบบ Long Term เกม Final Fantasy Raknarock Linage  Mario 
Rockman 

 
รูปท่ี 5 แผนภูมิวงกลม แสดงจํานวนเกมท่ีไดรับความนิยม 

ในป 2010โดยเลนผานเครื่องเกมตาง ๆ จากจํานวนเกม 100 เกม 
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2. เกมเลนใชทักษะ (Casual) เวลาท่ีใชในการจบเกมตามความสามารถของผูเลน โดยเกมจะเพ่ิมระดับ
ความยากเร่ือย  ๆจนผูเลนแพไปเอง  ไมเนนการเปล่ียนฉาก อาจมีหรือไมมีการเปล่ียนฉากก็ได ตัวอยาง
เกมแบบ Casual เกมเตอติส เกมยิงไขไดโนเสาร    

3. เกมเลนทันที (Real time) 
ใชเวลาในการจบเกมไมนาน โดยจะมีการกําหนดเวลาเลน อาจมีการแบงฝายเลน โดยเลนไปพรอม ๆ  
กัน การวัดผลแพชนะดูจากภารกิจท่ีทําสําเร็จ เชน ทําลายฐานทัพของอีกฝายได ผูเลนตองใชความคิด
และมีวางแผนแขงกับเวลา ตัวอยางเกมแบบ Real time เชน เกมสตารคราฟ  

4. เกมผลัดกันเลน (Turn base) 
เวลาในการจบเกมข้ึนอยูกับความสามารถของผูเลน โดยเกมลักษะน้ีจะแบงฝาย และแบงเวลากันเลน 
คือ เมื่ออีกฝายเลน อีกฝายตองรอ เกมแบบน้ีผูเลนจะมีเวลาในการคิด วางแผน และตัดสินใจ ตัวอยาง
เกมแบบ  Turn base เกม Heroes of Might and Magic 

ตัวอยางเกม 
 

รูปท่ี 6 เกมเลนระยะยาว รูปท่ี 7 เกมเลนใชทักษะ  รูปท่ี 8 เกมเลนทันที  รูปท่ี 9 เกมผลัดกันเลน 

 
แนวเกม 
 แนวเกมในปจจุบันน้ันมีมากมาย  และก็มีแนวเกมใหม ๆ เกิดข้ึนตลอด เพ่ือทําใหผูเลนเกิดความทาทาย 
และสนุกในการเลนเกม แนวเกมหลักแบงไดดังน้ี 

1. เกมแอคช่ัน  (Action Game) เปนประเภทเกมท่ีใชการบังคับทิศทางและการกระทําของตัวละครในเกม
เพ่ือผานดานตางๆ ไปใหได มีต้ังแตเกมท่ีมีรูปแบบงายๆ เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย  เชน มา ริโอร็อ
คแมน ไปจนถึงเกมแอ็กชันท่ีมีเน้ือหารุนแรงไมเหมาะกับเด็กๆ บางเกมมีการใสลูกเลนตางๆ เขามา เ พ่ิม
ความสนุกของเกมจนกลายเปนเกมแนวใหมไปเลย เชน เกมยิงมุมมองบุคคลท่ีหน่ึง (Half-live), เกมยิง
มุมมองบุคคลท่ีสาม (Hitman), เกมแพลตฟอรม  (Contra) เปนตน 

2. เกมเลนตามบทบาท  (Role-Playing Game) หรือ อารพีจี (RPG) หรือท่ีนิยมเรียกกันวา เกมภาษา   เกม
ประเภทน้ีจะกําหนดตัวผูเลนอยูในโลกท่ีสมมติข้ึน และใหผูเลนสวมบทบาทเปนตัวละครหน่ึงในโลก
น้ันๆ ผจญภัยไปตามเน้ือเร่ืองท่ีกําหนด โดยมีจุดเดนทางดานการพัฒนาระดับของตัวละคร ตัว เกมไม
เนนการบังคับหวือหวา แตจะใหผูเลนสัมผัสกับเร่ืองราวแทน (Diablo, Final Fantasy) 
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3. เกมผจญภัย  (Adventure Game) เปนเกมท่ีผูเลนจะสวมบทบาทเปนตัวละครตัวหน่ึงและตองกระทํา
เปาหมายในเกมใหสําเร็จลุลวงไปได เกมผจญภัยจะเนนหนักใหผูเลนหาทางออกหรือไขปริศนาในเกม 
โดยสวนมากปริศนาในเกมจะเนนใชตรรกะแกปญหาและใชส่ิงของท่ีผูเลนเก็บมาระหวางผจญภัย 

4. เกมการจําลอง (Simulation Game) เปนเกมประเภทท่ีจําลองสถานการณตา งๆมาให ผู เ ลนไดสวม
บทบาทเปนผูอยูในสถานการณน้ันๆ และตัดสินใจในการกระทําเพ่ือลองดูวาจะเปนอยางไร เหตุการณ
ตางๆ อาจจะนํามาจากสถานการณจริงหรือสถานการณสมมติ เนนความสมจริงทางดานรูปแบบการเลน 

5. เกมวางแผนการรบ (Strategy Game) เปนเกมท่ีเนนการควบคุมกองทัพซ่ึงประกอบไปดวยหนวยทหาร
ยอยๆ เก็บเก่ียวทรัพยากร และสรางกองทัพ เขาทําการสูรบกัน เน้ือเร่ืองในเกมมีไดหลายหลาย รูปแบบ 
แลวแตเกมน้ันๆ จะกําหนด พบมากในเคร่ืองคอมพิว เตอร เ น่ืองจากคียบอรดและ เมาส น้ันมีความ
เหมาะสมตอการควบคุมเกม และมักจะสามารถเลนรวมกันไดหลายคนผานทางอินเทอร เ น็ตหรือผาน
ระบบแลน  

6. เกมกีฬา (Sport Game) เปนก่ึงๆ เกมจําลองการเลนกีฬาแตละชนิด โดยสวนมากเกมกีฬามักจะมีความ
ถูกตองและเท่ียงตรงในกฎกติกาคอนขางมาก จึงเหมาะสําหรับผูเลนท่ีเขาใจกฎกติกาและการเลนของ
กีฬาน้ันๆ โดยสวนมาจุดขายของเกมกีฬามักจะเปนช่ือและหนาตาของผูเ ลนท่ีถูกตอง , ลักษณะสนาม
และยานพาหนะ ตัวอยางเกมกีฬาไดแก FIFA (ฟุตบอล)  , NBA LIVE (บาสเกตบอล) 

7. เกมแขงความเร็ว (Racing Game) เกมท่ีจําลองการแขงขันดวยยานพาหนะตางๆไมวาจะมีอยูจริงหรือถูก
สรางข้ึน จุดมุงหมายของเกมคือใหผูเลนควบคุมยานพาหนะท่ีเ ลือกหรือได รับ  แลว ทําการแขงขัน
ความเร็วกับอีกฝายเพ่ือเขาเสนชัยเปนท่ี 1 ผูเลนสามารถเลือกลักษณะรถ  สนามแขง  สภาแวดลอมใน
การแขงได และในปจจุบันเกมแนวน้ีไดเพ่ิมความนาสนใจโดยการเพ่ิม การเก็บส่ิงของ  เงิน ส่ิงกีดขวาง 
หรือเปล่ียนจุดหมายในการแขง เชนแขงเพ่ือเอาตัวรอด เปนตน 

8. เกมอ่ืน ๆ   (Miscellaneous Game) เปนเกมแนวท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมา เชน เกมปริศนาซึ่ ง เปนเกม
เลนไดทุกวัย ตัวเกมมักจะเนนการแกปริศนา ปญหาตางๆ มีต้ังแตระดับงายไปจนถึงซับซอนเกมปริศนา
เปนเกมท่ีไมเนนเร่ืองราวแตจะเนนไปท่ีความทาทายใหผูเลนกลับมาเลนซํ้าๆ ในระดับท่ียากข้ึน 
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ท่ีมา :  www.gamerankings.com วันท่ี 22 มิ.ย. 2010 
 
 จากแผนภูมิ จะเห็นไดวา เกมแนว Action เปนท่ีนิยม ท้ังบนเกมคอนโซล  และเคร่ืองคอมพิว เตอร 
เน่ืองจากเกมมีความหลากหลาย ตัวเกมเลนงาย และมีการเพ่ิมวิธีการชนะ  หรือเปาหมายในเกมแบบใหม  มี
ภาพกราฟกท่ีสวยงาม และใชเวลาไมนานจนเกินไป  
 
การประยุกตใชเกม 
 เราสามารถนําเกมมาประยุกตใชในชีวิตหรืออาชีพตาง ๆ ได เพ่ือกอให เ กิดแนวทางการทํา งาน หรือ
ตัวอยางผลลัพธกอนท่ีจะลงมือทําจริง ๆ  

1. เศรษฐศาสตร  ในทางเศรษฐศาสตร ไดมีการประยุกตเกมมาชวยในการตัดสินใจในหลาย ๆ ดาน เชน 
การตอรองผลประโยชน  การประมูล การแขงขันของผูผลิต การวิ เคราะหการตลาด และเ พ่ิม
ความสามารถ ในการแขงขันของธุรกิจ 

2. วิทยาศาสตร มีการประยุกตใชเกมทางดานวิทยาศาสตร เชน ชีววิทยา นําเกมมาชวยวิเคราะห ศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อธิบายพฤติกรรมในการตอสูและการครอบครองถ่ินของส่ิงมี ชีวิตตา ง  ๆ  
วิทยาศาสตรการกีฬา นําเกมมาชวยในการกําหนดรูปแบบการเลน   

3. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการนํา เกมมาประยุกตใชในดานสังคมวิทย า  เชน พัฒนา
การศึกษาดานประเพณีนิยม ท่ีตองเลือกระหวางศีลธรรมกับผลประโยชนของตนเอง   ความเ ก่ีย วของ
ของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย 

รูปท่ี 10 แผนภูมิวงกลม แสดงจํานวนแนวเกม 
ท่ีไดรับความนิยม บนเครื่องคอมพิวเตอร  

ในป 2010  จากจํานวนเกม 50 เกม 

รูปท่ี 11 แผนภูมิวงกลม แสดงจํานวนแนวเกม 
ท่ีไดรับความนิยม บนเครื่อง Play station 3  

ในป 2010 จากจํานวนเกม 50 เกม 
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4. รัฐศาสตร    มีการนําเกมมาประยุกตใชในดานรัฐศาสตร เชน การหาเสียงเลือกต้ัง การสมมุ ตินโยบาย
ตางประเทศของแตละประเทศ แลวลองเลนเกมดูตามแนวทางท่ีสมมุติ เพ่ือใชในการการตัดสินใจของ
รัฐบาลในเงื่อนไขและสภาพการณตาง ๆ 

5. ยุทธศาสตร   สามารถนําเกมมาประยุกตใชในการวิเคราะหยุทธศาสตรการสูรบ  การคํานวณผลลัพธ
ของการตอสูโดยวิธีตาง ๆ กลยุทธท่ีดีท่ีสุดและผลลัพธของกลยุทธ น้ัน รวมถึงการแขงขันอาวุธ
ระหวางมหาอํานาจ 

6. ศึกษาศาสตร เกมสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนโดยการจําลองสถานการณตลอดจนปญหา
ดานตาง ๆ แลวยังสามารถแสดงผลท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหผูเรียน เกิดความรู และมีสวนรวมในการเรียน 

 
จะเห็นไดวาเกมน้ันก็มีประโยชนหลายดาน ในวิถีชีวิตเราอาจจะไดเลนเกมโดยท่ีเราไม รู ตัว  และเรา

อาจเอาตัวรอดจากสถานการณท่ีไมพ่ึงประสงค โดยการใชเกมท่ีเราเคยเลน  ถาเราลองพิจารณา ดี ๆ  คุณคาของ
เกมอยูท่ีทําใหตัวผูเลนไดคิด  วิเคราะห  วางแผน  และตัดสินใจ  เพียงแตผูเลนจะเลือกเลนเกมท่ีมีประโยชนตอ
ตัวมากนอยแคไหน  และแบงเวลาใหกับงานอ่ืนอยางไร  ผูผลิตเกมเองก็ควรมีศีลธรรมและจรรย าบรรณ   โดย
ผลิตเกมท่ีอยูในทางท่ีดี  ลดความรุนแรง และเร่ืองเพศ  สงเสริมดานการศึกษา  คุณภาพชีวิต  หรือส่ิงแวดลอม  
เพ่ือใหเกมเกิดประโยชนท้ังตอผูเลน และสังคมมนุษย  
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ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน (Social Network) 
 

ภาวินี  อินทรทอง 1 
 

 ปจจุบัน พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของผูคนท่ัวโลก รวมถึงผูใชงานในประเทศไทย  ได เ กิดการ
เปล่ียนแปลง จากการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการทองเท่ียว สืบคนขอมูล เปนลักษณะการใช เ ว็บไซตของสังคม
ออนไลน (Social Network)  โดยมีอยูหลากหลาย  เชน ไฮวไฟว (Hi5) ทวิทเตอร (twitter) (www.twitter.com), 
มายสเปซ (MySpace) (www.myspace.com), เฟสบุค (Facebook) (www.facebook.com)  เปนตน  และ เฟสบุคก็
เปนสังคมออนไลนในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูใชนิยมเขาใชเปนประจําทุกวัน เพ่ือสรา งสังคมในโลกออนไลนตาม
รูปแบบท่ีตนเองสามารถดูแลจัดการได 
 สังคมออนไลน เปนสังคมท่ีมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทํารวมกันในโลกออนไลน ท้ังท่ีอยูในเว็บไซต เ ดีย ว กัน
หรือตางเว็บไซต แตทุกคนก็จะสามารถติดตาม แบงปน และกระจายขอมูลขาวสารโดยกลาย เปนสังคมขนาด
ใหญไดภายในระยะเวลาไมนาน  และเว็บไซตของสังคมออนไลนท่ีมีผูนิยมใชงานมากท่ีสุด ท้ังในเมืองไทยและ
ตางประเทศ คือ เฟสบุค (www.facebook.com) โดยกระแสความนิยมเว็บสังคมออนไลนแหงน้ี ทํา ให เ กิด
พฤติกรรมท่ีเรียกวา “การเสพติดเฟสบุค”  หรือท่ีนักจิตวิทยาเรียกวา “Facebook Addiction Disorder” (FAD)  
 โจอันนา ลิพารี นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย แนะวิธีการตรวจตัวเอง 5 ประการ วามีอาการเสพ
ติดเฟสบุคหรือไม ดังน้ี [1] 

1.  ยอมอดนอนเพ่ิมเพ่ือเลนเฟสบุค 
2. เสียเวลาเลนเฟสบุคมากกวาวันละ 1 ช่ัวโมงข้ึนไป 
3. คล่ังไคลหลงใหลการติดตอกับ "คนรักเกา" ผานเฟซบุค เชน คนรักสมัย เ รียน จนอาจสรา งปญหา

กับครอบครัวปจจุบัน 
4. เลือกใชเวลาทอง เฟซบุค มากกวาการต้ังใจทํางาน 
5. รูสึกกระวนกระวายใจ เครียด และวิตกกังวลเวลาตองหยุดเลนเฟซบุค 

 
 เฟสบุค เปนรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเ ขียนโปรแกรม  และใช
ฐานขอมูลของมายเอสคิวแอล (MySQL)  โดยใชภาษาท่ีหลากหลายในการเขียนเพ่ือใหได ชุดคํา ส่ังควบคุม ท่ีมี
ความยืดหยุนในการใชงานสูง โดยอยูภายใตกรอบระบบแบบ  RPC   “RPC หรือ Remote procedure call  คือ 
เทคนิคของซอฟตแวรท่ีอนุญาตให แอปพลิเคช่ันทําการดําเนินการเรียกฟงกช่ันโดยผูถูกเรียกกํา ลังดํา เ นินการอยู
บนอีกเคร่ืองหน่ึง”[2]  โดยจะชวยให เ ว็บไซตทํา งานไดอยา งตอเ น่ืองและงา ยตอการเ ช่ือมโยงกันอยา ง
หลากหลาย และมีการใชระบบแคชแบบมาตรฐานเปด (Open Source) มาใช เน่ืองจากเฟสบุคมีระบบการคนหา

1 สาขาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก, 65000 
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ขอมูลจํานวนมาก จึงมีการสรางรูปแบบการกระจายขอมูลซํ้า ๆ  หรือเคยมีการคนหากอนหนาออกมาอยู ใน
รูปแบบของขอมูลในหนวยความจํา และแยกการดึงขอมูลใหมตามเวลาจริงไวคนละชุด 
 เฟสบุค เปดตัวในปพ.ศ. 2547 โดย “มารก ซักเกอร เบิรก” นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮารว ารด และ 
เพ่ือนอีก 2 คน โดยเปนเครือขายภายในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษา เขามา อัพเดตและแบงปนขอมูลสวนตัว
รูปภาพและขอมูลได จนไดรับความนิยมมากข้ึน และจากมหาวิทยาลัยฮารวารดกระจายสูมหาวิทย า ลัย อ่ืน ๆ 
และขยายกลุมเร่ือย ๆ จนปจจุบันมีผูสนใจจากท่ัวโลกเขาลงทะเ บียนใชงานกวา  24 ลานคน หรือ เฉ ล่ียมี ผู
ลงทะเบียนใหมกวา 100,000 รายตอวัน [3] 

 
รูปท่ี  1  ผูกอสรางเฟสบุค 

ท่ีมา : http://writer.dek-d.com/kiatsiri/story/view.php?id=432597. 2008. 
 
เฟสบุคมีสวนประกอบภายในเว็บอยู 3 สวนหลัก ๆ คือ 
 1. สวนของขอมูลสวนบุคคล 
  โปรไฟล (Profile) เปนสวนของขอมูลหลัก ซ่ึงจะมีขอมูลสวนบุคคล ขอความ  รายการเ พ่ือน 
กลุม การจัดการความเปนสวนตัว เปนตน ซ่ึงคนในเครือขายจะสามารถเขามาดูได 
  โดยหนาโปรไฟลจะเปนหนาหลักท่ีผูใชงานสามารถแสดงความเปนสวนตัวของตนเองได  ซ่ึง
จะประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน เชน อีเมล, เพศ, วันเดือนปเกิด หรือขอมูลท่ีเก่ียวกับเพ่ือน ๆ ของผูใชงาน และคน
ในเครือขายก็จะสามารถดูได 

 
รูปท่ี  2 ตัวอยางสวนของหนาโปรไฟลเฟสบุค 
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สวนของหนาโปรไฟลเฟสบุคจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ตัวอยางเชน 
  1)  สวนของขอความ (Inbox) 
  เปนสวนท่ีใชเก็บขอความท่ีตองการความเปนสวนของระหวางผูใชงานบนเฟสบุค ซ่ึงผู ใชงาน
อ่ืนจะไมสามารถอานได 

 
รูปท่ี 3  สวนของขอความ บนเฟสบุค 

 
  2)  สวนขอมูลเพ่ือน (Friends) 
  เปนสวนท่ีใชสําหรับคนหาและเก็บขอมูลของเ พ่ือน โดยใช ผู ใชงานสามารถสรา งสังคม
ออนไลน โดยการคนหาผูใชงานและจัดเก็บขอมูลเพ่ือนแตละคนไดเอง 

 
รูปท่ี  4  สวนขอมูลของเพื่อน 

 
  3)  ระบบแชต (Chat) 
  เปนสวนท่ีผูใชสามารถติดตอส่ือสารกันในรูปแบบเวลาจ ริง  โดยไมตองติดต้ังแอพพลิเคช่ัน 
(Application) เพ่ิมเติม หรือ ไมตองสรางรายช่ือเพ่ือนออกมาเหมือนระบบการสนทนาของ MSN 

 
รูปท่ี  5  ระบบแชท  
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 2.  สวนของแอพพลิเคช่ัน 
      ในสวนน้ีจะมีแอพพลิเคช่ันใหผูใชงานในระบบเฟสบุค สามารถแสดงกิจกรรม  รูปภาพ หรือ
เหตุการณตาง ๆ ของตนเองได โดยมีสวนประกอบตาง ๆ ตัวอยางเชน 
  1)  โปรแกรมรูปภาพ (Photos) 
  เฟสบุคมีโปรแกรมรูปภาพเพ่ือใหผูใชสามารถอัปโหลดภาพไดไมจํ า กัด และสามารถสรา ง
อัลบ้ัมของตนเองได โดยในการอัปโหลด ผูใชสามารถปรับแตงหมุนภาพถาย เพ่ิมคําอธิบาย รูปภาพ หรือ แท็ก
(Tag) คนในภาพถายไดอีกดวย เพ่ือใหเครือขายเพ่ือนเขามาดูและแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกัน และผูใชงาน
ยังสามารถจํากัดในอัลบ้ัมของตนเองไดวา จะใหเฉพาะเครือขายของตนเองดูเทาน้ัน หรือใหทุก ๆ  คนสามารถ
เขามาดูได ซ่ึงเปนการกําหนดความเปนสวนตัวในอีกรูปแบบหน่ึง 

 
รูปท่ี  6  โปรแกรมรูปภาพ 

 
  2)  โปรแกรมกลุม (Groups) 
  ในสวนน้ีผูใชงานสามารถเห็นกลุมของเพ่ือนได โดยสามารถเขารวมกลุมและสรา งกลุมใหม 
หรือเรียกดูกลุมตาง ๆ ตามท่ีตองการได 

 
รูปท่ี  7  ตัวอยางโปรแกรมกลุม 

 
  3)  โปรแกรมโพสต (Posted Items) 
  โปรแกรมโพสตรายการในโปรไฟล เปนวิธีท่ีสะดวกในการแบงปนส่ิงท่ีตองการบนเครือขา ย
ออนไลน โดยผูใชงานสามารถโพสตขอความ  เว็บไซต บล็อกวีดีโอและเพลง หรือเน้ือหาตาง ๆ ภายในเฟสบุค
ของตนเองได 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 

 

หนา 74 
 

 
รูปท่ี  8  โปรแกรมโพสต 

 
 3.  สวนของฟเจอร 
  เปนสวนท่ีชวยเพ่ิมความสะดวกใหผูใชในการใชงานผานเฟสบุคไดง า ยมากยิ่ ง ข้ึน เชน การ
แสดงผล  การใชงานผานโทรศัพทมือถือ การแชรขอมูล เปนตน 
 
 จากตัวอยางรูปแบบการใชงานของเฟสบุค จึงทําใหเห็นวา เครือขา ย สังคมออนไลนในปจจุ บัน หรือ
สังคมเสมือนจริง จะสามารถถูกสรางไดโดยงายกวาการสรางสังคมในโลกจริง โดยสังคมออนไลน  เปนโลกท่ี
ผูใชงาน สามารถดูแล จัดการ สรางเครือขายเพ่ือน หรือกลุมคนท่ีตนเองตองการจะ รูจัก คนหา  และสามารถ
แบงปน แลกเปล่ียน ขอมูล วีดีโอ หรือการแสดงความคิดเห็นดานตาง ๆ ไดงายดาย 
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตน้ันยอมตองกลาวถึงเร่ืองของความปลอดภัย
ของขอมูลดวยเชนกัน และเมื่อมีการสรางสังคมออนไลนข้ึน ผูใชงานหลายคนก็อยากท่ีจะใหขอมูลของตนเอง
น้ันมีความเปนสวนตัวอยางแนนอน ระบบการใชงานของเฟสบุค เมื่อเ ทียบกับการใชงานของไฮวไฟวแลว 
เฟสบุค คอนขางจะเปนสังคมท่ีมีความเปนสวนตัวนอย แตในการสรางเครือขายออนไลนน้ัน เฟสบุคจะสามารถ
พัฒนาการสรางระบบเครือขายออนไลนไดรวดเร็วมากกวา เน่ืองจากในการใชงานของเฟสบุคน้ัน มี รูปแบบการ
สนทนาในรูปแบบของการแชท (Chat)  ซ่ึงเปนการสนทนาในรูปแบบสองทิศทาง (Full Duplex หรือ Both-way)  
โดยผูใชงานสามารถสงขอมูลไดพรอม ๆ กันท้ัง 2 ทิศทาง และมีลักษณะวิธีการพูดคุยโดยการพิมพขอความลง
ไป ทําใหผูใชงานสามารถสนทนาไดอยางอิสระ  จึงเปนสวนสําคัญท่ีทํา ให ผูคนในสังคมออนไลน  สามารถ
สนทนากันและสนิทสนมกันไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเฟสบุคมีรูปแบบการใชงานท่ีมีแอพพลิเคช่ันหลากหลายให
ผูใชงานเขาไปใช ซ่ึงแอพพลิเคช่ันท่ีผูใชงานนิยมเขาไปพักผอนคลายเครียดคือ การเลนเกมบนเฟสบุค 
 การเลนเกม ถือเปนพฤติกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษา  มีอาการท่ีเรียกวา เสพติดเกม  มายาวนาน  แตการ
เลนเกมในรูปแบบแรกเร่ิม จะเปนลักษณะของการเลนเกมในรูปแบบออฟไลน  คือ เปนการเลนโดยใช เคร่ือง
คอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวในการเลน โดยผูเลนจะมีการแขงขันกับซอฟตแวรเกมน้ัน ๆ ท่ีผูผลิตพัฒนามาบนตัว เกม   
แตในปจจุ บัน โลกของสังคมออนไลน น้ัน ไดมีการพัฒนาการเลน เกม ข้ึนมามากมาย  เชน ออดิช่ัน 
(www.audition.in.th) หรือ โยวกัง (www.yulgang.in.th) เปนตน ซ่ึงเปนลักษณะการเลนเกม ท่ีผู เ ลน สามารถ
สนทนาพูดคุยกันในเกมได ทําใหเกิดการสรางโลกสังคมออนไลนข้ึน แตทวาในเกมเหลาน้ี หากผูใชตองการใช
งาน จะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพคอนขางสูงจนทําใหผูเลนหลายคนไมสามารถท่ีจะเขา เลนเกม
ได   แตการพัฒนาเกมในเฟสบุค เปนรูปแบบเกม ท่ีไมจํา เปนจะตองใชทรัพยากรเคร่ืองคอมพิว เตอร ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง และระบบเกมในเฟสบุคยังสามารถสรางกลุมสังคมออนไลนยอย ๆ ไดมากข้ึนดวย  เ น่ืองจาก 
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หลายคนรูจักกันผานทางระบบเกมบนเฟสบุค เพราะการเลนเกมบนเฟสบุคน้ันจะตองมีการแชรทรัพยากรของ
เกม และจะตองมีการสรางกลุมเฉพาะของเกมน้ัน ๆ เพ่ือทําใหระดับ (Level) ของผูเลนมีการปรับสูงข้ึน โดย เกม
ในเฟสบุคมีอยูมากมาย เชน เกมเล้ียงสัตว (Pet Society)  เกมสรางโรงแรม  (Hotel City)  เกมสรา งภัตตาคาร 
(Restaurant)  เกมสรางรานขนม (Baking Life) เปนตน   แตเกมท่ีผูเลนนิยมเลนกันมาก เชน เกมปลูกผัก หรือ 
ฟารมวิว (Farmville) โดยผูเลนยิ่งมีเพ่ือนในระบบเครือขายของตนเองมากเทาไหร ก็จะสามารถแชรทรัพยากร
ไดมากข้ึนเทาน้ัน และจะสามารถสิ่งปลูกสรางบนพ้ืนท่ีของตนเองไดมากตามท่ีตองการ 
 

   
รูปท่ี  9  ตัวอยางการเลนเกมปลูกผักบนเฟสบุค 

 
 โดยสังคมออนไลนท่ีผูใชงานไดสรางข้ึนมาน้ัน จะคลายกับสังคมในโลกจริง  เ น่ืองจากจะมีกลุมคนท่ี
รวมตัวกันมาคลายกับหมูบาน  จังหวัด หรือประเทศ และมีการซื้อขายสินคาในโลกออนไลนโดยใชระบบเงินใน
โลกออนไลน ซ่ึงสามารถถูกเรียกสกุลเงินไดหลากหลาย เชน เดน (Den)  เอ็ม (M) เปนตน  โดยผูใชงานสามารถ
เลือกกิจกรรมท่ีทําแลวไดเงิน เชน การปลูก การกอสราง การซื้อสินคามาขายในระบบออนไลน  หรือระบบเกม
ออนไลน แลวจะทําใหผูใชงานมีเงินมากในระบบสังคมออนไลน จากน้ัน ผูใชงาน สามารถแปรสภาพเงินท่ีได
จากการทํากิจกรรมบนระบบออนไลน หรือจากการเลนเกมออนไลน เปนเงินท่ีใชอยูจริงในโลกมนุษย  เชน การ
ขายสินคาในเกม โดยอาจจะเปนสินคาท่ีไมมีอยูแลว หรือ สินคาหายาก และใหผูใชงานอ่ืน ๆ โอนเงินจ ริงเขา สู
บัญชีของเจาของ และเจาของจะจัดสงสินคาในโลกออนไลนใหผูโอน เปนตน โดย ลักษณะการซื้อขายแบบน้ี
จะตองใชความไววางใจจากเครือขายผูเลนเปนอยางมาก หรือแมกระท่ังผูผลิตเกมออนไลน เอง   มีการสรา ง
สินคา หรืออุปกรณท่ีมีลักษณะโดดเดนเปนพิเศษโดยมีจํานวนหรือระยะเวลาในการซื้อขายจํากัด  และผูใชงาน
สามารถเปนเจาของไดโดยจะตองชําระเงินผานบัตรเครดิต  หรือผานระบบโทรศัพท เทา น้ัน จึงจะสามารถมี
ครอบครองได ดังน้ัน ในปจจุบัน จึงเกิดปญหาการลักขโมย   การจี้ปลน เ พ่ือใหได เ งินมาซื้อสินคา ในโลก
ออนไลน 



วารสารวิทยาศาสตร    2553 

 

หนา 76 
 

 
รูปท่ี  10  ตัวอยางสินคาบนโลกออนไลนท่ีมีการจํากัดระยะเวลาซ้ือ 

ท่ีมา : www.facebook.com 
 

 
รูปท่ี 11  ตัวอยางการซ้ือสินคาในโลกเกมออนไลน โดยการใชจํานวนผูเลนเขามาแชรเพื่อใหไดจํานวนท่ีตองการ 

ท่ีมา  :  www.facebook.com 
 

    
รูปท่ี  12 ตัวอยางสินคาในเกมออนไลนท่ีผูเลนจะตองมีการชําระเงินผานระบบบัตรเครดิตหรือโทรศัพท เทาน้ัน 

ท่ีมา :  www.facebook.com 
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และในปจจุบัน  ผูใชงานอินเทอรเน็ตมีการเปล่ียนพฤติกรรมจากการใชงานบนโลกออนไลน  เ พ่ือ
แสวงหาความรู   พักผอนคลายเครียด  เปล่ียนมาเปนการเสพติดสังคมออนไลน  ซ่ึงผูใชงานท่ีมี ลักษณะอาการ
ดังกลาว ควรจะไดรับการบําบัด เน่ืองจาก มีการเสพติดกับโลกแหงความฝน ความฉาบฉวยบนโลกออนไลน ท่ี
ไมมีอยูจริง และในบางรายไมสามารถแยกแยะระหวางโลกออนไลนกับโลกแหงความจริงออกจากกันได  ทํา ให
เกิดสภาวะการยึดติดโลกออนไลน ทําทุกอยางเพ่ือท่ีจะไดมาซึ่งความสุขบนโลกออนไลน และใชเวลาทุกนา ทีอยู
บนโลกออนไลนท่ีตนเองสรางข้ึน 
 
บทสรุป 

อยางไรก็ดีระบบเฟสบุคไมใชปญหาในการเสพติดสังคมดังกลาว  แตผูใชงานเองท่ีเปนปญหา เ น่ืองจาก
ผูใชงานไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเครือขายสังคมออนไลนได  โดยผูใชงานบางคนยอมอดนอน
เพ่ือเลนเฟสบุค บางคนใชเวลาทํางาน เวลาเรียน เวลาอยูกับครอบครัว เพ่ือมาแชรในสังคมออนไลนบนเฟสบุค 
ทําใหพฤติกรรมของมนุษยมีการเปล่ียนแปลงไปจึงสงผลตอการดําเนินชีวิตและสุขภาพจิตของผูใชงานเอง 

ดังน้ัน ภาครัฐ และหนวยงานตาง ๆ จึงควรจะมีการกําหนดนโยบาย  มาตรการในการใชงานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงครอบครัวควรใหเวลา และตรวจสอบการใชงานระบบเครือขา ย อินเทอร เ น็ตของ
ลูกหลาน   เพ่ือนฝูง   ญาติพ่ีนอง วามีการใชระบบเครือขายออนไลนเพ่ือประโยชนใดบา ง  และตัว ผูใชงานเอง 
ควรจะมีการกําหนดชวงเวลาในการใชงานอยางเหมาะสม เพ่ือไมให สังคมออนไลนมามีผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตในปจจุบัน จนทําใหเกิดสภาวะ “เสพติดสังคมออนไลน”  กันจนหมดหนทางแกไข 
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