
 



ภาพวาดหน้าปกโดย นายจรัสทวี จันทสิงห์ นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพวาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ภูมิสารสนเทศประยุกต์” 
เมื่อวันท่ี 13 ตลุาคม 2562 (กิจกรรม GIS Day 2019)  
จัดโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



สารจากคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และการสร้างเครือข่ายของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดัง
ปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community 
Empowerment” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงได้จัดให้มี
การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ขึ้นซึ่งจะเป็นเวที
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ได้น าเสนอ
ผลงาน และร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัย
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็น
เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนานักวิจัยให้สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพ่ือความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 
ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้
การสนับสนุนการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ค ำน ำ 
 

 การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 เกิดขึ้นจาก
การประชุมและเห็นชอบร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 2) ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 3) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเปลี่ยนชื่อการประชุมจากเดิมคือ “การประชุม
วิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร”(NUNatGEN) เป็น “การประชุม
วิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม”(NatGEN) โดยที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น
เจ้าภาพ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายของ
นักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดความร่วมมือกันในอนาคต 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการที่หลากหลายซึ่ง
ครอบคลุมวิชาการหลากหลายสาขาอันได้แก่ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่เข้าร่วมทั้งหมด 16 สถาบัน แบ่งเป็นการน าเสนอภาคบรรยาย 42 ผลงานและการน าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 20 ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานประชุมได้จัดท ารายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการที่ยึด
หลักเกณฑ์มาตรฐานในระดับชาติเพ่ือสร้างฐานความรู้ในการอ้างอิงและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป สุดท้ายนี้คณะกรรมการจัดงานประชุมขอขอบพระคุณผู้น าเสนองานวิจัย อันประกอบไปด้วย นักวิจัย 
นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์ และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนท าให้การประชุมในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการประชุมวิชาการและ
รายงานสืบเนื่องฉบับนี้เป็นอย่างดี 
 
 
 

 ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง 
ประธานกรรมการด าเนินงานฝ่ายอ านวยการและบรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 
รหัส ชื่อผลงาน หน้า 

 การนำเสนอแบบบรรยาย สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ENV-O01 การผลิตและคุณสมบัติของถ่านชีวภาพที่ได้จากเตาเผาแบบไร้ควันของขยะอินทรีย์ 1 
ENV-O02 การใช้เถ้าชีวมวลผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง 7 
ENV-O03 การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บางกระเจ้า 

ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
17 

ENV-O04 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมจากน้ำทิ้งโรงพยาบาล 26 
ENV-O05 การแพร่กระจายของแคดเมียมในพื้นที่นาข้าวรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 35 
ENV-O06 อัตราส่วนที่เหมาะสมของขยะพลาสติก กระดาษ และใบไม้แห้ง สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel-5; 

RDF-5) 
44 

ENV-O07 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของมันป่า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 52 
ENV-O08 โครงสร้างทางสังคมพืชและการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ในสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
67 

ENV-O09 การสำรวจแมลงและสัตว์นำโรคในที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา จังหวัดเชียงราย 76 
ENV-O10 ศึกษาการลดต้นทุนของกระบวนการผลิตไอซี โดยการลดวัตถุดิบคอมปาวด์ 82 
ENV-O11 การพัฒนาและประยุกต์ใช้สลัดจ์ตรึงบน aquaporousgel เพื่อบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน 91 
ENV-O12 ผลของแคลเซียมและถ่านกัมมันต์ต่อการเกิดสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกสำหรับบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นสูง 99 
ENV-O13 การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำบัดกากดินฟอกสี: แนวทางเลือกสำหรับการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช 
107 

ENV-O14 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการป่าต้นน้ำ กรณีศึกษาบ้านน้ำมีด ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 115 
 การนำเสนอแบบบรรยาย สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศภมูิศาสตร์  

GIS-O01 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินการขาดธาตุอาหารในดินของแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ 
และซอฟต์แวร์รหัสเปิด 

125 

GIS-O02 การคาดการณ์การใช้น้ำประปาส่วนภูมภิาคโดยแบบจำลอง CA-MARKOV กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 134 
GIS-O03 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม 143 
GIS-O04 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
152 

GIS-O05 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามรถโรงเรียนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 164 
GIS-O06 ความแม่นยำของการพยากรณ์ค่าความกดอากาศที่ระดับทะเลปานกลาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ในประเทศไทย 

ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) 
175 

GIS-O07 การวิเคราะห์พื้นที่เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล 
Landsat 8 ปี พ.ศ. 2558-2561 

177 

GIS-O08 การประยกุต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาชนิดพันธุ์กล้วยไม้ป่า  
วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

185 

GIS-O09 กระบวนการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 193 
GIS-O10 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ความถี่ของการเกิดสถานการณ์ ขอบเขตและความลึกของน้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำหนองหาร 

โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
205 

GIS-O11 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาระบบการขนส่งสาธารณะ ป้ายและเส้นทางรถประจำทางในเมือง Ta Khmao, 
จังหวัด Kandal, ประเทศกัมพูชา 

215 

GIS-O12 การสร้างแผนที่ความอ่อนไหวในการเกิดน้ำท่วมตามวิธีอัตราส่วนความถี่และวิธีการทางสถิติ กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 226 
GIS-O13 การพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ำต้นทุนต่ำสำหรับติดตามและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงปลา 

ในกระชังด้วย IoT และซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
228 

GIS-O14 การประยกุต์กูเกิลเอิร์ธเอนจิ้นเพื่อจำแนกพื้นที่น้ำทว่มด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน 239 
   

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4



รหัส ชื่อผลงาน หน้า 
GIS-O15 การพัฒนาระบบสำหรับรายงานหลุมบนพื้นถนนอย่างแม่นยำ ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร 248 
GIS-O16 การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายจาก Google และอากาศยานไร้คนขับ 255 
GIS-O17 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติชุมชนด้วยแบบจำลอง MOLUSCE:  

กรณีศึกษา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
265 

GIS-O18 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผวิเพื่อจำแนกการขยายตัวของเมือง  
กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมือง 

275 

GIS-O19 การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบเสมือนสำหรับภายในอาคารโบราณสถาน ด้วยการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ 283 
GIS-O20 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ลอบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน 289 
GIS-O21 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมสำหรับการประเมินระบบการตรวจสอบคุณภาพของดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โดยใช้ IoT และ FOSS4G 
297 

GIS-O22 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประเมิณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 307 
GIS-O23 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินการเกิดโรคในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยภาพจากอากาศยานไร้คนขับ 

และซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
315 

GIS-O24 การศึกษาอุณหภูมิและความชื้นพื้นผิวดินบริเวณที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยภาพถ่ายความร้อนและเซนเซอร์ 324 
GIS-O25 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 333 
GIS-O26 การจำแนกพื้นที่สีเขยีวในเมืองโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 334 
GIS-O27 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้และมวลชีวภาพ วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
345 

GIS-O28 การประยกุต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาไม้พื้นล่างป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 354 
 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ENV-P01 อิทธิพลของการใช้ไขน้ำมันดิบเป็นตัวเช่ือมผสานต่อคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 362 
ENV-P02 นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยใช้ระบบอิเล็กโตรสแตติกร่วมกับโคโรนาดิสชาร์จ 370 
ENV-P03 สมการประเมินความชื้นดินสำหรับเครื่องวัดความชื้นดิน 378 
ENV-P04 ระดับความดังเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง 385 
ENV-P05 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดพิษณุโลก 392 
ENV-P06 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่ออัตราการงอก การเจริญเติบโต และการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในผักกินใบ 402 
ENV-P07 ความหลากหลายของหอยทากบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 410 

 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศภมูิศาสตร์  

GIS-P01 
 

การเปรียบเทียบการกระจายตัวของจุดความร้อนที่ตรวจวัดได้ระหว่าง MODIS C6 กับ VIIRS ในพื้นที่อำเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี 

419 

GIS-P02 การทดสอบดัชนีสกัดพื้นที่น้ำผิวดินจากข้อมูลภาพดาวเทียมแลทแซทในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนล่าง 428 
GIS-P03 การทดสอบดัชนีชี้ภัยแล้งด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฝนดาวเทียมTRMM ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 437 
GIS-P04 การศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 446 
GIS-P05 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  455 
GIS-P06 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณด้วยการประยุกต์ใช้ กูเกิ้ล เอิร์ธ เอนจิ้น กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา 462 
GIS-P07 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 470 
GIS-P08 การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 481 
GIS-P09 รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของจุดความร้อนในจังหวัดพะเยา 489 
GIS-P10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดศรีสะเกษ 496 
GIS-P11 การศึกษาวิธีการตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Landsat 8): กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา 497 
GIS-P12 การศึกษาผลกระทบของการเกิดจุดความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืชพรรณแบบหลายช่วงเวลา 511 
GIS-P13 การคาดการณ์พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอเชียงคำโดยใช้แบบจำลองซีเอ-มาคอฟ 520 

 ภาคผนวก  

 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ  

 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4



ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำร 

 “ทรัพยำกรธรรมชำติ สำรสนเทศภูมิศำสตร์ และสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 4” 

“The 4th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” (4th NatGEN) 

วันที่ 12-13 ธันวำคม 2562 

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยำ อำคำรคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พธีิเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

09.30 – 10.30 น. บรรยายพเิศษ  

หัวขอ้ท่ี 1 “การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อการป้องกันประเทศ” 

โดย นาวาอากาศเอก ดร.ช านาญ ขุมทรัพย์  

ผู้อ านวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ 

หัวขอ้ท่ี 2 "การใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม”  

โดย คุณเกษศิรินทร์ แปงเสน  

หัวหน้ากองสิ่งแวดลอ้มเหมอืง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมอืงแม่เมาะ  

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

14.30 – 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง และประชุมคณาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัย  

15.30 – 18.00 น.  ศกึษาสภาพพื้นท่ี นั่งเรือชมกว๊านพะเยา ไหวพ้ระกลางน้ า ถ่ายรูป ชมบรรยากาศยามเย็น 

18.00 – 21.00 น.  งานเลีย้งรับรอง (Welcome Night) 

    

วันศุกรท่ี์ 13 ธันวาคม 2562 

09.00 – 10.30 น.  การน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.  การน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  พธีิมอบรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ดเีด่น 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 16.30 น.  พธีิปิดการประชุมฯ 
 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวำคม 2562 (เวลำ 10.45 – 12.00 น.) 

 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเชียงค า 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์ 2) ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก 3) ดร.มนตรี แสนวังสี 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

ENV-O01 การผลิตและคุณสมบัติของถ่านชีวภาพที่ได้จากเตาเผาแบบไร้ควันของขยะอินทรีย์ ณัชชา แก้วจนัด ี
ประจักษ์จิต พับจัตรุัส 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ENV-O02 การใชเ้ถ้าชีวมวลผสมเพื่อเพิ่มผลผลติและลดต้นทนุการผลิตมันส าปะหลัง ชุติมา สรอ้ยสนธิ ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ENV-O03 การศกึษาสภาพอทุกพลศาสตรเ์พื่อสนับสนนุการแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของ
แม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่บางกระเจ้า ดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ทัศภูมิ ป่ันทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยา
เขตบางเขน 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  

ผู้วิพากษ์: 1) นาวาอากาศเอก ดร.ช านาญ ขุมทรัพย ์2) ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้ 3) ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O01 การพัฒนาระบบติดตามและประเมนิการขาดธาตุอาหารในดนิของแปลงข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ และ ซอฟต์แวร์รหัสเปิด 

นิธิพัฒน์ เขือ่นเพ็ชร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O02 การคาดการณ์การใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคโดยแบบจ าลอง  
CA-MARKOV กรณีศกึษาจังหวดันครสวรรค์ 

นัทธพงศ ์ฟองจันทร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O03 การวเิคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรกุป่าชมุชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัด
มหาสารคาม 

ชัยยา โชคชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ณ ห้องประชุมจุน 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค 2) ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 3) ดร.พลปรีชา ชิดบุรี 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O04 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพือ่การก าหนดเสน้ทางเดินรถจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

สุจิตตรา จันทาพิม มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O05 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชนัระบบติดตามรถโรงเรียนอจัฉริยะด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

เนติมา อุดร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O06 ความแมน่ย าของการพยากรณ์ค่าความกดอากาศทีร่ะดับทะเลปานกลาง เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในประเทศไทย ด้วยแบบจ าลองสภาพอากาศ (WRF) 

ตรีลักษณ ์ธรรมด ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวำคม 2562 (เวลำ 13.00 – 14.30 น.)  

 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเชียงค า 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์ 2) ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก 3) ดร.มนตรี แสนวังสี 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

ENV-O04 การศกึษาการปนเป้ือนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมจากน้ าทิ้งโรงพยาบาล ปนัดดา กนัมาลัย 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ENV-O05 การแพรก่ระจายของแคดเมียมในพื้นทีน่าขา้วรอบบ่อฝงักลบขยะชมุชน 
กรณีศกึษา ต าบลวังน้ าคู้ อ าเภอเมอืง จังหวดัพิษณุโลก 

ดุสิต จันทร์ค า มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ENV-O06 อัตราสว่นที่เหมาะสมของขยะพลาสตกิ กระดาษ และใบไม้แห้ง ส าหรับการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel-5; RDF-5) 

ปนัดดา พันชัย  
และจิตรตินนัท์ ลีทอง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ENV-O07 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวธิานของมันป่า ในพื้นที่ปกปักพนัธกุรรมพืช อพ.สธ.-
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูม ิ

เชิดศักดิ ์ทัพใหญ ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

ผู้วิพากษ์: 1) นาวาอากาศเอก ดร.ช านาญ ขุมทรัพย ์2) ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้ 3) ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O07 การวเิคราะห์พื้นที่เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูล Landsat 8 ปี พ.ศ. 2558-2561 

สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, กองทัพ 
วาณิชย์เจริญพร, กฤติพงศ์ มานะ
ช านิ และสัมฤทธิ ์คงทรัพย์สุนทร 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

GIS-O08 การประยุกตร์ะบบภูมิสารสนเทศเพือ่ศึกษาชนิดพันธุ์กลว้ยไม้ป่า  
วนอทุยานน้ าตกตาดสูง (ภูผาวัว) จงัหวัดกาฬสินธุ์ 

ทินกร อังคะฮาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

GIS-O09 กระบวนการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นที่
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชยีงราย 

ศศิพัชร์ เมฆรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

GIS-O10 การก าหนดพืน้ทีเ่สี่ยงต่ออุทกภัย ความถี่ของการเกิดสถานการณ์ ขอบเขตและ
ความลึกของน้ าทว่ม ในพื้นที่ลุ่มน้ าหนองหาร โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

รสสุคนธ ์อนิทรเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ณ ห้องประชุมจุน 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค 2) ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง 3) ดร.พลปรีชา ชิดบุรี  
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O11 การประยุกต์ใชร้ะบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาระบบการขนส่งสาธารณะ ป้าย
และเสน้ทางรถประจ าทางในเมือง Ta Khmao, จังหวัด Kandal, ประเทศกมัพูชา 

Nhunh Sopril มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

GIS-O12 การสร้างแผนที่ความอ่อนไหวในการเกิดน้ าท่วมตามวิธอีัตราส่วนความถีแ่ละ
วิธีการทางสถิติ กรณีศกึษาจังหวดันครสวรรค์ 

ณัฐรกิา ทองจิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O13 การพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน้ าต้นทุนต่ าส าหรับติดตามและเฝ้า
ระวังสภาพแวดลอ้มที่มีผลตอ่การเลี้ยงปลาในกระชังดว้ย IoT และซอฟตแ์วรร์หัส
เปิด 

ธารารัตน์ หฐับูรณ ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O14 การประยุกตก์ูเกิลเอิร์ธเอนจิน้เพือ่จ าแนกพืน้ทีน่้ าท่วมด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์ 
แมชชนิ 

ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 (เวลำ 9.00 – 10.30 น.)  

 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี  2) ผศ.ดร.ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ 3) ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์ 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

ENV-O08 โครงสร้างทางสังคมพืชและการประเมินการกกัเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ในสวน
พฤกษศาสตร์สกโุณทยาน อ าเภอวงัทอง จังหวัดพิษณุโลก 

นิรุต ไผ่เรือง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ENV-O09 การส ารวจแมลงและสัตว์น าโรคในที่พักอาศยัที่ตั้งอยู่ใกลก้ับภูเขา จังหวัดเชียงราย เมธาว ีจกัรมานนท์  
และอภิสรา ล่องเพ็ง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ENV-O10 ศึกษาการลดต้นทนุของกระบวนการผลิตไอซี โดยการลดวัตถุดิบคอมปาวด์ นฤพล อุปพงษ์ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ENV-O11 การพัฒนาและประยุกต์ใช้สลัดจ์ตรึงบน aquaporousgel เพื่อบ าบัดน้ าเสีย
ปนเป้ือนน้ ามนั 

วรรณภิา ธูปทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ณ ห้องประชุมเชียงค า 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูส าโรง 2) ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 3) ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O15 การพัฒนาระบบส าหรับรายงานหลุมบนพื้นถนนอย่างแมน่ย า ด้วยสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแ์บบอาสาสมัคร 

สมบูรณ์ ภูครองนาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O16 การพัฒนาอลักอรทิึ่มเพือ่การตรวจนับจ านวนไม้ผลแบบอตัโนมัติด้วยขอ้มูล
ภาพถ่ายจาก Google และอากาศยานไร้คนขับ 

อุไรรัตน์ อุน่เมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O17 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกขา้วโพดที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติชมุชน
ด้วยแบบจ าลอง MOLUSCE : กรณีศึกษา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ณัฏฐ์ชาภา สุยะตา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O21 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์สภาพแวดลอ้มส าหรับการประเมนิระบบการตรวจสอบ
คุณภาพของดนิในการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ IoT และ FOSS4G 

กฤตพร เอี่ยมสอิ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 

สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ณ ห้องประชุมจุน 
ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช 2) ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ ์3) ดร.นิติ เอี่ยมชื่น  

รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 
GIS-O18 การประมาณค่าอุณหภูมิพืน้ผิวเพื่อจ าแนกการขยายตัวของเมอืง  

กรณีศกึษาอ าเภอเมอืงเชียงใหม่และชานเมอืง 
ไกรวี อ่อนล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O19 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเสมือนส าหรับภายในอาคารโบราณสถาน ด้วยการ
ส ารวจดว้ยภาพถ่ายระยะใกล ้

จิรวิชญ์ มีไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O20 การศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน บริเวณลุ่มน้ าแม่ลอบ ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมอืง จังหวัดล าพนู 

ภัควีร์ วรรณกุล มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O25 การประเมนิพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา 
อ าเภอพนม จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

พงศ์พล ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 (เวลำ 10.45 – 12.00 น.)  

 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี  2) ผศ.ดร.ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ 3) ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์ 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

ENV-O12 ผลของแคลเซียมและถ่านกัมมันต์ตอ่การเกดิสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกส าหรับบ าบัด
น้ าเสียความเข้มข้นสูง 

วรพล วนัยวน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ENV-O13 การค านวณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ าบัดกากดนิฟอกสี: 
แนวทางเลอืกส าหรับการจัดการกากอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ ามัน
พืช 

กฤษฎา ภาณมุนตว์าท ี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ENV-O14 ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการป่าตน้น้ า กรณีศึกษาบ้านน้ ามีด ต าบลเปือ อ าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน 

สุรศักดิ์ เกียติภัทราภรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ณ ห้องประชุมเชียงค า 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูส าโรง 2) ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี 3) ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สูงในการประเมิณการเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิ 
 

ณัฏฐณิชา ยงย่ิง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O23 การพัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิการเกดิโรคในข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ด้วย
ภาพจากอากาศยานไร้คนขับและซอฟตแ์วรร์หัสเปิด 

บุญญฤทธิ์ ลีละสุนทเลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-O24 การศกึษาอุณหภูมิและความชืน้พื้นผวิดินบริเวณที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดว้ย
ภาพถ่ายความรอ้นและเซนเซอร ์

ฤทัยรัตน์ หะทัยทาระ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ณ ห้องประชุมจุน 

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช 2) ผศ.ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ ์3) ดร.นิติ เอี่ยมชื่น  
รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 

GIS-O26 การจ าแนกพืน้ที่สเีขียวในเมืองโดยใช้เทคนคิซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชนี 
 

วันณัชชา เทพวงศ ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-O27 การประยุกต์ใชร้ะบบภูมิสารสนเทศ เพือ่ศกึษาความหลากหลายของพรรณไม้และ
มวลชีวภาพ วนอุทยานน้ าตกตาดสูง (ภูผาววั) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อรรถสิทธิ์ เฉลิมนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

GIS-O28 การประยุกตร์ะบบภูมิสารสนเทศเพือ่ศึกษาไม้พื้นล่างป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน  
อ าเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม 

สมชาย แพทย์มด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 (เวลำ 9.00 – 10.30 น. และ 10.45 – 12.00 น.) 

 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ลานหน้าห้องประชุมเมืองพะเยา  

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่  2) ดร.ณิชากร คอนดี  3) ดร.ตฤณ เสรเมธากุล 
 

รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 
ENV-P01 

 
อิทธิพลของการใช้ไขน้ ามนัดิบเป็นตัวเชือ่มผสานต่อคณุสมบัติของเชือ้เพลิงชีวมวล
อัดเมด็ 

นวลกมล อาภรณ์พงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ENV-P02 
 

นวัตกรรมดกัฝุ่นละอองและก าจดัเชือ้โรคในอากาศ โดยใช้ระบบอเิล็กโตรสแต
ติกรว่มกับโคโรนาดิสชาร์จ 

ศิศีโรตม์ เกตแุก้ว มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ENV-P03 
 

สมการประเมินความชืน้ดินส าหรับเครือ่งวดัความชื้นดิน จามจรุี ดีปินตา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ENV-P04 
 

ระดับความดงัเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตชมุชนจังหวัดท่องเที่ยว
เมืองรอง 

ศรินยา กระจ่างสวุรรณ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ENV-P05 
 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นเิจอร์ จงัหวัดพิษณุโลก สุราพร แซ่เจน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ENV-P06 
 

ประสิทธภิาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทีม่ีผลต่ออัตราการงอก การเจรญิเติบโต  
และการผลิตสารต้านอนุมูลอสิระ ในผักกนิใบ 

สุเมธ ภาท ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ENV-P07 
 

ความหลากหลายของหอยทากบกในจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ พงศ์พิสิษฏ ์รุ่งเรอืงเดชวัฒนา, สทิธิชัย 
ชุณห์ขจร และธนิต ศิริบุญ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 (เวลำ 9.00 – 10.30 น. และ 10.45 – 12.00 น.) 

 
สาขาเทคโนโลยแีละสารสนเทศภูมิศาสตร์  ณ ลานหนา้ห้องประชุมเมืองพะเยา  

ผู้วิพากษ์: 1) ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง 2) ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต 3) ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ ์
 

รหัส ชื่อผลงาน ผู้น าเสนอ/ผูว้ิจัย หน่วยงาน 
GIS-P01 

 
การเปรียบเทียบการกระจายตัวของจุดความร้อนทีต่รวจวัดได้ระหว่าง MODIS C6 
กับ VIIRS ในพืน้ทีอ่ าเภอลานสัก จังหวัดอุทยัธานี 

พิจิตรา พะย้ิม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-P02 
 

การทดสอบดชันีสกัดพื้นที่น้ าผิวดนิจากข้อมูลภาพดาวเทียมแลทแซทในพืน้ทีน่้ า
ท่วมซ้ าซากในบริเวณลุ่มน้ ายมตอนล่าง 

เมทนิี เมืองมา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-P03 
 

การทดสอบดชันีชี้ภัยแล้งด้วยข้อมูลผลิตภณัฑ์ฝนดาวเทียมTRMM ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง 

ธัญญารัตน ์สีตื้อ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-P04 
 

การศกึษาปรากฏการณ์เกาะความรอ้นที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของเมอืงในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ่

ณปภัช ร่มรัตนไตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

GIS-P05 
 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพื้นที่ เพือ่คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิใน
อนาคต  

วันณัชชา เทพวงศ ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P06 
 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณด้วยการประยุกต์ใช้ กเูกิล้ เอิร์ธ เอนจิน้ 
กรณีศกึษา จังหวัดพะเยา 

ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P07 
 

การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพื่อศึกษาถิน่ทีอ่ยู่อาศัยและพฤตกิรรม
ของช้าง ในเขตรกัษาพันธุ์สตัว์ป่าดอยผาเมอืง 

ภัควีร์ วรรณกุล มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P08 
 

การวเิคราะห์พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก กรณีศกึษาอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไกรวี อ่อนล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P09 
 

รูปแบบการกระจายเชิงพืน้ทีข่องจุดความรอ้นในจังหวัดพะเยา ณัฏฐ์ชานนท์ แผลงสงูเนนิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P10 
 

การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ส าหรับประเมนิพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัด
ศรีสะเกษ 

พงศ์พล ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี

GIS-P11 
 

การศกึษาวิธกีารตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ด้วยขอ้มูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 
(Landsat 8): กรณีศกึษาจังหวัดพะเยา 

บุญญิสา แสงน้อย มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P12 
 

"การศกึษาผลกระทบของการเกดิจุดความรอ้นตอ่การเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืช
พรรณแบบหลายช่วงเวลา 

ทักษพร ปัญญาคม มหาวิทยาลัยพะเยา 

GIS-P13 
 

การคาดการณ์พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังในอ าเภอเชียงค าโดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มา
คอฟ 

วุฒิชัย นิธิไพบูลย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การผลิตและคุณสมบัติของถ่านชีวภาพที่ได้จากเตาเผาแบบไร้ควันของขยะอินทรีย์ 
Production and Characterization of Biochar from Smokeless Kiln of Organic Wastes   
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บทคัดย่อ 
 การจัดการขยะถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้มอบหมายให้หลายหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการเกษตรถือเป็นขยะที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากในประเทศ
ไทย ปัจจุบันการจัดการขยะอินทรีย์นี้สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์ การใช้เป็นอาหารสัตว์ การฝัง
กลบ และการเผา ซึ่งวิธีการเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้ ได้ทดลองน าขยะ
อินทรีย์ได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย เม็ดอะโวคาโด เปลือกส้ม และใบสัปปะรด มาผลิตเป็นถ่านชีวภาพโดยใช้
เตาเผาแบบไร้ควันและตรวจสอบคุณภาพของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ หลังการเผาพบว่าขยะอินทรีย์ทั้งหมดถูก
เปลี่ยนเป็นถ่านชีวภาพที่มีคุณภาพดี โดยมีร้อยละผลผลิตอยู่ที่ 16-44% โดยน้ าหนัก ค่าความชื้น 3-9% โดย
น้ าหนัก ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 3-9% โดยน้ าหนัก ปริมาณขี้เถ้า 5-29% โดยน้ าหนัก ปริมาณคาร์บอนคงที่ 
58-89% โดยน้ าหนัก และค่าพลังงานความร้อน 18-28 เมกะจูลต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาค่าพลังงานความร้อน 
พบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตจากซังข้าวโพด เปลือกส้ม และเมล็ดอะโวคาโด ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงถึง 27.6 เมกะ
จูลต่อกิโลกรัม 28.2 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และ 28.3 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ตามล าดับ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าขยะ
อินทรีย์ดังกล่าวสามารถน ามาผลิตเป็นถ่านชีวภาพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
หุงต้มได้ ทั้งช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ ลดการตัดไม้เพ่ือท าเชื้อเพลิง และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
อีกทางหนึ่งด้วย 
ค าส าคัญ: ขยะอินทรีย์, เตาเผาแบบไร้ควัน, ถ่าน 
 

Abstract 
 Solid waste management is a national agenda that the government has assigned 
government agencies to drive efficient and sustainable management. Amount of organic wastes 
from agriculture is considered to be quite high in Thailand. Currently, there are many ways to 
manage organic wastes, such as making organic fertilizer, using as animal feed, disposing into 
landfill, and incineration. In this research, organic wastes such as corncob, banana peel, avocado 
seed, orange peel, and pineapple leaves, were used as a feedstock to produce charcoal using a 
smokeless kiln.  The produced charcoals were characterized to determine their quality.  After 
pyrolysis, all organic wastes were converted into good quality charcoal. The production yields of 
16-44%  by weight were achieved. The analysis results showed moisture contents of 3-9%  by 
weight, volatile matter contents of 3-9%  by weight, ash contents of 5-29%  by weight, fixed 
carbon contents of 58-89% by weight and energy contents of 18-28 MJ/kg. When considering the 
energy content, the charcoals produced from corncob, orange peel, and avocado seed 
contained high energy contents of 27.6, 28.2, and 28.3 MJ/ kg, respectively.  The experimental 
results have shown that these organic wastes can be used to produce charcoal using a 
smokeless kiln.  The produced charcoals had good quality which can be used as a fuel for 
cooking.  Besides, it could reduce the amounts of organic waste, deforestation for fuel, and 
generate income for farmers as well.    
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บทน า 
ในแต่ละปี ขยะอินทรีย์จะถูกผลิตขึ้นประมาณ 38 พันล้านตันทั่วโลก ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้ถูกสร้างข้ึน

จากพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน การท าเกษตร และจากโรงงาน
อุตสาหกรรม อัตราการอุปโภคบริโภคและการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็วล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้มี
ปริมาณขยะอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น ขยะส่วนมากมักจะถูกพิจารณาว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือต้องได้รับการก าจัดโดย
การฝังและการเผา นอกจากนี้กระบวนการก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีจากพฤติกรรมส่วนบุคคลและหน่วยงานต่างๆ อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เช่น เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนสถานะของโลหะหนักจากสภาพ
ที่ไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สามารถส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ใน
ขณะเดียวกัน การเผาขยะยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอีกด้วย เนื่องจากขยะอินทรีย์มีปริมาณมากจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะและต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือลดแนวโน้มในการเกิดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ วิธีก าจัดขยะอินทรีย์ส่วนใหญ่จะก าจัดด้วยการฝังกลบ จะ
เห็นได้ว่า 30% ของขยะที่ถูกส่งไปฝังกลบคือขยะอินทรีย์ ในปี 2557 กรุงเทพมหานครเก็บขยะมูลฝอยได้มากถึง 
9,940 ตันต่อวัน หรือโดยเฉลี่ยทั้งหมด 3,628,100 ตันต่อปี สามารถค านวณได้ประมาณ 438 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
ขยะบ้านเรือนทั้งหมดถูกจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ
ขยะทั่วไป ขยะที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบประกอบด้วยขยะอินทรีย์เป็นปริมาณมาก โดยสามารถคัดแยกได้เป็น เศษ
อาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ ประมาณ 48% [1] นอกจากนี้ ปัญหาส าคัญของขยะอินทรีย์คือไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า
ได้จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ขยะอินทรีย์นั้นเพ่ิมปริมาณมากขึ้น  

รัฐบาลไทยได้ก าหนดเป้าหมายในการก าจัดขยะอินทรีย์ในชุมชน โดยต้องก าจัดขยะให้ได้ปริมาณไม่น้อย
กว่า 50% ในปี 2009 และต้องก าจัดให้ได้ถึง 100% ในปี 2017 นอกจากนั้นจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงาน
ก าจัดขยะให้ได้เพ่ิมขึ้น 50% ในทุกจังหวัดให้ได้ในปี 2009 และ 100% ในปี2013 นอกจากนี้ ในนโยบายแห่งชาติ
และแผนพัฒนาการจัดการขยะระดับชาติของประเทศไทยในเรื่องการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เพ่ิมความสามารถในการก าจัดของเสียของ 7 หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น และยังส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในด้านการพัฒนางานวิจัยวัสดุรีไซเคิลและเทคโนโลยีสะอาดอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลไม่อนุญาตให้
พ้ืนที่ใดๆ ในประเทศไทยเป็นพื้นที่รับขยะหรือก าจัดขยะที่สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากและก่อมลพิษจ านวน
มหาศาลอีกด้วย แผนการจัดการขยะแบบบูรณการระดับชาตินั้นมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และการประยุกต์ใช้แนวคิด “cradle to cradle” รวมถึงการควบคุมขยะจากต้นทาง การเพ่ิมคุณค่าของขยะ 
เป้าหมายของการลดขยะคือขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในปี 2009 จะต้องลดลง 30% แนวคิดเรื่อง “คนที่เป็นผู้ก่อ
มลพิษต้องเป็นคนจ่าย” ถูกใช้เพ่ือเป็นตัวส่งเสริมความรับชอบของผู้ผลิตแลละผู้บริโภค หลัก 3R ได้รับการ
สนับสนุนให้เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์
จ านวนมาก [1] 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย การท าปุ๋ยหมัก การจัดท า
หลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสสารโดยใช้ความร้อน นอกจากนี้การจัดการขยะ
อินทรีย์สามารถใช้วิธีการ เช่น Pyrolysis, Integrated bio-digester, และ Mechanical-Biological Treatment 
เพ่ือย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ วิธีการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนและสารเคมีในการย่อยสลายขยะอินทรีย์จะ
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการนี้จะได้ ถ่านและเชื้อเพลิงเหลว ในงานวิจัยนี้
ได้ท าการผลิตถ่านชีวภาพโดยใช้กระบวนการ Pyrolysis ใช้เตาเผาแบบไร้ควัน โดยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น เช่น ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย เมล็ดอะโวคาโด เปลือกส้ม และใบสับปะรด ซึ่งมีต้นทุนต่ าและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทยถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ถูกน าวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ปริมาณ
พลังงานความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ปริมาณคาร์บอนคงที่ และปริมาณขี้เถ้า 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 

ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เปลือกกล้วย ใบสับปะรด เปลือกส้ม ซังข้าวโพด และเมล็ดอะโวคาโด น ามาอบด้วย
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน เพ่ือไล่ความชื้นออกจากขยะอินทรีย์ 
 
2. การเตรียมปฏิกรณ์ 

ปฏิกรณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นเตาเผาแบบไร้ควันผลิตจากแผ่นเหล็กน ามาประกอบกันตาม
รูปที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นส่วนของถัง Pyrolysis ส าหรับใส่วัตถุดิบ โดยท ามาจากกระป๋องโลหะขนาด 0.875 ลิตร 

 
รูปที่ 1 (A) เตาเผาแบบไร้ควัน และ (B) ถัง Pyrolysis 

 
3. วิธีการทดลอง 

3.1 น าขยะอินทรีย์แต่ละชนิดมาอย่างละประมาณ 150 กรัม ใส่ลงในถัง Pyrolysis ให้เต็มแล้วปิดฝาให้
สนิท  

3.2 น าถัง Pyrolysis ที่เตรียมเสร็จแล้วใส่ตรงกลางภายในเตาเผาแบบไร้ควัน เติมฝืนเข้าไปในเตาเผาแบบ
ไร้ควันประมาณ 1 กิโลกรัม เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลง 

3.3 จุดไฟในเตาเผาแบบไร้ควันให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และทิ้งให้เย็น
อีกประมาณ 30 นาท ี

3.4 น าถัง Pyrolysis ออกจากเตาเผาแบบไร้ควัน เปิดฝา และน าถ่านที่ได้จากการทดลองไปท าการ
วิเคราะห์หาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงต่างๆ 
 
4. การวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ 

4.1 การหาร้อยละผลผลิตของถ่านชีวภาพ สามารถหาได้จากร้อยละของปริมาณของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้
เทียบกับปริมาณขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต โดยค านวณจากสมการต่อไปนี้ 

 
E = We x 100 / W0 

 

E  คือ ร้อยละผลผลิตของถ่านชีวภาพ (%) 
We คือ น้ าหนักของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ (กรัม) 
W0  คือ น้ าหนักของขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต (กรัม)  
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4.2 การวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวภาพใช้เครื่องบอมบ์ แคลอริมิเตอร์ (Bomb 
Calorimeter) (C6000 global standards, IKA, U.S.A.)  

4.3 การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ อ้างอิงตามมาตรฐาน 
ASTM D3173 D3174 และ D3175 ตามล าดับ [2] และปริมาณคาร์บอนคงที่ค านวณจากสมการต่อไปนี้ 
 

คาร์บอนคงที่ (%) = 100 – (ความชื้น (%) + ขี้เถ้า (%) + สารอินทรีย์ระเหยได้ (%) ) 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการทดลองผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการ Pyrolysis โดยใช้เตาเผาแบบไร้ควันกับขยะอินทรีย์ 5 
ประเภทได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย เมล็ดอะโวคาโด เปลือกส้ม และใบสับปะรด ลักษณะของถ่านที่ผลิตได้
แสดงดังรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าถ่านที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์นี้มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีสีด าตลอดทั้งก้อนและ
รูปทรงของถ่านยังคงลักษณะคล้ายกับวัตถุดิบเดิม จากการวิเคราะห์ร้อยละผลผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า 
ร้อยละผลผลิตของถ่านชีวภาพจากขยะอินทรีย์นี้อยู่ในช่วง 16-44% โดยร้อยละผลผลิตที่ได้จากเปลือกกล้วยนั้นมี
ค่ามากที่สุด (43.5%) ซึ่งใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการทดลองของ Sial et al. (2019) และ Lam et al. (2018) [3, 
4]  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ปริมาณคาร์บอนคงที่ ปริมาณข้ีเถ้า และ
ค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์นี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
จากการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นพบว่าปริมาณความชื้นของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์นี้มีค่าอยู่ในช่วง 
2.8-10.0% โดยน้ าหนัก เมล็ดอะโวคาโดมีปริมาณความชื้นน้อยที่สุดคือ 2.8% โดยน้ าหนัก จากการวิเคราะห์
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์นี้พบว่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ของถ่าน
ชีวภาพมีค่าประมาณ 2.5-9.0%  โดยน้ าหนัก พบว่าถ่านที่ผลิตจากซังข้าวโพดมีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้มาก
ที่สุดซึ่งใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการทดลองของ Liu et al. (2014) [5] และถ่านชีวภาพที่มีปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยได้น้อยที่สุดคือถ่านชีวภาพที่ผลิตจากเมล็ดอะโวคาโด จากการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงที่ พบว่าปริมาณ
คาร์บอนคงท่ีของถ่านชีวภาพจากขยะอินทรีย์ทั้ง 5 ชนิด มีปริมาณอยู่ในช่วง 57-90% พบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิต
จากเมล็ดอะโวคาโดมีปริมาณคาร์บอนคงที่ที่สูงที่สุดคือ 89.2% โดยน้ าหนัก จากการวิเคราะห์ปริมาณข้ีเถ้าพบว่า
ปริมาณข้ีเถ้าจากถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์นี้มีค่าอยู่ในช่วง 5.4-29.3% โดยน้ าหนัก พบว่าถ่านชีวภาพที่
ผลิตจากเปลือกส้ม ข้าวโพด และเมล็ดอะโวคาโด มีปริมาณขี้เถ้าน้อยกว่า 10% โดยน้ าหนัก และถ่านชีวภาพที่
ผลิตจากเปลือกกล้วยและใบสัปปะรดมีปริมาณขี้เถ้าสูงถึง 19.3% และ 18.4% โดยน้ าหนัก ตามล าดับ จากการ
วิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน พบว่าค่าพลังงานความร้อนของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ทั้ง 5 ชนิดอยู่
ในช่วง 18-29 MJ/kg ถ่านชีวภาพที่ให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุดคือถ่านชีวภาพที่ผลิตมาจากเมล็ดอะโวคาโด
และเปลือกส้ม 
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รูปที่ 2 ลักษณะถ่านที่ไดจ้ากการทดลอง (a) เปลือกกล้วย (b) ใบสับปะรด (c) เปลือกส้ม (d) ซังข้าวโพด และ(e) เมล็ดอะโวคาโด 
 
   
 จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้ พบว่าความชื้นของถ่านชีวภาพที่ผลิตได้
ทั้งหมดอยู่ในช่วงของถ่านหินธรรมชาติ อย่างเช่น บิทูมินัส ที่มีค่าความชื้นน้อยกว่า 15% โดยน้ าหนัก ปริมาณ
ขี้เถ้าจากถ่านชีวภาพที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ 3 ประเภท ได้แก่ เปลือกส้ม ข้าวโพด และเมล็ดอะโวคาโด มีปริมาณ
ขี้เถ้าน้อยกว่า 10% ซึ่งอยู่ในช่วงของถ่านหินธรรมชาติที่มีลักษณะคล้ายกับบิทูมินัสซึ่งมีปริมาณขี้เถ้าน้อยกว่า 
12% และเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินธรรมชาติ ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากเปลือกส้ม ซังข้าวโพด และเมล็ดอะโวคาโด 
ให้ค่าพลังงานความร้อนใกล้เคียงกับบิทูมินัสและแอนทราไซต์ (23.03 –27.21 MJ/kg และ 27.21-33.49 MJ/kg 
ตามล าดับ) ดังนั้น ถ่านชีวภาพนี้จึงมสีมบัติใกล้เคียงกับถ่านหินธรรมชาติและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้พลังงาน 
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ตาราง 1 ผลผลิตและคุณสมบัติต่างๆของถ่านชีวภาพจากขยะอินทรีย์  

ขยะอินทรีย ์ ผลผลิต  
(%) 

ความชื้น 
(%wt) 

สารอินทรีย์ระเหยได ้
(%wt) 

คาร์บอนคงที่ 
(%wt) 

ขี้เถ้า 
(%wt) 

พลังงานความร้อน 
(MJ/kg) 

เปลือกกล้วย 43.5 ± 0.01 
32-47* 

6.9 ± 1.45 

3-6* 

6.2 ± 1.39 

15-47* 

57.6±3.31 
46-67* 

29.3 ± 0.58 
3-10* 

18.2 ± 1.28 

ใบสับปะรด 16.2 ± 5.03 5.9 ± 0.72 5.6 ± 0.69 70.1±2.34 18.4 ± 0.94 24.6 ± 2.00 

เปลือกส้ม 35.2 ± 0.29 
30-35* 

6.9 ± 2.68 

4-7* 

6.6 ± 2.74 

11-48* 

80.8±5.36 
40-72* 

5.7 ± 0.22 
4-9* 

28.2 ± 0.29 

ซังข้าวโพด 32.9 ± 3.67 
22-37** 

9.1 ± 3.24 

1-2** 

8.9 ± 3.26 

7-20** 

73.9±5.57 
72-82** 

8.1 ± 0.95 
5-9** 

27.6 ± 1.06 

เมล็ดอะโวคาโด 30.0 ± 2.72 2.8 ± 0.42 2.6 ± 0.39 89.2±0.88 5.4 ± 0.44 28.3 ± 2.04 

* อา้งอิงข้อมูลจาก [4] 
** อ้างอิงข้อมูลจาก [5] 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการ Pyrolysis โดยใช้เตาเผาแบบไร้ควันเพ่ือผลิตถ่าน

ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกกล้วย เมล็ดอะโวคาโด เปลือกส้ม และใบสัปปะรด 
พบว่าขยะอินทรีย์ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นถ่านชีวภาพที่มีคุณภาพดี โดยมีร้อยละผลผลิตอยู่ที่ 16-44% โดย
น้ าหนัก ค่าความชื้น 3-9% โดยน้ าหนัก ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 3-9% โดยน้ าหนัก ปริมาณขี้เถ้า 5-
29% โดยน้ าหนัก ปริมาณคาร์บอนคงที่ 58-89% โดยน้ าหนัก และค่าพลังงานความร้อน 18-28 MJ/kg เมื่อ
พิจารณาค่าพลังงานความร้อน พบว่าถ่านที่ผลิตจากซังข้าวโพด เปลือกส้ม และเมล็ดอะโวคาโด ให้ค่าพลังงาน
ความร้อนสูงถึง 27.6 MJ/kg 28.2 MJ/kg และ 28.3 MJ/kg ตามล าดับ ดังนั้น ถ่านชีวภาพนี้จึงมีคุณภาพสูง
และสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานได้ จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าขยะอินทรีย์ดังกล่าวสามารถน ามาผลิต
เป็นถ่านชีวภาพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้ ทั้งช่วยลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ ลดการตัดไม้เพ่ือท าเชื้อเพลิง และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Paripatra, R.S, Jungrungrueng, S., Jungrungrueng, V. (2015). Solid Waste Management City 

Profile. https://www.waste.ccacoalition.org/sites/default/files/files/bangkok_-
_city_profile_final_draft_03102015_0.pdf   

[2] ASTM D3172-13, Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org 

[3] Sial, T.A., Khan, M.N, Lan, Z., Kumbhar, F., Ying, Z., Zhang, J., Sun, D., Li, X. (2019). Contrasting 
effects of banana peels waste and its biochar on greenhouse gas emissions and soil 
biochemical properties, Process Safety and Environmental Protection, 122, 366-377. 

[4] Lam, S.S., Liew, R.K., Cheng, C.K., Rasit, N., Ooi, C.K., Ma, N.L., Jo-Han Ng, Lam, W.H., Chong, 
C.T., Chase, H.D. (2018). Pyrolysis production of fruit peel biochar for potential use in 
treatment of palm oil mill effluent. Journal of Environmental Management, 213, 400-408. 

[5] Liu, X., Zhang, Y., Li, Z., Feng, R., Zhang, Y. (2014). Characterization of corncob-derived biochar 
and pyrolysis kinetics in comparison with corn stalk and sawdust. Bioresource Technology, 
170, 76–82.  
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การใช้เถ้าชีวมวลผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง 
Potential of mixed biomass ash for cassava yield and cassava production cost reduction
จรัณธร บุญญานุภาพ1* กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว2 ปฑมกร มูลทะสิทธิ์1 ภรภัทร สร้อยมี1 ธันย์ชนก มีเหลี่ยม1  

และ ชุติมา สร้อยสนธิ์1 
Jaruntorn Boonyanuphap1*, Kanchaya Maosew2, Pathamakorn Moolthasit1,  

Ponphat Sroimee1, Thanchanok Meeliam1 and Chutima Sroison1 

บทคัดย่อ 
 การใช้เถ้าชีวมวลเพ่ือเป็นสารปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงเกษตรกรรมเป็นแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแทนระบบผลิตทางตรงแบบใช้แล้วทิ้ง การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวลในการปลูก
มันส าปะหลังในพ้ืนที่ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนได้มา
จากการออกแบบสอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 ราย เพ่ือน ามาวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการ
ปลูกมันส าปะหลังระหว่างแปลงควบคุมที่ไม่มีการใส่เถ้าชีวมวล (CTC) และแปลงที่มีการใส่เถ้าชีวมวล 4 ตันต่อไร่ 
(T1C) และ 8 ตันต่อไร่ (T2C) ตามล าดับ โดยระหว่างด าเนินการวิจัยช่วงปี 2561-2562 เกิดภาวะภัยแล้งตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตมันส าปะหลังของทุกชุดการทดลองมีปริมาณต่ ากว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 
จึงท าให้มูลค่าสุทธิของผลผลิตมันส าปะหลังของแปลงควบคุม แปลงที่มีการใส่เถ้าชีวมวล 4 ตันต่อไร่ และ 8 ตัน
ต่อไร่ มีค่าติดลบ (-599.02 -31.92 และ -1,572.14 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีอยู่ในภาวะปกติ ซึ่งไม่เกิด
ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ค่าตอบแทนสุทธิของผลผลิตที่ได้ในแปลงที่มีการใส่เถ้าชีวมวล 4 ตันต่อไร่ และ 8 ตันต่อไร่ มี
ค่าตอบแทนสุทธิเท่ากับ 9,864.17 และ 6,499.80 บาทต่อไร่ 
ค าส าคัญ: เถ้าชีวมวล, ต้นทุน, ผลตอบแทน 
 

Abstract 
 The use of biomass ashes as the amendment of soil in agriculture is the concept of efficient 
use of resources by using renewable resources instead of traditional linear production system. This 
study was conducted at Taling Chan Sub-district, Ban Dan Lan Hoi District, Sukhothai Province. 
Dataset on costs and benefits were obtained from the questionnaires of 8 target farmers, and then 
used to calculate the net present value of three treatments of biomass ash utilization namely, 1) 
planting cassava without applying mixed biomass ash (CTC) , 2)  planting cassava by applying 
biomass ash of 4 tons/rai (T1C), and 3) planting cassava by applying biomass ash of 8 tons/rai (T2C) 
respectively.  The cultivation was affected by drought during the period of Year 2018 and 2019. 
Consequently, cassava yields of all treatments were evidently lower than previous crop.  The net 
present value of cassava yield of CTC, T1C and T2C showed the negative values of -599.02 -31.92 
and -1,572.14 Baht/rai, respectively. In the base case scenario, the cultivation was not negatively 
impacted by drought and dehydration during cassava planting.  Affect to net present value of 
cassava yields between planting cassava by applying mixed biomass ash of 4 tons/rai and 8 tons/rai 
with the net present value to 9,864.17 and 6,499.80 Baht/rai 
Keywords: Biomass ash, Benefit, Cost 
 

บทน า 
มันส าปะหลัง (Cassava หรือ Tapioca) เป็นพืชเศรษฐกิจตระกูลหัวท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของ

ประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด 
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และแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งมันส าปะหลังสามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทย แต่
ปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญในการปลูกมันส าปะหลัง คือ ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ขณะเดียวกันต้องให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 
เนื่องจากราคามันส าปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรจ านวนมากหันมาใช้เทคโนโลยีการปลูกมันส าปะหลังที่
มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้ได้ผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น ซึ่งแต่ละวิธีนั้นจะมีต้นทุนและให้ปริมาณผลผลิต
แตกต่างกัน (บัญจรัตน์, 2559)  

ทั้งนี้ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด จึงมีแนวคิดการด าเนินธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน กระบวนการผลิตที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการน าวัตถุดิบ
กลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้-แล้วทิ้ง หรือระบบผลิตทางตรงแบบใช้แล้วทิ้ง (Linear: Make-
Use-Dispose) ตามรูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เน้นก าไรเป็นตัวตั้ง (Romero et al., 2017; Manopawitr, 
2018) โดยมีการใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวลผสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรมใน
ชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้เถ้าชีวมวลผสมร่วมกับปุ๋ยบ ารุงดินที่เกษตรกรใช้ในท้องถิ่น เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง อีกทั้ง
ยังเป็นการลดต้นทุนของกระบวนการผลิต อันน าไปสู่กระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในระดับชุมชน
ท้องถิ่น (จรัณธร, 2562) ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวจึงมีความประสงค์ด าเนินการวิจัยและพัฒนากลไกและ
กระบวนการใช้ประโยชน์จากเถ้าชีวมวลผสมอย่างครบวงจรในภาคเกษตรกรรม ร่วมกับเกษตรกรและ
หน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมกันศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยการใช้ประโยชน์จากเถ้า
ชีวมวลผสมในการปลูกมันส าปะหลัง 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. พ้ืนที่ศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา ในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังบริเวณหมู่ 5 บ้านวังโตก ต าบลตลิ่งชัน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
2. กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ขายเหง้ามันส าปะหลัง
และท่อนมันส าปะหลังเศษเหลือในแปลงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือน าส่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า
ให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด ทั้งนี้ ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดังกล่าวเป็น
การประมาณภายใต้สถานการณ์ปกติของการปลูกมันส าปะหลังในปี 2560 ภายในพ้ืนที่ด าเนินการแปลงทดลอง
ปลูกมันส าปะหลัง ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 8 ราย ด าเนินการเก็บข้อมูล
โดยตรงจากครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้ออกแบบข้อค าถามให้สอดคล้องกับข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ด าเนินการปลูกมันส าปะหลัง และน าไปเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเมื่อมีการด าเนินการใส่เถ้าชีวมวลในปริมาณ 
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีทั้งค าถามปลายปิดและแบบปลายเปิด 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
(1) การออกแบบชุดการทดลอง 
คณะผู้วิจัยร่วมกับ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก ต าบลตลิ่งชัน โดยผู้เข้าประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวการปลูกมันส าปะหลังตามการปฏิบัติของเกษตรกร โดยการใส่เถ้าชีวมวลร่วมกับปุ๋ยบ ารุงดินของ
เกษตรกรท้องถิ่นนั้น เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกมันส าปะหลัง โดยมีการออกแบบ
ชุดการทดลอง ดังนี้ 
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(1.1) แปลงควบคุมที่ไม่มีการใส่เถ้าชีวมวล หรือ แปลงควบคุม (Control treatment : CTC) โดยปลูก
พืชทดลองที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรตามขั้นตอนและวิธีการของเกษตรกรเจ้าของแปลงทดลอง  

(1.2) แปลงชุดการทดลองที่ 1 (Treatment 1 cassava : T1C) ปลูกพืชทดลองที่มีการปฏิบัติทาง
การเกษตรเหมือนกับวิธีที่ 1 (CTC) และใส่เถ้าลอยชีวมวลปริมาณ 4 ตันต่อไร่ 

(1.3) แปลงชุดการทดลองที่ 2 (Treatment 2 cassava: T2C) ปลูกพืชทดลองที่มีการปฏิบัติทาง
การเกษตรเหมือนกับกรรมวิธีที่ 1 (CTC) และใส่เถ้าลอยชีวมวลปริมาณ 8 ตัน/ไร่  

(2) ระบุรายการต้นทุนและผลตอบแทนของการใส่เถ้าชีวมวลในแปลงทดลองปลูกพืช 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการใส่เถ้าชีวมวลแต่ละชุดการทดลอง ส าหรับ

แปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  
โดยต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ขณะที่รายรับหรือผลตอบแทนได้จากรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการ
ใส่เถ้าชีวมวล แสดงในภาพที่ 1 

(3) การค านวณมูลค่าปัจจุบันสิทธิของมันส าปะหลัง 
ด าเนินการเปรียบเทียบผลรวมของผลตอบแทนและต้นทุนต่างๆ ซึ่งท าให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value: NPV) ของมันส าปะหลังแต่ละวิธี โดยการใส่เถ้าชีวมวลเหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุนต้องมี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่า 0 หรือมีค่าเป็นบวก ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของผลตอบแทนที่ได้จากการใช้ประโยชน์
จากเถ้าชีวมวลผสมมีมากกว่าต้นทุนหรือค่าจ่ายตลอดอายุของการด าเนินการในระยะเวลา 1 ปี ผลผลิตมัน
ส าปะหลังมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงที่สุดคือได้ว่าเป็นการใส่เถ้าชีวมวลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแปลงอ่ืน 

การใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการเอามาตรการที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวอาจมี
ข้อจ ากัดในการจัดล าดับความเหมาะสมของมาตรการ ทั้งนี้ การค านวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-
Cost Ratio: B/C Ratio) สามารถน ามาใช้เพ่ือพิจารณาถึงมูลค่าของผลตอบแทนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าของ
ต้นทุน โดย B/C Ratio ตลอดอายุของการด าเนินมาตรการที่เหมาะสมต้องมีค่ามากกว่า 1 หรืออย่างน้อยที่สุด
เท่ากับ 1 (B/C ≥ 1) 
  

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

9



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการใส่เถ้าชีวมวลใน

แปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. อิทธิพลของเถ้าชีวมวลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส าปะหลัง 

ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านความโตหรือเส้นรอบวง (GBH) และความสูงของตัวอย่างล าต้นมัน
ส าปะหลัง โดยด าเนินการวัดข้อมูลในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงระยะการเติบโตของมันส าปะหลังภายหลัง
จากการปลูกประมาณ 6 เดือน (ปลูกมันส าปะหลังในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561) ความโตและความสูงของตัวอย่าง
ต้นมันส าปะหลังของชุดการทดลอง T1C มีค่ามากกว่าชุดทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมี
ความโตและมีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 5.65 และ 146.53 เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าน้ าหนักของ
มันส าปะหลัง ที่ท าการชั่งในวันที่ 26 เมษายน 2562 ชุดการทดลอง T1C มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุด 2.38 ตันต่อไร่ 
แสดงในตาราง 1 เมื่อศึกษางานวิจัยของ เกศวดี และคณะ, (2561) ที่ใช้ขี้เถ้าแกลบในอัตรา 2 ตัน/ไร่ ในแปลงปลูก
มันส าปะหลัง พบว่า มีผลผลิตหัวมันส าปะหลังสด 4.69 ตัน/ไร่ และการใส่ขี้เถ้าแกลบอัตรา 4 ตัน/ไร่ ให้ผลผลิต
หัวมันส าปะหลังสด 4.24 ตัน/ไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการใช้เถ้าชีวมวลในปริมาณ 4 ตัน/ไร่ และ 8 ตัน/ไร่ ท าให้
เห็นว่าการใช้เถ้าชีวมวลหรือวัสดุปรับปรุงดินจากอุตสาหกรรมสามารถเพ่ิมน้ าหนักของผลผลิตหัวมันส าปะหลังสด
ได้ แต่อาจต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม  

 
 
 

ออกแบบสอบถามและส ารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของระบบการปลูกมันส าปะหลัง 

ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการใส่เถ้าชีวมวลในแปลงทดลองปลูกมนัส าปะหลัง 

ต้นทุนในการปลูก และการใส่เถ้าชีวมวลในแปลง
ทดลองปลูกมันส าปะหลัง 

ต้นทุนคงที่  
- ค่าเช่าท่ีดิน 
ต้นทุนผันแปร 
-- ค่าแรงงาน   
- ค่าต้นพันธ์ุ  
- ค่าปุ๋ยบ ารุงและสารเคมีทางการเกษตร 
- ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
- ค่าเตรยีมแปลง 
- ค่าใช้จ่ายในขนส่งและโปรยเถา้ชีวมวล 

ผลตอบแทนของการใส่เถ้าชีวมวลในแปลงทดลอง
ปลูกมันส าปะหลัง 

ผลตอบแทน 
- รายไดจ้ากการขายหัวมันส าปะหลงัสด 
 

1. วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  
2. วิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของมันส าปะหลังในแต่ละชุดการทดลอง 

Treatment 
GBH (cm.) Height (cm.) Weight (kg.) Cassava yield 

(ton/rai) Mean  Mean  Mean  
CTC 4.55(1.30) c 116.98(38.97) c 91.33(57.33)  1.46 
T1C 5.65(1.40) b 146.53(41.06) b 148.88(18.54)  2.38 
T2C 5.09(1.19) a 123.41(32.08) a 118.37(11.27)  1.89 
F-test 51.93  49.63  1.99   
Significance p<0.01  p<0.01  p<0.05   

Note :  Parentheses indicate standard deviation; Different English characters in the same column show the 
average value with statistically significant differences. 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการใส่เถ้าชีวมวลในแปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง 
 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการใส่เถ้าชีวมวลปริมาณ 4 ตันต่อไร่ (T1C) และปริมาณ 8 ตัน
ต่อไร่ (T2C) ในแปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง โดยเปรียบเทียบกับแปลงควบคุม (CTC) ได้ก าหนดข้อตกลง
เบื้องต้น (Basic assumption) ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบ 1 ฤดูการเพาะปลูกส าหรับมันส าปะหลัง ใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของกิจกรรมการปฏิบัติ
ทางการเกษตรได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวน 8 ราย ในพ้ืนที่หมู่ 5 บ้านวังโตก 
ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ขาย
เหง้ามันส าปะหลังและท่อนมันส าปะหลังเศษเหลือในแปลงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือน าส่งเป็นเชื้อเพลิงชีว
มวลในการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด ทั้งนี้ ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายดังกล่าวเป็นการประมาณภายใต้สถานการณ์ปกติของการปลูกมันส าปะหลังในปี 2560 ภายในพ้ืนที่
ด าเนินการแปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง  
 เนื่องจาก ระหว่างด าเนินการวิจัยระหว่างปี 2561-2562 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบปัญหาภัยแล้ง
ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จึงส่งผลให้ผลผลิตมันส าปะหลังของทุกชุดการทดลองมีปริมาณต่ ากว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็น
ได้ชัด ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็น Actual scenario ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เพาะปลูกจริงระหว่างปี 2561-2562 โดยรายละเอียดของต้นทุนและผลตอบแทน
แต่ละชุดการทดลองปลูกมันส าปะหลัง แสดงในตาราง 2 โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่าเช่าที่ดินโดยเฉลี่ยปีละ 
968.75 บาทต่อไร่ (ชุดการทดลองเฉลี่ยปีละ 1,000 บาทต่อไร่) ค่าใช้จ่ายส าหรับเตรียมแปลง (กิจกรรมการไถดะ 
ไถแปร และการยกร่องแปลงปลูก) เฉลี่ย 743.75 บาทต่อไร่ นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการปลูก ได้แก่ ค่า
ต้นพันธุ์มันส าปะหลัง (ต้นพันธุ์มันส าปะหลัง 1 ไร่ สามารถตัดเป็นท่อนพันธุ์ใช้ส าหรับปลูกได้ 10 ไร่ ราคาเฉลี่ยไร่
ละ 3,500 บาท) ประมาณ 300 บาทต่อไร่ อีกทั้งยังมีค่าจ้างแรงงานตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง ค่าสารเคมีส าหรับ
แช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง และค่าจ้างคนงานปลูกมันส าปะหลัง รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 627.69 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่าย
สารเคมีการเกษตร 362.50 บาทต่อไร่ และปุ๋ยบ ารุงดินเฉลี่ย 373.22 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ยั งเสียค่าใช้จ่าย
แรงงานคนฉีดพ่นสารเคมีการเกษตรและใส่ปุ๋ย 400 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังมี
สัดส่วนร้อยละ 42.0 ของต้นทุนรวม (ค่าเฉลี่ย 2,593.75 บาท/ไร่; S.D.= 1,127.92) โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,593.75 บาทต่อไร่ (ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว 500 บาทต่อตัน)  
 ขณะที่ถ้าพิจารณาผลวิเคราะห์จากชุดการทดลองแล้ว พบว่า ส าหรับแปลงควบคุม (CTC) ซึ่งได้ผลผลิต
หัวมันส าปะหลังสด 1.46 ตัน คิดเป็นเงิน 730 บาทต่อไร่ โดยที่ชุดการทดลองใส่เถ้าชีวมวล 4 ตัน (T1C) และชุด
การทดลองใส่เถ้าชีวมวล 8 ตัน (T2C) มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 2.38 และ 1.89 ตัน คิดเป็นเงิน 1,110 และ 
905 บาทต่อไร่ โดยการเก็บผลผลิตจะด าเนินการใช้ผานขุดมันส าปะหลังติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขุดหัวมัน
ส าปะหลังขึ้นมาจากดินเป็นแนวตามร่องปลูก จากนั้นใช้แรงงานคนยกกอมันส าปะหลังให้พ้นจากแนวการเคลื่อนที่
ของรถแทรกเตอร์ที่จะขุดแนวใหม่ และด าเนินการตัดหัวมันส าปะหลังออกจากเหง้าเพ่ือขนย้ายหัวมันส าปะหลังสด 
ขึ้นรถบรรทุก (เม่ือเก็บเกี่ยวเสร็จ เกษตรกรต้องเร่งน าหัวมันส าปะหลังสดส่งโรงงานแปรรูปโดยทันทีและหรือใน
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สภาพวันต่อวันเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการเสื่อมสภาพของหัวมันส าปะหลังสด เนื่องมาจากการที่หัวมันส าปะหลังสดมี
น้ าเป็นส่วนประกอบร้อยละ 60 ถึง 65 โดยน้ าหนัก จึงท าให้มีอัตราการเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วมาก การ
เสื่อมสภาพของหัวมันส าปะหลังจะปรากฏภายใน 1-3 วัน หลังการเก็บเกี่ยว และเกิดการเข้าท าลายของ
เชื้อจุลินทรีย์ท าให้เน่าเสียภายใน 5–7 วัน) การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะด าเนินการเมื่อมันส าปะหลังมีอายุประมาณ 
11–12 เดือน นอกจากนี้ ชุดทดลอง T1C และชุดทดลอง T2C ยังมีเกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและโปรยเถ้าชีวมวล 
200 บาทต่อตัน หรือ 800 และ 1,600 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
 ผลตอบแทนที่ได้รับจะค านวณจากน้ าหนักของผลผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งราคาหัวมันส าปะหลังสดโดยเฉลี่ย 
2,312.50 บาทต่อตัน โดยที่ผลผลิตมันส าปะหลังจากแปลงควบคุม และชุดทดลอง T2C มีรายได้จากผลผลิต 
3,379.33 และ 4,179.15 บาทต่อไร่ ขณะที่ชุดทดลอง T1C มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 2.38 ตันต่อไร่ คิดเป็นเงิน 
5,123.58 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ผลผลิตมันส าปะหลังที่ได้จากทั้งของแปลงควบคุมและชุดการทดลอง T1C และ T2C มี
ค่าต่ ากว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก อาจเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วงและเกิดภัยแล้งในระหว่างด าเนินโครงการวิจัย 
ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการขายผลผลิตมันส าปะหลังของแปลงควบคุมและชุดการทดลองมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุน
รวม จึงท าให้มูลค่าสุทธิของผลผลิตมันส าปะหลังของแปลงควบคุม ชุดการทดลอง T1C และ ชุดการทดลอง T2C 
มีค่าติดลบ (-599.02 -31.92และ -1,572.14 ตามล าดับ) แสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 มูลค่าของต้นทุนและผลตอบแทน และมูลค่าสุทธิของแปลงทดลองปลูกอ้อยในรอบ 1 ฤดูกาลเพาะปลูกระหว่างปี 2561-2562 (บาท/ไร่) 

ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

(N=8) 
 ชุดการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของเถ้าชีวมวล 
 แปลงควบคุม 

(CTC) 
ใส่เถ้าชีวมวลปรมิาณ 

4 ตันต่อไร่ (T1C) 
ใส่เถ้าชีวมวลปรมิาณ 

8 ตันต่อไร่ (T2C) Mean SD  

ค่าใช้จ่าย         
ต้นทุนคงที่        

ค่าเช่าที่ดิน 968.75 281.50  1,000.00 1,000.00 1,000.00 
ต้นทุนผันแปร       

ค่าเตรียมแปลงปลูกมันส าปะหลัง 743.75 202.55  650.00 650.00 650.00 
ค่าต้นพันธุ์มันส าปะหลัง 384.38 126.02  300.00 300.00 300.00 
ค่าจ้างแรงงานตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลงั  231.25 19.59  200.00 200.00 200.00 
ค่าสารเคมีส าหรับแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 33.94 31.07  36.00 36.00 36.00 
ค่าจ้างคนงานปลูกมันส าปะหลัง 362.50 23.15  350.00 350.00 350.00 
ค่าสารเคมีการเกษตร/สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 84.37 38.73  40.00 40.00 40.00 
ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมีการเกษตร 193.75 94.25  300 300 300 
ค่าปุ๋ยบ ารุงดิน 373.22 180.28  121.69 121.69 121.69 
ค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ย 206.25 49.55  250.00 250.00 250.00 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลัง 2,593.75 999.44  2,531.25 3,837.75 3,130.34 
ค่าใช้จ่ายในขนส่งและโปรยเถ้าชวีมวล - -  - 800.00 1.600.00 

ต้นทุนรวม 6,175.91 1,127.92  5,778.94 7,885.44 7,978.03 
ผลตอบแทน        

รายได้จากผลผลิตมันส าปะหลัง (ราคาหวัมันสดเฉลี่ย 2,312.50 บาท/ตัน; S.D.=
180.77) 

11,712.50 4,014.06  11,707.03 17,479.61 14,477.84 

- ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง (ตัน/ไร่)1 5.06 1.74  5.06  7.68  6.26  
รายได้จากคุณภาพของผลผลิตมันส าปะหลังที่เพิ่มขึ้น - -  - - - 
- ปริมาณแป้ง (Starch content) ร้อยละ 30 และร้อยละ 25  - -  - - - 

ผลตอบแทนรวม 11,712.50 4,014.06  11,707.03 17,479.61 14,477.84 
มูลค่าสุทธ ิ 5,536.59 3,054.76  5,928.09 9,864.17 6,499.80 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.86 0.40  2.03 2.25 1.81 

หมายเหตุ : 1เกิดภาวะภัยแล้งในระหว่างด าเนินโครงการวิจัยบริเวณพื้นที่แปลงทดลองปลูกมันส าปะหลัง 
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 อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้  ได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบของการปลูกมันส าปะหลังภายใต้
สถานการณ์จ าลองที่อยู่ในภาวะปกติ (Base case simulation scenario) ที่ไม่เกิดภาวะภัยแล้งและการขาดน้ า
ระหว่างการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของปี 2560 มีค่าเฉลี่ย 5.06 ตันต่อไร่ (จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 8 ราย) จึงน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมาค านวณหาสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของ
ชุดควบคุม และชุดการทดลอง T1C และ T2C ภายใต้สถานการณ์ปกติดังกล่าว โดยสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังส าหรับแต่ละชุดการทดลอง แสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 สัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง 

ชุดการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของเถ้าชีวมวล ปริมาณผลผลิต (ตัน/ไร่) ผลผลติคาดการณ์ (ตัน/ไร่) 
CTC 1.46 5.06 
T1C 2.22 7.68 
T2C 1.81 6.26 

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของปรมิาณผลผลิต* 3.46 
หมายเหตุ: *ค านวณสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง จากปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของ แปลงควบคมุ
(CTC) หารด้วยค่าเฉลี่ยของผลผลิตของเกษตรกรที่ส ารวจแบบสอบถามทั้ง 8 ราย 
 ทั้งนี้ การค านวณต้นทุนของการผลิตมันส าปะหลังภายใต้สถานการณ์จ าลองที่อยู่ในภาวะปกติมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับที่เคยได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังที่ต้อง
ค านวณมาจากปริมาณของผลผลิตที่คาดการณ์ว่าจะได้ โดยผลการค านวณหาปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์ภายใต้
สถานการณ์ปกติ พบว่า แปลงควบคุมมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 5.06 ตันต่อไร่ คิดเป็นเงิน 2,531.25 บาทต่อไร่  ขณะที่
ชุดการทดลอง T1C และชุดการทดลอง T2C มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 7.68 และ 6.26 ตันต่อไร่ คิดเป็นเงิน 
3,837.75 และ 3,130.34 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนรวมเพ่ิมขึ้นเป็น 5,778.94 7,885.44 
และ7,978.03 บาทต่อไร่ ส าหรับแปลงควบคุม ชุดการทดลอง T1C และ ชุดการทดลอง T2C ตามล าดับ แต่ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากข้ึน ย่อมส่งผลให้มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยที่แปลงควบคุม ชุดการ
ทดลอง T1C และชุดการทดลอง T2C มีรายได้จากผลผลิตมันส าปะหลังคิดเป็นเงิน 11,707.03 17,479.61 และ 
14,477.84 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ดังนั้น เมื่อน ามาค านวณค่าตอบแทนสุทธิของผลผลิตที่ได้พบว่า ชุดการทดลอง 
T1S และชุดทดลอง T2S มีค่าตอบแทนสุทธิเท่ากับ 9,864.17 และ 6,499.80 บาทต่อไร่ ตามล าดับโดย
รายละเอียดแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 มูลค่าของต้นทุนและผลตอบแทน และมูลค่าสุทธิของแปลงทดลองปลูกมันส าปะหลังภายใต้สถานการณ์จ าลองที่อยู่ในภาวะปกติ (หน่วย : บาท/ไร่) 

ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน 
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 

(N=8) 
 ชุดการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของเถ้าชีวมวล 
 แปลงควบคุม 

(CTC) 
ใส่เถ้าชีวมวลปรมิาณ 

4 ตันต่อไร่ (T1C) 
ใส่เถ้าชีวมวลปรมิาณ 

8 ตันต่อไร่ (T2C) Mean SD  

ค่าใช้จ่าย         
ต้นทุนคงที่        

ค่าเช่าที่ดิน 968.75 281.50  1,000.00 1,000.00 1,000.00 
ต้นทุนผันแปร       

ค่าเตรียมแปลงปลูกมันส าปะหลัง 743.75 202.55  650.00 650.00 650.00 
ค่าต้นพันธุ์มันส าปะหลัง 384.38 126.02  300.00 300.00 300.00 
ค่าจ้างแรงงานตัดท่อนพันธุ์มันส าปะหลงั  231.25 19.59  200.00 200.00 200.00 
ค่าสารเคมีส าหรับแช่ท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง 33.94 31.07  36.00 36.00 36.00 
ค่าจ้างคนงานปลูกมันส าปะหลัง 362.50 23.15  350.00 350.00 350.00 
ค่าสารเคมีการเกษตร/สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 84.37 38.73  40.00 40.00 40.00 
ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมีการเกษตร 193.75 94.25  300 300 300 
ค่าปุ๋ยบ ารุงดิน 373.22 180.28  121.69 121.69 121.69 
ค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ย 206.25 49.55  250.00 250.00 250.00 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลัง 2,593.75 999.44  2,531.25 3,837.75 3,130.34 
ค่าใช้จ่ายในขนส่งและโปรยเถ้าชวีมวล - -  - 800.00 1.600.00 

ต้นทุนรวม 6,175.91 1,127.92  5,778.94 7,885.44 7,978.03 
ผลตอบแทน        

รายได้จากผลผลิตมันส าปะหลัง (ราคาหวัมันสดเฉลี่ย 2,312.50 บาท/ตัน; S.D.=
180.77) 

11,712.50 4,014.06  11,707.03 17,479.61 14,477.84 

- ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง (ตัน/ไร่)1 5.06 1.74  5.06  7.68  6.26  
รายได้จากคุณภาพของผลผลิตมันส าปะหลังที่เพิ่มขึ้น - -  - - - 
- ปริมาณแป้ง (Starch content) ร้อยละ 30 และร้อยละ 25  - -  - - - 

ผลตอบแทนรวม 11,712.50 4,014.06  11,707.03 17,479.61 14,477.84 
มูลค่าสุทธ ิ 5,536.59 3,054.76  5,928.09 9,864.17 6,499.80 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.86 0.40  2.03 2.25 1.81 
หมายเหตุ : 1ค านวณจากสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตมนัส าปะหลังของแปลงควบคุม (CTC) ภายใต้สถานการณ์ปกติ 
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สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใส่เถ้าชีวมวลในอัตราส่วนที่แตกต่างกันของชุดการทดลองทั้ง 2 (ใส่เถ้าชีว
มวลในปริมาณ 4 ตัน/ไร่ และ 8 ตัน/ไร่) มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง และส่งผลให้ความโต ความ
สูง และน้ าหนักของมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังส่งผลให้มีผลตอบแทนของหัวมันส าปะหลังสูงกว่าแปลงที่ไม่ใส่
เถ้าชีวมวลผสม แต่เนื่องจากระหว่างด าเนินการวิจัยระหว่างปี 2561-2562 เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและประสบปัญหา
ภัยแล้งตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จึงส่งผลให้ผลผลิตมันส าปะหลังของทุกชุดการทดลองมีปริมาณต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
อย่างเห็นได้ชัด โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะค านวณจากน้ าหนักของผลผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งราคาหัวมันส าปะหลัง
สดโดยเฉลี่ย 2,312.50 บาทต่อตัน โดยที่ผลผลิตมันส าปะหลังจากแปลงควบคุม และชุดทดลอง T2C มีรายได้จาก
ผลผลิต 3,379.33 และ 4,179.15 บาทต่อไร่ ขณะที่ชุดทดลอง T1C มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 2.38 ตันต่อไร่ คิดเป็น
เงิน 5,123.58 บาทต่อไร่ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนจากการขายผลผลิตมันส าปะหลังของแปลงควบคุมและชุดการ
ทดลองมีมูลค่าต่ ากว่าต้นทุนรวม จึงท าให้มูลค่าสุทธิของผลผลิตมันส าปะหลังของแปลงควบคุม ชุดการทดลอง 
T1C และ ชุดการทดลอง T2C มีค่าติดลบ (-599.02 -31.92และ -1,572.14 ตามล าดับ) และเมื่อวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบของการปลูกมันส าปะหลังภายใต้สถานการณ์จ าลองที่อยู่ในภาวะปกติ ที่ไม่เกิดภาวะภัยแล้งและการ
ขาดน้ าระหว่างการปลูกมันส าปะหลัง พบว่ามีปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น โดยแปลงควบคุมมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 
5.06 ตันต่อไร่ ขณะที่ชุดการทดลอง T1C และชุดการทดลอง T2C มีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 7.68 และ 6.26 
ตันต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึน โดยที่แปลงควบคุม ชุดการทดลอง T1C และชุดการทดลอง T2C มี
รายได้จากผลผลิตมันส าปะหลังคิดเป็นเงิน 11,707.03 17,479.61 และ 14,477.84 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ดังนั้น 
เมื่อน ามาค านวณค่าตอบแทนสุทธิของผลผลิตที่ได้ พบว่า แปลงควบคุมมีค่าตอบแทนสุทธิเท่ากับ 5,928.09 บาท
ต่อไร่ อีกทั้ง ชุดการทดลอง T1S และชุดทดลอง T2S มีค่าตอบแทนสุทธิเท่ากับ 9,864.17 และ 6,499.80 บาทต่อ
ไร่ ตามล าดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้เถ้าชีวมวลผสมเป็นสารปรับปรุงดินจะท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและเมื่อมี
ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
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   การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของแม่น ้าเจ้าพระยา 
บริเวณพื นที่บางกระเจ้า ด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 

Study on the Hydrodynamics to support river bank erosion mitigation of Chao Phraya 
River at the Bang Krachao area using Numerical Model 

ทัศภูมิ ปั่นทอง* ธนัสพงษ์ โภควนิช และจิตราภรณ์ ฟักโสภา 
บทคัดย่อ 

บางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่สีเขียวติดกรุงเทพ ฯ อยู่ทางตอนล่างของแม่น้้าเจ้าพระยามีลักษณะเป็นคุ้งน้้า
ขนาดใหญ่ และปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะริมชายฝั่ง ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างโครงสร้าง
ป้องกันชายฝั่งในบางบริเวณ อย่างไรก็ดีพ้ืนที่บางกระเจ้ามีลักษณะอุทกพลศาสตร์ที่ซับซ้อน กระแสน้้า        
การไหลเวียน และการพัดพาตะกอนอาจถูกควบคุมด้วยหลายปัจจัย โดยใช้โปรแกรมDelft3D-FLOW ท้าการ
สร้างแบบจ้าลอง ฯ การศึกษานี้ท้าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ส้ารวจภาคสนาม โดยปรับเทียบ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบจ้าลองฯ  ด้วยข้อมูลตรวจวัดภาคสนาม เช่น ข้อมูลความเร็วกระแสน้้า และระดับน้้าทั้ง
ในฤดูน้้าหลากและน้้าแล้งที่จุดต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าน้้าจะไหลไปทางต้นน้้าขณะที่น้้าขึ้น  ไหลไปทางปาก
แม่น้้าขณะที่น้้าลง ค่าความเร็วกระแสน้้าสูงในช่วงน้้าขึ้น และน้้าลงโดยเฉพาะในช่วงน้้าเกิด และความเร็ว
กระแสน้้าสูงที่สุดในรอบปีในฤดูน้้าหลากซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากน้้าขึ้น-น้้าลงลดลง ลักษณะความเร็ว
ของกระแสน้้าในพ้ืนที่มีความแตกต่างกันแต่ละในบริเวณ ซึ่งกล่าวอาจจะส่งผลต่อการพัดพาที่แตกต่างกันของ
ตะกอน     ท้าให้เกิดการกัดเซาะและการทับถมที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณได้โดยเฉพาะในฤดูหลาก   
ค้าส้าคัญ : อุทกพลศาสตร์, แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์, การกัดเซาะตลิ่ง 

Abstract 
Bang Krachao (BK), situate at the lower part of the Chao Phraya River, is a green area 

adjacent to Bangkok. At present, the area is facing coastal erosion problems. Coastal defense 
structures have been built without sufficient understanding of hydrodynamics and sediment 
transport dynamics in which known to be complex and affected by river discharge, tide, bed 
roughness and irregular morphology of the area. Modeling by using Delft3D-FLOW.   
This study collected secondary data, conducted field surveys, prepared numerical models 
validated with measured current speed and water level at Bang Sai Station, Saphan Nuanchawi 
Station and Wat Bang Krasorb Station. Comparing the data both in the flood and dry season, 
it was found that river currents around the BK were heavily influenced by tide. At flood tide, 
the current flows upstream and at ebb tide the current flows down to the mouth of the river. 
The strongest currents occur during the spring tide and the weakest currents occur during the 
neap tide. Seasonal strongest currents happened during flood season. The speed of the 
currents and perhaps related sediment erosion and accretion around the BK significantly varies 
spatially and temporally. 
Keywords: Hydrodynamics, Numerical model, Riverbank erosion 

บทน้า 
พ้ืนที่กระเพาะหมูหรือพ้ืนที่บางกระเจ้าอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้้าเจ้าพระยาห่างจากปากแม่น้้า 35 

กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 12,000 ไร่ ครอบคลุม 6 ต้าบล ในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ       
บางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมด้วยพืชไม้ และเป็นเขตอนุรักษ์เกษตรกรรม ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อกับพ้ืนที่
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กรุงเทพมหานครมีลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่คุ้งน้้าขนาดใหญ่จึ งได้ถูกก้าหนดให้เป็น “ปอด”      
ของกรุงเทพมหานคร  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 : A.พื้นที่บางกระเจ้า B.พื้นที่ศึกษา และความลึกของพื้นที่ศึกษา 

บางกระเจ้ายังมีบทบาทต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจของลุ่มน้้าเจ้าพระยาเป็นอย่างมาก เป็นเส้นทาง
สัญจรทางน้้าทางการค้าพาณิชย์เศรษฐกิจของภาคกลาง จะสังเกตเห็นได้จากมีท่าเรือกระจายสินค้า เช่นท่าเรือ
กรุงเทพ ฯ ต้ังอยู่บริเวณทางตอนกลางของคุ้งบางกระเจ้า และมีลักษณะล้าน้้าที่คดเคี้ยว และกระแสน้้าที่น่าจะ
มีความซับซ้อนต่อการไหลของมวลน้้าในลักษณะภูมิสัณฐานทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน (ไพฑูรย์ และสุประภาพ , 
2552) [1] พ้ืนที่ทางตอนล่างเป็นที่ตั้งของสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นสวนสาธารณะเนื้อที่ 30 ไร่ มีการสร้างเขื่อนชะลอคลื่นโครงสร้างไม้ไผ่เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง แต่ยังไม่ได้รับความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับสภาพอุทกพลศาสตร์ เช่น กระแสน้้า การ
ไหลเวียน การเคลื่อนที่ของตะกอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ไหลของน้้า เช่นปริมาณน้้าท่า ภูมิสัณฐานของโค้งน้้า ความขรุขระท้องน้้า ความลึก และน้้าขึ้น-น้้าลงนอก
ชายฝั่ง การศึกษาสภาพอุทกพลศาสตร์ตามสามารถท้าได้โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (อรรถพล , 2553 
[2]; ศิโรจน์ และคณะ, 2557 [3]; สนิท, 2551 [4]; Van Maren, 2009 [5];) อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางอุทกพลศาสตร์ และลักษณะการเคลื่อนที่ของตะกอนในบริเวณพ้ืนที่บางกระเจ้า
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะกระแสน้้า การไหลเวียน และการเคลื่อนที่ของตะกอนในแม่น้้า
เจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่บางกระเจ้า โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการปรับเทียบและ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อมูลตรวจวัดภาคสนาม ซึ่งแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ Delft3D-FLOW สามารถ
จ้าลองสภาพอุทกพลศาสตร์ที่เกิดจากปัจจัยข้างต้นได้อย่างครบถ้วนดังการศึกษา (Van Maren, 2009)  ใช้
โปรแกรม Delft3D ในการศึกษาสภาพอุกพลศาสตร์ที่ Yellow River ประเทศจีน 

วิธีการศึกษา 
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

การศึกษานี้ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นองค์ประกอบส้าคัญพ้ืนฐานต่อการสร้างแบบจ้าลอง
ทางคณิตศาสตร์ จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลขอบเขตชายฝั่งโดย โปรแกรมGoogle Earth Pro ท้าการ
Digitize เส้นแนวชายฝั่งเริ่มต้นจากบริเวณบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงปากแม่น้้า เจ้าพระยา     
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางรวม 130 กิโลเมตร ข้อมูลความลึกท้องน้้า จากการDigitize แผนที่เดินเรือจาก
กรมอุทกศาสตร์และรวบรวมข้อมูลความลึกท้องน้้าจากแบบจ้าลองของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า-สสน.
(องค์การมหาชน) ข้อมูลระดับน้้านอกชายฝั่ง โปรแกรมTPXO 9.0 Global Inverse Tide Model (Egbert, 

                   

                 

A 
B 
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et.al. 2002) [6] ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลปริมาณน้้าท่าตรวจวัดที่สถานีบางไทร
จากกรมชลประทาน (http://hydro-5.rid.go.th) 
2. ส้ารวจภาคสนาม  

แบ่งการส้ารวจภาคสนามเป็น 2 ลักษณะ คือการส้ารวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลา ติดตั้งเครื่องมือประจ้าที่โดยติดตั้งเครื่องมือวัดแรงดัน
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้า โดยWater level logger ยี่ห้อOnset รุ่นHOBO ® โดยติดตั้งบริเวณ
ท่าเรือ วัดบางกระสอบ ละติจูด13.657072° ลองติจูด100.557394° ติดตั้งเครื่องมือใต้น้้าโดยติดท่อ (PVC) ที่
เจาะรูเพ่ือการเปลี่ยนถ่ายของน้้าตลอดเวลาและอยู่ใต้น้้าตลอดเวลาคู่กับเสาเท่าเรือของวัดเครื่องมืออยู่ภายใน
ท่อ (ภาพท่ี 2) ท้าการเก็บข้อมูลทุก 30 นาที ต่อเนื่องระยะเวลา 12 เดือน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ 
โดยท้าการตรวจวัดข้อมูลระดับความลึกท้องน้้าด้วยเครื่องEcho Sounder ยี่ห้อ Lowrance® รุ่นHDS7 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณท่าเรือพระประแดง ถึงวัดบางกระสอบ อีกทั้งเก็บข้อมูลความเร็วและทิศทางของ
กระแสน้้า ด้วยเครื่องElectromagnetic Current Meter ยี่ห้อ JFE-Advantech รุ่น AEM-USB โดยเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น ชั้นผิวน้้า ชั้นกลางน้้า และท้องน้้า โดยจะเก็บข้อมูลทุก 2 ชั่วโมง ตามรอบน้้าขึ้น -น้้าลง 25 ชั่วโมง 
และข้อมูลความเร็วกระแสน้้าตามความลึกที่เส้นแนวขวางล้าน้้า ด้วยเครื่องAcoustic Doppler Current 
Profiler (ADCP) ยี่ ห้ อTeledyne RD instrument รุ่ นWorkhorse Sentinel 1200  kHz ตร ว จ วั ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงในฤดูน้้าแล้งช่วงเดือนกุมพาพันธ์ และน้้าหลากเดือนสิงหาคม ช่วงของน้้าเกดิและน้้าตาย ภาพที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การเก็บตัวอย่างด้วยเครื่อง (ADCP) และลักษณะลักษณะความเร็วกระแสน้้า  

 

       
 

 
   

 
3 งานจัดเตรียมแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์  

ท้าการสร้างแบบจ้าลอง ฯ โดยการใช้โปรแกรมDelft3D-FLOW (Deltares, 2017) [7] จัดเตรียม
แบบจ้าลองทั้งหมดสองแบบจ้าลอง ได้แก่แบบ A.จ้าลองสภาพอุกพลศาสตร์อ่าวไทย (แบบจ้าลองอ่าวไทย)       

ภาพที่ 2 : วิธีการตรวจวัดภาคสนาม  

ภาพที่ 3 : A.ลักษณะการตรวจวัด ด้วยเครื่อง ADCP B.ตัวอย่างผลการตรวจวัดข้อมูลตรวจวัดกระแสน้้าตามความลึก ระหว่างเวลาน้้าลง ในช่วงน้้า
เกิด ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

A B 
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และ B.แบบจ้าลองสภาพอุกพลศาสตร์แม่น้้าเจ้าพระยา (แบบจ้าลองแม่น้้าเจ้าพระยะ) ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ 
อ้าเภอบางไทรถึงปากแม่น้้า เป็นระยะทาง 130 กิโลเมตร ท้าการสร้างกริด (Grid) ในการค้านวณในพ้ืนที่ศึกษา
และแทรกสอดข้อมูลความลึกท้องน้้า (ภาพที่ 4) น้าเข้ าข้อมูลปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่นข้อมูลน้้าท่า          
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และท้าการประมวลผลแบบจ้าลอง ท้าการปรับเทียบแบบจ้าลอง (Calibration)            
และตรวจสอบความถูกต้องแบบจ้าลอง (Validation)      
3.1. การจัดเตรียมแบบจ้าลองอ่าวไทย  

แบบจ้าลองอ่าวไทยถูกจัดเตรียมขึ้นเป็นแบบจ้าลอง 2 มิติ ใช้กริด ที่ครอบคลุมทั้งอ่าวไทย (ภาพที่ 4 - A) 
และมีรายละเอียดการตั้งค่าแบบจ้าลองดังแสดงใน (ตารางที่ 1-อ่าวไทย) 

  

 
ตารางที่ 1 : การตั้งค่าแบบจ้าลองอ่าวไทย 

รายการ อ่าวไทย แม่น ้าเจ้าพระยา 
ช่วงเวลา ประมวลผลของแบบจ้าลอง 01/12/2557 - 01/01/2559 01/12/2560 -  01/01/2562 
ช่วงเวลาตรวจสอบตัวอย่าง 01/01/2558 - 31/12/2558 01/01/2561 - 31/12/2561 
Mesh Curvilinear grid ใน Spherical 

coordinate 
Curvilinear grid ใน Spherical 
coordinate 

ค่าความขรุขระพื้นท้องทะเล CHEZY 60 80 และ100 เมตร1/2/วินาที CHEZY 50 60 และ70 เมตร1/2/วินาที 
ขั้นเวลา  3 นาที 2 นาที 
ค่าสัมประสิทธิ์ Eddy viscosity 1 ตารางเมตร/วินาที 1 ตารางเมตร/วินาที 
ปริมาณน้้าท่า - ค่าเฉลี่ยรายวันจากการตรวจวัดท่ีสถานี

ตรวจวัดบางไทร กรมชลประทาน 
เงื่อนไขนอกเขตชายฝั่ง ระดับน้้าราย 60 นาที จากแบบจ้าลอง 

TPXO 9.0 Global inverse Tide 
Model 

ค่าองค์ประกอบน้้าขึ้น- น้้าลง จ้านวน 16 
องค์ประกอบจากผลลัพธ์ค่าระดับน้้าจาก
แบบจ้าลองอ่าวไทย 

การปรับเทียบแบบจ้าลองอ่าวไทยท้าโดยการปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระท้องน้้า           
โดยเปรียบเทียบผลจากแบบจ้าลองกับผลการตรวจวัด การเปลี่ยนแปลงระดับน้้า ตลอดปี 2555 จ้า นวน         
4 สถานี ได้แก่ สถานีหัวหิน สถานีแหลมสิงห์ สถานีมัตโพน และสถานีมาบตาพุด ทดสอบการใช้ค่าสัมประสิทธิ์
ความขรุขระเป็น CHEZY เท่ากับ 60 เมตร1/2/วินาที 80 เมตร1/2/วินาทีและ 100 เมตร1/2/วินาที พบว่า 
CHEZY 60  เมตร1/2/วินาที แบบจ้าลองให้ผลดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ์ (R2) ระหว่างผลตรวจวัด
และผลจากแบบจ้าลอง สถานีหัวหิน สถานีแหลมสิงห์ สถานีมัตโพน และสถานีมาบตาพุด เท่ากับ 0.24 , 0.84, 
0.80, และ0.90 ตามล้าดับ และค่า Root Mean Square Error (RMSE) เท่ากับ 0.60 เมตร, 0.30 เมตร, 0.23 

ภาพที่ 4 : กระบวนการของวิธีการการขั้นตอนจัดเตรียมแบบจ้าลอง กริด (Grid) และความลึกที่ใช้ในแบบจ้าลองอ่าวไทย (A) และ
แบบจ้าลองแม่น้้าเจ้าพระยา (B) เง่ือนไขนอกเขตชายฝั่งบริเวณ   ปากแม่น้้าเจ้าพระยามาจากค่าองค์ประกอบน้้าขึ้น- น้้าลง จ้านวน 16 
องค์ประกอบจากผลลัพธ์ค่าระดับน้้าจากแบบจ้าลองอ่าวไทย 
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เมตร, และ0.20 เมตร ตามล้าดับ ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ้าลองพบว่าแบบจ้าลอง สามารถ
เลียนแบบการเปลี่ยนแปลงระดับตามธรรมชาติที่บริเวณต่าง ๆ ของอ่าวไทยได้เป็นอย่างดี  
3.2 การจัดเตรียมแบบจ้าลองแม่น้้าเจ้าพระยา 

ครอบคลุมพ้ืนที่แม่น้้าตั้งแต่ อ้าเภอบางไทร ถึงปากแม่น้้าเจ้าพระยา (ภาพที่4-B) ใช้ข้อมูลระดับน้้า
นอกชายฝั่งจากแบบจ้าลองอ่าวไทย รายละเอียดการตั้งค่ าของแบบจ้าลองแสดงดัง (ตารางที่1-แม่น้้า
เจ้าพระยา) แบบจ้าลองได้ถูกปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ การปรับเทียบเริ่มจาก
การคัดเลือกและปรับเปลี่ยนค่าความลึกพ้ืนท้องน้้า และผนวกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ หลังจากนั้นท้าการปรับค่า
องค์ประกอบน้้าขึ้นน้้าลง ของแบบจ้าลองแม่น้้าเจ้าพระยาโดยพิจารณาค่าองค์ประกอบน้้าขึ้น -น้้าลงหลักคือ   
ค่าองค์ประกอบ O1, K1, M2, และS2 เทียบกับข้อมูลจากการตรวจวัด และหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระท้อง
น้้าที่เหมาะสม การตรวจสอบความถูกต้องการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าจากน้้าขึ้น -น้้าลง และในฤดูกาลต่าง ๆ       
โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบจ้าลองและข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณ 3 ต้าแหน่ง ที่แตกต่างกันในแม่น้้าเจ้าพระยา 
คือที่บริเวณสถานีบางไทร สถานีสะพานนวลฉวี และสถานีวัดบางกระสอบ (ภาพที่ 6) รายละเอียดวิธีการ
ปรับเทียบแบบจ้าลองเป็นดังต่อไปนี้ 

การปรับเทียบแบบจ้าลองโดยการปรับแต่งข้อมูลความลึกท้องน้้าที่เหมาะสม ท้าการปรับแต่งข้อมูล
สองบริเวณ ได้แก่ บริเวณต้นน้้าจากบางไทร ถึงท่า เรือกรุงเทพ ข้อมูลความลึกของแบบจ้าลองฯแม่น้้า
เจ้าพระยา จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า - สสน. (องค์การมหาชน) และพ้ืนที่บางกระเจ้าตอนล่างจาก
การส้ารวจภาคสนามโดย Echo Sounder พบว่าลดระดับความลึกน้้าจากบริเวณบางไทร ถึงท่าเรือกรุงเทพ 3 
เมตร และท้าการเพ่ิมความลึกน้้าบริเวณที่ท้าการส้ารวจภาคสนาม 0.5 เมตร ท้าให้แบบจ้าลองฯแม่น้้า
เจ้าพระยาการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าแม่นย้ามากขึ้น โดยแสดงค่า RMSE ก่อนปรับ เท่ากับ0.37 เมตร, 0.32 
เมตร, และ 0.14 เมตร หลังปรับข้อมูล เท่ากับ 0.72 เมตร, 0.86 เมตร, และ 0.91 เมตร สถานีบางไทร สถานี
สะพานนวลฉวี และสถานีวัดบางกระสอบตามล้าดับ 

การปรับเทียบแบบจ้าลองโดยการปรับแต่งองค์ประกอบน้้าขึ้น-น้้าลง บริเวณปากแม่น้้าเจ้าพระยา 
ได้มาจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าจากผลการค้านวณของแบบจ้าลองอ่าวไทย น้ามาวิเคราะห์หาโดยค่า
องค์ประกอบน้้าขึ้น -น้้ าลง โดยใช้วิธี  Fourier Analysis ได้ผลลัพธ์ เป็นค่าองค์ประกอบน้้าขึ้น -น้้ าลง               
16 องค์ประกอบคือ SA, Q1 , O1 , P1 , K1 , N2 , M2 , S2 , K2 , MN4 , MS4 , MM, MF, M4 , 2N2 , และS1     
พบว่าผลการค้านวณค่าระดับน้้าที่สถานีวัดบางกระสอบจากแบบจ้าลองยังให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงท้าการ
เลือกปรับแต่งค่าองค์ประกอบหลักของค่าระดับน้้าที่ปากแม่น้้าเจ้าพระยาได้แก่ O1, K1, M2, และS2        
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของค่าระดับน้้าที่สถานีบางกระสอบแสดงเป็นค่าความสูงคลื่น 
(Amplitude) และคาบคลื่น (Phase)  โดยค้านวณจากค่าสัดส่วนความสูงคลื่นจากแบบจ้าลองต่อค่าสัดส่วน
ความสูงคลื่นจากการตรวจวัด (Hc/Ho) ค่าส่วนต่างคาบคลื่น (Phase) จากแบบจ้าลอง และคาบคลื่น (Phase) 
จากการตรวจวัด (Gc-Go) เพ่ือหาค่าส่วนต่างของเวกเตอร์ Vector Differences (VD) โดยตามวิธีของ (Godin, 
1972) [8] 
ตาราง 3 การตรวจสอบความถูกต้อง การปรับแต่งองค์ประกอบน้้าขึ้น - น้้าลง  

สถานีวัดบางกระสอบพื นที่บางกระเจ้า 
ค่าองค์ประกอบน ้า

ขึ น-น ้าลง 
ข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลจากแบบจ้าลอง Hc/Ho 

 
Gc-Go 

(o) 
VD 
(m) Ho(m) Go (o) Hc(m) Gc (o) 

O1 0.40 124 0.43 124 1.08 0.10 0.00 
K1 0.63 173 0.70 172 0.95 0.00 0.00 
M2 0.58 155 0.47 158 0.81 0.70 0.01 
S2 0.28 203 0.24 203 0.85 0.20 0.00 
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การปรับเทียบแบบจ้าลองโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระท้องน้้าที่เหมาะสม ค่าสัมประสิทธิ์
ท้องน้้าที่  CHEZY 50 เมตร1/2/วินาที 60 เมตร1/2/วินาที 70 เมตร1/2/วินาที และ80 เมตร1/2/วินาที              
การเปรียบเทียบของลัพธ์จากแบบจ้าลองกับข้อมูลตรวจวัดในปี 2561 สถานีบางไทร สถานีสะพานนวลฉวี        
และสถานีวัดบางกระสอบ พบว่าCHEZY 50 เมตร1/2/วินาที ให้ค่าทางสถิตที่ดีที่สุด ค่าR2 เท่ากับ0.47,  0.51,  
และ0.98 และRMSE เท่ากับ 0.41 เมตร, 0.31 เมตร, และ 0.15 เมตร  

การตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากปรับเทียบแบบจ้าลองด้วยวิธีต่าง ๆ แสดงใน (ภาพที 6)        
พบว่าแบบจ้าลองสามารถจ้าลองสามารถเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าได้อย่างดีในทุกฤดูกาล 

 
 

 
ผลการศึกษา 

แม่น้้าเจ้าพระยาตั้งแต่อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะการวางตัวของแม่น้้าออกเป็น 3 ชนิด คือแบบตรง 
(Straight river) แบบโค้งตวัต (Meander river) และแม่น้้ าแบบสายธารประสานสาย (Braided river) 
ระยะทางรวม 130 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิสัณฐานของร่องน้้าที่ซับซ้อนพบแอ่งความลึกกระจายตัวอยู่ตลอดทั่ว
ล้าน้้า (ภาพที่7-A) โดยช่วงสถานีบางไทร ถึงสะพานนวลฉวี มีการเปลี่ยนแปลงความลึกอย่างช้า ๆ พบการ
เปลี่ยนแปลงความลึกอย่างรวดเร็วตั้งแต่สะพานนวลฉวี ถึงบริเวณปากแม่น้้า และมากที่สุดที่บริเวณปากแม่น้้า 
ความกว้างตัดขวางล้าน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยา (ภาพท่ี7-B) พบว่ากว้างมากที่ปากแม่น้้า และลดลงเมื่อขึ้นไปทาง
ต้นน้้า โดยที่ปากแม่น้้าความกว้างเฉลี่ย 2.5 กิโลเมตร และช่วงสถานีบางไทรอยู่ที่ 0.5 กิโลเมตร  

 
ภาพที 7 : ลักษณะทางภูมิของแม่น้้าเจ้าพระยา A.ความลึกน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณบางไทร ถึงปากแม่น้้า (เมตร) B.ความกว้างล้าน้้า
เจ้าพระยา บางไทร ถึงปากแม่น้้า (กิโลเมตร) 

ภาพที 6 : การตรวจสอบความถูกต้องการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าตามฤดูกาล ที่สถานีบางไทร สถานีสะพานนวลฉวี และสถานีบางกระสอบ 
เครื่องหมายจุดสีด้าแสดงถึงข้อมูลจากการตรวจวัด และกราฟเส้นเสีแดงแสดงถึงข้อมูลที่ได้จากแบบจ้าลอง 

A 

B 
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงระดับน้้านอก
ชายฝั่ง (อิทธิพลของน้้าขึ้น-น้้าลง) ส่งผลถึงสถานีบางไทร มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าเป็นน้้าผสม 
โดยมีค่าความต่างขององค์ประกอบน้้าขึ้น-น้้าลง (M2+S2)/(O1+K1) เท่ากับ 0.7 (Kowalik and Luick ,2013) 
[9] ยังได้รับอิทธิจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าท่า โดยในฤดูน้้าหลากในปี 2561 ข้อมูลตรวจวัดน้้าท่าเฉลี่ย
รายวันจากกรมชลประทาน การไหลปริมาณน้้าท่ามกราคม ถึงมิถุนายน มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่า 200 ลบ.ม./ว. ช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 400 ลบ.ม./ว. และพบปริมาณน่าท่าสูงสุดเดือนกันยายน         
เฉลี่ย 1400 ลบ.ม./ว. หลังจากช่วงเดือนตุลาคมมีค่าต่้ากว่า 200 ลบ.ม./ว.  

การเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา ฤดูน้้าแล้ง (มีนาคม ถึงพฤกษาคม) น้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยาตลอดล้าน้้า ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงระดับน้้านอกชายฝั่ง ท้าให้พบน้้าขึ้น-น้้าลง ถึงบริเวณ
สถานีบางไทร ค่าพิสัยน้้า (Tidal range) ช่วงน้้าเกิดสถานีบางไทร 1.0 เมตร สถานีสะพานนวลฉวี 1.5 เมตร 
และวัดบางกระสอบอยู่ที่ 2.5 เมตร ฤดูน้้าหลาก (สิงหาคม ถึงตุลาคม) อิทธิพลของน้้าขึ้น -น้้าลง ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับน้้าลดลง อิทธิพลจากปริมาณน้้าท่าเพ่ิมขึ้น พบการยกตัวของระดับน้้าที่สูงขึ้นของต้นน้้าท้า
ให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในรอบน้้าเกิดและน้้าตาย สอดคล้องกับ ศิโรจน์ และคณะ, 2557 [3] 

 ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อความเร็วกระแสน้้าในฤดูน้้าแล้ง การไหลในแม่น้้าเจ้าพระยามีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนในช่วงน้้าเกิดและน้้าตาย ที่ช่วงเวลาน้้าเกิดมีความเร็วกระแสน้้าที่เร็วกว่าน้้าตาย โดยความเร็ว
กระแสน้้าในช่วงน้้าเกิดมีค่าประมาณ 0.4 เมตร/วินาที 0.3 เมตร/วินาที และ0.4 เมตร/วินาที ที่สถานีบางไทร 
สถานีสะพานนวลฉวี และสถานีวัดบางกระสอบ และในช่วงน้้าตาย 0.3 เมตร/วินาที 0.2 เมตร/วินาที                  
และ0.2 เมตร/วินาทีตามล้าดับ ความเร็วกระแสน้้าในช่วงฤดูน้้าหลากที่ สถานีบางไทรและสะพานนวลฉวี 
เพ่ิมข้ึนชัดเจน 0.8 เมตร/วินาที และ0.7 เมตร/วินาที ตามล้าดับสถานีวัดบางกระสอบไม่พบการเปลี่ยนแปลง  

จากข้อมูลตรวจวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้้าจากการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ  Electromagnetic 
Current Meter พบชั้นผิวน้้ามีคามเร็วกระแสน้้าสูงสุด และความเร็วจะลดลงที่ชั้นกลางน้้าและท้องน้้า
ตามล้าดับ โดยค่าเฉลี่ยความเร็วกระแสน้้าราย 25 ชั่วโมง ยังแสดงให้เห็นว่าช่วงน้้าเกิดความเร็วกระแสน้้าสูง
กว่าน้้าตายอย่างชัดเจน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่อง (ADCP) เพ่ือศึกษาความเร็วกระแสน้้าตามความลึกบริเวณ
ท่าเรือพระประแดง ถึงวัดจากแดง (ภาพที่3) พบว่าบางเวลาพบการไหลของกระแสน้้าที่มีทิศทางสวนทางกัน 
โดยที่น้้าที่มาจากปากแม่น้้ามีทิศทางการไหลเข้ามาในแม่น้้าและมีลักษณะการแบ่งชั้นอยู่ด้านล่างและน้้าที่ไหล
ออกจากแม่น้้าพบการไหลอยู่ชั้นบน เมื่อเทียบกับข้อมูลจากแบบจ้าลอง (ภาพที่ 8) แสดงผลของแบบจ้าลอง 
พ้ืนที่บางกระเจ้ากิโลเมตรที่ 37-47 จากปากแม่น้้า ความลึกเฉลี่ย 15 เมตร การเปลี่ยนแปลงระดับน้้าเป็นแบบ
น้้าผสม (semidiurnal tide) ความเร็วกระแสน้้าแสดงโดยสีแดงแสดงค่าความเร็วกระแสน้้าซึ่งมีทิศทางการไหล
ไปทางปากแม่น้้า สีน้้าเงินแสดงค่าความเร็วกระแสน้้าซึ่งมีทิศการไหลไปทางต้นน้้า ฤดูน้้าแล้ง (ภาพด้านล่าง) 
ขณะน้้าขึ้นน้้าจะไหลไปทางต้นน้้า ขณะน้้าลงจะไหลไปทางปากน้้าแม่น้้า ความเร็วกระแสน้้ามีความเร็วสูง
ในช่วงก่อนที่จะขึ้นสูงสุดและลงต่้าสุด และความเร็วกระแสน้้าลดลงจนมีค่าใกล้ศูนย์เมื่อน้้าขึ้นสูงสุดและลด
ต่้าสุด ความเร็วกระแสน้้าในช่วงน้้าเกิดมีความเร็วสูงกว่าน้้าตาย ฤดูหลาก (ภาพด้านบน) มีความเร็วกระแสน้้า
มากกว่าฤดูน้้าแล้ง ความเร็วกระแสน้้าเกือบตลอดเวลามีไหลไปทางปากแม่น้้าและพบความเร็วสูงตลอดเวลา 
พบความเร็วกระแสน้้าไหลไปทางต้นน้้าที่ชัดเจนเฉพาะช่วงน้้าเกิด  

ความเร็วของกระแสน้้าบริเวณพ้ืนที่บางกระเจ้ามีความแตกต่างกันในแต่ละในบริเวณ โดยพบว่าพ้ืนที่
หน้าชายหาดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (เขื่อนชะลอคลื่น) และพ้ืนที่สวน
ธารณะคลองลัดโพธิ์ (ฝั่งประตูระบายน้้า) เป็นพ้ืนที่ที่มีกระแสน้้าไหลรุนแรงมากกว่าบริเวณอ่ืนอย่างชัดเจน 
พ้ืนที่ทั้งสองเป็นบริเวณท่ีน้้าเปลี่ยนทิศทางทางอย่างรวดเร็วบริเวณโค้งน้้า พบการเปลี่ยนแปลงความลึกของร่อง
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น้้าอย่างรวดเร็วและมีพ้ืนที่ตื้น ลักษณะการไหลแบบนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาการก่อนหน้าที่ว่าลักษณะทาง
ธรณีวิทยาจะเป็นตัวควบคุมการไหลในแม่น้้า (USGS, 2015) [10] ลักษณะการการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าและ
ความเร็วกระแสน้้าในพื้นที่ดังกล่าวมีผลต่อการพัดพาตะกอนกัดเซาะของพ้ืนที่และการพัดพาตะกอน  

 ผลลัพธ์จากการศึกษาพบว่ากระแสน้้าบริเวณคุ้งบางกระเจ้าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากน้้าขึ้น -น้้าลง 
กระแสน้้าเปลี่ยนแปลงทิศทางจากน้้าขึ้น-น้้าลง น้้าไหลไปทางต้นน้้าขณะน้้าขึ้นและไหลไปทางปากแม่น้้าขณะที่
น้้าลง ความเร็วกระแสน้้าไหลแรงที่สุดในช่วงน้้าเกิดและเบาในช่วงน้้าตาย ความเร็วกระแสน้้าแรงมากที่สุดใน
ฤดูน้้าหลาก และเปลี่ยนแปลงทิศทางจากน้้าขึ้น-น้้าลงน้อยลง สอดคล้องกับณัฐวุฒิ และวิษุวัฒก์, 2555 [11]  

 
 

ภาพที 8 ความเร็วกระแสน้้า พื้นที่บางกระเจ้า ฤดูน้้าแล้ง (บน) และ น้้าหลาก (ล่าง)  โดยแสดงลักษณะกราฟสีด้าแสดงถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้้าพื้นที่บางกระเจ้า กรอบสีฟ้าแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าช่วงน้้าตาย และสีเหลือแสดงลักษณะช่วงน้้าเกิด 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบว่าระดับน้้าของพ้ืนที่บางกระเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบน้้าผสม (semidiurnal tide) 

มีความเร็วกระแสน้้าในช่วงน้้าเกิดมากกว่าช่วงน้้าตาย ความเร็วกระแสน้้าในแต่ละบริเวณของพ้ืนที่บางกระเจ้า
ไม่เท่ากัน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยฝั่งเหนือบริเวณพ้ืนที่สวนธารณะคลองลัดโพธิ์ (ฝั่งประตูระบาย
น้้า) และด้านใต้บริเวณวัดจากแดงถึงวัดบางกระสอบ (ครอบคลุมบริเวณหน้าชายหาดสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา) พื้นที่ทางตอนล่างของบางกระเจ้าเป็นพ้ืนที่ที่มีกระแสน้้าแรงที่สุด 
อาจจะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งโดยเฉพาะในฤดูน้้าหลากข้อ มูลตรวจวัดบริเวณหน้าตัดขวางล้าน้้าด้วย
เครื่อง (ADCP) พบว่าพ้ืนที่บางกระเจ้ามีลักษณะการไหลของน้้าของน้้าจากปากแม่น้้าแบบ 3 มิติ คือมีการแบ่ง
ชั้นในการไหล (ภาพที่ 3-B) กระแสน้้าชั้นบนและชั้นล่างมีทิศทางการไหลแตกต่างกันของความลึกที่0.5 เมตร 
และความลึกท่ีมากกว่า 5 เมตร ลักษณะการไหลแบบนี้ไม่สามารถใช้แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์แบบ 2 มิติการ
การศึกษานี้สังเคราะห์ได้ การพัฒนาต่อยอดแบบจ้าลอง 2 มิติ     ให้เป็นแบบจ้าลอง 3 มิติจึงเป็นแนวทางใน
การศึกษาขั้นต่อไป เพ่ือจ้าลองสภาพอุกพลศาสตร์ของพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าได้อย่างสมจริงมากขึ้น  ซึ่งผล
การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าสอดคล้องกับ (อรรถพล , 2553 [2]) และ(ศิโรจน์ และคณะ, 2557 [3]) 
แต่ยังไม่ได้งานวิจัยได้กล่าวถึงความเร็วกระแสน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาได้อย่างละเอียดและงานวิจัยนี้ ได้เพ่ิมการ
ตรวจวัดกระแสน้้าตามความลึกษาด้วยเครื่อง Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่วง
ยังมีลักษณะเฉพาะด้านอุกพลศาสตร์และยังไม่พบการศึกษาใดที่อธิบายอุทกพลศาสตร์ของพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้า 
และยังสามารถใช้แบบจ้าลองของพ้ืนที่บางกระเจ้าเพ่ือเป็นการศึกษาอุทพลศาสตร์ในพ้ืนที่อยากละเอียด
เกี่ยวกับพ้ืนที่รับแรงจากการไหลของน้้าที่เสียงต่อการกัดเซาะริมชายฝั่งเพ่ือเป็นการสบับสนุบในการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของพ้ืนที่ 
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กิตติกรรมประกาศ 
ได้รับการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา จากส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ้าปี 
2562 และการสนับสนุนข้อมูลที่ส้าคัญต่อการสร้องแบบจ้าลอง ฯ ได้แก่การสนับสนุนข้อมูลความลึกของแม่น้้า
เจ้าพระยาจากแบบจ้าลองสภาพอุทกพลศาสตร์ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้า - สสน. (องค์การมหาชน) 
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการสนับสนุนข้อมูลปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย
รายวัน โดยกรมชลประทาน (http://hydro-5.rid.go.th) และการสนับสนุนข้อมูลโดย บริษัท ปตท. จ้ากัด 
ส้าหรับข้อมูลระดับน้้าตรวจวัด โครงการศึกษาติดตามผลกระทบของไม้ไผ่ชะลอคลื่นต่อพลวัตของน้้าและ
ลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 ปีและบริเวณข้างเคียง บริเวณพ้ืนที่คุ้งกระเจ้า    
ส้าหรับข้อมูลระดับน้้าตรวจวัดที่วัดบางกระสอบ 
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การปนเปื้อนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน้้าทิ้งจากโรงพยาบาล 
Contamination of Pharmaceutical Residues in Hospital Effluent 

ปนัดดา กันมาลัย1*และ น ้าฝน เอกตาแสง2 

Panadda Kanmalai1* and Numfon Eaktasang2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน ้าทิ งจากโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาชนิดของสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน ้าทิ งที่ผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม โดยท้าการเก็บตัวอย่างน ้าทิ งจากโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) มาท้าการวิเคราะห์หาสารตกค้าง
จากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเบต้าแลคแตม (Beta-lactam) กลุ่มควิโนโลน 
(Quinolones) และกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) โดยน้าตัวอย่างน ้าทิ งมาท้าการสกัดด้วยวิธี  Solid 
Phase Extraction (SPE) และน้ าไปวิ เคราะห์หาชนิดของผลิตภัณ ฑ์ เภสั ชกรรมด้ วยเครื่อง Liquid 
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS)  จากผลการศึกษาพบว่า มีการปนเปื้ อน สาร
ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะในน ้าทิ งโรงพยาบาลทั ง 3 กลุ่ม คือ Amoxicillin ในกลุ่มเบต้าแลคแตม  
Ofloxacin ในกลุ่มควิโนโลน และ Tetracyclines ในกลุ่มเตตราไซคลิน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับชนิดและ
ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมของโรงพยาบาลแห่งนี  และหากมีการปนเปื้อนของสารเหล่านี ออกสู่
สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลให้เกิดเชื อดื อยาในสิ่งแวดล้อมมากขึ น ดังนั น ข้อมูลการศึกษานี สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล เพ่ือลดการปนเปื้อนสารผลิตภัณฑ์เภสัช
กรรมออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
ค้าส้าคัญ : ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม, การบ้าบัดน ้าเสีย, น ้าทิ งโรงพยาบาล 

Abstract 
  This study was to investigate the contamination of pharmaceutical products residues 
in hospital effluent.  Effluent of hospital wastewater was collected to study the type of 
pharmaceutical products before release to the environment.  Samples were obtained from 
community hospital ( M2)  to analyze the pharmaceutical products.  In this study, the 
pharmaceutical products of antibiotic was divided into 3 groups; beta-lactam, quinolones 
and tetracycline.  Samples were extracted by solid-phase extraction ( SPE)  method then 
analyzed using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS). The study was found 
the contamination of three groups of pharmaceutical products in hospital effluent which was 
amoxicillin in beta-lactam group, ofloxacin in quinolones group and tetracycline in 
tetracycline group. This result was related to information of type and quantity of drug in this 
hospital. Moreover, if these substances are contaminated into the environment, it may result 
in more microbial resistance. Therefore, the results from this study might be useful to Increase the 
efficiency of hospital wastewater treatment plant to decrease the contamination of pharmaceutical 
products before release into the environment.  
Keywords: Pharmaceutical Products, Wastewaters treatment, Hospital efluent.
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บทน้า 
การค้นพบยาปฏิชีวนะ penicillin เมื่อ พ.ศ. 2471 โดย Sir Alexander Fleming 1,2 ถือเป็นความ 

ส้าเร็จที่ยิ่งใหญ่ส้าหรับมวลมนุษยชาติ เพราะสามารถช่วยชีวิตของคนนับล้านที่ป่วยจากการติดเชื อแบคทีเรีย 
ให้หายได้ (Carlet et al., 2011) จากจุดเริ่มต้นของยา penicillin ท้าให้เกิดการวิจัยและพัฒนาค้นพบยา
ปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ อีกมากมาย เช่น streptomycin, tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, 
cephalosporin ฯลฯ นับว่าเป็นยุคของการค้นพบยาปฏิชีวนะ ที่สามารถยับยั ง หรือฆ่าเชื อโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้  (Infectious Diseases Society of America, 2018.)  
แต่ในปัจจุบันประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะลดลงอย่างมาก เนื่องจากเชื อแบคทีเรียมีการปรับตัวให้ดื อยาส่งผล
ให้ยาปฏิชีวนะที่ในอดีตเคยใช้ได้ผลกลับกลายเป็นใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบัน (Carlet et al., 2012) องค์การอนามัย
โลกระบุว่า การดื อยาของเชื อแบคทีเรียเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ลดลง 
และไม่มียาปฏิชีวนะชนิดใหม่มาทดแทน ท้าให้ทุกประเทศทั่วโลกก้าลังเข้าสู่ ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (Post- 
antibiotic era) ซึ่งผลกระทบจากการดื อยาต้านจุลชีพ พบว่า ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื อดื อยา
ประมาณปีละ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ปัญหา ในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าการเสียชีวิตจากเชื อดื อยาจะ   
สูงถึง 10 ล้านคน ประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ล้านคน (O’Neill J., 2014) 

ส้าหรับประเทศไทย ข้อมูลจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่า ยาต้านจุลชีพเป็นกลุ่มยา
ที่มีมูลค่าการผลิตและน้าเข้าสูงที่สุดติดต่อกันมาตั งแต่ พ.ศ. 2543 โดยใน พ.ศ. 2552 มูลค่าการผลิตและน้าเข้า
ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) สูงถึงประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท (สถานการณ์เชื อดื อยา
และการใช้ยาปฏิชีวนะ , 2554) โดยปัญหาการดื อยาที่ส้าคัญ คือ การดื อยาของเชื อแบคทีเรียแกรมลบ          
ในโรงพยาบาล เช่น Acinetobacter spp. และ Pseudomonas spp. ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญของการเสียชีวิต
จากการติดเชื อในโรงพยาบาล ส่วนเชื อแบคทีเรียที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น Escherichia coli (E. coli), 
Klebsiella spp. และ Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) และเชื อแบคทีเรียที่เป็นปัญหาในการ
เลี ยงสัตว์และในอาหาร คือ E. coli, Campylobacter spp. และ Salmonella spp. เชื อแบคทีเรียดื อยา   
ท้าให้ทางเลือกในการรักษามีจ้ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดื อยาปฏิชีวนะกลุ่ม Carbapenem และ Colistin 
ซึ่งเป็นยากลุ่มสุดท้ายในการรักษาการติดเชื อแบคทีเรียดื อยา (นิธิมา และคณะ, 2558)          จากการศึกษา
เบื องต้น พบว่า ประเทศไทยมีการติดเชื อแบคทีเรียดื อยาประมาณปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 
38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมถึง 4.2 หมื่นล้านบาท (ภานุมาส และคณะ, 2555) โดย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดและแพร่กระจายเชื อดื อยาเกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพที่เพ่ิมขึ น และใช้อย่างไม่
เหมาะสมทั งในทางการแพทย์ การสาธารณสุข การสัตวแพทย์ และการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้
แบคทีเรียดื อยาเร็วขึ น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุสมผลพบในสถานพยาบาลทุกระดับ     ของประเทศ 
เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื อแบคทีเรีย ซึ่งพบได้ทั งในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน 
คลินิก และร้านยา (รัตนา, 2546) ข้อมูลจากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่า ในการรักษาโรคติด
เชื อทางเดินหายใจส่วนบนมีโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 3 จากโรงพยาบาลทั งหมดประมาณ 900 แห่ง ที่มีการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมโดยไม่เกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 20 ในการรักษาโรค Upper respiratory 
infection (URI) ขณะที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะสูงกว่าค่ามาตรฐานมาก คือ 
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะมากกว่าร้อยละ 40 (นิธิมา และคณะ, 2558) ซึ่งการรักษาโดยใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม
เหล่านี้ร่างกายสามารถดูดซึมยาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือร่างกายสามารถก าจัดยาออกได้ทางไต ตับ 
น้ าดี และปอด นอกจากนี้ยาอาจถูกก าจัดออกทางน้ านมและเหงื่อได้ด้วย โดยอาจถูกก าจัดออกจากร่างกายทั้ง
ในรูปที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงก็ได้   (ศศิมา และคณะ, 2551) ยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่ถูกก าจัด
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ออกจากร่างกาย นั้นสามารถปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยการขับถ่าย และจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งยา
ปฏิชีวนะหลายประเภทมีความคงตัวสูงท าให้ย่อยสลายได้ยาก และจัดเป็นยาที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานใน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants: EPPP) ซึ่งก้าจัดยาต้านจุลชีพอย่าง
ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน (Boonyasiri et al., 2014) โดยน้ าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาล มีปริมาณเฉลี่ย 800 ลิตรต่อเตียงต่อวัน  (คู่มือการจัดการน้ าเสียจาก
อาคารประเภทโรงพยาบาล กรมควบคุมมลพิษ, 2555) โดยน้ าเสียโรงพยาบาลเหล่านี้จะประกอบไปด้วย สิ่ง
สกปรกทั้งในรูปสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารเคมี โลหะหนัก สารพิษ และจุลินทรีย์บางชนิดที่อาจก่อให้เกิด
โรค ซึ่งเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสียชุมชน โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังไม่สามารถย่อย
สลายหรือท าลายสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมได้ทั้งหมด (จงรักษ,์ 2558) 

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ 
ในวงกว้าง รวมทั งข้อมูลเกี่ยวกับการก้าจัดยาต้านจุลชีพก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบมาสู่สุขภาพ
คน และสัตว์ การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน ้าทิ งจากโรงพยาบาลจึงมี
ความส้าคัญในการหาข้อมูลของชนิดยาที่ตกค้างในน ้าทิ งโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนสารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน ้าทิ งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
1. การส้ารวจข้อมูลปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลชุมชน     

แม่ข่าย (M2) จากฐานข้อมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาล โดยแบ่งประเภทยาปฏิชีวนะ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเบต้า  
แลคแตม (Beta-lactam) กลุ่มควิโนโลน (Quinolones) และกลุ่มเตตราไซคลีน (Tetracycline)  

2. เก็บตัวอย่างน ้าทิ ง (Effluent) ที่ผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ จ้านวน 1 จุด จุดละ 3 ตัวอย่าง โดยวิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab 
sampling) (ไพฑูรย์, 2556) ใส่ขวดเก็บตัวอย่างขนาด 1 ลิตร จากนั นท้าการเก็บรักษาตัวอย่างน ้า โดยแช่ในถัง
เก็บตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิที่ ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส เพ่ือน้ามาวิเคราะห์คุณภาพน ้าในห้องปฏิบัติการ 
(ไพฑูรย,์ 2556) 

3. การสกัดตัวอย่างน ้าทิ งด้วยวิธี Solid-phase Extraction (SPE) โดยด้าเนินการกรองตัวอย่างน ้าทิ ง
ผ่านกระดาษกรอง Whatman GF/F ขนาด 0.7 ไมครอน ปรับ pH ให้เป็น 2 (± 0.5) ด้วย 5N HCl จากนั น
เติม Na2EDTA และเขย่าเป็นเวลา 30 นาที จากนั นน้าตัวอย่างมาสกัดโดยใช้เทคนิคสกัดด้วยเฟสของแข็ง 
(Solid Phase Extration: SPE) โดยใช้ OASIS HLB Extration Cartridge 3 ซีซี ต่อ 60 มิลลิกรัม ท้าการปรับ
สภาพชุดสกัดด้วย SPE ด้วย MeOH 10 มิลลิลิตร และ MilliQ 10 มิลลิลิตร โดยปรับอัตราไหลที่ ความเร็ว 5 – 
10 มิลลิลิตรต่อนาที หลังจากนั นน้าตัวอย่างจ้านวน 500 มิลลิลิตร ผ่านชุดสกัด เมื่อตัวอย่างหมดให้ล้างสาร        
ที่ปนเปื้อนในชุดสกัดด้วย MilliQ 10 มิลลิลิตร และดูดลมผ่านชุดสกัดเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือให้ชุดสกัดแห้ง 
จากนั นชะสารที่ต้องการวิเคราะห์ออกด้วย MeOH 12 มิลลิลิตร และน้าไประเหยด้วย Nitrogen evaporation 
ที่ 45 – 60 ºC Gas pressure: 5-24 psig จนตัวอย่างเหลือ 1 มิลลิลิตร จากนั นเติม MeOH 3 มิลลิลิตร และ
ปรับปริมาตรตัวอย่างให้เป็น 4 มิลลิลิตร ด้วย 0.1% Formic buffer 

4. การวิ เคราะห์ห าชนิ ดของผลิตภัณ ฑ์ เภสั ชกรรมประเภทยาปฏิ ชี วนะด้ วย เครื่อง Liquid 
Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) โดยน้าตัวอย่างที่ได้จากการสกัดในข้อ 3 ไปวิเคราะห์
หาชนิดของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะด้วย HPLC Column Polaris 3u C18-A 50×2.0 mm. 
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Inject volume 10 µL. Spray voltage 3500 volts. Ion Transfer Tube temp 333°C. Vaporizer temp 
317°C. Mode ESI+. (US.EPA Method, 1964)  

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลชุมชน

แม่ข่าย (M2) 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเบต้าแลคแตม (Beta-lactam) กลุ่มควิโนโลน (Quinolones) และกลุ่มเตตรา
ไซคลีน (Tetracycline) พบว่า มีปริมาณการใช้สารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะ และตัวยาส้าคัญ
ในปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย (M2)  มีการใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Amoxicillin Dicloxacillin และ Norfloxacin โดยมี
การใช้ทั งชนิดเม็ด และชนิดน ้า และมีการใช้ทั งในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยสอดคล้องกับ พิณทิรา, 2009   
ที่ได้ศึกษาไว้ว่า แนวโน้มการใช้ยาของประชากรไทยเพ่ิมสูงขึ นทุกปี กลุ่มยาที่มีมูลค่าการใช้สูงสุดได้แก่ ยาฆ่า
เชื อ รวมถึงยาปฏิชีวนะ (General anti-infectives-systemic) ปี พ.ศ. 2007 มูลค่า 20,094 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.6 ของมูลค่ายาที่ใช้ทั งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เชื อดื อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะ, 2554 ที่
ได้ศึกษาไว้ว่าโรงพยาบาล สวนใหญ่มีแนวโน้มของปริมาณการสั่งใช้เพ่ิมสูงขึ นทุกปี คิดเป็น 1.1 - 2 เทา           
ในระยะเวลา 5 ปี โดยยาที่มีปริมาณการสั่งใช้สูงเป็นส่วนใหญ่ คือ กลุ่ม Penicillin  and  Penicillins  and 
Enzyme Inhibitors ( โด ย เฉ พ า ะ  Amoxicillin แ ล ะ  Amoxicillin & Clavulanic Acid) , Quinolones 
( โ ด ย เฉ พ า ะ  Ciprofloxacin, Ofloxacin, Norfloxacin)  Cephalosporin ( โ ด ย เฉ พ า ะ  Cefalexin, 
Ceftriaxone, Cefazolin, Cefixime)  แ ล ะ  Sulfonamides & Trimethoprim (Sulfamethoxazole & 
Trimethoprim) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิไล และณัฐฐา, 2556 ที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลที่มี
ขนาดใหญ่จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กเนื่องจากมีปริมาณผู้ป่วยจ้านวนมาก 
นอกจากนี  Lin et al., 2002 ได้ศึกษาไว้ว่าการผลิตยามีแนวโน้มเติบโต 4- 7% ต่อปี เนื่องจากการเติบโตของ
ประชากร  
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้สารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม และตัวยาส้าคัญของโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) ในปี 
พ.ศ. 2561 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เภสัช
กรรม ประเภทยา
ปฏิชีวนะ 

ตัวยาส้าคัญ ปริมาณการใช้ ปริมาณการใช้
รวม 

 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

กลุ่ม เบต้า-แลคแทม 
(Beta-lactam  
antibiotics) 

- Amoxicillin 250 mg  9,382 เม็ด 113 เม็ด 9,495 เม็ด 
- Amoxicillin 500 mg  107,406 เม็ด 5,751 เม็ด 113,157 เม็ด 
- Amoxicillin syrup  250 mg/5 ml 
(60 ml) 

1,039 ขวด 162 ขวด 1,163 ขวด 

- Amoxycillin syrup  125 mg/5ml  
(60 ml) 

1,736 ขวด 124 ขวด 1,860 ขวด 

- Ampicillin Inj  250 mg.   - 1,500 ขวด 1,500 ขวด 
- Ampicillin Inj  1000 mg   - 2,866 ขวด 2,866 ขวด 
- Augmentin (CO-AMOXICLAV) 
tab 1 g   

46,282 เม็ด 9,942 เม็ด 56,224 เม็ด 

- Co-AmoxyCLAV Inj  1.2 g   - 3,152 ขวด 3,152 ขวด 
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- Co-AmoxyCLAV susp  457 
mg/5ml  (70 ml) 

312 ขวด 101 ขวด 413 ขวด 

- Cloxacillin Inj. 1g.  - 488 ขวด 488 ขวด 
- Dicloxacillin Syrup  62.5 
mg/5ml   (60 ml) 

1,063 ขวด 74 ขวด 1,137 ขวด 

- Dicloxacillin 250 mg   102,792 เม็ด 11,004 เม็ด 113,796 เม็ด 
- Penicillin G Sodium Inj  5 mU   - 133 ขวด 133 ขวด 
- Penicillin V  250 mg   - 95 เม็ด 95 เม็ด 

กลุ่ม ควิโนโลน 
(Quinolones) 

- Norfloxacin 100 mg  468 เม็ด 122 เม็ด 590 เม็ด 
- Norfloxacin 400 mg  10,576 เม็ด 1,759 เม็ด 12,335 เม็ด 
- Ofloxacin 200 mg.  - 335 เม็ด 335 เม็ด 
- Ciprofloxacin  250 mg   - 6,768 เม็ด 6,768 เม็ด 
- Ciprofloxacin Lactate  200 
mg/100 (100 ml) 

- 1,463 ขวด 1,463 ขวด 

กลุ่ม เตตร้าไซคลิน 
(Tetracyclines) 

- Doxycycline 100 mg  8,339 เม็ด 1,084 เม็ด 9,423 เม็ด 
- Oxytetracycline 50 mg.  - 103 ขวด 103 ขวด 

 
จากผลการวิเคราะห์หาชนิดของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะในน ้าทิ งจากโรงพยาบาล 

พบว่ามีการปนเปื้อนสารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะในน ้าทิ งโรงพยาบาลรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะที่ท้าการวิเคราะห์ในน ้าทิ งจากโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย (M2) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 
ประเภทยาปฏิชีวนะ 

ตัวยาส้าคัญ ไอออนของสารตั งต้น – 
ไอออนจากการแตกตัว 

 

น ้าหนักโมเลกุล 
(กรัม/โมล) 

กลุ่ม เบต้า-แลคแทม 
(Beta-lactam 
antibiotics) 

- Amoxicillin 366 – 348.8 365.4 
- Ciprofloxacin 332.2 – 314.2 331.34 

กลุ่ม ควิโนโลน 
(Quinolones) 

- Norfloxacin 320.0 – 302.0 319.33 
- Ofloxacin 362.2 – 318.0 361.37 

กลุ่ม เตตร้าไซคลิน 
(Tetracyclines) 

- Tetracycline 445.2 – 410.2 444.43 

กลุ่มเบต้าแลคแตม (Beta-lactam) พบการปนเปื้อน Amoxicillin และ Ciprofloxacin รายละเอียดดังแสดงในภาพ
ที่ 1 , 2  
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ภาพที่ 1 Chromatograph Amoxicillin    

        

ภาพที่ 2 Chromatograph Ciprofloxacin 
 
ส่วนยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลน (Quinolones) พบการปนเปื้อน Norfloxacin และ Ofloxacin ดังแสดงใน
ภาพที่ 3, 4   

 
ภาพที่ 3 Chromatograph Norfloxacin 
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    ภาพที่ 4 Chromatograph Ofloxacin 

และกลุ่มเตตราไซคลนิ (Tetracycline) พบการปนเปื้อนของ Tetracycline ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 Chromatograph Tetracycline 

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ พบว่า น ้าทิ งจากระบบบัดน ้าเสียประเภทตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ของ
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2)มีการปนเปื้อนของ Amoxicillin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin 
และ Tetracycline ในปริมาณ 7.99, 0.754, 0.754, 1.874 และ 0.374 ไมโครกรัมต่อลิตรตามล้าดับ ซึ่งการ
พบการปนเปื้อนของสารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะ สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการใช้ยาของ
โรงพยาบาล และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาลิกา และคณะ, 2559 ที่พบว่าน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของโรงพยาบาลพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพจ้านวน 4 ชนิด ได้แก่  Ciprofloxacin Norfloxacin 
Tetracyclines ในปริมาณ 1.56 5.04 และ 0.72 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และยังสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วิไล และณัฐฐา, 2556 เกี่ยวกับการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ 19 ชนิด ในน ้าเสียโรงพยาบาล 7 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า Norfloxacin และ Ciprofloxacin ปนเปื้อนในน ้าเสียโรงพยาบาลสูงที่สุด โดย
การศึกษาของ Guohua et al., 2013 พบว่ายังมียาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอยู่ในน ้าเสียและน ้าทิ งเนื่องจาก
กระบวนการบ้าบัดน ้าเสียไม่สามารถก้าจัดออกได้ทั งหมด รวมทั งยังพบการปนเปื้อนยาและผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพในน ้าผิวดินและในแม่ และนอกจากนี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558 พบว่าขณะนี ปัญหาการดื อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียในประเทศไทยค่อนข้างน่า
เป็นห่วง เพราะเชื อดื อยาหลายชนิดมีแนวโน้มการดื อยามากขึ นเป็นล้าดับ  
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สรุปผลการทดลอง 
จากผลการศึกษาครั งนี  พบว่า น ้าทิ งจากโรงพยาบาลมีการปนเปื้อนของสารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภท

ยาปฏิชีวนะ จ้านวน  5 ชนิด  ได้แก่ Amoxicillin, Ciprofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin และ Tetracycline 
และหากไม่มีมาตรการป้องกัน หรือก้าหนดให้มีการบ้าบัดและตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งด้านการปนเปื้อนของสาร
ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมประเภทยาปฏิชีวนะเหล่านี ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  อาจส่งผลให้เกิดเชื อดื อยา
ในสิ่งแวดล้อมมากขึ น ดังนั น ข้อมูลการศึกษานี สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการก้าหนดมาตรการป้องกัน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล เพ่ือลดการปนเปื้อนสารผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมออกสู่
สิ่งแวดล้อมได ้
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การแพร่กระจายของแคดเมียมในพื้นที่นาข้าวรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชน  
กรณีศึกษา ต้าบลวังน้้าคู้ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Distribution of cadmium in rice paddies around a landfill, A case study of  
Wang Nam Khu Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province 

 
วาสนา แนมบาง , วิจิตรา เมาเตจา , ดุสิต  จันทร์ค้า และ วภากร ศิริวงศ์* 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาการแพร่กระจายโลหะหนักในพ้ืนที่นาข้าวรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชน กรณีศึกษา ต้าบลวังน้้าคู้ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้าเนินการในระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปริมาณแคดเมียม (Cd) ในดิน น้้า และต้นข้าวบริเวณพ้ืนที่ที่มีการท้านาและใกล้เคียงกับบ่อฝังกลบขยะในต้าบลวัง
น้้าคู้ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษา ปัจจัยด้านระยะทาง ความสูงของพ้ืนที่และคุณสมบัติของดินที่มี
ความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักในดินและน้้า ผลการศึกษา พบว่าปริมาณ
แคดเมียมที่พบในดินที่ระดับความลึก 0 -15 cm และ 15-30 cm โดยพบแคดเมียม ปริมาณ 10.3-11.2 และ 9.8-
11.3 mg/kg ตามล้าดับ ปริมาณแคดเมียมในน้้ามีความเข้มข้น 0.0-0.2 mg/L ปริมาณแคดเมียมในส่วนต้นข้าว
ปริมาณ10.2-11.2 mg/kg ปริมาณแคดเมียมในดินไม่สัมพันธ์กับระยะทาง และปริมาณแคดเมียมในดินมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของแคดเมียม
สู่ข้าวมีค่า 0.92 -1.10 และมีความสัมพันธ์กับปริมาณแคดเมียมในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินชั้นล่างและค่า
ความเป็นกรดด่างของดิน 

ค้าส้าคัญ : แคดเมียม ดิน บ่อฝังกลบขยะ 
 

Abstract 
The study of the distribution of metal in paddy fields around landfill dumping area in 

Wang Nam Khu Subdistrict, Muang District, Phitsanulok Province was conducted during January to 
March 2014.  The study aims to determine cadmium contamination levels in soil, water and rice 
stem and to study distance factors, elevation and soil characteristics contributed to cadmium 
diffusion from landfill to the surround soil, water and plants.  The results show that the 
concentration of cadmium in 0-15 and 15-30 cm-depth soil was 10.3 - 11.2 and 9.8 - 11.3 mg/kg., 
respectively. Cadmium concentration in water and rice were 0.0-0.2 mg/L and 10.2-11.2 mg/kg, 
respectively. The amount of heavy metals in the soil was not significant correlated to the distance 
from landfill.  Soil pH was positively correlated with soil cadmium concentration.  The transfer 
factor of cadmium was 0.92 -1.10 and correlated with soil organic matter and pH. 

Keywords : Cadmium Soil Landfill 
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บทน้า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งก้าเนิดการปนเปื้อนของสารพิษหลากหลาย นับเป็นปัญหาที่ส้าคัญและแก้ไข

ได้ยากและใช้ระยะเวลานาน พบพ้ืนที่การปนเปื้อนของกระจายอยู่ทั่วไป เช่น การปนเปื้อนแคดเมียมที่ต้าบลแม่
ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การปนเปื้อนสารเอเย่นต์
ออเร้นจ์ ที่สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม (ศูนย์ประสานงานการ พัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ , 
2556) การปนเปื้อนสารมลพิษเกิดจากสาเหตุหลักคือ อุตสาหกรรมที่มีการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตไม่
ถูกหลักจึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การท้าเหมืองแร่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
ตัวแร่และการด้าเนินการปกติ เช่น ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และโครเมี่ยม (Cr) ที่ท้าให้ธาตุบาง
ชนิดเช่น ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และโครเมี่ยม (Cr) ปะปนลงในดินก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางดิน
ขึ้น การปนเปื้อนพ้ืนที่ทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือการฉีดพ่นสารก้าจัดศัตรูพืช ซึ่งจะท้า
ให้สารเคมีเหล่านี้เกิดการตกค้างในดินเมื่อสะสมเป็นเวลานานและในปริมาณมาก สามารถท้าให้เกิดเป็นมลพิษทาง
ดินได้เช่นกัน (อนงค์ลักษณ์ เคนสุโพธิ์ และคณะ, 2557) สาเหตุการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ส้าคัญ
คือการก้าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งมีโอกาสพบการปนเปื้อนสารมลพิษในพ้ืนที่การเกษตรได้โดยทั่วไป ประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทั่วประเทศในปี 2556 จ้านวน 26.8 ล้านตัน ปริมาณขยะเพ่ิมเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม/คน/
วัน โดยปริมาณขยะเฉลี่ย 1 วันของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 65 ล้านกิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ. 2556)  จากรายงาน
ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยอยู่ทั้งหมด 2,490 แห่ง ใน
จ้านวนนี้เป็นสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยไม่แบบถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง เป็นต้น อยู่มากถึง 
81 % จากเหตุผลดังกล่าวท้าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพ่ิมขึ้น ขยะที่มีความอันตรายส่วนใหญ่ที่ถูก
น้ามาทิ้งส่วนใหญ่มาจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุ
สารก้าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) โดยขยะเหล่านี้มี
แคดเมียมเป็นองค์ประกอบจากกระบวนการผลิต กลไกการเคลื่อนของโลหะหนักสู่ในหน้าตัดดินมีหลายด้าน เช่น 
การซึมซาบในช่องว่างขนาดเล็ก (infiltration) การไหลในช่องว่างขนาดใหญ่ (preferential flow) การไหลบ่าทาง
ผิวดิน (runoff) และการระบายน้้า (drainage) เป็นต้น (Amondham et al., 2006) ดังนั้นโลหะหนักจึงสามารถ
แพร่กระจายจากบ่อขยะไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

พ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะ ต้าบลวังน้้าคู้  อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการฝังกลบมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 
ปี ในปี พ.ศ. 2557 จากการส้ารวจพบว่าบ่อขยะมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ทิ้งขยะชุมชน จัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการ
ก้าจัดแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนื่องจากไม่มีการออกแบบและจัดการที่ถูกต้อง เป็นขยะรวมไม่มีการคัดแยก 
ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเกิดการร้องเรียนจนต้องหยุดการน้าขยะมาทิ้ง และพ้ืนที่รอบๆเป็นพ้ืนที่เกษตรโดยเฉพาะ
นาข้าว จึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายสารพิษ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท้าการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักโดยเฉพาะ
แคดเมียมในบริเวณพ้ืนที่รอบบ่อฝังกลบขยะ เนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยท้าการ
วิเคราะห์ทั้งในดิน น้้า และต้นข้าว และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยพ้ืนที่ ได้แก่ ระยะทางและความสูง 
และปัจจัยคุณสมบัติดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ค่าความเป็น กรดด่าง และค่าความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้สามารถน้าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการวางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขและ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อไปได้  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือวิเคราะห์แคดเมียมในดิน น้้า และต้นข้าวบริเวณพ้ืนที่ที่มีการท้านาใกล้เคียงกับบ่อฝัง กลบขยะใน

ต้าบลวังน้้าคู้ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของแคดเมียมในดิน น้้าและต้น

ข้าว 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ก้าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชนต้าบลวังน้้าคู้ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงในภาพที่ 1 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีการใช้
ประโยชน์ในการท้าการเกษตร 

 
การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง 
  ด้าเนินการเก็บตัวอย่างตามปัจจัยพ้ืนที่ ได้แก่ ความสูงและระยะทาง โดยมีการเก็บตัวอย่างโดยใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยท้าการแบ่งพ้ืนที่
ศึกษาตามระดับความสูงของพ้ืนที่โดยใช้โปรแกรม QGIS 2.4.0 เพ่ือการ Interpolate ความสูงจากจุดความสูงที่ได้
จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 และแบ่งพ้ืนที่ย่อยออกเป็น 3 ขอบเขตคือ Zone-1, Zone-2 และ 
Zone-Out Bound ที่มีระดับความสูง 38.5 – 40 และ 37.5 - 38.5 m ท้าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละขอบเขตด้วยวิธี 
Simple Random Sampling และการเก็บตัวอย่างเฉพาะบริเวณที่ต้องการประเมิน (Exploratory Sampling)  
การก้าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมได้โดยวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เป็นการก้าหนดขนาด
ตัวอย่างที่เหมาะสมในการศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร x และ y ได้จุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 29 จุด ดังค่า
พิกัด ระยะทางจากบ่อขยะและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละจุดเก็บตัวอย่างในตารางที่ 1  
 
การเก็บตัวอย่างดิน น้้า และต้นข้าว 

เก็บตัวอย่างในช่วงเวลาระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 โดยท้าการเก็บตัวอย่างดินแต่ละชั้นแบบ 
bulk Sampling และท้า composite sample จาก 3 จุดต่อหนึ่งแปลงนาที่ระดับความลึก 0-15 cm และ 15-30 
cm และ น้าไปอบและบดร่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm. เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม และ
คุณสมบัติดิน  ท้าเก็บตัวอย่างน้้าโดยเก็บน้้าที่แช่ขังอยู่ในแปลงนา โดยเก็บต้าแหน่งเดียวกับที่เก็บตัวอย่าง ดิน และ
เก็บตัวอย่างน้้าในแหล่งน้้า ท้าการรักษาสภาพน้้าด้วยกรดไฮโดรคลอริกและเก็บที่อุณหภูมิ 4°C เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม การเก็บตัวอย่างต้นข้าวโดยเก็บต้าแหน่งพืชที่จุดเดียวกับที่เก็บตัวอย่างดินและตัวอย่าง
น้้า  โดยท้า composite sample จาก 3 จุดต่อหนึ่งแปลงนา น้าไปอบที่อุณหภูมิ 50 ℃ และบดให้ละเอียด เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์แคดเมียมต่อไป 
 
การวิเคราะห์ทางเคมี 

การวิเคราะห์แคดเมียมในดิน น้้า และต้นข้าว โดยการย่อยตัวอย่างดินและต้นข้าว ที่ผ่านการอบแห้งและ
บดร่อน โดยกรด HClO4 ผสมกับ HNO3 (1:3) อัตราส่วนดินต่อกรดผสมเป็นดิน 0.5 g : กรดผสม 10 ml และใช้
อัตราส่วนต้นข้าวต่อกรดผสมเป็นดิน 0.5 g : กรดผสม 10 ml ท้าการย่อยโดยใช้กรด HNO3 อัตราส่วนน้้า 50 ml : 
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กรด 10 ml และวัดปริมาณแคดเมียม (Cd) โดยเทคนิค AAS (Atomic Absorption Spectroscopy : SHIMADZU 
รุ่น UV-1800) วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง  โดยวิธี pH meter อัตรา 1:1 (น้้าต่อดิน)  วัดปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
โดยวิธีของWalkley-Blackวัด ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน โดยวิธี Ammonium acetate ท้าการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักในแต่ละ Zone โดยท้าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson’s Correlation Analysis ที่ระดับ α = 0.05  

การวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อนท้าโดยวิเคราะห์ค่า contamination factor (CF) ที่ค้านวนจากสัดส่วน
ระหว่างความเข้มข้นของแคดเมียมในดินกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของแคดเมียมในดิน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
CF < 1 หมายถึงไม่เป็นมลภาวะ (no or minimal pollution) ; 1 ≤ CF < 3 หมายถึงมีมลภาวะปานกลาง 
(moderate pollution) ; 3 ≤ CF ≤ 6 หมายถึงมลภาวะในระดับที่ต้องพิจารณา (considerable pollution) 
และ CF > 6 หมายถึงดินมีระดับมลพิษสูงมาก (very high pollution) (Krailertrattanachai el at., 2019) การ
วิเคราะห์ดัชนีแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายโลหะหนักจากดินสู่สิ่งมีชีวิตผ่านทางห่วงโซ่อาหารโดยค้านวน
ค่า transfer factor ที่ค้านวนจากสัดส่วนของความเข้มข้นของแคดเมียมในต้นข้าวและความเข้มข้นของแคดเมียม
ในดิน (Zeng et al., 2015) 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่ศึกษาและจุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 

 
 

ตารางท่ี 1 พิกัด ระยะทางจากบ่อขยะและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง 
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ ระยะห่างจากบ่อ

ขยะ(เมตร) 

ลักษณะพืช ระดับ 
น้้าแช่ขัง 

อื่นๆ 
X Y (ระยะการเจริญ,ความสูง) 

NK1 636326 1845153 5,009 ข้าวสูงประมาณ 80 cm. ไม่มีน้้าขัง ก้าลังสูบน้้าเข้าแปลงนา 

NK2 636488 1844717 4,320 ข้าวสูงประมาณ 80 cm. ออกรวง มีน้้าขัง - 

NK3 638560 1844911 250 - ไม่มีน้้าขัง เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

NK4 638626 1844729 128 ข้าวสูงประมาณ 30 cm. มีน้้าขัง ก้าลังสูบน้้าเข้าแปลงนา 

NK5 638825 1844591 213 ข้าวสูงประมาณ 40 cm. ไม่มีน้้าขัง ติดกับบ่อขยะ 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

38



จุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัดภูมิศาสตร์ ระยะห่างจากบ่อ

ขยะ(เมตร) 
ลักษณะพืช ระดับ 

น้้าแช่ขัง 
อื่นๆ 

   

NK6 638933 1844783 200 - มีน้้าขังเล็กน้อย เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

NK7 638330 1844443 593 ข้าวสูงประมาณ 100 cm. ออกรวง มีน้้าขัง - 

NK8 638635 1845237 498 - มีน้้าขัง เก็บเกี่ยวแล้ว มีการเลี้ยงเป็ด 

NK9 638803 1844310 450 ข้าวสูงประมาณ 150 cm. ไม่มีน้้าขัง - 

NK10 639426 1844944 509 - ไม่มีน้้าขัง เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

NK11 637913 1844582 880 ข้าวสูงประมาณ 150 cm. ไม่มีน้้าขัง - 

NK12 638829 1845430 715 - มีน้้าขัง เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

NK13 638762 1844082 698 ข้าวสูงประมาณ 170 cm. ออกรวง ไม่มีน้้าขัง - 

NK14 639161 1844858 770 ข้าวสูงประมาณ 150 cm. มีน้้าขัง - 

NK15 637300 1844420 5,262 ข้าวสูงประมาณ 90 cm. ออกรวง มีน้้าขังเป็นบางจุด - 

NK16 638546 1843293 1,530 - ไม่มีน้้าขัง นาข้าวถูกปล่อยทิ้งไว้ (ร้าง) 

NK17 639826 1844482 1,119 ข้าวสูงประมาณ 40 cm. มีน้้าขัง 
พันธุ์ข้าว 98 มีการฉีดยาแก้โรคใบขาว

ขณะเก็บตัวอย่าง 

NK18 636734 1843903 5,490 ข้าวสูงประมาณ 100 cm ไม่มีน้้าขัง มีต้นกกข้ึนปะปนกับต้นข้าว 

NK19 641401 1844994 2,773 ข้าวสูงประมาณ 10 cm. (ต้นกล้า) ไม่มีน้้าขัง 
พันธุ์ข้าว 41 มีการฉีดยาขณะเก็บ

ตัวอย่าง 
NK20 640918 1843643 2,541 ข้าวสูงประมาณ 100 cm. มีน้้าขัง - 

NK21 637346 1840824 4,355 ข้าวสูงประมาณ 90 cm. ไม่มีน้้าขัง - 

NK22 637300 1838502 6,725 
ข้าวสูงประมาณ 90 cm. เริ่มออก

รวง 
มีน้้าขัง - 

NK23 638415 1842037 2,848 - ไม่มีน้้าขัง นาข้าวถูกปล่อยทิ้งไว้ (ร้าง) 

NK24 638148 1838619 6,469 ข้าวสูงประมาณ 110 cm. มีน้้าขัง - 

NK25 639998 1840167 4,977 ข้าวสูงประมาณ 90 cm. มีน้้าขัง - 

NK26 640975 1841828 3,863 ข้าวสูงประมาณ 70 cm. มีน้้าขังเป็นบางจุด - 

NK27 636615 1841967 3,660 ข้าวสูงประมาณ 100 cm. ออกรวง ไม่มีน้้าขัง - 

NK28 641235 1841330 4,452 ข้าวสูงประมาณ 70 cm. มีน้้าขัง - 

NK29 639482 1845826 1,362 ข้าวสูงประมาณ 30 cm. มีน้้าขัง - 

MT1 - - - - - คูน้้าด้านเหนือบ่อขยะ 

MT2 - - - - - คูน้้าด้านเหนือบ่อขยะ 

MT3 - - - - - คูน้้าด้านเหนือบ่อขยะ 

MT4 - - - - - สระน้้าด้านใต้บ่อขยะ 

หมายเหตุ* ระบบพิกัด WGS 1984 UTM Zone 47 N 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1.คุณสมบัติของดิน 

ผลการศึกษาในด้านคุณสมบัติของดินพบว่าพ้ืนที่ศึกษารอบบ่อฝังกลบขยะชุมชนต้าบลวังน้้าคู้ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ดินลักษณะแตกต่างกัน จากข้อมูลแผนที่ชุดดิน 1: 100 ,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยชุดดินสระบุรี ก้าแพงแสน และอุตรดิตถ์ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้ง 
และดนิร่วนเหนียว มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินทีร่ะดับความลึก 0 - 15 cm อยู่ในช่วง 3.17 - 6.36 และท่ีระดับ
ความลึก 15 - 30 cm อยู่ในช่วง 4.44 - 6.47 จัดอยู่ในเกณฑ์เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (ดังภาพท่ี 1) ปริมาณ
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อินทรียวัตถุที่ระดับความลึก 0-15 cm อยู่ในช่วง 1.79% - 6.02% จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้าถึงสูงมาก และที่
ระดับความลึก 15 - 30 cm อยู่ในช่วง 1.20% - 4.08% จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้าถึงสูง  (ภาพท่ี 2 และ 3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.ปริมาณของแคดเมียมในดิน น้้าและต้นข้าว 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณของโลหะในดินพบว่า ปริมาณแคดเมียมในดินแต่ละจุดมีความแตกต่างกัน มี
ปริมาณแคดเมียม (Cd) อยู่ในช่วง 10.3-11.2 mg/kg และ 9.8-11.3 mg/kg  ในดินที่ระดับความลึก 0-15 cm 
และ 15-30 cm ตามล้าดับ (ภาพที่ 4) ปริมาณแคดเมียมที่พบในดินพ้ืนที่ศึกษาไม่เกินค่ามาตรฐานปริมาณโลหะ
หนักในดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมที่ 37 mg/kg (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้้าพบว่า ปริมาณแคดเมียม (Cd) ในช่วง 0.0-0.2 mg/L  ปริมาณ
แคดเมียมในน้้าที่ตรวจพบเมื่อน้ามาเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) 
พบว่า มีปริมาณแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานที่ 0.05 mg/L ในทุกจุดเก็บตัวอย่าง (ภาพท่ี 5)  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในต้นข้าวพบว่า มีปริมาณแคดเมียม (Cd) อยู่ในช่วง 10.2-11.2 mg/kg 
(ภาพท่ี 6)    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณโลหะหนักในดินจุดต่างๆที่ระดับความลึก 0-15 cm.และ 15-30 cm. ตามระยะห่างจากบ่อขยะ 

ภาพท่ี 2 คา่ความเป็นเป็นกรด-ดา่ง ในดินที่

จดุตา่งตามระยะหา่งจากบอ่ขยะ 
ภาพท่ี 3 ปริมาณอินทรียวตัถใุนดินที่จดุตา่ง

ตามระยะหา่งจากบอ่ขยะ 
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ภาพที่ 5 ปริมาณโลหะหนักในน้้าท่ีจุดต่างๆ 
…………… ตามระยะห่างจากบ่อขยะ 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณโลหะหนักในต้นข้าวที่จุดต่างๆ 
…………… ตามระยะห่างจากบ่อขยะ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.ปริมาณโลหะหนักในดินตามระยะทางจากบ่อขยะและปัจจัยที่สัมพันธ์ 

ปริมาณโลหะหนักในดินที่ระดับความลึก 0-15 cm. และ 15-30 cm ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะทางจาก
บ่อขยะ แต่มีความสัมพันธ์กับวงจรการจัดการน้้าเพ่ือการท้านาและช่วงอายุของต้นข้าว (ดังตารางที่ 1) แต่เมื่อ
พิจารณาตามขอบเขตพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที ่Zone-1 ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้บ่อขยะที่สุด มีปริมาณของแคดเมียมมากที่สุด 
เขต Zone-Out Bound ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ไกลบ่อขยะที่สุด มีปริมาณของแคดเมียมน้อยที่สุด และ Zone-2 มักมี
ความแปรปรวนเนื่องจากบางจุดมีความสัมพันธ์กับบ่อขยะ (ภาพท่ี 7) สอดคล้องกับการแพร่กระจายของโลหะหนัก
จากบ่อขยะที่ศึกษาโดย Chuangcham et al. (2008) และ ZainiSakawi et al. (2013) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักกับคุณสมบัติดิน พบว่า ปริมาณแคดเมียมในดินทั้งที่
ระดับความลึก0 - 15 cm และ 15-30 cm มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญในทิศทางเดียวกับค่าพีเอช เนื่องจาก
แคดเมียมมีความสามารถในการละลายลดลงและเป็นธาตุโลหะหนักมีการเคลื่อนย้ายได้น้อยในสภาพด่าง จึงท้าให้
มีการสะสมในดินได้มากในดินที่มีค่าพีเอชสูง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงประจุสุทธิของดินขององค์ประกอบดินที่
ให้ประจุไม่แบบถาวร เช่น แร่เซสควิออกไซด์และอินทรียวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงประจุตามค่าความเป็นกรด -ด่าง 
ท้าให้ดินมีประจุลบบนผิวดินมากขึ้นส่งผลต่อการดูดซับธาตุแคดเมียมที่เป็นไอออนบวกให้สะสมไว้ในดินที่มีพีเอชสูง
ได้มากกว่าดินที่มีพีเอชต่้า (Rieuwerts et al. 1998)  

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคดเมียม (Cd) ในดินที่ระดับความลึก 0-15 cm. และ 15-30 cm. กับค่า 
…………….pH 
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4.ระดับการปนเปื้อนการเคลื่อนย้ายสู่ต้นข้าว 
การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินโดยค่า contamination factor 

(CF) การพิจารณาจากระดับความเข้มข้นในดิน พบว่าปริมาณแคดเมียมในดินไม่เกินค่ามาตรฐานที่ส้าหรับดินเพ่ือ
การเกษตรในประเทศไทย (37 mg/kg) การพิจารณาเมื่อเทียบกับค่าพ้ืนฐานโลหะหนักในดินที่ได้จาก 95 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมทั่วประเทศไทย 3,186 ตัวอย่างที่ 1.7 mg/kg (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) 
พบว่ามีค่าดัชนีในขั้น 1-2 และ 2-3 จัดว่ามีการปนเปื้อนระดับที่ควรพิจารณาและมีการปนเปื้อนสูงมาก และ
แคดเมียมในดินในพ้ืนที่ศึกษามีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายโลหะหนักจากดินสู่สิ่งมีชีวิตผ่านทางห่วงโซ่อาหารได้
ปานกลาง (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความรุนแรงของการปนเปื้อนและระดับการเคลื่อนย้ายสู่ห่วงโซ่อาหารของแคดเมียม 

ดัชน ี ค่าเฉลี่ย, mg/kg พิสัย(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) ระดับ 
ความเข้มข้น 9.86 n.d. - 11.15 (3.28) ไม่เกินมาตรฐาน 
contamination factor (CF) 6.38 5.73 – 6.68 (6.38) Considerable contaminant 

– very high pollution 
Geoaccumulation index (Igeo) 2.09 1.93 - 2.16  (0.06) การปนเปื้อนปานกลางถึงการ

ปนเปื้อนสูง 
Transfer Factor 0.72 0.47-1.06 (0.15) เคลื่อนย้ายได ้

 
สรุปผลการทดลอง 

 การปนเปื้อนของโลหะในพ้ืนที่นาข้าวรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชน ต้าบลวังน้้าคู้ อ้าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีปริมาณที่สัมพันธ์กับขอบเขตแต่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับระยะห่างจาก
แหล่งก้าเนิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการปนเปื้อนของโลหะ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณแคดเมียม
ในดินอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานดินเพ่ือการเกษตรของประเทศไทย การพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าพ้ืนฐานของ
ประเทศพบว่าเป็นดินที่มีการปนเปื้อนปานกลางถึงสูง ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหา วางแนวทาง
แก้ไขปัญหาและมีการปริหารจัดการในเรื่องของโลหะหนักในพ้ืนที่ และมีการให้ความรู้ ท้าความเข้าใจกับชาวบ้าน
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้  เป็นโครงงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์ และได้รับค้าแนะน้าด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จาก ผศ.ดร. กัมปนาท ปิยะธ้ารงชัย ส้าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการได้รับการ
ช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าจากนางสาวนฤมล สิงห์กวาง และนางหนึ่งฤทัย เทียนทอง นักวิทยาศาสตร์ประจ้า
ห้องปฏิบัติการ  ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
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อัตราส่วนที่เหมาะสมของมูลฝอยพลาสติก กระดาษ และใบไม้แห้ง ส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง  
The Appropriate Ratio of Plastic Waste, Paper and Dry Leaves       

for Refuse Derived Fuel-5 Production 
วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข1,*, ผุสดี ละออ1, ปนัดดา พันชัย1, จิตรตินันท์ ลีทอง1,  

สิริยากร ดาลัย1, ปนัสยา ศิลา1, นัฐกานต์ หนูขาว1 
Weerayuth Siriratruengsuk1,*, Pussadee Laor1, Panadda Panchai1, Jittinan Leethong1, 

Siriyakorn Dalai1, Panasaya Sila1, Natthakarn Nookhaw1 

บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียให้เป็นพลังงาน (Waste-to-energy technologies: WTE-T) เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการจัดการมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Wastes: MSWs) ที่ยั่งยืน โดยการเปลี่ยนมูลฝอยให้เป็น
พลังงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการแปรรูปมูลฝอยชุมชมให้เป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่ง (Refuse Derived Fuel-5: RDF-5) ที่ให้ค่าความร้อนสูงและสามารถขึ้นรูปเป็นแท่งได้ ในการศึกษาครั้งนี้จะ
ใช้มูลฝอย 3 ชนิด คือ พลาสติก กระดาษ ใบไม้แห้ง และตัวประสาน 2 ชนิด คือ แป้งมันส าปะหลัง และปูนขาว 
โดยมี 4 อัตราส่วน คือ 4:1:1/1:1 (A), 1:4:1/1:1 (B), 1:1:4/1:1 (C) และ 1:1:1/0.5:0.5 (D) การประเมินคุณสมบัติ
ของ RDF-5 ตามหลักมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) ได้แก่ ค่าความร้อน 
(ASTM E711-87) ค่าความชื้น (ASTM E790-08) ปริมาณเถ้า (ASTM 830-97) และความหนาแน่น (ASTM E75) 
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าความร้อนสูงสุด เท่ากับ 24.7±1.5 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ค่าความชื้นต่ าสุด เท่ากับ 
18±4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเถ้า 8 ± 3 เปอร์เซ็นต์ และความหนาแน่น 266 ± 2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
จุดคุ้มทุนจากการผลิต RDF-5 ที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าอัตราส่วน A มีค่าความร้อนสูงที่สุดคือ 24.7±1.5 เมกกะ
จูลต่อกิโลกรัม โดยอัตราส่วน A มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,350 วัน ในขณะที่อัตราส่วน D มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 778 วัน เมื่อ
พิจารณาความคุ้มทุน พบว่าอัตราส่วน D เหมาะส าหรับลงทุนมากกว่าอัตราส่วน A 
 
ค าส าคัญ: การผลิตเชื้อเพลิงขยะ-5 อัตราส่วนที่เหมาะสม จุดคุ้มทุน 
 

Abstract 
 Waste-to-energy technologies (WTE-T)  are alternative methods to sustainable municipal 
solid wastes (MSWs)  management.  Refuse-derived fuel (RDF)  is a fuel production from mixed 
combustible MSWs.  This research aims to study the optimum ratio of the mixed combustible 
MSWs to produce a high heating value refuse-derived fuel-5 (RDF-5). The ratio of mixture between 
3 combustible waste and 2 binders (Plastic waste: Paper: Dry Leaves/Tapioca Flour: Lime) which 
are 4 ratios as 4:1:1/1:1 (A), 1:4:1/1:1 (B), 1:1:4/1:1 (C), and 1:1:1/0.5:0.5 (D). In order to identify the 
optimum ratio was evaluating their properties applied through the standard method of American 
Society for Testing and Materials (ASTM) include calorific value (ASTM E 711-87), moisture content 
(ASTM E 790-08) , ash content (ASTM 830-97) , and density (ASTM E75) .  The results showed the 
highest heating value, lowest moisture content, ash content and density were 24.7±1.5 MJ/kg, 
18±4 %, 8±3 %, and 266±2 kg/m3, respectively. In addition, ratio A was produced highest heating 
value and the breakeven point calculation of ratio A is 1,350 days while ratio D is 778 days.  So 
ratio D is a suitable for investment more than ratio A.  
 
Keywords: Refuse-Derived Fuel-5 (RDF-5), Optimum ratio, Break-even point  
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บทน า  
เทคโนโลยีเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน (Waste to energy technology: WTE-T) เป็นเทคโนโลยีหนึ่ง

ของการจัดการมูลฝอยจากชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือเปลี่ยนมูลฝอยให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ การผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย (Refuse- Derived Fuel: RDF) เป็นการน ามูลฝอยที่สามารถเผาไหม้
ได้มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Moya et al., 2017; Aluri et al., 2018) ในปัจจุบันการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย ได้รับ
ความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตพลังงาน และ
อุตสาหกรรมที่ใช้หม้อน้ า (Boiler) การผลิตเชื้อเพลิงมูลฝอยเป็นเทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูล
ฝอยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดปริมาณขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น ใบไม้ ถุงพลาสติก และกระดาษ รวมทั้งยัง
สามารถท าให้เกิดรายได้จากการขายเชื้อเพลิงจากมูลฝอยอัดแท่งได้อีกด้วย (Gallardo and Carlos, 2013; 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry of Energy, 2018) 

 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน แต่ด้วยลักษณะทาง
ภูมิประเทศและการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว การก าจัดมูลฝอยอย่างไม่เหมาะสมในพ้ืนที่จึงยังคงปรากฏให้
เห็น และหากไม่มีแนวทางการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมและยั่งยืน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายหนึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการมูลฝอยชุมชนให้ยั่งยืน 
จากรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่ามีการจัดการ
มูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา ซึ่งท าให้ยากต่อการใช้
ยานพาหนะเพ่ือเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย อีกท้ังยังยากต่อการใช้เทคโนโลยีส าหรับการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชนอีกด้วย (Ministry of Natural Resources and Environment, 2016) จากแบบรายงานสภาพการ
สุขาภิบาลหมู่บ้านระดับต าบล ประจ าปี 2561 พบว่า หมู่ 3 บ้านแม่หะป่าไร่ ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย มีการก าจัดมูลฝอยอยู่ 2 วิธี คือ การเทกองและการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ซึ่งจากการหา
องค์ประกอบมูลฝอย พบว่ามีมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 26 และขยะรีไซเคิล ร้อยละ 24 ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF-5) โดยใช้มูลฝอยที่เผาไหม้ได้ 3 ชนิด ได้แก่ 
พลาสติก กระดาษ และใบไม้แห้ง อีกทั้งยังศึกษาจุดคุ้มทุนของการผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอยอีกด้วย  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 

1.1 เครื่องสับย่อย 
1.2 เครื่องอัดแท่งไฮดรอลิก 
1.3 Bomb Calorimeter 
1.4 มูลฝอยที่เผาไหม้ได้ (พลาสติก กระดาษ และใบไม้แห้ง) 
1.5 ตัวประสาน (แป้งมันส าปะหลังและปูนขาว) 

 1.6 เตาอบ (เตาอบ) 
 1.7 ถ้วยกระเบื้อง (Crucible) 
 1.8 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง  
 1.9 เตาเผาไฟฟ้าอุณภูมิสูง (Electric Furnace) 
    
2. การหาอัตราส่วนที่เหมาะสม 

การก าหนดอัตราส่วนของมูลฝอยพลาสติก กระดาษ ใบไม้แห้ง แป้งมันส าปะหลัง และปูนขาว โดยใน
การศึกษานี้ก าหนดอัตราส่วนทั้งหมด 4 อัตราส่วน ดังตารางที่ 1 (วสันต์ ปินะเต, 2559)  
 
3. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 
 1. คัดแยกมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ประกอบด้วย ถุงพลาสติก กระดาษ และใบไม้แห้ง จากนั้นตากให้แห้ง 
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 2. หั่นมูลฝอยแต่ละชนิดโดยใช้เครื่องสับย่อยให้มีขนาด 5 มม.  
3. ผสมแป้งมันส าปะหลังและปูนขาว จากนั้นน าไปต้มจนกว่าจะมีลักษณะเป็นกาว 
4. ผสมมูลฝอยที่ผ่านการสับย่อยแล้วกับตัวประสานให้เข้ากันตามอัตราส่วน ดังนี้ 4:1:1/1:1 (A), 

1:4:1/1:1 (B), 1:1:4/1:1 (C) และ 1:1:1/0.5:0.5 (D) 
5. ขึ้นรูป RDF-5 โดยน ามูลฝอยที่ท าการผสมกับตัวประสานแล้วลงในแม่พิมพ์ (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 

1.5 ซม. ยาว 5 ซม.) จากนั้นท าการอัดโดยใช้เครื่องไฮโดรลิกที่ 15 MPa  
6. ชั่งน้ าหนักและบันทึกผลของมูลฝอยอัดแท่ง จากนั้นน าตัวอย่างไปตากให้แห้งเป็นเวลา 5 วัน และ

น าเข้าเครื่อง Desiccator เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
 * หมายเหตุ ตัวอย่างควรมีความหนาแน่นมากกว่า 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ASTM E75) 
 
4. การวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 
 4.1 การวิเคราะห์หาค่าความร้อน (ASTM E 711-87) 
  4.1.1 บดตัวอย่างและชั่งน้ าหนักให้ได้ 0.5 มก. 
  4.1.2 น าตัวอย่างไปใส่เครื่อง Bomb calorimeter เพ่ือวิเคราะห์ค่าความร้อน 
  4.1.3 บันทึกผล 
 4.2. การวิเคราะห์หาค่าความชื้น (ASTM E 790-08) 
  4.2.1 น า Crucible ไปอบที่อุณหภูมิ 103°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และน าไปไว้ใน  Desiccator 
15 ถึง 20 นาที จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนักก่อน และน าตัวอย่าง RDF-5 น้ าหนัก 1 กรัมใส่ใน  Crucible  
  4.2.2 น า Crucible พร้อมกับตัวอย่างวางใน Desiccator เป็นเวลาประมาณ 30 ถึง 60 นาที 
จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนัก 
  4.2.3 น า Crucible พร้อมกับตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 จากนั้นน าไปไว้ใน Desiccator 1 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักหลังและบันทึกผล 
 4.3. การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า (ASTM E 830-87) 
  4.3.1 อบ Crucible และฝาปิดที่อุณหภูมิ 103 °C 1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปไว้ใน Desiccator 15 
ถึง 20 นาทีและชั่งน้ าหนัก 
  4.3.2 ใส่ตัวอย่าง น้ าหนัก 1 กรัมลงใน Crucible ปิดฝา และชั่งน้ าหนัก 
  4.3.3 น า Crucible ที่มีตัวอย่างไปเผาใน Electric Furnace ที่อุณหภูมิ 750 °C เป็นเวลา 30 
นาที 
  4.3.4 ท าให้เย็นลงโดยการน าไปไว้ใน Desiccator เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนัก 
  4.3.5 ค านวณเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเถ้าในตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ดังนี้ 
 4.4. การวิเคราะห์หาความหนาแน่น (ASTM E 75) 
  4.4.1 ชั่งน้ าหนัก RDF-5 และบันทึกผล 
  4.4.2 ค านวณความหนาแน่นของ RDF-5 แต่ละอัตราส่วน   
 
5. การหาจุดคุ้มทุน 
 5.1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 
  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเชื้อเพลิงมูลฝอยอัดแท่ง RDF-5  เพ่ือหาประสิทธิภาพที่
เหมาะสมตามมาตรฐาน RDF (ตารางที่ 1) โดยการทดสอบหาค่าความร้อน ค่าความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และความ
หนาแน่น ในแต่ละอัตราส่วน พบว่า อัตราส่วน A มีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งอัตราส่วน A 
ให้ค่าความร้อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วน B C และ D และรองลงมาคือ อัตราส่วน D แต่จากผลการทดสอบ
ค่าความหนาแน่น พบว่าทุกอัตราส่วนยังมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่ามาตรฐานการผลิต RDF    
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ RDF-5 ในแต่ละอัตราส่วนและมาตรฐาน RDF-5 
 

อัตราส่วน
ของตัวอย่าง

ขยะ 

4:1:1/1:1 (A) 1:4:1/1:1 (B) 1:1:4/1:1 (C) 1:1:1/0.5:0.5 (D) European 
standard 
(Finland) 

Cement 
Manufacturing 

Association 
(CMA) 

ค่าความร้อน 
(MJ/kg) 

24.70±1.51 17.52±1.25 18.88±1.04 20.03±0.58 13-16 > 12.5-18.9 

ค่าความชื้น 
(%M) 

18.29±4.18 51.62±17.95 30.44±8.06 24.79±5.88 25-35 < 10-20 

ปริมาณเถ้า 
(%A) 

7.77±3.29 13.22±3.81 8.99±3.06 8.45±2.52 5-10 < 10-15 

ความ
หนาแน่น 
(kg/m3) 

266.10±2.63 266.10±4.93 263.58±6.78 272.68±1.59 > 600 < 600 

 

 

 

                                

รูปที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของ RDF-5 ของอัตราส่วน A, B, C และ D   รูปที่ 2 ลักษณะของ RDF-5 ในแต่ละอัตราส่วน 
       

 5.2 ผลการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 
  การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 ใน n วัน สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 ต้นทุนแปรผัน = ต้นทุนแปรผัน = จ านวนวัน × [ราคาเชื้อเพลิงอัดแท่ง1ก้อน × อัตราการ 
   ผลิต RDF-5 สูงสุดต่อวัน + ราคาขยะที่ซื้อ (บาท/วัน) + จ านวนคนใช้ไฟฟ้า 
   ต่อวัน + ราคาการใช้ไฟฟ้า(บาท/วัน)]  
   = (n วัน) [(1.54 บาท/กก.) (500 กก./วัน) + (310/วัน/คน) + (116.68 บาท/วัน)]
   = n [1,196.68] บาท 

  

   อัตราส่วน A (4:1:1/1:1)   อัตราส่วน B (1:4:1/1:1) 
 

 
  อัตราสว่น C (1:1:4/1:1) 

 

 
อัตราส่วน D (1:1:1/0.5:0.5) 
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สามารถพิจารณาจุดคุ้มทุนได้ดังนี้  
 รายรับ  = รายจ่าย 
   = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนแปรผัน 

           2,250 n  = 80,000 + 1,196.68 n  
          n = 75.95 วัน 

  ในทุกกระบวนการท ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 1,053.32 บาท/วัน และ มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 76 วัน 
 
  5.2.1 จุดคุ้มทุนของอัตราส่วน A ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขยะ (พลาสติก และ
กระดาษ) 
ต้นทุนผันแปร (Variable cost) 

 ต้นทุนคงท่ี  
 80,000 บาท (เครื่อง Hammer 49,000 บาท + Screw compactor 31,000 บาท) 

 ราคาซื้อ 
 ขยะกระดาษ 5.60 บาท/กก., พลาสติก 4 บาท/กก., แป้งมันส าปะหลัง 8.50 บาท/กก. และปูน

ขาว 3.50 บาท/กก. 
รวมทั้งสิ้น  
 เชื้อเพลิงอัดแท่ง 1ก้อน ราคา 1.54 บาท/กก., ราคาขยะพลาสติก (125 กก.) 500 บาท/วัน และ

ราคาขยะที่เป็นกระดาษ (62.5 กก.) ราคา 350 บาท/วัน 
 ค่าการใช้ไฟฟ้า 116.68 บาท/วัน 
ดังนั้น การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 ใน n วัน สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 ต้นทุนแปรผัน  = (n วัน) [(1.54 บาท/กก.) (500 กก./วัน) + (1,000 บาท/วัน) + (350 บาท/วัน) + 
        (310/วัน/คน) + (116.68 บาท/วัน)]  
   = n [770 +1,000+ 350 +310 +116.68] บาท 
   = n [2,546.68] บาท 
 

 สามารถพิจารณาจุดคุ้มทุนได้ดังนี้  
รายรับ = รายจ่าย 
 = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนแปรผัน 

  2,250 n = 80,000 + 2,546.68n 
   = 267.85 วัน 

ในทุกกระบวนการท ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ บาท/วัน และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 267.85 วัน 
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  5.2.2 จุดคุ้มทุนของอัตราส่วน D ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขยะ (เพิ่มกระบวนการ
preheat) 
ต้นทุนคงท่ี  
 125,000 บาท (เครื่อง Hammer 49,000 บาท + Screw compactor 31,000 บาท + Hot Air 

Oven 45,000) 
ราคาซื้อ 
 ราคาขยะกระดาษ 5.60 บาท/กก., พลาสติก 4 บาท/กก. แป้งมันส าปะหลัง 8.50 บาท/กก. และปูน

ขาว 3.50 บาท/กก. 
รวมทั้งสิ้น  
 เชื้อเพลิงอัดแท่ง 1ก้อน ราคา 1.54 บาท/กก. 
 ค่าการใช้ไฟฟ้า 130.82 บาท/วัน 
ดังนั้น ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 ใน n วัน จะเป็น 
 ต้นทุนแปรผัน = (n วัน) [(1.54 บาท/กก.) (500 บาท/กก.) + (310/วัน/คน) +   
   (134.82 บาท/กก.)]  
   = n [770 +310 +130.82] บาท 
   = n [1,210.82] บาท 
สามารถพิจารณาจุดคุ้มทุนได้ดังนี้  

รายรับ  = รายจ่าย 
  = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนแปรผัน 

           2,250 n  = 125,000 + 1,210.82n  
   2,250n – 1,210.82n  = 125,000 
         n = 120.29 วัน 

ในทุกกระบวนการท ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 1,039.18 บาท/วนั และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 121 วัน  

  5.2.3 จุดคุ้มทุนอัตราส่วน D ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อขยะ (พลาสติก และกระดาษ) 
ต้นทุนคงท่ี  
 125,000 บาท (เครื่อง Hammer 49,000 บาท + Screw compactor 31,000 บาท + Hot Air 

Oven 45,000) 
ราคาซื้อ 
 ราคาขยะกระดาษ 5.60 บาท/กก., พลาสติก 4 บาท/กก. แป้งมันส าปะหลัง 8.50 บาท/กก. และปูน

ขาว 3.50 บาท/กก. 
รวมทั้งสิ้น  
 เชื้อเพลิงอัดแท่ง 1ก้อน ราคา 1.54 บาท/กก, ราคาขยะพลาสติก (125 กก) 500 บาท/วัน และราคา

ขยะที่เป็นกระดาษ (125kg) ราคา 700 บาท/วัน 
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 ค่าการใช้ไฟฟ้า 130.82 บาท/วัน 
ดังนั้น ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 ใน n วัน จะเป็น 
 ต้นทุนแปรผัน = (n วัน) × [(1.54 บาท/กก) × (500 กก/วัน) + (500 บาท/วัน) + (700 บาท/วัน) 
   + (310/วัน/คน) + (134.82 บาท/วัน)] 
   = n [770 +500 + 700 + 310 +130.82] บาท 
   = n [2,410.82] บาท 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 พิจารณาจากการเท่ากันของรายรับและ
รายจ่าย ดังสมการนี้  

รายรับ   = รายจ่าย 
  = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนแปรผัน 
         2,250 n = 125,000 + 2,410.82n 

    2410.82n – 2,250n  = 125,000 
       160.82 n = 125000 

         n = 125,000 / (160.82) 
         n = 777.27  

ในทุกกระบวนการท ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 160.82 บาท/วนั และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 778 วัน  

 ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even point) พบว่า อัตราส่วน A มีปริมาณความชื้นน้อยกว่า
อัตราส่วน D จึงน าอัตราส่วน D ไปอบ (Pre-heat) เพ่ือท าให้มีค่าความชื้นใกล้เคียงกัน จึงท าให้ในอัตราส่วน D 
มีต้นทุนคงที่ (Fixed cost) จากการอบเพิ่มข้ึน 

 จากการค านวณ ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมูลฝอย (พลาสติกและกระดาษ) พบว่า อัตราส่วน 
A มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 76 วัน และอัตราส่วน D มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 121 วัน แต่ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมูล
ฝอย (พลาสติกและกระดาษ) พบว่าอัตราส่วน A มีต้นทุนผันแปร (Variable cost) ต่อวันมากกว่ารายได้ต่อวัน
เมื่อเทียบกับอัตราส่วน D โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,350 วัน ในขณะที่อัตราส่วน D มีรายได้รวมมากกว่าต้นทุนผัน
แปร (Variable cost) อยู่ที่ 160.82 บาทต่อวัน และมีจุดคุ้มทุนประมาณ 778 วัน  
 โดยสรุปแล้วจากกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมูลฝอย (พลาสติกและกระดาษ) พบว่าอัตราส่วน D 
เหมาะส าหรับการลงทุนมากกว่าอัตราส่วน A   
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนของอัตราส่วน A และ อัตราส่วน D 

 
อัตราส่วน A 

(Non pre-heat) 
อัตราส่วน D 
(Pre-heat) 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อมูลฝอย 76 วัน 121 วัน 

มีค่าใช้จ่ายในการซื้อมูลฝอย 1,350 วัน 778 วัน 
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สรุปผลการศึกษา 
  จากผลศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการผลิต RDF-5 ที่มอัีตราส่วนของมูลฝอยพลาสติก กระดาษ 
และใบไม้แห้ง โดยใช้แป้งมันส าปะหลังและปูนขาวเป็นตัวประสาน ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ 
RDF-5 พบว่าอัตราส่วน A (4:1:1/1:1) เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงสุด (24.70 
MJ/kg) โดยมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นน้อยกว่าอัตราส่วน B, C และ D เช่นเดียวกับร้อยละของปริมาณเถ้าเป็นไปตาม
มาตรฐาน Cement Manufacturing Association (CMA) ในขณะที่อัตราส่วน D (1:1:1/0.5:0.5) มีค่าความร้อน
ใกล้เคียงกับอัตราส่วน A แต่มีความชื้นมากกว่า เนื่องจากข้อจ ากัดของเครื่องมือท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่น
น้อย ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในงานวิจัยครั้งนี้ และผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (จุดคุ้มทุน) ระหว่างอัตราส่วน A และ 
D ของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF-5 สรุปได้ว่า อัตราส่วน D มีความคุ้มทุนมากกว่าอัตราส่วน A โดยมีจุดคุ้มทุน
อยู่ที่ 778 วัน ในขณะอัตราส่วน A มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,350 วัน  
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บทคัดย่อ 

 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของมันป่า ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ด าเนินการเพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การระบุชื่อชนิดที่ถูกต้อง และการสร้างรูปวิธานจ าแนกชนิด
ของมันป่าที่พบในพ้ืนที่ โดยท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช ในเส้นทางที่ก าหนดทั้ง 4 เส้นทาง ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2559 ถึงเดือนกันยาน 2560 ผลการศึกษาพบมันป่าทั้งสิ้น 8 ชนิด ได้แก่ มันเลือด (Dioscorea alata 
L. ) , มันหนอน (D. arachidna Prian & Burkill), กลิ้งกลางดง (D. bulbifera L. ) , มันหนอนใบเกลี้ยง (D. 
craibiana Prain & Burkill), มันเทียน (D. filiformis Blume), มันดง (D. glabra Roxb.), มันรัก (D. hamiltonii 
Hook.f. ) และมันคันขาว (D. pentaphylla L.) โดยมันป่าที่พบทั้งหมดเป็นพืชล้มลุก มีหัวใต้ดิน (tuber) หรือ
เหง้า (rhizome) สะสมอาหารไว้เพ่ือเจริญเติบโต และงอกล าต้นขึ้นใหม่ในแต่ละปี ซึ่งชนิดพันธุ์ที่พบบ่อยในพ้ืนที่
ได้แก่ มันเทียน กลิ้งกลางดง และมันเสา ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบกระจายพันธุ์ในบริเวณขอบป่าและแนวถนนที่
ค่อนข้างโล่ง ส่วนในบริเวณป่าทึบในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นพบมันป่าน้อยชนิด โดยชนิดพันธุ์ทั้งหมดมีการออก
ดอกอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน   
ค าส าคัญ: อนุกรมวิธาน, มันป่า, เขื่อนจุฬาภรณ์ 

Abstract 

Morphology and taxonomy of Wild Yams at Plant Genetic Protection Area of RSPG-
Chulabhorn Dam EGAT, Chaiyaphum Province was carried out for the botanical studied, species 
identification,  and constructed the key to species of wild yams along 4 nature trails in the study 
area.  Plant specimens were collected from December 2016 to September 2017.  There were 8 
species of Wild Yams reported from the study area, namely; Dioscorea alata L. , D.  arachidna 
Prain & Burkill, D. bulbifera L., D. craibiana Prain & Burkill, D. filiformis Blume, D. glabra Roxb., D. 
hamiltonii Hook. f. ,and D.  pentaphylla L. .  All plants are annual herbs with underground storage 
parts, tubers or rhizomes that allow their stems and above ground parts renewable each year. 
The common species are D. filiformis Blume, D.  bulbifera L.  and D. alata L.  respectively.  They 
often grow along the margin of opened and roadside areas but a few in dry evergreen and moist 
evergreen forests.  The flowering period was occurred between September and November. 
Keywords: Taxonomy, Wild yams, Chulabhorn Dam 
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บทน า 

มันป่า (wild yams) หรือที่คนไทยรู้จักกันส่วนมากรู้จักกันในชื่อ มันมือเสือ กลอยหรือมันกลอย มันเสา
หรือมันเลือด เป็นต้น ซึ่งมันป่าเหล่านี้ส่วนใหญ่พบเจริญในพ้ืนที่เปิดโล่ง รกร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม ไปจนถึงพ้ืนที่ป่า
สมบูรณ์ของป่าผลัดใบและป่าดงดิบทั่วประเทศ ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีหัวใต้ดินที่สะสมแป้ง มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่ ผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมที่พืชนั้นๆ ขึ้นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความลึกของดิน การระบายน้ าและ
คุณสมบัติของดิน (ลัดดา, 2534) จากหัวใต้ดินของพืชที่มีแป้งสะสมอยู่จ านวนมากนี้ ท าให้สามารถบริโภคเป็น
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีความส าคัญมากต่อประชากรหลายประเทศในแถบเขตร้อนของเอเชีย 
อาฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ (Girardin, 1996) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เกิดความแห้งแล้งและอด
อยาก ตัวอย่างเช่น ในประเทศจาไมก้า หัวของมันป่าหลายชนิดได้รับความนิยมบริโภคเป็นอาหารเช่นเดียวกันกับ
ส้มและกล้วย (Heywood, 1978; Samuda, 1997) ภายในหัวใต้ดินของมันป่าหลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารอยู่
ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับมันฝรั่งหรือมันเทศ กล่าวคือ มีโปรตีนเฉลี่ยร้อยละ 2.3 – 5.42 แป้งร้อยละ 24 – 36.36 
น้ าตาล (ในรูปของซูโครสและกลูโคส) ร้อยละ 1 – 5.21 และวิตามินซี ร้อยละ 4.5 – 11.6 เป็นต้น (Coursey, 
1967) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหัวใต้ดินของมันป่าเหล่านี้จะสามารถบริโภคเป็นอาหารได้ดี แต่หัวของมันป่าหลาย
ชนิด ยังมีการสะสมสารเคมีหลายชนิดที่มีความเป็นพิษสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีกลุ่มอัลคาลอยด์และสาร  
สเตียรอยด์ (Stephens, 1994) ที่มีความเป็นพิษถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากไม่ได้มีการก าจัดสารพิษเหล่านี้ออกไปให้ถูก
วิธีเสียก่อน ดังนั้นการบริโภคหัวของพืชกลุ่มนี้จึงต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบอย่างมาก โดยเฉพาะต้อง
บริโภคหัวของพืชที่รู้จักชนิดอย่างถูกต้องและรู้จักวิธีในการเตรียมและปรุงให้ถูกวิธี (Chayamarit, 1992) แต่
ปัญหาในการที่จะจ าแนกและจดจ าชนิดของมันป่าได้อย่างถูกต้องนั้น ก็มักพบว่ามีปัญหาจากการที่พืชในวงศ์นี้เป็น
พืชล้มลุกที่มีการเจริญของล าต้นและใบให้เห็นเฉพาะฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้ง ล าต้นและใบเหนือดินจะเหี่ยวแห้งไป 
เหลือเพียงส่วนของหัวหรือล าต้นใต้ดินเท่านั้น ท าให้การจ าแนกชนิดจากลักษณะของหัวใต้ดินเพียงประการเดียว 
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย อีกทั้งดอกของมันป่ายังมีขนาดเล็กมาก โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเพียง 1 – 5 
มิลลิเมตร เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นดอกของพืชยังเป็นดอกแยกเพศที่อยู่ต่างต้น (dioecious plants) ท าให้การศึกษา
ลักษณะต่างๆ ของดอก ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งทางอนุกรมวิธาน มีความสมบูรณ์ได้ยาก  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยทางด้านสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของมันป่าในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นถึงการส ารวจ
และเก็บรวบรวมตัวอย่างของมันป่าที่พบในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤษศาสตร์ สัณฐานวิทยา 
และอนุกรมวิธานเพ่ือใช้ในการจ าแนกและวินิจฉัย ( identification) ถึงชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของมันป่าที่พบ
ภายในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมไปถึงคุณสมบัติของดินบางประการที่มี
อิทธิพลต่อการกระจายพันธุ์ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และตัวอย่างพรรณไม้แห้งของมันป่าในประเทศไทย ที่เก็บรักษาไว้ ณ 
พิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในส ารวจ เก็บตัวอย่าง และจ าแนกชนิดในขั้นตอนต่อไป 
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2. การส ารวจและเก็บตัวอย่างของมันป่าที่พบในป่าธรรมชาติของพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (line transect) ที่ก าหนดไว้ ทั้ง 4 เส้นทาง (ภาพที่ 1) พิกัด
ทางภูมิศาสตร์ระหว่าง 16.5318,101.6430 ถึง 16.5241,101.6701 ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ระหว่าง 220 – 
820 เมตร โดยมีระยะทางส ารวจในเส้นทางที่ 1 – 4 เท่ากับ 680 เมตร, 1,110 เมตร 1,075 เมตร และ 1,800 
เมตร ตามล าดับ ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ความถี่จะมากขึ้นเมื่อถึงช่วงการ
ออกดอกของพืช) โดยเก็บตัวอย่างของพืชที่มีทั้งใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมทั้งส่วนของหัวใต้ดิน เพ่ือน ามา
ประกอบในการจ าแนกชนิดและเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพ่ือการศึกษาต่อไป 
 3. ถ่ายภาพลักษณะของใบ ดอก ผล และเมล็ด ตลอดจนหัวใต้ดินของพืช โดยจดบันทึกลักษณะต่างๆ ที่
อาจสูญเสียไปในขณะเก็บรักษา เช่น สีของใบ ดอก และผล เป็นต้น 
 4. น าตัวอย่างพืชมาจัดท าตัวอย่างพืชอัดแห้ง (ภาพที่ 2) โดยน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง หรือจนกว่าตัวอย่างจะแห้งสนิท (ส าหรับส่วนของดอกหรือผลที่อาจเสียรูปร่างได้ง่าย 
จะน าไปดองไว้ในแอลกอฮอล์ 70%) เมื่อตัวอย่างพรรรณไม้แห้งสนิทแล้ว จะน าไปเย็บติดกับกระดาษแข็ง พร้อม
ท าป้ายบันทึกประจ าตัว (label) เพ่ือลงทะเบียนและเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์พืชต่อไป 

  
ภาพที่ 1 เส้นทางส ารวจในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

   (ท่ีมา: เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 6 ตุลาคม 2559)  

5. ศึกษาและบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช พร้อมทั้งท าการวาดภาพลายเส้น ( line 
illustration) ประกอบค าบรรยายชนิดพันธุ์โดยละเอียด 
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 6. จ าแนกชนิด หาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของพืช โดยพิจารณาจากรูปวิธาน (key) จากเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่เก็บรักษาไว้ในหอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร   

7. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืช โดยการซักถามจากชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ และค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาการใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการศึกษา 

 1. ชนิดพันธุ์และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 จากการส ารวจและเก็บตัวอย่าง พบมันป่าในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 8 ชนิด (ตารางที่ 1) กระจายพันธุ์ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ความสูงของพ้ืนที่เหนือ
ระดับน้ าทะเลระหว่าง 220 – 820 เมตร โดยลักษณะทั่วไปของมันป่าทุกชนิด เป็นพืชล้มลุก มีหัวสะสมอาหารใต้
ดินแบบอายุปีเดียว (annual) หรืออายุหลายปี (perennial)  

ตารางท่ี 1 ชนิดของมันป่าที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ชนิดที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง เส้นทางส ารวจ สภาพทางนิเวศวิทยาที่พบ 
1 Dioscorea alata L. มันเลือด, มันเสา 1, 2, 3, 4 พ้ืนที่เปิดโล่งขอบป่าดิบชื้น 
2 D. arachidna Prain & 

Burkill 
มันหนอน 1, 2, 4 ป่าดิบชื้นที่มีแสงแดดร าไร 

3 D. bulbifera L. กลิ้งกลางดง 1, 2, 3, 4 ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น 
4 D. craibiana Prain & 

Burkill 
มันหนอนใบเกลี้ยง 2 ป่าดิบชื้น 

5 D. filiformis Blume มันเทียน 1, 2, 3, 4 ป่าดิบชื้น 
6 D. glabra Roxb. มันดง, มันตามราก 2, 4 ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น 
7 D. hamiltonii Hook.f. มันรัก, มันนก 2 แนวถนนที่ได้รับแสง 
8 D. pentaphylla L. มันคันขาว 2, 4 ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น 

 
สัณฐานวิทยาของมันป่าที่พบบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการ โดยมีลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างใต้ดิน (Underground parts) เนื่องจากมันป่าเป็นพืชเลื้อยล้มลุก จึงมีส่วนใต้ดินสะสมอาหาร
เพ่ือเก็บไว้ใช้เจริญเติบโตในฤดูถัดไป เพราะว่าเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งส่วนล าต้นเหนือดินและใบจะเหี่ยวแห้งไป โดยส่วน
ใต้ดินที่มีแป้งและน้ าสะสมไว้มากจะเรียกว่า “หัว” (tuber) แต่ถ้าหากมีลักษณะเนื้อแข็งคล้ายเนื้อไม้ (woody)  
และมีรากแขนงเกิดข้ึนโดยรอบ เรียกว่า “เหง้า” (rhizome) เนื่องจากมีแป้งสะสมอยู่ในปริมาณน้อย  
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  ล าต้น (Stems) ล าต้นเหนือดินของมันป่ามีลักษณะเป็นเถาเลื้อยพันกับต้นไม้ชนิดอ่ืนเพ่ือรับแสง โดยใช้ล า
ต้นโอบพันขึ้นไปเหมือนบันไดเวียน มีทิศทางในการเลื้อยพันแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งถูกควบคุมโดยพันธุกรรม 
(Burkill, 1960) คือ กลุ่มท่ีเวียนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ได้แก่ มันเสา มันเทียน (ภาพท่ี 4ก) มันดง และมันรัก 
ส่วนกลุ่มที่ล าต้นเลื้อยเวียนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ มันหนอน (ภาพที่ 3ก) กลิ้งกลางดง มันหนอนใบ
เกลี้ยง และมันคันขาว ซึ่งทิศทางการเลื้อยพันจะขึ้นอยู่กับชนิด ซึ่งถูกก าหนดโดยพันธุกรรม (Burkill, 1960) 
บริเวณล าต้นของมันป่าบางชนิดจะมีขน หรือหนามปกคลุม แต่บางชนิดมีผิวเกลี้ยง บางชนิดมีครีบแผ่ตามยาวแผ่
ออกมา เช่น มันเสา หรือมีขนและหนามปกคลุมหนาแน่น ได้แก่ มันคันขาว เป็นต้น   

หัวอากาศ (Bulbils) เป็นโครงสร้างพิเศษเกิดจากตา (bud) บริเวณซอกใบ ที่มีการสะสมอาหารเหมือนหัว
ใต้ดิน เป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เนื่องจากเมื่อหลุดออกจากซอกใบและตกลงไปในบริเวณที่มีความชื้น
เหมาะสม จะสามารถงอกเจริญเป็นต้นใหม่ได้ หัวอากาศอาจมีลักษณะเป็นทรงกลม เช่น กลิ้งกลางดง (ภาพที่ 2ช) 
หรือทรงกระบอก เช่น มันหนอน (ภาพที่3ข) ลักษณะภายนอกของหัวอากาศมีรอยบุ๋มของตากระจายอยู่ทั่วพื้นผิว 
หัวอากาศมักพบในกลิ้งกลางดง มันคันขาว มันเลือด และมันหนอน ส่วนมันดงและมันเทียน จะไม่สร้างหัวอากาศ  

ใบ (Leaves) ใบของมันป่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ใบเดี่ยว (simple leaf) และใบประกอบรูปฝ่ามือ 
(palmately compound leaves) ที่มี 3 – 5 ใบย่อย (ภาพที่ 2ก, 5ช) แผ่นใบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรูปไข่ถึงไข่
กว้าง หรือรูปรี บางชนิดพบความผันแปรภายในต้นเดียวกัน ท าให้ใบที่อยู่บริเวณโคนต้นกับบริเวณด้านบนมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน หรือบางครั้งพบการเรียงตัวของใบที่แตกต่างกันอีกด้วย กล่าวคือ บริเวณโคนต้นใบเรียงแบบ
สลับ (alternate) แต่เมื่อเจริญเต็มที่การเรียงตัวของใบจะเปลี่ยนเป็นตรงข้าม (opposite) เช่น มันดงและมันเทียน 
ฐานใบมีหลายรูปแบบ ส่วนพืชที่เป็นใบประกอบ อาจพบใบเดี่ยวบริเวณปลายยอดหรือช่อดอกได้บ้าง ก้านใบเป็น
ทรงกระบอกเรียวยาว บริเวณส่วนปลายและโคนของก้านใบ มักโป่งออกมีลักษณะเป็นกระเปาะ ส่วนบนของก้าน
ใบมักเป็นร่องตื้น แผ่ออกเป็นครีบ บางชนิดส่วนโคนของก้านใบมีหนาม 

1.5 ดอกและช่อดอก (Flowers and inflorescences) มันป่าทุกชนิดเป็นพืชที่สร้างดอกแยกเพศต่างต้น 
(dioecious plant) มีดอกเพศผู้ (male flowers) และดอกเพศเมีย (female flowers) เกิดอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้
โดยปกติมีขนาดเล็กมาก เมื่อบานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร แต่มักอยู่รวมกันเป็นช่อ
ขนาดใหญ่ (ภาพที่ 2ก) มีก้านดอกย่อยเป็นช่อกระจะ (ภาพที่ 3ซ) หรือไม่มีก้านดอกย่อยเป็นช่อเชิงลด (ภาพที่ 4
ญ) ส่วนช่อดอกเพศเมียมักเกิดเป็นช่อกระจะห้อยลง (ภาพที่ 3ฎ) กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมักมีสีและลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน จึงนิยมเรียกว่า กลีบรวม (tepal) เกสรเพศผู้โดยปกติมีจ านวน 6 อัน (ภาพท่ี 4ฎ) แต่มันป่าบางชนิด
พบเกสรเพศผู้เป็นหมันไป 3 อัน จึงท าให้เหลือเกสรเพศผู้ที่สามารถสืบพันธุ์ได้เพียง 3 อันเท่านั้น  (ภาพที่ 5ญ) 
นอกจากนี้ยังสามารถพบเกสรเพศเมียที่เป็นหมันในดอกเพศผู้อีกด้วย (ภาพท่ี 3ง) ส่วนของดอกเพศเมียเกิดเป็นช่อ
กระจะ (ภาพที่ 3ญ) มีรังไข่อยู่ใต้ฐานรองดอก รูปทรงกระบอกหรือรูปรี มักแผ่ออกตามยาวเป็น 3 พู (ภาพที่ 3ฎ) 
ก้านชูเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียแยกออกเป็น 3 แฉก และสามารถพบเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันในดอกเพศเมีย 
(ภาพท่ี 4ฉ) ได้เช่นเดียวกัน  

ผลและเมล็ด (Fruits and seeds) เมื่อดอกได้รับการปฏิสนธิ รังไข่ของดอกเพศเมียจะเจริญและติดผล มี
ลักษณะ 2 แบบ คือ ทรงกลม (ภาพที่ 1จ) หรือ ทรงกระบอก (ภาพที่ 1ฎ) มีปีกเป็นครีบหรือสัน แยกเป็น 3 พู 
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ภายในประกอบด้วยเมล็ดจ านวนไม่เกิน 6 เมล็ด ขึ้นอยู่กับการผสมเกสรที่เกิดขึ้น เมื่อติดผลบางชนิดจะมีการพลิก
ย้อนกลับของขั้วผลขึ้นด้านบน เช่น กลอย และกลิ้งกลางดง (ภาพที่ 1ญ) เมล็ดมีทั้งที่เป็นทรงกลมและยาวเรียว มี
ปีกช่วยในการกระจายพันธุ์ 

 
2. อนุกรมวิธานและค าอธิบายชนิดพันธุ์ 

2.1 รูปวิธานจ าแนกชนิด 
 จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมันป่าที่พบในพ้ืนที่ศึกษา สามารถน ามาจัดท ารูปวิธานจ าแนกชนิด 
(key to species) ได้ดังนี ้

1. ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
 2. ล าต้นและก้านใบมีครีบตามยาว ......................................................................................... 1 D. alata 
 2. ล าต้นและก้านใบไม่มีครีบ 
  3. ล าต้นเป็นสันตื้นๆตามยาว....................................................................... ...... 7 D. hamiltonii 
  3. ล าต้นเรียบ ไม่มีสัน 
   4. ใบอ่อน มีผิวใบด้านล่างสีเขียวหรือสีชมพูอมแดง .............................. 5 D. filiformis 
   4. ใบอ่อน มีผิวใบด้านล่างสีขาวนวลคล้ายผงแป้งปกคลุม ......................... 6 D. glabra 
1. ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
 5. ใบเดี่ยว ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 6 อัน ไม่มีเกสรที่เป็นหมัน................................... ....... 3 D. bulbifera 
 5. ใบประกอบ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรที่เป็นหมัน 3 อัน 
  6. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ................................................................................. 4 D. craibiana 
  6. ผิวใบมีขนนุ่มปกคลุมหนาแน่นทั้งสองด้าน 
   7. ดอกย่อยเพศผู้ไม่มีก้านดอกย่อย  .................................................... 2 D. arachidna 
   7. ดอกย่อยเพศผู้มีก้านดอกย่อย .................................................... 8 D. pentaphylla 
 

2.2 ค าอธิบายชนิดพันธุ์ 
1) ชื่อวิทยาศาสตร์  Dioscorea alata L.  
    ชื่อพื้นเมือง  มันเสา มันจาวมะพร้าว (ภาคกลาง) มันเลือด (พิษณุโลก) มันหวาย (เชียงใหม่) 

  มันป่าขนาดใหญ่ ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มีครีบตามยาวแผ่ออกเป็น 4 ครีบ บางสาย
พันธุ์มีล าต้นและครีบ สีชมพูอมแดง หัวใต้ดินมีรูปร่างหลากหลายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่พบเป็นรูปทรงกระบอก 
ยาว 20 – 60 เซ็นติเมตร (บางครั้งอาจยาวได้ถึง 1 เมตร) หรือทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 20 
เซ็นติเมตร เปลือกนอกสีน้ าตาล เนื้อในหัวพบทั้งเป็นสีขาวและสีชมพูอมแดง หรือแดงเข้ม หัวอากาศ พบบ้างตาม
ซอกใบ ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซ็นติเมตร เนื้อในหัวลักษณะเช่นเดียวกับหัวใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียง
ตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่ถึงไข่กว้าง (ภาพที่ 2ก) ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร 
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หรือเกิดเป็นช่อเชิงลดขนาดเล็ก ยาว 3 – 8 เซนติเมตร ดอกเพศเมียเกิดเป็นช่อเชิงลด (ภาพที่ 2ง) ยาว 10 – 20 
เซนติเมตร รังไข่เกลี้ยง รูปไข่แกมรี บางสายพันธุ์มีสีม่วงอมแดง กลีบรวมอวบหนา ผลรูปกลมหรือรูปไข่ (ภาพที่ 2
จ) เป็นครีบตามยาว 3 ครีบ เมล็ดกลมแบนหรือรูปหยดน้ า ปีกกลมล้อมรอบเมล็ด 
 นิเวศวิทยา พบเจริญทั่วไปในพ้ืนที่เปิดโล่ง บริเวณชายป่า พ้ืนที่รกร้างและพ้ืนที่ป่าที่ถูกรบกวน ไม่พบใน
พ้ืนที่รกทึบและมีความชื้นสูงบริเวณล าห้วย ความสูงของพ้ืนทีร่ะหว่าง 250 – 800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ออก
ดอกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ สามารถกินเป็นอาหารได้ เนื่องจากมีรสอร่อย ไม่มีพิษ สามารถรับประทานได้ทันที 
หลังจากท าให้สุกด้วยการเผาหรือต้ม 
 

2) ชื่อวิทยาศาสตร์  Dioscorea arachidna Prain & Burkill  
        ชื่อพื้นเมือง  มันหนอน (สระบุรี) 

 มันป่าขนาดเล็ก ล าต้นเลื้อยพันต้นไม้อ่ืนสูงไม่เกิน 1 – 2 เมตร ล าต้น เลื้อยพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
โคนล าต้นอาจพบหนามขนาดเล็กเกิดกระจายอยู่บ้าง ผิวล าต้นและใบมีขนนุ่มปกคลุมทั่วไป หัวใต้ดินเกิดเป็นหัว
เดี่ยว แต่อาจพบหัวเก่าที่ฝ่อไปเกิดติดกับหัวใหม่ที่ก าลังเจริญขึ้นมาใหม่ รูปร่างทรงกลมหรือรูปไข่ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3 – 5 เซ็นติเมตร เปลือกนอกสีน้ าตาล เนื้อในหัวสีขาว หัวอากาศ พบได้บ่อยตามซอกใบของล าต้นที่
เจริญเต็มที่แล้ว ทรงกลมหรือทรงกระบอก (ภาพที่ 3ข) (เป็นที่มาของชื่อ เนื่องจากมีหัวอากาศรูปร่างคล้ายตัว
หนอน) ใบประกอบ เรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยตรงกลางรูปไข่กลับแกมรูปหอก (ภาพที่ 3ก) ดอกเพศผู้เกิด
เป็นช่อเชิงลดขนาดเล็ก 1 – 2 ช่อต่อซอกใบ (ภาพท่ี 3ค) ยาว 3 – 7 เซนติเมตร บางครั้งพบเป็นช่อแยกแขนง ยาว
ได้ถึง 20 เซนติเมตร ดอกเพศเมียเกิดเป็นช่อเชิงลด ห้อยลง ยาว 8 – 15 เซนติเมตร รังไข่เกลี้ยง รูปไข่แกมรี ผล
รูปทรงกระบอก เมื่อผลแก่จะพลิกกลับปลายผลขึ้นด้านบน เมล็ดกลมแบนหรือรูปหยดน้ า ปีกรูปขอบขนานติด
ด้านบนของเมล็ด      
 นิเวศวิทยา พบเจริญทั่วไปในพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีแสงแดดไม่มากนัก บริเวณชายป่า หรือในพ้ืนที่มีแสงแดด
ร าไรและมีความชื้นสูงบริเวณล าห้วย ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง 600 – 800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ออกดอก
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ สามารถกินหัวใต้ดินเป็นอาหารได้ แต่ไม่ค่อยนิยมมากนักเนื่องจากมีหัวขนาดเล็ก โดย
จะต้องน าหัวมาล้างน้ าและท าให้สุกก่อนจึงจะสามารถกินเป็นอาหารได้  
 

3) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea bulbifera L. 
        ชื่อพื้นเมือง  กลิ้งกลางดง มันอีโม้ (ภาคเหนือ) ว่านพระฉิม (ภาคกลาง) 

 มันป่าขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 20 เมตร ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ผิวล าต้นเกลี้ยง ไม่มีหนาม 
หัวใต้ดินเกิดเป็นหัวเดี่ยวหรือกลุ่ม 2 – 4 หัว รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 15 เซ็นติเมตร ยาว 10 
– 20 เซนติเมตร หัวอากาศพบตามซอกใบเป็นจ านวนมาก รูปทรงกลม (ภาพท่ี 2ข) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่
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ขนาดเล็กเพียง 5 – 10 มิลลิเมตร ไปจนขนาดใหญ่ได้ถึง 10 เซ็นติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงไข่กว้าง 
ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อเชิงลดตามซอกใบ ยาว 5 – 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 2ค) หรือเกิดรวมกันเป็นช่อแยกแขนงตาม
ปลายยอด ยาว 20 – 40 เซ็นติเมตร ดอกเพศเมียแบบช่อเชิงลด ยาว 10 – 20 เซนติเมตร รังไข่รูปทรงกระบอก 
ผลรูปขอบขนาน (ภาพท่ี 12ฎ) เมื่อผลแก่จะพลิกปลายผลย้อนกลับขึ้นด้านบน เมล็ดรูปหยดน้ า มีปีกรูปขอบขนาน
ติดทางด้านล่างของเมล็ด 
  นิเวศวิทยา พบเจริญทั่วไปในพ้ืนที่เปิดโล่ง บริเวณชายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่มีดินลึกและความชื้นค่อนข้าง
สูง บางครั้งพบเจริญใกล้ล าธารที่มีร่มเงาสูง ไม่พบบริเวณดินตื้นหรือดินลูกรังที่แห้งแล้ง  ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง 
250 – 800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ สามารถน าหัวอากาศที่พบตามซอกใบมารับประทานมากกว่าหัวใต้ดิน เนื่องจากเขย่า 
ล าต้นให้หัวอากาศร่วงลงมาได้ง่าย เมื่อน าหัวไปปอกเปลือกและน าไปแช่น้ าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง 
จากนั้นน ามาปรุงให้สุกด้วยความร้อน สามารถรับประทานได้   
 

 

ภาพที่ 2 มันเสา (Dioscorea alata; ก-จ) และ กลิ้งกลางดง (D. bulbifera; ฉ-ฎ) 
 ก. ต้นเพศผู้และช่อดอก ข. ล าต้นตัดตามขวาง ค. ช่อดอกย่อยเพศผู้ ง. ช่อดอกเพศเมีย 
 จ. ผลตัดตามยาว ฉ. ต้นเพศผู้และช่อดอก ช. หัวอากาศ ซ. ดอกเพศผู้ตัดตามยาว  

ฌ. ดอกเพศเมีย ญ. ช่อผลอ่อนและดอกเพศเมีย ฎ. ผลตัดตามยาว 
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4) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea craibiana Prain & Burkill 
        ชื่อพื้นเมือง  มันหนอนใบเกลี้ยง (กาญจนบุรี) 

 มันป่าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ยาว 3 – 5 เมตร ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ผิวล าต้นมีสัน
ตื้นๆแผ่ออกตามแนวยาว ไม่มีขนและหนาม หัวใต้ดินเกิดเป็นกลุ่ม 3 – 5 หัว รูปไข่ถึงทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร หัวอากาศ รูปทรงกลมหรือทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 3 เซ็นติเมตร 
ใบประกอบ 3 ใบ เรียงตรงข้าม (ภาพที่ 3ช) ใบย่อยตรงกลางรูปไข่กลับ ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อกระจะ (ภาพที่ 3ซ) 
จ านวน 1 – 2 ช่อ ตามซอกใบ ยาว 2 – 20 เซนติเมตร หรือเกิดเป็นช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 30 เซ็นติเมตร ดอก
เพศเมียแบบช่อกระจะ จ านวน 1 – 2 ช่อต่อซอกใบ (ภาพที่ 14จ) ยาว 3 – 12 เซนติเมตร รังไข่รูปทรงกระบอก
แกมรูปไข่ (ภาพท่ี 3ฎ) ผลรูปทรงกระบอกรูปขอบขนาน เมื่อผลแก่จะพลิกปลายผลขึ้นด้านบน เมล็ดรูปหยดน้ า มี
ปีกรูปขอบขนานติดทางด้านบน  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 มันหนอน (Dioscorea arachidna; ก-ฉ) และ มันหนอนใบเกลี้ยง (D. craibiana L.; ช-ฏ) 
 ก. ล าต้นและใบ ข. หัวอากาศ ค. ช่อดอกเพศผู้ ง. ดอกเพศผู้ตัดตามยาว จ. ดอกเพศเมียตัดตาม 

ยาว ฉ. ผลตัดตามยาว ฉ. ล าต้นและใบ ซ. ช่อดอกย่อยเพศผู้ ฌ. ดอกเพศผู้ ญ. ช่อดอกเพศเมีย 
ฎ. ดอกเพศเมีย ฏ. ผลตัดตามยาว 
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นิเวศวิทยา เป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น (endemic) ของประเทศไทย พบเจริญบริเวณชายป่าที่มีดินอุดม
สมบูรณ์ มีช่องว่างของเรือนยอดที่แสงส่องลงมาได้ และมีความชื้นสูง ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง 200 – 300 เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเล ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ ยังไม่มีรายงานการใช้ประโยขน์  
 

5) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea filiformis Blume 
         ชื่อพื้นเมือง  มันเทียน (สระบุรี) 

 มันป่าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ล าต้นยาว 5 – 10 เมตร ล าต้นเกลี้ยงไม่มีขน เลื้อยพันในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา หัวใต้ดินเกิดเป็นหัวเดี่ยวรูปทรงกระบอก ยาวได้มากกว่า 15 – 20 เซนติเมตร หัวอากาศ ไม่พบ ใบเดี่ยว 
เรียงตรงข้าม แต่อาจพบเรียงสลับได้บ้างบริเวณโคนล าต้น (ภาพท่ี 4ก) ใบรูปไข่ถึงไข่กว้าง ผิวใบด้านล่างโดยเฉพาะ
ในใบอ่อน มักมีสีชมพูอมแดง ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อเชิงลด จ านวน 1 – 2 ช่อ ตามซอกใบ ยาว 10 – 20 เซนติเมตร 
(ภาพท่ี 4ข) หรือเกิดเป็นช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 30 เซ็นติเมตร ดอกเพศเมียแบบช่อกระจะ จ านวน 1 – 2 ช่อต่อ
ซอกใบ ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร รังไข่รูปทรงกระบอกแกมรูปไข่ ผลรูปทรงกลม เมล็ดรูปหยดน้ า มีปีกกลม
ล้อมรอบ (ภาพท่ี 3ช) 
 นิเวศวิทยา พบเจริญบริเวณชายป่าที่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีช่องว่างของเรือนยอดที่แสงส่องลงมาได้ และมี
ความชื้นสูง พบได้ในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูง 200 – 820 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ออกดอกระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

การใช้ประโยชน์ หัวใต้ดินไม่มีพิษ สามารถน ามารับประทานได้   
 
6) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea glabra Roxb. 

       ชื่อพื้นเมือง  มันดง (ชลบุรี) มันตามราก (ภาคใต้) 

 มันป่าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 20 เมตร ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา บริเวณโคน
ต้นมักมีหนามแหลมเกิดหนาแน่น ทุกส่วนของพืชทั้งล าต้น ใบ ช่อดอกและผล เกลี้ยงไม่มีขน หัวใต้ดินเป็นเหง้าแข็ง
มีเนื้อไม้ มีรากแขนงเกิดหนาแน่น ทรงกระบอกเรียวยาว ตอนปลายรากพองออกเป็นกระเปาะสะสมแป้ง เนื้อในหัว
สีขาว หัวอากาศ ไม่พบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม (ภาพท่ี 4ซ)  หรือเรียงสลับบริเวณโคนต้น แผ่นใบรูปไข่แกมรี ผิวใบ
ด้านบนเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างมีสีขาวนวลคล้ายมีแป้งเคลือบบางๆ ดอกเพศผู้เกิดเป็นช่อเชิงลด จ านวน 1 – 2 
ช่อ ตามซอกใบ หรือเกิดเป็นช่อแยกแขนง (ภาพที่ 4ฌ) ยาว 20 – 30 เซ็นติเมตร ดอกเพศเมียแบบช่อเชิงลด 
จ านวน 1 ช่อต่อซอกใบ ยาว 5 – 15 เซนติเมตร รังไข่รูปทรงกระบอกแกมรี (ภาพที่ 4ฏฉ) ผลรูปทรงกลม (ภาพที่ 
4ฑ) เมล็ดกลมแบน มีปีกกลมล้อมรอบเมล็ด  
 นิเวศวิทยา พบเจริญทั่วไปในพื้นที่เปิดโล่ง บริเวณชายป่า พ้ืนที่รกร้างและพ้ืนที่ป่าที่ถูกรบกวน พบบ้างใน
พ้ืนที่มีความชื้นสูงบริเวณล าห้วย ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง 250 – 800 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ออกดอก
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
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 การใช้ประโยชน์ หัวใต้ดินไม่มีพิษ สามารถรับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีเนื้อน้อยและมีเส้น
ใยค่อนข้างมาก   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 มันเทียน (Dioscorea filiformis; ก-ช) และ มันดง (D. craibiana L.; ซ-ฑ) 
 ก. ล าต้นและใบ ข-ค. ช่อดอกเพศผู้ ง. ดอกเพศผู้ตัดตามยาว จ. ดอกเพศเมีย ฉ. ดอกเพศเมียตัด 

ตามยาว ช. ผลตัดตามยาว ซ. ล าต้นและใบ ฌ-ญ. ช่อดอกเพศผู้ ฎ. ดอกเพศผู้ ฏ-ฐ. ดอกเพศเมีย 
ฑ. ผลตัดตามยาว 

 
7) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea hamiltonii Hook.f. 

         ชื่อพื้นเมือง  มันรัก (นครราชสีมา) 

 มันป่าขนาดเล็ก ยาว 3 – 5 เมตร ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (ภาพที่ 5ก) ล าต้นมีสันตื้นๆ
ตามยาวตลอดล าต้น รู้สึกสากมือเมื่อสัมผัส ผิวล าต้นสีน้ าตาลถึงน้ าตาลอมแดง หัวใต้ดินเกิดเป็นหัวเดี่ยว รูป
กระบอง ยาว 10 – 20 เซ็นติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 5 เซ็นติเมตร หัวอากาศ ไม่พบ ใบเดี่ยว เรียงตรง
ข้าม แต่อาจพบเรียงสลับบ้างบริเวณโคนต้น แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรี (ภาพท่ี 5ก) เนื้อใบค่อนข้างหนาแข็ง ดอก
เพศผู้เกิดเป็นช่อเชิงลด (ภาพที่ 5ค) จ านวน 2 – 4 ช่อ ตามซอกใบ ยาว 2 – 20 เซนติเมตร หรือเกิดเป็นช่อแยก
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แขนง ยาว 20 – 30 ดอกเพศเมียแบบช่อเชิงลด จ านวน 1 ช่อต่อซอกใบ ยาว 5 – 15 เซนติเมตร รังไข่รูปทรง 
กระบอกแกมรี (ภาพท่ี54จ) ผลรูปทรงกลม (ภาพท่ี 5ฉ) เมล็ดกลมแบน มีปีกกลมล้อมรอบเมล็ด  
 นิเวศวิทยา พบเจริญบริเวณชายป่า พ้ืนที่รกร้างและพ้ืนที่ป่าที่ถูกรบกวน ที่มีดินค่อนข้างลึกและระบาย
น้ าดี ไม่พบในพ้ืนที่รกทึบและมีความชื้นสูงบริเวณล าห้วย ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง 200 – 750 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเล ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน  ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ หัวใต้ดินกินเป็นอาหารได้ ไม่มีพิษ รสอร่อย สามารถรับประทานได้ทันที หลังจากท าให้
สุกด้วยการเผาหรือต้ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 มันรัก (Dioscorea hamiltonii; ก-ช) และ มันคันขาว (D. pentaphylla.; ซ-ฑ) 
 ก. ล าต้นและใบ ข-ค. ช่อดอกเพศผู้ ง. ดอกเพศผู้ตัดตามยาว จ. ดอกเพศเมีย ฉ. ดอกเพศเมียตัด 

ตามยาว ช. ผลตัดตามยาว ซ. ล าต้นและใบ ฌ. ช่อดอกเพศผู้ ญ. ดอกเพศผู้ ฎ. ช่อดอกเพศเมีย 
ฏ. ดอกเพศเมีย ฐ. ดอกเพศเมียตัดตามยาว ฑ. ผลตัดตามยาว 

 
8) ชื่อวิทยาศาสตร์:   Dioscorea pentaphylla L. 
    ชื่อพื้นเมือง:  มันคันขาว (สุพรรณบุรี) 

มันป่าขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 10 เมตร ล าต้นเลื้อยพันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา บริเวณโคนล าต้นมีหนาม
แหลมหนาแน่น ตอนบนมีหนามขนาดเล็กกระจายห่างๆ ทุกส่วนของพืชทั้งล าต้น ใบและช่อดอกมีขนละเอียดสี
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น้ าตาลปกคลุมหนาแน่น หัวใต้ดินเกิดเป็นกลุ่ม 2 – 3 หัวต่อต้น รูปทรงกระบอกแกมรี ยาว 10 – 20 เซ็นติเมตร 
หัวอากาศ พบบ่อย รูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 2 เซนติเมตร ใบประกอบแบบฝ่ามือ เรียงสลับ ใบ
ย่อย 3 – 5 ใบ (ภาพท่ี 5ซ) แผ่นใบรูปรีแกมรูปหอกกลับ ฐานใบรูปลิ่มปลายใบแหลม เนื้อใบหนาเหนียว ดอกเพศ
ผู้ เกิดเป็นช่อกระจะ 1 – 3 ช่อต่อซอกใบ หรือเกิดรวมกันเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ (ภาพที่ 5ฌ) ยาวได้ถึง 30 
เซ็นติเมตร ดอกเพศเมีย เกิดเป็นช่อเชิงลด (ภาพ 5ฎ) ยาว 10 – 20 เซนติเมตร รังไข่รูปทรงกระบอก (ภาพท่ี 5ฏ) 
มีขนสีน้ าตาลอมแดงปกคลุมหนาแน่น ผลทรงกระบอก เมื่อผลแก่จะพลิกปลายผลย้อนขึ้นด้านบน มีขนปกคลุม
หนาแน่น เมล็ดรูปหยดน้ า มีปีกรูปขอบขนาน ติดล่างของเมล็ด  
 นิเวศวิทยา พบเจริญบริเวณชายป่า พ้ืนที่รกร้างและพ้ืนที่ป่าที่ถูกรบกวน ที่มีดินค่อนข้างลึกและระบาย
น้ าดี ไม่พบในพ้ืนที่รกทึบและมีความชื้นสูงบริเวณล าห้วย ความสูงของพ้ืนที่ระหว่าง  700 – 800 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเล ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลแก่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
 การใช้ประโยชน์ ไม่นิยมกินเป็นอาหาร เนื่องจากหัวใต้ดินมีพิษ จะต้องน าหัวไปล้างน้ าเป็นเวลานาน และ
ปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อนจึงจะรับประทานได้   

3. คุณสมบัติของดินต่อการกระจายพันธุ์   

     เมื่อท าการเก็บตัวอย่างดินที่อยู่ในเส้นทางส ารวจ 1 – 4 มาท าการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการ 
ดังตารางที่ 2 พบว่าความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk density) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.89 – 1.61 g/cm3 แสดงให้เห็น
ว่าดินมีเนื้อค่อนข้างหยาบ ไม่อัดตัวกันแน่น เหมาะสมต่อการเจริญของหัวใต้ดินเป็นอย่างดี ความชื้นในดินค่อนข้าง
สูง เนื่องจากมีสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จะมีเพียงบางบริเวณเท่านั้นที่อยู่ตามขอบป่า และริมถนนที่มีความชื้น
ต่ าบ้าง ส าหรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเป็นกรดอ่อนถึงเป็นกลาง (pH  5 – 6) ซึ่งเป็น  
 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติบางประการของดินบริเวณเส้นทางส ารวจที่ 1 – 4 พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

เส้นทางส ารวจ 
/จุดที่ 

Bulk Density 
(g/cm3) 

Soil Moisture 
(%) 

pH Organic Matter 
(%) 

1/1 1.24 24.92 6.47 6.08 
1/2 1.56 25.21 6.64 5.35 
1/3 1.22 31.71 5.57 5.30 
2/1 0.89 41.05 6.83 6.81 
2/2 1.42 17.31 7.21 1.74 
3/1 0.94 26.66 5.37 3.20 
3/2 1.22 23.20 5.09 2.47 
4/1 1.61 20.82 7.39 2.56 
4/2 1.45 21.65 4.91 2.47 
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ช่วงเหมาะสมที่ธาตุอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่พืชได้มาก สอดคล้องกับปริมาณอินทรีย์วัตุที่พบว่า มีค่าอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะในเส้นทางส ารวจที่ 1 (จุดที่ 1/1 – 1/3 ) เนื่องจากอยู่ในป่าดิบชื้นที่มีความ
สมบูรณ์ มีความชื้นสูง และมีธารน้ าไหลผ่านหลายสาย  

ส าหรับชนิดพันธุ์ของมันป่าที่มีการกระจายพันธุ์ได้ดีที่สุด พบว่ากลิ้งกลางดง เป็นมันป่าที่มีการกระจาย
พันธุ์ครอบคลุมพ้ืนที่ส ารวจทั้ง 4 เส้นทาง สามารถเจริญได้ครอบคลุมจากพ้ืนที่ป่าที่สมบูรณ์ไปนถึงพ้ืนที่ถูกรบกวน 
และแนวถนนที่เปิดโล่ง แต่ต้นที่พบในพ้ืนที่รกทึบในป่าส่วนใหญ่จะเป็นมันป่าที่อายุน้อย มีล าต้นขนาดเล็ก และยัง
ไม่ถึงระยะที่ออกดอก ต่างจากกลิ้งกลางดงที่อยู่ตามชายป่าที่มักมีขนาดใหญ่ สูงได้มากกว่า 20 เมตร และพร้อมที่
จะออกดอกได้เมื่อถึงฤดูกาลเหมาะสม ส าหรับมันป่าชนิดอ่ืนๆ พบว่ามีเพียงมันเสาและมันเทียน ที่มีการกระจาย
พันธุ์พบทั้ง 4 เส้นทางส ารวจเช่นกัน (ตารางที่ 1) แต่จะมีจ านวนต้นที่พบน้อยกว่ากลิ้งกลางดง   
 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จ านวนชนิดพันธุ์ของมันป่าที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
มีจ านวน 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 19 จากจ านวนที่มีรายงานไว้ในประเทศไทย 42 ชนิด (Wilkin & Thapyai, 2009) 
ถือได้ว่ามคีวามหลากหลายทางชนิดพันธุ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเส้นทางส ารวจในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ มีระบบนิเวศที่
เป็นแบบเดียวกันเกือบทั้งหมด นั่นคือเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งเท่านั้น ท าให้มีเรือนยอดของไม้ชั้นบนค่อนข้าง
แน่นทึบ มีปริมาณแสงที่สามารถส่องลงมาถึงพ้ืนป่าได้ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มันป่าซึ่งจ าเป็นต้องใช้แสงในการ
เจริญเติบโต ไม่สามารถเจริญอยู่ได้ จะมีพบบ้างในบริเวณที่มีไม้ใหญ่โค่นล่ม ที่ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น และตามพ้ืนที่
เปิดโล่งตามแนวถนน ที่จะสามารถพบมันป่าได้มากกว่าบริเวณอ่ืน จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ชนิดของมันป่าที่
ชอบเจริญเติบโตในพ้ืนที่แห้งแล้ง หรือป่าโปร่งที่มีปริมาณแสงมาก เช่น กลอย (Dioscorea hispida Dennst.) ที่
ชอบเจริญในป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ มันแดงดง (D. brevipetiolata Prain & Burkill) ที่ชอบเจริญในป่าเต็งรังที่
เป็นหินทราย ไม่พบเจริญในพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้  

มันเทียน (D. filiformis Blume) เป็นมันป่าอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดประชากรกระจายพันธุ์พบได้ทั่วไปตลอด
ทั้ง 4 เส้นทางส ารวจ ทั้งต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงมันป่าขนาดใหญ่สูงได้มากกว่า 10 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก    
มันเทียนเป็นชนิดพันธุ์ที่ชอบสภาพทางนิเวศที่มีความชื้นสูง หน้าดินลึก มีแสงแดดร าไร จึงท าให้มันเทียนประสบ
ความส าเร็จในการขยายพันธุ์ไปได้ตลอดทั้งพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาและส ารวจในครั้งนี้ พบมันป่าที่หายาก
และมีรายงานพบเฉพาะในประเทศไทย (endemic species) ด้วย 1 ชนิด คือ มันหนอนใบเกลี้ยง (D. craibiana) 
ที่จะพบในพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ และมีดินที่สลายตัวมาจากหินปูน ในเส้นทางส ารวจที่ 2 บริเวณริมถนนก่อนถึงวัดเขื่อน
จุฬาภรณ์ แต่ก็เพียงต้นเดียวเท่านั้นที่ส ารวจพบ  

ส าหรับชนิดพันธุ์ที่เป็นชนิดพันธุ์ทั่วไป สามารถพบได้บ่อย (common species) ได้แก่ มันเสา (D. alata 
L.) กลิ้งกลางดง (D. bulbifera L.) และมันดง (D. glabra Roxb.) ที่พบบ่อยในการส ารวจครั้งนี้ โดยเฉพาะ
กลิ้งกลางดงนั้นสามารถพบได้ในทุกเส้นทางส ารวจ  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาโครงสร้างทางสังคมพืชและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ต้น ในสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการวางแปลง
ตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 20 เมตร แบบเป็นระบบ จ านวน 26 แปลง วิเคราะห์ข้อมูลสังคมพืชด้วยค่าความถี่ 
ความเด่น ความหนาแน่น ดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา และดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ตามสมการ 
Shanon-Wiener index  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ต้นในป่าผลัดใบ ตามสมการของ Ogawa et al.  (1965) 
และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ ตามสมการของ IPCC (2006) ผลการศึกษา พบชนิดพันธุ์ไม้ต้นทั้งหมด 79 
ชนิด 32 วงศ์ สามารถแบ่งสังคมพืชได้ 3 สังคม ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่ารุ่นสอง โดยป่าเต็งรัง มีชนิด
พันธุ์เด่น คือ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) เป็นต้น ป่า
เบญจพรรณ มีชนิดพันธุ์เด่น คือ สาธร (Millettia leucantha) ประดู่ป่า เป็นต้น และป่ารุ่นสอง ชนิดพันธุ์ไม้เด่น 
คือ ติ้วขน (Cratoxylum formosum) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata) เป็นต้น ค่าดัชนีความ
หลากหลายของป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่ารุ่นสอง มีค่าเท่ากับ 2.89, 3.20 และ 3.24 ตามล าดับ สวน
พฤกษศาสตร์สกุโณทยานมีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเฉลี่ย 183.16±71.4 ตันต่อเฮกแตร์ และปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอน เฉลี่ยเท่ากับ 86.09±33.56 ตันต่อเฮกแตร์ โดยการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรั ง  
ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่นสอง เท่ากับ 83.55+20.92, 96.49+38.34 และ 76.50+35.95 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: สังคมพืช, การกักเก็บคาร์บอน, สกุโณทยาน 
 

Abstract 
 The objectives of this study were studied for plant community structure and evaluated 
carbon stocks in above ground biomass of trees in Sakunothayan Botanical Garden, Wangthong 
District, Phitsanulok Province.  Twenty six of systematic sampling plots, 20 m x 20 m, were 
conducted throughout the study area.   Data analysis of frequency, dominant, density, important 
value index (IVI) and species diversity index (Shanon-Wiener) were calculated and interpreted. The 
above ground biomass and tree carbon stock assessment were computed by Ogawa et al. (1965) 
and IPCC (2006)  respectively.  There were 79 species, 32 families of trees enumerated from the 
study area. Divided into 3 plant communities is dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest and 
second deciduous forest.  Pterocarpus macrocarpus and Dipterocarpus obtusifolius are the 
dominant species in dry dipterocarp forest, Millettia leucantha and Pterocarpus macrocarpus are 
the dominant species in mixed deciduous forest and Cratoxylum formosum and gerstroemia 
calyculata are the dominant species in second deciduous forest. The Shanon-Wiener index of tree 
species in DDF, MDF and SDF were 2.89, 3.20 and 3.24 respectively. Above ground biomass mean 
was 183.16±71.4 ton/hectare. The evaluated for tree carbon stock mean was 86.09±33.56 ton 
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carbon/hectare which define as 83.55+20.92, 96.49+38.34 and 76.50+35.95 ton carbon/hectare in 
dry dipterocarp, mixed deciduous forest and second deciduous forest respectively. 

Keywords: Plant community, Carbon stock, Sakunothayan 
 

บทน า 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (climate change) เป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญในปัจจุบัน 

ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อย สู่ชั้นบรรยากาศนั้น พบว่ามีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหลัก จากปัญหาดังกล่าวท าให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้แสวงหามาตรการต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส าคัญ โดย IPCC (2006) [1] ได้
ก าหนดแหล่งสะสมคาร์บอนในสภาพธรรมชาติออกเป็น 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่งสะสมคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน แหล่ง
สะสมคาร์บอนใต้ดิน แหล่งสะสมคาร์บอนในไม้ยืนต้นตาย แหล่งสะสมคาร์บอนของซากพืช และแหล่งสะสม
คาร์บอนในดิน จากการที่ป่าไม้ในสภาพธรรมชาติท าหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ดังนั้น การอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าจะท าให้มีแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อป่าไม้เหล่านี้ถูกรบกวนหรือถูกท าลาย 
คาร์บอนที่สะสมไว้ก็จะถูกปลดปล่อยออกมา อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในพ้ืนที่ป่าไม้มีความแปรผัน
โดยขึ้นอยู่กับ ชนิดของป่า ชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นองค์ประกอบของป่า ความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคม และปัจจัย
สิ่งแวดล้อม 

โดยประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีพ้ืนที่ป่าหลายประเภท (อุทิศ, 2542) [2] ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะป่าผลัดใบ ซึ่งมมีากในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ได้แก ่ป่า
เต็งรัง ป่าเบญจพรรณ (ธวัชชัย, 2555) [3] ซึ่งปรากฏอยู่เกือบทุกภาคในประเทศไทย ยกเว้น ภาคใต้ โดยพ้ืนที่ป่า
ผลัดใบสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานนั้น ตั้งอยู่บริเวณต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่า
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ใกล้พ้ืนที่เมืองพิษณุโลกมากที่สุด เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส าคัญ เนื่องจาก เป็นพ้ืนที่ได้รับการ
อนุรักษ์มาเป็นระยะเวลานาน และอาจท าให้โครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพันธุ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพันธุ์ รวมถึงปริมาณการสะสมคาร์บอนในระบบ
นิเวศป่าผลัดใบในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาศักยภาพในการ
กักเก็บคาร์บอนและเป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1 สถานที่ศึกษา 
สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ประมาณ 814 ไร่ มีล าน้ าเข็ก

ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3 – 25 % ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 65 เมตร 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,300 – 1,400 มิลลิเมตร 
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2 การเก็บข้อมูล  
วางแปลงแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) ขนาด 20 เมตร x  20 เมตร ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่  

ทั้งนี้แปลงตัวอย่างจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งรบกวน เช่น เส้นทาง ถนน แม่น้ า และสิ่งก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
โดยแต่ละแปลงส ารวจอยู่ห่างกัน 200 เมตร รวมเป็นแปลงตัวอย่างทั้งหมด 26 แปลง แล้วท าการส ารวจ
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้ โดยการบันทึกข้อมูลชนิดไม้ต้น (Species list) และท าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอก (Diameter at breath height, DBH) ของไม้ทุกต้นที่มีขนาด DBH ≥ 4 เซนติเมตร โดยใช้ชื่อตาม 
เต็ม สมิตินันทน์ (2557) [4] 

3 การวิเคราะห์ข้อมูลไม้ต้น 
วิเคราะห์ค่าทางสังคมของไม้ต้น โดย ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ (Importance value index, 

IVI)ได้มาจากการค านวณหาค่าความหนาแน่น (Density, D: ต้น/เฮกแตร์) ความเด่นด้านพ้ืนที่หน้าตัด 
(Dominance, Do: ตร.ม./เฮกแตร์) และความถ่ี (Frequency, F: เปอร์เซ็นต์) เพ่ือหาค่าสัมพัทธ์ของทั้งสามค่า
ดังกล่าว ซึ่งผลรวมของค่าสัมพัทธ์ของทั้งสามค่าจะเท่ากับค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ต้นที่พบ ตามวิธีการ
ของ ดอกรัก และอุทิศ (2552) [5] นอกจากนั้น ค านวณหาค่าดัชนีความหลากชนิด (Species Diversity Index) 

จากสมการของ Shannon-Wiener’s index หาได้จากสมการ H’ = Σ PilnPi เมื่อ Pi คือสัดส่วนชนิดพันธุ์ของ
ไม้ชนิดนั้นๆ ต่อจ านวนชนิดไม้ทั้งหมด (Magurran, 1988) [6] 

4 วิเคราะห์มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Above – ground biomass, AGB)  
น าข้อมูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงของต้นไม้ที่วัดได้ มาประเมินผลผลิตมวล

ชีวภาพต้นไม้จากสมการแอลโลเมตรี ของพืชป่าเต็งรังที่มีการศึกษาไว้โดย Ogawa et al. (1965) [7] ดังนี้  
WS = 0.0396(D2H)0.933 
WB = 0.00349(D2H)1.03 
WL = (28/(WS + WB + 0.025))-1 
WT = WS + WB + WL 

เมื่อ  WS  คือ น้ าหนักแห้งส่วนล าต้น (กิโลกรัม) 
       WB     คือ น้ าแห้งส่วนกิ่ง (กิโลกรัม) 
       WL      คือ น้ าหนักแห้งส่วนใบ (กิโลกรัม) 
      DBH   คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงเพียงอก (เซนติเมตร) 
       H      คือ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)  
5 การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ (Carbon stock)  
สามารถค านวณได้จากสูตร การกักเก็บคาร์บอน (ตัน/เฮกแตร์) = มวลชีวภาพ (ต้น/เฮกแตร์) X ความ

เข้มข้นของคาร์บอน (ร้อยละ) IPCC (2006) เสนอว่ากรณีที่ไม่ทราบค่าความเข้มข้นของคาร์บอนสามารถใช้ค่า
กลาง (default value) มีค่าเท่ากับ 0.47 หรือร้อยละ 47 ของน้ าหนักแห้ง 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 โครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพันธุ์ 

จากผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบชนิดพันธุ์ไม้ต้นในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลกสามารถน ามาจ าแนกได้เป็น 79 ชนิด 66 สกุล 32 วงศ์ โดยพบพืชในวงศ์ Fabaceae มาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ Malvaceae Dipterocarpaceae Rubiaceae และ Bignoniaceae โดยมีจ านวนชนิด
เท่ากับ 13, 8, 6, 5 และ 4 ตามล าดับ การแบ่งกลุ่มสังคมหมู่ไม้ด้วยวิธี Cluster Analysis สามารถแบ่งหมู่ไม้ที่
ความคล้ายคลึงระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ได้เป็น 3 สังคมพืช ได้แก่ สังคมป่าเต็งรัง สังคมป่าเบญจพรรณ และสังคมป่า
รุ่นสอง 

สังคมป่าเต็งรัง มีจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด 34 ชนิด 30 สกุล 21 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลายของ 
Shanon-Wiener เท่ากับ 2.89 พบว่า มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดรวม 28.65 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ความหนาแน่นของ
หมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 721.43 ต้น/เฮกแตร์ เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส าคัญ 
พบว่า ชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ ประดู่ป่า ยางเหียง มะกอกเกลื้อน (Canarium 
subulatum) แดง (Xylia xylocarpa) เต็ง (Shorea obtusa) มะพอก (Parinari anamense) สาธร มะม่วงป่า 
(Mangifera caloneura) กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia cultrata) และรัง (Shorea siamensis) มีค่าดัชนี
ความส าคัญเท่ากับ 49.28, 42.46, 25.53, 16.90, 16.18, 13.50, 13.36, 12.70, 8.42 และ 7.77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

สังคมป่าเบญจพรรณ มีจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด 52 ชนิด 42 สกุล 25 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลาย
ของ Shanon-Wiener เท่ากับ 3.21 โดยมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดรวม 31.5 ตารางเมตร/เฮกแตร์ มีความหนาแน่นของ
หมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 682.5 ต้น/เฮกแตร์ เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส าคัญ 
พบว่า ชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ สาธร ประดู่ป่า แคหัวหมู  (Markhamia 
stipulata) ยมหิน (Chukrasia tabularis) ตีนนก (Vitex pinnata) สัก (Tectona grandis) ตะคร้อ (Schleichera 
oleosa) กระพ้ีนางนวล (Dalbergia cana) ตะแบกแดง และ สมอพิเภก (Terminalia bellirica) มีค่าดัชนี
ความส าคัญเท่ากับ 40.04, 19.7, 17.59, 16.61, 15.33, 11.66, 11.22, 10.90, 9.99 และ 9.77 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

สังคมป่ารุ่นสอง มีจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมด 47 ชนิด 44 สกุล 25 วงศ์ ค่ามีค่าดัชนีความหลากหลาย
ของ Shanon-Wiener เท่ากับ 3.29 โดยมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดรวม 24.56 ตารางเมตร/เฮกแตร์ มีความหนาแน่น
ของหมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 663.89 ต้น/เฮกแตร์ เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนี
ความส าคัญ พบว่า ชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ ติ้วขน ตะแบกแดง อะราง 
(Peltophorum dasyrachis) พะยอม (Shorea roxburghii) แคหัวหมู หว้า (Syzygium cumini) มะพอก ประดู่
ป่า มะค่าแต้ (Sindora siamensis) และยางเหียง มีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 28.38, 22.94, 20.97, 19.44, 
16.50, 16.41, 16.06, 12.22, 10.51 และ 9.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาจ านวนชนิด พบว่า ป่าเบญจพรรณมีจ านวนชนิดพันธุ์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ป่ารุ่นสอง
และป่าเต็งรัง ซึ่งป่าเต็งรังจะมีจ านวนชนิดน้อยกว่าชนิดอ่ืน อาจเนื่องด้วยสภาพที่แห้งแล้งกว่าท าให้ชนิดพันธุ์ไม้
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ต้องมีความทนทานกับความแห้งแล้ง เช่น ยางเหียง เต็ง และรัง เป็นต้น สอดคล้องกับส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
12 นครสวรรค์ (2556) [8] รายงานว่า ระดับของความแห้งแล้งของ ระบบนิเวศป่าไม้ ส่งผลต่อความหลากชนิดของ
พรรณพืช โดยป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณแล้งเป็นป่า  ที่ความหลากชนิดของพรรณพืชน้อยที่สุด และป่าดิบแล้ง
มีความหลากชนิดมากที่สุด ส่วนขนาดพ้ืนที่หน้าตัด พบว่า ป่าเบญจพรรณ มีพ้ืนที่หน้าตัดมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่ารุ่นสอง ส่วนความหนาแน่นนั้น พบว่า ป่าเต็งรังมีความหนาแน่นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ป่าเบญจพรรณและป่ารุ่นสอง จากขนาดของพ้ืนที่หน้าตัด พบว่า ทั้งสามบริเวณมีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดมากกว่าพ้ืนที่
ป่าผลัดใบอ่ืน เช่น ป่าเต็งรังที่ได้รับการกันไฟบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่ (สาโรจน์ และคณะ, 
2555) [9] และป่าไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบแล้งสถานีวิจัยวนศาสตร์ จ.นครราชสีมา (วสันต์ และคณะ, 2561) [10] 
โดยเฉพาะป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง พบว่ามีค่ามากกว่าป่าผลัดใบในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น ป่าเบญจพรรณชื้นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จ.ก าแพงเพชร (ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์, 2556) [8] และมี
ค่าใกล้เคียงกับป่าเต็งรังบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (แหลมไทย และคณะ, 2558) [11] ตาม
ตารางที่ 1 แต่เมื่อพิจารณาค่าความหนาแน่นของหมู่ไม้ พบว่า ป่าทั้งสามบริเวณของพ้ืนที่สวนสกุโณทยานนั้น มี
ความหนาแน่นน้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ มาก โดย เฉพาะป่าเต็งรังที่ได้รับการกันไฟของป่าเต็งรังที่ได้รับการกันไฟบริเวณ
สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่และป่าเต็งรังบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจ
เนื่องมาจาก ป่าทั้งสองแห่งมีลักษณะของป่าทดแทนที่มีการรบกวนมาก่อน เช่น ไฟป่า ดังนั้น จึงมีการเกิดไม้เบิก
น าขึ้นบริเวณที่ว่างจากไฟไหม้ท าให้มีความหนาแน่นของหมู่ไม้มาก และขนาดของไม้ต้นนั้นมีขนาดเล็ก จึงท าให้มี
พ้ืนที่หน้าตัดรวมค่อนข้างน้อย แตกต่างจากป่าเต็งรังพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานที่ได้รับการอนุรักษ์มานาน
กว่าจึงท าให้มีขนาดของพ้ืนที่หน้าตัดรวมมากกว่าแต่มีความหนาแน่นของหมู่ไมต่้ า 
 
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของหมู่ไม้ (D; ต้น/เฮกแตร์) พ้ืนที่หน้าตัดของไม้ต้น (BA; ตร.ม./เฮกแตร์) และดัชนี
ความหลากหลาย (H’) ของสังคมป่าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก เทียบกับบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ  

สังคมพืช Sp. D BA H’ อ้างอิง 
สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน      
1. ป่าเต็งรัง 34 721 28.65 2.89 พื้นที่ศึกษา. 
2. ป่าเบญจพรรณ 52 682 31.50 3.21 พื้นที่ศึกษา. 
3. ป่ารุ่นสอง 47 663 24.56 3.24 พื้นที่ศึกษา. 
4. ป่าดิบแล้งสถานีวิจัยวนศาสตร์ จ.นครราชสีมา 95 928 18.57 3.73 วสันต์ และคณะ, 2561 
5. ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 40 3,380 29.81 2.42 แหลมไทย และคณะ, 2558 
6. ป่าเต็งรังกันไฟ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  46 1,809 23.34 3.20 สาโรจน์ และคณะ, 2555 
7. ป่าเบญจพรรณช้ืนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนาม
เพรียง จ.ก าแพงเพชร 

166 823 25.13 3.02 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 
12 (นครสวรรค์), 2556 

 

มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  
 ผลการประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 183.16 ตัน/เฮก
แตร์ โดยพบว่าใน 3 สังคมป่า ป่าเบญจพรรณมีปริมาณมวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่ารุ่น
สอง มีปริมาณมวลชีวภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 205.29+81.58, 177.76+44.51 และ 162.77+76.49 ตัน/เฮกแตร์ 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

71



 
 

  

ตามล าดับ ผลการประเมินมวลชีวภาพ แต่ละส่วนของ 3 สังคม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนล าต้น มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ส่วนของก่ิงและส่วนของใบ โดยมีค่า 143.63+54.62, 33.22+14.40 และ 6.32+2.46 ตัน/เฮก
แตร์ ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณมวลชีวภาพส่วนล าต้น กิ่ง ใบ และผลรวมของสังคมป่าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 

สังคมพืช 
Ws Wb Wl Wt 

MEAN SD MEAN SD MEAN SD MEAN SD 
1. ป่าเต็งรัง 139.90 ±  34.12 31.74 ± 8.95 6.13 ± 1.53 177.76 ± 44.51 
2. ป่าเบญจพรรณ 160.81 ±  62.52 37.40 ± 16.3 7.08 ± 2.81 205.29 ± 81.58 
3. ป่ารุ่นสอง 127.43 ±  58.09 29.72 ± 15.8 5.61 ± 2.64 162.77 ± 76.49 
4. สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 143.63 ±  54.62 33.22 ± 14.4 6.32 ± 2.46 183.16 ± 71.40 

 
การกักเก็บคาร์บอน 
ผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมทั้งพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 

เฉลี่ย เท่ากับ 86.06+33.56 ตัน/เฮกแตร์ โดยพบว่าในพ้ืนที่  3 สังคมนั้น ป่าเบญจพรรณมีปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่ารุ่นสอง เฉลี่ยเท่ากับ 96.49+38.34, 83.55+20.92 และ 
76.50+35.95 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) โดยผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินแต่ล่ะ
ส่วนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของล าดัน 67.50+25.67 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนของกิ่ง 15.61+6.77 ตัน/เฮกแตร์
และส่วนของใบ 2.97+1.16 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาป่าเต็งรังกันไฟบริเวณบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร (ดอกรัก และคณะ, 2560) [12] และป่าเต็งรังกันไฟสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่ 
(สาโรจน์ และคณะ, 2555) [9] พบว่า มีค่ามากกว่าป่าเต็งรังทั้งสองบริเวณ อาจเนื่องจาก ป่าทั้งสองแห่งเป็นของ
ป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าที่มีไม้ต้นมีความสูงน้อยและขนาดไม่ใหญ่มาก จึงมีปริมาณขนาดพ้ืนที่หน้าตัดน้อย แตกต่าง
จากพ้ืนที่ศึกษาที่ได้รับการอนุรักษ์พ้ืนที่มาเป็นระยะเวลานาน ไม่ถูกรบกวน ท าให้ไม้ต้นในพ้ืนที่จึงสามารถเติบโต
อย่างได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีไม้ต้นขนาดใหญ่ พ้ืนที่หน้าตัดมาก และพบว่าการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์สกุโณทยานนั้น มีปริมาณใกล้เคียงกับ ป่าเบญจพรรณชื้นพื้นที่ป่าปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ (ณิชาภัทร์ และคณะ, 2559) [13] ป่าดิบแล้งบริเวณสถานี
วิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา (วสันต์ และคณะ, 2561) [10] และป่าดิบชื้นผสมป่าพรุ
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี (พงษ์ชัย และคณะ, 2561) [14] โดยมีปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเท่ากับ 91.59, 76.03±10.9 และ 80.5±29.7 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) แสดงถึง ศักยภาพใน
การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์นั้นซึ่งเป็นป่าผลัดใบมีความใกล้เคียงกับป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นผสม
ป่าพรุ ซึ่งปกติมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม่ผลัดใบมีมากกว่าป่าผลัดใบ ซึ่ง นวลปรางและนันทนา 
(2548) [15] ศึกษา การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของป่าชนิดต่างๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรีแตกต่างกันในป่าแต่ละประเภท ป่าดิบชื้น มีค่าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจ
พรรณ และป่าเต็งรัง ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากการอนุรักษ์ในพ้ืนที่มีความเข้มข้น มีปัจจัยรบกวนพื้นที่น้อย ไม้
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ต้นจึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม้มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดมาก และมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
มาก 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณคาร์บอนสะสมส่วนล าต้น กิ่ง ใบ และผลรวมของสังคมป่าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 

สังคมพืช 
Ws Wb Wl Wt 

MEAN SD MEAN SD MEAN SD MEAN SD 
1. ป่าเต็งรัง 65.75 ±  16.03 14.92 ± 4.21 2.88 ± 0.72 83.55 ± 20.92 
2. ป่าเบญจพรรณ 75.58 ±  29.39 17.58 ± 7.68 3.33 ± 1.32 96.49 ± 38.34 
3. ป่ารุ่นสอง 59.89 ±  27.30 13.97 ± 7.44 2.64 ± 1.24 76.50 ± 35.95 
4. สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 67.50 ±  25.67 15.61 ± 6.77 2.97 ± 1.16 86.09 ± 33.56 

 
ตารางที่ 4 ปริมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน ของสังคมป่า
สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก เทียบกับบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ  

สังคมพืช 
มวลชีวภาพ
เหนือพื้นดิน 

ปริมาณการ
กักเก็บ

คาร์บอน 
อ้างอิง 

1. สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 186.4+71.4 86.09+33.56 พื้นที่ศึกษา 
2. ป่าดิบแล้งสถานีวิจัยวนศาสตร์ จ.นครราชสีมา 186.66 76.03+10.9 วสันต์ และคณะ, 2561 
3. ป่าเต็งรังกันไฟ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จ.เชียงใหม่ 128.3 63.4 สาโรจน์ และคณะ, 2555 
4. ป่าเต็งรัง ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร 118.11+9.2 55.51+4.37 ดอกรัก และคณะ, 2560 
5. ป่าดิบช้ืนผสมป่าพรุ ม.ราชภัฏร าไพพรรณี 160.9+59.5 80.5+29.7 พงษ์ชัย และคณะ, 2561 
6. ป่าเบญจพรรณ บริเวณเขื่อนสิริกิต์ จ.อุตรดิตถ์ 194.88 91.59 ณิชาภัทร์ และคณะ, 2559 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 79 ชนิด 66 สกุล 32 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลาย
ค่อนข้างสูง สามารถแบ่งสังคมของหมู่ไม้ออกเป็น 3 สังคมพืช คือ สังคมป่าเต็งรัง สังคมป่าเบญจพรรณ และสังคม
ป่ารุ่นสอง โดยสังคมป่าเต็งรังมีชนิดพันธุ์ไม้เด่น เช่น เต็ง มะกอกเกลื้อน เป็นต้น มีค่าดัชนีความหลากลายน้อย
ที่สุด แต่มีค่าความหนาแน่นของหมู่ไม้มากที่สุดเช่นกัน ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดค่อนข้างมาก สังคมป่าเบญจพรรณ มี
ชนิดพันธุ์เด่น เช่น สาธร ประดู่ป่า เป็นต้น มีค่าดัชนีความหลากหลายค่อนข้างสูง มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดมากที่สุด มี
ความหนาแน่นปานกลาง ป่ารุ่นสองมีชนิดพันธุ์ไม้เด่น เป็นลักษณะของไม้เบิกน า เช่น ติ้วขน อะราง เป็นต้น มีค่า
ความหลากหลายสูงที่สุด แต่มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัดน้อยที่สุดเช่นกัน มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ปานกลาง  
 มวลชีวภาพของบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เฉลี่ยเท่ากับ 183.16 ตัน/เฮกแตร์ โดยสังคมป่าเต็ง
รังมีมวลชีวภาพเท่ากับ 177.76+44.51 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนสังคมป่าเบญจพรรณ มีมวลชีวภาพเท่ากับ 
205.29+81.58 ตัน/เฮกแตร์ และสังคมป่ารุ่นสองมีมวลชีวภาพเท่ากับ 162.77+76.49 ตัน/เฮกแตร์ โดยปริมาณ
มวลชีวภาพของต้นไม้จะมีมากในส่วนของล าต้น คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 78 ของปริมาณมวลชีวภาพทั้งหมด และ
การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เฉลี่ย เท่ากับ 86.06+33.56 ตัน/เฮกแตร์ โดยการกัก
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เก็บคาร์บอนในสังคมป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่ารุ่นสอง มีค่าการกักเก็บคาร์บอนรวมเท่ากับ 83.55+20.92, 
96.49+38.34 และ 76.50+35.95 ตัน/เฮกแตร์ ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่ารุ่นสองต่างก็มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์บอนของระบบนิเวศป่าเขตร้อน  ดังนั้น จึงควรหาแนวทางลดการท าลายป่าและรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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การส ารวจแมลงและสัตว์น าโรคในที่พักอาศัยที่ตั้งอยูใ่กลก้ับภูเขา จังหวัดเชียงราย 
A Survey of Insects and Animal Vectors in Dormitory near Mountain, Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ส ารวจแมลงและสัตว์น าโรคที่มีความส าคัญต่อการแพทย์ ในหอพักที่อยู่ ใกล้ภูเขาที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 300 – 1,100 เมตร และอยู่ห่างจากเขตภูเขา 5 - 500 เมตร ใช้วิธีสัมภาษณ์ทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับแมลง
และสัตว์น าโรค สัตว์มีพิษและสัตว์ท่ีน่าเกลียด สุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอในและรอบ ๆ มหาวิทยาลัยจ านวน 252 คน 
ประกอบด้วยเพศชาย 76 คน (30.16%) และเพศหญิง 176 (69.84%) นักศึกษามีความคิดเห็นการพบแมลงและสัตว์น าโรค ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง (42.9%)” โดยพบแมลงและสัตว์น าโรค เรียงล าดับเปอร์เซ็นต์ที่พบได้ดังนี้ ยุง > แมลงสาบ > แมลงวัน 
> นก > แมลงหวี ่นักศึกษาพบสัตว์มีพิษ คือ มด > แมงมุม > กิ้งกือ > ผึ้ง > แตน และการรักษาเบื้องต้นเมื่อถูกกัดคือ ทาขี้ผึ้งหรือ
ยาหม่อง, ทาคาลาไมล์, กินยาแก้แพ้ และพบแพทย์ ตามล าดับ ส าหรับวิธีการป้องกันแมลงและสัตว์น าโรคใช้วิธี (1) ทางกายภาพ 
(Physical control) เช่น  ตีให้ตาย ติดตั้งมุ้งลวด และสวมเสื้อมิดชิด (2) วิธีใช้สารเคมี (Chemical control) เช่น สารไล่แมลงและ
พ่นหมอกควัน และ (3) วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management) เช่น การจัดการขยะภายในหอพักซึ่งตั้งอยู่
บริเวณทีใ่กล้ภูเขา 
ค ำส ำคัญ: แมลงและสัตว์น าโรค, ที่พักอาศัย, ภูเขา 

ABSTRACT 
 This study survey insect and animal vectors that are medical importance in a dormitory closed to the 
mountain with 300 -  1,100 meters above sea level (MASL)  and far away from mountains zone 5 –  500 meters. 
The questionnaires were based on the attitude and experience of insects and animal vectors, poisonous animals, 
and ugly animals. The sample group consisted of 252 students who live in university and around the dormitory, 
76 males (30.16%) and 176 females (69.84%). The majority of students found insects and animal vectors at a 
"moderate (42.9%)" level. The order of founding percent (%) of insect and animal vectors in the dormitory was 
mosquito > cockroach > fly > bird > Drosophila melanogaster.  The order of poisoning animals by the percent 
(%)  founding was ant > spider > millipede > bee > wasp.  Students have primary treatment from insects and 
animal vectors when bitten by the following methods: apply ointments or balm, use kalamile, take antihistamines, 
and see a doctor, respectively. The students have methods to prevent insects and animal vectors by; (1) physical 
controls such as beating to death, installing screens, and wearing a long sleeve shirt (2)  chemical controls such 
as insect repellent and chemical fogging, and (3) environmental managements such as waste management in the 
room where location closed to the mountains       
Keywords: insect and animal vectors, dormitory, mountain 
 
บทน ำ 

ปรากฏการณ์เมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีการค้นพบว่าแมลงและสัตว์สามารถเป็นพาหะน าโรคได้ ตั้งแต่นั้นมามนุษย์
พยายามพัฒนาวัคซีน เพื่อป้องกันและรักษา รวมถึงการควบคุมการแพร่กระจายของโรค (WHO, 1977) เช่น การส่งเสริมให้ใช้มุ้ง
ป้องกันยุง การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการส่งเสริมเลี้ยงปลากินลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น ต่อมาปี ค.ศ. 1940 มีการค้นพบสาร
ดีดีที (dichlorodiphenyltrichoroethane, DDT) ซึ่งเป็นสารเคมีหลักที่ใช้ในการควบคุมแมลงที่ท าให้เกิดโรคมาลาเรีย (malaria) 
โรคชากาส(Chagas disease) และโรคลิชมาเนีย (leishmaniasis), (WHO, 1977) แต่ด้วยสารดีดีทีเป็นสารเคมีก าจัดแมลงที่มี
คุณสมบัติตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นานและสามารถสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน (US.EPA, 2019) ท าให้ปัจจุบันได้มีการยกเลิกใช้สารดีดีที 
และมีการพัฒนาสารเคมีอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์น้อยลง เช่น โพรพ็อกเซอร์ (propoxur) และ อะเบท (Temephos) 
รวมถึงสารไล่แมลงจากพืช เป็นต้น ปัจจุบันมีแนวคิดการจัดการแมลงและสัตว์น าโรคอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (environmental management) การควบคุมโดยชีววิธี  (biological control) และการควบคุมด้วยสารเคมี  
(chemical control) ด้วยความร่วมมือระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมแมลงและสัตว์น าโรค ลด
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ผลกระทบต่อมนุษย์และลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ร้ายแรง ตามหลักกระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน 
(integrated vector management; IVM) ขององค์การอนามัยโลกก าหนด (WHO, 2012).  

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณชายแดนทางด้านเหนือสุดของประเทศไทย สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางระหว่าง 500- 
2,000 เมตร มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง(North continental highland) สลับซับซ้อนต่อเนื่องตามแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้และมีภูเขาล้อมรอบ (กรมทรัพยากรธรณี, 2562) ลักษณะภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนช้ืน อุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 24.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดเฉลี่ย 19.3 องศาเซลเซียส และ 31.1 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 
(ศูนย์ภูมิอากาศ, 2562) ด้วยปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้มีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของแมลงและสัตว์น าโรค
มากกว่าในเขตอบอุ่น เช่น ทวีปยุโรป อเมริกาเหนือและออสเตรเลีย  

สถิติข้อมูลโรคติดต่อที่มีแมลงน าโรคเป็นสื่อในจังหวัดเชียงราย  พบว่า สถิติการป่วยโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2561 มี
ผู้ป่วยจ านวน 2,933 คน และสูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  , 2561) และปี 2560 มีผู้ป่วยไข้มาลาเรีย
จ านวน 85 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จะเห็นได้ว่าในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งมีประชากรต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยว ท างานและศึกษาต่อจ านวนมาก บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงท่ีจะ
เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์น าโรคเป็นพาหะ  

คณะผู้จัดท างานวิจัยให้ความสนใจกับกลุ่มนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในหอพัก พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ซึ่งต าแหน่งหอพักใกล้กับภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ โดยศึกษาและส ารวจชนิดของแมลงและสัตว์น าโรคที่พบ ปัจจัยการ
ป้องกันและรักษาเบื้องต้นของกลุ่มนักศึกษา เพื่อหาแนววางแผนการควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์น าโรคในที่พักอาศัยที่ใกล้
กับภูเขาอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2. อุปกรณ์และวิธีกำร 
2.1 พัฒนำแบบสอบถำมระดับบุคคล 
 ออกแบบสอบถามวัดระดับการส ารวจแมลงและสัตว์น าโรคในที่พักอาศัยที่ตั้งใกล้กับภูเขา จากการทบทวนวรรณกรรม
ชนิดแมลงและสัตว์น าโรคที่มักพบในประเทศไทย (สุเทพ, 2536; WHO, 1997) โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ (1) หมวดแมลงและ
พาหะน าโรค, (2) หมวดแมลงและสัตว์มีพิษ และ, (3) หมวดแมลงและสัตว์ที่น่ารังเกียจ  สัมภาษณ์ประสบการณ์ของผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือการเจ็บป่วย วิธีการป้องกันและรักษาเบื้องต้น รวมถึงระดับความรู้เกี่ยวกับแมลงและสัตว์น าโรค โดยแบบสอบถาม
ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ ตรงพบว่ามีค่าระหว่าง 80-100 % 
 
2.2 ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง และพื้นที่ศึกษำ 
 ก าหนดเกณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พักอาศัยอยู่ในหอพัก
บริเวณใกล้กับภูเขาในรัศมี 500 เมตรจากเขตภูเขาตามภำพที่ 1  โดยใช้ GPS ก าหนดขอบเขตการศึกษาและระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 300 - 500 เมตร ที่พิกัด N20o 02’43.49’’ E099o 53’34.92’’ -  N20o 02’44.23’’ E099o 55’34.03’’  และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2561  
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ภำพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา จังหวัดเชียงราย 

 
2.3 ส ำรวจและสัมภำษณ์ 
 คณะผู้ท าวิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 252 คน ที่อาศัยอยู่ในหอพักใกล้กับเขตภูเขา และ
บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม  
 
2.4 วิเครำะห์ข้อมูลและสถิติ 
 รวมรวมข้อมูลวิเคราะห์สถิติในรูปของจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS 
Version 22.0 
  
3. ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 
 สัมภาษณ์นักศึกษาทีพ่ักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา จังหวัดเชียงราย 252 คน ประกอบด้วยเพศชาย 76 คน (30.16%) 
และเพศหญิง 176 คน (69.84%) เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 – 5 เคยอาศัยอยู่ในหอพักระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561 จ านวน 17 หอพัก 
(ตารางที่ 1) ผลการส ารวจพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นการพบแมลงและสัตว์น าโรค ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง (42.9%)” 
โดยก าหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ (1 = น้อยมาก, 5 = มากที่สุด)  
 

ตำรำงที่ 1 แสดงระยะห่างจากเขตภูเขาและจ านวนหอพักที่ท าการส ารวจ 
ระยะห่ำงจำกเขตภูเขำ จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำม(คน) 
จ ำนวนหอพัก 

<50 เมตร 122 8 
50 - 100 เมตร 56 3 
101 - 500 เมตร 65 5 
>500 เมตร 9 1 
จ ำนวนที่ส ำรวจทั้งหมด 252 17 
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แมลงและสัตว์น ำโรคที่พบ 
 ยุง เป็นแมลงและสัตว์น าโรคที่พบมากที่สุดถึง 97.2 เปอร์เซ็นต์ (%) ของนักศึกษาที่พักอยู่ในพื้นที่หอพักที่ใกล้กับเขตภูเขา 
พบผลกระทบต่อร่างกายเมื่อถูกยุงกัด คือ มีอาการคัน ผื่นแดง และอาการแพ้ นักศึกษามีวิธีการรักษาเบื้องต้นหลังจากถูกยุงกัด คือ 
ทาขี้ผึ้งแซมบัก (SamBug) (43.2%), ทายาหม่อง (37.3%), ทาคาลาไมล์ (23.4%), กินยาแก้แพ้ (1.6%) และไปพบแพทย์กรณีที่เกิด
อาการแพ้ (1.2%) 
 ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับพฤติกรรมป้องกันยุงกัด คือ ทาสารไล่ยุง (63.1%), ตบยุง (62.3%), ใช้มุ้งและมุ้งลวด 
(53.6%), ใช้สเปร์ฆ่ายุง (43.9%) และใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด (43.7%) 
 ส ารวจประสบการณ์เกี่ยวกับการเกิดโรคที่ยุงเป็นพาหะพบว่านักศึกษาเคยมีประวัติการเกิดโรค ดังต่อไปนี้ โรค
ไข้เลือดออก (DHF) จ านวน 6 คน, โรคไข้เดงกี่ จ านวน 1 คน และโรคชิคุนกุนย่า จ านวน 1 คน  
 แมลงสาบ เป็นแมลงและสัตว์น าโรคที่พบถึง 63.1% ของกลุ่มนักศึกษาพักอยู่ในพื้นที่หอพักที่ใกล้กับเขตภูเขา ซึ่งจะพบ
ในรูปของแมลงสาบตัวเต็มวัย (Adult) 55.2%, รองลงมาพบตัวอ่อนแมลงสาบ (nymph) 24.6% และพบไข่แมลงสาบ (capsule) 
9.9% 

การส ารวจพบว่าจ านวนนักศึกษาจ านวน 56 คน เมื่อได้สัมผัสกับอวัยวะหรือของเหลวจากแมลงสาบท าให้เกิดอาการคัน 
ผื่นและอาการแพ้ และได้รักษาเบื้องต้นโดยการไปพบแพทย์ (13.9%) และทายาคาลาไมล์ (12.7%) 

นักศึกษามีวิธีการป้องกันแมลงสาบไม่ให้เข้าในหอพัก ดังนี้ 1) จัดการขยะและเศษอาหารในห้อง (54.0%), ปิดช่องว่าง
หรือซ่อนตัวของแมลงสาบ (35.3%), ใช้สเปร์สารเคมี (32.9%), และการตีให้ตาย (32.5%) และสอบถามชนิดแมลงสาบ นักศึกษาไม่
ทราบชนิดแมลงสาบ เช่น แมลงสาบสายพันธุ์อเมริกา, แมลงสาบสายพันธุเ์ยอรมัน, และแมลงสาบสายพันธุอ์อสเตรเลีย เป็นต้น 
 
       แมลงวัน เป็นแมลงและสัตว์น าโรคที่พบ 53.6% ของกลุ่มนักศึกษาพักอยู่ในพื้นที่หอพักที่ใกล้กับเขตภูเขา โดยมักเคยพบตัว
เต็มวัยของแมลงวัน (Adult) บนอาหาร 56%, เคยพบอวัยวะของแมลงวันหรือแมลงวันตายในอาหาร 26.2% , เคยพบไข่แมลงวัน 
(egg) ในอาหาร 18.7%, และเคยพบหนอนแมลงวัน (maggots) 14.3%   
       ผลการส ารวจพบว่ามีนักศึกษาจ านวน 85 คน (33.7%) เคยมีประสบการณ์ท้องเสียจากการรับประทานอาหาร และรักษา
เบื้องต้นโดยการซื้อยาธาตุน้ าขาวกินเองถึง 21%  
       นักศึกษามีวิธีการป้องกันแมลงวันไม่ให้เข้าในหอพัก ดังนี้ 1) จัดการขยะจ าพวกเศษอาหารภายในหอพัก (49.2%) และปิด
ประตู-หน้าต่างไม่ให้แมลงวันเข้ามา (44.8%) และสอบถามชนิดของแมลงวัน นักศึกษาไม่ทราบชนิดของแมลงวัน เช่น แมลงวันบ้าน 
แมลงวันผลไม้และแมลงวันหัวเขียว เป็นต้น 
 

 
ภำพที่ 1 แสดงแมลงและสัตว์น าโรคที่พบ 

 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะทำงจำกภูเขำและกำรพบแมลงและสัตว์น ำโรค 
 ศึกษาระยะทางของหอพักที่มีระยะทางแตกต่าง (ตำรำงที่ 2)  

1) หอพักที่อยู่ห่างจากเขตภูเขาน้อยกว่า 50 เมตร พบ มด มากที่สุดถึง 81.1%, รองลงมายุง (75.5%) และ
แมลงสาบ (58.2%) 

2) ระยะ 50-100 เมตรจากเขตภูเขา พบ ยุง มากที่สุดถึง 91.2%, รองลงมา จิ้งจก (67.9%) และแมลงสาบ 
(62.5%) 
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3) ระยะ 101-500 เมตรจากเขตภูเขา พบ ยุง มากที่สุดถึง 98.5%, รองลงมา มด (94.6%) และ แมลงสาบ 
(67.7%) 
จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่าเมื่อระยะห่างจากเขตภูเขามากขึ้นจะท าให้พบยุงและแมลงสาบเพิ่มขึ้นด้วย แต่แมลงและสัตว์

ชนิดอื่นๆมีแนวโน้มที่แตกต่างกัน  
 

ตำรำงที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากภูเขาและการพบแมลงและสัตว์น าโรค 
ระยะห่ำงจำกเขต
ภูเขำ (เมตร) 

ชนิดแมลงและสัตว์น ำโรค 
ยุง (%) แมลงสา

บ (%) 
แมลงวัน (%) มด(%) แมงมุม(%) กิ้งกือ(%) จิ้งจก (%) ตุ๊กแก (%) หนอน (%) 

<50 เมตร พบ 117 
(75.5%) 
ไม่พบ 5 
(24.5%) 

พบ 71 
(58.2%) 
ไม่พบ 51 
(41.8%) 

พบ 66 (54.1%) 
ไม่พบ 56 (45.9%) 

พบ 99 (81.1%) 
ไม่พบ 23 (18.9%) 

พบ 57 (46.7%) 
ไม่พบ 65 (53.3%) 

พบ 54 (44.3%) 
ไม่พบ 68 (55.7%) 

พบ 92 (75.4%) 
ไม่พบ 30 (24.6%) 

พบ 68 (55.7%) 
ไม่พบ 54 (44.3%) 

พบ 39 (32.0%) 
ไม่พบ 83 (68.0%) 

50 - 100 เมตร พบ 55 
(91.2%) 
ไม่พบ 1 
(8.8%) 

พบ 35 
(62.5%) 
ไม่พบ 21 
(37.5%) 

พบ 30 (53.6%) 
ไม่พบ 26 (46.4%) 

พบ 44 (78.6%) 
ไม่พบ 12 (21.4%) 

พบ 33 (59.0%) 
ไม่พบ 23 (41.0%) 

พบ 22 (39.3%) 
ไม่พบ 34 (60.7%) 

พบ 38 (67.9%) 
ไม่พบ 18 (32.1%) 

พบ 34 (60.7%) 
ไม่พบ 22 (39.3%) 

พบ 19 (33.9%) 
ไม่พบ 37 (66.1%) 

101 - 500 เมตร พบ 64 
(98.5%) 
ไม่พบ 1 
(1.5%) 

พบ 44 
(67.7%) 
ไม่พบ 21 
(32.3%) 

พบ 32 (49.2%) 
ไม่พบ 33 (50.8%) 

พบ 53 (94.6%) 
ไม่พบ 12 (5.4%) 

พบ 29 (44.6%) 
ไม่พบ 36 (55.4%) 

พบ 26 (40.0%) 
ไม่พบ 39 (60.0%) 

พบ 42 (64.6%) 
ไม่พบ 23 (35.4%) 

พบ 30 (46.2%) 
ไม่พบ 35 (53.8%) 

พบ 20 (30.8%) 
ไม่พบ 45 (69.2%) 

>500 เมตร พบ 8 
(100%) 
ไม่พบ 0 
(0%) 

พบ 8 
(100%) 
ไม่พบ 0 
(0%) 

พบ 6 (75%) 
ไม่พบ 2 (25%) 

พบ 7 (87.5%) 
ไม่พบ 1 (12.5%) 

พบ 3 (37.5%) 
ไม่พบ 5 (62.5%) 

พบ 3 (37.5%) 
ไม่พบ 5 (62.5%) 

พบ 8 (100%) 
ไม่พบ 0 (0%) 

พบ 4 (50.0%) 
ไม่พบ 4 (50.0%) 

พบ 3 (37.5%) 
ไม่พบ 5 (62.5%) 

 
กำรจัดกำรแมลงและสัตว์น ำโรค 

นักศึกษาประยุกต์วิธีการก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค โดยใช้วิธีกล (Physical controls) เช่น ตีให้ตาย การใช้กับดัก การ
ติดตั้งมุ้งลวด ปิดประตู-หน้าต่าง และการสวมเสื้อแขนยาว การใช้สารเคมี (chemical controls) เช่น ใช้สเปรย์สารเคมีฆ่าแมลง 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมในหอพัก (environmental managements) เช่น การจัดการขยะภายในห้อง การจัดเก็บห้องให้เป็น
ระเบียบ และการก าจัดที่หลบซ่อนของแมลงและสัตว์น าโรค 

 
ภำพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคน (Host), ตัวก่อโรค (Agent), และสิ่งแวดล้อม (Environment) 

 
4. สรุปผลกำรศึกษำ 
 แมลงและสัตว์สามารถเป็นพาหะน าโรคเข้าสู่มนุษย์ได้  นักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่อยู่ใกล้ภูเขาที่มีความสูงจากร
ระดับน้ าทะเล 500 – 1,100 เมตร และอยู่ห่างจากเขตภูเขา 5 - 500 เมตร นักศึกษามีความคิดเห็นการพบแมลงและสัตว์น าโรค 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ปานกลาง (42.9%)” โดยพบแมลงและสัตว์น าโรค เรียงล าดับเปอร์เซ็นต์ที่พบได้ดังนี้ ยุง > แมลงสาบ > 
แมลงวัน > นก > แมลงหวี่ นักศึกษาพบสัตว์มีพิษ คือ มด > แมงมุม > กิ้งกือ > ผึ้ง > แตน นักศึกษามีการรักษาเบื้องต้นจากแมลง
และสัตว์น าโรคเมื่อถูกกัด ด้วยวิธีการ ดังนี้ ทาขี้ผึ้งหรือยาหม่อง , ทาคาลาไมล์, กินยาแก้แพ้ และพบแพทย์ ตามล าดับ โดยพบว่า
นักศึกษามีวิธีการป้องกันแมลงและสัตว์น าโรค, (1) โดยวิธีกายภาพ (Physical controls) เช่น  ตีให้ตาย ติดตั้งมุ้งลวด และสวมเสื้อ
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มิดชิด, (2) วิธีทางเคมี (Chemical controls) เช่น สารไล่แมลงและพ่นหมอกควัน, (3) วิธีการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
managements) เช่น การจัดการขยะภายในหอพักซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้ภูเขา 
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วัตถุดิบและเครื่องจักรเพ่ือให�ผลิตภัณฑ�มีคุณภาพตามความต�องการของลูกค�า และในอุตสาหกรรมเดียวกันยังมี
ผู�ประกอบการท่ีเปNนคู@แข@งทางการค�าจํานวนมาก หากเทียบคุณภาพท่ีระดับเดียวกัน ผู�ประกอบการใดมีต�นทุนการ
ผลิตท่ีตํ่ากว@าจะส@งผลให�มีกําไรในการผลิตท่ีสูงข้ึน งานวิจัยนี้ได�ทําการศึกษาการลดต�นทุนของกระบวนการผลิต
ไอซี โดยเน�นลดวัตถุดิบท่ีไม@จําเปNนหรือส@วนเกินออก จากการศึกษาพบว@าในกระบวนการผลิตจะมีคาวส@วนเกิน ซ่ึง
เกิดจากใช�ปริมาณคอมปาวด�เกินความจําเปNน เม่ือศึกษาปรับปรุงลดขนาดก�อนคอมปาวด� ซ่ึงใช�การออกแบบการ
ทดลองหาปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมกับความต�องการในการผลิต โดยศึกษาท่ีแพ็กเกจ LQFP (Low profile 
quad flat package) พบว@าสามารถลดขนาดก�อนคอมปาวด�จากเดิมท่ีน้ําหนัก 13.6 g ให�เหลือน้ําหนัก 13.0 g ซ่ึง
สามารถลดต�นทุนการใช�คอมปาวด�ในการผลิตเฉลี่ย 4.41% ต@อเดือน โดยคิดเปNนเงินเฉลี่ย 49,510 บาทต@อเดือน 
คําสําคัญ: ลดต�นทุน, การออกแบบการทดลอง, สถิติ 
 

Abstract 
 Nowadays, Electronics industry has high competition whole quality and cost. One of the 
driving of the industry is IC assembly as consists a new technology, makes the IC assembly 
company is grow and expand together with the electronics industry. For some product of  IC 
assembly has a high cost both raw materials and machines to good quality and meet target 
customer’s requirement. Also there are many company that are competitors. If comparing the 
same quality, the company has lower production costs will affect to higher production profits. This 
research has studied of cost saving IC process by focus with reduce inessential raw material. After 
studied was observed the cull height which affect from over raw material. When studied to reduce 
a compound weight which used Design of Experiment find optimize compound for process by 
studied with LQFP (Low profile quad flat package), in the evaluation can reduce the compound 
weight from 13.6 g to 13.0 g. Which can save cost of the average compound price 4.41% per month 
or 49,510 Baht per month. 
Keywords: Cost saving, Design of Experiment, Statistics 
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บทนํา 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�ถือเปNนเสาหลักสําคัญในภาคการส@งออกของประเทศไทย ป>จจุบันมีมูลค@าถึง

ร�อยละ 24 ของรายได�การส@งออกของประเทศ [1] เทคโนโลยีไอซี (IC: Integrated circuit) เปNนแผงวงจรรวมท่ีใช�
ในอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ซ่ึงในป>จจุบันมีการพัฒนาไอซีให�มีขนาดเล็กลงแต@มีประสทธิภาพมากข้ึน ทําให�อุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส� เช@น โทรทัศน� โทรศัพท�มือถือ คอมพิวเตอร� มีการพัฒนาและราคาท่ีถูกลง 

ในภาคผู�ประกอบการพบว@า อุตสาหกรรมหนึ่งจะส@งเสริมอีกอุตหกรรมหนึ่งเติบโตควบคู@กันไป โดยแต@ละ
ภาคส@วนมีการแข@งขันภายในวงการเดียวกันท้ังด�านราคา คุณภาพ และการส@งมอบ เพ่ือสร�างการเปNนคู@ค�าในการ
ผลิต โดยผู�ประกอบการใดมีต�นทุนการผลิตท่ีตํ่ากว@าหรือผลิตของดีมากกว@าของเสียย@อมได�เปรียบทางการค�า จาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพบว@ามีการนําทฤษฎีการออกแบบการทดลอง (DOE) มาประยุกต�ใช�เพ่ือหาสาเหตุ
และลดของเสียในการผลิต เช@น ปฐมพงษ� หอมศรี (2557) ได�ศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส@วนฉีด
พลาสติกสําหรับชิ้นส@วนยานยนต� โดยใช�หลักการออกแบบการทดลอง (DOE) และใช�หลักการทางสถิติมาช@วยทํา
การวิเคราะห�หาสาเหตุและป>จจัยต@างๆ ท่ีส@งผลกระทบต@อคุณภาพของผลิตภัณฑ� โดยนําป>จจัยท่ีมีลําดับ
ความสําคัญมาก 3 อันดับแรกมาทําการวิเคราะห�ลักษณะข�อบกพร@องของผลกระทบพบว@า แรงดันย้ํา (Holding 
pressure) อุณหภูมิแม@พิมพ� (Mold temperature) และรอบการทํางาน (Cycle time) มีผลกระทบต@อขนาดของ
ชิ้นงานท้ังแบบ Main Effect และ Interaction จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงแก�ไขป>ญหาของโรงงานในเรื่องของ
ของเสียประเภทขนาดไม@ได�มาตรฐาน โดยการปรับค@าพารามิเตอร�ท้ัง 3 ตัวแล�วดําเนินการผลิตพบว@าสามารถลด
ปริมาณของเสียได�จากเดิม 39.05% ลดลงมาเปNน 2.78% 

งานวิจัยนี้ศึกษาการลดต�นทุนการผลิตของบริษัทอิเล็กทรอนิกส�แห@งหนึ่ง ซ่ึงเปNนโรงงานผลิตชิ้นส@วนไอซี 
และบริการทดสอบวงจรภายใน (IC assembly and test services) โดยศึกษาท่ีแพ็กเกจ LQFP (Low profile 
quad flat package) ในการผลิตไอซีได�ใช�คอมปาวด�ซ่ึงเปNนเม็ดพลาสติกในการฉีดข้ึนรูป จากการพิจารณาการ
ผลิตหลังการฉีดข้ึนรูปพบว@ามีคอมปาวด�ส@วนเกินเกิดข้ึนซ่ึงถือเปNนต�นทุนส@วนเกิน โดยงานวิจัยนี้ได�นําทฤษฎีการ
ออกแบบการทดลอง (DOE) มาประยุกต�ใช�ในการหาปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมในการผลิต 
 
อุปกรณ!และวิธีการ 
1. ศึกษาปริมาณคอมปาวด�สําหรับแพ็กเกจ LQFP ท่ีใช�ในป>จจุบัน 

1.1 ศึกษาแม@พิมพ�ท่ีใช�ในการผลิตและส@วนประกอบของข้ินงานในป>จจุบัน 

 
ภาพที่ 1 แสดงข�อมูลหลักของแม@พิมพ�สําหรับแพ็กเกจ LQFP                  

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแม@พิมพ� 
1. Runner คือ เส�นทางการไหลของคอมปาวด�ไปยัง Cavity 

2. Cavity คือ เบ�าหลอมหรือแม@พิมพ�ในการขึ้นรูป 
3. Pot plunger คือ หลุมสําหรับใส@ก�อนคอมปาวด� 
4. Pot dimension คือ ขนาดเส�นผ@านศูนย�กลางของ Pot plunger 
5. Plunger transfer คือ ตัวดันให�คอมปาวด�ไหลไปตามรันเนอร� 

6. Parting line คือ ตําแหน@งปาก Pot plunger ใช�สําหรับอ�างอิงในการฉีด 
และเปรียบเทียบคาวไฮท� (Cull height)  
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ภาพที่ 2 แสดงคาวเซ็นเตอร� (Cull center) และคาวรันเนอร� (Cull runner) 

ภาพที่ 3 แสดงส@วนประกอบของคาวเซ็นเตอร� (Cull center) 

1.2 ศึกษาคาวไฮท� (Cull height) ในแพ็กเกจป>จจุบัน 
โรงงานกรณีศึกษามีการผลิตแพ็กเกจกลุ@ม LQFP โดยแบ@งเปNน 3 กลุ@มตามขาลีดคือ 64L LQFP  80L 

LQFP และ100L LQFP ซ่ึงใช�เครื่องจักรและแม@พิมพ�ตัวเดียวกันในการผลิต โดยป>จจุบันมีการใช�ก�อนคอมปาวด�
ขนาด 18 mm x 13.6 g ในการผลิต เม่ือตรวจสอบกระบวนการผลิตโดยสุ@มพิจารณาดีไวซ� (Device) ท่ีมี
ผลกระทบต@อการใช�งานของปริมาณคอมปาวด�สูง พบว@ามีปริมาณคอมปาวด�ส@วนเกินหรือคาวไฮท� (Cull height) 
เหลือดังข�อมูลด�านล@าง 

ตารางที่ 4 ข�อมูลของคาวไฮท� (Cull height) ของตัวอย@างการพิจารณาท่ีแพ็กเกจ 64L LQFP 

 

เม่ือสุ@มพิจารณาดีไวซ� (Device) ท่ีมีผลกระทบต@อการใช�งานของปริมาณคอมปาวด�สูง พบว@ามีปริมาณ
คอมปาวด�ส@วนเกินหรือคาวไฮท� (Cull height) เฉลี่ยเท@ากับ +0.46 mm ซ่ึงคาวส@วนเกินท่ีเกิดข้ึนนี้ไม@ก@อประโยชน�
หรือจําเปNนต@อกระบวนการผลิต หากมีคาวส@วนเกินมากนั้นคือมีวัตถุดิบส@วนเกินมาก 
2. ออกแบบการทดลองหาปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมกับความต�องการในการผลิต 

ในกระบวนการผลิตป>จจุบันใช�คอมปาวด�ขนาด 18 mm x 13.6 g ในการทดลองนี้ได�ใช�ดัมม่ีเฟรม 
(Dummy frame) ซ่ึงเปNนเฟรมเปล@าท่ีไม@มีวัสดุอยู@ภายใน (ไดและลวด) ซ่ึงในกระบวนการผลิตจําเปNนต�องใช�ในบาง
กรณี เช@น เลี้ยงช็อตแม@พิมพ�หรือบาลานซ�ช็อต โดยการข้ึนรูปด�วยดัมม่ีเฟรมถือเปNนการใช�งานปริมาณความปาวด�
สูงสุด เนื่องจากในแม@พิมพ�มีเพียงเฟรมอย@างเดียว ในข้ันตอนนี้เราจะกําหนดปริมาณคอมปาวด�ท่ีน้ําหนักขนาด
ต@างๆ โดยนําก�อนคอมปาวด�ขนาดป>จจุบันมาตัดปริมาณออกเพ่ือให�ได�น้ําหนักตามต�องการด�วยการชั่ง และทดลอง
ข้ึนรูปด�วยพารามิเตอร�ท่ีกําหนด จากนั้นตรวจสอบการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� (Incomplete mold) 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของสตริปหลังขึ้นรูป 
1. คาวเซ็นเตอร� (Cull center) เปNนส@วนกลางของคาว โดยเปNนจุด
ศูนย�กลางที่คอมปาวด�ไหลออกไปยังส@วนต@างๆ ของหน�าโมลด� 

2. คาวรันเนอร� (Cull runner) เปNนส@วนที่ยืนออกมาจากคาวเซ็นเตอร� 
เปNนเส�นทางการไหลไปสู@ยูนิตในแม@พิมพ� 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของคาวเซ็นเตอร� (Cull center) 
1. ความหนาของคาว (Cull thickness) เปNนส@วนของความหนาของคาว ซ่ึง
เปNนข�อจํากัดของการออกแบบแม@พิมพ� ไม@สามารถเปล่ียนแปลงได� 
2. คาวไฮท� (Cull height) เปNนคอมปาวด�ส@วนเกินท่ีอยู@เลยความหนาของคาว
หรือเกินจาก Parting line มีความหนาบางหยืดหยุ@นได�ขึ้นอยู@กับขนาดของได
และแดพของลีดเฟรมหรือวัสดุภายใน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได� 

DAP size 134 x 134 mils Package: 64L LQFP 

 

 Cull height: 64L LQFP 

 

คอมปาวด�ขนาด: 18 mm x 13.6 g 

 

Die size 94.5 x 77.5 mils 

Die thickness 12 mils 

Cull height +0.46 mm 
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ตารางที่ 5 แสดงดัมม่ีเฟรมและนํ้าหนักคอมปาวด�ในการทดลอง 
DAP size (mils) นํ้าหนักคอมปาวด� (g) 

150 x 150 
11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 
12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 

 
กําหนดลําดับการทดลอง (Leg) โดยใช� DOE Factorial design ด�วยโปรแกรม Minitab และทําการ

ทดลองซํ้า 2 ครั้ง ได�ข�อมูลดังตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 แสดง DOE Factorial design โดยใช�โปรแกรม Minitab 
Factors:         3      Replicates:     2 
Base runs:     48     Total runs:    96 
Base blocks:   1      Total blocks:   1 
Number of levels: 12, 2, 2 
General Factorial Regression: Incomplete mold versus Weight, Pressure, Temp 

Factor   Levels   Values 
Weight 12   11.4, 11.6, 11.8, 12.0, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13.0, 13.2, 13.4, 13.6 

Pressure    2 70, 90 
Temp    2   170, 180 
   

จากตารางท่ี 7 แบ@งตัวแปรได� 3 ส@วนคือ น้ําหนักคอมปาวด� (Weight) แรงดันอัด (Pressure) และ
อุณหภูมิแม@พิมพ� (Temp) ซ่ึงตัวแปรแต@ละส@วนกําหนดค@าดังตารางข�างต�น ในการทดลองจะปรับพารามิเตอร�ข้ึนรูป
ตามค@าตัวแปรเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ�ของป>ญหาข้ึนรูปไม@สมบูรณ� 
3. นําน้ําหนักของก�อนคอมปาวด�ท่ีเลือกเข�าสู@กระบวนการผลิตด�วยการข้ึนรูปป>จจุบัน 
 หลังจากทดลองพบปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมแล�วจะนําคอมปาวด�ส@วนนั้นเข�าสู@กระบวนการผลิต
ป>จจุบันและตรวจคุณภาพตามข�อกําหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบคุณภาพด�วยสายตา (Visual inspection) ภายใต�กล�องกําลังขยายตํ่า 7X – 40X 
 (2) ตรวจสอบคุณภาพด�วยเอกซเรย� (X-ray inspection) 
 (3) ตรวจสอบด�วยดีแลมมิเนชัน (Delamination test) 
 (4) ตรวจสอบความเชื่อถือได� (Reliability test) 

           

ผลและวิจารณ!ผลการทดลอง 
1. ผลการทดลองหาปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมกับความต�องการในการผลิต 

การทดลองข้ึนรูปแบ@งออกเปNน 48 การทดลอง (Legs) ซ่ึงเปNนการทดลองซํ้า 2 ครั้ง โดยทําการตรวจสอบ
คาวไฮท� (Cull height) 6 ชิ้นต@อการทดลองเพ่ือหาค@าเฉลี่ยและทําการตรวจสอบการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�จํานวน 96 ยู
นิตต@อการทดลองซ่ึงได�ผลลัพธ�ดังตารางท่ี 8 

 
ตารางที่ 8 แสดงผลการตรวจสอบการขึ้นรูปไม@สมบูรณ�เม่ือปรับเปล่ียนปริมาณคอมปาวด�และพารามิเตอร�ขึ้นรูป 

Leg 
no. 

น้ําหนัก 
คอมปาวด� 

(g) 

พารามิเตอร� ผลการทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดลองครั้งที่ 2 

Pressure 
(kg/cm2) 

Temp 
(°C) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

1 
11.4 

70 170 -2.04 65/96 -2.04 66/96 

2 70 180 -2.04 65/96 -2.04 66/96 

ตารางที่ 6 แสดงพารามิเตอร�ขึ้นรูปในการทดลอง 
พารามิเตอร�ขึ้นรูป Low High Unit 

แรงดันอัด (Transfer pressure) 70 90 kg/cm2 
อุณหภูมิแม@พิมพ� (Mold temperature) 170 180 °C 
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Leg 
no. 

น้ําหนัก 
คอมปาวด� 

(g) 

พารามิเตอร� ผลการทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดลองครั้งที่ 2 

Pressure 
(kg/cm2) 

Temp 
(°C) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

3 
 

90 170 -2.04 65/96 -2.04 66/96 
4 90 180 -2.04 65/96 -2.04 66/96 
5 

11.6 

70 170 -2.04 65/96 -2.04 65/96 
6 70 180 -2.04 65/96 -2.04 65/96 

7 90 170 -2.04 65/96 -2.04 65/96 
8 90 180 -2.04 65/96 -2.04 65/96 
9 

11.8 

70 170 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
10 70 180 -2.02 65/96 -2.02 65/96 

11 90 170 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
12 90 180 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
13 

12.0 

70 170 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
14 70 180 -2.02 65/96 -2.02 65/96 

15 90 170 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
16 90 180 -2.02 65/96 -2.02 65/96 
17 

12.2 

70 170 -1.99 46/96 -1.99 46/96 
18 70 180 -1.99 46/96 -1.99 46/96 

19 90 170 -1.99 46/96 -1.99 46/96 
20 90 180 -1.99 46/96 -1.99 46/96 
21 

12.4 

70 170 -1.80 41/96 -1.80 41/96 
22 70 180 -1.80 41/96 -1.80 41/96 

23 90 170 -1.80 41/96 -1.80 41/96 
24 90 180 -1.80 41/96 -1.80 41/96 
25 

12.6 

70 170 -1.44 0/96 -1.44 0/96 
26 70 180 -1.44 0/96 -1.44 0/96 

27 90 170 -1.48 0/96 -1.48 0/96 
28 90 180 -1.48 0/96 -1.48 0/96 
29 

12.8 

70 170 -1.08 0/96 -1.08 0/96 
30 70 180 -1.08 0/96 -1.08 0/96 

31 90 170 -1.12 0/96 -1.12 0/96 
32 90 180 -1.12 0/96 -1.12 0/96 
33 

13.0 

70 170 -0.62 0/96 -0.62 0/96 
34 70 180 -0.62 0/96 -0.62 0/96 

35 90 170 -0.66 0/96 -0.66 0/96 
36 90 180 -0.66 0/96 -0.66 0/96 
37 

13.2 

70 170 -0.36 0/96 -0.36 0/96 
38 70 180 -0.36 0/96 -0.36 0/96 

39 90 170 -0.40 0/96 -0.40 0/96 
40 90 180 -0.40 0/96 -0.40 0/96 
41 

13.4 

70 170 +0.06 0/96 +0.06 0/96 
42 70 180 +0.06 0/96 +0.06 0/96 

43 90 170 +0.02 0/96 +0.02 0/96 
44 90 180 +0.02 0/96 +0.02 0/96 
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Leg 
no. 

น้ําหนัก 
คอมปาวด� 

(g) 

พารามิเตอร� ผลการทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดลองครั้งที่ 2 

Pressure 
(kg/cm2) 

Temp 
(°C) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

ค@าเฉล่ีย  
คาวไฮท� 
(mm) 

ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
(unit) 

45 

13.6 

70 170 +0.42 0/96 +0.42 0/96 
46 70 180 +0.42 0/96 +0.42 0/96 
47 90 170 +0.38 0/96 +0.38 0/96 
48 90 180 +0.38 0/96 +0.38 0/96 

 

            จากการวิเคราะห�ผลของการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� (Incomplete mold) ด�วย DOE Factorial design ใน
โปรแกรม Minitab โดยกําหนดค@า confidence level for all intervals ท่ี 95% พบว@าน้ําหนักคอมปาวด� 
(Weight) มีค@า P-Value < 0.5 นั้นคือน้ําหนักคอมปาวด�มีนัยสําคัญกับการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�หรือการเปลี่ยนแปลง
ของน้ําหนักคอมปาวด�จะมีผลโดยตรงกับการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� ขณะท่ีแรงดันอัด (Pressure) และอุณหภูมิแม@พิมพ� 
(Temp) มีค@า P-Value > 0.5 นั้นคือแรงดันอัดและอุณหภูมิแม@พิมพ�ไม@มีนัยสําคัญกับการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�หรือ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรท้ังสองไม@มีผลโดยตรงกับการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� ดังแสดงในภาพท่ี 4 

  

 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดง Multilevel factorial design                                             ภาพที่ 5 แสดง Interaction plot for incomplete mold 

จากภาพท่ี 5 แสดงกราฟความสัมพันธ�ของการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� พบว@าตัวแปรหลักท่ีทําให�เกิดการข้ึนรูป
ไม@สมบูรณ�คือ น้ําหนักคอมปาวด� (Weight) ซ่ึงแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโดยมีความชันในกราฟความสัมพันธ� 
ขณะท่ีขณะท่ีแรงดันอัด (Pressure) และอุณหภูมิแม@พิมพ� (Temp) ไม@มีผลต@อการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�ซ่ึงไม@แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงโดยไม@มีความชันในกราฟความสัมพันธ� 

จากผลการทดลองพบว@าท่ีน้ําหนักคอมปาวด�ช@วง 11.4 g – 12.4 g จะมีคาวไฮท� (Cull height) ท่ี -2.04 
mm ถึง -1.80 mm และเกิดการข้ึนรูปไม@สมบูรณ� โดยบ@งบอกถึงปริมาณคอมปาวด�ไม@เพียงพอต@อการข้ึนรูปซ่ึง
ขนาดของการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�นี้จะลดลงเม่ือน้ําหนักคอมปาวด�เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีน้ําหนักคอมปาวด�ช@วง 12.6 g – 
13.6 g จะมีคาวไฮท� (Cull height) ท่ี -1.48 mm ถึง +0.42 mm และไม@พบป>ญหาการข้ึนรูปไม@สมบูรณ�ซ่ึงบ@ง
บอกถึงปริมาณคอมปาวด�เพียงพอต@อการข้ึนรูป ดังนั้นปริมาณคอมปาวด�ท่ีเพียงพอต@อการข้ึนรูปเม่ือทําการข้ึนรูป
สมบูรณ�แล�วจะต�องมีคาวไฮท� (Cull height) ไม@ตํ่ากว@า -1.48 mm ซ่ึงคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมในการผลิตคือช@วง 
12.6 g – 13.6 g 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการตรวจสอบการขึ้นรูปไม@สมบูรณ� 
 ขึ้นรูปไม@สมบูรณ� ขึ้นรูปสมบูรณ� 

ตรวจภายใต�กล�อง
กําลังขยายตํ่า  
7X – 40X 

 

 

 

 

น้ําหนักคอมปาวด� 11.4 g                                                              12.4 g 12.6 g                                                              13.6 g 

Cull Height -2.04 mm                                                    -1.80 mm -1.48 mm                                                   +0.42 mm 

 

 ในการทดลองใช�ดัมม่ีเฟรมข้ึนรูปร@วมกับน้ําหนักคอมปาวด�ตามกําหนด พบว@าคอมปาวด�ท่ีน้ําหนัก 12.6 g 
- 13.6 g มีความเหมะสมในการใช�งาน แต@เม่ือพิจารณาถึงการผลิตและการควบคุมวัตถุดิบจะมีการควบคุมน้ําหนัก
คอมปาวด� ±0.4 g ซ่ึงเปNนช@วงความปลอดภัยในการใช�วัตถุดิบ ดังนั้นปริมาณคอมปาวด�ท่ีเหมาะสมในการผลิตและ
การสั่งซ้ือจะพิจารณาเลือกท่ีน้ําหนัก 13.0 g โดยมีการควบคุมค@าตํ่าและสูงของน้ําหนักคอมปาวด�คือช@วง 12.6 g – 
13.4 g ท้ังนี้เพราะในกระบวนการผลิตก�อนคอมปาวด�ทางแหล@งผลิตไม@สามารถควบคุมให�มีน้ําหนักตามต�องการได�
ทุกก�อน ดังนั้นในกรณีท่ีก�อนคอมปาวด�เปNนค@าตํ่าสุดเม่ือใช�ในการผลิตก็จะไม@ส@งผลต@อป>ญหาด�านคุณภาพ 
2. ผลการทดลองนําน้ําหนักของก�อนคอมปาวด�ท่ีเลือกเข�าสู@กระบวนการผลิตด�วยพารามิเตอร�ป>จจุบัน 
 อุตสาหกรรมการผลิตมีหลายดีไวซ� (Device) โดยมีส@วนประกอบภายใน (Bonding) และวัตถุดิบ (Raw 
material) ท่ีแตกต@างกัน การทดลองครั้งนี้ได�เลือกคอมปาวด�ค@าตํ่าสุดคือ 12.6 g โดยนําเข�าสู�กระบวนการผลิตและ
พิจารณาถึงอัตราส@วนของขนาดไดต@อแดพ (Die to DAP ratio)  ซ่ึงใช�อัตราส@วนขนาดใหญ@ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กในการทดลองเพ่ือให�มีปริมาณของวัสดุภายในแม@พิมพ�ท่ีแตกต@างกันและให�ครอบคลุมทุกแพ็กเกจคือ 64L 80L 
และ100L LQFP โดยการทดลองแบ@งออกเปNน 9 การทดลอง (Legs) โดยในการทดลองมีการควบคุมใช�วัตถุดิบชนิด
เดียวกัน คือ  
  (1) Epoxy type  : EP-01 
  (2) Wire type/size : Au / 1.0 mil 
  (3) Compound  : EME-01 
 ทําการข้ึนรูปด�วยแม@พิมพ� (Mold cavity) และพารามิเตอร�ตัวเดียวกัน คือ 
  (1) แรงดันอัด (Transfer pressure)   : 80 kg/cm2   
  (2) อุณหภูมิแม@พิมพ� (Mold temperature)  : 175 °C 

      
     ตารางที่ 10 แสดงภาพส@วนประกอบภายใน (Bonding) ของ 9 การทดลอง (Legs) 

LQFP-64-1 LQFP-64-2 LQFP-64-3 LQFP-80-1 LQFP-80-2 LQFP-80-3 LQFP-100-1 LQFP-100-2 LQFP-100-3 

         
 
 ตารางท่ี 10 แสดงส@วนประกอบภายในท่ีใช�ในการทดลอง เม่ือมีวัสดุภายในท่ีแตกต@างกันย@อมทําให�เกิด
ความต�องการในการใช�ปริมาณคอมปาวด�ท่ีต@างกัน ในส@วนนี้จะช@วยสรุปผลว@าคอมปาวด�ท่ีเลือกมีความเหมาะสมใน
กระบวนการผลิต เนื่องจากเปNนการทดลองท่ีจําลองการใช�งานจริงในการผลิตซ่ึงแสดงผลการทดลองดังตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 แสดงข�อมูลและผลการทดลองของ 9 การทดลอง (Legs) 

   หมายเหตุ. ทดลองข้ึนรูปและตรวจสอบคุณภาพจํานวน 96 ยูนิตต@อการทดลอง (Leg) 
 

 จากการทดลองนําคอมปาวด�ค@าตํ่าสุด 12.6 g ซ่ึงเปNนค@าตํ่าสุดในช@วง 12.6 g – 13.4 g เข�าสู�กระบวนการ
ผลิตป>จจุบันพบว@าไม@มีป>ญหาทางด�านคุณภาพและผ@านการทดสอบความเชื่อถือได� (Reliability test) ทุกการ
ทดลอง (Legs) นั้นหมายความว@าคอมปาวด�น้ําหนัก 13.0 g (±0.4 g) สามารถนํามาใช�ในการผลิตแทนน้ําหนักเดิม 
13.6 g ได� ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบทางการผลิตจะสามารถลดต�นทุนลงได� 0.6 g 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและทดลองพบว@าแพ็กเกจ LQFP (Low profile quad flat package) สามารถลด
วัตถุดิบคอมปาวด�จากเดิมท่ีใช� 18 mm x 13.6 g ลงไปท่ี 18 mm x 13.0 g ซ่ึงเปNนการลดต�นทุนการผลิตลงไป 
0.6 g เม่ือพิจารณาในส@วนของการผลิตและค@าใช�จ@ายในส@วนของต�นทุนคอมปาวด�สามารถลดต�นทุนลง ดังแสดง
ในตารางท่ี 12 และ 13 

ตารางที่ 12 แสดงข�อมูลเปรียบเทียบปริมาณคอมปาวด�ที่ใช�ในการผลิตต@อหน@วยของแพ็กเกจ LQFP 

 
ตารางที่ 13 แสดงข�อมูลเปรียบเทียบปริมาณคอมปาวด�และต�นทุนราคาคอมปาวด�ที่ใช�ในการผลิตต@อเดือนของแพ็กเกจ LQFP 

ป� 
2561 

ปริมาณการใช�คอมปาวด� ราคาคอมปาวด� 

น้ําหนัก 13.6 g 
(kg) 

น้ําหนัก 13.0 g 
(kg) 

ส@วนต@าง 
(kg) 

น้ําหนัก 13.6 g 
(บาท) 

น้ําหนัก 13.0 g 
(บาท) 

ส@วนต@าง 
(บาท) 

มกราคม 3401.02 3250.98 150.05 1354252 1294506 59746 

กุมภาพันธ� 3121.03 2983.34 137.69 1242763 1187935 54828 

มีนาคม 4991.80 4771.57 220.23 1987683 1899991 87692 

เมษายน 4402.24 4208.02 194.22 1752926 1675591 77335 

พฤษภาคม 2546.18 2433.84 112.33 1013861 969132 44729 

มิถุนายน 2241.03 2142.16 98.87 892354 852985 39369 

กรกฎาคม 2932.93 2803.53 129.39 1167861 1116338 51523 

สิงหาคม 1783.13 1704.46 78.67 710025 678700 31325 

กันยายน 1616.62 1545.29 71.32 643720 615321 28399 

ตุลาคม 2149.23 2054.41 94.82 855800 818044 37756 

Leg 
no. 

Package Device Bonding 
Die/DAP 

(%) 
Visual 

inspection 
X-ray 

inspection 
Delamination 

test 
Reliability 

1 64L LQFP LQFP-64-1 LQFP-64-1 80.18 Passed Passed Passed Passed 
2 64L LQFP LQFP-64-2 LQFP-64-2 54.44 Passed Passed Passed Passed 

3 64L LQFP LQFP-64-3 LQFP-64-3 30.18 Passed Passed Passed Passed 
4 80L LQFP LQFP-80-1 LQFP-80-1 79.31 Passed Passed Passed Passed 
5 80L LQFP LQFP-80-2 LQFP-80-2 50.67 Passed Passed Passed Passed 
6 80L LQFP LQFP-80-3 LQFP-80-3 32.72 Passed Passed Passed Passed 

7 100L LQFP LQFP-100-1 LQFP-100-1 89.5 Passed Passed Passed Passed 
8 100L LQFP LQFP-100-2 LQFP-100-2 55.28 Passed Passed Passed Passed 
9 100L LQFP LQFP-100-3 LQFP-100-3 23.28 Passed Passed Passed Passed 

การผลิต  
Unit (s)  

ปริมาณการใช�คอมปาวด� น้ําหนักส@วนต@าง 

ขนาดเดิม (13.6 g) ขนาดใหม@ (13.0 g) 0.6 g 
1 Kunits 850 g 812.5 g 37.5 g 
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ป� 
2561 

ปริมาณการใช�คอมปาวด� ราคาคอมปาวด� 

น้ําหนัก 13.6 g 
(kg) 

น้ําหนัก 13.0 g 
(kg) 

ส@วนต@าง 
(kg) 

น้ําหนัก 13.6 g 
(บาท) 

น้ําหนัก 13.0 g 
(บาท) 

ส@วนต@าง 
(บาท) 

พฤศจิกายน 1939.28 1853.72 85.56 772200 738132 34068 

ธันวาคม 2695.61 2576.68 118.92 1073363 1026009 47354 

เฉล่ีย 2818.34 2694.00 124.34 1122234 1072724 49510 
                  หมายเหตุ. พิจารณาต�นทุนราคาคอมปาวด�ต@อกิโลกรัมที่ 398.19 บาท/kg 
 

จากการพิจารณาการผลิตโดยเทียบการผลิตในป� พ.ศ. 2561 และเทียบราคาคอมปาวด�ท่ี 398.19 
บาท/kg พบว@าสามารถลดต�นทุนการผลิตเฉลี่ย 4.41% ต@อเดือน โดยคิดเปNนเงินเฉลี่ย 49,510 บาทต@อเดือน ดัง
กราฟแสดงในภาพท่ี 6 และ7 

ภาพที่ 6 แสดงกราฟเปรียบเทียบราคาต�นทุนของคอมปาวด�ระหว@าง 13.6 g กับ 13.0 g   ภาพที่ 7 แสดงกราฟส@วนต@างในการลดต�นทุนคอมปาวด� (บาท) 
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การพัฒนาและประยุกต์ใช้สลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel เพื่อบ้าบัดน ้าเสียปนเปื้อนน ้ามัน 
Development and Application of Sludge Immobilized on Aquaporousgel for Oily 

Wastewater Treatment 
วรรณิภา  ธูปทอง1, ณิชากร คอนดี1* 

Wannipa Thoopthong1, Nichakorn Khondee1* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันโดยสลัดจ์ตรึง บน

Aquaporousgel  จากการทดลองตรึงสลัดจ์จากหลายแหล่งพบว่าแหล่งสลัดจ์ที่เหมาะสม คือ     สลัดจ์จาก
ระบบบ้าบัดน้้าเสียของตลาดชุมชน และปริมาณโฟมตรึงสลัดจ์ที่เหมาะสม  คือ  0.3 กรัมต่อลิตร  สลัดจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel สามารถบ้าบัดซีโอดีได้สูงที่สุด  คือ  97  เปอร์เซ็นต์  ภายใน  72  ชั่วโมง  ซึ่งสูงกว่าสลัดจ์
อิสระที่มีประสิทธิภาพการบ้าบัดซี โอดี เท่ากับ  4 4  เปอร์ เซ็นต์   จากนั้นจึ งทดลองตรึงสลัดจ์บน 
Aquaporousgel  และบ้าบัดน้้าเสียชุมชนในถังปฏิกรณ์แบบ  Internal  loop  airlift  bioreactor  ที่น้้าเสีย
ชุมชนที่มีค่าซีโอดีประมาณ  720  มิลลิกรัมต่อลิตร  สลัดจ์ตรึงสามารถบ้าบัดซีโอดีได้สูงถึง  83  เปอร์เซ็นต์ 
ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเพ่ิมความเข้มข้นซีโอดี เป็น  1 ,143  มิลลิกรัมต่อลิตร  พบว่าสลัดจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel สามารถบ้าบัดซีโอดีได้ 84 เปอร์เซ็นต์ ภายใน  72 ชั่วโมง  แต่พบการหลุดของสลัดจ์ออก
จาก Aquaporousgel นอกจากนี้ยังได้ทดลองบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันพืช 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีค่าซีโอ
ดี 960 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า สลัดจ์ตรึงสามารถลดซีโอดีลงได้สูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 24 ชั่วโมง ดังนั้น
จึงมีแนวโน้มที่จะเติมสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel ไปลงในระบบบ้าบัดน้้าเสียจริงที่มีการปนเปื้อนน้้ามันได้   
ค้าส้าคัญ: สลัดจ์, Internal loop airlift bioreactor, น้้าเสียปนเปื้อนน้้ามัน 
 

Abstract 
This study investigated the efficiency of oily wastewater treatment by sludge 

immobilized on Aquaporousgel. Among various sludge sources, it was found that the optimum 
sludge was obtained from community market wastewater treatment plant and the optimum 
immobilized sludge dosage was 0.3 g/L. Aquaporousgel immobilized sludge could treat COD 
up to 97% within 72 h, which higher than 44% COD removal of wastewater treatment by free 
sludge. Then, the Aquaporousgel was used for sludge immobilizing and wastewater treatment 
in Internal loop airlift bioreactor. At wastewater containing COD of 720 mg/L, Aquaporousgel 
immobilized sludge could treat COD up to 83% within 24 h. When the COD of wastewater was 
increased to 1,143 mg/L, Aquaporousgel immobilized sludge could treat COD up to 84% within 
72 h. However, it was found the detachment of sludge from Aquaporousgel and outgrown 
resulting to the higher turbidity. Moreover, there was the treatment of wastewater containing 
200 mg/L of vegetable oil with COD of 960 mg/L and found that immobilized sludge could 
reduce COD up to 84% within 24 h. Thus, it has the potential of adding Aquaporousgel 
immobilized sludge for real oily wastewater treatment. 
Keywords: Sludge, Internal loop airlift bioreactor, Oily wastewater  
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บทน้า 
ในปัจจุบันมีปัญหาน้้าเสียชุมชนที่เพ่ิมขึ้นจากประชากรที่เพ่ิมข้ึน และเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ใน

ชุมชนมักก่อให้เกิดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามัน เช่น น้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจ้าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน  และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ  ได้แก่  น้้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและช้าระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลาย
ภายในครัวเรือน  และอาคารประเภทต่างๆ  เป็นต้น  รวมถึงน้้าเสียที่เกิดจากห้างสรรพสินค้า  โรงแรม  ปริมาณ
น้้าเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน  อาคาร  จะมีค่าประมาณร้อยละ  80  ของปริมาณน้้าใช้  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2560)  และลักษณะของน้้าเสียจะเป็นไปตามลักษณะกิจกรรมนั้น ๆ  เช่น น้้าเสียที่เกิดจากตลาดอาจจะมีน้้ามัน
จากการประกอบอาหารปนเปื้อนมาด้วย  น้้าเสียชุมชนเป็นน้้าเสียที่ไม่มีสารพิษเจือปน  โดยมากมีสารอินทรีย์ที่
เป็นองค์ประกอบหลัก  เนื่องจากเป็นน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของประชาชนในชุมชน  ส่วนใหญ่น้้าเสียเหล่านี้
จะถูกชะล้างด้วยสารท้าความสะอาด ท้าให้น้้าเสียอยู่ในรูปอิมัลชัน จึงไม่สามารถแยกได้ด้วยถังดักไขมันทั่วไป 
จึงจ้าเป็นต้องหาวิธีบ้าบัดแบบอื่น โดยทั่วไประบบบ้าบัดน้้าเสียจะเป็นระบบบ้าบัดทางชีวภาพที่ใช้เซลล์อิสระใน
การบ้าบัดน้้าเสีย  เช่น  ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์  (Completely  Mixed  Activated  Sludge:  
CMAS) (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  ซึ่งเซลล์อิสระนี้อาจไม่สามารถรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  (Shock Load)  ได้ดี  จึงได้มีความสนใจใช้เทคนิคการตรึงเซลล์เข้ามาในระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยการ
ตรึงเซลล์  (immobilization)  หมายถึง  การเกาะติดของเซลล์จุลินทรีย์บนวัสดุ  ซึ่งเกิดโดยสมบัติเฉพาะของ
เซลล์และการท้าให้เซลล์ตรึงอยู่บนวัสดุ  (Conen, 2001)  เป็นการเก็บรักษาเซลล์  ป้องกันและคงความสามารถ
ของเซลล์ไว้  และช่วยปกป้องเซลล์จากความเป็นพิษของสารพิษมากข้ึนกว่าการใช้เซลล์อิสระ (Karal & 
Robertson, 1989)    ข้อดีของเซลล์ตรึง  คือ  เซลล์มีเสถียรภาพมากกว่าเซลล์อิสระ  สามารถน้าเซลล์กลับมา
ใช้ซ้้าและต่อเนื่องกันได้หลายครั้ง  ซึ่งการตรึงเซลล์เป็นหนึ่งวิธีในการบ้าบัดน้้าเสีย และดีกว่าการบ้าบัดน้้าเสีย
โดยใช้เซลล์อิสระ ส้าหรับวัสดุตรึงเซลล์ที่มีการศึกษาในหลายงานวิจัย  เช่น  ไคโตซาน  และพอลิยูริเทนโฟม  
(Khondee et al., 2012)  มีการบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันโดยแบคทีเรียตรึงบนไคโตซานในถังปฏิกรณ์แบบ
อากาศยก  ผลการทดลองพบว่าระบบบ้าบัดแบบถังปฏิกรณ์แบบอากาศยกชนิดที่มี  draft  tube  อยู่ภายใน  
สามารถท้าให้แบคทีเรียตรึงบนไคโตซานฟุ้งกระจายได้ทั่วถึง  สามารถท้างานได้นานมากกว่า  70  วัน  มี
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้ามันและซีโอดีได้ประมาณ  85%  และ  73%  ตามล้าดับ  เมื่อมีการทดลองแบบการ
รับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วที่มีความเข้มข้นของน้้ามันสูง ก็สามารถคงประสิทธิภาพการ
บ้าบัดได้  เนื่องจากไคโตซานจะเป็นตัวกลางให้แบคทีเรียมาเกาะเพ่ือย่อยสลายน้้ามัน  และยังมีความสามารถใน
การดูดซับน้้ามันดี (พลิศา, 2559)  ได้ศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของไขมันและน้้ามันในบ่อดักไขมันโดย
แบคทีเรียตรึงบนพอลิยูริเทนโฟม  ผลการทดลองพบว่ามีแบคทีเรีย  3  สายพันธุ์ คือ Bacillus  thuringiensis  
สายพันธุ์  SBO1,  Bacillus subtilis  สายพันธุ์  UBBO1 และ Paenibacillus  elgii  RO3  มีประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายน้้ามันปาล์มมากกว่า  80% เมื่อน้าแบคทีเรียผสมทั้ง  3  สายพันธุ์มาตรึงบนพอลิยูริเทนโฟมพบว่า
แบคทีเรียตรึงสามารถย่อยสลายไขมันในน้้าเสียสังเคราะห์ที่อัตรา  0.32  กรัมน้้ามันต่อกรัมแบคทีเรียต่อชั่วโมง  
และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียโดยใช้น้้าเสียจริงจากร้านอาหารที่มีความเข้มข้นของไขมัน 
1,200 -3,000  มิลลิกรัมต่อลิตร  ในบ่อดักไขมันจ้าลองมีปริมาตร  4  ลิตร  และระยะเวลาในการกักเก็บ  12  
ชั่วโมง พบว่าชุดการทดลองที่เติมแบคทีเรียตรึงและอากาศ  มีประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมัน  61%  ใน
ระยะเวลา  21  วัน  และสามารถลดค่าบีโอดีและซีโอดีได้  38%  และ  39%  ตามล้าดับ  จะเหน็ได้ว่าการตรึง
เซลล์แบบเกาะติดบนพ้ืนผิวของวัสดุต่างๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียได้   จึงท้าให้งานวิจัยนี้
สนใจใช้  Aquaporousgel  ซึ่งเป็นโฟมชนิดพอลิยูริเทนโฟมจากบริษัท  Nisshinbo  ประเทศญี่ปุ่น  ที่มีการ
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ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีท้าให้มีคุณสมบัติจมตัวได้ จึงสามารถฟุ้งกระจายในน้้าเสียได้ดีกว่าพอลิยูริเทนโฟม
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพ้ืนผิวแบบไม่ชอบน้้าท้าให้เหมาะกับการเกาะติดของจุลินทรีย์ได้อย่างดี  มีรูพรุนค่อนข้าง
สูง  สามารถใช้ซ้้าได้ จึงมีความน่าสนใจในการน้าวัสดุนี้มาใช้ทดลองตรึงสลัดจ์เพ่ือบ้าบัดน้้าเสีย  นอกจากนี้
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนจะนิยมใช้ถังปฏิกรณ์แบบเติมอากาศซึ่งท้าให้ฟุ้งกระจายในอากาศและกวนผสมในถัง
เกิดข้ึนไม่ทั่วถึง  งานวิจัยนี้สนใจถังปฏิกรณ์แบบ  Internal  loop  airlift  bioreactor  เนื่องจากสลัดจ์ตรึงใน
ถังสามารถฟุ้งกระจายได้ทั่วถึงจากการที่อากาศไหลไปในทิศทางเดียวกัน  

งานวิจัยนี้จะน้า  Aquaporousgel  มาใช้เป็นวัสดุตรึงสลัดจ์เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ โดยจะ
ทดลองหาแหล่งสลัดจ์และและปริมาณสลัดจ์ตรึงที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย
สังเคราะห์ซีโอดีสูงทั้งที่มีและไม่มีการปนเปื้อนของน้้ามันพืชโดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel ในถังปฏิกรณ์
แบบ  Internal  loop  airlift  bioreactor                   

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. Aquaporousgel 

วัสดุตรึงสลัดจ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ Aquaporousgel จากบริษัท Nisshinbo Chemical Inc.             
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณสมบัติเด่นที่จมตัวในน้้าไม่เหมือนกับโพลียูรีเทนโฟมทั่วไป และมี Water holding 
capacity 1.9 กรัมต่อกรัม  

 
2. แหล่งสลัดจ์ 

สลัดจ์ที่ใช้ในงานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 2 แหล่ง 
คือ สลัดจ์จากระบบบ้าบัดแบบ MBR (Membrane Bio Reactor) และสลัดจ์จากระบบบ้าบัดน้้าเสียของตลาด
ชุมชน  
 
3. การตรึงสลัดจ์บน Aquaporousgel 

น้้าเสียจากแต่ละแหล่งจะน้ามาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วเติม
สลัดจ์ความเข้มข้น 3 กรัมต่อลิตร ลงในฟลาสที่มนี้้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี 554 มิลลิกรัมต่อลิตร (สูตรน้้าเสีย
สังเคราะห์ปริมาตร 1 ลิตร ประกอบด้วย โซเดียมอะซเิตรต (CH3COONa.3H2O) 628 มิลลิกรัม น้้าตาล
ทรายขาว ตราวังขนาย 46.3 มิลลิกรัม แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) 120.18  มิลลิกรัม โพแทสเซียมได
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 27.17 มิลลิกรัม ไดโพแทสเซียมฟอสเฟต (K2HPO4) K2HPO4 34.72 มิลลิกรัม 
ยีสต์ (Yeast) 125 มิลลิกรัม เปปโตน (Peptone) 187.5 มิลลิกรัม แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (CaCl2.2H2O) 
CaCl2.2H2O  106 มิลลิกรัม แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O) 61 มิลลิกรัม Trace element 
5 มิลลิลิตร โดย Trace element ประกอบด้วย กรดบอริก (H3BO3) 10 มิลลิกรัม คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮ
เดรต (CuSO4.5H2O) 10  มิลลิกรัม ซิงค์ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (ZnSO4.7H2O) 10 มิลลิกรัม คอปเปอร์ซัล               
เฟตเพนตะไฮเดรต (CuSO4.5H2O) 10 มิลลิกรัม แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต (MnSO4.H2O) 10 มิลลิกรัม
แอมโมเนียมโมลิบเดตเตตระไฮเดรต ((NH4)2Mo7O24.4H2O) 11 มิลลิกรัม เฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 
(FeSO4.7H2O) 10 มิลลิกรัม ปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร) (Zhou et al., 2015) จากนั้นน้าน้้าเสียสังเคราะห์ไป
นึ่งฆ่าเชื้อท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาท ีทีมี่ Aquaporousgel 0.7159 กรัมต่อลิตร จากนั้น
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น้าไปเขย่าที่ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 วนั แล้วจึงแยก Aquaporousgel ที่มีสลัดจ์ตรึงอยู่ไป
ใช้บ้าบัดน้้าเสียต่อไป 
 
4. การศึกษาหาแหล่งและปริมาณสลัดจ์ตรึง Aquaporousgel ที่เหมาะสม 
 การทดลองนี้จะน้าสลัดจ์ทั้งจากระบบบ้าบัดแบบ MBR (Membrane bioreactor) และสลัดจ์จาก
ระบบบ้าบัดน้้าเสียของตลาดชุมชนมาตรึงบน Aquaporousgel ตามกระบวนการในข้อ 3 แล้วจึงทดลองบ้าบัด
น้้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี 554 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแปรผันปริมาณสลัดจ์ตรึงที ่0.1 0.3 และ 0.7 กรัมต่อ
ลิตร เขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ซีโอดีและจ้านวน
จุลินทรีย์วันละ 1 ครั้ง 
 
5. การศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์โดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel 
 แหล่งสลัดจ์และปริมาณสลัดจ์ตรึงที่เหมาะสมในการทดลองนี้จะคัดเลือกจากข้อ 4 โดยแบ่งชุดการ
ทดลองต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสลัดจ์ตรึงกับชุดควบคุม ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก ่                
1) สลัดจ์ตรึง Aquaporousgel 2) สลัดจ์อิสระ 3) น้้าเสียสังเคราะห์ที่ไม่เติมสลัดจ์ และ 4) Aquaporousgel ไม่
ตรึงสลัดจ์ ท้าการทดลองในฟลาสโดยเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เก็บตัวอย่างวิเคราะห์
ซีโอดีและจ้านวนจุลินทรีย์ที่ 0, 2, 4, 8, 12, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง      
 
6. การบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์โดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel ในถังปฏิกรณ์แบบ  Internal  loop  airlift  
bioreactor 
 การทดลองนี้เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในถังปฏิกรณ์แบบ  Internal  loop  airlift  
bioreactor โดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการบ้าบัดน้้า
เสีย ถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor มีขนาด 1,000 มิลลิลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางถัง                       
9 เซนติเมตร ถังสูง 25 เซนติเมตร ท่อภายในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร และสูง 14 เซนติเมตร สภาวะการ
ท้างานจะมีอัตราการเติมอากาศ 1 ลิตรต่อนาที Working Volume เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร ใช้ปริมาณสลัดจ์
ตรึงที่เหมาะสมจากข้อ 4 โดยจะทดลองบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี 720 และ 1,143 มิลลิกรัมต่อลิตร 
รวมทั้งทดลองบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ปนเปื้อนน้้ามันพืช 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่มีซีโอดี 960 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(จ้าลองการปนเปื้อนน้้ามันด้วยวิธีเช่นเดียวกับ (Khondee et al., 2012) เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ซีโอดีทุกวัน และ
เก็บสลัดจ์ตรึงบนโฟมก่อนและหลังบ้าบัดไปนับจ้านวนจุลินทรีย์  

        
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การศึกษาหาแหล่งและปริมาณสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel ที่เหมาะสม     

จากการเปรียบเทียบแหล่งของสลัดจ์และแปรผันปริมาณ Aquaporousgel ตรึงสลัดจ์พบว่ามีเพียง
สลัดจ์ MBR ตรึงบน Aquaporousgel 0.7 กรัมต่อลิตร และสลัดจ์ตลาดชุมชนตรึงบน Aquaporousgel 0.3 
กรัมต่อลิตร ที่สามารถบ้าบัดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ของการบ้าบัด (ภาพที่ 3) โดยเมื่อพิจารณาที่จ้านวน
จุลินทรีย์ใน Aquaporousgel พบว่ามีปริมาณใกล้เคียงกันของทุกแหล่งสลัดจ์และปริมาณสลัดจ์ตรึง ทั้งนี้
เนื่องจากสลัดจ์จากตลาดชุมชน (ภาพท่ี 4) ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยนี้สนใจน้าสลัดจ์ตรึงไปบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อน
น้้ามันจึงเลือกสลัดจ์จากตลาดชุมชนที่มีแนวโน้มในการสัมผัสกับน้้ามันจากกิจกรรมในตลาดไปใช้ในการทดลอง
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ต่อไป นอกจากนี้ปริมาณท่ีเหมาะสมของ Aquaporousgel ตรึงสลัดจ์ตลาดชุมชน นั่นคือ 0.3 กรัมต่อลิตร                
ซ่ึงน้อยกว่า Aquaporousgel ตรึงสลัดจ์ MBR จึงเป็นการลดต้นทุนในการบ้าบัดอีกด้วย 

 

  
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการบ้าบดัซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่า
ซีโอดีเริ่มต้น 554 มิลลิกรมัต่อลิตร โดยสลัดจต์รึงบน 
Aquaporousgel 0.1 0.3 และ 0.7 กรัมต่อลติร เขย่าที่ความเร็ว 
120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 4 จ้านวนจุลินทรีย์หลังการบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์
ที่มีค่าซีโอดเีริ่มต้น 554 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสลดัจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel 0.1 0.3 และ 0.7 กรัมต่อลิตร เขย่าที่
ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส 

 
2. การศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์โดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel  

การทดลองนี้เป็นการยืนยันประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี 554 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยสลัดจ์ที่ตรึงบน Aquaporousgel เปรียบเทียบกับชุดควบคุมต่างๆ ได้แก่ การดูดซับด้วย Aquaporousgel 
การบ้าบัดด้วยสลัดจ์อิสระ และการลดลงของซีโอดีด้วยกระบวนการทางกายภาพ พบว่าสลัดจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel สามารถลดซีโอดีได้ต่้ากว่ามาตรฐาน (มาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยซีโอดีไม่
เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) ภายใน 24 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีได้สูงที่สุด คือ                          
97 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณซีโอดีคงเหลือ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คือ สลัดจ์อิสระ มีประสิทธิภาพการ
บ้าบัด ซีโอดีเท่ากับ 44 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณซีโอดีคงเหลือ 308 มิลลิกรัมต่อลิตร สุดท้ายน้้าเสียสังเคราะห์ที่ไม่
เติมสลัดจ์ และ Aquaporousgel ไม่ตรึงไม่มีประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดี (ภาพที่ 5) การที่สลัดจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel มีประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีที่ดีกว่าสลัดจ์อิสระ เป็นเพราะสลัดจ์ตรึงสามารถเข้าถึงสาร
มลพิษได้ง่ายกว่าสลัดจ์อิสระ โดยสลัดจ์จะถูกตรึงอยู่บน Aquaporousgel จากนั้น Aquaporousgel จะท้า
หน้าที่ดูดซับสารมลพิษเข้ามา ท้าให้จุลินทรีย์ที่ถูกตรึงใน Aquaporousgel สัมผัสและย่อยสลายสารมลพิษได้
ง่ายยิ่งขึ้น แต่สลัดจ์อิสระจะลอยในน้้าอย่างกระจัดกระจายท้าให้เข้าถึงสารมลพิษได้ยากกว่า จึงมีประสิทธิภาพ
การบ้าบัดซีโอดีที่ต่้ากว่าสลัดจ์ตรึง และเมื่อศึกษาจ้านวนแบคทีเรียของสลัดจ์ตรึงและสลัดจ์อิสระก่อนและหลัง
การบ้าบัดซีโอดี เป็นเวลา 4 วัน พบว่า จ้านวนแบคทีเรียในสลัดจ์อิสระก่อนและหลังบ้าบัดไม่ลดลง ในขณะที่
จ้านวนแบคทีเรียในสลัดจ์ตรึงกลับลดลงแต่ทว่าพบจุลินทรีย์เจริญเพิ่มขึ้นในน้้าเสียถึง 3106 CFU/มิลลิลิตร 
(ภาพที่ 6) ซึ่งเกิดจากการที่แบคทีเรียหลุดออกจากโฟมแล้วไปเจริญเติบโตต่อเป็นสลัดจ์อิสระ ดังนั้นการบ้าบัด
น้้าเสียโดยสลัดจ์ตรึงจึงเป็นการท้างานร่วมกันระหว่างจุลินทรีย์ในสลัดจ์ที่ถูกตรึงและสลัดจ์อิสระ  
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ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์
ที่มีค่าซีโอดีเริ่มต้น 554 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสลัดจ์จาก
ตลาดตรึงบน Aquaporousgel 0.3 กรัมต่อลิตร เขย่าที่
ความเร็ว 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 6 จ้านวนแบคทีเรียก่อนและหลังการบ้าบดัซีโอดี
เริ่มต้น 554 มลิลิกรัมต่อลิตร โดยสลัดจ์จากตลาดตรึงบน 
Aquaporousgel 0.3 กรัมต่อลติร เขย่าที่ความเร็ว 120 
รอบต่อนาที อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 

 
3. บ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor โดยสลัดจ์ตรึงบน

Aquaporousgel 
การทดลองนี้เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift 

bioreactor โดยสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการบ้าบัดน้้า
เสีย ทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ การบ้าบัดน้้าเสียที่มีค่าซีโอดีปานกลางเพ่ือทดสอบการบ้าบัดน้้าเสียที่
พบได้ทั่วไป การบ้าบัดน้้าเสียที่มีค่าซีโอดีสูงเพ่ือทดสอบการรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และ การบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันพืชเพ่ือทดสอบศักยภาพการบ้าบัดน้้าเสียชุมชนที่มักปนเปื้อนน้้าจาก
กิจกรรมต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบระหว่างค่าซีโอดีทั้งหมด (Total COD) และซีโอดีที่ละลายน้้า (Soluble COD) 
โดยพบว่าเมื่อไม่มีตะกอนค่าซีโอดีจะลดลงในทุกชุดการทดลองทั้งนี้ตะกอนมาจากสลัดจ์ที่หลุดออกจาก 
Aquaporousgel แล้วเจริญเติบโตต่อ ท้าให้ในการบ้าบัดจริงจ้าเป็นต้องมีการตกตะกอนสลัดจ์ภายหลังการ
บ้าบัด โดยเมื่อพิจารณาที่ประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีละลายในแต่ละการทดลองพบว่าสลัดจ์ตรึงบน 
Aquaporousgel สามารถบ้าบัดน้้าเสียทั้งที่มีซีโอดี 720 และ 1,143 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้คงท่ีตั้งแต่ชั่วโมงท่ี 48 
ชั่วโมง โดยสามารถบ้าบัดได้ 95 และ 91 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ส่วนน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันพืชที่มีค่าซีโอดีเริ่มต้น 
960 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้เวลา 72 ชั่วโมง จึงจะบ้าบัดได้คงที่ โดยมีประสิทธิภาพการบ้าบัด 94 เปอร์เซ็นต์ แสดง
ให้เห็นว่าถึงแม้การปนเปื้อนน้้ามันจะท้าให้ซีโอดีสูงขึ้น แต่เนื่องจากสลัดจ์ที่ใช้เป็นสลัดจ์จากตลาดชุมชน 
จุลินทรีย์ในสลัดจ์จึงผ่านการสัมผัสกับน้้ามันจากกิจกรรมต่างๆ ท้าให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายน้้ามันได้ดี 
แต่ที่ใช้เวลานานกว่าเนื่องจากจุลินทรีย์ต้องใช้เวลาในการปรับตัวและย่อยสลายโมเลกุลน้้ามันให้เล็กลง
นอกจากนี้ยังพบว่าสลัดจ์ตรึงบน Aquaporousgel มีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันดีกว่า
แบคทีเรียตรึงบนไคโตซานในงานวิจัยของ (Khondee et al., 2012) และ (พลิศา, 2559) 
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ภาพที่ 7 ประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์
ที่มีค่าซีโอดเีริ่มต้น 720 มิลลิกรมัต่อลิตร โดยสลัดจ์จาก
ตลาดตรึงบน Aquaporousgel 0.3 กรัมต่อลติร ในถัง
ปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor 

ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพการบ้าบดัซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์ที่
มีค่าซีโอดเีริ่มต้น 1,143 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสลัดจ์จากตลาด
ตรึงบน Aquaporousgel 0.3 กรมัต่อลิตร ในถังปฏิกรณ์แบบ 
Internal loop airlift bioreactor 

 

  
ภาพที่ 9 ประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์
ปนเปื้อนน้้ามันพืช 200 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ทีม่ีค่าซีโอดีเริม่ต้น 
960 มิลลิกรัมต่อลติร โดยสลัดจ์จากตลาดตรึงบน 
Aquaporousgel 0.3 กรัมต่อลิตร ในถังปฏิกรณ์แบบ 
Internal loop airlift bioreactor 

ภาพที่ 10 จ้านวนแบคทีเรียก่อนและหลังการบ้าบัดน้้าเสยี
สังเคราะห์ โดยสลดัจ์จากตลาดตรงึบน Aquaporousgel 0.3 
กรัมต่อลิตร ในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift 
bioreactor 

 
สรุปผลการทดลอง          
 จากการทดลองเพ่ือหาแหล่งสลัดจ์ และปริมาณสลัดจ์ตรึงที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ 
โดยท้าการตรึงสลัดจ์ทั้ง 2 แหล่ง คือ สลัดจ์จากระบบบ้าบัดแบบ MBR (Membrane Bio Reactor) และสลัดจ์
จากระบบบ้าบัดน้้าเสียของตลาดชุมชน เป็นเวลา 10 วัน พบว่า แหล่งสลัดจ์ที่เหมาะสมในการตรึงสลัดจ์บนโฟม 
คือ สลัดจ์จากระบบบ้าบัดน้้าเสียของตลาดชุมชน ต่อมาได้ท้าการศึกษาหาปริมาณสลัดจ์ตรึงที่เหมาะสมในการ
บ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ โดยการแปรผันปริมาณสลัดจ์ตรึง 0.1, 0.3 และ 0.7 กรัมต่อลิตร น้าไปทดลองบ้าบัด
เป็นเวลา 4 วัน พบว่า ปริมาณสลัดจ์ตรึงที่เหมาะสมเท่ากับ 0.3 กรัมต่อลิตร เมื่อได้ทั้งแหล่งสลัดจ์ และปริมาณ
สลัดจ์ตรึงที่เหมาะสมแล้ว จึงน้าไปศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน้้าเสียสังเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 4 ชุด
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การทดลอง คือ สลัดจ์ตรึง Aquaporousgel  สลัดจ์อิสระ น้้าเสียสังเคราะห์ที่ไม่เติมสลัดจ์ และ 
Aquaporousgel ไม่ตรึงสลัดจ์ ทดลองบ้าบัดเป็นเวลา 3 วนั พบว่า สลัดจ์ตรึง Aquaporousgel สามารถบ้าบัด
ซีโอดีได้สูงที่สุด เมื่อทดลองตรึงสลัดจ์บน Aquaporousgel และบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ในถังปฏิกรณ์แบบ  
Internal  loop  airlift  bioreactor พบว่าสลัดจ์ตรึง Aquaporousgel สามารถบ้าบัดน้าเสียที่มีซีโอดีปาน
กลาง ซีโอดีสูง และน้้าเสียปนเปื้อนน้้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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Influences of Calcium and Activated Carbon on Aerobic Granulation of Sludge for High 

Strength Wastewater Treatment 
วรพล วันยวน1, ณิชากร คอนดี1* 

Woraphol Wanyuan1, Nichakorn Khondee1* 
 

บทคัดย่อ 
 

น ้าเสียชุมชนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยของเสียที่เป็น
สารอินทรีย์เป็นหลัก จึงได้เลือกการบ้าบัดน ้าเสียแบบชีวภาพเพ่ือหาแหล่งสลัดจ์และวิธีการสร้างสลัดจ์ที่
เหมาะสมในการบ้าบัดน ้าเสีย โดยใช้สลัดจ์ 3 แหล่งคือ จากระบบบ้าบัดแบบ MBR (Membrane bio reactor) 
สลัดจ์จากระบบบ้าบัดน ้าเสียบรัษัท VELO และสลัดจ์จากระบบบ้าบัดน ้าเสียของตลาดชุมชน โดยบริษัท
พรีเมียร์โพรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) จากนั นท้าการสร้างสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกขึ นโดยใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด
และแบบผง พบว่าแหล่งสลัดจ์จาก MBR มีขนาดสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่เหมาะสมในระหว่าง 0.21-0.38 
มิลลิเมตร และมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดี 79-100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั นได้ท้าการเติมแคลเซียมทีค่วาม
เข้มข้น 30 มิลลิกรัม/ลิตร และ 200 มิลลิกรัม/ลิตร ลงในน ้าเสียสังเคราะห์ พบว่าทีค่วามเข้มข้นของแคลเซียม 
200 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถสร้างสลัดจ์เม็ดแบแอโรบิกได้ดีและมีประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีในน ้าเสีย
สังเคราะห์สูง เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายขนาดการเตรียมสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิก จึงได้ทดสอบการเตรียม
สลัดจ์แบบเม็ดในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor ร่วมกับระบบเอสบีอาร์ (Sequencing 
Batch Reactor, SBR) โดยใช้น ้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นซีโอดี 1,292 มิลลิกรัม/ลิตร  ที่ขนาดถ่านกัมมันต์
แบบเกล็ด  0.15 มิลลิเมตร และความเข้มข้นแคลเซียมที่เหมาะสม พบว่าได้สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีขนาด 
0.20-0.23 มิลลิเมตร มีประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดี 84-93 เปอร์เซ็นต์ และดัชนีปริมาณตะกอนอยู่ที่ 23-40 
มิลลิกรัม/ลิตร จึงมีแนวโน้มที่จะผลิตสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกจ้านวนมากในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop 
airlift bioreactor ร่วมกับระบบระบบเอสบีอาร์ รวมทั งการเติมแคลเซียมและถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด 0.15 
มิลลิเมตรเพ่ือบ้าบัดน ้าเสียความเข้มข้นสูง  
ค้าส้าคัญ: สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิก, Internal loop airlift bioreactor, ระบบเอสบีอาร์ 
 

Abstract 
Domestic wastewater, caused by human activities, mostly composed of organic 

compounds. Biological wastewater treatment was selected to find the suitable sludge sources 
and sludge formation methods for wastewater treatment. Three sources of wastewater sludge 
are MBR, Velo and market. Then, these sludges were formulated to aerobic granular sludge 
using granular and powder activated carbons as core. There were found that MBR sludge 
provided optimal granular sludge size between 0.21-0.38 mm with COD removal efficiency of 
79-100%. Thereafter, calcium at concentration of 30 and 200 mg/L was added to synthetic 
wastewater. It was found that 200 mg/L of calcium could produce much granular sludge and 
provide high COD removal efficiency. To investigate scale-up potential of aerobic granular 
sludge formation, the combined internal loop airlift bioreactor and sequencing batch reactor 
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was performed using synthetic wastewater with COD of 1292 mg/L. Optimal activated carbon 
0.15 mm and calcium concentration were applied. Results showed the obtained aerobic 
granular sludge size between 0.20-0.30 mm with COD removal of 84-93% and sludge volume 
index (SVI) of 23-40 mg/L. Therefore, there has potential to produced large amount of aerobic 
granular sludge for high strength wastewater treatment in internal loop airlift bioreactor using 
the addition of calcium and activated carbon granule techniques. 
Keywords: Aerobic granular sludge, Internal loop airlift bioreactor, Sequencing batch reactor 
 
บทน้า 

น ้าเป็นสิ่งที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เพราะมนุษย์มีการน้าน ้ามาใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภคซึ่งเมื่อน ้าผ่าน
การใช้จะมีคุณภาพน ้าลดลงโดยน ้าจะมีมลพิษและสิ่งเจือปนอยู่ในน ้าท้าให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ปัญหาน ้า
เน่าเสียในชุมชน น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน ้าเสียจากการเกษตร เป็นต้น ซึ่งน ้าเสียชุมชน คือ น ้าเสีย
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ การท้า
ความสะอาดหรือการชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดน ้าเสียทั งสิ น ลักษณะน ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบด้วยของเสียพวกสารอินทรีย์ ปริมาณความสกปรกหรือความเข้มข้นของน ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ  

ในน ้าเสียชุมชนจะมีสิ่งปนเปื้อนท่ีอยู่ในน ้าอันได้แก่ น ้ามัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ สารอินทรีย์และ 
อนินทรีย์ต่างๆ เมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้าจะท้าให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสียและมักจะท้าให้เกิดสภาวะที่สารอินทรีย์
เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว (Shock load) อาจท้าให้ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียลดลงได้ เนื่องจากการใช้
จุลินทรีย์อิสระในการบ้าบัดน ้าเสีย ดังนั นงานวิจัยนี สนใจการประยุกต์ใช้สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกเพ่ือบ้าบัดน ้า
เสียความเข้มข้นสูง จึงมีหลายงานวิจัยพยายามพัฒนาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่ใช้บ้าบัดน ้า เสีย
ขึ นมา โดยเฉพาะการท้าให้สลัดจ์อยู่ในรูปสลัดจ์แบบเม็ดซึ่งมีข้อดีคือ มีความสามารถทนต่อสารอินทรีย์สูง 
สามารถตกตะกอนได้ดี ทนต่อความเป็นพิษและมีโครงสร้างที่แน่นและแข็งแรงต่อจุลินทรีย์ (Adav et al., 
2008) แต่ทว่าในงานวิจัยของ (Derlon et al., 2016) ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการสร้างสลัดจ์
แบบเม็ด พบว่าใช้ระยะเวลาตั งแต่ประมาณ 4 เดือนจนถึงมากกว่า 1 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงจะได้
ประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดี 80 เปอร์เซ็นต์ และได้ขนาดสลัดจ์แบบเม็ด 0.63 มิลลิเมตร จึงมีงานวิจัยของ 
(Zhou et al., 2015)  ได้ทดลองเติมถ่านกัมมันต์ลงในระบบและพบว่าช่วยให้จุลินทรีย์จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
ได้ดีขึ นและช่วยในการสร้างสลัดจ์แบบเม็ดได้เร็วยิ่งขึ นซึ่งใช้ระยะเวลา 150 วัน พบว่ามีประสิทธิภาพในการ
บ้าบัดซีโอดีถึง 94.4 เปอร์เซ็นต์ และมีขนาดสลัดจ์แบบเม็ดที่ 0.441 มิลลิเมตร ดังนั นในงานวิจัยนี จะศึกษาการ
เตรียมสลัดจ์แบบเม็ดโดยใช้ถ่านกัมมันต์ขนาดต่างๆ ที่มีขนาดแตกต่างกันคือ แบบเกล็ดขนาด 0.15 มิลลิเมตร 
และแบบผง อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สลัดจ์แบบเม็ดเกิดได้ดีขึ นคือการเติมแคลเซียมลงในน ้าเสีย เพ่ือสามารถผูก
กับเซลล์ที่มีประจุลบในการสร้างนิวเคลียสของจุลินทรีย์ (Mahoney et al., 1987) โดยจากงานวิจัยของ (Jiang 
et al., 2003) พบว่าการเพ่ิมปริมาณแคลเซียมจะช่วยเร่งการสร้างสลัดจ์แบบเม็ด เมื่อเติมแคลเซียม 100 
มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือใช้เป็นอาหารในการสร้างสลัดจ์แบบเม็ด โดยสลัดจ์แบบเม็ดจะสร้างตัวในวันที่ 16 และใน
วันที่ 32 ไม่จ้าเป็นต้องเพ่ิมแคลเซียม 

เมื่อได้สภาวะการเตรียมสลัดจ์แบบเม็ดที่มีถ่านกัมมันต์เป็นแกนที่เหมาะสมแล้วจะน้าข้อมูลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ทดลองการเตรียมสลัดจใ์นถังปฏิกรณ์ โดยงานวิจัยนี สนใจถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift 
bioreactor ซึ่งมีข้อดีคือ ใช้พื นที่ขนาดเล็ก ดูแลรักษาง่าย มีต้นทุนต่้า และประหยัดพลังงาน (ณิชากร และคณะ
, 2553) ส่วนกระบวนการเตรียมสลัดจ์แบบเม็ดมักนิยมใช้ระบบแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, 
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SBR) (Derlon et al., 2016) ประกอบด้วยการเติมอากาศและตกตะกอนภายในถังปฏิกรณ์เดียวกัน โดยการ
เดินระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบเอสบีอาร์ 1 รอบการท้างาน (Cycle) จะมี 5 ช่วงตามล้าดับ ดังนี  1. ช่วงเติมน ้าเสีย 
(Fill) น้าน ้าเสียเข้าระบบ 2.ช่วงท้าปฏิกิริยา (React) หรือกวนผสม (Mixing) เป็นการลดสารอินทรีย์ในน ้าเสีย  
3.ช่วงตกตะกอน (Settle) ท้าให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกลงก้นถังปฏิกิริยา 4. ช่วงระบายน ้าทิ ง (Draw) ระบายน ้าที่
ผ่านการบ้าบัด 5.ช่วงพักระบบ (Idle) เพ่ือซ่อมแซมหรือรอรับน ้าเสียใหม่ โดยระหว่างการกวนผสม จุลินทรีย์จะ
สัมผัสกับสารอินทรีย์ในน ้าเสียและย่อยสลายเพ่ือเพ่ิมจ้านวน ระหว่างการตกตะกอนจะมีแรงดันจากน ้าหนักน ้า
ผลักดันให้จุลินทรีย์สร้าง Exopolysaccharide (EPS) ขึ นมา ส่วนขั นตอนการถ่ายน ้าเสียออกจะเป็นการก้าจัด
สลัดจ์ที่ฟุ้งกระจายตกตะกอนไม่ดีออกไป ดังนั นสลัดจ์จะจับตัวกันแน่นขึ นแล้วเริ่มเกิดเป็นสลัดจ์เม็ดแบบแอโร
บิกได้ 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. แหล่งสลัดจ์ 

ตัวอย่างสลัดจ์ได้จากการเก็บตัวอย่างน ้าเสีย 3 แหล่ง ได้แก่ จากระบบบ้าบัดแบบ MBR (Membrane 
bioreactor) สลัดจ์จากระบบบ้าบัดน ้าเสีย VELO ได้มาจากบริษัทพรีเมียร์โพรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) และสลัดจ์
จากระบบบ้าบัดน ้าเสียของตลาดชุมชนในกรุงเทพมหานคร จากนั นน้าตัวอย่างทั ง 3 แหล่ง ไปวิเคราะห์ค่าซีโอดี 
(Chemical Oxygen Demand; COD), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen), ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus) ตามวิธีมาตรฐานของ APHA (American Public Health Association, 1998) โดยคุณสมบัติ
น ้าเสียเบื องต้นท่ีวิเคาะห์ได้ตามตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติน ้าเสียเบื องต้น 

แหล่งสลัดจ์ 
ปริมาณซีโอดี  

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน  

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
ปริมาณฟอสฟอรัส  
(มิลลิกรัม/ลิตร ) 

MBR 104.6 0.7 3.5 
VELO 73.8 15.8 3.8 

ตลาดอุดมสุข 92.3 14.2 4.3 
 
2. ถ่านกัมมันต์ 

ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการทดลองได้จากถ่านกัมมันต์ที่มีในตลาดแล้วน้ามาบดร่อนตามขนาดต่างๆ โดยที่
น้ามาใช้ในงานวิจัยแบ่งเป็นแบบผง (Activated carbon powder) และเกล็ด (Activated carbon granule) 
ขนาด  0.15 มิลลิเมตร 

 
3. การคัดเลือกแหล่งของสลัดจ์ที่เหมาะสม 

ในการคัดเลือกแหล่งของสลัดจ์ท้าโดยน้าแหล่งสลัดจ์ทั ง 3 แหล่ง ความเข้มข้น 3 กรัม/ลิตร ถ่านกัมมันต์ 
1 กรัม/ลิตร เติมลงในขวดรูปชมพู่ที่มีน ้าเสียสังเคราะห์ (Zhou et al., 2015) น้าไปเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบ/
นาที 30 องศาเซลเซียส จากนั นได้ประยุกต์ใช้ระบบเอสบีอาร์เพ่ือสร้างสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกขึ นโดยมี
ระยะเวลาการผสม 16 ชั่วโมง พักตกตะกอน 7 ชั่วโมง และทุก 12 ชั่วโมง จะเปลี่ยนถ่ายน ้าเสียในช่วงพัก
ตกตะกอนโดยใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายน ้าเสีย 30 นาที ที่อัตราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ทดลองเป็นระยะเวลา 7 วัน ท้า
การเก็บตัวอย่างวันที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 แล้ววิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีรีฟลักซ์แบบปิด (Closed reflux 
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method) (American Public Health Association, 1998) ขนาดสลัดจ์เม็ด (ส่องกล้องจุลทรรศน์) และ
จ้านวนจุลินทรีย์ในสลัดจ์เม็ด (บดสลัดจ์เม็ดให้ละเอียดแล้ววิเคราะห์ตาม Khondee และคณะ (Khondee et 
al., 2012) ด้วยเทคนิค Total plate count)   
 
4. การศึกษาผลของการเติมแคลเซียมต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียของสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัม
มันต์เป็นแกน 
 กระบวนการเตรียมสลัดจ์เม็ดและบ้าบัดน ้าเสียสังเคราะห์ที่มีซีโอดี 554 มิลลิกรัม/ลิตร ได้ด้าเนินการ
เช่นเดียวกนัข้อ 4 โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุด คือ (1) ชุดควบคุมที่เป็นน ้าเสียสังเคราะห์ปลอดเชื อ  
(2) สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกโดยใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดเป็นแกน (3) สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกโดยใช้ถ่านกัมมันต์
แบบผงเป็นแกน และ (4) สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่ไม่ใช้ถ่านกัมมันต์เป็นแกน เขย่าที่ 120 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 
30 °C ทดสอบการบ้าบัดเป็นระยะเวลา 4 วัน ท้าการเก็บตัวอย่างที่ 0, 6, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง แล้ว
วิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยในระบบบ้าบัดน ้าเสีย (Mix Liquor Suspended Solids, MLSS) ดัชนี
ปริมาตรตะกอน (Sludge volume index, SVI30) (American Public Health Association, 1998) และท้า
การวิเคราะห์เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3 

 
5. การพัฒนาสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor 
 ในการทดสอบการบ้าบัดน ้าเสียที่มีความเข้มข้นสูง การทดลองนี จึงได้ใช้น ้าเสียสังเคราะห์ที่มีค่าซีโอดี
เริ่มต้น 1,292 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเติมแคลเซียมความเข้มข้น 200 มิลลิกรัม/ลิตร ถ่านกัมมันต์ 1.0 กรัม/ลิตร 
สลัดจ์ MBR 3.0 กรัม/ลิตร ใส่ลงในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor ที่ใช้เกณฑ์การออกแบบ
เดียวกับ Khondee และคณะ (Khondee et al., 2012)  โดยมีอัตราการให้อากาศ 0.9 ลิตร/นาที การท้างาน
ในถัง 6 รอบต่อวัน โดยให้อากาศ 3 ชั่วโมง 45 นาท ีตกตะกอน 10 นาที ถ่ายน ้าเสียสังเคราะห์ออก 5 นาที แล้ว
เติมน ้าเสียสังเคราะห์ใหม่ 5 นาที และใช้อัตราการเปลี่ยนถ่ายน ้าเสีย 90 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างการบ้าบัดได้
วิเคราะห์เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 4 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การคัดเลือกแหล่งสลัดจ์ที่เหมาะสม 

การศึกษานี น้าแหล่งสลัดจ์จากทั ง 3 แหล่ง ได้แก่ MBR VELO และตลาด มาสร้างสลัดจ์เม็ดแบบแอโร
บิกโดยใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดและแบบผงเป็นแกน จากผลการทดลองวันที่ 15 ของการสร้างสลัดจ์ แหล่ง 
MBR ทีใ่ช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดและแบบผง มีขนาด 0.32 มิลลิเมตร และ 0.38 มิลลิเมตร ทั งนี เนื่องจากแหล่ง
สลัดจ์ MBR เป็นสลัดจ์จากระบบบ้าบัดแบบ Membrane bioreactor ซึ่งท้าให้สลัดจ์มีการกระตุ้นให้สร้าง 
Extracellular polymeric substances (EPS) ไดด้ีกว่าสลัดจ์จากน ้าเสียที่ไม่มีการผ่านกระบวนการบ้าบัดแบบ 
MBR ท้าให้สลัดจ์ไม่มีการสัมผัสกันของจุลินทรีย์จึงไม่เกิดการยึดเกาะกันของจุลินทรีย์ (lorhemen et al., 
2019) ระบบ MBR จึงเกิดสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกได้ง่ายกว่า รวมทั งมีขนาดสลัดจ์ที่เหมาะสมคือประมาณ 0.3 
มิลลิเมตร (Derlon et al., 2016) ส่วนแหล่งสลัดจ์ Velo และตลาด สามารถเกิดสลัดจ์จากถ่านกัมมันต์แบบผง
ได้อย่างเดียว ซึ่งให้ขนาดอยู่ที่ 0.12 และ 0.13 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ส่วนที่ใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดไม่เกิดสลัดจ์
เม็ด ประสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดีจะเห็นว่าสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกจากทั ง 3 แหล่ง สามารถบ้าบัดซีโอดีได้ต่า้
กว่า 200 มลิลิกรัม/ลิตร ภายใน 7 วัน (ภาพท่ี 1) โดยสลัดจ์จากทั ง 3 แหล่ง สามารถบ้าบัดซีโอดีได้ 100 
เปอร์เซ็นต ์ภายใน 8 วัน อย่างไรก็ตามมีเพียงสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกจาก MBR ที่ใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดและ
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ผงเป็นแกน  และสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกจากตลาดที่ใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดเป็นแกน ที่สามารถรักษาจ้านวน
จุลินทรีย์ รวมทั งเพ่ิมจ้านวนจุลินทรีย์ในสลัดเม็ดได้ระหว่างการบ้าบัดน ้าเสีย (ภาพที่ 2) จากผลขนาดสลัดจ์เม็ด 
การบ้าบัดซีโอดีและจ้านวนจุลินทรีย์ในสลัดจ์ แหล่งสลัดจ์จาก MBR จึงถูกเลือกเป็นแหล่งสลัดจ์ที่เหมาะสม 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นซีโอดีระหวา่งการบ้าบัดน ้าเสีย
สังเคราะห์ ระหว่างการสร้างสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มี
ถ่านกัมมันต์เป็นแกนร่วมกับสลดัจแ์ต่ละแหล่ง  

ภาพที่ 2 จ้านวนจุลินทรีย์ในสลดัจ์เม็ดแบบแอโรบิกท่ีได้
จากสลดัจ์แตล่ะแหล่ง ก่อนและหลังการบ้าบัดน า้เสยี
สังเคราะห์ ระหว่างการสร้างสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิก 

 
2. การศึกษาการใช้งานสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกซ ้าเพ่ือบ้าบัดน ้าเสีย 
 การทดลองในส่วนนี เป็นการศึกษาความความเสถียรของสลัดจ์เม็ด เพ่ือน้ามาใช้บ้าบัดน ้าเสียซ ้า 3 รอบ 
จากการทดลองพบว่าในการบ้าบัดรอบที่ 3 สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่ไม่มีถ่านกัมมันต์บ้าบัดน ้าเสียได้ช้ากว่า
สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์เป็นแกน เนื่องจากสลัดจ์เม็ดที่ไม่มีถ่านกัมมันต์เป็นแกนจะจับตัวกันไม่
แข็งแรงจึงแตกได้ง่าย ท้าให้ไม่สามารถคงประสิทธิภาพได้ จากการเติมแคลเซียมความเข้มข้นที่ 30 และ 200 
มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าการเติมแคลเซียม 30 มิลลิกรัม/ลิตร เหมาะกับสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกท่ีมีถ่านกัมมันต์ชนิด
ผงเป็นแกน เนื่องจากค่าซีโอดีลดลงเร็วกว่าในการบ้าบัด 2 รอบแรก (ภาพที่ 3) ส่วนการเติมแคลเซียม 200 
มิลลิกรัม/ลิตร เหมาะกับสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดเป็นแกน เนื่องจากค่าซีโอดีลดลงเร็ว
กว่าในการบ้าบัด 2 รอบแรกเช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 4) ทั งนี ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดมีพื นที่ผิวน้อยกว่าถ่านกัมมันต์
แบบผง ท้าให้ต้องการประจุบวกจากแคลเซียมมากกว่าในการดึงสลัดจ์มารวมกัน   
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ภาพที่ 3 การใช้สลัดจ์เมด็ซ ้าเพื่อบ้าบัดน ้าเสียที่เตมิแคลเซียม 30 มิลลิกรมั/ลิตร ของแต่ละชุดการทดลอง ค่าซีโอดีเริ่มต้น 
554 มลิลิกรัม/ลติร แหล่งสลดัจ์จาก MBR 3 กรัม/ลติร ถ่านกัมมันต์ 1 กรัม/ลติร เขย่า 120 รอบ/นาที 16 ช่ัวโมง พัก
ตกตะกอน 7 ช่ัวโมง เปลี่ยนน ้าเสยีสังเคราะห์ทุก 12 ช่ัวโมง ที่อัตราการเปลีย่นถ่าย 50 เปอร์เซ็นต ์

 

 
ภาพที่ 4 การใช้สลัดจ์เมด็ซ ้าเพื่อบ้าบัดน ้าเสียที่เตมิแคลเซียม 200 มิลลิกรัม/ลติร ของแต่ละชุดการทดลอง ค่าซีโอดเีริ่มต้น 
554 มลิลิกรัม/ลติร แหล่งสลดัจ์จาก MBR 3 กรัม/ลติร ถ่านกัมมันต์ 1 กรัม/ลติร เขย่า 120 รอบ/นาที 16 ช่ัวโมง พัก
ตกตะกอน 7 ช่ัวโมง เปลี่ยนน ้าเสยีสังเคราะห์ทุก 12 ช่ัวโมง ที่อัตราการเปลีย่นถ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ 

 
3. การพัฒนาสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์เป็นแกนในถังปฏิกรณ ์Internal loop airlift bioreactor 
เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียความเข้มข้นสูง 
 ในการทดสอบความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการผลิตและใช้สลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์
เป็นแกน ส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียที่มีซีโอดีสูง (1,292 มิลลิกรัม/ลิตร) จึงได้เลือกการใช้ถ่านกัมมันต์แบบเกล็ด
ร่วมกับการเติมแคลเซียม 200 มิลลิกรัม/ลิตร มาใช้ในการพัฒนาสลัดจ์เม็ดและบ้าบัดน ้าเสียในถังปฏิกรณ์แบบ 
Internal loop airlift bioreactor โดยพบว่าดัชนีปริมาตรการตกตะกอนมีค่าค่อนข้างต่้าแสดงให้เห็นว่าสลัดจ์
ตกตะกอนได้ดี รวมทั งยังสามารถบ้าบัดซีโอดีได้สูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 7 วันของการบ้าบัด และสามารถ
บ้าบัดได้ถึง 93 เปอร์เซ็นต์ภายใน 21 วัน ในขณะงานวิจัยของ (Zhou et al., 2015) ใช้เวลานานกว่าถึง 31 วัน 
ในการบ้าบัดน ้าเสียที่มีซีโอดีปานกลาง (503 มิลลิกรัม/ลิตร) ได้ 94 เปอร์เซนต์ ทั งนี เนื่องจาก (Zhou et al., 
2015) ใช้ถังปฏิกรณ์แบบ Bubble column bioreactor ซึ่งท้าให้อาจเกิดส่วนที่ไม่มีการไหล (Dead zone) 
สลัดจ์จึงผสมในน ้าเสียได้ไม่ทั่วถึง ดังนั นจะเห็นได้ว่าการใช้ถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor 
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ร่วมกับระบบเอสบีอาร์ รวมทั งการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นแกนและการเติมแคลเซียมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพสลัดจ์
เม็ดแบบแอโรบิกให้บ้าบัดน ้าเสียได้ดียิ่งขึ น 
 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการบ้าบัดและคุณสมบัติสลัดจ์ระหว่างการพัฒนาสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัม
มันต์เป็นแกน 

ซีโอดีก่อน
บ้าบัด 

(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

แคลเซียม 
(มิลลิกรัม/

ลิตร) 

ขนาด
ถ่านกัมมันต์ 

ระยะเวลา
(วัน) 

ขนาดสลัดจ์
เม็ด 

(มิลลิเมตร) 

SVI30 
(มิลลิกรัม

/กรัม) 

ซีโอดีหลัง
บ้าบัด 

(มิลลิกรัม
/ลิตร) 

ประสิทธิภาพ 
(%) 

อ้างอิง 

1,292 200 เกล็ด 
(0.15 มม.) 

7 0.20 23 203 84 งานวิจัยนี  
 14 0.23 23 178 86 
 21 0.21 40 86 93 

 
503 29 เกล็ด 

(0.2 มม.) 
31 0.22 125 30 94 Zhou et 

al., (2015) 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการเตรียมสลัดจ์เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์เป็นแกนในถังปฏิกรณ์แบบอากาศยก
เพ่ือบ้าบัดน ้าเสียชุมชน โดยคัดเลือกสลัดจ์จาก 3 แหล่ง ได้แก่ MBR VELO และตลาด ผลการศึกษาสรุปว่าแหล่ง
สลัดจ์ที่เหมาะสม พบว่าแหล่งสลัดจ์ MBR เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสามารถเกิดสลัดจ์แบบเม็ดในถ่านกัมมันต์
ขนาด 0.15 มิลลิเมตรและแบบผงได้ดี รวมทั งมปีระสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดีน ้าเสียชุมชนสังเคราะห์สูงถึง 97 
เปอร์เซ็นต ์และ 88 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อเติมความเข้มข้นแคลเซียม 200 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าสลัดจ์เมด็
แบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดเป็นแกน สามารถบ้าบัดซีโอดีความเข้มข้นสูงในน ้าเสียสังเคราะห์ได้ดี 
และสามารถบ้าบัดน ้าเสียซ ้าได้อย่างน้อย 3 รอบ จากนั นจึงน้าแนวทางท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสลัดจ์
เม็ดแบบแอโรบิกที่มีถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดเป็นแกน ในถังปฏิกรณ์แบบ Internal loop airlift bioreactor 
พบว่าเกิดสลัดจ์เม็ดได้ดีเช่นเดียวกัน ดังนั นจึงมีแนวโน้มที่จะขยายขนาดการเตรียมสลัดจ์เม็ดส้าหรับการบ้าบัด
น ้าเสียที่มีซีโอดีความเข้มข้นสูงปริมาณมากต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emissions, 
GHGs) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการกากดินฟอกสีที่มีน้้ามันพืชตกค้างซึ่งเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันพืช โดยท้าการเปรียบเทียบ 3 วิธีการ คือ การบ้าบัดด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นที่มีสารลด
แรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบหลัก การบ้าบัดด้วยสารสกัดเฮกเซนและการก้าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผาอุตสาหกรรม 
โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Simapro V.8.3.9 และวิธีการค้านวณของ IPCC (2013) จากผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสีปริมาณ 1 ton โดยใช้สารสกัดไมโครอิมัลชั่นก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 324 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) โดยสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 
86 % เมื่อเทียบกับการน้ากากดินฟอกสีไปก้าจัดในเตาเผากากอุตสาหกรรม (2,314 kgCO2eq/ton) และการบ้าบัด
ด้วยสารสกัดเฮกเซน (2,965 kg CO2eq/ton) เนื่องจากการบ้าบัดด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นเป็นวิธีการบ้าบัดที่ท้าได้
ง่ายไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งภายหลังการบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่น กากดินฟอกสีจะไม่
ถูกจัดเป็นของเสียอันตรายที่ต้องไปก้าจัดในเตาเผากากอุตสาหกรรม ดังนั้นกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยใช้สาร
สกัดไมโครอิมัลชั่นจึงเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งในการจัดการของเสียตามล้าดับขั้น กากดินฟอกสีที่บ้าบัดแล้วสามารถ
น้ากลับไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณของเสียที่ต้องก้าจัดและยังช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม  
ค าส าคัญ: กากดินฟอกสี การค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สารสกัดไมโครอิมัลชั่น 
 

Abstract 
 The objective of this study is to evaluate greenhouse gas emissions ( GHGs)  from waste 
managements of spent bleaching earth ( SBE)  contaminated with crude vegetable oil, which is 
generated from vegetable oil industry.  Three SBE management scenarios (microemulsion washing 
solution, hexane, and burning in incinerator)  were studied and compared their GHGs emissions using 
Simapro V.8.3.9 and IPCC (2013)  model.  The results showed that the GHG emissions from the SBE 
waste management using microemulsion washing solution were 324 kgCO2eq/ ton SBE.  This process 
could be reduced up to 86% as compared to the burning in an incinerator (2,314 kgCO2eq/ton) and 
using hexane (2,965 kg CO2eq/ton). This is because using microemulsion washing solution was an easy 
technique and less energy consumption.  After treatment, SBE is not classified as hazardous waste 
which must be burst in an incinerator.  According to the waste management hierarchy, using 
microemulsion washing solution is an alternative approach for SBE management.  The treated SBE 
could be reused, resulting in the reduction of SBE waste to disposal and GHSs to the environment.  
Keywords: Spent bleaching earth, Greenhouse gases accounting, Microemulsion washing solution 
 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

107

https://www.researchgate.net/profile/Noulkamol_Arpornpong
https://www.researchgate.net/profile/Noulkamol_Arpornpong


 

บทน า 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรง อันมีสาเหตุมาจาก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ที่เพ่ิมขึ้น จากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) พบว่าในปี ค.ศ. 2012 โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 0.85°C เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1880 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 27 GtCO2eq/yr เป็น 52 GtCO2eq/yr ดังนั้นทั่วโลกจึงตระหนักถึง
ปัญหาและพยายามลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่
มีสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด [1] 

หนึ่งในวิธีการค้านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือการประเมินวัฎจักรชีวิต (Life cycle assessment, 
LCA) ตามวิธีมาตรฐาน ISO 14040: 2006 [2] ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณตลอด
ทั้งวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ (Raw material) การผลิต (Production) การ
ขนส่ง (Transportation) การใช้ผลิตภัณฑ์และการก้าจัดซาก (Use and disposal) โดยวิธีการประเมินผลกระทบจะมี
การด้าเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก้าหนดขอบเขตและเป้าหมาย การวิเคราะห์บัญชีรายการ การประเมินผลกระทบ 
และการแปลผล [3] ทั้งนี้ การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะท้าการค้านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นหน่วยkg
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) โดยค้านวณจากค่าศักยภาพในการท้าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) จาก
การศึกษาของ Farinha et al. (2019) [4] ได้ท้าการประเมินวัฎจักรชีวิตของการผลิตมอร์ตาร์ (ปูนทราย)  
ปริมาณ 1 m3 จากของเสียอุตสากรรมต่างๆ เช่น ไฟเบอร์กลาส ขี้เถ้า สุขภัณฑ์ที่ช้ารุด และเส้นใยผ้า มาใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนทรายและซีเมนต์ ผลการศึกษาพบว่าการใช้ของเสียเป็นวัสดุทดแทนทรายและซีเมนต์สามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 21 % 

กากดินฟอกสี (Spent bleaching earth, SBE) เป็นของเสียที่ได้จากกระบวนการฟอกสีน้้ามันพืชที่ใช้เฮกเซน
เป็นสารสกัดและถูกจัดเป็นของเสียอันตรายที่มีน้้ามันพืชปนเปื้อน 20-40 wt.% [5] (รหัสของเสีย 02 03 99 HM) ที่
ต้องน้าไปก้าจัดโดยวิธีการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม [6] จากงานวิจัยของ Arpornpong et al. (2018) [7] พบว่า
การใช้สารลดแรงตึงผิวไม่มีประจุชนิด Dehydol LS3 TH ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ  
มีประสิทธิภาพในการชะล้างน้้ามันร้าข้าวดิบออกจากกากดินฟอกสี 71.4 wt.% ซึ่งได้มีการศึกษาการใช้เทคโนโลยี 
ไมโครอิมัลชั่นในการบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยมีผลการศึกษาที่สามารถน้ากากดินฟอกสีที่ผ่านการบ้าบัดไปใช้ในการ
ปลูกพืชหรือการปรับปรุงดิน [8] 

ดังนั้นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
บ้าบัดกากดินฟอกสีซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันพืช 3 วิธีการ คือ การบ้าบัดด้วยสารสกัดไม
โครอิมัลชั่นที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นองค์ประกอบหลัก การบ้าบัดด้วยสารสกัดเฮกเซนและการก้าจัดด้วยวิธีการเผาใน
เตาเผาอุตสาหกรรม 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1) การก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย  
ในการศึกษานี้หน่วยหน้าที่ (Functional unit) ในการค้านวณผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน  

คือ ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการกากดินฟอกสีปริมาณ 1 ton ตั้งแต่การได้มา 
ซึ่งสารสกัดจนถึงการก้าจัดของเสีย (Gate to Grave) จากนั้นท้าการเปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยจาก
กระบวนการจัดการ 3 วิธีการ คือ การบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยสารสกัดไมโครอิมัลชั่น (Scenario 1) การบ้าบัดกากดิน
ฟอกสีโดยสารสกัดเฮกเซน (Scenario 2) และการก้าจัดกากดินฟอกสีด้วยวิธีการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม 
(Scenario 3) การเผาเป็นวิธีการจัดการตามที่กฏหมายก้าหนด โดยจะถือเป็นวิธีการจัดการพ้ืนฐาน (Base case)  
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ทั้งนี้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกากดินฟอกสีก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการจะไม่ถูกน้ามาค้านวณ 
เนื่องจากกากดินฟอกสีเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้้ามันพืช (Emission factor=0) 

ภายหลังกระบวนการจัดการกากดินฟอกสีจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากคุณลักษณะความ 
เป็นอันตรายของกากของเสีย ส้าหรับกากดินฟอกสีที่ได้รับการจัดการโดยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นจะใช้วิธีการหมัก 
ท้าปุ๋ย (Land-farming) เนื่องมาจากกากดินฟอกสีที่ผ่านการบ้าบัดแล้วไม่มีความเป็นพิษต่อพืชและมีศักยภาพ 
ในการท้าเป็นวัสดุปรับปรุงดิน [8] ส่วนกากดินฟอกสีที่ได้รับการจัดการโดยสารสกัดเฮกเซนจะใช้วิธีการเผาในเตาเผา
กากอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการจัดการในปัจจุบัน เนื่องมาจากเฮกเซนเป็นสารอันตราย เมื่อน้ามาชะล้าง  
กากดินฟอกสี จะท้าให้กากดินฟอกสีปนเปื้อนและจัดเป็นของเสียอันตราย [6] 
 

2) การวิเคราะห์บัญชีรายการ (Inventory analysis) 
จัดท้าบัญชีรายการสารขาเข้า-สารขาออก พลังงานที่ใช้ในกระบวนการจัดการ ปริมาณการปลดปล่อยมลสาร

สู่สิ่งแวดล้อม (มลพิษดิน อากาศ น้้า) และการกากของสีย จากกระบวนการจัดการกากดินฟอกสีปริมาณ 1 ton  
โดยจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิในระดับห้องปฎิบัติการ (Lab-scale) ร่วมกับการใช้ข้อมูลทุตยภูมิจากฐานข้อมูล Agri-
footprint (ประเทศเนเธอร์แลนด์ ) European reference Life Cycle Database (ELCD) (สหภาพยุโรป) และ 
Ecoinvent 3 (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ในโปรแกรมส้าเร็จรูป Simapro V. 8.3.9  
 

3) การค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประเมินผลกระทบ  
ค้านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่าศักยภาพที่ท้าให้เกิดภาวะโลกร้อนตามวิธี GWP100a 

(IPCC, 2013) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป Simapro V. 8.3.9 และเปรียบเทียบปริมานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากกระบวนการจัดการทั้ง 3 กระบวนการในหน่วยของkgคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq)  
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1) การวิเคราะห์บัญชีรายการ  
ภาพที่ 1 ก) แสดงขอบเขตกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสีปริมาณ 1 ton โดยวิธีการบ้าบัดด้วยสารสกัด 

ไมโครอิมัลชั่น (Scenario 1) กระบวนการบ้าบัดด้าเนินการโดยการเตรียมสารสกัดไมโครอิมัลชั่นที่ประกอบไปด้วย 
สารลดแรงตึงผิวชนิด Fatty alcohol ethoxylate (Dehydol LS7 TH) ความเข้มข้น 4 vol.% ในสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 15 wt.% โดยในกระบวนการบ้าบัดจะใช้ปริมาณสารสกัดไมโครอิมัลชั่น 4 L ต่อปริมาณ
กากดินฟอกสี 1 kg (4 L/kg-SBE) จากนั้นผสมตัวอย่างให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสารแนวราบ (Orbital shaker) 
ความเร็ว 200 rpm ระยะเวลา 45 min (ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.2 kWh/kg-SBE) จากนั้นทิ้งให้ตกตะกอนแล้วแยกชั้น 
ของน้้ามันพืชออกจากสารสกัดไมโครอิมัลชั่น หลังจากนั้นแยกดินออกจากสารสกัดไมโครอิมัลชั่น ท้าการล้างกากดิน
ฟอกสีด้วยน้้ากลั่นปริมาตร 4 L จ้านวน 2 รอบตามวิธีข้างต้น ซึ่งภายหลังกระบวนการบ้าบัดจะได้กากดินฟอกสี 
ที่มีคุณสมบัติที่สามารถน้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินปริมาณ 1 ton และน้้ามันร้าข้าวดิบ 0.16 ton จากกระบวนการ
บ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นจะเกิดการปลดปล่อยน้้าเสียปริมาณท้ังหมด 11.56 ton ที่มีค่า COD 
679 mg/L หรือคิดเป็น 8.15 kg ของน้้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตารางที่ 1) 

ส้าหรับกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดเฮกเซน (Scenario 2) รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 1 ข) 
ในการบ้าบัดจะใช้กากดินฟอกสี 1 kg ต่อสารสกัดเฮกเซนปริมาตร 4 L ท้าการเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารแนวราบ
ความเร็ว 200 rpm ระยะเวลา 45 min (ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.2 kWh/kg-SBE) จากนั้นทิ้งให้ตกตะกอนแล้วแยก 
สารสกัดเฮกเซนออกจากกากดินฟอกสี ส้าหรับเฮกเซนที่แยกออกมาได้จะน้าไปแยกน้้ามันออกโดยใช้เครื่องระเหยสาร
แบบหมุน (ใช้พลังงานไฟฟ้า 3.28 kWh/kg-SBE) ใช้อุณหภูมิในการระเหยสารสกัดเฮกเซนที่อุณหถูมิ 60 °C  
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จากนั้นน้้ามันพืชที่ระเหยเฮกเซนออกไปแล้วจะคงเหลือในขวดก้นกลม ดังนั้นในกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสี
ปริมาณ 1 ton ด้วยสารสกัดเฮกเซน จะใช้เฮกเซน 2.62 ton เเละพลังงานไฟฟ้า 8,908 kWh ได้น้้ามันร้าข้าวดิบ 0.19 
ton อย่างไรก็ตาม กากดินฟอกสีที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดด้วยเฮกเซนปริมาณ 1 ton จะกลายเป็นของเสียอันตราย 
ซึ่งต้องถูกน้าไปก้าจัดต่อโดยวิธีการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม อีกทั้งในกระบวนการจะเกิดการปลดปล่อยเฮกเซน
สู่บรรยากาศคิดเป็น 29.77 % (0.78 ton/ton-SBE) ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเฮกเซน
เป็นสารอันตรายต่อสุขภาพที่ถูกก้าหนดโดย USEPA [9] (ตารางที ่1) 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตการพิจารณา (System boundary) ของกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยใช้สารสกัดไมโครอิมัลชั่น (Scenario 1) (ก) กระบวนการบ้าบัด
กากดินฟอกสีโดยสารสกัดเฮกเซน (Scenario 2) (ค) และการก้าจัดกากดินฟอกสดี้วยวิธีการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม (Scenario 3) 

 ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการบ้าบัด
กากดินฟอกสีปริมาณ 1 ton ทั้ง 3 วิธีการ จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการบ้าบัดด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่น (Scenario 
1) มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม 324 kgCO2eq ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่้ากว่าถึง 9 
เท่า (2,970 kgCO2eq) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการบ้าบัดด้วยสารสกัดเฮกเซน และต่้ากว่าถึง 7 เท่า (2,310 kgCO2eq) 
เมื่อเปรียบเทียบการน้าไปเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม  

ก.) 

ข.) 

ค.) 
แบบจ าลองการจัดการกากดินฟอกส ีScenario 3 

การเผาในเตาเผากาก 
อุตสาหกรรม 

การก าจัด 
กากดินฟอกสี 

(1 ton) 
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ตารางที่ 1 บัญชีรายการสารขาเข้า-สารขาออก (Input-output data) ที่ใช้ในกระบวนการจัดการกากดินฟอกสี 
บัญชรีายการ หน่วย Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3**  ฐานข้อมูล 
สารขาเขา้ 

- กากดินฟอกส ี
 

kg 1,000 1,000 1,000 เป็นของเสียจากกระบวนการฟอกสีน้้ามันพชืที่ไม่คิดค่าสัมประสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

- สารลดแรงตึงผิว* 
 

kg 143.62 - - Ethoxylated alcohol (AE7) {RER} l ethoxylated alcohol 
(AE7) production, coconut oil l Alloc Def,S (Ecoinvent 3) 

- โซเดียมคลอไรด์ kg 600 - - Sodium chloride, powder {GLO} l market for l Alloc Def,S  
(Ecoinvent 3) 

- พลังงานไฟฟ้า 
 

     

- เคร่ืองเขย่า
สารแนวราบ 

kWh 450 - - Electricity grid mix, AC, consumption mix, at consumer, 
220V IS S  (ELCD database 3.2) 

- เคร่ืองระเหย
สารแบบหมุน 

kWh 150 8,758 - Electricity grid mix, AC, consumption mix, at consumer, 
220V IS S  (ELCD database 3.2) 

- น  า kg 11,562 - - Water, process, surface 
- เฮกเซน kg - 2,620 - Hexane {GLO} l market for l Alloc Def,S (Ecoinvent 3) 

สารขาออก 
ผลิตภัณฑ์      

- กากดินฟอกสีท่ี
ผ่านการชะล้าง 

kg 1,000 1,000 - - 

ผลิตภัณฑ์ร่วม kg     
- น  ามันร าข้าวดิบ kg 163 187 - Crude rice bran oil, from rice bran oil production, at 

plant/CN Mass (Agri-footprint –mass allocation) 
มลสารทางน  า kg     

- ซีโอด ี kg 8.146 - - COD, Chemical Oxygen Demand (emission to water) 
มลสารทางอากาศ kg     

- เฮกเซน kg - 780 - Hexane (emission to air) 
การใช้ประโยชน์/การก าจัด     

- การใช้เปน็วัสดุ
ปรับปรุงดิน 

kg 1,000 - - Refinery sludge {CH} l treatment of land farming l Alloc 
Def,S (Ecoinvent 3) 

- การเผากากของ
เสียในเตาเผา
กากอุตสาหกรรม 

kg - 1,000 1,000 Hazardous waste, for incineration {CH} l treatment of 
harzadous waste, hazardous waste incineration l Alloc 
Def, S (Waste to treatment) (Ecoinvent 3) 

* ค่าความหนาแน่น (Density) ของสารลดแรงตึงผิว = 0.8976 g/ml  
** การเผาในเตาเผาอุตสาหกรรมจะใช้ฐานข้อมูลจาก Ecoinvent 3 [10] 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการกากดินฟอกสี 
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 จากผลการศึกษานี้เห็นได้ว่า การบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่้าที่สุดเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ใช้พลังงานไฟฟ้าต่้าและสามารถน้ากากดินฟอกสีไปใช้ประโยชน์
ได้โดยไม่ต้องน้าไปก้าจัดโดยการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการก้าจัดที่ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง คิดเป็น 77.67 % ของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากกระบวนการบ้าบัดกากดินฟอกสี
ด้ ว ย 
สารสกัดเฮกเซน ส้าหรับสัดส่วนของแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการกากดินฟอกสีทั้ง  
3 กระบวนการแสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนของแหล่งปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการกากดินฟอกส ี

 ในกระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยวิธีการชะล้างด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นพบว่า สัดส่วนการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหลักมาจากสารลดแรงตึงผิวโดยคิดเป็น 70.7 % (437 kgCO2eq/ton) โซเดียมคลอไรด์ 27.8 % (172 
kgCO2eq/ton) พลังงานไฟฟ้า 1.3 % (8.01 kgCO2eq/ton) และการท้าฟาร์มดิน 0.2 % ของการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากทั้งกระบวนการ (1.3 kgCO2eq/ton) ส้าหรับน้้ามันร้าข้าวดิบที่ท้าการชะล้างออกมาได้จะถูกน้ากลับ
เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งโดยสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 47.6 % ของการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากกระบวนการ (-294 kgCO2eq/ton) ท้าให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
กระบวนการมีค่าเท่ากับ 324 kgCO2eq/ton 
 กระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยวิธีการชะล้างด้วยสารสกัดเฮกเซนมีสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลักมาจากการก้าจัดโดยการเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรมภายหลังการบ้าบัดโดยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
คิดเป็น 70 % (2,310 kgCO2eq/ton) สารสกัดเฮกเซน 25.2 % (832 kgCO2eq/ton) พลังงานไฟฟ้า 4.8 % ของการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ (159 kgCO2eq/ton) ส้าหรับน้้ามันร้าข้าวดิบที่ชะล้างออกมาสามารถ
ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10.3 % ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งกระบวนการ (-339 
kgCO2eq) ท้าให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของกระบวนอยู่ที่ 2,970 kgCO2eq/ton  
 ทั้งนี้ถึงแม้ว่ากระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดเฮกเซนจะสามารถชะล้างน้้ามันร้าข้าวดิบที่ตกค้าง
ออกมาได้สูงกว่า และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 15 % แต่เมื่อรวมผลการปลดปล่อยสุทธิ
แล้ว กระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดเฮกเซนก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการ
เพ่ิมข้ึนของสภาวะโลกร้อน (Global warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) สูงกว่า
กระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีโดยวิธีการชะล้างด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่น 
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สรุปผลการศึกษา 
 กระบวนบ้าบัดกากดินฟอกสีด้วยสารสกัดไมโครอิมัลชั่นเป็นวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่้าโดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 324 kgCO2eq/ton ซึ่งต่้ากว่าการใช้สาร
สกัดเฮกเซนในการบ้าบัดถึง 9 เท่า (2,970 kgCO2eq/ton) และต่้ากว่าการน้าไปเผาในเตาเผากากอุตสาหกรรม 
7 เท่า (2,310 kgCO2eq/ton) แต่อย่างไรก็ตามผลการศีกษานี้เป็นผลการศึกษาเพียงระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
 ยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงอีกหลายๆปัจจัย เช่น การปลดปล่อยมลพิษจากจากการขนส่ง มลพิษจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการกากของเสีย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้การประเมินการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเลือก และแนวทางปฏิบัติในการจัดการกากดินฟอกสีอย่างเหมาะสมเพ่ือ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณค่า และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพบริบทและกระบวนการจัดการของป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด
และศึกษาปัจจัยความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่วิจัย โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง จ้านวนทั้งหมด 
30 คน เครื่องมือในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 ผลการศึกษา พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโดยผ่านกระบวนการของวัฒนธรรม 
ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อต่างๆ ก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวม
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนในระดับดีมาก พบว่า ผลของการท้าลายป่าในอดีต ท้าให้ปัจจุบัน 
ชาวบ้านหันมาฟ้ืนฟูป่าด้วยกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง คนในชุมชนมีการน้าจารีตประเพณีกฎของผีสาง เทวดา 
มาควบคุม ชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกาและร่วมกันดูแลรักษาจนท้าให้ป่าต้นน้้าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
คณะกรรมการหมู่บ้านเน้นกระบวนมีส่วนร่วม ซึ่งในอนาคตชาวบ้านต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าต้นน้้าและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนให้มาก 
 
ค้าสา้คญั: การมีส่วนร่วม, ป่าต้นน้้า, การจัดการป่า  
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Abstract 
 Success Factors in Watershed Forest management is composed to receive education 
of The natural state and the process management in watershed forest of Nam Meed Village 
to study the achievement factors in watershed forest management in Puea Subdistrict, 
Chiang Klang District, Nan Province by using a qualitative data collections research. 
Researcher used the purposive sampling from 30 populations prescreen research instrument 
was questionnaire and interview. 
 To analyze the quantities by an average, percentage and standard deviation data. 
From the research found that the villagers had collaborated with forest management by 
using the traditional, customs, culture and beliefs procedure. So that brings about the nature 
conservation activity. For overall activities, the villagers well participated the nature 
conservation activities in community forest. As a consequence of destroying the forest in the 
past, the villager practically pay attention to restoring the forest in many activities. The 
villager brought out the spiritual tradition to help balancing the watershed forest to be 
succulent. The village committee emphasized the village cooperation. In the future, the 
restoring forest knowledge needs to promote and disseminate to the public especially 
juveniles. 
 
Keywords:  Participation, Forest waters, Forest management 
 
บทนา้ 

ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามจากการลักลอบบุกรุกท้าลายทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ป่าจ้านวนมากถูก
บุกรุก แผ้วถาง เผาป่า ยึดถือครอบครอง เนื่องมาจากพ้ืนที่เกษตรกรรมมีจ้านวนจ้ากัดและส่วนใหญ่ตกเป็นของ
นายทุน หรือผู้มีอิทธิพล ท้าให้ประชาชนผู้ยากไร้ส่วนใหญ่ขาดแคลนที่ดินท้ากิน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึง
จ้าเป็นต้องหันไปบุกรุกแผ้วถางป่า เพ่ือยึดถือครอบครองเป็นของตนเอง ทั้งนี้ สาเหตุส้าคัญของการบุกรุกป่า 
เพ่ือท้าไร่เลื่อนลอย ท้าเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านบางส่วนถูกนายทุนว่าจ้างให้บุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือท้าเป็น
บ้านพักตากอากาศ โรงแรม และรีสอร์ท (กรมป่าไม้, 2559) [1] จากสถานการณ์การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิด
ขึ้นกับจังหวัดน่านกว่า 20 ปี พบว่า พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก และท้าลายไปแล้วถึง 2,813,980 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 
39.24 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1A 
(มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ, 2560) [2] การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า เป็นการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่สูง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ไม่
ว่าจะเป็นการสูญเสียหน้าดิน การสูญเสียชุ่มชื้นในฤดูแล้ง การขาดพ้ืนที่ซับน้้าในฤดูฝน และการปนเปื้อนของ
สารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก ตลอดจนปัญหาหมอกควันที่ เกิดขึ้น จากการเผาเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยว 
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(ผู้จัดการออนไลน์, 2560) [3] ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมทั้งต่อชุมชน
เมืองและชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งผลกระทบต่อสภาวะน้้าแล้ง น้้าท่วม ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามยังมี
ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอย่างเป็นรูปธรรมและมีทางออกที่เป็นไปได้จริงในการปฏิบัติ และเห็น
คุณค่าของของทรัพยากรป่าไม้ ดังเช่น ชุมชนบ้านน้้ามีด เป็นชุมชนประสบความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้า 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าโดยลดการแผ้วถางพ้ืนที่ป่าเพ่ือท้าการเกษตรและได้รวมตัว
กันเพ่ือคืนผืนป่า รวมเป็นเนื้อที่ 4,000 ไร่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ น้าไปฟ้ืนฟูเป็นป่าต้นน้้า ดังเช่น โครงการนา
แลกป่าของชุมชนบ้านน้้ามีด อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ใช้แนวทางพระราชด้าริ เรื่องคนกับป่า โดยจะต้อง
ปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้เสียก่อน เพ่ือให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผืนป่า มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส้านึ กที่ดีกับการ
อนุรักษ์ป่า ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการปลูกข้าวไร่ เป็น
เกษตรสมัยใหม่ มีการน้าระบบประปาภูเขา ท้าให้มีน้้าไหลตลอดปี ชุมชนมีการปลูกข้าวและพืชหลังนา จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาว่า ปัจจัยความส้าเร็จใจการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน มีปัจจัยความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้าอย่างไร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ : 

1) เพ่ือศึกษาสภาพบริบท และกระบวนการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง  

จังหวัดน่าน 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง  

จังหวัดน่าน 

 

อุปกรณ์และวธิีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาสภาพบริบท และ
กระบวนการจัดการป่าต้นน้้า และปัจจัยความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน  

1.1 ขอบเขตพ้ืนที่ด้าเนินการวิจัย 
           ชุมชนบ้านน้้ามีดต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน    
 1.2 ขอบเขตประชากรการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คัดเลือกแบบเจาะจง จากประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านน้้ามีดต้าบลเปือ 
อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จ้านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รู้ ผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนบ้านน้้ามีด สมาชิกเครือข่ายชุมชนบ้านน้้ามีด เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยจัดการต้นน้้าน้้ามีด 
2. เครื่องมือที่ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สอบถามเกี่ยวกับสภาพบริบท 
และกระบวนการจัดการของป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด  และแบบสัมภาษณ ์
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2.1 การตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย   
 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน  
3 ท่านพิจารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้และใน
แบบสอบถาม ได้ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Index of ltem Opjective Congruence ; IOC ) ที่ 0.67-
1.00  

การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้กับประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านต้นต้อง ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง จ้านวน 30 คน 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่า KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 ในส่วนแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ้าของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) [4] ได้
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.86 จากนั้นจึงน้าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ด้าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ชุมชนบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียง
กลาง จังหวัดน่าน เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งจะด้าเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วยผู้วิจัยเองผู้
เดียว การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

3.1 ด้าเนินการเก็บข้อมูลสภาพบริบท และกระบวนการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยแบบสอบถาม ผู้น้าชุมชน ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้รู้ ผู้ทรงภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชุมชนบ้านน้้ามีด 
สมาชิกเครือข่ายชุมชนบ้านน้้ามีด เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยจัดการต้นน้้าน้้ามีด 

3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด ซึ่งจะท้าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามวัน  เวลา สถานที่ ที่ได้
นัดหมาย โดยด้าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

   (1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 2) ศึกษา
ประเด็นค้าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด้าเนินการสัมภาษณ์ 

(2) ขั้นด้าเนินการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัยเริ่มท้าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 2) ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องบันทึกเสียง และขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ หากผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่สบายใจที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยจะไม่บันทึก 3) ขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการพูดคุย
สนทนากับผู้ให้สัมภาษณ์ไว้โดยไม่ถือแบบสัมภาษณ์ แต่ใช้วิธีจ้าประเด็นข้อค้าถามไว้ การตั้งประเด็นค้าถามไม่
จ้าเป็นต้องเรียงตามล้าดับของข้อค้าถามในแบบสัมภาษณ์ แต่ข้ึนอยู่กับเนื้อเรื่องที่กาลังสนทนากันอยู่ ผู้วิจัย
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พยายามเชื่อมโยงการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ค้าตอบตรงตามประเด็นที่ต้องการ นอกจากนี้ได้จดบันทึกในขณะ
สัมภาษณ์ด้วย 

3.3 ขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัยหาเวลาหลังการสัมภาษณ์เพ่ือจดจ้า
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้บันทึกในขณะสัมภาษณ์ ข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ปฏิกิริยาของผู้ให้
สัมภาษณ์และการให้ข้อมูล รวมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ 2) ส้ารวจม้วนเทปที่ท้าการ
บันทึกเสียงไว้ จดวัน เวลาและชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในเทปแต่ละม้วน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนเมื่อน้ามาฟัง
อีกครั้งในช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย หรือวารสาร เช่น เอกสาร
ประจ้าต้าบล หรืออ้าเภอจากที่ว่าการอ้าเภอเชียงกลาง และองค์การบริหารส่วนต้าบลเปือ ผู้วิจัยได้น้าข้อมูล
บางส่วนจากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยนี้ ซึ่งจะชี้ให้เห็นรูปแบบการจัดการในยุคเริ่มต้น ท้าให้เห็น
ความเป็นมาพัฒนาการของแผนการจัดการป่าต้นน้้าจนกระทั้งประสบความส้าเร็จในปัจจุบัน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  
             4.1 ข้อมูลพื้นฐานสภาพ บริบทชุมชน และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ 
อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน น้าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์จัดกลุ่มตามความส้าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงตามกรอบแนวคิด น้ามาสรุป ตีความ และเขียนรายงาน 
 4.2  ข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด วิเคราะห์ได้จากการวัดระดับความ
คิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งระดับความคิดเห็น ตามค่าเฉลี่ย ก้าหนดระดับความคิดเห็น เป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  
            ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  
            ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.29 หมายถึง เห็นด้วย  
           ค่าเฉลี่ย 3.30 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4.3 น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ น้ามาถอดบทความและเรียบเรียงให้เป็นระบบ ระเบียบ โดยการจัด
หมวดหมู่ แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน แบบแผนการจัดการป่าชุมชน และความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชน ในส่วนนี้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งต่างๆว่ามีความเหมือนหรือต่างกัน
หรือไม่ หากข้อมูลที่ได้มา พบว่า เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์แล้ว น้ามาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข เพ่ือใช้วิเคราะห์และบรรยาย
ลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และแบบแผนการจัดการ ตลอดจนทัศนะคติของคนในชุมชน จากก
นั้นน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือเขียนรายงานโดยใช้ทฤษฎีการจัดการป่าต้นน้้าและการจัดการทรัพยากร มาใช้
ประกอบการวิเคราะห์การเขียนรายงาน 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

1.  ผลการศึกษาสภาพบริบทและกระบวนการจัดการของป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
 1.1 บริบทของชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อของชุมชน และ

สภาพพ้ืนที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด  
ก่อนที่จะมาเป็นบ้านน้้ามีด ครั้งแรกได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านด่าน บ้านเปียงก่อ และบ้านห้วย

กานต์ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ (เดิมอยู่เขตอ้าเภอบ่อเกลือ) โดยอพยพมาอยู่ครั้งแรก 5 ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ. 
2520  เมื่อเห็นว่าสภาพพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงชักชวนญาติ-พ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน มาตั้งบ้านเรือนเพ่ิมขึ้น 
ต่อมา พ.ศ. 2524 มีราษฏรตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 20 กว่าหลังคาเรือน ทางอ้าเภอเชียงกลาง จึงอนุญาตให้
จัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น ในหมู่ที่ 14 ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านไม่
สะดวกและไม่มีถนนอย่างเช่นปัจจุบัน สาเหตุที่มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “น้้ามีด” นั้น จะตั้งตามล้าห้วยที่ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค คือ น้้ามีด และมีผู้น้าหมู่บ้าน คือ นายแก่น ใจปิง ด้ารงต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น (บัณฑิต 
ฉิมชาติ, แก่น ใจปิง และประเสริฐ ใจปิง, 2553) [5] 

ประชาชนในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่าถิ่น มีภาษาใช้เป็นของตนเอง คือ ภาษาลั๊วะ เดิมทีประชาชนไม่
สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ การติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกชุมชนไม่ค่อยรู้เรื่องในปี พ.ศ. 
2530 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดน่าน ได้ส่งครูเข้ามารจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
การจัดการเรียน-การสอน ท้าให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งสามารถ อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 
  1.2 วิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 

ชาวบ้านบ้านน้้ามีด มีรายได้จากการเกษตรในที่ราบไม่มากนัก รายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรจึงมา
จากการเกษตรที่เป็นมิตรกับป่าไม้ เช่น การเลี้ยงโค กระบือในป่า เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่และการเก็บของป่า เช่น 
น้้าผึ้ง ตาว หวาย หน่อไม้ ผัก โดยมีจุดเด่นคือเป็นการท้าการเกษตรที่พ่ึงพิงกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ใน
พ้ืนที ่ท้าให้ชาวบ้านมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์ป่าเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ในการประกอบอาชีพ 

1.3 การเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าบ้านน้้ามีด 
ในอดีต ชาวบ้านน้้ามีดส่วนใหญ่ท้าข้าวไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 20 ถังต่อไร่ มีการปลูกข้าวไร่บนภูเขา

ในลักษณะการท้าไร่หมุนเวียน โดยมีการใช้พ้ืนที่ครอบครัวละ 10-15 ไร่ต่อปี หมุนเวียนเปลี่ยนที่ไป 5-6 ปี แล้ว
จึงกลับมาแผ้วถางป่าที่เดิมที่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 ชาวบ้านเริ่มหาซื้อที่ราบไว้ปลูกข้าวได้ ผู้น้าชาวบ้าน
สามารถชักจูงให้ชาวบ้านหันมาเน้นการท้าเกษตรในพ้ืนที่ราบซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ที่จ้ากัด
ได้ และเริ่มทยอยละทิ้งพ้ืนที่ในที่ชันที่เคยเป็นไร่หมุนเวียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ที่ป่าไม้ที่
หน่วยจัดการต้นน้้ามีดภายใต้โครงการป่ารักน้้า รักษ์แผ่นดิน ได้เข้ามาให้ความรู้และช่วยพัฒนาการท้า
การเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ โดยมีการท้าฝายชะลอน้้าขนาดเล็กเพ่ือให้มีน้้าเพียงพอส้าหรับการท้า
การเกษตรทั้งป ีและการสนับสนุนการปรับที่นาขั้นบันไดและการขุดหน้าดินที่ถูกต้องเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถท้า
นาให้ได้ผลผลิตมากยิ่งข้ึนและมีรายได้ตลอดทั้งปี  
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1.4 กระบวนการบริหารจัดการป่าพื้นที่ต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
จากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการป่าพ้ืนที่ต้นน้้าบ้านน้้ามีด ต้าบลเปือ อ้าเภอเชียงกลาง 

จังหวัดน่าน พบว่า ชุมชนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการป่าพ้ืนที่ต้นน้้าบ้านน้้ามีด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ชุมชนมีระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ป่าต้นน้้า จะต้องท้าอย่างต่อเนื่อง การจัดท้านโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้า จะต้อง วิเคราะห์ปัญหาให้
ถูกจุดเสมอ เป็นต้น และความคิดเห็นรองลงมา กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้า ควรจะเริ่มต้นจากฝน
หยดแรกเป็นต้นไป ปัจจุบันนี้ ระบบการท้างานในการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้ามี
ประสิทธิภาพดี การด้าเนินงานบนพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐเป็นอย่างดี แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
 

กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด X  S.D. ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
1. กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้า จะต้องท้า
อย่างต่อเนื่อง 

3.50 0.70 87.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ควรจะเริ่มต้น
จากฝนหยดแรกเป็นต้นไป 

3.15 0.61 78.75 เห็นด้วย 

3. ปัจจุบันนี้ ระบบการท้างานในการขับเคลื่อนนโยบาย 
การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้ามีประสิทธิภาพดี 

3.24 0.78 81.00 เห็นด้วย 

4. การด้าเนินงานบนพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่จากภาครัฐเป็นอย่างดี  

3.20 0.67 80.00 เห็นด้วย 

5. ภาครัฐได้กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเสมอ  

3.22 0.54 80.5 เห็นด้วย 

6. นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าของรัฐบาลมีความ
ชัดเจนดี 

3.06 0.70 76.5 เห็นด้วย 

7. นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าในขณะนี้ สามารถตอบ
โจทย์ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างถูกจุด  

2.96 0.71 74 เห็นด้วย 

8. นโยบายของรัฐบาลมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 
ไปตามสภาพพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  

2.96 0.81 74 เห็นด้วย 

9. การจัดท้านโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า จะต้อง 
วิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุดเสมอ 

3.39 0.56 84.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

10. การจัดท้านโยบายการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า จะต้องถาม 
ความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เสมอ  

3.35 0.62 83.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
กระบวนการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 

X  S.D. ร้อยละ ระดับความคิดเห็น 
11. ขั้นตอนการจัดท้านโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้าของ
รัฐบาลมีความรวดเร็ว  

3.09 0.62 77.25 เห็นด้วย 

12. การตัดสินใจประกาศเป็นนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้น
น้้า ของรัฐบาลมีความส้าคัญอย่างมาก  

3.17 0.63 79.25 เห็นด้วย 

13. การบริหารจัดการพ้ืนที่ต้นน้้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

3.17 0.54 79.25 เห็นด้วย 

14. ลักษณะส้าคัญของการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า จะต้อง
อาศัย กลไกรัฐ และอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเสมอ 

3.26 0.66 81.5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

15. หน่วยงานราชการได้มีการก้าหนดภารกิจการพัฒนา
พ้ืนที่ป่าต้นน้้า ได้อย่างเหมาะสม 

3.07 0.60 76.75 เห็นด้วย 

16.หน่วยงานราชการมีการประสานงานกันให้ความ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของประชาชนตลอดเวลา  

3.63 0.59 90.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

17.นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ควรจะมีการ
ก้าหนดเวลาที่ แน่นอน สามารถวัดและตรวจสอบได้  

3.18 0.59 79.5 เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.21 0.64 80.31 เห็นด้วย 

 
2. ปัจจัยความส้าเร็จในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
ปัจจัยความส้าเร็จด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่บ้านน้้ามีด คือมีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ จ้านวน 45,000  

ไร่ พบสัตว์ป่าคุ้มครองและสงวนจ้านวนมาก เช่น หมี เสือ เลียงผา นกเงือก นกยูง ลิง เป็นต้น มีน้้าไหลตลอดปี 
วัดปริมาณน้้า ได้ปริมาณน้้า 0.41 ลบม./วินาที (บัณฑิต ฉิมชาติ, 2560) [6] 
 ปัจจัยความส้าเร็จจากหน่วยจัดการต้นน้้ามีดได้จัดท้าโครงการเกษตรอนุรักษ์ การท้านาขั้นบันได เพ่ือ
ลดการท้าไร่หมุนเวียน โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดน่าน ขุดนา จ้านวน 100 ไร่ เพ่ือลดการแผ้วถางพ้ืนที่
ป่าต้นน้้าในการท้าเกษตรแบบไร่หมุนเวียน การปลูกข้าวและพืชหลังนา จ้านวน 3 ครั้งต่อปี ชาวบ้านน้้ามีด 
รอดพ้นจากความยากจน ไม่มีหนี้สิน โดยไม่กู้เงินล้าน และได้คืนไร่หมุนเวียน จ้านวน 4,000 ไร่ ให้หน่วย
จัดการต้นน้้าน้้ามีด  

ปัจจัยความส้าเร็จด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของคนในชุมชนใช้ในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
เป็นเรื่องจารีตประเพณีของชุมชน  มีการใช้กฎหมู่บ้าน ดูแลกันเอง มีการใช้กฎของผีสาง เทวดา มาควบคุม ซึ่ง
ท้าให้ชุมชนบ้านน้้ามีดอยู่อย่างมีความสุขเพราะไม่ต้องใช้กฎหมายมาบังคับ คนในชุมชนใช้จารีตประเพณีในการ
บังคับใช้ ใครไปล่วงละเมิน ท้าผิด ก็จะมีการตักเตือน การอบรม การบอกกันเองว่า “อย่านะ” “ให้หยุดนะ” มี
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การสาปแช่ง ไม่ให้คบค้าสมาคมด้วย ไม่ได้กินข้าวด้วย ไม่ให้ยืมถ้วยชาม ไม่ให้ยืมในงานวัดเกิด งานศพ ก็ไม่
ให้ยืม ท้าให้คนที่ท้าผิดไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ คนนั้นก็จะลดการท้าลายป่าลง ก็ต้องมาอยู่ในสังคมที่ต้องดูแล
ป่า  

ปัจจัยความส้าเร็จด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด จากความร่วมมือ
ของคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกาและร่วมกันดูแลรักษาจนท้าให้ป่าต้นน้้าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
คณะกรรมการหมู่บ้านเน้นกระบวนมีส่วนร่วม เป็นส้าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมหมู่บ้าน โดยชาวบ้านทุกคนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาควบคู่กับการป้องกัน บางปัญหาแก้ไขด้วยการออกเป็นกฎของหมู่บ้าน 
เช่น การห้ามจ้าหน่ายไม้แปรรูปนอกหมู่บ้าน เนื่องจากสมัยก่อนพ้ืนที่หมู่บ้านเป็นป่าใหญ่ จึงมีต้นไม้ขนาด
ใหญ่ ชาวบ้านบางครัวเรือนจึงลักลอบท้าอาชีพขายไม้ ซึ่งถือว่าผิดข้อตกลงของหมู่บ้าน ที่อนุญาตให้ใช้ได้ใน
หมู่บ้านเท่านั้นเพราะถือว่าต้นไม้เป็นสมบัติของส่วนรวม ชาวบ้านจึงร่างกฎขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ขึ้นอีก ด้วยการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ท้าให้คนทั้งหมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกัน เข้าใจปัญหาและร่วม
หาวิธีป้องกันแก้ไขร่วมกัน กฎและข้อบังคับจึงเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีดที่ยั่งยืนควรสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลที่ต้องด้าเนินงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่มีบทบาท
ส้าคัญมากต่อความส้าเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยจะต้องพยายามท้าความเข้าใจและความจริงใจในการ
ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ กับชาวบ้าน ประกอบกับความซื่อสัตย์ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถสร้างความรัก
และศรัทธาจากคนในพ้ืนที่ การหาช่องทางต่อยอดแนวทางอนุรักษ์ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านไป
ด้วยพร้อมกัน จะท้าให้ชาวบ้านเห็นผลของการอนุรักษ์ได้เร็วขึ้นและนาไปสู่การขยายแนวร่วมในการดูแลป่าใน
ระยะยาวต่อไป ในขณะเดียวกันก็ต้องท้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพด้วย จึงมีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่รัฐจะต้องให้ความส้าคัญและพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความสามารถในการท้าหน้าที่ดังกล่าว  
 
สรุปผลการศึกษา 

ชาวบ้านน้้ามีด ประกอบอาชีพการเกษตรที่พ่ึงพิงกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพ้ืนที่  ท้าให้
ชาวบ้านมีแรงจูงใจในการอนุรักษ์ป่าเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ในการประกอบอาชีพ ชุมชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับกระบวนการบริหารจัดการป่าพ้ืนที่ต้นน้้าบ้านน้้ามีด ที่จะต้องท้าอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่
ป่าต้นน้้า ส้าหรับปัจจัยความส้าเร็จด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่บ้านน้้ามีด ปัจจัยความส้าเร็จจากหน่วย
จัดการต้นน้้ามีดได้จัดท้าโครงการเกษตรอนุรักษ์ การท้านาขั้นบันได เพ่ือลดการท้าไร่หมุนเวียน ลดการแผ้วถาง
พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในการท้าเกษตรแบบไร่หมุนเวียน การปลูกข้าวและพืชหลังนา รอดพ้นจากความยากจน และได้
คืนไร่หมุนเวียน จ้านวน 4,000 ไร่ ให้หน่วยจัดการต้นน้้าน้้ามีด ความส้าเร็จด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ของคน
ในชุมชนใช้จารีตประเพณีกฎของผีสาง เทวดา มาควบคุม ท้าให้ชุมชนบ้านน้้ามีดอยู่อย่างมีความสุขเพราะไม่
ต้องใช้กฎหมายมาบงัคับ และปัจจัยความส้าเร็จด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้้าบ้านน้้ามีด 
จากคนในชุมชนปฏิบัติตามกฎกติกาและร่วมกันดูแลรักษาจนท้าให้ป่าต้นน้้าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
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คณะกรรมการหมู่บ้านเน้นกระบวนมีส่วนร่วม เป็นส้าคัญ โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมหมู่บ้าน โดยชาวบ้านทุกคนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันกฎและข้อบังคับจึงเป็นที่ยอมรับของคน
ในชุมชนและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษา เรื่อง ความยั่งยืนในการจัดการป่าต้นน้้าล้า
ธารของชุมชนบ้านธาตุ ต้าบลแม่สลองนอก อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่าบ้านธาตุ เป็นหมู่บ้าน
ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง เป็นแหล่งต้นน้้าแม่สลอง ชาวบ้านเป็นชาวเขาเผ่าลีซอ อดีตมีการตัดไม้ท้าลายป่า จนท้า
ให้สภาพนิเวศน์ของต้นน้้าเปลี่ยนไป น้้าที่เคยสมบูรณ์กลับแห้งเหือด ชาวบ้านเริ่มตระหนักและร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นผู้ป้องกันดูแลรักษาป่า ยอมรับจารีตประเพณี สิทธิชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดการป่า รวบรวมเงินสมาชิกจัดซื้อท่ีดินเดิมที่เป็นไร่ข้าวโพด มาด้าเนินการปลูกป่าด้วย
ตนเอง ร่างกฎเกณฑ์และแนวทางการใช้ประโยชน์ให้สมาชิกชุมชนทราบ จัดตั้ง องค์กร ของชุมชนขึ้น เพ่ือท้า
หน้าที่ดูแลตรวจตรา ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (ธงชัย ฉั่วตระกูล, สุรศักดิ์ ค้าสุภา และเดชา 
จินดาธรรม, 2548) [7] 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือหาค่าดัชนีพืชพรรณของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับวิเคราะห์การขาดธาตุ
อาหารด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV และเทคนิคการหาค่าดัชนีพืชพรรณในพ้ืนที่แปลงทดลองงานวิจัยนี้น าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในทางการเกษตรเพ่ือประเมินการขาดธาตุอาหารในแปลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้การส ารวจ
ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาบินเพ่ือเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศโดยจะท าการบินในเก็บข้อมูลในแต่ละ
ช่วงอายุของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือน าไปวิเคราะห์ด้วยกระบวนการดัชนีพืชพรรณ เพ่ือหาดัชนีพืชพรรณของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในแปลงหาความแตกต่างของค่าดัชนีพืชพรรณที่มีความแตกต่างกันที่จะระบุได้ว่าในพ้ืนที่หรือในแปลงมี
การขาดธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยจะได้ภาพจากกล้อง MAPIR Survey 3 w ที่ติดตั้งกับอากาศยานไร้
คนขับ ที่ท าการบินเก็บภาพที่ได้เป็นไฟล์ RAW และ JPEG ท าการแปลงเป็น Tiff File โดยโปรแกรม MAPIR 
Camera Control และน าไปเข้ากระบวนการประมวลผลโดยซอฟต์แวร์รหัสเปิด OpenDroneMap (WebODM) 
เมื่อได้ภาพที่ผ่านการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยให้น าเข้าสู่กระบวนการหาดัชนีพืชพรรณ Normalized 
Difference Vegetation Index  (NDVI) โดยซอฟต์แวร์รหัสเปิด (QGIS) เพ่ือประมวลผลออกมาเป็นภาพที่แสดง
ค่าของ ดัชนีพืชพรรณและท าการจ าแนกข้อมูล (Classification) หาความแตกต่างของค่าดัชนีพืชพรรณ เพ่ือที่จะ
ได้ทราบถึงการขาดธาตุอาหารภายในแปลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัยสามารถแยกค่าดัชนี
พืชพรรณของการขาดธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในแปลงได้รวมไปถึงการเปรียบเทียบความสูงของต้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ท าการวัดจากภาคพ้ืนดินและจากภาพถ่ายจากโดรน DSM สามารถน าไปประเมินความสูงต้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในระดับหนึ่ง  
ค าส าคัญ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การขาดธาตุอาหาร อากาศยานไร้คนขับ การส ารวจระยะไกล ดัชนีพืชพรรณ เกษตร
อัจฉริยะ  

Abstract 
 The objective of this study is to find the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of 
field corn in order to analyze the lack of nutrient by applying Unmanned Aerial Vehicle UAV and 
NDVI calculation technique.  This study applies technology into agriculture in order to evaluate 
the lack of nutrient of field corn by using UAV to take aerial pictures of the field corn in each 
period and analyzing with NDVI process. The differences of NDVI values show the lack of nutrient 
of field corn. Those pictures are taken by MAPIR Survey 3w camera set with the UAV as RAW and 
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JPEC files, converted into Tiff files by MAPIR Camera Control, and proceeded by OpenDroneMap 
(WebODM). The proceeded pictured will be analyzed for finding the NDVI using QGIS programme. 
The analyzed pictures with NDVI data will be classified to find out the differences of NDVI in order 
to know the lack of nutrient in the field corn. 
 
Keywords :  Maize, Nutrients Deficiencies, Unmanned Aircraft, Remote Sensing, Vegetation index 
(NDVI), Smart Framing. 
 

บทน า 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (maize) เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย มีแหล่งการเพาะปลูกที่ 

ส าคัญอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครราชสีมา ประเทศไทยสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ปีละ 2 ครั้ง 
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามภาวะการเติบโตของภาคปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ และสุกร ซึ่งมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ 4.3 ล้านตันต่อปีโดยร้อยละ 94 เป็นผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
และผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  2546 มี ผลผลิตเฉลี่ย 616 
กิโลกรัมต่อไร เพ่ิมขึ้นมาเป็น 694 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2555 โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 12.7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจาก
ความส าเร็จของการวิจัยและ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้ยังต่ ากว่าศักยภาพของ
พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยได้สูงถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๐) 

อย่างไรก็ดีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละฤดูมักจะมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่ทันกันภายในแปลง
โดยปัญหาเหล่านี้มักจะมีปัจจัยหลายๆด้านที่ท าให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจริญเติบโตไม่ทันอย่างเช่นการขาดแคลนน้ า 
การให้ปุ๋ยไม่ตรงตามความต้องการหรือการให้ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอุณหภูมิที่
สูงเกิน ท าให้ข้าวโพดไม่ดูดซึมธาตุอาหาร ดังนั้นปัญหาการขาดธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกิดขึ้นมักจะ
ส่งผลกระทบที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ท าให้เสียเวลาและต้นทุนในการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ไปมากโดยที่ผลผลิตน้อยกว่าที่คาดหวัง และธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม มีความ 
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของ ข้าวโพดในแต่ละระยะการเจริญเติบโตแตกต่างกัน เวลาในการใส่ปุ๋ยจึงต้องพิจารณา
ใส่ให้ทันกับระยะ ที่พืชมีความต้องการใช้มากที่สุด ควบคู่ไปกับความสะดวกในการปฏิบัติงานของเกษตรกร 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์หาการขาดธาตุอาหารภายในแปลงของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคนิคการหาดัชนีพืชพรรณ  อากาศยานไร้คนขับ (UAV) การส ารวจระยะไกล (Remote 
Sensing) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System ) : GIS  ตรวจหาดัชนีพืชพรรณ
ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือที่จะระบุค่าของการขาดธาตุอาหารภายในแปลงจะได้เข้าไปแก้ไขได้ทันเวลาและตรง
จุดแล้วยังจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยและลดการขาดหรือเกินของธาตุอาหารภายในแปลง การวิจัยนี้จึงมี
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วัตถุประสงค์ :  เพ่ือหาค่าดัชนีพืชพรรณของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับวิเคราะห์การขาดธาตุอาหารด้วย UAV และ 
เทคนิคการหาค่าดัชนีพืชพรรณในพ้ืนที่แปลงทดลอง 
 Digital Surface Model (DSM) คือ แบบจ ารองระดับความสูงซึ่งสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือวัดความสูง
ของต้นข้าวโพดเพ่ือสามารถประเมินผลผลิตของข้าวได้ในระดับหนึ่ง 
  Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) เป็นการน าค่า ความแตกต่างของการสะท้อน 
ของพ้ืนผิว ระหว่างช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็น สีแดงมาท าสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วง
คลื่นเพ่ือปรับให้เป็นลักษณะการกระจายแบบปกติ ท าให้ NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งจะช่วยในการแปล
ผลได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ค่า 0 หมายถึงไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยู่ในพ้ืนที่ส ารวจ ในขณะที่ค่า 0.8 หรือ 0.9 หมายถึงมี
พวกพืช พรรณใบเขียวหนาแน่นมากในพ้ืนที่ดังกล่าว กรณีที่พ้ืนผิวมีพืชพรรณปกคลุมจะมีค่าการสะท้อน เป็นบวก 
ในขณะที่ พ้ืนผิวเป็นดินจะมีค่าการสะท้อนใกล้เคียง กับศูนย์ ส่วนกรณีที่พ้ืนผิวเป็นน้ าจะมีค่าการ สะท้อนมีค่าติด
ลบ ทั้งนี้โดยปกติค่านี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.7 เท่านั้นซึ่งค่าที่วัดได้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะอยู่ในช่วง       
0.3-0.4 เนื่องจากเป็นพืชไร่ ถ้าหากค่าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในช่วง 0.3-0.4 คือข้าวโพดมีความสมบูรณ์มากซึ่ง
แสดงถึงการดูดซึมธาตุอาหารจึงมีความสมบูรณ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก 
 
 
กรอบแนวคิด 

 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
     1.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 โปรแกรม QGIS ใช้ส าหรับการจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ค่า NDVI และแสดงผลข้อมูล 
  โปรแกรม WebODM ใช้ส าหรับวิเคราะห์ภาพที่ได้จาก UAV 
 โปรแกรม Geosetter  
 โปรแกรม MAPIR_Camera_Control_Kerne ใช้ส าหรับปรับแก้ความถูกต้องของภาพก่อนประมวลผล  
 แอพพลิเคชั่น Pix4D capture ใช้ส าหรับวางแผนแนวบิน 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

127



 DJI Phantom 4 Pro ใช้ส าหรับบินถ่ายภาพทางอากาศ 
 กล้องถ่ายภาพ MAPIR Survey 3w (RGN)    ใช้ส าหรับถ่ายภาพที่มีช่วงคลื่น NIR, Red และ Blue  

     2.ขอบเขตการศึกษา 
       ขอบเขตด้านพื้นที่  
  โครงการ การประเมินการเจริญเติบโตและสถานะไนโตรเจนส าหรับการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราในการ    
ผลิตข้าวโพดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ  ต าบลท่าโพธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 
      
     ขอบเขตด้านการศึกษา 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ก าหนดการให้ธาตุอาหาร (NPK) ที่มีปริมาณที่แตกต่างกันและอัตราการการให้ธาตุอาหาร
จะอยู่ที่ กก./ไร่ โดยในแต่ละกรรมวิธีจะให้ธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันซึ่งจะมีทั้งหมด 7 กรรมวิธี ดังนี้ 
T1=0, T2=20, T3=20, T4=35, T5=35, T6=50, T7=50  กก./ไร่ 
 ปัจจัยในการเลือกพ้ืนที่แปลงทดลองเนื่องจากเลือกเป็นพ้ืนที่ราบเพ่ือลดการลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ธาตุ
อาหารไหลมากองรวมกัน 
      3.ขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัย 
        3.1 บินถ่ายภาพในพ้ืนที่แปลงทดลอง โดยติดตั้งกล้อง MAPIR Camera Survey 3W กับ Drone เพ่ือที่จะ
ท าการบินส ารวจหรือเก็บข้อมูลโดยท าการบินเก็บข้อมูลจ านวน 7 ครั้ง ซึ่งจะอยู่ในช่วง V6 (6ใบ) a ช่วง VT (ระยะ
เจริญพันธุ์) b  และตามล าดับจนถึงระยะออกฝัก c-g  
        3.2 เมื่อได้ภาพจาก MAPIR Camera Survey 3W เข้าโปรแกรม Geo Setter เพ่ือจัดแนวบินหรือลบภาพที่
อยู่นอกแนวบินออกหรือภาพที่ไม่ต้องการ 
        3.3 น าภาพที่ได้จากการจัดแนวบินไป Process image เพ่ือรวมไฟล์ RAW และ JPEG โดย โปรแกรม 
MAPIR Camera Control  
        3.4 สร้างเป็นภาพ Ortho ด้วยเว็บ ODM 
        3.5 ได้ภาพ Ortho ออกมาแล้วน าไป Calibrate ภาพเพ่ือความถูกต้องของแสงและแบรนด์โดยโปรแกรม 
MAPIR Camera Control และการ Calibrate ต้อง Calibrate กับภาพที่ถ่ายกับ MAPIR Camera Reflectance 
Calibration Ground 

ภาพ 2 แผนที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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        3.6 เข้าสมาการหาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ในโปรแกรม QGIS  
        3.7 หาค่าเฉลี่ยของ NDVI ในแต่ละกรรมวิธีโดย  Zonal Statistics ในโปรแกรม QGIS  
สูตร การหาค่าความแตกต่างของดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  

 

 

   NIR  = ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดระยะใกล้ (%) 
   RED = ช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง (%) 
 

                       
 
 
 
3.ขั้นตอนการเปรียบเทียบความสูงข้าวโพดเลี้ยง  
 1. บินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
 2. สร้างภาพ Ortho และ DSM ด้วย WebODM 
 3. หาความสูงของต้นข้าวโพดจากภาพ DSM ตรงกับต าแหน่ง Mark ที่ท าการวัดจากภาคพ้ืนดิน  
 4. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ กัน ระหว่าง DSM และ การลงพ้ืนที่วัดด้วยตนเอง กระบวนการได้ภาพ DSM 
 

       
 

 

ผลการวิจัย 
การหาค่าของดัชนีพืชพรรณของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ 
 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละช่วงอายุของการทดลองการ
ประเมินการเจริญเติบโตและสถานะไนโตรเจนส าหรับการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราในการผลิตข้าวโพดโดยได้ก าหนด 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(NIR − Red)

(NIR + Red)
 

ภาพ 9 การหาความสูงของต้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

ภาพ 8 ภาพ Ortho เพ่ือใช้ดู
ต าแหน่ง Mark บนต้นข้าวโพด

เลียงสัตว์ 

 

ภาพ 7 ภาพ DSM ของแปลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

ภาพ 3 ภาพจากการบินส ารวจ            
ด้วย Drone และกล้อง MAPIR 

ภาพ 4 ภาพ Ortho 
จาก WebODM 

ภาพ 5 ภาพ NDVI ได้จาก
การเข้าสมาการหาใน QGIS 

ภาพ 6 หาค่าเฉลี่ย NDVI โดย 
Zonal Statistics ในโปรแกรม 

QGIS 
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อัตราการให้ธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีก็จะได้ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ที่มีค่าที่ต่างกันตามที่
ปริมาณการให้ธาตุอาหารของแต่ละกรรมวิธี ภาพการเปรียบเทียบของแต่ละช่วงอายุ ดังนี้รูปที่ 12 (a-g)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

       
  

ผลการเปรียบเทียบความถูกต้องของการวัดความสูงของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ผลการเปรียบเทียบการวัดความสูงของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยข้อมูลภาพ DSM และการลง       
พ้ืนที่วัดด้วยไม้สตาฟ ในวันที่ 220862   พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 𝑁2 = 0.8004 

ช่วงอาย ุ           NDVI    
ข้าวโพด T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
41 0.2697 0.2877 0.2747 0.2723 0.3091 0.3066 0.3058 
48 0.3052 0.3572 0.3382 0.3274 0.3628 0.3641 0.3547 
55 0.3135 0.3398 0.3341 0.3305 0.3424 0.3458 0.3417 
62 0.3043 0.3347 0.3267 0.3310 0.3397 0.3407 0.3403 
71 0.2833 0.3167 0.3067 0.3203 0.3267 0.3267 0.3297 
77 0.2693 0.3023 0.2965 0.3140 0.3103 0.3217 0.3217 
83 0.2435 0.2443 0.2520 0.2573 0.2643 0.2807 0.2737 

41 วัน  55 วัน  48 วัน  62 วัน  71 วัน  77 วัน  83 วัน  

วัน 

(a) 

ภาพ 10 ตารางค่าเฉลี่ย NDVI ทั้ง 7 Treatment ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

(b) (c) (d) 

ภาพ 11 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ ของทั้ง 7กรรมวิธีที่  (Treatment 1-7) 

 

(e) (f) (g) 

ภาพ 12 แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละช่วงอายุ  
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 ผลการเปรียบเทียบการวัดความสูงของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยข้อมูลภาพ DSM และการลง       
พ้ืนที่วัดด้วยไม้สตาฟ ในวันที่ 050962   พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 𝑁2 = 0.724       

 
220862                                                       050962 

                          
 
               

 
            
   
 
 
 
 

 

 
 
สรุปผล 
     การหาค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในแต่ละกรรมวิธี 
 สรุปได้ว่าค่า NDVI ของแต่ละกรรมวิธีที่ได้ท าการทดลองโดยโครงการการประเมินการเจริญเติบโตและ
สถานะไนโตรเจนส าหรับการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีทั้งหมด 7 กรรมวิธีที่ได้ท า
การทดลองในโครงการซึ่งในตี่ละกรรมวิธีเราได้ก าหนดอัตราการให้ธาตุอาหารในปริมาณที่ต่างกันค่าที่ได้จะเก็บไว้
เป็นมาตรฐานหรือฐานข้อมูลที่จะน าไปประเมินเปรียบเทียบตรวจสอบหาการขาดธาตุอาหารหรือความอุดม
สมบูรณ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่กว่าเพ่ือที่จะได้ทราบถึง
การขาดธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงและจะได้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดในพ้ืนที่ของการขาดธาตุอาหาร
และจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนการให้ธาตุอาหหารที่ตรงจุดหรือตรงตามความต้องการ
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภาพที่ 13 กราฟการกระจายตัวข้อมูลความสูงของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จาก ข้อมลูภาพ DSM และการลงพื้นทีใ่นช่วงอายุ 
41 วัน 
 

 

ภาพที่ 14 กราฟการกระจายตัวข้อมูลความสูงของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จาก ข้อมลูภาพ DSM และการลงพื้นที่ในช่วงอายุ 
55 วัน 
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      การเปรียบเทียบความถูกต้องของการวัดความสูงต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ผลของการเปรียบเทียบและตรวจสอบระหว่างค่าความสูงของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากข้อมูลภาพ 
DSM และ ค่าความสูงที่ได้จากการลงพ้ืนที่วัดด้วยไม้สตาฟ การเปรียบเทียบครั้งนี้ได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูล 2 
ครั้ง คือวันที่ 220862 หรืออายุ 41 วัน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 𝑁2 = 0.8004 และวันที่ 050962 อายุ 55 วัน
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 𝑁2 = 0.724 แสดงให้เห็นว่าค่า  𝑁2 มากกว่า 0.5 ค่าของการวัดด้วยข้อมูลภาพ DSM 
และ การลงพ้ืนที่วัดด้วยไม้สตาฟมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ดีและน่าเชื่อถือ   
 
อภิปรายผล  
 ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแต่ละช่วงอายุที่ได้ท าการทดลองโครงการการ
ประเมินการเจริญเติบโตและสถานะไนโตรเจนส าหรับการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราในการ ผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์มี
ทั้งหมด 7 กรรมวิธีที่มีอัตราการให้ธาตุอาหารในปริมาณท่ีต่างกันและในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณ
ที่ต่างกันเนื่องด้วยอัตราการให้ธาตุอาหารในปริมาณที่ต่างกันและในช่วงอายุ 41 วันคือหลังให้ธาตุอาหารครั้งที่ 2 
โดยการให้ธาตุอาหารครั้งที่ 2 อยู่ในช่วง (V6) อายุประมาณ 35 วัน และในช่วงอายุ 48 วันหลังการให้ธาตุอาหาร
ครั้ง ที่ 3 จะอยู่ในช่วง (VT) หรือช่วงออกดอกคือช่วงที่ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เจริญเติบโตเต็มที่จึงท ามีค่าเฉลี่ยดัชนี
พืชพรรณ (NDVI) ที่พ่ึงขึ้นสูงตามกราฟที่ได้แสดงให้เห็นและในช่วงอายุต่อมา จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณ 
(NDVI) ได้ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงผลิตฝักจึงหยุดการเจริญเติบโตจึงท าให้ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ลดลงตาม
อายุของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับ Ángel et al., (2016). การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อ
พิจารณาปริมาณการใช้ไนโตรเจนและการท านายผลผลิตในข้าวโพดโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของดัชนีพืชพรรณ ร่วมกับความสูงของพืชเพื่อก าหนดปริมาณการใช้ปุ๋ยให้
ตรงตามความต้องการของข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุและการศึกษา จึงน ามาปรับใช้ในการหาการขาดธาตุอาหาร
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงการทดลองเพ่ือที่จะได้เก็บค่าไว้เป็นฐานข้อมูล  

 การเปรียบเทียบข้อมูลความสูงต้นข้าวโพดเลียงสัตว์ ระหว่างข้อมูลภาพ DSM  กับการลงพ้ืนที่วัดด้วย      
ไม้สตาฟพบว่าการเปรียบเทียบ ทั้ง 2 ครั้ งหรือ 2 ช่วงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีค่า R2 มากกว่า 0.5 
สอดคล้องกับ Pengcheng et al., (2018). การประมาณความสูงของพืชโดยการใช้ข้อมูลภาพ DSM และการลง
พ้ืนที่วัดด้วยตนเอง ผลการเปรียบเทียบ ได้ค่า R2 = 0.63 และผลการทดลองนี้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผล
การศึกษาครั้งนี้การเปรียบเทียบความสูงที่วัดโดยข้อมูลภาพ DSM และการลงพ้ืนที่การใช้ข้อมูลภาพ DSM 
สามารถน าไปวิเคราะห์และประเมิณความสูงของต้นข้าวโพดได้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
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 การคาดการณ์การใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคโดยใชแ้บบจำลอง CA-MARKOV กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
Forecasting of Provincial Water Supply Usage by using CA-MARKOV Model,  

Case Study of Nakhon Sawan Province 
นิติ เอ่ียมชื่น1*, นัทธพงศ์ ฟองจันทร์1 

Niti Iamchuen1*, Nuttapong Fongjun1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที ่ดินและ        
สิ่งปกคลุมดินเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2550 - 2560 และเพ่ือ
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลที่ได้จากแบบจำลอง CA-MARKOV พ.ศ. 2570 โดยการแบ่งประเภทการใช้
ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.พื้นที่เกษตรกรรม 2.พื้นที่ป่าไม้ 3.พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4.พื้นที่ สิ ่งปลูกสร้าง และ         
5.พ้ืนที่แหล่งน้ำ และนำสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการณ์คาดการณ์กับปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวันต่อตารางกิโลเมตร 
พบว่าปี พ.ศ. 2570 มีความต้องการใช้น้ำประปา  12,170,881 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด  
1,053,637 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มมากขี้น จึงควรมีการวางแผน
และจัดการเพ่ือรองรับกับความต้องการการใช้น้ำประปาที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
คำสำคัญ: น้ำประปา, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, แบบจำลองซีเอมาร์คอฟ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the probability of land use and land cover change 
in quantitative and spatial areas in Nakhon Sawan province. In the period 2007-2017 and to predict 
land use results from the CA-MARKOV model, 2027 By dividing land use into 5 types which are     
1. Agricultural area 2. Forest area 3. Miscellaneous areas 4. Urban area and 5. Water body. Using 
buildings that are predicted and using water supply per day per square kilometer, found that in 
2027 B.E. The demand for water supply is 12,170,881 cubic meters, an increase of 1,053,637 cubic 
meters from the year 2017. In which the Nakhon Sawan province has an increasing amount of 
water supply usage Therefore, there should be a plan and management to support the increasing 
demand for water supply in the future. 
Keywords: water supply, land use, CA-MARKOV model 
 
บทนำ 

น้ำประปาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานต่างๆ ในแต่ละปีมีความ
ต้องการของการใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2550 มีปริมาณการ
ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 7,151,624 ลูกบาศก์เมตร ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค
จำนวน 9,859,025 ลูกบาศก์เมตร และปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 11,388,023 
ลูกบาศก์เมตร (การประปาส่วนภูมิภาค, 2561) [1] 

ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการคาดการณ์การใช้น้ำประปา โดยมีงานวิจัยกรณีศึกษาเทียบเคียงได้แก่ 
การคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี (สุพิชชา ภมรจันทรมัส, 2558) [2] โดยทำการคาดการณ์

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

134



   
 

   
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน แล้วทำการคิดคำนวณสัดส่วนพื้นที่เมืองเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายปี เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าต่อวันต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งจะใช้วิธีการหาค่าในลักษณะใกล้เคียงกันกับการคาดการณ์น้ำประปา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องดังกล่าว การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของ   
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์    
ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2550 - 2555 และ พ.ศ. 2550 - 2560 2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้แบบจำลอง 
CA-MARKOV  เทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560 ของ   
กรมพัฒนาที่ดิน 3) เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินผลที่ได้จากแบบจำลอง CA-MARKOV  
[3] [4] [5] [6]  พ.ศ.2570 และ 4) เพื่อคาดการณ์การใช้น้ำประปาใน พ.ศ. 2570 และจะสามารถนำผลที่ได้จาก
การคาดการณ์การใช้น้ำประปา เพ่ือการวางแผนและจัดการไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาการคาดการณ์การใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ และผลงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูล
เบื้องต้นและเป็นแนวทางในการศึกษา  
   1.2 รวบรวมข้อมลูการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคในปี พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

 2.1.1 การนำเข้าข้อมูลสู ่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นำเข้าข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ดิน       
พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560  

 2.1.2 การตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ด ินแต่ละประเภทให้มีความถูกต้อง โดยการแก้ไข 
ความคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละปีใช้เทคโนโลยีและการแปล ที่ไม่เหมือนกัน    
โดยการนำแผนที ่การใช้ประโยชน์ที ่ด ิน พ.ศ. 2550-2555 และ พ.ศ. 2550-2560 มาผ่านการรวมข้อมูล            
เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดิน นำข้อมูลประเภทการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่างๆ ทั้ง 3 ช่วงเวลา ระหว่างข้อมูลประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560      
มาทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยใช้วิธีการรวมข้อมูล (Combine) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระหว่างปีที่นำมาวิเคราะห์ จะทำให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทราบถึงว่าพื้นที่ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร และปริมาณเท่าไร  

 2.2 เมื่อนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ทำการคาดการของแบบจำลอง    
CA - MARKOV ในปี พ.ศ. 2560 นำผลที่ได้จากแบบจำลองมาตรวจสอบค่าความถูกต้อง กับแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินปี พ.ศ. 2560 จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้ตารางคำนวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix) เพื่อใช้คำนวณค่า 
โดยที่ค่ามากกว่า 80% ขึ้นไปถือว่าแบบจำลองมีความถูกต้อง (ตาราง 1) (สมการที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยใช้ตารางคานวณค่าความผิดพลาด 

 
 

 
 

สมการที่ 1 สมการหาตวามถูกต้องโดยรวม 

 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาครายปีต่อวันต่อตารางกิโลเมตรนําข้อมูลพื ้นที่         

สิ่งปลูกสร้างมาซ้อนทับกับข้อมูลรายอำเภอ ซ่ึงจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเขตการส่งน้ำเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1)      
สาขานครสวรรค์ 2) สาขาท่าตะโก 3) สาขาพยุหะคีรี และ 4) สาขาลาดยาว โดยจะไม่ใช้น้ำประปาทั้งจังหวัด  
(ภาพที่ 1) แล้วนำมาหาปริมาณการใช้น้ำประปา ต่อวันต่อตารางกิโลเมตร โดยใช้ข้อมูลจากปริมาณการ           
ใช้น้ำประปาและ นําค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย [7] (สมการที่ 2) หาค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ำประปาต่อวัน ต่อตาราง
กิโลเมตรโดย นําข้อมูลอัตราการใช้น้ำประปาต่อวันต่อตารางกิโลเมตร พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560  
มาคํานวณหาค่า (สมการที่ 3) นําค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ำประปาและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการคาดการณ์     
มาหาปริมาณความ ต้องการใช้น้ำประปา (สมการที่ 4) นําค่าเฉลี่ยที่ได้มาคาดการณ์กับสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 
และนํามาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560 เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ข้อมูลโดยใช้            
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (สมการที่ 5)   

 
 
 
 
 

 

Overall Accuracy =
∑ 𝑛𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
 

ความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) ของการจำแนกประเภทข้อมูล ดังสมการข้างล่างนี้  
เมื่อ  i   คือ แถว (Row)  

 j   คือ แนวตั้ง (Column)  
 nii คือ แถวที่ i แนวตั้งที่ i หรือแถวที่ j บรรทัดที่ j 
 n  คือ ผลรวมทั้งหมด  
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ภาพที่ 1 การใช้น้ำประปาทั้ง 4 สาขา 

 

 
สมการที่ 2 สมการหาอัตราการใช้น้ำประปาต่อวันต่อตารางกิโลเมตร 

 

 
สมการที่ 3 สมการหาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาต่อวันต่อตารางกิโลเมตร 

 

 
สมการที่ 4 สมการหาค่าพื้นที่ต่อการใช้น้ำประปาต่อวันต่อตารางกิโลเมตร 

 

𝑅𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 =
𝑄𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐴𝑟𝑒𝑎
      

โดยที่  
REirhan         หมายถึง  อัตราการใช้น้ำประปาต่อวัน ต่อตารางกิโลเมตร ในปีที่ 1 

  QEurban        หมายถึง  ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน ในปีที่ 1 
  Urban Area หมายถึง  ขนาดพื้นที่เมือง ในปีที่ 1 
  

 

𝐴𝑅𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 =
𝑅𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 1+ … + 𝑅𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛

𝑌
 

โดยที่  
AREurbon    หมายถึง  ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปาต่อวัน ต่อตารางกิโลเมตร 
REutboun 1 หมายถึง  อัตราการใช้น้ำประปาต่อวัน ต่อตารางกิโลเมตรปีที่ 1 ถึง n 
Y           หมายถึง  จํานวนปีที่ใช้ในการคํานวณ 

 

 
𝑄𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 =  𝐴𝑅𝐸𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛 × 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐴𝑟𝑒𝑎 

                 
 โดยที ่

QEurban          หมายถึง  ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน ในพื้นที่เขต ในปีที่ 1 
  AREurban        หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้น้ำประปาต่อวันตอ่ตารางกิโลเมตร 
  Urban Area   หมายถึง  ขนาดของพื้นที่เมืองในปีที่ 1 
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สมการที่ 5 สมการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 
กรอบแนวคิดของการศึกษา (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2550,(ภาพที ่3) พ.ศ. 2555 (ภาพที ่4) 
และ พ.ศ.2560 (ภาพที่ 5) ในจังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ 4,120,943 ไร่ ซึ่งจำแนกตามกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยได้ทำการยุบรวมเหลือ 5 ประเภทหลักได้แก่ 1) พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 2) พื้นที่เกษตรกรรม 3) พื้นที่เบ็ดเตล็ด     
4) พ้ืนที่ป่าไม ้และ 5) พื้นที่แหล่งน้ำ  

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥2)][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2)]
 

 
โดยที่ 

x หมายถึง  ปริมาณการใช้น้ำประปาปีที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
y หมายถึง  ปริมาณการใช้น้ำประปาที่ได้จากการคาดการณ์ ปริมาณการใช้น้ำประปา 
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ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 

 
      ภาพที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2555                                                        ภาพที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 
 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะการใช้ที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์ ใน พ.ศ.2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 

 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เทคนิคการรวมกันระหว่างแผนที่การใช้ประโยชน์

ที่ดิน พ.ศ. 2550, 2555 และ พ.ศ. 2560 ตามช่วงเวลาที่ต้องการทำการศึกษา คือระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2555 และ 
พ.ศ. 2550 - 2560 เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท 
และวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ผลการศึกษา ดังนี้  

ประเภทการใชท้ีด่นิ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 
ไร ่ รอ้ยละ ไร ่ รอ้ยละ ไร ่ รอ้ยละ 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม 3,390,825 82.28 3,058,030 74.21 3,065,537 74.39 
พืน้ทีป่่าไม ้ 192,479 4.67 184,559 4.48 178,531 4.33 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 184,204 4.47 499,228 12.11 453,649 11.01 
พืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง 236,609 5.74 252,140 6.12 282,426 6.85 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 116,826 2.83 126,986 3.08 140,800 3.42 

รวม 4,120,943 100 4,120,943 100 4,120,943 100 
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1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง  
พ.ศ. 2550 - 2555 ได้ผลดังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 681,430 ไร่ โดยหลักๆ คือ พื้นที่เกษตรกรรมลดลง 
332,795 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 315,024 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.07 ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 4.93 (ตารางที ่3) 

2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง   
พ.ศ. 2550 - 2560 ได้ผลดังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 678,472 ไร่ โดยหลักๆ คือ พื้นที่เกษตรกรรมลดลง 
325,288 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 269,445 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.28 ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 12.32 (ตารางที ่4) 
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
  พื้นที่(ไร่)   

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 การเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยต่อ 1 ป ี การเปลี่ยนแปลง (%) 

พื้นที่เกษตรกรรม 3,390,825 3,058,030 - 332,795 66,559 48.84 
พื้นที่ป่าไม้ 192,479 184,559 - 7,920 1,584 1.16 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 184,204 499,228 315,024 63,005 46.23 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 236,609 252,140 15,531 3,106 2.28 
พื้นที่แหล่งน้ำ 116,826 126,986 10,160 2,032 1.49 

พื้นที่รวม 4,120,943 4,120,943 681,430 136,286 100 
 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 

ประเภทของการใช้ที่ดิน 
  พื้นที่(ไร่)   

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 การเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยต่อ 1 ป ี การเปลี่ยนแปลง (%) 

พื้นที่เกษตรกรรม 3,390,825 3,065,537 - 325,288 32,529 47.74 

พื้นที่ป่าไม้ 192,479 178,531 - 13,948 1,395 2.05 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 184,204 453,649 269,445 26,945 39.54 

พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 236,609 282,426 45,817 4,582 6.72 

พื้นที่แหล่งน้ำ 116,826 140,800 23,974 2,397 3.52 

พื้นที่รวม 4,120,943 4,120,943 678,472 67,847 100 

 
เมื่อนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560 ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดิน กับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

พ.ศ. 2560 ที ่ได้จากแบบจำลองมาเปรียบเทียบกัน พบว่า พื ้นที ่เกษตรกรรมมีพื ้นที ่ต่างกัน 276 ,075 ไร่             
คิดเป็นร้อยละ 48.03 ของพื้นที่ที่แตกต่างกันทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ที่มีพื้นที่ต่างกัน 1,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.24  
ของพื ้นที ่ที ่แตกต่างกันทั ้งหมด พื ้นที ่เบ็ดเตล็ดมีพื ้นที ่ต ่างกัน 285,828  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.73 ของ             
พื้นที่ที่แตกต่างกันทั้งหมด พื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่ต่างกัน 1,580 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ทั้งหมด พืน้ที่แหล่งน้ำ ที่ต่างกัน 9,976 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันทั้งหมด (ตารางที ่5) 

ค่าความถูกต้องของแบบจำลอง CA-MARKOV นำแผนที่การใช้ประโยชน์ที ่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน        
ปี พ.ศ. 2560 และ แบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560 มารวมกัน นำผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างตาราง
คำนวณค่าความผิดพลาด พบว่า แบบจำลองมีค่าความถูกต้องรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ 88.36 และ 
Kappa Analysis เท่ากับ 75.19 (ตารางที ่6) 
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินและแบบจำลอง พ.ศ. 2560 

ประเภทของการใชท้ีด่นิ 
 พืน้ที(่ไร่)   

จากกรมพฒันาทีด่นิ จากแบบจ าลอง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง (%) 
พืน้ทีเ่กษตรกรรม 3,065,537 2,789,462 276,075 48.03 
พืน้ทีป่่าไม ้ 178,531 177,174 1,357 0.24 
พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 453,649 739,477 285,828 49.73 
พืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง 282,426 284,006 1,580 0.27 
พืน้ทีแ่หลง่น ้า 140,800 130,824 9,976 1.74 

พืน้ทีร่วม 4,120,943 4,120,943 574,816 100 
 
ตารางที่ 6 ตารางคำนวณค่าความถูกต้อง แบบจำลอง CA-MARKOV พ.ศ. 2560 

 
 

การคาดการณ์การใช้ที่ดินด้วยแบบจำลอง CA-MARKOV อีก 10 ปี ข้างหน้า ปี พ.ศ. 2570 พบว่า พ้ืนที่ที่
มีมากที่สุดคือพื้นที่ป่าไม้ 2,467,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.21 รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,887,955 ไร่    
คิดเป็นร้อยละ 38.42 พื้นที่แหล่งน้ำ 286,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.84 พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 243,547 ไร่ คิดเป็น  
ร้อยละ 4.96 และพื้นที ่เบ็ดเตล็ด 28,461 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.58 ตามลำดับ เมื ่อนำเอาพื ้นที ่สิ ่งปลูกสร้าง        
พ.ศ. 2570 ที่ได้จากแบบจำลอง CA – MARKOV ได้พื้นที่สิ ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 335,907 ไร่ มาแทนในสมการ    
จะได้ปริมาณการใช้น้ำประปา ทั้งหมด 12,170,881 ลูกบาศกเ์มตร 
 

 

 
 
ภาพที่ 6 แผนที่แนวโน้มการใช้ที่ดินจากแบบจำลอง CA-MARKOV                    ภาพที่ 7 ปริมาณการใช้น้ำประปา ปี พ.ศ.2550, พ.ศ.2555, พ.ศ.2560          
            พ.ศ. 2570                                                                  และ พ.ศ.2570 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

พ.ศ.2550 พ.ศ.2555 พ.ศ.2560 พ.ศ.2570

ปริมาณการใช้นํ้า (ลบ.ม.)

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิกรมพฒันาทีด่นิ พ.ศ. 2560  
A F M U W รวม 

แบ
บจ

 าล
อง
 พ
.ศ
. 2

56
0 A 2,713,734 5,086 320,854 23,777 2,086 3,065,537 

F 6,120 168,787 1,704 1,905 15 178,531 
M 42,069 700 392,817 9,887 8,176 453,649 
U 21,214 2,306 11,690 246,409 807 282,426 
W 6,325 295 12,412 2,028 119,740 140,800  
รวม 2,789,462 177,174 739,477 284,006 130,824 4,120,943 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง,การใช้น้ำประปา และ ประชากร ปี พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
ปี พืน้ทีส่ ิง่ปลกูสรา้ง การใชน้ ้าประปา ประชากร 

พ.ศ.2550 236,609 7,151,624 647,809 
พ.ศ.2555 258,421 9,859,025 657,787 
พ.ศ.2560 282,426 11,117,244 659,114 

 
เมื่อนำเอาข้อมูล พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง การใช้น้ำประปา และประชากร ในปี พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2555 และ

พ.ศ. 2560 มาเทียบกัน จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันกับพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างที่เพ่ิมขึ้นและการใช้น้ำประปา
ที่เพ่ิมขึ้น และจำนวนเพ่ิมขึ้น ในพ้ืนที่ศึกษา (ตารางที ่7) 

 
สรุปผลการศึกษา 

การคาดการณ์การใช้ที่ดินด้วยแบบจำลอง CA-MARKOV อีก 10 ปี ข้างหน้า ปี พ.ศ. 2570 พบว่า 
พื ้นที ่ที ่มีมากที ่สุดคือพื ้นที ่ป่าไม้ 2,467,380 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.21 รองลงมาเป็นพื ้นที ่เกษตรกรรม 
1,887,955 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.42 พื้นที่แหล่งน้ำ 286 ,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.84 พื้นที่สิ ่งปลูกสร้าง 
243,547 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.96 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 28,461 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.58 ตามลำดับ 

เมื่อนำเอาพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2570 ที่ได้จากแบบจำลอง CA – MARKOV ได้พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
ทั้งหมด 335,907 ไร่ มาคิดในสมการจะได้ปริมาณการใช้น้ำประปา ทั้งหมด 12 ,170,881 ลูกบาศก์เมตร     
โดยเพ่ิมจากปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด  1,053,637 ลูกบาศกเ์มตร 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่ายดาวเทียมหลาย
ช่วงเวลา 2) เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงจากการถูกบุกรุกทำเป็นพ้ืนที่ทำกินและพ้ืนที่เกษตรกรรมของพ้ืนที่ป่าชุมชน
บ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 3 ช่วงเวลา คือ LANDSAT 5 TM ปี พ.ศ. 
2542 2552 และ LANDSAT 8 OLI  ปี พ.ศ. 2562 พบว่าพ้ืนที่นาเพิ่มขึ้น 204 ไร่ พืชไร่ลดลง 329 ไร่ พ้ืนที่ป่า
ไม้ลดลง 95 ไร่ พื้นที่ชุมชนลดลง 73 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 37 ไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ การ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก โดยใช้ ถนน แหล่งน้ำ ระยะห่างหมู่บ้าน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วย
การกำหนดค่าคะแนน และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay technique) และแบ่งระดับ
ความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยสุด มีขนาด
พ้ืนที่ 13 73 26 460 และ 730 ไร่ ตามลำดับ 
คำสำคัญ: พ้ืนที่เสี่ยง/ การบุกรุกป่า/ ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน 

 
Abstract 

Analysis of risk area for community forest encroachment in Ban Nong Thit Sorn, Maha 
Sarakham province. By apply the Geographic Information (GIS). This research aims to 1) to classify 
land use and analyze land use changed by using multi-date of satellite imagery.  2) to assessment 
the encroachment risk areas for agriculture land in Ban Nong Thit Sorn Community Forest, Maha 
Sarakham Province. The 3 dates of satellite imagery are follow by LANDSAT 5 TM, in years 1999 
2009 and LANDSAT 8 OLI, in years 2019. The result found that the paddy field increased 204 rai, 
field crop decreased 329 rai, forest area decreased 95 rai, Community area decreased 73 rai, Water 
body area increased 37 rai and the finally miscellaneous areas increased 61 rai. The 4 factors 
analysis of the encroachment area are Road, Water body distance from Village and Land use by 
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using weight and score for analysis with overlay technique. The level of risk area are divided into 
5 level followed by Very-high risk, High risk, Moderately risk, Low risk and Minimal risk, the value 
areas are; 13, 73, 26, 460 and 730 rai respectively 
Keywords: Risk area/ Forest Encroachment/ Nong Thit Sorn Community Forest 
 

บทนำ 

ป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองทิศสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม ค่าพิกัด GPS : UTM-X 291508 , UTM-Y 1742581 เริ่มจัดตั้งและดำเนินการปลูกสร้าง
ป่าชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งหมด 1,302 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา สภาพป่าชุมชนโดยทั่วไปเป็น
พื้นที่ราบ เป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้อาศัยพื้นที่ป่าแห่งนี้สำหรับดำรงชีพ เช่น เก็บ
พืชผัก เห็ด ตามฤดูกาล และไม้แห้งเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการหุงต้ม 

ป่าไม้ เป็นทัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน ๆ เพราะ
ป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
สำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ป่า ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย จะส่งผลไปถึง
ดินและแหล่งน้ำด้วย เพราะเม่ือเผาป่าไปแล้ว พ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุมเมื่อฝนตกมาก็จะชะล้างหน้าดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่ม
ในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำมีน้ำน้อย ส่งผลกระทบต่อ
มาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดแคลนน้ำในการการชลประทานทำนาไม่ได้ผลขาดน้ำมาผลิต
กระแสไฟฟ้า จากสถิติการบุกรุก พื้นที่ป่า ในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
รวม 107,932.90 ไร่ เพิ่มขึ้น 1,649.46 ไร่ จาก พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวม 106 ,283.44 ไร่ ส่วน
พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มีพ้ืนที่ รวม 35,607.82 ไร่ ซึ่งลดลง 14,445.40 ไร่ จาก พ.ศ. 2559 ที่มี
พื้นที่ป่าถูกบุกรุก รวม 50,053.22 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่ามา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า พื้นที่ป่าถูก
บุกรุกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่ป่าน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 14.94 เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2559 0.05 พื้นที่ร้อยละพื้นที่ป่าที่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่า 2 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันตก กรมป่าไม้ (2561) และ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถ
นำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย 
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ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้จึงมีแบบคิดที่จะประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อนำเสนอ พื้นที่
เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ให้คงอยู่กับประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบอย่ายั่งยืนต่อไป 

(1) เพ่ือจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมหลายช่วงเวลา 

(2) เพ่ือประเมินพ้ืนที่เสี่ยงจากการถูกบุกรุกทำเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมของป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 วิธีการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโดยการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ใน

พื้นที่ศึกษา ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,302 

ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การจำแนกการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 

LANDSAT 8 OLI บันทึกเมื ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวเทียม LANDSAT 5 TM+ บันทึกเมื ่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2552 และดาวเทียม LANDSAT 5 TM+ บันทึกเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542  

 

2.2 การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกโดยใช้ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ถนน (Road) แหล่งน้ำ 
(Stream) หมู่บ้าน (Village) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดค่าปัจจัยความเสี่ยง 
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ภาพที่ 2 แผนผังการดำเนินงาน 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
1. พ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการถูกบุกรุก 
มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน  
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกของพื้นที่ป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงการถูกบุกรุก การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 

2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2542 2552 และปี พ.ศ.2562 

2.1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2552 
 

 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2552 
จากภาพที่ 4 พบว่าพืชไร่เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่นามากที่สุด 321 ไร่ พ้ืนที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ป่า

ไม้ 207 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชน 188 ไร่ พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 164 ไร่ พื้นที่นา

เปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ 128 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่นา 120 ไร่ พ้ืนที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งน้ำ 

100 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 31 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 18 ไร่ พื้นที่

ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชน 13 ไร่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 4 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนเปลี่ยนแปลง

เป็นพื้นที่ป่าไม ้3 ไร่ และพ้ืนที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ตามลำดับ 

2.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2562 
จากภาพที่ 5 พบว่าพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นามากที่สุด 266 ไร่ พื้นที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงเป็น

พื้นที่นา 240 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ 204 ไร่ พืชไร่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 201 ไร่ พื้นที่นา
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 117 ไร่ พ้ืนที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชน 90 ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่นา 76 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 44 ไร่  พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ 32 ไร่ พื้นที่
เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 19 ไร่ พืชไร่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 14 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็น
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 11 ไร่พ้ืนที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 2 ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
2 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ตามลำดับ 
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2562 
 

 
 

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2562 
จากภาพที่ 6 พบว่าพืชไร่เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่นามากที่สุด 361 ไร่ มากที่สุด พ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่นา 284 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่นา 224 ไร่ พ้ืนที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ 178 ไร่ พ้ืนที่นา
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 168 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ชุมชน 150 ไร่ พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่แหล่งน้ำ 88 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 47 ไร่ พืชไร่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 33 ไร่ 
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พื้นที่นาเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 13 ไร่ พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพืชไร่ 11 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่นา 6 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 4 ไร่ พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงพื้นที่
ชุมชน 3 ไร่ และพ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการจำแนกการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบริเวณป่าชุมชน บ้านหนอง

ทิศสอน ปี พ.ศ.2542 2552 และปี พ.ศ.2562 

 

 
 
 

จากการจำแนกการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน
พบว่า บ้านหนองทิศสอนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2542 มีเนื้อที่ 
2,232 ไร,่ ปีพ.ศ. 2552 มีเนื้อที่ 2,304 ไร่ และปีพ.ศ. 2562 มีเนื้อท่ี 2,137 ไร่ โดยจะมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่า
จากปี พ.ศ. 2542 ถึง 2552 มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 72 ไร่ และปี พ.ศ. 2552 ถึง 2562 พบว่ามีพ้ืนที่ลดลง 167 ไร่ 
 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบุกรุกป่าไม้ 

 ผลจากการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกพื้นที่ป่า จากปัจจัยทางกายภาพ ได้แบ่งระดับความ
เสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่เสี่ยงน้อยที่สุด อยู่ในช่วง 12 ถึง 18 คิดเป็นร้อยละ 56.06 ของพื้นที่ 2) 
พ้ืนที่เสี่ยงน้อย อยู่ในช่วง 19 ถึง 23 คิดเป็นร้อยละ 35.33 ของพ้ืนที่ 3) พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง อยู่ในช่วง 24 ถึง 
29 คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของพื้นที่ 4) พื้นที่เสี่ยงมาก อยู่ในช่วง 30 ถึง 36 คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของพื้นที่ 5) 
พ้ืนที่เสี่ยงมากที่สุด อยู่ในช่วง 37 ถึง 42 คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของพ้ืนที่ โดยพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดเป็นบริเวณที่อยู่
ใกล้จากพื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งน้ำ สอดคล้องกับงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
กำหนดพื้นที่เสี ่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
จังหวัดเลย 
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ในเขตเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

Application of Geographic Information System for Solid Waste Collection Routing in 
Maeka Subdistrict Municipality, Phayao Province 

นิติ เอ่ียมช่ืน 1* และ สุจิตตรา จนัทาพิม 1 

Niti Iamchuen 1* and Sujittra Chunthaphim 1 

บทคดัย่อ 
  การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะหโ์ครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ เพื่อศกึษาเส้นทาง
จดัเก็บขยะและต าแหน่งจุดตัง้ถงัขยะ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระบบการเดนิรถเก็บขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน เพื่อการวิเคราะห์และก าหนดเส้นทางเดนิรถจดัเก็บขยะมูลฝอยใหม่ ท าให้เกิดประสทิธภิาพ
สูงสุดในการใหบ้รกิารจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา โดยใช้
การวเิคราะหโ์ครงขา่ย (Network Analysis) ในการวเิคราะหห์าเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด (Shortest Route) เพื่อ
ท าให้การจดัเส้นทางการจดัเกบ็ขยะมสีะดวกรวดเรว็ ลดระยะทางและระยะเวลาทีซ่ ้าซอ้น ผลการศกึษา
พบว่า เส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนัมรีะยะทางรวม 684.58 กิโลเมตร/สปัดาห ์เส้นทางใหม่มี
ระยะทางรวม 587.71 กโิลเมตร/สปัดาห ์จากการวเิคราะหส์ามารถลดระยะทางได ้96.87 กโิลเมตร (รอ้ย
ละ14.15) และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ขยะปัจจุบนัมรีะยะเวลารวม 94 ชัว่โมง/สปัดาห ์ระยะเวลาใหม่
มรีะยะเวลารวม 84 ชัว่โมง/สปัดาห์ สามารถลดระยะเวลาได้ 10 ชัว่โมง (ร้อยละ 4.63) และต้นทุนค่า
น ้ามนัเชื้อเพลิง จากเดิมประมาณ 5,958.92 บาท/สปัดาห์ เมื่อวิเคราะห์เส้นทางใหม่ต้นทุนค่าน ้ามนั
เชือ้เพลงิประมาณ 5,096.26 บาท/สปัดาห ์ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายได ้862.66 บาท/สปัดาห ์(รอ้ยละ14.14) 

ค าส าคญั: ขยะมูลฝอย,การวเิคราะหโ์ครงขา่ย, เทศบาลต าบลแม่กา, จงัหวดัพะเยา 

Abstract 

 As an analysis of the GIS-based network to mark a model of suitable locations. 
For study the garbage collection path and the location of the trash. With the objective of studying 
the current garbage collection system.  For order to analyze and determine the route of the new 
waste collection vehicle Resulting in the highest efficiency in the waste transportation service in 
Maeka Subdistrict Municipality, Phayao Province. By using Network Analysis to analyze the 
shortest route (Shortest Route). For make the waste collection route convenient and quick Reduce 
distance and duplicate time. The study indicated that The current waste collection route has a 
total distance of 684.58 kilometers / week. The new route has a total distance of 587.71 kilometers 
/ week. From the analysis, distance can be reduced to 96.87 kilometers (14.15%). And the time 
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it takes to collect waste nowadays, with a total time of 94 hours / week. The new duration has a 
total duration of 84 hours / week. Can reduce the time by 15 hours (4.63%). And the cost of fuel 
From the original approximately 5 ,958 .92  baht / week When analyzing the new route, the fuel 
cost is approximately 5,096.26 baht / week. Which can help reduce costs by 862.66 baht / week 
(14.14%) 

Keywords: Solid waste, Network analysis, Maeka Subdistrict Municipality, Phayao 

 

บทน า 

สถานการณ์ปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวนั ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นทัว่ประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตนั หรอื 75,046 ตนัต่อวนั เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 
2559  เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของประชากรและการขยายตวัของชุมชนเมอืง พฤติกรรมการบรโิภค ของ
ประชาชน ตลอดจนการท่องเทีย่วกว่า 30 ล้านคนในปี 2560 เมื่อพจิารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2551-2560) พบว่า ปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ต่อวนัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ (กรมควบคุมมลพษิ, 2561) [1] 

เทศบาลต าบลแม่กาเป็นเทศบาลหนึ่งในท้องที่ของอ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยาซึ่งนับได้ว่า
เป็น ด้านหน้าก่อนจะเดินทางถึงตัวเมืองนอกจากนี้ยงัเป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย (แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา, 2559) [2] ในปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่กา มีอัตราการเพิม่ขึ้นของจ านวนของ
ประชากร ตัง้แต่การก่อตัง้มหาวิทยาลัยนับได้ว่ามสีูงมาก  ก่อให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในแต่ละวนั 
ปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้รวมประมาณ 5,695.6 ตนัต่อปี หรอื 15.6 ตนัต่อวนั (กองสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม เทศบาลต าบลแม่กา, 2561) [3] และยงัมปีรมิาณขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้นทุกวนั  ทางเทศบาล
ต าบลแม่กาจะมหีน้าทีว่างแผนก าหนดพื้นที่รบัผดิชอบของรถจดัเก็บขยะมูลฝอยแต่ละคนั และเส้นทาง
การจดัเกบ็ขยะมูลฝอยพนักงานขบัรถจะเป็นผูก้ าหนดและตดัสนิใจว่าจะเขา้เกบ็ทีจุ่ดใดกอ่น จงึอาจท าให้
เกิดการขบัรถย้อนไปมา ท าให้ต้องใช้เวลาและระยะทางในการจดัเก็บขยะมูลฝอยมากก่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองน ้ามนัเชื้อเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บที่เพิ่มขึ้น ไม่สามารถทราบจุดปฏิบัติงานที่
แน่นอน ดงันัน้จึงน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือจดัการข้อมูลเชิงพื้นที่  โดยใช้การ
วเิคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) [4] [5] เพื่อหาเส้นทางการจดัเก็บขยะที่ส ัน้ที่สุด เพราะช่วยใน
การประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายไดม้าก การวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาระบบการเดนิรถจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยปัจจุบนัของเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  และ 2) เพื่อวเิคราะห์ก าหนด
เสน้ทางการเดนิรถจดัเกบ็ขยะมูลฝอยใหม่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อช่วยจดัการเสน้ทางรวบรวมขยะ
ทีส่ ัน้ทีสุ่ด เพราะช่วยในการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายไดม้าก 

 
 
 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

153



อปุกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรยีมขอ้มูล 

การส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.1 ศกึษาระบบการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปัจจุบนัของเทศบาลต าบลแม่กา 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรถจดัเกบ็ขยะมูลฝอย  
เทศบาลต าบลแม่กา มรีถเกบ็ขนขยะมูลฝอยจ านวน 3 คนัซึง่เป็นรถ 6 ลอ้แบบบบีอดัทา้ย 2 

คนั (รถเขยีวคนัใหญ่) (ภาพท่ี1-2) และรถ 4 ลอ้แบบบบีอดัทา้ย 1 คนั (รถเขยีวคนัเลก็) (ภาพท่ี3) วธิกีาร
เกบ็รวบรวมไดก้ าหนดตามความเหมาะสมของพืน้ทีเ่ป็น 2 วธิ ีคอืแบบบา้นต่อบา้น และแบบถงัรวม โดย
มีการชี้แจงและประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนทราบถึงวิธีการและเวลาที่ให้บริการเก็บรวบรวมขยะ
เพื่อใหป้ระชาชนน าขยะมูลฝอยมาทิง้ใหส้มัพนัธก์บัเวลาจดัเกบ็ของเทศบาลต าบลแม่กา ซึง่รถคนัหนึ่งจะ
มพีนักงานประจ ารถขยะพรอ้มคนขบั จ านวน 5 คน 

   

(ภาพท่ี1) รถจดัเกบ็ขยะ6 ลอ้    (ภาพท่ี2) รถจดัเกบ็ขยะ6 ลอ้ 

 

  (ภาพท่ี3) รถจดัเกบ็ขยะ4 ลอ้ 

1.2 ต าแหน่งจุดตัง้ถงัขยะ จ านวนถงัขยะและประเภทถงัขยะทัง้หมด 
พื้นที่เทศบาลต าบลแม่กามทีัง้หมด 18 หมู่บ้าน จุดถงัขยะส่วนใหญ่อยู่บรเิวณรมิถนนสอง

ขา้งทาง และบรเิวณอาคารหอพกัอาศยั จุดถงัขยะและจ านวนถงัขยะทัง้หมด ในพื้นที่เทศบาลต าบลแม่
กา โดยแบ่งออกเป็นทัง้หมด 6 ประเภทไดแ้ก่ 1) ถงัสลีอ้เขน็ขนาดใหญ่ 2) ถงัสนี ้าเงนิ 3) ถงัสลีอ้เขน็ 4) 
ถงัพลาสติก 5) ถงัส ีและ 6) ตะกร้า มจี านวนจุดถงัขยะทัง้หมด 703 จุด (ภาพท่ี4) และจ านวนถงัขยะ
ทัง้หมด 1,243 ถงั  
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ภาพท่ี 4 แผนทีต่ าแหน่งจุดจดัเกบ็ขยะทัง้หมดในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลแม่กา 

1.3 การจดัเสน้ทางเดนิรถในการจดัเกบ็ขยะในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลแม่กา  (ภาพท่ี5) 
เส้นท่ี1คันท่ี1 (เขียวใหญ่) มีการจัดเส้นทางเดินรถ คือ เส้นที่ 1 จัดเก็บขยะหมู่ที่  
4,5,6,8,9,11,13,15 และ17 
เส้นท่ี2คันท่ี2 (เขียวเล็ก) มีการจัดเส้นทางเดินรถ คือ เส้นที่  3 จัดเก็บขยะหมู่ที่  
1,2,3,10,12,14 และ16 
เส้นท่ี3คนัท่ี3 (เขยีวใหญ่) มกีารจดัเสน้ทางเดนิรถ คอื เส้นที่ 2 จดัเก็บขยะหมู่ที ่2 และ16 
(เสน้ทางอ่างเกบ็น ้าแม่ต ๋า)  
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ภาพท่ี 5 แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปัจจุบนั 

2. การวเิคราะหข์อ้มูล 
2.1 ศกึษาเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปัจจุบนั ต าแหน่งทีต่ัง้จุดถงัขยะ ปรมิาณขยะมูลฝอย 

เสน้ทางจดัเกบ็ขยะในปัจจุบนัรวมถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ขยะ 

2.2 ก าหนดจุดเริม่ต้นของการจดัเกบ็ขยะ โดยเริม่ต้นตัง้แต่เทศบาลต าบลแม่กามายงัเสน้ทาง
จดัเกบ็แต่ละเสน้ทาง  

2.3 วเิคราะห์เส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยใหม่ ใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อน ามาช่วยในการ
หาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดของรถจดัเกบ็ขยะแต่ละคนั โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหโ์ครงขา่ย (Network Analysis) 
ฟังก์ชัน่ในการหาเส้นทางที่ส ัน้ที่สุด Shortest Routes [6] [7] น าจุดขยะมาใช้ในการวิเคราะห์ คือน า
ปรมิาณขยะแต่ละจุดมาบวกกนัไม่ใหเ้กนิความจุของรถจดัเกบ็แต่ละคนั จากนัน้น าขยะไปถ่ายทิง้ที่บ่อฝัง
กลบ หากรถจดัเกบ็ขยะแต่ละคนัยงัเกบ็ขยะในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบไม่ครบจุดทีร่บัผดิชอบ จะเริม่เกบ็รอบที่
2 โดยจุดเริม่ตน้จะเริม่จากบ่อขยะมาเกบ็จุดต่อไปทีย่งัไม่ไดเ้กบ็จนครอบคลุมพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 

2.4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเสน้ทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนักบัเส้นทางจดัเกบ็ขยะใหม่ที่
วิเคราะห์ได้ โดยเปรียบเทียบด้านระยะทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการจดัเก็บขยะ และต้นทุนค่าน ้ามนั
เชือ้เพลงิ    
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ภาพท่ี 6 กรอบแนวคดิของการศกึษา 

 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลการวเิคราะหร์ะยะทางรวมของเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยปัจจุบนัของเทศบาลต าบล
แม่กา 
การจดัเก็บขยะเริม่ออกจากเทศบาลต าบลแม่กาโดยท าการเก็บรวบรวมขยะจากเส้นทาง

ทัง้หมด 3 เสน้ทาง ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางการจดัเกบ็ขยะในปัจจุบนัน ามาแสดงผลไดด้งันี้ (ตารางท่ี1) 

ตารางท่ี1 เสน้ทางระยะทางรวมและค่าใชจ่้ายการใชน้ ้ามนัในการเกบ็รวบรวมขยะจากรถเกบ็ขยะ 3 คนั  

รถคนัท่ี เส้นทางท่ี ระยะทางรวม/
กิโลเมตร 

ระยะเวลารวม/ 
ชัว่โมง 

น ้ามนั/
ลิตร 

ค่าใช้จ่าย อตัราการส้ินเปลือง
น ้ามนั/กิโลเมตร 

1 
อาทติย์ที1่ 

1 
4 

205.05 
18.86 

23 
3 

72.18 
6.64 

1,910.60 
175.76 

2.84 
 

2 
อาทติย์ที2่ 

2 
4 

286.93 
18.86 

40 
3 

79.48 
5.22 

2,103.83 
138.17 

3.61 
 

3 3 173.74 28 67.08 1,775.60 2.59 
อาทติย์ที3่ 4 18.86 3 7.28 192.70  
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จากตารางที่1 จากการศกึษาเส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนั พบว่า มกีารจดัเก็บ
ขยะวนัละ 1-3 เทีย่ว/วนั โดยหนึ่งสปัดาหจ์ะมกีารท างาน 6 วนั/คนั และจะมกีารหมุนเวยีนรถจดัเกบ็ขยะ
มาเก็บวนัอาทติย์หนึ่งคนั ในหนึ่งสปัดาห์ ซึ่งจะมี 1 คนัที่ท างาน 7 วนั  หนึ่งสปัดาห์จะมกีารจดัเก็บ
ทัง้หมด 29 เทีย่ว/สปัดาห ์พบว่าระยะทางทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยมรีะยะทางรวมทัง้หมดประมาณ 
684.57 กโิลเมตร/สปัดาห ์และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยมรีะยะเวลารวมทัง้หมดประมาณ 
94 ชัว่โมง/สปัดาห ์ 

2. ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางการเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหม่ โดยใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะหโ์ครงขา่ย 
จากการศกึษาพบว่าเสน้ทางการเดนิรถจดัเกบ็ขยะมคีวามซบัซอ้น จงึไดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มูล

เพื่อน ามา วเิคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อน ามาวเิคราะห์หาเส้นทางที่ดทีี่สุด และ
สามารถช่วยลดระยะทางในการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยไดด้งันี้ (ตารางท่ี2) 

ตารางท่ี2 เสน้ทางระยะทางรวมและค่าใชจ่้ายการใชน้ ้ามนัในการเกบ็รวบรวมขยะจากรถเกบ็ขยะ 3 คนั  

รถคนัท่ี เส้นทางท่ี ระยะทางรวม/
กิโลเมตร 

ระยะเวลารวม/ 
ชัว่โมง 

น ้ามนั/
ลิตร 

ค่าใช้จ่าย อตัราการส้ินเปลือง
น ้ามนั/กิโลเมตร 

1 
อาทติย์ที1่ 

1 
4 

167.29 
17.04 

19.55 
2.19  

58.90 
5.64 

1,559.08 
149.29 

2.84 

2 
อาทติย์ที2่ 

2 
4 

253.57 
17.04 

36.31 
2.19 

70.24 
4.72 

1,859.25 
124.93 

3.61 
 

3 3 149.81 25.51 57.84 1,531.02 2.59 
อาทติย์ที3่ 4 17.04 2.19 6.57 173.90  

จากตารางที2่ ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา การ
จดัเส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยจะแบ่งเป็น 3 เส้นทาง (ภาพท่ี7-10) พบว่า มรีะยะทางรวมทัง้หมด 
587.71 กโิลเมตร/สปัดาห ์และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดัเก็บขยะมูลฝอยมรีะยะเวลารวมทัง้หมดประมาณ 
84 ชัว่โมง /สปัดาห ์ 
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ภาพท่ี 7 แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

ภาพท่ี8  แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลใหม่เสน้ที ่1 
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ภาพท่ี9  แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลใหม่เสน้ที ่2 
 
 

 
 

ภาพท่ี10  แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัเกบ็ขยะมูลใหม่เสน้ที ่3  
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3. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเสน้ทางการเกบ็ขนขยะมูลฝอยปัจจุบนักบัเสน้ทางเกบ็ขนขยะ
ใหม่   

จากการศกึษาระบบเดนิรถจดัเกบ็ขยะปัจจุบนัของเทศบาลต าบลแม่กา ทีใ่ชใ้นปัจจุบนัน ามา
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเสน้ทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนักบัเสน้ทางการเกบ็ขนขยะใหม่ ทีว่เิคราะห์
ไดจ้ากการวเิคราะหโ์ครงขา่ยและก าหนดเสน้ทางเดนิรถเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหม่เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
การใหบ้รกิารเกบ็ขยะของเทศบาลต าบลแม่กา ไดด้งันี้ (ตารางท่ี3) 

ตารางท่ี3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระยะเวลาการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนักบัเสน้ทางเกบ็ขน ขยะใหม่ทีว่เิคราะห์ได้ทัง้3เสน้ทาง 

 
รถคนัท่ี/เส้นทาง 

 
วนั 

 
ระยะทาง/กิโลเมตร 

 
ระยะเวลา/ชัง่โมง 

 
น ้ามนัเช้ือเพลิง/ลิตร 

เส้นเก่า เส้นใหม่ เส้นเก่า เส้นใหม่ เส้นเก่า เส้นใหม่ 
 จนัทร์ 122.71 103.81 17 15.41 41 34.82 
 องัคาร 118.32 102.45 16 14.51 38.13 32.81 
 พุธ 113.88 93.19 14 12.57 37.92 30.75 

1-3 พฤหสับดี 93.3 82.06 14 12.14 30.7 26.92 
 ศุกร ์ 121.34 102.61 15 13.26 39.02 32.75 
 เสาร์ 

วนัอาทติย์ 
96.17 
18.86 

86.55 
17.04 

15 
3 

12.14 
2.19 

31.09 
6.38 

28.84 
5.64 

รวม  684.58 587.71 94 84.07 225.12 192.53 

 

ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเส้นทางการจดัเก็บขยะมลูฝอยปัจจุบนักบัเส้นทางจดัเก็บขยะ
ใหม่ที่วเิคราะห์ได้ โดยเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของการเกบ็ขนขยะมลูฝอยในหนึ่งสปัดาห์ (ตารางท่ี3)  
(ภาพท่ี11-12) พบว่า วนัจนัทรใ์ชร้ะยะทางการจดัเกบ็ขยะคอื 122.71 กโิลเมตร จากการวเิคราะหโ์ครงขา่ย
พบว่าวันจันทร์มีการจัดเก็บขยะใช้ระยะทางคือ 103.81 กิโลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบัน 18.9 
กิโลเมตร วนัองัคารใช้ระยะทางการจดัเก็บขยะมูลฝอย คอื 118.32 กิโลเมตร จากการวเิคราะห์โครงข่าย
พบว่าวนัอังคารมีการจดัเก็บขยะใช้ระยะทางคือ 102.45 กิโลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบัน 15.87 
กโิลเมตร วนัพุธใชร้ะยะทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย คอื 113.88 กโิลเมตร จากการวเิคราะหโ์ครงขา่ยพบว่า
วนัพุธมกีารจดัเก็บขยะใช้ระยะทางคอื 93.19 กิโลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบนั 20.69 กิโลเมตร วนั
พฤหสับดีใช้ระยะทางการจดัเก็บขยะมูลฝอย คือ 93.03 กิโลเมตร จากการวิเคราะห์โครงข่ายพบว่าวนั
พฤหสับดมีกีารจดัเกบ็ขยะใชร้ะยะทางคอื 82.06 กโิลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบนั 10.97 กโิลเมตร วนั
ศุกร์ใช้ระยะทางการจดัเก็บขยะมูลฝอย คอื 121.34 กิโลเมตร จากการวิเคราะห์โครงขา่ยพบว่า วนัศุกร์มี
การจดัเก็บขยะใช้ระยะทางคอื 102.61 กิโลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบนั 18.73 กิโลเมตร วนัเสาร์ใช้
ระยะทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย คอื 96.17 กโิลเมตร จากการวเิคราะหโ์ครงขา่ย พบว่าวนัเสารม์กีารจดัเกบ็
ขยะใชร้ะยะทางคอื 86.55 กโิลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบนั 9.62 กโิลเมตร วนัอาทติยใ์ชร้ะยะทางการ

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

161



จดัเก็บขยะมูลฝอย คอื 18.86 กิโลเมตร จากการวเิคราะห์โครงข่าย พบว่าวนัอาทติย์มกีารจดัเก็บขยะใช้
ระยะทางคอื 17.04 กิโลเมตร ลดลงจากระยะทางปัจจุบนั 1.82 กิโลเมตร ระยะทางรวมทัง้เสน้ใหม่และเสน้
ปัจจุบนัมรีะยะทางลดลง (รอ้ยละ 14.15)  ระยะเวลารวมทัง้เสน้ใหม่และเสน้ปัจจุบนัมรีะยะเวลาลดลง (รอ้ย
ละ 15.95) และตน้ทุนค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิลดลง (รอ้ยละ 14.14) 

 

ภาพท่ี11  กราฟแสดงเปรยีบเทยีบระยะทางการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในหนึ่งสปัดาห์ 

 
ภาพท่ี12 กราฟแสดงเปรยีบเทยีบระยะเวลาการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในหนึ่งสปัดาห์ 

 
          จากการวเิคราะหโ์ครงขา่ย (Network Analyst) ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์สามารถช่วยลด
ต้นทุนค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิ และยงัช่วยลดระยะทาง ระยะเวลาการจดัเก็บขยะมูลฝอย เมื่อเปรยีบเทียบ
เสน้ทางการจดัเกบ็ขยะปัจจุบนักบัเสน้ทางใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วุฒไิกร ไชยปัญหา (2560) 
ทีก่ล่าวไวว้่า การวเิคราะหโ์ครงข่าย (Network Analyst) ช่วยในการค านวณหาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด ในการ
จดัส่งสนิคา้กรณีศกึษาผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงานน ้าแขง็ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

 
สรปุผลการศึกษา 

        
จากการศกึษาเส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนักบัเส้นทางจดัเกบ็ขยะใหม่ โดยจะน าจุด

ขยะและปรมิาณขยะมาใช้ในการวเิคราะห์ จากนัน้ออกแบบ และแบ่งเส้นทาง (Zone) การจดัเก็บขยะ
ใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 เสน้ทาง โดยยดึกลุ่มทีเ่ทศบาลต าบลแม่กาเป็นผูจ้ดัแบ่ง แลว้จงึใช ้Network Analyst 
เพื่อหาเส้นทางการจดัเกบ็ขยะที่ดทีี่สุด ผลลพัธ์ที่ได้จากการวเิคราะหเ์มื่อน าไปเปรยีบเทยีบกบัผลลพัธ์
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เดมิ พบว่า เส้นทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยปัจจุบนัมรีะยะทางรวม 684.58 กิโลเมตร/สปัดาห์ เส้นทาง
ใหม่มรีะยะทางรวม 587.71 กโิลเมตร/สปัดาห ์จากการวเิคราะหส์ามารถลดระยะทางได ้96.87 กโิลเมตร 
(ร้อยละ14.15) และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บขยะปัจจุบันมีระยะเวลารวม  94 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ระยะเวลาใหม่มรีะยะเวลารวม 84 ชัว่โมง/สปัดาห์ สามารถลดระยะเวลาได้ 10 ชัว่โมง (ร้อยละ 4.63) 
และต้นทุนค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง จากเดิมประมาณ 5 ,958.92 บาท/สปัดาห์ จากการวิเคราะห์น ้าค่ามนั
เชื้อเพลงิที่วเิคราะห์ได ้คอื 5,096.26 บาท/สปัดาห์ หรอืลดค่าใช้จ่ายได้ 862.66 บาท/สปัดาห์ (ร้อยละ
14.14) ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าการวเิคราะหโ์ครงขา่ยด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์สามารถช่วยลดต้นทุน
ค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิ และยงัช่วยลดระยะทาง ระยะเวลาการจดัเก็บขยะมูลฝอย เมื่อเปรยีบเทยีบเส้นทาง
การจดัเกบ็ขยะปัจจุบนักบัเสน้ทางใหม่ 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] กรมควบคุมมลพษิ. (2561). ตวัชี้วดั ปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวนั. สบืค้นเมื่อวนัที่ 22มถิุนายน     
2562, จาก  
http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_53/?fbclid=IwAR1n0UiX9n4eHE6zBgZ_anw66Yjhn
4nJSp2GMF9qccS0PAi1DjymEwNI9gY 

[2] แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา. (2559). งานนโยบายและแผน ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลแม่กา. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.maekalocal.com/Maeka/UserFiles/แผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 2557-2561.doc 

[3] กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบลแม่กา. (2561). ขอ้มูลดว้นการจดัการขยะมูลฝอย 
[4] ภสัร์ศศริ์ พลายละหาร. (2561). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อศกึษาประสทิธภิาพ

ของเสน้ทาง เกบ็ขนขยะในพืน้ทีโ่ดยรอบต าบลท่าโพธิ ์  อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
(วทิยานิพนธป์รญิญาโท). มหาวทิยาลนันเรศวร 

[5] วุฒไิกร ไชยปัญหา. (2560). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการปรบัปรุงเส้นทาง การ
จดัส่งสินค้า ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงน ้าแข็ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
(อาจารย์ประจ าหลกัสูตรเทคโนโลยกีารจดัการงานก่อสร้าง คณะวศิวกรรมศาสตร์). มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม   

[6] กอบการ  สมณะ. (2557). ศกึษารูปแบบการเกบ็ขนมูลฝอยในปัจจุบนัของเขต พื้นที่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก (ปรญิญาวทิยาศาสตร์บณัฑติ). มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

[7] กรองกาญจน์ โลหะเจรญิสุข และคณะ. (2556). การจดัเสน้ทางรถขนขยะในเทศบาลต าบลแม่กาโดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(ปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ). มหาวทิยาลยัพะเยา 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

163

http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_53/?fbclid=IwAR1n0UiX9n4eHE6zBgZ_anw66Yjhn4nJSp2GMF9qccS0PAi1DjymEwNI9gY
http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_53/?fbclid=IwAR1n0UiX9n4eHE6zBgZ_anw66Yjhn4nJSp2GMF9qccS0PAi1DjymEwNI9gY


การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามรถโรงเรียนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Development of Mobile Application Smart School Bus Tracking System Using IoT. 

เนติมา อุดร1 และ สิทธิชัย ชูส าโรง1*1 
Natima Udon1 and Sittichai Choosumrong1* 

บทคัดย่อ 
อุบัติเหตุถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านทรัพย์สินและสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่เดินทางไปกับรถโรงเรียน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะน าเสนอ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามรถโรงเรียนอัจฉริยะด้วยซอร์ฟแวร์รหัสเปิดและอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง  โดยได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโรงเรียนในประเทศไทยระหว่างปี 2558-
2560 เพ่ือน ามาสรุปเป็นข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนโดยพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น ถึงแม้
อัตราการเสียชีวิตจะลดลงก็ตาม จากนั้นท าการออกแบบระบบติดตามรถโรงเรียนด้วยการสร้างการท างาน
ออกเป็น 2 ระบบได้แก่ ระบบจีพีเอส และระบบอาร์เอฟไอดี ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้รับแท็กอาร์เอฟไอดี ผ่านทาง
สมาร์ทการ์ด เมื่อนักเรียน ขึ้น/ลง รถรับส่งนักเรียนจะต้องท าการแสกนบัตร ข้อมูลเวลาและสถานที่ที่เด็ก
นักเรียนขึ้นรถจะถูกส่งไปทางโปรแกรมประยุกต์ไลน์ บนมือถือของผู้ปกครองผ่านทางไวไฟบอร์ด เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบว่าเด็กนักเรียนได้ขึ้นรถตามเวลาและสถานที่ที่ระบุอย่างปลอดภัย จากนั้นท าการออกแบบเว็บไซต์
ส าหรับให้ผู้ดูแลระบบ(โรงเรียน) และแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป(ผู้ปกครอง) ซึ่งในขณะระหว่างการ
เดินทางไปโรงเรียนผู้ปกครองสามารถติดตามต าแหน่งของรถโรงเรียนที่มีการติดตั้งต าแหน่งจีพีเอส ผ่านทางแอป
พลิเคชันแบบเรียลไทม์และโรงเรียนจะมีเว็บไซต์เพ่ือดูแลระบบอ านวยความสะดวกในการจัดการและให้
ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียนและรถโรงเรียน โดยต้นแบบโมบายแอปพลิเคชันนี้สามารถเพ่ิมมาตรฐาน
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มการใช้บริการรถโรงเรียนมากข้ึนในอนาคต  
ค าส าคัญ :  เซ็นเซอร์, เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Abstract 
Accidents can be considered as another thing that causes a lot of loss in both property 

and mental state. Especially the accident that occurred with a group of students traveling on a 
school bus.  In this research, the development of mobile application smart school bus tracking 
system using the internet of things.  By studying data about accidents that occurred at school 
buses in thailand between 2015- 2017, to be summarized as statistical data of school bus 
accidents found that the accident rate increased Even though the mortality rate will decrease. 
Then, designing the school bus tracking system by creating work into 2 systems which are GPS 
system and RFID system. In which students will receive RFID tags via smart cards when students 
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get on / off the shuttle bus, students must scan the card. Information on when and where the 
students board the car will be sent via LINE application. On the guardian's mobile phone via wifi 
board to be used to verify that students have boarded the vehicle at the specified time and 
place safely. Then, designing a website for administrators (schools) and applications for general 
users (parents), while traveling to school, parents can track the location of the school bus where 
the location is installed.  GPS through the application in real time and the school will have a 
website to monitor the system, facilitate the management and useful information about the 
students and the school bus.  The mobile application prototype can increase the safety 
standards of students who are more likely to use school bus services in the future. 
Keyword :  Sensor, RFID, Internet of Think. 

 

บทน า 

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนสร้างผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายกลุ่มด้วยกันแต่กลุ่มท่ีน าความ

สะเทือนใจสู่สังคมวงกว้างก็คือ “กลุ่มเด็กนักเรียน” โดยเฉพาะเหตุที่เกิดข้ึนกับ รถรับส่งนักเรียน หรือ รถโรงเรียน 

ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่สามารถใช้แทนการไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนด้วยตนเอง บางโรงเรียนยังมี

แนวโน้มการใช้บริการรถโรงเรียนในขณะเดียวกันบางโรงเรียนก็มีแนวโน้มของการใช้บริการรถโรงเรียนกันมากขึ้น 

ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาทิเช่น เด็กตกลงมาจากรถรับส่งนักเรียนระหว่าง

โดยสารเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือควบคุมเด็กประจ ารถ หรือกรณีเด็กถูกลืมไว้ในรถรับส่งนักเรียนจนเสียชีวิต (ฉัตร

ไชย ภูอารีย์, 2561)  ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดนี้ท าให้กรมการขนส่งทางบกได้ก าชับให้ส านักงานขนส่งจังหวัดทั่ว

ประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนอย่างเข้มงวด  โดยรถโรงเรียนต้องมีลักษณะ

และอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน จดทะเบียนและขออนุญาตอย่างถูกต้อง  ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยที่ทาง

กรมขนส่งได้ตั้งขึ้นมานั้น เป็นเพียงการป้องกันทางด้านกายภาพที่เน้นไปทางสภาพรถกับผู้ขับขี่เป็นส่วนใหญ่  ไม่

สามารถครอบคลุมถึงความปลอดภัยของตัวนักเรียน หรือการป้องกันทางด้านเทคนิคขึ้นมา ทางผู้วิจัย จึงเกิด

ความคิดที่จะวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนในประเทศไทยระหว่างปี 2558-2560 เพ่ือ

เปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการบาดเจ็บ และอัตราการเสียชีวิต และออกแบบระบบที่จะเพ่ิม

มาตรฐานความปลอดภัยของตัวนักเรียน โดยที่ผู้ปกครองสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกหลานของ

ท่านได้ระหว่างการเดินทางกับรถโรงเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

วิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโรงเรียน และเพ่ือพัฒนาและทดสอบเซนเซอร์ต้นทุนต่ าส าหรับติดตาม

แจ้งเตือนต าแหน่งรถและสถานะเด็กขึ้น/ลง แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันระบบติดตาม

รถโรงเรียนบนระบบ Internet GIS และ Web Map Application 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด Open Source Software และ Open Hard 

ware ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย Ardunio Uno R3, Ublox NEO-M8N GPS Module, WeMos D1 

Development, RC522 RFID Reader Module 13.56MHz, Jump Wire, LCD และในส่วนของซอร์ฟแวร์คือ 

โปรแกรม Arduino IDE, U-center 19.05, Adobe PhoneGab, GeoServer, QGIS โดยการพัฒนาระบบบน

ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux 14.04 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

การออกแบบการท างานของระบบ 

ในการออกแบบต้นแบบระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะบนโมบายแอปพลิเคชันจะแบ่งระบบการ

ท างานออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ระบบจีพีเอส ใช้ระบุต าแหน่งรถแบบเรียลไทม์ โดยแผนผังการท างานของระบบ

ทัง้ 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ระบบจีพีเอส (a) เมื่อรถสตาร์เซนเซอร์จีพีเอส และ WeMos D1 จะเริ่มการท างานโดย

จะส่งข้อมูลละติจูด, ลองจิจูด และ ความเร็ว เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นข้อมูลในฐานข้อมูลจะถูกเรียกมาแสดงบน

หน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีเงือนไขว่าหากรถวิ่งด้วย ความเร็ว = 0 จะแสดงไอคอนสีแดงแต่ถ้ารถวิ่งด้วย

ความเร็ว ≠ 0 จะแสดงไอคอนสีน้ าเงิน และเมื่อดับเครื่องยนต์ ระบบก็จะหยุดการท างาน ในส่วนที่ 2 ระบบอาร์

เอฟไอดี (b)  เมื่อรถสตาร์เซนเซอร์อาร์เอฟไอดี และ WeMos D1 จะเริ่มการท างานโดยตัวบอร์ด WeMos D1 

จะท าการส่งข้อความแจ้งไปทางไลน์เมื่อรถเริ่มท างาน จากนั้นในกรณีท่ีนักเรียนแสกนอาร์เอฟไอดี ครั้งที่ 1 ระบบ

จะแจ้งเตือนไปยังไลน์ของผู้ปกครองแจ้งสถานะเด็กก าลังออนไลน์ หากนักเรียนแสกนอาร์เอฟไอดี ครั้งที่ 2 ระบบ
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จะแจ้งเตือนไปยังไลน์ของผู้ปกครองอีกเช่นกันเพ่ือแจ้งสถานะเด็กก าลังออฟไลน์ เมื่อดับเครื่องยนต์ระบบอาร์เอฟ

ไอดี ก็จะหยุดการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 การท างานของระบบจีพีเอส (a)  และระบบอาร์เอฟไอดี (b) 

 

การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนในประเทศไทยระหว่างปี 2558-2560  

หากกล่าวถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศลิเบีย (WHO, 2015) ซึ่งอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อย 36.2 ต่อ หรือใน 

1 วันมีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 60 ราย โดยหนึ่งในประเภทที่เกิดอุบัติเหตุก็คือ รถรับ-ส่งนักเรียน จาก

ข้อมูลหลายๆสถาบันได้ทาการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับรถรับส่งนักเรียน ได้ว่า 

ในปี 2558 มีการเกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง บาดเจ็บ 212 ราย และเสียชีวิต 24 ราย 

ในปี 2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 254 ราย และเสียชีวิต 7 ราย 

ในปี 2560 มีการเกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง บาดเจ็บ 386 ราย และเสียชีวิต 7 ราย 

ซึ่งหากเทียบกับปี 2558 และ 2559 แม้จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนจะลดลง แต่จาน

วนผู้บาดเจ็บกลับเพ่ิมสูงขึ้น โดยประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 รถกระบะ , อันดับ 2 รถ

ตู้, อันดับ 3 รถบัส และ อันดับ 4 รถหกล้อ (AIP ,2560) 

 

 

(a) 

 

(b)

X 
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ภาพ 3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ(a) ,สถิติการบาดเจ็บ(b) และสถิติการเสียชีวิต(c)ของนักเรียน 

ข้อมูลระหว่างปี 2558-2560 

 

ข้อมูลและการจัดการข้อมูล 

 การจัดการข้อมูลจีพีเอส 

 ท าการสร้างฐานข้อมูลของจีพีเอสไว้ในฐานข้อมูล phppgadmin ซึ่งข้อมูลจีพีเอสจะได้มาจากเซนเซอร์ 

(Ublox Neo M8N) เมื่อเซนเซอร์ท างานจะเก็บค่า ละติจูด, ลองจิจูด และความเร็ว ส่งเข้าไปยังฐานข้อมูลที่เรา

ออกแบบไว้ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้แสดงผลในแผนที่และกราฟแสดงค่าแบบเรียลไทม์ของความเร็วบนเว็บไซต์

และแอปพลิเคชันบนแผนที่Leaflet โดยบนแผนที่จะแสดงไอคอนรูปรถแทนต าแหน่งที่รถอยู่ เมื่อไอคอนเป็นสีน้ า

เงิน(ซ้าย) บ่งชี้ว่ารถก าลังเคลื่อนที่อยู่ ในกรณีที่ไอคอนเป็นสีแดง(ขวา) บ่องบอกว่ารถก าลังจอด 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4 แผนที่แสดงต าแหน่งรถแบบเรียลไทม์ รถก าลัง

เคลื่อนที่(a) รถหยุดนิ่ง(b) 

 

การจัดการข้อมูลอาร์เอฟไอดี 

 ในส่วนของอาร์เอฟไอดีได้ท าการออกแบบ

เป็นเพียงระบบต้นแบบเท่านั้น ที่มีการตอบสนอง

การท างานต่อข้อมูลเดียว ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับข้อมูลจีพีเอสเป็นเพียงระบบที่ออกแบบ

มาเพ่ิมเติมเพ่ือต้องการส่งข้อความเมื่อนักเรียนแสกน

บัตร เริ่มจากการทดสอบการ์ดอาร์เอฟไอดีเ พ่ือ

ตรวจสอบรหัสการ์ดแต่ละใบ 
 

(a) 

 

(b) 
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เมื่อทราบค่า UID และรันโค้ดส าเร็จขั้นต่อไปจะท าการใส่เงือนไข และระบุค าสั่งให้อาร์เอฟไอดีสามารถ

แสกนบัตรได้โดยถ้าบัตรถูกแสกนครั้งที่ 1 จะอ่านค่าบัตรและแจ้งทางไลน์ผู้ปกครองว่านักเรียนก าลังออนไลน์ แต่

ถ้าบัตรเดิมถูกแสกนครั้งที่ 2 ระบบจะแจ้งทางไลน์ผู้ปกครองว่านักเรียนก าลังออฟไลน์ 

 

 

 

 

 

ภาพ 5 การอ่านค่า uid ของrfid card 

 

การออกแบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน 

 ส าหรับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ทางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยท าหน้าที่หลักๆในการ

แสดงผลข้อมูล โดยข้อมูลที่แสดงบนหน้าแอปพลิเคชัน “SBT-Application” จะประกอบไปด้วย ข้อมูลความเร็ว

ของรถและ ข้อมูลต าแหน่งของรถแบบเรียลไทม์   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 แสดงการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 

• ต าแหน่งรถรับส่งนักเรียน

• ความเร็วรถรับส่งนักเรียน

แสดงข้อมูล (เรียลไทม์)

• ข้อมูล SBT-Application

• ข่าวสารรถรับส่งนักเรียน

ข้อมูลทั่วไป
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ผลการวิจัย 

 จากการท าการวิจัยผลที่ได้คือได้ “ต้นแบบระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะบนโมบายแอปพลิเค

ชันเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของเด็กด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอาร์เอฟไอดี และซอฟแวร์รหัสเปิด” 

ซึ่งได้ผลลัพธ์การจากพัฒนาระบบจีพีเอส ในส่งต าแหน่งปัจจุบันไปยังระบบฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และดึงข้อมูล

ต าแหน่งมาแสดงบนแผนที่เพ่ือทดสอบการส่งต าแหน่งและความคาดเคลื่อนของจีพีเอสจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ต าแหน่งปัจจุบันของรถที่แสดงแบบเรียลไทม์ (a), อุปกรณ์เซนเซอร์จีพีเอส (b). 

ผลลัพธ์จากอาร์เอฟไอดี ระบบอาร์เอฟไอดีนี้เป็นระบบต้นแบบที่ท าการจ าลองผู้ใช้งานเพียง 1 คน

เท่านั้น เมื่อระบบท างาน (ในกรณีที่รถสตาร์ทระบบทั้งหมดจะท างาน)ระบบจะส่งข้อความไปยังไลน์ของ

ผู้ปกครองทันที และหากนักเรียนแสกนบัตรอาร์เอฟไอดีครั้งที่ 1 ระบบจะส่งข้อความไปยังไลน์ของผู้ปกครองแจ้ง

ให้ทราบว่าบุตรหลานของท่านข้ึนรถรับโรงเรียนเรียบร้อย และหากนักเรียน    แสกนบัตรแสกนอาร์เอฟไอดีครั้งที่ 

2 ระบบจะส่งข้อความไปยังไลน์ของผู้ปกครองแจ้งให้ทราบว่าบุตรหลานของท่านลงจากรถโรงเรียนเรียบร้อย 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 8 การแจ้งเตือนผ่านไลน์ของระบบอาร์เอฟไอดี(a), อุปกรณ์อาร์เอฟไอดี(b). 

ข้อความเมื่อระบบท างานและส่งไปยัง 

ไลน์ของผู้ปกครอง 
 

ข้อความเมื่อนักเรยีนแสกนครั้งท่ี 1 

 

ข้อความเมื่อนักเรยีนแสกนครั้งท่ี 2 

 

(a) 

 

(b) 

 

(a) 

 (b) 
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หน้าเว็บควบคุมระบบนักเรียนส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 ส าหรับเว็บไซต์ถูกออกแบบมาส าหรับผู้ดูแลระบบโดยต้องมีการล็อกอินเข้าใช้งานและต้องท าการ

ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บควบคุมนี้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 หน้าเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 ในส่วนของเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบนี้ผู้ เข้าใช้งานเว็บไซต์จะต้องท าการล็อคอิน เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

(a) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าแรกจะแสดงจ านวนของผู้ใช้งานระบบ (หรือจ านวนนักเรียนที่ใช้งานระบบ SBT) 

(b) ในหน้าของแผนที่ระบบจะแสดงแผนที่ 2 แบบคือแผนที่บน Google Map (c) และแผนที่ของรถแบบ

เรียลไทม์ (d) นอกจากนี้ระบบยังแสดงข้อมูลความเร็วของรถแบบเรียลไทม์ ที่ผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่ารถก าลัง

(a) 

 

(b) 

 

(c.) 

 

(d.) 

 

(e.) 

 

(f.) 
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ขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่าใด ทั้งในรูปแบบพารามิเตอร์และกราฟ(e) โดยในส่วนของเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งาน

สามารถเพ่ิมข้อมูลนักเรียนและข้อมูลผู้ดูแลระบบผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ (f)  

 

หน้าแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

 ส าหรับหน้าแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถทราบต าแหน่งรถแบบเรียลไทม์พร้อมทั้ง

สามารถทราบความเร็วเร็วแบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน ซึ่งระบบแอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงแอปพลิเคชันต้นแบบเท่านั้น 

โดยหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะเป็นหน้าแสดงชื่อระบบทั่วไปเพ่ือเข้าไปสู่หน้าล็อคอิน เข้าใช้งาน(a) เมื่อเข้าสู่

หน้าล็อคอิน ผู้ใช้งานต้องท าการใส่รหัสผ่านตามที่ลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ(b) หากรหัสผ่าน

ถูกต้องจะเข้าสู่หน้าข้อมูลทั่วไปของ SBT-System เป็นหน้าน าเสนอระบบและผู้ใช้งานสามารถเข้าดูหน้าต าแหน่ง

ผ่านทางหน้านี้ได้(c) โดยแผนที่จะแสดงต าแหน่งรถแบบเรียลไทม์ (d) นอกจากจะสามารถทราบต าแหน่งรถแล้ว

ผู้ใช้งานยังสามารถทราบความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ทั้งในรูปแบบพารามิเตอร์และรูปแบบของกราฟ(e) 

นอกจากนี้ SBT-Application ยังมีในส่วนของหน้าแสดงข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียน(f)  การ

พัฒนารถโรงเรียนในประเทศไทยอีกด้วย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 หน้าแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้งาน 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 
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สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบติดตามรถโรงเรียนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจีพีเอส ให้สามารถส่งข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันของรถได้แบบเรียลไทม์ ไปยัง

ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ และพัฒนาระบบแจ้งเตือนด้วยการใช้ค าสั่งบน Arduino IDE ให้ เมื่อเด็กท าการแสกน

บัตรอาร์เอฟไอดี ให้สามารถส่งข้อความแบบเรียลไทม์ได้ ในการพัฒนาระบบนี้ได้น าเอาความรู้ความเข้าใจที่

ทบทวนมากจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพ่ือนพัฒนาระบบติดตามรถรับส่งนักเรียน

อัจฉริยะและระบบแจ้งเตือน การพัฒนาและออกแบบระบบจีพีเอส และระบบแจ้งเตือนได้มีการใช้ภาษาในการ

พัฒนาได้แก่ Javascript, php, และhtml เป็นภาษาหลักในการพัฒนาขึ้นมาโดยให้สามารถดึงข้อมูลเข้าสู่ 

Server มาแสดงบนแผนที่ Letflet แบบเรียลไทม์ได้ โดยมีโปรแกรม PosrgreSQl/PostGIS  เป็นโปรแกรมใน

การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ในการก าหนดต าแหน่งปัจจุบัน และก าหนดค่าความเร็วที่แตกต่าง ทั้ง

ความเร็วที่เท่ากับ 0 ในกรณีรถจอด และความเร็วไม่เท่ากับ 0 ในกรณีที่รถก าลังเคลื่อนที่  

 ต้นแบบระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะนี้ ได้มีการทดลองระบบบนพ้ืนที่จริง เพ่ือตรวจสอบการ

จับต าแหน่งจีพีเอส และการแจ้งเตือน ซึ่งสามารถรับค่าแบบเรียลไทม์ได้ และสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการแสกน

บัตรอาร์เอฟไอดี ของนักเรียนได้ เพ่ือตอบสนองต่อยุคอินเทอร์เนตของสรรพสิ่งในปัจจุบัน ระบบนี้เป็นระบบที่

ท างานผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะสั่งการหรือเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่และทุกเวลา ผ่านสัญญาณ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 

อภิปรายผล 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะบนโมบายแอปพลิเคชันโดยการแสดงต าแหน่ง

รถแบบเรียลไทม์และมีการแสกนบัตรอาร์เอฟไอดี เพ่ือส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน โดยต้นแบบระบบติดตามรถ

รับส่งนักเรียนมีมีการแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Khaled Shaaban ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง  “ Smart Tracking System for School Buses Using Passive RFID 

Technology to Enhance Child Safety” (Shaaban,2013) แต่ในงานวิจัยนี้ยังไม่มีการแสดงผลข้อมูลการ

ท างานรวมกันของระบบออกมาเป็นหน้าแอปพลิเคชัน ซึ่งจะแตกต่างกับต้นแบบระบบรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะที่

ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมา  
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ความแม่นยำของการพยากรณ์ค่าความกดอากาศที่ระดับทะเลปานกลาง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  
 ในประเทศไทย ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF) 

The accuracy of the forecast of mean sea level pressure in May 2019 of Thailand 
 by the Weather Research and Forecasting (WRF) model  

นุชนาถ คงช่วย1*, ตรีลักษณ์ ธรรมดี1 
Noodchanath kongchouy1*, Treelak Thamdee1 

บทคัดย่อ 
 ความกดอากาศที่ระดับทะเลปานกลาง คือความกดอากาศเทียบกับระดับมาตรฐาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ควบคุมสภาพอากาศ ซึ่งในการพยากรณ์สภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยในการ 
วางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว การทำเกษตร การคมนาคม รวมไปถึงการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ ดังนั้นต้อง
อาศัยความแม่นยำของการพยากรณ์ ที่จะส่งผลให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาความแม่นยำของการพยากรณ์ค่าความกดอากาศท่ีระดับทะเลปานกลาง ด้วย
แบบจำลองสภาพอากาศ WRF โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศ (Gridded atmospheric data) จาก Global Forecast 
System (GFS) เช่น ลม อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศที่ระดับทะเลปานกลาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ
เป็นสภาวะเริ่มต้นหรือเงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขขอบเขต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองนั้นเป็นข้อมูลรายวัน ใน
เด ือนพฤษภาคม 2562 และว ิธ ีทางสถ ิต ิท ี ่นำมาใช ้ ในการทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองคือ  
ค่า Root mean square error (RMSE), Mean error (ME), Mean percentage error (MPE), Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE), %Average Accuracy และ Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) โ ดยนำผลการ
พยากรณ์จากแบบจำลอง WRF เทียบกับค่าตรวจวัดจริงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 118 สถานี ในประเทศไทย 
 จากผลการศึกษาพบว่าการประเมิน RMSE ME MPE MAP %Average Accuracy และ NSE ให้ผลลัพธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นว่า แบบจำลอง WRF  มีความถูกต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความแม่นยำมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย แบบจำลองให้ค่าความกดอากาศที่ระดับทะเลปานกลางมากกว่าค่าจริงที่ได้
จากการตรวจว ั ดทางอ ุ ต ุ น ิ ยมว ิทยา ซ ึ ่ งสำหร ับประเทศไทยท ี ่ มี สภาพอากาศภายในประเทศ 
ไม่แตกต่างกันมากนั้น พบว่าเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความแม่นยำแบบจำลองสภาพ
อากาศ คือค่า RMSE และ ME เนื่องจากสามารถบอกความแตกต่างของค่าพยากรณ์กับค่าจริงในสเกลขนาดเล็ก
ของแต่ละภาคในประเทศไทยได้ชัดเจนมากกว่าเกณฑ์อื่น ๆ และเมื่อใช้เกณฑ์ในการประเมินที่มากขึ้น อาจทำให้
ค้นพบคุณสมบัติเพ่ิมเติมของแบบจำลองได ้
คำสำคัญ: ความกดอากาศทีร่ะดับทะเลปานกลาง, แบบจำลองอากาศ WRF, ความแม่นยำของแบบจำลอง 
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Abstract 
Mean Sea level pressure is one factor that controls the weather. The weather forecast is 

important for many things in daily life such as planning tourist activities, agriculture, transport, as 
well as surveillance of natural disasters. Therefore, forecasting accuracy is required to ensure 
effective situation tracking and the reliability of the model. This research work studies the accuracy 
of the Mean sea level pressure forecast by the WRF model, which is regional. The data such as 
wind temperature humidity air pressure at sea level is imported from the Global Forecast System 
(GFS) for initial condition and boundary condition. The results from the model are daily forecasts 
for May 2019 and statistical methods that are used to test the accuracy of the model are  
Root mean square error (RMSE) Mean error (ME) Mean percentage error (MPE) Mean absolute 
percentage error (MAPE) %Average Accuracy and Nash-Sutcliffe efficiency (NSE). The predictions 
based on the WRF are compared to the actual measurements from 118 meteorological stations 
in Thailand. 

The results show that the evaluation of RMSE ME MPE MAPE %Average Accuracy and NSE 
results in the same direction. By demonstrating that the WRF model is accurate, it can be used 
effectively. More accurate than using the average And the model gives a forecast value of 
atmospheric pressure at the mean sea level more than the actual value obtained from 
meteorological measurements And for Thailand with no significant difference in local weather 
conditions, it is found that the most suitable criteria for analyzing the weather model accuracy are 
RMSE and ME because they can tell the difference between the forecast value and the actual 
value on the small scale of each region in Thailand is clearer and more than other criteria and 
when using more evaluation criteria may be able to discover additional features of the model. 
Keywords:  Sea-level Pressure, WRF Model , Accuracy of Model 
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บทคัดย่อ 

ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island: UHI) เป็นปรากฏการณ์ที่พื้นที่เขตเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่
โดยรอบอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับในประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Metropolitan Region) จัดเป็นเขต
เมืองที่ส าคัญ เน่ืองจากมีประชากรจ านวนมาก ความร้อนที่จะเกิดขึ้นในเมืองน้ันมีผลจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมของ
มนุษย์  

การศึกษาน้ีจึงมุ่งประเด็นว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทยมี
ลักษณะอย่างไร เกิดขึ้นบริเวณใดบ้าง และกระจายในลักษณะใด โดยอาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เพื่อน ามา
ค านวณและสร้างแผนที่อุณหภูมิจากความสว่างและแผนที่อุณหภูมิพื้นผิว (franzpc, 2019)ด้วยภาษา Python 3.6 ร่วมกับ GDAL 
โดยมีการน าค่าอุณหภูมิที่ได้จากการศึกษา มาเปรียบเทียบร่วมกับ อุณหภูมิจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้ งใน
การศึกษายังใช้สถิติวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของเกาะความร้อน และน าการกระจายตัวดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบ
กับแผนที่การใช้ที่ดิน โดยในการศึกษาพบศูนย์กลางเกาะความร้อนอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี  
ค าส าคัญ: ปรากฏการณ์เกาะความร้อน, เขตเมือง, ภาพถ่ายดาวเทียม  
 

Abstract 
Urban Heat Island (UHI) is a phenomenon in which urban areas have significantly higher temperatures 

than surrounding areas. For in Thailand Bangkok and its suburbs (Bangkok Metropolitan Region) are considered 
important urban areas. Due to a large population, heat from the city influenced by various factors, especially 
human activities 

This study focuses on the issue. Do the thermal island phenomena occur in Bangkok and the 
metropolitan region of Thailand? Where does it occur? And distributed in what manner by using data from 
Landsat 8 satellite images to calculate and create temperature maps from brightness temperature and surface 
temperature maps [franzpc, 2019] with Python 3.6 with GDAL, the temperature values obtained from the study 
compare to the weather station of the Meteorological Department. Besides, the study also uses statistical 
analysis to analyze the distribution of heat islands then, use the distribution to compare with the land use map 
In the study, the heat island center was found in Bangkok, Pathum Thani, and Nonthaburi 
Keywords: Urban heat island, Urban area, Satellite images 
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บทน า 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเขตเมืองที่มีความส าคัญ กับประเทศไทยอย่างมาก เน่ืองจากการเป็นศูนย์กลาง

การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ซ่ึงตัวเมืองดังกล่าวยังคงมีการขยายออกไปเรื่อย ๆ จนไม่อาจแยกเขตเมืองระหว่างจังหวัด
ข้างเคียงกับกรุงเทพมหานครได้อีกต่อไป เขตเมืองจึงทั้งมีอาณาบริเวณที่กว้าง ประชากรที่มาก และความส าคัญในด้านต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคอนกรีตและยางมะตอยที่ใช้ในเมือง มีความสามารถในการดูดซับความร้อนได้ดี ร่วมกับปัจจัยเรื่อง
กิจกรรมของมนุษย์ที่มีมากตามจ านวนประชากร ส่งผลให้ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเกิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ การ
วิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ: 

1. ศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อ
ท าแผนที่ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในแต่ละปีได้  
2. สร้างแผนที่แสดงการกระจายตัวของปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของประเทศ
ไทยเพื่อศึกษาแนวโน้มของการขยายตัวของปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ
ประเทศไทยได้  

อุปกรณ์และวิธกีาร  
1. การเตรียมข้อมูล  

1.1 การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและคัดกรองข้อมูล  
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่ ตายเส้นทางการโคจรของดาวเทียม Landsat 8 ในเขตบริเวณ 129050 

และ 129051 ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังน้ี 
• ภาพถ่ายช่วงเวลากลางวัน เน่ืองจาก Landsat 8 เป็นดาวเทียมแบบ Active จึงถ่ายภาพได้เฉพาะเวลา

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและคัดกรองข้อมูล ได้ภาพถ่ายดาวเทียมLandsat 8ที่ตรงตามเงื่อนไขดังน้ี  

1.1.1. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015  
1.1.2. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016  
1.1.3. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  
1.1.4. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2018    
1.1.5. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019   

1.2 การหาข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์และประมวลผลพื้นที่  
ภายหลังการประมวลผลแผนที่อุณหภูมิพื้นผิวแล้ว ต้องมีการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิที่วัดได้จริงจากสถานี

ตรวจอากาศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  12 สถานี 
• ก าแพงแสน นครปฐม 
• อบต. นครชัยศรี นครปฐม 

• สระเก็บน้ าพระราม 9 ปทุมธานี 
• อบต. บึงช าอ้อ ปทุมธานี 

ภาพที่ 1 ขอบเขตและลักษณะภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดกรองข้อมูล   

WRS  Path : 129 
 
WRS Row : 050, 051 
 
Day/Night Indicator : DAY 
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• อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
• ร.ร.นวมินทรราชทิศ เบญจมราชาลัย 

กรุงเทพมหานคร 
• อบต. แหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ 
• อบต. ศรีษะจระเข้น้อย สมุทรปราการ 

 

• โรงเรียนวัดอู่ข้าว ปทุมธานี 
• ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี 
• คลองระพีพัฒน์แยกตก ปทุมธานี 
• อบต. บางกระเจ้า สมุทรสาคร 

 
 

โดยค่าอุณหภูมิที่ได้จะน ามาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของพิกเซลของพิกัดสถานีตรวจอากาศ 
 
2.การด าเนินการ  

2.1 หาแผนที่พลังงานสุทธิด้วยดัชนี NDVI จากการน าภาพดาวเทียมในช่วงคลื่น Near-Infrared(Band 5) ลบกับ ช่วงคลื่น 
Red(Band 4) เพื่อท าให้ Digital Number เหลือแค่ช่วงของสิ่งปลูกสร้างดังวิธีการดังภาพที่ 2 (franzpc, 2019) 
ประมวลผลด้วยโมดูล Rasterio ใน Python 3.6   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ภาพที่ 2 แสดงวิธีการหาแผนที่อุณหภูมิพื้นผิว  
 

2.2.การหาเกาะความร้อนและจุดความร้อนจ าเป็นต้องทราบอุณหภูมิภาคพื้นดินซ่ึงสามารถค านวณได้ดังน้ี 
2.2.1 ค านวณหา Brightness Temperature เพื่อน าไปใช้ประมาณค่าอุณหภูมิภาคพื้นผิวด้วยวิธีดังภาพที่ 2 
ด้วยค่าคงที่ K1 และ K2 จากดาวเทียม Landsat8 มีค่า 774.8853 และ 1321.0789 ตามล าดับ  
2.2.2 ประมาณค่าอุณหภูมิภาคพื้นผิวด้วยวิธีการดังภาพที่ 2 โดยหาจากค่า Brightness Temperature และ
ค่าคงที่ Multi radiance และAddition radiance ของดาวเทียมซ่ึงมีค่า 0.003342 และ 0.1 ตามล าดับ 
2.2.3.น าภาพที่ได้แต่ละปีมาเทียบกับอุณหภูมิของสถานีตรวจวัดอากาศและปรับแต่งค่าด้วยค่าเฉลี่ยของ
ผลต่างอุณหภูมิ 

2.3. น าภาพที่ผ่านการปรับแต่งอุณหภูมิมาหาช่วงที่มากกว่า 1 S.D. จากค่าเฉลี่ย ซ่ึงจะก าหนดให้เป็นเกณฑ์การวัดจุด
ความร้อนในงานวิจัยน้ีอ้างอิงจากการพิจารณานิยามของกรมอุตุนิยมวิทยา [ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2013] 
2.4 น าอุณหภูมิพื้นผิวมาค านวณหาจุดความร้อนและวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ต่อไป 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

   

  

 

แผนที่ที่ อณุหภูมิพืน้ผิวในกรุงเทพและปริมณฑล วัน และปทีี่ต่างกัน ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019 
จากข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวันที่  4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 (ภาพ ก) พบการกระจุกตัวของความร้อนบริ เวณ

ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา โดยสามารถจ าแนกเป็นศูนย์กลางการกระจุกตัว 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 2.บริเวณจังหวัดปทุมธานี และมีสัดส่วนการใช้ที่ดินในพื้นที่อ้างอิงจากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน [กรม
พัฒนาที่ดิน, 2019] ดังน้ี1. กรุงเทพมหานคร ปี ค.ศ. 2015 

• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 1,054.304 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.41 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 24.25 % ของพื้นที่จังหวัด 

2. ปทุมธานี ปี ค.ศ. 2016 
• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 468.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 21.58 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.34 % ของพื้นที่จังหวัด 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบข้อผิดพลาดอันเกิดจากเมฆ ซ่ึงอยู่เหนือกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ  
 
          จากข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (ภาพ ข) พบข้อผิดพลาดจากเมฆที่กระจายตัวอย่างหนาแน่น
เหนือกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นที่ส าคัญ ที่มีแนวโน้มจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการกระจุกตัวอ้างอิงจากผลของ วันที่ 4 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2015 ท าให้โอกาสผิดพลาดสูงมาก และไม่เหมาะสมในการน ามาประกอบการศึกษา 

(ก) 4 พ.ย. 2015 (ข) 24 ธ.ค. 2016 (ค) 25 พ.ย. 2017 

(ง) 14 ธ.ค. 2018 (จ) 15 พ.ย. 2019 
(ฉ) แถบสีแสดงค่าอุณหภูมิ 
ของแผนที่(เซลเซียส) 
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          จากข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 (ภาพ ค)  พบการกระจุกตัวของความร้อนบริเวณรอยต่อ
ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ที่ดินของพื้นที่อ้างอิงจากข้อมูลการใช้ที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดิน [กรมพัฒนาที่ดิน, 2019] พบสัดส่วนการใช้ที่ดินดังน้ี  
1. กรุงเทพมหานคร ปี ค.ศ. 2015 

• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 1,054.304 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.41 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 24.25 % ของพื้นที่จังหวัด 

2. ปทุมธานี ปี ค.ศ. 2016 
• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 468.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 21.58 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.34 % ของพื้นที่จังหวัด 

3. นนทบุรี ปี ค.ศ. 2015 
• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 278.6448  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 44.76 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม ตารางกิโลเมตร 291.9488 ตารางกิโลเมตร คิดเปน็ 46.92 % ของพื้นที่จังหวัด 

จากข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2018 (ภาพ ง) พบการกระจุกตัวของความร้อนเช่นกัน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
ของเกาะความร้อนอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ที่ดินของพื้นที่อ้างอิงจากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรม
พัฒนาที่ดิน [กรมพัฒนาที่ดิน, 2019] พบสัดส่วนการใช้ที่ดินดังน้ี  
1. กรุงเทพมหานคร ปี ค.ศ. 2015 

• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 1,054.304 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.41 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 24.25 % ของพื้นที่จังหวัด 

          จากข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวของวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 (ภาพ จ) พบการกระจุกตัวของความร้อนเช่นกัน โดยความ
ร้อนมีการกระจุกบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะความร้อนอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี และเม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ที่ดินของพื้นที่อ้างอิงจากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
[กรมพัฒนาที่ดิน, 2019] พบสัดส่วนการใช้ที่ดินดังน้ี  
1. กรุงเทพมหานคร ปี ค.ศ. 2015 

• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 1,054.304 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.41 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 24.25 % ของพื้นที่จังหวัด 

2. ปทุมธานี ปี ค.ศ. 2016 
• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 468.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 21.58 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม 380.3648 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 67.34 % ของพื้นที่จังหวัด 

3. นนทบุรี ปี ค.ศ. 2015 
• พื้นที่สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 278.6448  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 44.76 % ของพื้นที่จังหวัด 
• พื้นที่เกษตรกรรม ตารางกิโลเมตร 291.9488 ตารางกิโลเมตร คิดเปน็ 46.92 % ของพื้นที่จังหวัด 
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           จากการน าแผนที่เกาะความร้อนมาเปรียบเทียบกับแผนที่การใช้ที่ดินรายจังหวัดเป็นรายปี พบว่าพื้นที่ที่เป็นเกาะความร้อน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ รวมถึงนนทบุรี 
ซ่ึงชุมชนและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ถูกสร้างตามแนวถนนเป็นหลักจึงสอดคล้องกับนิยามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ไว้ว่า “การเพิ่มขึ้น

ภาพ ช แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 ภาพ ซ แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2560 

ภาพ ฌ แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2560 ภาพ ญ แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2559 

ภาพ ฏ แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2559 ภาพ ฎ แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2559 
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ของอุณหภูมิที่เกิดจากมนุษย์คือการที่อากาศใกล้พื้นดินในเขตชุมชนเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องอยู่เป็นจ านวนมาก มีอุณหภูมิสูงกว่า
บริเวณที่เป็นป่าไม้ที่อยู่ถัดออกไปรอบๆ” ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการจะหาความสัมพันธ์ของการขยายตัวของเกาะความร้อนได้น้ัน 
จึงควรน าจุดความร้อนซ่ึงเป็นตัวแทนของเกาะความร้อนในแต่ละปีมาซ้อนทับกันเพื่อสังเกตการกระจุกและขยายตัวของความร้อน
ซ่ึงได้แรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยในการหาผลกระทบของเกาะความร้อนในเซ่ียงไฮ้ (Hongyan Cai, Zhi Qiao, Xinliang xu, 
2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการประมวลภาพถ่ายดาวเทียม และเปรียบเทียบเกาะความร้อนแล้ว พบว่าความร้อนมีการกระจุกตัวอยู่ 2 บริเวณ
ส าคัญ คือ บริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี  

นอกจากน้ี เม่ือท าการศึกษาสัดส่วนการใช้ที่ดิน ภายในเกาะความร้อนของแต่ละปี พบว่ามีความสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัยกับการกระจุกตัวของเกาะความร้อนอย่างมีนัยส าคัญจากการเปรียบเทียบกับแผนที่การใช้ที่ดิน 

ซ่ึงหากมีการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในบริเวณกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานีโดยปราศจากการวางแผนอย่างถี่
ถ้วนอาจส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเกาะความร้อนที่เกิดขึ้นตามการขยายตัวของสิ่ง
ปลูกสร้าง 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลการประมวลภาพพบว่า ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการประมวลผลยังคงมี ขีดจ ากัดในการ
ประมวลผลภาพ ท าให้บางภาพไม่สามารถน ามาใช้ในการเปรียบเทียบได้ ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถใช้ภาพถ่าย ดังกล่าว ได้แก่  

1. ค่า DN ของภาพถ่ายดาวเทียมที่มีปัญหา  
2. ปริมาณ และต าแหน่งของเมฆที่อยู่ในภาพถ่าย  
3. วันเวลาที่ถ่ายของภาพถ่ายดาวเทียม  
4. สภาพอากาศในขณะถ่ายภาพ  
ซ่ึงท าให้แนวโน้มดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับพื้นที่ของเกาะความร้อน อาจไม่

สอดคล้องตามแนวโน้ม เน่ืองจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยเรื่องสภาพอากาศ ปัจจัยเรื่องการวางผังเมือง เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการศึกษา ยังพบปัญหาเรื่องเมฆที่ปิดบังบางส่วนของพื้นที่ศึกษา ซ่ึงบางกรณี เมฆอาจบดบังพื้นที่

ซ่ึงคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางเกาะความร้อน เช่นข้อมูลของวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2016 ท าให้การคาดการณ์และการวิเคราะห์ ท าได้
ล าบากและขาดความต่อเน่ือง 
 

ภาพ ฐ แผนที่แสดงการกระจายตัวของจุดความร้อน 

  จากภาพ ฐ แสดงให้เห็นว่าเกาะความร้อนกระจุก
ตัวอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครกับปทุมธานีและมีแนวโน้ม
ขยายตัวมาบรรจบกันบริเวณนนทบุรี ในขณะที่จุดความ
ร้อนบริเวณนครปฐมและสมุทรสาครเริ่มเบาบางลง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับแผนที่การใช้ที่ดินพบว่าตรงกับบริ เวณ
สิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ปี (ค.ศ.) 

นครปฐม ปทุมธาน ี

สมุทรสาคร 

กทม. 

สมุทรปราการ 

นนทบุรี 
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วนอุทยานน ้าตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Application of Geo-informatics for Study Wild Orchid Species, 
Tat Sung Waterfall Forest Park (Phu Pha Wua), Kalasin Province 

ทินกร อังคะฮาด1* , นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี2* , สาธิต แสงประดิษฐ์2*, ปฎิวัติ  ฤทธิเดช2* และ ธีรญา อุทธา2* 

Thinnakon Angkahad1*, Narueset Prasertsri2*, Satith Sangpradid2*, Patiwat Lidtidej*2 

and Teeraya Utta*2 
1* นิสิต และ 2* อาจารย์ประจ้าหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

บทคัดย่อ 
การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือศึกษาชนิดพันธุ์กล้วยไม้ป่า วนอุทยานน ้าตกตาดสูง จังหวัด

กาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและจ้าแนกชนิดพันธุ กล้วยไม้ป่า ในเขตวนอุทยานน ้าตกตาดสูง  2) 
พัฒนาแผนที่และการจัดท้าระบบฐานข้อมูลเชิงพื นที่แบบออนไลน์ โดยการวางแปลงชั่วคราว ขนาด  40X40 
เมตร จ้านวน 62 แปลง จ้าแนกพื นที่ออกเป็น 3 ประเภท คือ พื นที่ลานหินโล่ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ 
พบกล้วยไม้ 41 แปลง จ้านวน 13 ชนิด  และตามเส้นทางการเดินส้ารวจ (นอกแปลงศึกษา) พบจ้านวน 6 ชนิด 
มีแหล่งก้าเนิด 2 ลักษณะวิสัย คือ กล้วยไม้อิงอาศัย และกล้วยไม้ดิน ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดในคือ เอื อง
ดอกมะขาม (Dendrobium delacourii Guill) และ เอื องขี หมา (เขาแกะ) (Rhynchostylis coelestis Rchb
.f.) บริเวณที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากที่สุด ได้แก่ บริเวณน ้าตกตาดสูง ตาดยาว และบริเวณ
เส้นทางน ้าในพื นที่ศึกษา จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นด้วยวิธีการ (Kernel Density) พบว่า บริเวณภูมะตูม 
น ้าตกตาดสูง มีการกระจายตัวหนาแน่น และมีความหลากหลายชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์กล้วยไม้เกิดส่วนใหญ่เป็น
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังบางส่วน ชุดดินเป็นสภาพพื นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความอุดมสมบรูณ์ ส่วนชนิด
พันธุ์ที่พบน้อย เช่น เอื องแปรงสีฟัน (Dendrobium secundum) ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea 
(Lindl.) Ridl) สิงโตพัดแดง (Cirrhopetaluml epidum (Bl.) Schltr.Sm) ชนิดพันธุ์เหล่านี ควรอนุรักษ์ไว้ ใน
สังคมป่าวนอุทยานน ้าตกตาดสูง ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการสูญพันธุ์ไปได้ เนื่องจากพื นที่ได้รับ
อิทธิพลจากไฟป่าในทุก ๆ ปี นอกจากนี  ยังได้ท้าการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
MySQL และ ภาษา PHP มีการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Edit plus QGis Desktop 
3.4.5 Xampp ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั งด้านคุณภาพของเนื อหา 
การออกแบบ และการจัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.1 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.9 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ดี 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย/ กล้วยไม้/ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื นที่/ วนอุทยานน ้าตกตาดสูง 

 
 

Abstract 
Application of Geo-informatics for Study Wild Orchid Species in Tat Sung Waterfall Forest 

Park (Phu Pha Wua) , Kalasin Province.  This research aims are to 1 )  Study and identify wild 
orchid in this area.  2 )  Develop online spatial database and web mapping.  The size 40 x4 0 
meters of 62  temporary plots were laid out in this area.  The study area is categorized into 
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three types which are; rock platform, dipterocarp forest and mix-deciduous forest.  The results 
found that 13  species wild orchids from 41  plots and found that 6  species following the 
ground truth survey path.  The habitats of wild orchid occur in 2  characteristics which are, 
Epiphytic and Terrestrial orchids. The most species found that the Dendrobium delacourii Guill 
and Rhynchostylis coelestis Rchb.f. The area that has the most variety of species are Tat Sung-
Tat Yao waterfall and the basin route. The density analysis by using Kernel Density technique 
found that the Phu Ma Tum, Tat Sung Waterfall area has a dense distribution and richness 
species. The most habitats are Mix-deciduous forest and the partly of Dipterocarp Forest. The 
soil series is slop complex which are fertile.  The less common species of wild orchids are 
Dendrobium secundum, Rhynchostylis gigantea Lindl.  Ridl and Cirrhopetaluml epidum Bl. 
Schltr.  Sm.  These species should be preserved in the future may be extinction, because this 
area are influenced by forest fires every year.  The assessment results of design satisfaction 
and website development both in quality of content, design and formatting with an overall 
average ( X⃑)  and standard deviation (S.D. )  value are equal to 4.1  and 0.9 , which is in a good 
level. 
Key words: Diversity/ Wild Orchids / Online spatial database/Tat Sung Water Fall Forest Park 
 
บทน้า 

วนอุทยานน ้าตกตาดสูง (ภูผาวัว) ลักษณะทางกายภาพเป็นเทือกเขาซึ่งอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ประมาณ 200-400 เมตร สามารถเห็นภูมิประเทศและทิวทัศน์ได้โดยรอบ ประกอบไปด้วย ภูถ ้าเม่น ภูมะตูม 
ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของน ้าตกตาดยาว และน ้าตกตาดสูง พื นที่บริเวณใกล้น ้าตกเป็นหน่อหินและลานหิน 
ลักษณะป่าไม้ในบริเวณนี จะเป็นป่าประเภทผลัดใบ คือ ป่าเต็งรังจะพบบริเวณ ภูผาวัว ภูมะตูม พันธุ์ไม้ที่พบ
ได้แก่ เต็งรัง กระบก ประดู่และป่าเบญจพรรณ ซึ่งจะพบบริเวณน ้าตกตาดสูง น ้าตกเจ็ดสี สัตว์ป่าที่พบจะเป็น
สัตว์ขนาดเล็กได้แก่อีเห็น กระต่าย งู และนกชนิดต่าง ๆ ในพื นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดที่ราบสลับกับภูเขา จึงท้าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวิทยาและยังเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลได้อย่างไม่มีวันจบสิ น จึงเป็นจุดเด่นอย่างยิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ซึ่งกล้วยไม้เป็นพืชที่มีความสวยงามเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการไม้ประดับ
และการควบคุมทั งในระดับการค้าและการอนุรักษ์ กล้วยไม้จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae กระจายทั่วโลก
ประมาณ 25,000 ชนิด เกิดขึ นในป่าหลายประเภท ตั งแต่เขตหนาวจนถึงเขตร้อนของโลก ประเทศไทยเป็น
แหล่งก้าเนิดของกล้วยไม้นานาชนิด เนื่องจากมีสถาพแวดล้อมแบบร้อนชื นหรือแบบกึ่งหนาว มีการส้ารวจ
กล้วยไม้ในประเทศไทยพบจ้านวน 177 สกุล 1,125 ชนิด นอกจากนี กล้วยไม้ทุกชนิดในประเทศไทยถูกจัดเป็น
พืชอนุรักษ์ และของป่าหวงห้าม (ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก้าหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ 2530) อีกด้วย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการจะอนุรักษ์กล้วยไม้ให้คงไว้ จากการศึกษาข้อมูลเบื องต้นพบว่า วน
อุทยานน ้าตกตาดสูงมีความหลากหลายของสภาพป่า ประกอบกับยังไม่มีผู้ใดเข้าไปท้าการส้ารวจพรรณ
กล้วยไม้ป่าในเขตพื นที่ 

1)  เพ่ือศึกษาและจ้าแนกชนิดพันธุกล้วยไม้ป่า ในเขตวนอุทยานน ้าตกตาดสูง  
2)  เพ่ือพัฒนาแผนที่และการจัดท้าระบบฐานข้อมูลเชิงพื นที่แบบออนไลน์ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 ก้าหนดพื นที่การศึกษาวิจัย 
(1) ศึกษาการกระจายตัวของกล้วยไม้ป่าที่พบในเขตวนอุทยานน ้าตกตาดสูง (ภูผาวัว) โดยศึกษาให้

ครอบคลุมถึงสภาพป่าแบบต่าง ๆ ของวนอุทยานฯ ตลอดจนศึกษาเส้นทางการส้ารวจ และบริเวณที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

(2) ส้ารวจของกล้วยไม้ป่า ทั งในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง  
(3) การเก็บตัวอย่าง โดยท้าการถ่ายภาพของกล้วยไม้ ซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญที่น้ามาใช้ในการระบุชนิด

ของกล้วยไม้ป่า 
1.2 การก้าหนดขอบเขตด้านเนื อหา ศึกษาชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้ป่า ในพื นที่วนอุทยานน ้าตกตาดสูง (ภูผา

วัว) ต้าบลกุดหว้าอ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

              
           ภาพที ่2 แผนที่แสดงต้าแหนง่แปลงศึกษา                                  ภาพที่ 3 แผนที่แสดงต้าแหน่งพรรณกล้วยไม้ที่พบในพื นที่ 
 

(1) วิธีด้าเนินการ/เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การส้ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามการจ้าแนกชนิด
พันธุ์กล้วยไม้ป่า และความหนาแน่น (Density)  
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(2) ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ปัจจัยทางกายภาพ 5 ปัจจัย ได้แก่ ความหนาแน่นลุ่มน ้า (Basin) (ภาพที่ 5)
ความชื นในดิน (NDWI) (ภาพที่ 6) ความสูง (Elevation) (ภาพที่ 7) ชุดดิน (Soil) (ภาพที่ 8) ประเภทป่าไม้ 
(Forest) (ภาพที่ 9)  

(3) เครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา Hardware/Software ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
โปรแกรม Microsoft office โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ArcGIS Desktop, QGIS และโปรแกรม
สร้างเว็บไซต ์ได้แก่ Edit Plus และ Xampp 

(4) เครื่องมือวางแปลงส้ารวจ ได้แก่ ตลับเมตร เชือกฟาง สายวัด อุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล กล้อง
บันทึกภาพ เครื่องระบุต้าแหน่งบนพื นโลก (GPS ) และแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 

(5) ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A บันทึกเม่ือวันที่ 6 เดือน 
ตุลาคม 2561 

1.3 การก้าหนดจุดส้ารวจ ได้ท้าการสุ่มวางแปลงตัวอย่างจ้านวน 62 แปลง โดยบริเวณรอบพื นที่ศึกษา 
ส้ารวจเก็บตัวอย่างของพันธุ์กล้วยไม้ได้จ้านวน 41 หมายเลข จ้าแนกได้เป็น 19 ชนิด 2 ประเภท พบในแปลง 
13 ชนิด นอกแปลง 6 ชนิด ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การจ้าแนกชนิดพรรณของพรรณกล้วยไม้ 
ล้าดับ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์ สายพันธุ ์ ประเภท 
1 เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binn. Vanda กล้วยไม้อิงอาศัย 
2 เขาแพะ Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay Cleisostoma กล้วยไม้อิงอาศัย 
3 เอื องขี หมา (เขาแกะ) Rhynchostylis coelestis Rchb.f. Rhynchostylis กล้วยไม้อิงอาศัย 
4 เอื องค้าตาควาย (ช้างนาว) Dendrobium puchellum Roxb.ex Lindl. Dendrobium กล้วยไม้ดิน 
5 เอื องดอกมะขาม Dendrobium delacourii Guill Dendrobium กล้วยไม้อิงอาศัย 
6 เอื องนิ่มดอกเหลือง Eria Bractescens  Lindl.  Eria bractescens กล้วยไม้อิงอาศัย 
7 เอื องพวงมาลัย (มาลัยแดง) Aerides multiflora Roxb. Aerides กล้วยไม้อิงอาศัย 
8 เอื องลิ นด้าใหญ่ (ลิ นงู)  Luisia thailandica Seidenf. Luisia กล้วยไม้อิงอาศัย 
9 แปลงสีฟัน Dendrobium secundum Dendrobium กล้วยไม้อิงอาศัย 
10 แผงโสภา Dendrobium nathanielis Rchb.f Dendrobium กล้วยไม้อิงอาศัย 
11 กะเรกะร่อนสองส ี Cymbidium aloifolium (L.) Sw. Cymbidium กล้วยไม้อิงอาศัย 
12 กุหลาบเหลืองโคราช Aerides houlletiana Rchb.f. Aerides กล้วยไม้อิงอาศัย 
13 กุหลาบขาว Aerides falcata Lindl. Aerides กล้วยไม้อิงอาศัย 
14 ช้างกระ Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl Rhynchostylis กล้วยไม้อิงอาศัย 
15 ผีเสื อ Phalaenopsis lowii Rchb.f. Phalaenopsis กล้วยไม้อิงอาศัย 
16 ลิ นมังกร Habenaria rhodocheila Hance Habenaria กล้วยไม้ดิน 
17 ว่านช้างผสมโขลง Eulophia andamanensis Rchb.f. Eulophia กล้วยไม้ดิน 
18 สิงโตพัดแดง Cirrhopetalum lepidum (Bl.) Schltr. Sm Bulbophyllum กล้วยไม้อิงอาศัย 
19 สิงโตรวงข้าว Bulbophyllum tricorne Seid. & Smitin. Bulbophyllum กล้วยไม้อิงอาศัย 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ดัชนีความส้าคัญของพืช ได้แก่ ความหนาแน่น (Density : D) ดัชนีพืชพรรณ (Normalized 

Difference Vegetation : NDVI)  
2) แผนที่การกระจายตัวของพรรณกล้วยไม้ป่า คือ ความหนาแน่น เพ่ือศึกษาค่าช่วงการกระจายตัวของ

พรรณกล้วยไม้ป่า ในพื นที่ และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ (ภาพที่ 4) 
2.1 วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางกายภาพ ที่มีพลต่อการเกิดของกล้วยไม้

ป่า  
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           ภาพที่ 4 แผนที่แสดงความหนาแน่น             ภาพที่ 5 แผนที่แสดงความหนาแน่นลุ่มน ้า      ภาพที่ 6 แผนที่แสดงความต่างความชื น 
 

 
              ภาพที่ 7 แผนที่แสดงความสูง                       ภาพที่ 8 แผนที่แสดงชุดดิน                      ภาพที่ 9 แผนที่แสดงประเภทป่าไม้ 

ท้าการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบผลได้จากการวิเคราะห์จากปัจจัยทางกายภาพที่พบพรรณกล้วยไม้
ป่า โดยท้าการเปรียบเทียบจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาข้อมูลจากพื นที่จริงและข้อมูลจากวรรณกรรมที่ศึกษา
ว่า การวิเคราะห์ทั งสองรูปแบบว่า เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2.2 การซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเกิดของ
กล้วยไม้ โดยการให้ค่าคะแนนความส้าคัญของปัจจัยแต่ล่ะปัจจัย เพ่ือหาว่าพื นที่ใดพบกล้วยไม้ น้อย ปานกลาง 
และ มาก ตามล้าดับ 
 
ผลการทดลอง 

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจ้าแนกชนิดพันธุ์กล้วยไม้ ซึ่งแสดงราย 
ละเอียดต่อไปนี   

1. ผลการศึกษาจากการส้ารวจพรรณกล้วยไม้ ต้าแหน่งการว่างแปลงส้ารวจ จ้านวน 62 แปลง ในพื นที่
ประมาณ 4,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.26%  

2. พรรณกล้วยไม้ที่พบในวนอุทยานน ้าตกตาดสูง ผลจากการส้ารวจทั ง 62 แปลง พรรณกล้วยไม้ในวน
อุทยานน ้าตกตาดสูง พบจ้านวน 41 หมายเลข จ้าแนกได้เป็น 13 ชนิด และนอกแปลงศึกษาจ้าแนกได้ 6 ชนิด 
2 ประเภท 

3. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพด้วยวิธิการ (Overlay 
Analysis) ผลจากปัจจัยทางกายภาพทั ง 5 ด้านประกอบไปด้วยกันคือ ชุดดิน (Soil) ความสูง (Contour) 
ความชื น Normalized Difference Water Index (NDWI) ประเภทป่าไม้ ( Forest) ความหนาแนนลุ่มน ้า 
(Basin) ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพ่ือศึกษาลักษณะของพื นที่พบกล้วยไม้ โดยต้าแหน่งที่พบ
กล้วยไม้ น้าไป Intersect และคัดกรองเอาเฉพาะต้าแหน่งที่พบ โดยส่วนใหญ่พบในพื นที่ป่าเบญจพรรณ ดัง
ภาพที่ 10 

 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

189



 
ตารางแสดงที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้วนกายภาพ

ด้วยการซ้อนทับ (Overlay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 10 แผนที่แสดงการซ้อนทับข้อมูล (Overlay)    

 

4.การสร้างเว็บไซต์ ผู้วิจัยท้าการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL และ 
ภาษา PHP เพ่ือท้าการแสดงแผนที่พรรณกล้วยไม้ป่าและพรณไม้ต่าง ๆ โดยการก้าหนดเนื อหาและจุดประสงค์ 
ของเว็บไซต์ที่จะสร้าง เพ่ือให้เห็นภาพต้องการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ข้อมูลจากการวิจัย เป็นต้น ใน
การออกแบบประกอบไปด้วย  

2.3  ฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าใช้งาน (Register) เป็นการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครเข้าใช้งาน ได้แก่ User 
name Password  

2.4 ฐานข้อมูลผู้เข้าใช้งาน (User) เป็นการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งาน ได้แก่ User name Password  
2.5 ฐานข้อมูลแสดงความคิดเห็น (Comment) เป็นการจัดเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น ของผู้เข้าชม

เว็บ ได้แก่ Name Email Comment  
2.6 ฐานข้อมูลพรรณกล้วยไม้ 
2.7 ฐานข้อมูลปัจจัยทางการภาพ คือ ความหนาแน่นลุ่มน ้า ความชื นในดิน ความสูง ชุดดิน ประเภทป่าไม้ 

ผลการซ้อนทับ (Overlay) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ 

จากการประเมินผลความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบจ้านวน 44 คน โดยเป็นเพศชายคิดเป็น 59.1% เป็นเพศหญิง 40.9% อายุระหว่าง 18 – 30 ปี ระดับ
การศึกษา ต่้ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น 27.3% ปริญญาตรี คิดเป็น 72.7% และเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 100% 
ซึ่งผลการประเมินด้านคุณภาพของเนื อหา (Content) ผู้ตอบแบบ สอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านข้อมูล มี
ความถูกต้องกับพื นที่ศึกษามีค่าเฉลี่ย สูงสุดถึง 4.2 จากระดับคะแนนเต็ม 5 โดย มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.8 
อยู่ในระดับดี และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้าน ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.2 จากระดับคะแนนเต็ม 5 โดย 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 อยู่ในระดับดี และมีค่าเฉลี่ยรวม 4.1 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.9 อยู่ในระดับ
ดีจากผลของการประเมินเมื่อพิจารณาในด้านคุณภาพของเนื อหาและด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ แสดง
ให้เห็นถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มีความถูกต้องของเนื อหาและสวยงามน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับการออบ
แบบฐานข้อมูลพรรณกล้วยไม้ของ (Royalpark Rajapruek and rights reserved) และ ฐานข้อมูลพรรณไม้ 
(องค์การสวนพฤกษศาสตร์) 

 
 
 

ล้าดับ ค่าคะแนน ค้าอธิบาย จ้านวนพื นที ่(ไร่) 
1 1 พบน้อยที่สุด 55.1218 
2 2 พบน้อย 227.763 
3 3 พบปานกลาง 1483.07 
4 4 พบมาก 1750.15 
5 5 พบมากที่สดุ 1472.03 
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สรุปผลการศึกษา 
จากการส้ารวจพื นที่ศึกษาจ้านวน 62 แปลง สามารถจ้าแนกประเภทพื นที่เป็น 3 ประเภท คือ พื นที่ลาน

หินโล่ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรรณ และพบพรรณกล้วยไม้ในแปลงส้ารวจ จ้านวน 13 ชนิด และตาม
เส้นทางเดินส้ารวจ (นอกแปลง) จ้านวน 6 ชนิด รวมเป็น 19 ชนิด แบ่งตามลักษณะของการเกิดออกเป็น 2 
ประเภทคือ กล้วยไม้อากาศ กล้วยไม้ดิน บริเวณท่ีพบความหลากหลายของพรรณกล้วยไม้มากท่ีสุด คือ บริเวณ
น ้าตกตาดสูง และภูมะตูม จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของกล้วยไม้ ด้วยวิธีการ (Kernel Density) ความ
หนาแน่นมากที่สุด พบจ้านวน 9 แปลง คือ แปลงที่ 1 2 3 4 5 6 9 16 และ 51 ในแปลงศึกษาชนิดพันธุ์ที่พบ
เกือบทั่วพื นที่ คือ เอื องขี หมา (เขาแกะ) (Rhynchostylis coelestis Rchb.f.) (leisostoma arietinum 
(Rchb.f.) Garay) เอื องดอก มะขาม (Dendrobium delacourii Guill.) และชนิดพันธุ์ที่พบน้อยสุดในแปลง
ศึกษา คือ กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.) ส่วนนอกแปลงศึกษาจากการเดินส้ารวจใน
ระหว่างเส้นทางชนิดพันธุ์กล้วยไม้ที่พบที่มากที่สุด คือ เอื องขี หมา (เขาแกะ) (Rhynchostylis coelestis 
Rchb.f), เอื องดอกมะขาม (Dendrobium delacourii Guill) ชนิดพันธุ์ที่พบน้อยสุดในคือ เช่น เอื องแปรงสี
ฟัน (Dendrobium secundum) ช้างกระ (Rhyn chostylis gigantea (Lindl.) Ridl) กะเรกะร่อนสองสี 
(Cymbidium bicolor Lindl.) ซึ่งน้าปัจจัยทั ง 5 ด้าน คือ ความชื น (NDWI) ความสูง (Contour) ความ
หนาแน่นลุ่มน ้า (Basin) ชนิดของดิน (Soil) และประเภทป่าไม้ (Forest) น้าข้อมูลมาท้าการวิเคราะห์แบบ
ซ้อนทับ (Overlay) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพที่พบกล้วยไม้ ในพื นที่ศึกษา พบว่าพื นที่กล้วยไม้พบน้อย มี
ขนาดพื นที่ 296.79 ไร่ ปานกลาง 3,239.17 ไร่ และพบมาก 1,397.35 ไร่ พบอยู่ในพื นที่ป่าเบญจพรรณซึ่งมี
ความชื นค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความหลากหลายกล้วยไม้ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ทัศนัย) และ (กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ที่กระจายอยู่
ทั่วไปในป่าวนอุทยานน ้าตกตาดสูง 
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กระบวนการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต าบลแม่เปา  

อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
Urbanization and land use change in Mae Pao sub district,  

Phaya Mengrai District, Chiangrai Province 
ศศิพัชร์ เมฆรา1 

Sasiphat Mekara 1  
ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ 2500 แม้ประเทศไทยจะประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าโมเดลการพัฒนาแบบเดิมเริ่มมาถึงทางตัน
ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ ไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงต้องปรับตัวและมองหาโอกาสจาก
การขยายตัวของความเป็นเมืองเพ่ือแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้ จึงควรมีแนวทางในการบริหารจัดการ 
การตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ชุมชนของตัวเอง งานวิจัยเรื่องกระบวนการกลายเป็นเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต าบลแม่เปามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย   จังหวัด
เชียงราย โดยใช้แบบจ าลอง CA MARKOV พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ต าบลแม่เปา 
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2550 – 2560 พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่มากท่ีสุด คือ เกษตรกรรม และ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ต าบล
แม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2560 – 2570 พบว่าประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเ 
เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น  และมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าไม้ลดลง จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าในพ้ืนที่ควรมีการร่วมกันวางแผนในการจัดการพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่เกษตรกรรมมีการเข้าไปรุกล า พ้ืนที่ป่า
ไม้ เพ่ือให้เกดิการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ค าส าคัญ: กระบวนการกลายเป็นเมือง, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ต าบลแม่เปา 
 

Abstract 
 Thailand has been expanding its urbanity since the 1960s. Although Thailand 

has achieved economic development in the past 4 decades; however, the original 
development model began to reach to a dead end with many limitations. Therefore, Thailand 
needs to look for a new development model based on creativity, innovation, industrial 
technology enhancement as well as having to adapt and look for opportunities from the 
expansion of the city to compete with the international in the future. It should have guidelines 
for management to adapt to any changes in your own community. The research on 
urbanization process and land utilization change in Mae Pao sub district is aimed at studying 
changes in land utilization and future land utilization trends of Mae Pao sub district, Phaya 
Mengrai district using the CA MARKOV model. It was found that the land utilization change in 
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Mae Pao sub district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai province in 2007 - 2017 found that the 
type with the most increase of the land is agriculture, and there was the spatial analysis in 
Mae Pao sub district found that changes of land utilization in Mae Pao sub district, Phaya 
Mengrai district, Chiang Rai province in 2017 - 2027 found that the type with the most increase 
of the land is agriculture and there is the most decrease of forest land utilization. From the 
above analysis, it can be seen that there should be a corporate plan for managing the land so 
that the agricultural area does not invade the forest area in order to achieve sustainable land 
management. 

Key words: Urbanization, Landuse change, Mae Pao Sub District 
 
บทน า 

ความเป็นเมือง (urbanization) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตพ้ืนที่เมือง
ของแต่ละประเทศ อันเป็นผลที่เกิดเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นตามธรรมชาติของประชากรเมือง การย้ายถิ่นของ
ประชากรเมืองกับประชากรชนบท และการเปลี่ยนจากพ้ืนที่ สมพร สง่าวงศ ์(2552). [1] 

คนไทยก าลังอยู่ในวิถีคนเมือง และการพัฒนากระบวนการกลายเป็นเมืองตามแผนการพัฒนาที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมและชัดเจน ส่งผลให้มีการขยายตัวของการพัฒนาทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เชื่อมโยงเมือง
ขนาดกลางเข้ากับเมืองหลักและเมืองชายแดนในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์กลายเป็นเมืองรูปแบบใหม่ ซึ่ง
แพร่กระจายความเจริญเข้าไปยังพ้ืนที่ชนบทก่อนหน้าให้กลายเป็นพื้นที่ไม่เป็นชนบทแท้อีกต่อไป โดยมีลักษณะ
ครึ่งๆกลางๆเป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (Region-Based Urbanization) (สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ , 2550: 
ออนไลน์) [2]  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากภาครัฐ
นั้น แม้ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัว ต่อการพัฒนาที่เข้ามาในพื้นที่ เช่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความ
สะดวกสบาย ของรูปแบบการกลายเป็นเมืองในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ประชาชนบางส่วน
ในพ้ืนที่ยังคงใช้รูปแบบวิถีชีวิตแบบดังเดิมและมีมุมมองเชิงบวกต่อ การด าเนินวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท 

ในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประกอบไป
ด้วย 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันเจริญ บ้านสบเปา บ้านแม่เปา บ้านทุ่งเจ้า บ้านขุนห้วยแม่เปา บ้านสันติคีรี บ้าน
กระแล บ้านสันเจริญ บ้านสันสามัคคี บ้านสันเชียงใหม่ บ้านนาเจริญ บ้านแม่เปาเหนือ บ้านทุ่งเจ้าเหนือ บ้าน
สบเปาใหม่ บ้านทุ่งเจ้า บ้านแม่เปาใต้ และบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ มีรูปแบบของการพัฒนาและมีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ชุมชนที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านพ้ืนที่ โดยมีการยกระดับรูปแบบการปกครองการน าเอา
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาในพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่รวมถึงรูปแบบ
การพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง ด้านการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตในพื้นที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เพ่ือใหห้ชุมชนสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในอนาคต 
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ทั้งนี้เพ่ือจะได้ใช้ข้อมูลในการหาแนวทางและวิธีการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  ของต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 
 
เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 

- ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร 
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 จากการการแปลความหมายและจ าแนก

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน CA 

MARKOV เพ่ือวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2570 
 
การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การแปลความหมายและจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ชุดโปรแกรมทางรีโมทเซนซิ่ง โดยจะ
ใช้จัดการกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมท้ัง 2 ช่วงเวลา มีขั้นตอนดังนี้  

1.1 การเตรียมข้อมูล  
 การน าเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในช่วงเวลาที่ ปราศจากเมฆปก

คลุมในช่วงคลื่นต่าง ๆ มาท าการผสมสีภาพจริงและสีผสมเท็จ (7 Band) เพ่ือให้ได้ 
ภาพสีผสมที่เหมาะสมต่อการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมากท่ีสุด 

 ก าหนดขอบเขตของข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง (Subset Imagine)  
 การปรับแก้ข้อมูลก่อนการจ าแนก (Pre-processing)  

  1.2 การจ าแนกข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ผ่านการผสมของช่วงคลื่นเป็นภาพผสมสีแล้วมาท าการจ าแนก ประเภท

ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจ าแนกแบบผสมผสาน ระหว่างการแปลตีความด้วยสายตา 
และการ แปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์ท าการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ
ก ากับดูแล (Supervised classification) เพ่ือความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการก าหนดพ้ืนที่ตัวอย่างของแต่ละ ประเภทจ านวน 5 ชั้นข้อมูล คือ พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้พ้ืนที่เมืองหรือสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่แหล่ง
น้ า เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท าการค านวณค่าสถิติและแยกประเภทของข้อมูลที่มี ความ
เป็นไปได้มากที่สุด (Maximum Likelihood)  

 ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนที่จริงในภูมิประเทศ เพ่ือ 
ตรวจสอบความผิดพลาดหลังมีการจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบก ากับดูแล  

 ส่งออกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ผ่านการจ าแนกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ใน รูปของ
ไฟล์ดิจิตอลชนิดต่าง ๆ ส าหรับน าไปใช้ในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
2.1 การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 การน าเข้าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการน าภาพดาวเทียมที่ผ่านการจ าแนกข้อมูล ซึ่งเป็น
ข้อมูลแบบราสเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลเวกเตอร์ โดยท าการคัดลอกแผนที่ข้อมูล
แต่ละ ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การน าเข้าข้อมูลเชิงลักษณะ โดยการน าเข้าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ซึ่งเป็น ข้อมูล
แสดงลักษณะของพ้ืนที่ เช่น ประเภทการใช้ที่ดินต่าง ๆ เป็นต้น 
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2.2 การปรับแต่งข้อมูลการใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้มีความถูกต้อง โดยการแก้ไขความ 
คลาดเคลื่อนเนื่องจากการคัดลอกแผนที่ และการทับกันของจุด หรือเส้น ในต าแหน่งเดียวกัน รวมถึง 
การปรับมาตราส่วนแผนที่และพิกัดให้อยู่ในระดับเดียวกัน  

2.3 การจัดการข้อมูลการใช้ที่ดินแต่ละประเภท โดยสร้างแฟ้มจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ตาราง
คุณลักษณะ แก้ไขข้อมูล บันทึกข้อมูล และแบ่งหมวดหมู่ประเภทการใช้ที่ดินอย่างเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือให้สามารถค านวณพื้นที่และเรียกใช้งานได้สะดวก  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยน าเข้าข้อมูลประเภทการ
ใช้ที่ดินต่าง ๆ ทั้ง 2 ช่วงเวลา ระหว่างข้อมูล ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 - 2560มาท า
การซ้อนทับข้อมูล (Overlay) และวิเคราะห์ เชิงพ้ืนที่ โดยการน ามาเปรียบเทียบในรูปแบบตาราง เพ่ือ
วิเคราะห์พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ ประเภทว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพ้ืนที่เท่าใด 
 
3. การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยขน์ที่ดินต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย 

จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2570 ด้วยแบบจ าลอง CA-MARKOV  
3.1 หาค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิง 

ปริมาณ โดยใช้แบบจ าลองมาร์คอฟ เพื่อหาเมทริกซ์ความน่าจะเป็น และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ช่วงเวลา 
ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 เป็นฐานข้อมูลด าเนินการวิเคราะห์  

3.2 น าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์ ตามมา
สร้างแบบจ าลองการใช้ที่ดิน อีก 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2570 ด้วยแบบจ าลอง CA-MARKOV เพ่ือ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2570  

3.3 ส่งออกข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปจัดท าแผนที่เพ่ือ ใช้ใน
การน าผลไปวิเคราะห์ต่อไป 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
  

ภาพถ่ายดามเทียม Landsat 5 พ.ศ. 2550 ภาพถ่ายดามเทียม Landsat 5 พ.ศ. 2560 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2550 

การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน Level 1 ด้วย Erdas Imagine 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2560 

คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแบบจ าลอง  CA- MARKOV 

แผนที่แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2570 
 ในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดชียงราย 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. บริบทพื้นที่  

พ้ืนที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอพญาเม็งราย ห่างจากที่ท า
การอ าเภอพญาเม็งราย 7 กิโลเมตร ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่มีกิจกรรมทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะโดยทั่วไป
เป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบบริเวณหุบเขา บ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มมีทางน้ าไหลผ่านพบว่าต าบลแม่เปา
สามารถแบ่งกลุ่มการก่อตั้งบ้านเรือนและการจัดการปกครองชุมชนออกเป็นหมู่บ้าน ตามแนวทิศเหนือลงมา ซึ่งทิศ
เหนือของต าบลบริเวณติดต่อกับต าบลทุ่งก่อและต าบลตาดควันนั้น เป็นหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ที่ 5 (ซึ่งมี
หมู่บ้านบริวาร จ านวน 53 ครัวเรือน ชื่อบ้านห้วยน้ าฮาก) หมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ 17 และหมู่บ้านกระแล 
หมู่ที่ 7 โดยทั้ง 3 หมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จากนั้นก็มีการกระจุกตัวของชุมชนหรือกลุ่มหมู่บ้านเป็นแนวตาม
เส้นถนนลงมาตามทิศใต้ โซนต่อมาเรียกว่าแม่เปา ประกอบไปด้วยหมู่บ้านสันเจริญ หมู่ 1, บ้านแม่เปา หมู่ 2, บ้าน
แม่เปาเหนือ หมู่ 12 และบ้านแม่เปาใต้ หมู่ 16 โดยทั้ง 4 หมู่บ้านมีสถานที่ส าคัญๆ ได้แก่ วัดสบเปา มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแม่เปา วัดสันเจริญ วัดเข้าแก้ว ซึ่งมีเจ้าพ่อห้วยป่าแหล่ง เป็นที่สักการะบูชาของคนในชุมชน รวมถึง
โรงเรียนบ้านแม่เปา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลแม่เปา โดยในโซนนี้มีพ้ืนที่ป่าชุมชนน้ าตกห้วย
เบี้ย มีล าน้ าร่องเบี้ยไหลลงเป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และเชื่อมโยงลงมาทางทิศใต้ของชุมชนต่อมา คือโซนสบ
เปา ได้แก่หมู่บ้านสบเปา หมู่ 2 และหมู่ 20, บ้านสบเปาใหม่ หมู่ 14, บ้านสันติคีรี หมู่ 6, บ้านนาเจริญ หมู่ 11 
และบ้านนาเจริญใหม่ หมู่ 19 โดยทั้ง 6 หมู่บ้านมีลักษณะความผสมผสานทางวัฒนธรรมได้แก่ความเป็นล้านนา 
อีสาน และไทลื้อ โดยในบริเวณนี้ปัจจุบันหน่วยงานพัฒนาชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้เกิด
การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งด้านนิเวศวัฒนธรรมและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับที่
โซนเหนือของต าบลมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทียนชาติพันธุ์ม้ง ในโซนสบเปา จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมื่อลงมาทางทิศใต้สุดของต าบล ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลเม็งราย 
ต าบลไม้ยา และต าบลดอนศิลานั้น ในโซนนี้คือโซนทุ่งเจ้า เนื่องจากมีสถานที่ส าคัญๆ ได้แก่เมืองโบราณสถานบ้าน
ทุ่งเจ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพญาเม็งราย โรงพยาบาลอ าเภอพญาเม็งราย ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน คือ 
บ้านทุ่งเจ้า หมู่ที่ 4 และหมู่ 15, บ้านสันหลวง หมู่ 8, บ้านสันสามัคคี หมู่ 9, บ้านสันเชียงใหม่ หมู่ 10, บ้านทุ่งเจ้า
เหนือ หมู่ 13 และบ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18  
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ส าคัญในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
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2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  

ปี2550 – 2560 พบว่าประเภทที่มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่มากที่สุด คือ เกษตรกรรม ปี 2550 มีพ้ืนที่ 35,018.28 
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.29 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และปี 2560 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 47,166.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.74 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้น 12,148.45 ไร่ และประเภทที่มีการลดลงของพ้ืนที่มากที่สุด คือ ป่าไม้ ปี 
2550 มีพ้ืนที่ 31,455.02 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.17 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และปี 2560 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
18,668.60 หรือคิดเป็นร้อยละ 26.81 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งลดลง 12,786.42 ไร่ ดังตารางและภาพ 
ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 
 
 

 

 

 
 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 
 

ประเภทการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดิน 

2550 2560 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง แนวโน้ม 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 35,018.28 50.29 47,166.72 67.74 +17.45 เพ่ิมข้ึน 

ป่าไม้ 31,455.02 45.17 18,668.60 26.81 -18.36 ลดลง 
เบ็ดเตล็ด 342.57 0.49 546.68 0.79 +0.29 เพ่ิมข้ึน 
ชุมชน 2,469.53 3.55 2,745.09 3.94 +0.40 เพ่ิมข้ึน 

แหล่งน้ า 345.10 0.50 503.40 0.72 +0.23 เพ่ิมข้ึน 
รวม 69,630.50 100.00 69,630.50 100.00     

 
จากตาราง พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่จากปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 มีรูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้  
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การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เกษตรกรรม จากปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ 35,018.28 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.29 
และปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 47,166.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.74 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เกษตรกรรม มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.45  
 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีป่่าไม ้จากปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ 31,455.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.17 และปี 
พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 18,668.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.81 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีป่่าไม ้มีการเปลี่ยนแปลง
ลดลง ร้อยละ 18.36 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด จากปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ 342.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.49 และปี 
พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 546.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.79 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.29 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นทีชุ่มชน จากปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ 2,469.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.55 และปี 
พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 2,745.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.94 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีชุ่มชน มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.40 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีแ่หล่งน้ า จากปี พ.ศ.2550 มีเนื้อที่ 345.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.50 และปี 
พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 503.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.72 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีแ่หล่งน้ า มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.23 

จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2พบว่า  การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง และมีลีกษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเข้าไปใช้พ้ืนที่ในด้านการปรับรูปแบบการท าการเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพ เป็นรูปแบบการท าการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการเข้ามาของเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งการเปลี่ยน
พ้ืนที่จากนโยบายการปลูกยาพาราของรัฐบาล เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

เมื่อท าการคาดการณ์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย โดยใช้ 
แบบจ าลอง  CA MARKOV เพ่ือหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ พบว่า 
จากตาราง พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่จากปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้  
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ภาพที่ 3  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและคาดการณ์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 
 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและคาดการณ์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2570 
 

ประเภทการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดิน 

2560 2570 ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง แนวโน้ม 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 47,166.72 67.74 54,039.66 77.61 +9.87 เพ่ิมข้ึน 

ป่าไม้ 18,668.60 26.81 11,283.44 16.20 -10.61 ลดลง 
เบ็ดเตล็ด 546.68 0.79 562.51 0.81 +0.02 เพ่ิมข้ึน 
ชุมชน 2,745.09 3.94 3,034.33 4.36 +0.42 เพ่ิมข้ึน 

แหล่งน้ า 503.40 0.72 710.55 1.02 +0.30 เพ่ิมข้ึน 
รวม 69,630.50 100.00 69,630.50 100.00   

 
การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่เกษตรกรรม จากปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 47,166.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.74

และปี พ.ศ.2570 มีเนื้อที่ 54,039.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.61 คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.87 

การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ป่าไม ้จากปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 18,668.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.81 และปี 
พ.ศ.2570 มีเนื้อที่ 11,283.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.20 คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ป่าไม ้มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละ 10.61 

การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด จากปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 546.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.79 และปี 
พ.ศ.2570 มีเนื้อที่ 562.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.02 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีชุ่มชน จากปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 2,745.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.94 และปี 
พ.ศ.2570 มีเนื้อที่ 3,034.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.36 คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.42 

การใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีแ่หล่งน้ า จากปี พ.ศ.2560 มีเนื้อที่ 503.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.72 และปี 
พ.ศ.2570 มีเนื้อที่ 710.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.02 คาดการณ์ว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.30 

 
จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พ้ืนที่ต าบลแม่เปา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่าที่ลดลง และพ้ืนที่ทางการเกษตรเพิม
ขึ้น  รวมทั้งแนวโน้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชุมชนมีเพ่ิมขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากการเข้ามาของโครงการสร้าง
ถนนทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ าโขงท่ีเชียงของ ตอน เชียงราย-อ าเภอขุนตาล เป็นการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องจาก จ.เชียงราย ตามแนวทางหลวงหมายเลข 1152 บรรจบ
กับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ า
โขงแห่งที่ 4 อ าเภอเชียงของ-ห้วยทราย อีกทั้งเป็นเส้นทางในการรองรับการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เชื่อมโยงและการค้าระหว่างประเทศ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับอาเซียน มีงานก่อสร้างที่ ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย บริเวณทางหลวงหมายเลข 1152  ซึ่งเส้นทางการคมนาคมดังกล่าวนี้อาจจะมีผลต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองในพ้ืนที่ชุมชนในอนาคต 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

การขยายตัวของชานเมือง เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง เมื่อชาน
เมืองมีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค 
บริบทในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่เปาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นส าคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับ
ลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตาม
ประเพณีนิยม ลักษณทางสิ่งแวดล้อมเป็นเกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
ยังมีพ้ืนที่ชุมชนค่อนข้างน้อย จะเห็นได้ว่าลักษณะทางพ้ืนที่ในต าบลแม่เปา ยังไม่มีรูปแบบของการกลายเป็นเมือง
เชิงพ้ืนที่มากนัก มีความสอดคล้องกับการนิยามลักษณะชุมชนเมืองในประเทศไทย เสน่ห์ ญาณสาร (2554) [3] ได้ 
กล่าวสรุปถึงลักษณะของชุมชนเมืองในประเทศไทยคือการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเมืองในดินแดนประเทศไทยมีมา
นานแล้ว เมื่อ 20,000 ปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีการรวบรวมสถิติ และไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนที่ก าหนดความเป็นเมืองท า
ให้เกิดข้อยุ่งยากต่างๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับเมืองในช่วงหลังข้อยุ่งยากทั้งหมดได้ลดลงเมื่อมีการประกาศใช้ พรบ.
เทศบาลปี 2476 และ ปี 2496 และต าบลแม่เปามีการยกฐานะการปกครองดังกล่าว การเจริญเติบโตของชุมชน
เมืองหรือเทศบาลทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ าระยะเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา (2490-2539) ชุมชนเมืองในประเทศ
ไทยได้เพ่ิมขึ้นน้อยมากอย่างไรก็ตาม จ านวนชุมชนเมืองของไทยได้เพ่ิมขึ้นเป็น 1 ,130 เมือง ในปี 2543  และ 
1,620 เมืองในปี 2551 อันเป็นผลจากการยกฐานะของสุขาภิบาลให้เป็นเทศบาลต าบล อย่างไรก็ตาม เทศบาลยัง
ไม่มีลักษณะของความเป็นชุมชนเมืองอย่างแท้จริง รวมทั้งปรากฎการณ์เชิงพ้ืนที่มีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ป่าไม้เป็นกิจกรรมทางการเกษตร จึงแสดงให้เห็นถึงการกลายเป็น
เมืองที่ยังไม่ชัดเจน แต่เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเภทเกษตรกรรมเพ่ิม
มากขึนเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นไปตามการตอบสนองการนโยบายทางด้านการเพ่ิม
รายได้ต่อครัวเรือนของรัฐบาล และโครงการสร้างเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อาจจะเป็นปัจจัยส าคัญในอนาคตที่จะ
ส่งผลต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 
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การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ความถี่ของการเกิดสถานการณ์ ขอบเขตและความลึกของน้ำท่วม 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำหนองหาร โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Flood Risk Area Mapping, with flood occurrence frequency, with its extent and depth, using 
Geographic Information System Applied in Nong Han Catchment 

กิตติเวช ขันติยวิชัย1*, ปริเวท วรรณโกวิท2, รสสุคนธ์ อินทรเทพ2, รัชชิตา สาริมานนท์2 
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บทคัดย่อ 
  จังหวัดสกลนครได้ร ับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน  “เซินกา” มากที ่ส ุด ส่งผลให้     

ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในปี พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพ้ืนทีเ่สี่ยงต่ออุทกภัยจากภาวะน้ำท่วม
ความถี่การเกิดซ้ำต่าง ๆ (Return period) และช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภาวะ
น้ำท่วมภายใตอิ้ทธิพลของพายุ โดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS ร่วมกับโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูล
จากการประเมินความถี่ของสถานการณ์การเกิดน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ ที่ได้จาก
การแจกแจงความถี่ด้วยวิธี Gumbel distribution ผลจากแบบจำลองพบว่าอิทธิพลของพายุส่งผลให้เกิดน้ำ
ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารที่อัตราการไหลสูงสุด เท่ากับ 594.7 ลบ.ม./วินาที  ซึ่งคิดเป็นความถี่รอบปีของ
การเกิดซ้ำเท่ากับ 82 ปี ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง ถูกนำมาสร้างแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากการคำนวณ
ค่าอัตราของภัยน้ำท่วม (Flood hazard rating) และวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคำนวณ
ขนาดพื้นที่เสี่ยงในแต่ละระดับอันตรายจากน้ำท่วม พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดมีประมาณ 181,660.0 ไร่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่แหล่งน้ำร้อยละ 42.2 รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 39.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
ร้อยละ 15.2 และพ้ืนที่ป่าไมร้้อยละ 0.6 ของพ้ืนที่น้ำท่วมทั้งหมด 
คำสำคัญ: แบบจำลอง HEC-RAS พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที ่

Abstract 
The sudden flooding in Sakon Nakhon Province is the most affected by the influence 

of the tropical storm named "Senka" in 2017. The objective of this research is to prevent the 
flooding disaster in the future, the return period of flood frequency and many related 
hydrological data that influencing by the Senka - tropical storm were studied in this case. In 
this study, the widely used in term of hydrological model “HEC-RAS” was integrated with 
geoinformatics software to model the risk of flooding situation. In HEC-RAS model, the flooding 
return period calculated from Gumbel distribution method. The results from HEC-RAS model 
showed that the storm made the amount of water flowing into the Nong Han reservoir at the 
maximum flow rate of 594.7 m3/s and the return period of flood frequency is equal to 82 
year. In addition, the results from HEC-RAS model were used to create a flooding risk area map 
based on the flood hazard rating calculation. The totally flooding risk area in Nong Han 
catchment is approximately 181,660 rai (290.66 km2), most of the affected area were water 
reservoirs, agricultural, miscellaneous and forest that cover an area as percentage by 42.2, 39.4, 
15.2 and 0.6 respectively.  
Keywords: HEC-RAS model, Flood risk assessment, Spatial analysis 
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บทนำ 
 สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบัน       

ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤติ (Lubchenco and Karl, 2012) โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ และสกลนคร ที่ได้รับอิทธิพล
ของพายุโซนร้อน เซินกา (Sonca) ส่งผลให้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลัน เมื ่อปลายเดือน กรกฎาคม                       
พ.ศ. 2560  ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน                       
“เซินกา” มากที่สุด  

สาเหตุของการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที ่เขตเทศบาลนครสกลนคร ประกอบด้วยสาเหตุ                          
3 ประการคือ ประการแรกเป็นผลมาจากสภาพพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ 
เรียกว่าแอ่งสกลนคร และพื้นที่ที่ต่ำสุดคือ บริเวณทะเลสาบหนองหาร ประการที่สองคือมีปริมาณฝนตกสะสม
สูงถึง 245 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ                   
อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น และอ่างเก็บน้ำภูเพ็กเกินความจุ ประการที่สามคือเส้นทางการ
ไหลของน้ำในเมืองสกลนคร แทบทั้งหมดจะไหลลงสู ่ทะเลสาบหนองหาร และระบายออกทางลำน้ำก่ำ                     
เพียงลำน้ำเดียวก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง แต่เนื่องจากลำน้ำก่ำมีปริมาณน้ำเกินความจุจึงเกิดการท่วมขัง                           
(คมชัดลึก, 2560 : กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

ดังนั ้นการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเพื ่ออธิบายสภาวะของความเสี ่ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องสร้างแบบจำลอง
การไหลของน้ำสำหร ับใช้คาดการณ์ผลกระทบของสถานการณ์น ้ำท่วม พร ้อมกับว ิเคราะห์ ความถี่                              
ของการเกิดสถานการณ์น้ำท่วม และระดับความลึกของน้ำ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ 
(hydrodynamic modeling) ที่มีการอธิบายกระบวนการไหลของน้ำสู่ชั้นใต้ดิน เพื่อเข้าใจถึงหลักการและ
สาเหตุของการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที ่จำเป็นต้องทราบถึงโครงข่ายการไหลของน้ำตามธรรมชาติผ่าน
แบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ (Nash and Sutcliffe 1970)  

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษานี้ได้เลือกใช้แบบจำลอง HEC-RAS (5.0.7) เป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ ด้านชลศาสตร์ 

โดยจะประเมินสภาพการไหลในพื้นที่ลุ่มน้ำ พัฒนาโดย Hydrologic Engineering Center (HEC), US Army 
Corps of Engineering ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้วิเคราะห์ลักษณะการเกิดน้ำท่วม และการระบายน้ำใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยการจำลองด้วยแบบจำลองทางอุทกศาสตร์นั้น ข้อมูลส่วนที่สำคัญและส่งผลกระทบของการเกิด
น้ำท่วมมากที่สุดคือ ข้อมูลปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศไทย 
ข้อมูลในส่วนนี้มักจะมีการตรวจวัดเฉพาะในลำน้ำสายหลักหรือในลำน้ำสาขาที่สำคัญเท่านั้น   ซึ่งไม่เพียงพอ
สำหรับใช้เป็นข้อมูลปริมาณน้ำท่าสำหรับนำเข้าในแบบจำลองอุทกศสตร์ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 
โดยทั่วไปมักจะมีการใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยาเข้ามาช่วยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณน้ำท่าในแต่ละ
ลุ่มน้ำสาขาที่ไม่มีการตรวจวัดข้อมูล ซึ่งจะต้องผ่านการสอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 
(Model calibration and validation) โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักหรือลำน้ำสาขาที่มีการ
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ตรวจวัดข้อมูลไว้แล้วข้างต้น สำหรับเป็นข้อมูลในการสอบเทียบและตรวจความความถูกต้องของแบบจำลอง 
สำหรับการศึกษานี้จะใช้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าจากแบบจำลองทางอุทกวิทยา HEC-HMS (4.3) 
เพ่ือเป็นข้อมูลนำเข้าสู่แบบจำลอง HEC-RAS โดยผลลัพธ์ปริมาณน้ำท่าจากแบบจำลอง HEC-HMS นั้นจะอยู่ใน
รูปแบบของไฟล์ Data Storage System (DSS) ซึ่งแบบจำลอง HEC-RAS สามารถเรียกใช้ข้อมูลในส่วนนี้ได้
โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องจัดเตรียมข้อมูลใหม่ 

ขอบเขตของการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าจะครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาต่าง  ๆ ที่ไหลลงสู่หนองหาร     
ซึ่งจะรวมไปถึงพ้ืนที่ลุ่มน้ำพุง และครอบคลุมไปถึงลุ่มน้ำก่ำซ่ึงเป็นบริเวณด้านท้ายน้ำของหนองหาร ไปจนถึงจุด
บรรจบระหว่างลำน้ำก่ำและลำน้ำโขง ซึ ่งหลังจากการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจำลอง HEC-HMS 
จนกระทั่งได้แบบจำลองที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว ผลลัพธ์ในรูปของปริมาณน้ำท่าที่คำนวณได้จากแบบจำลอง 
HEC-HMS จะถูกใช้สำหรับเป็นข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง HEC-RAS เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี ่ยงต่ออุทกภัย 
ความถี่ของการเกิดสถานการณ์ ขอบเขตและความลึกของน้ำท่วมสภาพน้ำท่วมโดย มีข้ันตอนหลักที่สำคัญดังนี้ 
1. ประเมินความถี่การเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในช่วงที่ได้รับอิทธิพลของพายุ 

1.1 การประเมินความถี่ท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ 
 ในการประเมินความถี่ของสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำต่าง  ๆ 
(Return period) ทำการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ด้วยวิธีกัมเบล (Gumbel distribution) ที่รอบปีการเกิดซ้ำ 
2 ปี  5 ปี  10 ปี  25 ปี  50 ปี และ 100 ปี โดยใช้ข้อมูลผลลัพธ์การประเมินอัตราการไหลของน้ำสูงสุดรายปีในแต่
ละลุ่มน้ำย่อย รวมไปถึงอัตราการไหลของน้ำสูงสุดรายปีที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองหาร ที่ได้จากการประมวลผล
ด้วยแบบจำลอง HEC-HMS จำนวน 39 ปี ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2561 
 ภายหลังจากการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ด้วยวิธีกัมเบลแล้ว จะได้ผลลัพธ์อัตราการไหลของน้ำในแต่
ละลุ่มน้ำย่อย และผลลัพธ์อัตราการไหลของน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารในแต่ละรอบปีการเกิดซ้ำ ดังแสดงใน
(ตารางที่ 1) และแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารและรอบปีการ
เกิดซ้ำต่าง ๆ ได้ดัง (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารและรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ 
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1.2 การประเมินความถี่ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ 
ทำการประเมินความถี่ของการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจาก

พายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 (คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ , 2560) 
โดยอาศัยข้อมูลผลลัพธ์อัตราไหลของน้ำสูงสุดที ่ไหลเข้าสู ่อ่างเก็บน้ำหนองหารแบบรายปี ที ่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยแบบจำลอง HEC-HMS จำนวน 39 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2561 มาทำการวิเคราะห์การ
แจกแจงความถี่ด้วยวิธีกัมเบล ซึ่งในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ 

ได้ผลลัพธ์ค่าอัตราการไหลสูงสุดของน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหาร เท่ากับ 594.7 ลบ.ม./วินาที 
เมื่อนำมาวิเคราะห์หาการแจกแจงความถี ่แล้วสรุปได้ว่า อัตราการไหลสูงสุดดังกล่าวมี รอบปีการเกิดซ้ำ 
(Return period) เท่ากับ 82 ปี หรือสามารถพิจารณาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำ
เข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารและรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ ดังใน (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที ่2 การประเมินรอบปีการเกิดซ้ำจากค่าอัตราการไหลสูงสุดของน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหาร               
ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” 

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การประเมินการแจกแจงความถี่ด้วยวิธีกัมเบล ของอัตราการไหลสูงสุดในแต่ละลุ่มน้ำย่อย 
และอัตราการไหลสูงสุดที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหาร  (หน่วย ลบ.ม./วินาที) 
รอบปีการเกดิซ ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 
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หว้ยน ้าพุงตอนบน 83.9 117.1 139.1 166.9 187.6 208.0 
หว้ยน ้าพุงตอนล่าง 135.1 200.9 244.4 299.4 340.2 380.8 
หว้ยน ้าพุง-หนองหาร 6.4 8.8 10.3 12.3 13.8 15.3 
หว้ยสองคอน 3.0 4.1 4.9 5.8 6.5 7.2 
หว้ยแกง้-แลง้ 6.0 8.7 10.4 12.7 14.3 15.9 
หว้ยนายอ-นาแก 6.7 10.9 9.2 13.0 14.5 16.1 
หว้ยเดยีก 18.9 26.6 31.8 38.3 43.1 47.9 
หว้ยโมง 5.9 8.1 9.5 11.3 12.6 13.9 
หว้ยทราย 5.6 7.4 8.6 10.1 11.2 12.3 
หว้ยสมอ 5.9 7.8 9.1 10.7 11.8 13.0 
หว้ยลาก 11.6 15.7 18.4 21.8 24.3 26.8 
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รอบปีการเกดิซ ้า 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 
หว้ยม่วง 5.0 6.9 8.2 9.8 11.0 12.2 
หว้ยหนองแฮ 1.8 2.6 3.1 3.7 4.1 4.6 
หว้ยลอง 12.8 17.6 20.8 24.8 27.8 30.8 
หนองหาร 27.5 37.5 44.0 52.3 58.5 64.6 

พืน้
ทีด่

า้น
ทา้

ยน
 ้าห

นอ
งห

าร
 บงึคนั 10.5 14.8 17.7 21.3 23.9 26.6 

หว้ยน ้าก ่า      Kh.9 - Kh.63 13.0 17.6 20.7 24.6 27.5 30.3 
หว้ยน ้าก ่า   Kh.63 - Kh.69A 75.7 95.9 109.3 126.2 138.7 151.2 
หว้ยน ้าบงั 159.9 208.8 241.1 281.9 312.2 342.3 
หว้ยน ้าก ่า Kh.69A-Kh.64A 53.6 68.8 78.9 91.6 101.0 110.4 
หว้ยน ้าก ่า Kh.64A - น ้าโขง 58.7 72.9 82.4 94.3 103.2 111.9 
อตัราการไหลเขา้หนองหาร 242.1 341.4 407.1 490.2 551.8 613.0 

2. ออกแบบแผนที่กำหนดพื้นที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากความถี่ของการเกิดสถานการณ์น้ำท่วม หรือ
ขอบเขตและความลึกของน้ำท่วม 

 พื้นที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วม (Flood Hazard) เป็นฟังก์ชั ่นของความลึกของน้ำท่วม และ
ความเร็วการไหล โดย HR Wallingford (2006) ได้นิยามสูตรการคำนวณอัตราของภัยน้ำท่วม (Flood hazard 
rating) ไว้ดังสมการที่ 1 โดยที่นอกจากความลึกของน้ำท่วม และความเร็วการไหลแล้ว ยังมี Debris factor 
(DF) ซึ่งเป็นค่าที่ขึ้นตรงกับความลึกน้ำท่วม และประเภทของการใช้ที่ดิน ดังแสดงใน (ตารางที่ 2) ซึ่งหลังจาก
คำนวณค่าอัตราของภัยน้ำท่วมด้วยสมการที่ 1 แล้วสามารถทำการจำแนกระดับความรุนแรงของภัยน้ำท่วมได้
ดัง (ตารางท่ี 3) 

𝐹𝐻𝑅 = 𝑑 × (𝑣 + 0.5) + 𝐷𝐹  (1) 

 

         เมื่อ    𝐹𝐻𝑅 = อัตราของภัยน้ำท่วม (Flood hazard rating)      

 𝑣 = ความเร็วการไหลของน้ำท่วม (velocity of floodwater; m/s) 

     𝑑 = ความลึกของน้ำท่วม (depth of flooding; m)      

𝐷𝐹 = debris factor พิจารณาจากตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่า Debris factor สำหรับแต่ละความลึก/ความเร็วน้ำท่วม และประเภทการใช้ที่ดิน 
Depths Pasture/Arable Woodland Urban 

0.00 – 0.25 m. 0 0 0 
0.25 – 0.75 m. 0 0.5 1 

>0.75 m. 0.5 1 1 

ที่มา : HR Wallingford, 2006
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ตารางท่ี 3  การจำแนกระดับของพ้ืนที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม 

Flood hazard rating 
(FHR) 

Degree of Flood 
Hazard 

Description 

<0.75 Low (ต่ำ) 
Caution  
“Flood zone with shallow flowing water or deep standing 
water” 

0.75 - 1.25 Moderate (ปานกลาง) 
Dangerous for some (i.e. children) 
“Danger: Flood zone with deep or fast flowing water” 

1.25 - 2.5 High (สูง) 
Dangerous for most people 
“Danger: flood zone with deep fast flowing water” 

>2.5 Extreme (สูงมาก) 
Dangerous for all 
“Extreme danger: flood zone with deep fast flowing water” 

ที่มา : HR Wallingford, 2006 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1. พ้ืนที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากความถี่ท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ  

ผลลัพธ์ความลึกน้ำท่วมสูงสุดและอัตราการไหลสูงสุด ในรอบปีการเกิดซ้ำ 2 ปี  5 ปี  10 ปี  25 ปี    
50 ปี และ 100 ปี ที ่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง HEC-RAS แสดงผลลัพธ์ใน (ภาพที่ 3) และ         
(ภาพที่ 4) จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยจากภาวะน้ำท่วม นอกจากนี้ได้ใช้ข้อมูลแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2558 เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาค่า Debris factor (DF) ภายหลังจากการคำนวณ
ค่าอัตราของภัย น้ำท่วม (Flood hazard rating) ในแต่ละรอบปีการเกิดซ้ำแล้ว นำค่ามาจำแนกระดับของพ้ืนที่
เสี ่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม โดยได้ผลลัพธ์แผนที่พื ้นที่เสี ่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมในแต่ละรอบปี        
การเกิดซ้ำดัง (ภาพที่ 5) และสามารถคำนวณหาขนาดพ้ืนที่ในแต่ละระดับความเสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม
ในแต่ละรอบปีการเกิดซ้ำได ้ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ขนาดพ้ืนที่น้ำท่วมในแต่ละระดับความเสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมในแต่ละรอบปีการเกิดซ้ำ 

ที่ ระดับความเส่ียง 

พื้นที่น้ำท่วมในแต่ละรอบปีการเกดิซ้ำ 
2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

(ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) 
1 ต ่า 29,007.0 26.4 35,218.0 26.0 37,096.9 24.8 37,585.2 22.8 38,486.6 22.1 39,977.7 21.7 

2 ปานกลาง 10,643.7 9.7 18,519.5 13.6 22,758.0 15.2 24,459.3 14.8 23,599.4 13.5 22,721.3 12.3 

3 สูง 22,128.2 20.2 25,322.5 18.7 28,735.9 19.2 36,671.4 22.3 43,036.9 24.7 48,663.9 26.4 

4 สูงมาก 47,889.8 43.7 56,639.1 41.7 60,827.8 40.7 66,025.2 40.1 69,053.6 39.6 72,705.7 39.5 

รวม 109,668.7 100.0 135,699.2 100.0 149,418.5 100.0 164,741.1 100.0 174,176.5 100.0 184,068.6 100.0 
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์ความลึกของน้ำท่วมในแต่ละรอบปีการเกดิซ้ำ จากแบบจำลอง HEC-RAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์ความเร็วการไหลของน้ำท่วมในแต่ละรอบปีการเกดิซ้ำ จากแบบจำลอง HEC-RAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 ผลลัพธ์แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมในแต่ละรอบ

ปีการเกิดซ้ำ  
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2. พ้ืนที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากความถี่ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ 

 ทำการวิเคราะห์พื้นที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วมที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 (คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ , 2560) โดยจากการวิเคราะห์
พบว่าอิทธิพลของพายุเซินกา ส่งผลทำให้เกิดปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองหารที่อัตราการไหลสูงสุด
เท่ากับ 594.7 ลบ.ม./วินาที ซึ่งคิดเป็นความถี่ท่ีรอบปีของการเกิดซ้ำ (Return period) เท่ากับ 82 ปี  

สำหรับการวิเคราะห์พื้นที่อันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากความถี่ในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ  ใช้
ผลลัพธ์ความลึกน้ำท่วมสูงสุด และอัตราการไหลสูงสุดที่ได้จากการเวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง HEC-RAS                   
ดังแสดงผลลัพธ์ใน(ภาพที่ 6) และ (ภาพที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ผลลัพธ์ความลึกของน้ำท่วมในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” จากแบบจำลอง HEC-RAS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ความเร็วการไหลของน้ำท่วมในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” จาก HEC-RAS 
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3. แผนที่พื้นที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ“เซินกา”  
ผลลัพธ์แผนที่พื้นที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเซินกา ดัง  (ภาพที่ 8) และ

คำนวณขนาดพ้ืนที่ในแต่ละระดับความเสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมจำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ตารางท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ผลลัพธ์แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วมในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” 

ตารางท่ี 5 พ้ืนที่น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ “เซินกา” จำแนกตามระดับความเสี่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม

และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ท่ี 
ประเภทการใช ้

ประโชน์ที่ดิน 

พ้ืนที่น้ำท่วมในแต่ละระดับความเสีย่งอันตรายจากภาวะน้ำท่วม 
รวม 

ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

(ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) (ไร่) (%) 

1 พื้นที่เกษตรกรรม 33,781.6 83.9 15,369.9 67.1 17,665.8 37.4 4,695.9 6.6 71,513.2 39.4 

2 พื้นที่ชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง 967.2 2.4 631.6 2.8 2,795.4 5.9 313.4 0.4 4,707.6 2.6 

3 พื้นทีแ่หล่งน้ำ 1,597.4 4.0 2,732.4 11.9 13,937.4 29.5 58,452.4 81.9 76,719.5 42.2 

4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 3,501.8 8.7 3,985.2 17.4 12,456.0 26.4 7,620.3 10.7 27,563.4 15.2 

5 พื้นที่ป่าไม ้ 395.1 1.0 176.1 0.8 323.8 0.7 261.1 0.4 1,156.2 0.6 

 รวม 40,243.1 100.0 22,895.3 100.0 47,178.4 100.0 71,343.2 100.0 181,660.0 100.0 

การจำลองสภาพน้ำท่วมจากอิทธิพลจากพายุ “เซินกา” ดังตารางที่ 5 ข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงขนาด
พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดจะพบว่า มีพื้นที่ประมาณ 181,660.0 ไร่ ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น้ำทว่ม
แหล่งน้ำ คิดเป็น 42.2% ของพ้ืนที่น้ำท่วมทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่น้ำท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็น 39.4% 
ของพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด ลำดับถัดมาเป็นพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็น 15.2% ของพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 
และในลำดับสุดท้ายคือพ้ืนที่น้ำท่วมป่าไม้ คิดเป็น 0.6% ของพ้ืนที่น้ำท่วมทั้งหมด 
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สรุปผลการศึกษา 

พิจารณาในแต่ละระดับความเสี ่ยงอันตรายจากภาวะน้ำท่วม พบว่าที ่ระดับความเ สี ่ยงสูงมาก                    
จะมีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด คือมีพื้นที่ 71,343.2 ไร่ ซึ่งเมื่อจำแนกพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวตามประเภทของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแล้วจะพบว่า พื้นที่น้ำท่วมโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่น้ำท่วมแหล่งน้ำ โดยคิดเป็น 81.9% ของ
พ้ืนที่น้ำท่วมระดับความเสี่ยงสูงมาก หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 58,452.4 ไร่ ส่วนขนาดพ้ืนที่น้ำท่วมในระดับความเสี่ยง
ที่เป็นลำดับรองลงมาคือ พื้นที่น้ำท่วมความเสี่ยงระดับสูง และความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งมีขนาดพื้นที่น้ำท่วม
ใกล้เคียงกันคือ มีพื้นที่ 47,178.4 ไร่ และ 40,243.1 ไร่ ตามลำดับ โดยพื้นที่น้ำท่วมโดยส่วนใหญ่ของทั้งสอง
ระดับความเสี่ยงจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม และในส่วนของพื้นที่น้ำ
ท่วมระดับความเสี่ยงปานกลาง จะมีขนาดพ้ืนที่น้ำท่วมน้อยที่สุดคือ 22,895.3 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ท่วมโดยส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่น้ำท่วมการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม เช่นเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
การขนส่งสาธารณะเป็นระบบการเดินทางแบบกลุ่มสำหรับผู้โดยสารทั่วไป บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

เพื ่อศึกษาป้ายรถเมล์และเส้นทางการขนส่งมวลชนในเมือง Ta Khmao ประเทศกัมพูชา โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างจุดรับส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ
และการวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งสาธารณะ การขนส่งสาธารณะเป็นเส้นทางรถ
ประจำทางที่มีเฉพาะในเมืองหลวงในพนมเปญ การใช้ที่ดินระดับที่  2 และความหนาแน่นของประชากรเป็นปัจจัย
สำคัญซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคของภูมิสารสนเทศ ในการซ้อนทับพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ศึกษา หลังจากนั้นพื้นที่
ศึกษาจะถูกจำแนกค่าโดยใช้การแทนค่าไปยังจุดรับส่งผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ (1) จุดรับส่ง
ผู้โดยสารที่เหมาะสมที่สุดมากที่สุดมี 16 จุด และ (2) จุดรับส่งผู้โดยสารที่หมาะสมปานกลางมี 20 จุด ผลของการ
วิจัยพบว่ามี 3 เส้นทางรถเดินรถขนส่งสาธารณะและ 36 จุดรับส่งผู้โดยสารซึ่งมีจุดจอดรับส่ง 9 จุดในพ้ืนที่ที่มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสถานที่ราชการรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 3 แห่งในสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 5 แห่งในสถานีบริการน้ำมนั 3 แห่งในตลาด และ 10 แห่ง ในหมู่บ้าน และเส้นทางรถเมล์มีเดินรถ
บน 6 เส้นทางปรากฏในพื้นที ่ จุดรับส่งผู้โดยสารและเส้นทางเดินรถที ่ได้จากการศึกษานี้มีความชัดเจนและ
สมเหตุสมผลตามระดับการเข้าถึงท่ีเกิดข้ึนจริงและสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ศึกษา 
คำสำคัญ : การขนส่งมวลชน/ จุดรับส่งผู้โดยสาร/ เส้นทางรถเมล์/ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
Abstract 

The public transportation is a group travel system for using by the general passenger. 
This paper aims at studying bus stops and routes of the public transportation in Ta Khmao city. 
The research study applied of geoinformatics techniques for finding suitable area on bus stop and 
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network analysis figure out suitability routes in Cambodia. The public transportation are limited 
bus routes that have only in the capital city in Phnom Penh. Land use level 2 and population 
density are key factors, which need to use technique of Geoinformatics to overlay appropriate 
area in the study area. After that the study area are extracted values to point of bus stops. The 
bus stops are classified into 2 types; namely (1) the most suitable bus stops have 16 points, and 
(2) suitable bus stops have 20 points. The result of research study has 3 bus routes and 36 bus 
stops which have 9 bus stops at institutional lands, 6 of factories, 3 of recreation areas, 5 of 
gasoline stations, 3 of markets and 10 of villages that bus routes run on 6 roads. Bus stops and 
routes in the field study are quite clear and reasonable based on the actual level of access. 
Key words: Public Transportation, Bus stops, bus routes, GIS 
 
Introduction 

Kandal is a province of Cambodia located in the southeast portion of the country. It 
completely surrounds the Cambodian capital of Phnom Penh. It borders the provinces of 
Kampong Speu andc Takeo to the west, Kampong Chhnang and Kampong Cham to the north, 
Prey Veng to the east, and shares an international border with Vietnam to the south. Its capital 
and largest city is Ta Khmao, which is approximately 8 km south of central Phnom Penh. The 
study area of Ta Khmao city has a total area of 13 km2, cover of 13 villages. The total population 
in this city is roughly 195,898 (Kimny 2015) with most of the provincial population being employed 
in garment and footwear factories, handicrafts, and community and other enterprise sectors. Most 
of the population also commutes to work in the capital city of Phnom Penh on a daily basis. 
Recently, people from neighboring provinces have also come to work in the factories located in 
the province. Therefore, this study has applied to techniques of geo-informatics (GIS, network 
analysis find the root of the matter and using public transportation accessibility levels that it has 
studied about public transportation routes in Ta khmao city in Kandal province, Cambodia. 
Objective 
To apply Geo-informatics for the management of public transportation routes in Ta Khmao city, 
Kandal province 
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Methodology 
1. Data collection 

The process of data collection below is for public transportation using in study area in  
Ta Khmao city, Kandal province, Cambodia. 

 

Table 1 Table of the data used in the study 

 

Figure 1 Study area in Ta khmao city 

Data Detail Sources 

Land use Year 2019 Google satellite  

Administration data Year 2013 Open Development Cambodia 

Road Year 2016 Open Development Cambodia 

Population density  Year 2016 Open Development Cambodia 
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2. Data preparation 
The researches study and data collection are from every source for study processing and 

analyze in ArcGIS. Those data include land use, vectors of administration, roads, and population 
density. The dataset is prepared for analysis in program. Land use, roads and population density 
are classified for analysis suitability of bus stops 

Figure 2 Flowchart of Study Plan 
 

Land use, population density and road are prepared for 3 factors.  The factors are 
combined weight score of data by using union tool for analysis suitable area. For points of study 
area are made by road factor. Suitable area and points overlays for analysis suitable bus stops.  
After that, bus stops are used into network analysis and public transportation accessibility levels 
for bus routes and accessibility levels of population.  Bus stops are analyzed in network by running 
network analysis by OD cost matrix tool for examination suitable bus routes and traveling time. 
And bus stops are also used for investigation accessibility levels of public transportation by using 
accessibility index of bus stops for creating inverse distance weight (IDW) of bus stops. The value 
of IDW are classified for determination public transportation accessibility levels map in research 
study 

3. Data processing 
3.1. Analysis suitable bus stops 

The area of the research calculates suitable area for public transportation in Ta Khmao 
city. All data were prepared in ArcGIS before being analyzed. Land use, population density and 
road are important in case study. Classification of land use, road and population density is 
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combined together to obtain a result of vector in suitable area by overlay analysis data.  The 
result data are converted to raster data for acceptation suitable area into 5 classes. 

 
Table 3.2 Weight score of factors  

Factor Detail of data Weight score Other 

Land use 

U3 1 Most suitable 

U5 2 Moderate suitable 

U1 3 Suitable 

U6 4 Less suitable 

U2 5 Unsuitable 

Roads 

0-20 m 1 Most suitable 

20.01-40 m 
 

2 Moderate suitable 

40.01-60 m 3 Suitable 

60.01-80 m 4 Less suitable 

80.01-100 m 5 Unsuitable 

Population density 

321.14-386.28 1 Most suitable 

218.13-321.14 2 Moderate suitable 

133.30-218.13 3 Suitable 

57.56-133.30 4 Less suitable 

0-57.56 5 Unsuitable 

 
3.2. Network analysis  

The ArcGIS Network Analyst extension allows to build a network dataset and perform 
analyses on a network dataset. This study is used road for analysis suitable bus stops and routes. 
The OD cost matrix finds and measures the least-cost paths along the network from multiple 
origins to multiple destinations that origins are in start station. The start stations have 2 points in 
study and destinations have 36 points that have 30 of lines from origins points to destinations 
points. 
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3.3. Calculate public transportation accessibility levels (PTALs) 

Table 3.3 Typical accessibility index calculation  

Name of bus stops 

Distance 
(m) of 

SAP from 
POI 

Frequency 
(per hour) 

k 
WT 

(min) 
AWT 
(min) 

TAT 
(min) 

W
eight 

EDF 
(per 
h) 

AI 

Church of christ 400 6 2 5.00 7.00 12.00 1 2.50 2.50 
Old factory 300 6 2 3.75 7.00 10.75 1 2.79 2.79 
New market 150 9 2 1.88 5.33 7.21 1 4.16 4.16 

 
Key: SAP-service access point, POI- point of interest, K- reliability factor, WT- walk time, AWT- 
average waiting time, TAT-total access time, EDF- equivalent doorstep frequency, AI- accessibility 
index  
 
Result 

Result of Suitable area  
The result of research study has a display in the data format of grid codes (raster data), 

which classified into suitability of study area, such as the most suitable area, moderate suitable 
area, suitable area, moderate unsuitable area and most unsuitable area. Suitable area has a score 
level in order 1, 2, 3, 4, and 5 which the most suitable area has 0.704 km2 in 5.55 percentages of 
total area, moderate suitable area has 1.640 km2 in 12.93 percentages of total area, 1.895 km2of 
suitable area in 14.94 percentages of total area, moderate unsuitable has 5.172 km2 in 40.77 
percentages of total area and 3.271 km2 of unsuitable area in 25.79 percentages of total area. 
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Figure 1 Suitable area in Ta Khmao city 
 

Table 4.1 Result of suitable area in Ta Khmao city 

 

Level of suitable area Total of area (km2) Scores Percentages (%) 
The most Suitable 0.704 1 5.55 
Moderate suitable  1.640 2 12.93 
Suitable  1.895 3 14.94 
Less suitable  5.172 4 40.77 
Unsuitable  3.271 5 25.79 
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Result of suitable routes 
The result of this study used OD cost matrix for analysis that has 30 routes from 2 origins 

points. The total of routes has 66.5076 kilometers and spend time 1 hour 10 minutes by using 
speed of bus in 60km/h to all of bus stops. The longest bus stop is on the coordinate X 496277 
and Y 1267168 that has 4719.55 meters and spend time for travelling on 4.7 minutes. The shortest 
are on coordinate X 494160 and Y 1269560 which has 160.8 meters and spend total time on 0.16 
minutes.  

Figure 2 Suitable routes and Public transportation accessibility levels in Ta khmao city 

Result of calculating public transportation accessibility levels (PTALs)  
Inverse distance weight (IDW) of PTALs are classified by reclassify tool that the level of 

accessibility is depend on color level. High level of accessibility are level 4 at bus stop of 
department of industry and mine of Kandal province in coordinate X 494147 and Y 1269750 which 
in color level is dark green, if PTAL map color are moderate. Level 3 are cover of 3 bus stops that 
there are in light blue, bus stop of new market, bus stop of Chey Chumnas hospital and bus stop 
of Children Park. Level 3 and 4 are moderate suitable for using public transportation. Level 1 and 
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2 are in color level is blue which are in poor. The study is needed to develop and addition of 
bus routes or other public transportation.  

 
Conclusion 

Cambodia is a country where located in South-east Asia and agriculture is the main 
occupations for people. Though, the most people are working with agriculture field and the other 
are employees and workers. So the public transportation is a solution for facility in delivery and 
operations. 
This study focuses on bus stops and bus routes in Ta Khmao city. The study area can be predicted 
and simulated by applying GIS and network analysis for public transportation. The result of study 
displayed as below: 

(1) The most suitable bus stops in study area have 20 bus stops and 20 of moderate 
suitable bus stops that are classified into 3 routes.   

(2) The route 1 has 16 bus stops, route 2 has 9 bus stops and route 3 has 11 bus stops. 
(3) The total of length routes has 66.507 kilometers and spend total time for 1 hour 10 

minutes (speed of bus in 60 km/h).  
(4) Public transportation accessibility level (PTAL) are classified by value of accessibility 

index into 4 types, such as level 1 has value of AI between 0-2.5, level 2 is between 2.51 – 5.00, 
level 3 is between 5.01 – 10.00 and level 4 is between 10.01 – 15.00.  
The result of bus stops and bus routes in study area figures out based on 3 factors, such as land 
use level 2, roads, and population density. However, the highest of suitable area almost show up 
in the suitable bus stops where examined by all factors. The problems of lack of public 
transportation are matters for development country as Cambodia country that it needs to find 
solution. This research is analyzed by using GIS techniques for calculating bus stops and routes 
which are solutions of increasing public transportation in Cambodia. Thus this paper is useful to 
the government and organizations who related for consideration. 
Suggestion 

The public transportation should be concerned and developed more to be get accurate 
information. Accessibility of historical data should be free and open to users and researchers and 
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meet to the target groups. The research needs support from government and organizations for 
the research easily and faster. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์หาพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัในพื้นที่จังหวดั
นครสวรรค์ และเปรียบเทียบอัตราส่วนความถี่ (FR) และวิธีทางสถิติ (SI) โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรร์่วมกบัการวเิคราะหด์้วยวธิี FR และวธิ ีSI ในการศกึษาครัง้นี้ท าการวเิคราะห์ปัจจยั
เชงิพืน้ทีท่ีม่อีทิธพิลต่อการเกดิน ้าท่วม จ านวน 7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความลาดชนั การใชป้ระโยชน์ที่ดิน
และสิง่ปกคลุมดนิ การระบายน ้าของผวิดนิ ความสงูภูมปิระเทศ ความหนาแน่นเสน้ทางถนน ความหนาแน่น
เสน้ทางน ้า และปรมิาณน ้าฝนรายปี                    น าปัจจยัดงักล่าวมาวเิคราะหร์่วมกบัพืน้ทีน่ ้าท่วมที่เคย
เกดิขึน้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 - 2559 โดยแบ่งน ้าท่วมเป็น 2 กรณี เป็นน ้าท่วมซ ้าซาก และพืน้ทีเ่คยเกดิน ้า
ท่วมกบัไม่เคยเกิดน ้าท่วม เพื่อท าแผนที่ความอ่อนไหวต่อการเกิดน ้าท่วม ในจงัหวดันครสรรค์ ผลจาก
การศกึษาพบว่า พืน้ทีท่ีม่คีวามอ่อนไหวมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  พืน้ทีอ่่อนไหวต่อ
การเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก โดยวิธี FR ครอบคลุมพื้นที่  669.12 ตร.กม. 190.74                 ตร.กม.  
283.48 ตร.กม. 5,719.75 ตร.กม. และ 2,651.34 ตร.กม. ตามล าดบั สว่นวธิ ีSI ครอบคลุมพืน้ที1่,566.91 
ตร.กม. 3,651.75 ตร.กม. 3,145.81 ตร.กม. 1,044.17 ตร.กม. และ 105.78 ตร.กม. ตามล าดบั สว่นพืน้ที่
อ่อนไหวต่อการเกดิพืน้ทีเ่คยเกดิน ้าท่วมและไม่เคยเกดิน ้าท่วม โดยวธิ ีFR ครอบคลุมพืน้ที ่242.58 ตร.
กม. 2,400.17 ตร.กม. 4,385.40 ตร.กม. 2,189.33 ตร.กม. และ 296.94 ตร.กม. ตามล าดบั ส่วนวธิ ีSI 
ครอบคลุมพืน้ที ่2,034.85 ตร.กม. 5,107.32 ตร.กม. 1,884.46 ตร.กม. 371.80 ตร.กม. และ 115.99 ตร.
กม. ตามล าดบั แผนทีค่วามอ่อนไหวต่อการเกดิน ้าท่วมจงัหวดันครสวรรค ์ในพืน้ทีน่ ้าท่วมซ ้าซาก โดยวธิ ี
FR มคีวามถูกต้องเท่ากบั 80.13% วธิ ีSI มคีวามถูกต้องเท่ากบั 89.06% วธิ ีFR มคีวามถูกต้องเท่ากบั 
78.34%               วธิ ีSI มคีวามถูกตอ้งเท่ากบั 88.12% วธิ ีSI ดกีว่า วธิ ีFR 
ค าส าคญั: น ้าท่วม, วธิอีตัราสว่นความถี่, วธิกีารทางสถติ ิ
 

Abstract 
 The objective of this research is to analyze the area that is at risk of flooding in Nakhon Sawan 
province and compare Frequency Ratio methods (FR) and Statistical Index methods (SI) to check 
accuracy. By Geographic Information System (GIS) software and FR and SI. In this study, were used 
7 flood conditioning, slope, land use and land cover, elevation, stream network density, road network 
density and annual rainfall. All factors were analyzed with flood areas between 2007-2016. By dividing 
the flood into 2 cases as repeated floods and the area used to be flooded and never flooded To map 
the sensitivity to flooding in Nakhon Sawan province. Flood susceptibility mapping was illustrated at 
Nakhon Sawan province. The results showed the very high susceptibility area, high, moderate, low 
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and very low. Flood by FR method was 669.12 square kilometers, 190.74 sq.km., 283.48 sq.km., 
5,719.75 sq.km. and 2,651.34 sq.km., respectively. The SI method covers Areas 1,566.91 sq. Km. 
3,651.75 sq. Km. 3,145.81 km. 1,044.17 km. And 105.78 sq. Km. respectively, and the areas that are 
sensitive to the occurrence of flooding and Never had a flood by FR method were 242.58 sq.km., 
2,400.17 sq.km., 4,385.40 sq.km., 2,189.33 sq.km. and 296.94 sq.km., respectively. The SI method 
were 2,034.85 sq.km., 5,107.32 sq.km., 1,884.46 sq.km., 371.80 sq.km. and 115.99 sq.km., 
respectively. Map for sensitivity to flooding in Nakhon Sawan Province in flood by FR method an 
accuracy was 80.13%. The SI method an accuracy was 89.06%. The FR method an accuracy was 
78.34%. The SI method an accuracy was 88.12%. The SI method is better than the FR method. 
Keywords: Flood, Frequency Ratio, Statistical Index 
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บทคัดย่อ 

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนมีแม่น  าไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น  าปิง แม่น  า
วัง แม่น  ายม และแม่น  าน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของคนบางพื นที่ ได้แก่ อาชีพการเลี ยงปลา
ในกระชัง แต่การเลี ยงปลาในกระชังตามแม่น  านั นนั น บางครั งก็เกิดปัญหาในการเลี ยงปลา คือ น  าต้องมี
คุณภาพดีตลอด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เช่น น  าเสีย น  าขุ่น จะส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี ยงในกระชังทันที  หาก
เกษตกรแก้ไขไม่ทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี เกษตรกรไม่สามารถทราบ
ได้อย่างทันเวลาและรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่จะทราบก็ต่อเมื่อพบความผิดปกติของปลาที่เลี ยงไว้ ปัจจุบัน
เทคโนโลยี Wireless Sensor Network (WSN) และ Internet of Thing (IoT) เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้ทางด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
การจัดการฟาร์ม (Smart Farming) หรือเรื่องต่างๆอีกมากมาย ดังนั นงานวิจัยนี จึงได้มีการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพน  าและสามารถแจ้งเตือน แสดงข้อมูลให้เกษตรกรได้ทราบสถานะคุณภาพน  าแบบ real-
time ก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมตัว เฝ้าระวัง ดูแล และแก้ปัญหาการเลี ยงปลาได้อย่างทันท่วงที บน
พื นฐานของเทคโนโลยี WSN, IoT และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ นมีความ
ถูกต้องของการวัดค่าได้เที่ยบเท่ากับเซนเซอร์ราคาแพง และสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้เลี ยงปลาสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพน  าได้ตลอดเวลา ท าให้เกษตรกรสามารถติดตามตรวจสอบ ประเมิณสถานะการการเลี ยง
ปลาได้ตลอดเวลา 

 
ค้าส้าคัญ : การเลี ยงปลาในกระชัง, เซนเซอร์, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Abstract 

In lower-north and the northern-center, there are several rivers flowing by such as Ping 
River, Wang River, Yom River, and Nan River. These rivers are parts of people’s career such as 
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those who feed fish in a floating basket. However, feeding fish in a floating basket sometimes 
faces a problem, for example, the water needs to be always in a good quality. If there is some 
changes, e.g. polluted or muddy water; the fish will be affected. Sick fish will spread out the 
disease to the others resulting in productivity damaged. Farmers cannot be noticed instantly, 
so they will know what happens after some unusual things occur with the fish.  On the present 
days, Wireless Sensor Network (WSN) and Internet of Things (IoT) technologies have been very 
influential in people’s lifestyle, for example, Smart City management, Smart Farming 
management, etc. As a result, this study develops the water quality measurement system 
which can notify farmers instantly. This real-time notification helps the farmers to be aware, 
to control, and to solve the problems according to the results of WSN, IoT and GIS 
technologies. The developed sensor have a high accuracy like the expansive one since it can 
calibrate and modify the code. Also, it can help farmer to monitor and evaluate the the water 
condition anytime.    

 
Keywords: Fish cage culture, Sensor, Internet of Things 
 
บทน้า 

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนมีแม่น  าไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น  าปิง แม่น  า
วัง แม่น  าน่าน และแม่น  ายม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของคนบางพื นที่ ได้แก่ อาชีพการเลี ยงปลา
ในกระชัง แต่การเลี ยงปลาในกระชังตามแม่น  านั น บางครั งก็เกิดปัญหาในการเลี ยงปลา คือ น  าต้องมีคุณภาพดี
ตลอด  ถ้ามีปัญหา เช่น  น  าเสีย  น  าขุ่น จะส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี ยงในกระชังทันที  ซึ่งปัญหาเหล่านี เกษตรกร
ไม่สามารถทราบได้อย่างทันเวลาและรวดเร็ว โดยส่วนใหญเ่กษตรจะทราบก็ต่อเมื่อพบความผิดปกติของปลาที่
เลี ยงไว้ ซึ่งก็ท าให้ล่าช้าไม่ทันการต่อการรักษาและแก้ไข ดังนั นผู้วิจัยจึงคิดว่า หากมีการพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพน  าและสามารถแจ้งเตือน แสดงขอ้มูลให้ผู้เลี ยงได้ทราบสถานะ คุณภาพของน  าแบบ real-time ก็จะ
ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี ยงปลาสามารถเตรียมตัว เฝ้าระวัง ดูแล และแก้ปัญหาการเลี ยงปลาได้อย่างทันท่วงที  

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยให้เราท างานได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ น ไม่ว่าจะเป็นระบบ Smart City, Smart Farm ฯลฯ ตามนโยบาย Thailand 4.0 งานวิจัยนี 
ได้น าเทคโนโลยี IoT, Mobile Technology และ GIS มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาการตรวจสอบ
ติดตามคุณภาพน  า Internet of Things (IoT) คือ "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่ง
ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น เทคโนโลยี IoT มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ 
Sensors เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ  Mobile Technology ในปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ (Smart 
phone) ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยคุณประโยชน์นานัปการท าให้เทคโนโลยีมือถือก้าวขึ นมามีบทบาท
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ส าคัญในการท าให้การด าเนินชีวิตของผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ น และนั่นก็ท าให้ผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยีมือ
ถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ไม่ยาก ปัจจุบันความสามารถของมือถือไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ น แต่ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น คือการน า
เทคโนโลยีมือถือเข้ามาปรับใช้ในด้านของการวางแผนการเลี ยงปลาในกระชัง การจัดการปัญหาที่เกิดขึ น การ
ติดตามผล เป็นต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ
กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มี
ความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื นท่ี GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปล
ความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อ่ืนๆ ปัจจุบันมีซอร์ฟแวร์รหัสเปิดทางด้าน GIS มากมายได้พัฒนาขึ น 
งานวิจัยนี ได้ใช้ QGIS ซึ่งเป็นฟรีซอร์ฟแวร์มาใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั งนี เพื่อ พัฒนาเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน  าต้นทุนต่ าเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพน  าแบบ real-time  

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวอย่างน  า 

Arduino IDE 

Arduino UNO R3 

Sensor pH             

Sensor Turbidity 

คุณภาพน  า 

ลงพื นที่เพ่ือทดสอบ

ระบบกับเกษตรกร 

เก็บแบบสอบถามระดับ

ความพึงพอใจของ

เกษตรกรต่อระบบ 

สรุปผล 
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งานวิจัยที เกี ยวข้อง 

Yiheng Qin et al., (2018). ระบบตรวจสอบคุณภาพน  าแบบรวมพร้อม pH, คลอรีนและเซนเซอร์

อุณหภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพน  าพร้อมกันรวมถึงค่า pH 

ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระและอุณหภูมิ การศึกษาครั งนี มีวิธีการคือเซนเซอร์ทั งสามเชื่อมต่อกับแผงวงจร

เกทเรย์ที่สามารถตั งค่าฟิลด์ส าหรับการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และการแสดงผลพร้อมค่า pH แบบเรียลไทม์

และการชดเชยอุณหภูมิส าหรับการตรวจจับคลอรีนอิสระ ระบบตรวจจับที่พัฒนาขึ นนั นใช้งานง่ายคุ้มค่าและ

สามารถตรวจสอบตัวอย่างน  าแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นย า > 82% จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่า

การศึกษาครั งนี ท าให้วิธีการวิเคราะห์แบบห้องปฏิบัติการทั่วไปส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน  าในสถานที่

ต่างๆท าได้ง่ายขึ น และแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ นสามารถยังใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพ

น  าอื่น ๆ เช่นการน าไฟฟ้าไอออนของโลหะหนักออกซิเจนที่ละลายในน  าและแบคทีเรีย บอร์ดท่ีใช้คือบอร์ด 

Arduino Uno R3 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่มีขนาดเล็ก

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการศึกษาครั งนี สามารถใช้ Arduino แทน Raspberry Pi เนื่องจากเป็นการพัฒนานาชุด

อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นต้องให้ท างานตลอดเวลา จะเปิดก็ต่อเมื่อต้องการใช้งาน ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ ากว่า Raspberry Pi 

แต่สามารถท างานได้เหมือนกัน 

แหล่งน ้าส้าหรับการเพาะเลี ยงปลาในกระชัง  

แหล่งน  าเมื่อกางกระชังออกแล้วพื นก้นกระชังต้องอยู่สูงกว่าพื นท้องน  าไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

กระชังจะต้องอาศัยการถ่ายเทของกระแสน  าหมุนเวียนผ่านกระชัง จึงควรอยู่ที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มไม้และพรรณไม้

น  าอยู่หนาแน่น ควรศึกษาประวัติของแหล่งน  าในรอบปีก่อน เช่น กระแสน  า ความขุ่น ปริมาณน  า คุณสมบัติของ

น  าต้องด ีห่างไกลแหล่งน  าเสีย สารพิษ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน แหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้

ยาปราบศัตรูพืชเป็นจ านวนมากท่ีจะเกิดอันตรายต่อปลาที่เลี ยงหรือมีสารพิษตกค้างสะสมในเนื อปลาซึ่งเป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค มีความพร้อมด้านปัจจัยพื นฐาน มีการคมนาคมสะดวก เป็นแหล่งน  าที่ทางราชการ

ประกาศเป็นที่อนุญาตและไม่ขัดต่อกฎหมาย การตั งหรือการผูกกระชังในแหล่งน  าสาธารณะจะต้องไม่กีดขวาง

เส้นทางสัญจรทางน  า แหล่งน  าที่มีการเก็บน  าเพื่อสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมอื่นใดก็ตามจะต้องได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานเจ้าของแหล่งน  านั นก่อน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการการใช้แหล่งน  านั น  
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วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การสอบเทียบค่าของเซนเซอร์กับเครื องมือในห้องปฏิบัติการ 

1. pH Meter E-201-C PH module  

 

ภาพ 2 แสดงตัวอย่างการสอบเทียบค่าของเซนเซอร์วัดค่า pH กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

 จากการสอบเทียบค่าของเซนเซอร์กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สรุปได้ว่าเซนเซอร์ตัวแรกคือ

เซนเซอร์วัดค่า pH ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทั ง 5 ครั งของเซนเซอร์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.688 หรือประมาณ 

7.69 และค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทั ง 5 ครั งของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67 ซึ่งถือว่ามี

ความใกล้เคียงกันมาก 

2. Turbidity sensor water turbidity module water mixing detect 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงตัวอย่างการสอบเทียบค่าของเซนเซอร์วัดค่าความขุ่นกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
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 จากการสอบเทียบค่าของเซนเซอร์กับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สรุปได้ว่าเซนเซอร์ตัวที่สองคือ

เซนเซอร์วัดค่าความขุ่น ซึ่งค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทั ง 5 ครั งของเซนเซอร์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 732.8 และ

ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทั ง 5 ครั งของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 156.6 เนื่องจากเครื่องมือ

ในห้องปฏิบัติการมีเพียงเครื่องเดียวและผลที่ได้จากการทดสอบมีค่าคลาดเคลื่อนจึงไม่สามารถสอบเปรียบค่า

กับเซนแซอร์ได้อย่างแม่นย า 

ผลการวิจัย 

จากการทดสอบระบบตรวจสอบคุณภาพน  าโดยมีแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

เกษตรกรที่มีต่อระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพน  านั นได้ผลว่าเกษตรกรมีระดับความพึงพอใจปานกลาง

จนถึงระดับความพึงพอใจมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีระดับความพึงพอใจปานกลางเพราะเกษตรกรยังคิดว่า

เครื่องมือเซนเซอร์นี ตรวจวัดได้เฉพาะค่า pH และค่าความขุ่น ซึ่งเกษตรกรนั นอยากได้เครื่องมือที่สามารถบอก

ได้ว่าปลาเป็นโรคหรือไม่ อีกทั งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เลี ยงปลาในกระชังอยู่ในวัยผู้สูงอายุจึงให้ความสนใจ

เครือ่งมือเซนเซอร์ชุดนี ในระดับปานกลาง  

 นอกจากนี ยังมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจในชุดเครื่องมือเซนเซอร์นี ในระดับความพึงพอใจมาก เพราะ

เห็นว่ามีความน่าสนใจและมีประโยชน์ที่สามารถปรับใช้ในอาชีพของตนได้ และเกษตรกรยังเล็งเห็นว่าอุปกรณ์

เซนเซอร์ชุดนี เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถซื อได้ง่าย ซึ่งถ้าเกษตรกรอยากทราบว่าน  าในกระชังของตนนั นมีค่า pH 

และค่าความขุ่นเป็นเท่าใดก็สามารถตรวจสอบน  าได้ทุกเวลา  

 

  

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรด้านราคาของเซนเซอร์ 
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 จากภาพที ่4 ได้ผลสรุปว่าด้านราคาของเซนเซอร์มีเกษตรกรที่พึงพอใจมากที่สุด 2 คน พึงพอใจมาก 

20 คน พึงพอใจปานกลาง 13 คน และพึงพอใจน้อย 5 คน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรด้านความสะดวกในการใช้งานเซนเซอร์ 

 จากภาพท่ี 5 ได้ผลสรุปว่าด้านความสะดวกในการใช้งานเซนเซอร์มีเกษตรกรที่พึงพอใจมากที่สุด 14 

คน พึงพอใจมาก 9 คน พึงพอใจปานกลาง 12 คน และพึงพอใจน้อย 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรด้านประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
เซนเซอร์ 

จากภาพที ่6 ได้ผลสรุปว่าด้านประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของเซนเซอร์มีเกษตรกรที่
พึงพอใจมากที่สุด 19 คน พึงพอใจมาก 7 คน และพึงพอใจปานกลาง 14 คน 
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ภาพที ่7 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรด้านข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

จาก ภาพที ่7 ได้ผลสรุปว่าด้านข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมีเกษตรกรที่พึงพอใจมากที่สุด 4 คน พึง
พอใจมาก 18 คน พึงพอใจปานกลาง 10 คน และพึงพอใจน้อย 8 คน 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่8 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรด้านความพึงพอใจในภาพรวมทั งหมด 

 จากภาพที ่8 ได้ผลสรุปว่าด้านความพึงพอใจในภาพรวมทั งหมดมีเกษตรกรที่พึงพอใจมากที่สุด 11 

คน พึงพอใจมาก 13 คน พึงพอใจปานกลาง 14 คน และพึงพอใจน้อย 2 คน 
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สรุปผล 

ในการตรวจสอบคุณภาพน  านั นได้มีการน าเทคโนโลยีเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งาน เนื่องด้วยอุปกรณ์

เซนเซอร์สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างประโยชน์และความสะดวกสบาย โดยเซนเซอร์ที่น ามาใช้งานมี

ทั งหมด 2 ชนิด เป็นเซนเซอร์ตรวจสอบค่า pH และเซนเซอร์ตรวจสอบค่าความขุ่น ซึ่งเซนเซอร์ทั งสองชนิดนี ที่

มีความแม่นย าในการแสดงผล โดยในงานวิจัยนี ได้ท าการเปรียบเทียบและทดสอบเซนเซอร์ทั งสองชนิดกับ

เครื่องมือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ได้ผลสรุปว่ามีค่าใกล้เคียงกัน เกษตรกรมีความพึงพอใจในระบบและเห็น

ถึงประโยชน์ในการน าไปใช้งานในอนาคต 

การพัฒนาระบบนี ได้น าเอาความรู้ความเข้าใจจากท่ีได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา 

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพน  า เริ่มศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆที่ส าคัญกับการเลี ยงปลาใน

กระชัง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน  า การพัฒนาและออกแบบระบบนี มีภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ 

ภาษา JavaScript เป็นภาษาหลักที่ท าการพัฒนาเซนเซอร์ขึ นมาโดยจะมีค าสั่งที่ใช้เพ่ือใส่เงื่อนไขการท างาน

ให้กับเซนเซอร์ โดยมีโปรแกรม Arduino IDE ส าหรับใช้เชื่อมต่อเซนเซอร์กับคอมพิวเตอร์ เพ่ือเขียนค าสั่งการ

ท างานให้กับเซนเซอร์และแสดงผลข้อมูลผ่านทางจอ LCD 

ซอร์ฟแวร์รหัสเปิด QGIS และ open hard ware (Arduino IDE) สามารถน ามาประยุกต ์ พัฒนาใช้

งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยลดต้นทุนส าหรับผู้วิจัยและสามารถปรับใช้กับงานด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก

ผู้พัฒนาสามารถที่จะปรับแก้โค้ดได้ด้วยตนเองตามเงื่อนไขต่างๆที่ต้องการ 

      

ภาพที ่9 อุปกรณ์เซนเซอร์ที่พัฒนาขึ น 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 Yiheng Qin et al., (2018) พวกเขาได้ท าระบบตรวจสอบคุณภาพน  า โดยตรวจสอบค่า pH และ

อุณหภูมิของน  า มีวิธีการคือเซนเซอร์ทั งสองเชื่อมต่อกับแผงวงจรที่สามารถตั งค่าฟิลด์ส าหรับการเก็บข้อมูลการ

วิเคราะห์และการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ นนั นใช้งานง่ายคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบ

ตัวอย่างน  าแบบเรียลไทม์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่าการศึกษาครั งนี ท าให้วิธีการการตรวจสอบคุณภาพ

น  าในสถานที่ต่างๆท าได้ง่ายขึ น จากการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพน  า โดยตรวจสอบค่า pH และความขุ่น

ของน  า มีวิธีการคือเซนเซอร์ทั งสองเชื่อมต่อกับแผงวงจรและสามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ และการศึกษา

ครั งนี ท าให้วิธีการการตรวจสอบคุณภาพน  าในสถานที่ต่างๆท าได้ง่ายขึ นและประหยัดเวลาอีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่

ตรงกับงานวิจัยของ Yiheng Qin et al., (2018) 
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Applied Google Earth Engine for Flood Area Classification by Support Vector Machine  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาวิธีการจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมผ่านการใช้งาน แพลตฟอร์ม 
Google Earth Engine ซึ่งเป็นการประมวลผลเชิงพ้ืนที่บนโครงสร้างพ้ืนฐานของ Google และใช้ Javascript 
ส้าหรับการท้างาน เพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วม โดยผู้ศึกษาได้เรียกใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1 ที่รับส่ง
สัญญาณในช่วงคลื่น C-band Synthetic Aperture Radar (SAR) เพ่ือน้ามาจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมบริเวณภาค
อีสานตอนล่างด้วยอัลกอริทึม Support Vector Machine (SVM) ก้าหนดจุดตัวอย่างเพ่ือการจ้าแนกทั้งหมด 100 
จุด แบ่งเป็นเป็นพ้ืนที่ ที่ถูกปกคลุมด้วยน้้า 50 จุด และพ้ืนที่ ที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยน้้า 50 จุด ผลการศึกษาพบว่า
อัลกอริทึม SVM สามารถให้ผลลัพธ์การจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้วิธีการตรวจสอบ
ค่าความถูกต้องโดยรวม เท่ากับ 0.89 และความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปา เท่ากับ 0.79 นอกจากนี้ 
Google Earth Engine ยังเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีชุดค้าสั่งและสคริปต์พ้ืนฐานที่สามารถเรียนรู้และต่อ
ยอดได้ และที่ส้าคัญ Google Earth Engine มีคลังข้อมูลขนาดเพตาไบต์จุไปด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมที่สามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณะชน สามารถประมวลผลบนคลาวด์ จึงประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูล
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
ค้าส้าคัญ: Google Earth Engine Support Vector Machine 

Abstract 
 The purpose of this study is applied Support Vector Machine (SVM) on Google Earth Engine 
platform for flood area classification.  The spatial data can processed on google structure by 
JavaScript and Code Editor classified flood areas from satellite imagery.  This study used C-ban 
Synthetic Aperture Radar (SAR) from Sentinel-1 for flood areas classification by SVM.  In this method 
,define all sample 100 point  the 50 points from water area and 50 points from non-water area 
were select to be training point for flood area classification.  The result showed SVM algorithm 
classified flood area very well which present Overall Accuracy is 0.89 and Kappa Coefficient is 0.79 
In addition, Google Earth Engine platform is a free service and there are scripts for learning and 
applying to develop classification method.  Moreover, there are petabyte data warehouse for 
satellite imagery storage that processed on cloud-based and public.  This method are save cost, 
save time, and save computer resource. 
Keywords: Google Earth Engine Support Vector Machine 

บทน้า 
 จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ ที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมในหลายจังหวัดของทางภาค
อีสานตอนล่างซึ่งรวมไปถึงจังหวัด อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ และ อ้านาจเจริญ ที่มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ในแอ่งโคราช และเป็นจุดรับน้้าหลักที่มาจากภาค
อีสานตอนบนและตอนล่างจึงท้าให้น้้าระบายค่อนข้างยาก ข้อมูลจาก ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย ให้ไว้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ระบุไว้ว่าตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมเป็นต้นมา มีน้้าท่วม
ฉับพลันและน้้าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวมแล้วอย่างน้อย 32 จังหวัด [1] ตามหลักวิชาการแล้วนั้น
น้้าท่วมเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก และไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยครั้งในภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ตื่นตัวเท่าที่ควร เมื่อระดับน้้าสูงขึ้นจึงท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยเฉพาะภาค
การประมงและภาคการเกษตร รวมไปถึงธุรกิจการค้าอ่ืน ๆ เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด มีการ
ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 1,000 ล้านบาท [2]   

การวิเคราะห์และจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมโดยส่วนใหญ่มักจะมีขั้นตอนและกระบวนการท้าผ่านซอฟแวร์
ต่าง ๆ ซึ่งแพลตฟอร์ม Google Earth Engine (GEE) ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
นอกจากนี้แพลตฟอร์ม Google Earth Engine ยังเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีชุดค้าสั่งและ
สคริปต์พ้ืนฐานที่สามารถเรียนรู้และน้ามาประยุกต์ต่อยอดได้  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางด้าน สังคม ,
ประชากรศาสตร์, สภาพอากาศ และอ่ืน ๆ [3] ที่ส้าคัญ Google Earth Engine มีคลังข้อมูลขนาดเพตาไบต์    
จุไปด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล LANDSAT Sentinel  
MODIS DEM ฯลฯ แพลตฟอร์ม Google Earth Engine เป็นการประมวลผลบนคลาวด์ จึงประหยัดเวลาและ
ประหยัดทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการ
จ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมผ่านการใช้งาน แพลตฟอร์ม Google Earth Engine 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
  ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาคือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอ้านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ลักษณะภูมิประเทศค่อนข้าง
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีแหล่ง
น้้าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่้าสลับซับซ้อนกับสันดินริมน้้า [4] 

 
ภาพท่ี 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1.2 การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ส้าหรับการตรวจสอบความถูกต้อง 
เนื่องจากการจ้าแนกข้อมูลด้วย Machine learning ย่อมเกิดข้อผิดพลาดของการจ้าแนกได้    

จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้รับการจ้าแนกออกมา โดยผู้วิจัยได้เลือก
ข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการอ้างอิงจาก รายงานการติดตามพ้ืนที่น้้าท่วมปี 2562 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม
Sentinel-1 ซึ่งถูกจัดท้าโดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
บันทึกภาพวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 18.12 น. จากนั้นจึงน้าข้อมูลโอนถ่ายไปยัง Asset Manager บน
แพลตฟอร์ม Google Earth Engine [5] 
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ภาพที่ 3  ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 บันทึกภาพวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 18.12 น. 
(ที่มาส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน) 

1.3 ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Asset Manager 
หลังจากผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลแล้วจึงจะโอนข้อมูลไปยัง Asset Manager บน

แพลตฟอร์ม Google Earth Engine  

 

ภาพท่ี 4 ถ่ายโอนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสู่ Asset Manager 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การเรียกใช้ข้อมูลและการประกาศตัวแปร 
 การเรียกใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Google Earth Engine นัน้จะต้องเข้ามาที่ Asset Manager 
และเรียกใช้ข้อมูลนั้น ๆ และข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในหน้าต่าง import ในที่นี้ผู้ศึกษาประกาศตัว
แปรดังนี้ 

“Floodoct” เป็นตัวแปรของข้อมูลพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วม ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 
บันทึกภาพวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 18.12 น. (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ องค์การมหาชน) 
“water” เป็นตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างส้าหรับพ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมด้วยน้้า  
“nonwater” เป็นตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างส้าหรับพ้ืนที่ที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยน้้า  

 

ภาพที่ 5 การเรียกใช้ข้อมูล 

 

ภาพที่ 6 ข้อมูลที่เรียกใช้ปรากฏในหน้าต่าง import 

   กระบวนการประมวลผลเพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 
ด้วยข้อมูลเรดาร์ที่เรียกว่า Synthetic Aperture Radar (SAR) เนื่องจากสามารถถ่ายภาพทะลุผ่านกลุ่ม
เมฆได้โดยท้าการเรียกข้อมูลมาจากคลังข้อมูลของแพลตฟอร์ม Google Earth Engine ที่มีชื่อข้อมูลว่า 
“COPERNICUS/S1_GRD” และมีชุดค้าสั่งเพ่ือเรียกใช้ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ชุดค้าสั่งเพื่อเรียกใช้ข้อมูล SAR จาก Sentinel-1 

หลังจากประกาศตัวแปรเพ่ือเรียกใช้ข้อมูล SAR ของภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1 แล้ว จึง
ประกาศตัวแปลอีกหนึ่งตัวเพ่ือเรียกใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2  MultiSpectral ที่มีชื่อข้อมูล
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ว่า “COPERNICUS/S2_SR” ใช้ส้าหรับแสดงผลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบสีผสมจริงในช่วงเวลา
เดียวกันกับข้อมูล SAR และมีชุดค้าสั่งเพ่ือเรียกใช้ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 ชุดค้าสั่งเพื่อเรียกใช้ข้อมูลภาพถ่าย MultiSpectral จากดาวเทียม Sentinel-2 

2.2 กลุ่มตัวอย่างส้าหรับการจ้าแนก 
ใช้ค้าสั่ง Geometry Imports ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ส้าหรับการจ้าแนกด้วย Support 

Vector Machine (SVM) ทั้งหมด 100 จุด โดย 50 จุดแรก ก้าหนดให้มี “สีฟ้า” หมายถึงพ้ืนที่ที่ถูกปก
คลุมไปด้วยด้วยน้้า และอีก 50 จุดก้าหนดให้มี “สีแดง” หมายถึงพ้ืนที่ที่ไม่ถูกปกคลุมไปด้วยน้้า           
ดังภาพที่ 9 และผู้ศึกษาได้ก้าหนดให้ Properties (class) “water” มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึงพ้ืนที่ที่ถูกปก
คลุมไปด้วยด้วยน้้า และ “nonwater” มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึงพ้ืนที่ที่ไม่ถูกปกคลุมไปด้วยน้้า และมีการ
ประกาศตัวแปรดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 9 การก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 10 การประกาศตัวแปรเพื่อเรียกใช้กลุ่มตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 11 หลักการท้างานของ Support Vector Machine 

2.3 การประกาศตัวแปรเพื่อ Training และ Classifier 
 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ประกาศตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงมาถึงขั้นตอนของการ Training เพ่ือ
ระบุให้ชุดค้าสั่งรับค่าของพิกเซลจากแต่ละจุดของกลุ่มตัวอย่างและเก็บค่าตามที่ได้ประกาศตัวแปรไว้ 
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จากนั้นจึงประกาศตัวแปร classifier เพ่ือระบุว่าผู้ศึกษาใช้วิ ธีการจ้าแนกด้วย Support Vector 
Machine และให้ชุดค้าสั่งเรียนรู้ค่าจากกลุ่มตัวอย่างได้ประกาศไว้ ดังภาพที ่12 

 
ภาพที่ 12 การประกาศตัวแปรเพื่อ Training และ Classifier 

2.4 การประกาศตัวแปลเพื่อแสดง Confusion Matrix 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการประเมินความถูกต้องของการจ้าแนกด้วย การประเมินความ
ถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) และ ความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) 
โดยมีชุดค้าสั่งดงัภาพที ่13 และจ้าได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 13 การประกาศตัวแปลเพื่อแสดง Confusion Matrix 

 
ภาพที่ 14 ผลลัพธ์ของการประกาศตัวแปลเพื่อแสดง Confusion Matrix 

 2.5 การแสดงผลข้อมูล แพลตฟอร์ม Google Earth Engine นั้นไม่ได้มีหน้าต่างแสดงผลลัพธ์เหมือนกับ
ซอฟแวร์อ่ืนทั่วไป ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะต้องเขียนชุดค้าสั่งเพ่ือแสดงผลลัพธ์ และจัดกึ่งกลางให้กับมุมมอง
ของแผนที่ โดยการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ และระยะความสูงของมุมมอง ดังภาพที ่15 

 
ภาพที่ 15 การประกาศตัวแปลเพื่อแสดง Confusion Matrix 

2.6 การส่งออกข้อมูล 
 ใช้ฟังก์ชั่น Export.image.toDrive เพ่ือส่งออกข้อมูลโดยการเปิด Tasks และกด Run ข้อมูลจะ
ถูกส่งออกเป็นไฟล์ภาพนามสกุล .TIFF ไปยัง Google Drive ของบัญชีที่ท้าการ Login กับ Google 
Earth Engine ไว้ ดังภาพที่ 16 - 18 
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ภาพที่ 16 สคริปต์ที่ใช้ส้าหรับการส่งออก 

 
ภาพที่ 17 การตั้งค่าความละเอียดของพิกเซลและปลายทางที่จะส่งออก 

 

 
ภาพที่ 18 ตัวอยา่งข้อมูลที่ถูกส่งออกมายัง Google Drive 

 
ภาพที่ 19 ภาพรวมการทา้งาน และผลลัพธ ์

สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
 จากการศึกษาพบว่าผลลัพธ์ของการจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมด้วยอัลกอริทึม Support Vector 
Machine ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 บริเวณพ้ืนที่อีสานตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัด อุบลราชธานี, ยโสธร, 
ศรีสะเกษ และ อ้านาจเจริญ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความแตกต่างของพ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมด้วยน้้าและ
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พ้ืนที่ที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยน้้าซึ่งผู้ศึกษาใช้วิธีการตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ 
0.89 แสดงให้เห็นว่า .......... และความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) คือค่าทดสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูล 2 กลุ่ม มีค่าเท่ากับ 0.79 ซึ่งหากค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปหมายถึงมีความ
เชื่อมั่นสูง หากค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.80 หมายถึง มีความเชื่อมั่นปานกลาง และหากค่าความ
เชื่อมั่น น้อยกว่า 0.80 หมายถึง มีความเชื่อมั่นต่้า นอกจากนี้มีค่าสถิติประกอบไปด้วย ค่าต่้าสุด เท่ากับ 0 
ค่าสูงสุด เท่ากับ 1 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.30 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 รวมไปถึงผลลัพธ์จาก
การค้านวณหาต้าแหน่งพ้ืนที่ใต้โค้ง 68.26% ( ±1SD) โดย -1SD เท่ากับ -0.15  และ +1SD เทา่กับ 0.75 และ 
ต้าแหน่งพ้ืนที่ใต้โค้ง 95% (±1.96SD) โดยที่ -1.96SD เท่ากับ -0.59 และ +1.96SD เท่ากับ 1.19 โดยการ
ประยุกต์ใช้ แพลตฟอร์ม Google Earth Engine และจาวาสคริปต์ เ พ่ือเขียนชุดค้าสั่ง  ผ่าน Integrated 
Development Environment (IDE) ผลปรากฏว่าคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม Google Earth Engine ส้าหรับ
การประยุกต์ใช้เพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมด้วยการประมวลผลบนคลาวด์นั้นให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องไม่แตกต่างกับ
การประมวลผลบนซอฟแวร์อ่ืน ๆ ผ่านการใช้ชุดค้าสั่งเพียงไม่กี่บรรทัดและยังประหยัดเวลารวมถึงทรัพยากร
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสามารถจัดเก็บหรือดาวน์โหลดผ่านคลังข้อมูลที่มีความจุขนาดเพตา
ไบต์ ปัจจุบันนี้ Google Earth Engine เปิดให้ผู้ใช้ ได้ใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
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การพัฒนาระบบส าหรับรายงานหลุมบนพื้นถนนอย่างแม่นย า ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอาสาสมัคร 

System development for precisely reporting a pothole                                                        
using Volunteered geographic information (VGI) 

สมบูรณ์ ภูครองนาค1*, พลปรีชา ชิดบุรี1 
Somboon Phukhongnak*, Polpreecha Chidburee1 

บทคัดย่อ 
 เนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสาเหตุเกิดจากปัญหาหลุมบ่อที่ไม่ได้รับการดูแลเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้อาสาสมัครสามารถรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืนถนนผ่านการ
สื่อสารโดยใช้เว็ปไซต์ที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อกลาง โดยการรับข้อมูลรูปภาพจากอาสาสมัครเพ่ือสร้างแบบจ าลองสาม
มิติด้วยการส ารวจด้วยภาพระยะใกล้ นอกจากนี้ต าแหน่งของหลุมบนพ้ืนถนนยังสามารถระบุได้จากพิกัดที่อยู่ใน
ข้อมูลบนรูปภาพ และเมื่อได้แบบจ าลองสามมิติของหลุมบนพ้ืนถนนแล้วสามารถมาท าการวิเคราะห์หาขนาดความ
กว้างและความลึกของหลุม จากงานวิจัยนี้ได้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสามมิติทั้ง 5 
หลุม พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองของค่าเฉลี่ยในทางกว้างและทางลึกเท่ากับ 0.58 และ 0.43 ซม. 
ตามล าดับ ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการรายงานปัญหาของหลุมบนพื้นถนนโดยอาสาสมัครได้อย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็วเนื่องจากความคุ้นเคยเชิงพ้ืนที่ของตัวบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ต้องลงพ้ืนที่เอง 
นอกจากนี้การวิเคราะห์และวัดขนาดของหลุมบนพ้ืนถนนจากแบบจ าลองสามมิติยังสามารถประเมินได้อย่าง
แม่นย าใกล้เคียงกับการวัดขนาดโดยตรงด้วยเทปวัดระยะ 
ค าส าคัญ: หลุมบนพ้ืนถนน, ข้อมูลภูมิศาสตร์อาสาสมัคร, การส ารวจด้วยภาพระยะใกล้, แบบจ าลองสามมิติ 
 

Abstract 
 Problems of potholes may cause road accidents due to lacking maintenance for a long 
time that could affect human and economic loss. This research aims to develop a system for 
volunteer to report a problem of potholes through website as connecting to supervisory 
authority.  The image acquisition was taken from the volunteer to be used for the 3D-model 
reconstruction of pothole for close-range photogrammetry. Furthermore, the location data of a 
pothole was retrieved from geo-tagging information on image. Then, 3D-model of pothole was 
analysed for measuring the width and depth of pothole.  From the results of the accuracy 
assessment from five experimental potholes in this research, the values of root mean square 
error (RMSE)  in the width and depth of 3D models are 0.58 cm and 0.43 cm, respectively. 
Therefore, this research can apply for reporting a problem of potholes by volunteer easily and 
rapidly because of the spatial familiarity of volunteer and not necessary for an on-site 
investigation of supervisory authority, Moreover, analysing the size of pothole can be precisely 
measured from 3D nearly the direct measurement using a tape. 
Keywords: Pothole, Volunteered geographic information (VGI), Close-range photogrammetry, 3D 
model 

บทน า  
เนื่องจากปัญหาของหลุมบนพื้นถนน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย

ต่อทรัพย์สินและชีวิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น การซ่อมแซมหลุมบนพ้ืนถนนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก และในปัจจุบัน
นี้ การมีส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ยังขาดระบบที่สามารถรายงานปัญหาดังกล่าว ดังนั้นการมีระบบ
ในการรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืนถนนอย่างง่าย จึงมีความจ าเป็นต่อการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว  ในปัจจุบัน
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ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ
เพียงเครื่องเดียว  และยังสามารถถ่ายภาพจากกล้องได้อีกด้วยและภาพที่ได้ก็มีความละเอียดดสูงเมื่อเทียบกับ
กล้องถ่ายรูปสมัยก่อน ประกอบกับการส ารวจด้วยภาพระยะใกล้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังใช้
ต้นทุนต่ าและมีผลลัพธ์ที่แม่นย าสูง จากข้อดีดังกล่าวจึงน ามาสู่การพัฒนาระบบการรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืน
ถนนอย่างง่ายที่ราคาถูกและแม่นย าอีกทั้งยังมีการใช้แนวคิดเรื่องภูมิศาสตร์อาสาสมัคร ท าให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่สามารถรับรู้ถึงปัญหาหลุมบนพ้ืนถนนได้กว้างมากขึ้น และทราบถึงปริมาณวัสดุที่
จะต้องน ามาใช้ซ่อมแซม รวมไปถึงต าแหน่งที่ตั้งของหลุมได้อย่างแม่นย าอีกด้วย 

ในงานวิจัยนี้มีการน าแนวคิดของ VGI เข้ามาใช้ ซึ่ง VGI หมายถึงการสร้างและแบ่งปันข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์โดยประชาชนภาคเอกชน มักจะท าผ่านแพลตฟอร์ม เช่น เครื่องมือการท าแผนที่ออนไลน์ สื่อสังคม
ออนไลน์ และแอพพลิเคชั่น จากงานวิจัยของ Manouchehri & Moghaddam (2017) [1] ได้สังเกตุเห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมจ านวนของประชากรโลกและการขยายตัวของเมือง ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
พวกเขาเห็นวิธีในการแก้ไขที่ดีที่สุด คือการมีส่วนรวมของผู้คนพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีในการส ารวจ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม แนวคิดของ VGI นี้จะเป็นผลดีอย่างมากต่อประเทศที่ก าลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น 
อิหร่าน เป็นประเทศที่เหมาะสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ เพราะมีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ประเทศอิหร่านเป็นประเทศที่มีประชากรมากท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีในการมี
ส่วนรวมของภาคประชาชนหรือ VGI ก็มีโอกาสมากขึ้นเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 1  องค์ประกอบของระบบข้อมลูทางภูมิศาสตร์อาสาสมัคร (VGI) (Victoria & Rinner, 2014) [2] 

 

ข้อดีของการใช้วิธีการส ารวจจากภาพถ่ายระยะใกล้ (Close-Range Photogrammetry) ว่างานรังวัด
ที่ต้องการความละเอียดสูงควรที่จะต้องมีกระบวนการที่สามารถวัดขนาดได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการส ารวจอีกหนึ่งวิธีในปัจจุบัน คือ การใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ ผลที่ได้จะเป็นพื้นผิวเชิงเลข แต่
ก็มีข้อเสียเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพราะอุปกรณ์มีราคาแพง และการสแกนพ้ืนผิวของวัตถุจะมีความ
คลาดเคลื่อนแฝงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวสแกนเนอร์ ด้วยเหตุนี้ วิธีการรังวัดขนาดด้วยการถ่ายภาพ
ระยะใกล้ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรศึกษา เนื่องจากกล้องดิจิตอลที่มีขายในปัจจุบันมีราคาที่ถูกลง พร้อมกับความ
ละเอียดในการถ่ายภาพที่สูงขึ้น (ชาติชาย, 2545) [3]  

การสร้างแบบจ าลองสามมิติรอยยางรถแทรกเตอร์ ได้มีการอธิบายถึง Digital photogrammetry ว่า 
เป็นการใช้เทคนิคการส ารวจรังวัดในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศแบบเก่า ซึ่งใช้หลักในการซ้อนทับของภาพ 
หรือคู่สเตอริโอ ท าให้เกิดภาพสามมิติ แต่ในปัจจุบันวิธีการส ารวจจากภาพถ่ายได้รับการท างานอัตโนมัติ ด้วย
การใช้การถ่ายภาพดิจิตอลและการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการนี้ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น 
เนื่องจากต้นทุนต่ าและเป็นวิธีการทดสอบแบบ non-contact (Quan et al., 2016) [5] ลักษณะส าคัญของวิธี
นี้ คือ ต้องใช้ภาพถ่ายจากผิวดินในมุมมองที่ต่างกัน โดยมีการซ้อนทับกัน 60 -80% ทั้งในแนวแกน x และใน
แนวแกน Y ในขนาดที่ซอฟต์แวร์โฟโตแกรมเมตรี สามารถสร้างแบบจ าลองสามมิติ ได้โดยใช้ภาพอย่างน้อย 2 
ภาพ แต่อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีจ านวนภาพที่เพียงพอ เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน และลดบริเวณจุดบอดของภาพ การถ่ายภาพดินให้ชัดเจน เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาภาพแบบจ าลอง
รอยยางรถยนต์สามมิต ิ(Kenarsari et al., 2017) [4] 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

249



   
 

   
 

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่มีการพัฒนาระบบในการรองรับข้อมูลรูปภาพที่ภาคประชาชนท า
การรายงานปัญหาของหลุมบนพ้ืนผิวถนนเข้ามา แล้วทางหน่วยงานก็ท าการดึงข้อมูลรูปภาพที่ได้จากการ
รายงาน มาท าการวิเคราะห์หาขนาดของหลุม โดยการสร้างแบบจ าลองสามมิติ ซึ่งเมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารที่จะจัดเตรียมวัสดุตามปริมาณที่ต้องใช้ได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยให้ประหยัด
งบประมาณเนื่องจากรู้ปริมาณที่ควรใช้ส าหรับการซ่อมแซมแล้ว ในกรณีที่มีหลายหลุมและอยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้กัน 
ก็สามารถที่จะท าการว่างแผนการซ่อมได้อย่างง่ายดาย เพราะมีการระบุต าแหน่งและบอกขนาดของหลุมไว้
เรียบร้อยแล้ว การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบในการรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืนผิวถนนโดยภาคประชาชน 
2) เพ่ือศึกษาวิธีการส ารวจขนาดของหลุมบนพ้ืนผิวถนนอย่างแม่นย าส าหรับงานซ่อมแซม 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ในงานวิจัยนี้ซ่ึงมีข้ันตอนการท างานทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในงานวจิัย 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

1. ไม้ Scale Bar ใช้ในการก าหนดจุดภาพ เพื่อท าการปรับแก้ใน
โปรแกรม Agisoft PhotoScan ซึง่ท าให้
แบบจ าลอง 3 มิติของหลุม มีขนาดที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด  

2. iPhone 7 (กล้อง 
12 MP) 

ใช้เก็บข้อมูลภาพถ่าย จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
หลุมบนพื้นถนน 

 
3. Agisoft 
PhotoScan 

โปรแกรมส าหรับการประมวลผลภาพถ่าย โดยน า
ภาพถ่ายท่ีไดม้าประมวลผลด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ 
โดยผลลัพธ์จะออกมาเป็น point cloud mesh  
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4. Cloud Compare โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมลู โดยน าผลลัพธ์  
point cloud mesh ที่ได้จาก Agisoft 
PhotoScan มาท าการรังวัด เพื่อหาขนาดและ
ความลึกของหลมุ  

5. Sublime Text 3 ใช้เขียนโค้ด HTML  

 

6. Xampp Control 
Panel V 3.2.4 

เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ าลอง 
web server เพื่อไว้ทดสอบ สครปิหรือเว็บไซต์ใน
ตัวเครื่อง  

 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้ด าเนินการโดยการลงพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร  รวมไปถึง
เส้นทางบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือท าการค้นหาหลุมที่ใช้ในการท าการวิจัย หลังจากได้หลุมที่
ต้องการแล้ว มีการด าเนินขั้นตอนดังนี้ 

2.1. ถ่ายภาพสิ่งก่อสร้างเด่น ๆ หรือถ่ายรูปหลุมพร้อมกับบริเวณโดยรอบ  

ข้อมูลภาพถ่ายในขั้นตอนนี้ จะน าไปใช้แสดงบน Web Map เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถทราบต าแหน่ง
ของหลุมบ่อได้พอสังเขป  

2.2. ก่อนท าการถ่ายภาพ ได้ท าการเคลียร์สิ่งกีดขวางบริเวณในหลุมและรอบปากหลุม เพ่ือโมเดลที่ได้
จะสามารถได้ความลึกของหลุมที่แท้จริง แล้วน า Scale Bar วางไว้บริเวณปากหลุมก่อนท าการถ่ายภาพ  

 
ภาพที่ 5  ลกัษณะการวาง Scale Bar 

3. ส าหรับเทคนิคการถ่ายภาพนี้ ได้มีการอธิบายไว้ในส่วนของ Web site เพ่ือให้อาสาสมัครสามารถ
อ่านท าความเข้าใจ และถ่ายรูปได้ถูกต้องตามที่ต้องการโดย ให้อาสาสมัครท าการถ่ายภาพหลุมที่ต้องการจะ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการถ่ายถาพ ภาพที่ 4 การแสดงภาพสถานที่บน Web Map 
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เก็บข้อมูลโดยรอบ 360 องศา และเปลี่ยนระดับความสูงของการถือกล้องอย่างน้อย  3 ระดับ ซึ่งรูปภาพ
ทั้งหมดที่ได้จากการถ่ายจะอยู่ที่ประมาน 20 รูป จะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับขนาด
ของหลุม 

4. วัดความกว้างและความลึกจริงของหลุม  เพ่ือน าไปใช้เปรียบเทียบความถูกต้องกับแบบจ าลองสาม
มิตทิี่ได้จากโปรแกรม Agisoft PhotoScan เพ่ือท าการประเมินความถูกต้อง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ได้ท าการเก็บข้อมูลหลุมจ านวน 5 หลุมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่  
กรณทีี่ 1 หลุมบริเวณแยกคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รูปภาพทั้งหมด 18 รูป 
กรณทีี่ 2 บริเวณโครงการแสงพรหมแลนด์ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนรูปภาพทั้งหมด 19 รูป 
กรณทีี ่3 บริเวณหน้าตลาดประตู 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนรูปภาพทั้งหมด 20 รูป 
กรณทีี่ 4 บริเวณประตู 5 ตรงข้าม backyard ข้างมหาวิทยาลัย จ านวนรูปภาพทั้งหมด 32 รูป 
กรณีที่ 5 บริเวณหน้าทางเข้าหอสมุด หลังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนรูปภาพทั้งหมด 26 
รูป ซึ่งมผีลลัพธ์ดังภาพที่ 6 

 
(ก) ผลลพัธ์ Point Cloud 

 
(ข) ต ำแหน่งและกำรซ้อนทบัของภำพ 

 
(ค) แบบจ ำลองควำมสูง DEM 

 ภาพที่ 6  ตวัอยา่งผลลัพธ์ของหลุมผลพืน้ถนน  

และจากการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ของทั้ง 5 ตัวอย่างหลุม สามารถแสดงผลลัพธ์ของการ
ประมวลผลดังในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 สรุปผลการค านวณการรังวัดด้วยภาพถ่าย 
Dataset Cameras 

(Photos) 
Tip Points 
(Points) 

RMS reprojection 
error 

Max reprojection error Effective 
overlap 

Point Cloud 
(Points) 

1 18 13,658 of 14,686 0.387505  
(1.27022 pix) 

1.1842  
(42.9339 pix) 

2.24009 5,219,396 

2 26 28,422 of 30,652 0.367482  
(1.133 pix) 

1.11132  
(23.0012 pix) 

3.24031 6,034,967 

3 20 21,801 of 27,287 0.701242  
(1.21319 pix) 

2.17847  
(17.8416 pix) 

2.57515 7,321,204 

4 32 24,069 of 25,462 0.411991  
(1.80851 pix) 

1.24056  
(31.6311 pix) 

2.64304 30,740,920 

5 19 19,824 of 20,715 0.473811 
(0.806377 pix) 

1.42566  
(12.3026 pix) 

2.80652 5,910,246 

นอกจากนี้การประเมินความถูกต้องของแบบจ าลองสามมิติของทั้ง 5 ตัวอย่างหลุม เมื่อเทียบกับการ
วัดขนาดโดยตรงด้วยเทปวัดระยะ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 การประเมนิความถกูตอ้งของความกว้างจากการวัดระยะจริงเทียบกับการวัดจากแบบจ าลองสามมิตทิั้ง 5 หลุม 
 ผล 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 

การวัดความกว้าง
โดยตรง (cm) 

53.30 33.00 49.50 50.00 48.00 

การวัดความกว้าง 
จากแบบจ าลอง (cm) 

53.10 33.10 49.70 48.3 48.70 

Error (cm) 0.20 0.10 0.20 1.7 0.70 
RMSE (cm) 0.83 

ตารางท่ี 3 การประเมนิความถกูตอ้งของความลึกจากการวัดระยะจริงเทียบกับการวัดจากแบบจ าลองสามมิตทิั้ง 5 หลุม 
 กรณี 1 ผล 2 ผล 3 ผล 4 ผล 5 

การวัดความลึก 
โดยตรง (cm) 

4.20 4.40 4.70 7.80 3.80 

การวัดความลึก 
จากแบบจ าลอง (cm) 

4.34 3.6 4.98 6.97 3.71 

Error (cm) 0.14 0.8 0.28 0.83 0.09 
RMSE (cm) 0.54 

 

 จากผลการประเมินความถูกต้อง ซึ่งผลลัพธ์จากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองสามมิติทั้ง 
5 หลุม พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนรากที่สองของค่าเฉลี่ย ในทางกว้างเท่ากับ 0.58 ซม. และค่าความ
คลาดเคลื่อนรากที่สองของค่าเฉลี่ยในทางลึกเท่ากับ 0.43 ซม. และความถูกต้องของแบบจ าลองสามมิติจาก
การส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับเซนติเมตร 
 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากงานวิจัยนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืนถนนโดยอาสาสมัครได้  ท า
ให้การได้มาซึ่งข้อมูลมีความรวดเร็วและครอบคลุม เนื่องจากความคุ้นเคยเชิงพ้ืนที่ของอาสาสมัคร ท าให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถทราบข้อมูลของหลุมโดยไม่ต้องลงพ้ืนที่เอง และยังสามารถใช้ค านวณปริมาณ
วัสดุที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมซึ่งจะสัมพันธ์กับราคาในการบ ารุงดูแลรักษา เพ่ือเป็นหลักฐานในประเมินส าหรับ
การของบประมาณ  

แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากการซ่อมแซมถนนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งการซ่อมแซม
ในแต่ละครั้งอาจจะไม่มีงบประมาณที่จะท าการซ่อมแซมโดยทันที แต่จากการรายงานปัญหาหลุมบนพ้ืนถนน
โดยอาสาสมัคร ยังสามารถช่วยในการจัดท าการเขียนงบประมาณในการซ่อมแซมได้อีกทางหนึ่ง 

ดังนั้นการส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ของหลุมบนพ้ืนถนนด้วยโปรแกรม Agisoft PhotoScan 
สามารถประมวลผลแบบจ าลองสามมิติได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากได้ทดสอบโดยการน าแบบจ าลองสามมิติมา
ท าการวิเคราะห์และวัดขนาดหลุม จากแบบจ าลองสามมิติเปรียบเทียบกับการวัดขนาดในพ้ืนที่จริงโดยตรงด้วย
เทปวัดระยะ ซึ่งผลที่ได้คือมีความแม่นย าใกล้เคียงกัน 
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บทคัดย่อ 
จำนวนของต้นไม้ที่อยู่ในแปลงเกษตรนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดการด้านเกษตรกรรมเนื่องจาก

จำนวนต้นไม้สามารถนำมาประมาณผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกได้ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการ
พื้นที่การเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะพัฒนาอัลกอริทึ่มในโปรแกรม MATLAB 
เพื่อการตรวจนับจำนวนต้นไม้ผลแบบอัตโนมัติจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนามา 3 เทคนิค คือ 1. การตรวจนับจำนวนวัตถุจากขอบเขตของวัตถุ 2. การตรวจนับจำนวน
วัตถุจากค่าสีของวัตถุ และ 3. การตรวจนับจำนวนวัตถุจากรัศมีของวัตถุ จากนั้นทำการตรวจสอบความถูกต้องของ
เทคนิค ในแต่ละเทคนิคกับข้อมูลที่ได้นับจริงจากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา ซึ่งได้ศึกษาพื้นที่แปลงเพาะปลูก
สวนมะนาวใน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยการศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึ่มเบื้องต้นนั้นได้ใช้ข้อมูลภาพ 
Google map ของสวนไม้ผล 2 ชนิดคือ ส้มและทุเรียน จำนวนสวนละ 30 ภาพ จากการตรวจสอบความถูกต้อง
พบว่าร้อยละความถูกต้องของเทคนิค ที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 75%, 76% และ 88% ตามลำดับ และยังได้มี
การศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก
อากาศยานไร้คนขับ ซึ่งได้นำข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Surface Model หรือ DSM) เข้ามาใช้ในการ
พัฒนาอัลกอริทึ่ม พบว่าร้อยละความถูกต้องของเทคนิคที่  1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 74%, 79% และ 92% 
ตามลำดับ และยังพบว่าเมื่อนำข้อมูล DSM มาใช้ในการศึกษาส่งผลให้มีค่าความถูกต้องของการนับจำนวนต้นไม้ที่
ได้จากอัลกอริทึ่มจะมีค่าสูงข้ึน 
คำสำคัญ: อากาศยานไร้คนขับ, การสกัดขอบเขตต้นไม้, การประมวลผลภาพดิจิตทัล 

Abstract 
Tree counts and sizes are important information to apply for crop yield estimation and 

agricultural planning. Therefore, implementation for automatic extraction of trees numbers from 
remotely sensed data is a challenging task. In this study, a novel approach and algorithm 
developed in MATLAB is proposed for the automatic extraction of citrus trees using unmanned 
aerial vehicle (UAV. Initially, preliminary testing by using Google image data have been done using 
of 2 fruit orchards, orange and durian with 30 images per orchard the research team 3 methods 
developed: 1. To count objects from its boundary 2. To examine the number of objects using 
the color its 3. To count the number of objects using its radius. To validate the performance of 
the developed extraction techniques, the ground truth images were interpreted. The accuracy of 
techniques 1, 2 and 3 has shown the absolute mean values of 75%, 76% and 88%, respectively. 
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Improved accuracy results were found when the improved algorithm was included DSM (Digital 
Surface Model) generated from UAV data. It was found that the accuracy of techniques 1, 2 and 
3 are 74%, 79% and 92%, respectively. It was found that the accuracy of counting the fruit tree 
obtained from the developed algorithm would be usually high incorporated with DSM data. 
Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Tree extraction, digital image processing 

บทนำ 
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle; UAV) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังได้รับความ

นิยมในงานด้านสำรวจ โดยสามารถบังคับตัวอากาศยานด้วยสัญญาณวิทยุ ซึ่งมีระบบควบคุมและการสั่งการบินทั้ง
แบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมระยะไกลแทนนักบินจริง ในอดีตการใช้ประโยชน์อยู่ในแวดวงที่
จำกัด มีการใช้ประโยชน์ในทางการทหารเท่านั้นเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีราคาที่ถูกลงด้วย ทำให้มีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในด้าน
งานอย่างหลากหลาย (ธราวุฒิ บุญเหลือ, 2556)[1] เช่น การวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม การ
สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม  เป็นต้น 
นอกจากนี้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แบบจำลองความสูงโดยหลักการโฟโตแกรม
เมตรี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประมาณความค่าสูงของวัตถุ รวมถึงการนำมาเป็นปัจจัยที่ประกอบการ
ตรวจนับจำนวนของวัตถุ ต้นไม้ อาคาร สิ่งปลูกสร้างได้อีกด้วย 

จำนวนของต้นไม้ที่อยู่ในแปลงเพาะปลูกเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดการด้านเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการทราบถึงจำนวนผลผลิตต่อพื้นที่ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่แพร่หลายในนำมาใช้ตรวจนับจำนวน
ต้นไม้ที่โดยการใช้ข้อมูลภาพที่มาจากแหล่งอันได้แก่ ภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากอากาศยานไร้
คนขับ เนื่องจากสามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ขนานใหญ่ได้โดยไม่ต้องเข้าไปสำรวจในพื้นที่จริง  (Gistda 
Academy, 2558)[4]  อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการการนับด้วยแรงงานทำให้เสียเวลาและงบประมาณอย่าง
มาก โดยเฉพาะพืชสวนที่มีการปลูกพื้นจำนวนมาก เช่น สวนมะนาว สวนปาล์ม สวนทุเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น
การเข้าสำรวจในบางพื้นที่มักจะพบว่ามีต้นไม้อื่นข้ึนตามแนวทางเดินทำให้ยากที่ต่อการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันยังใช้การตรวจนับด้วยแรงงานคนเพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้องในการตรวจนับโดย
อัตโนมัติ จึงทำให้การตรวจนับจำนวนต้นไม้ มีความยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างมาก ทำให้เทคโนโลยีการสำรวจ
ด้วยภาพจากอากาศยานไร้คนขับเป็นทางออกหนึ่ง โดยหากมีการนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาพัฒนาเพื่อ
สร้างอัลกอริทึ่มในการตรวจนับแบบอัตโนมัติบนข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจะทำให้ประหยัดต้นทุนในการประมาณ
ผลผลิตได้อย่างมหาศาล และจากงานวิจัยของ Dilek et al. (2018) ที่ได้ศึกษาการนับจำนวนต้นมะนาวอย่าง
อัตโนมัติโดยใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และใช้หลักการ circular Hough transform ในการหา
ขอบเขตทรงพุ่มของต้นมะนาวเพื่อที่จะสามารถนำไปนับจำนวนต้นมะนาวได้ โดยผลลัพธ์งานวิจัยนี้มีความถูกต้อง
ของการวิเคราะห์เกิน 80% ซึ่งจะเห็นได้ว่าการนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติโดยใช้ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) นั้น มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สูงและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได ้

การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึ่มในตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติโดยการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ ด้วยการบูรณาการกระบวนการโฟโตแกรมเมตรี 
และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพเชิงเลข นอกจากนั้นยังได้พัฒนา Graphic User Interface (GUI) เพื่อง่ายต่อ
ผู้ใช้งาน (Juthawut Chantharamalee, 2016)[5]    
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบแนวคิดการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มดังภาพ 1 โดยกรอบแนวคิดนี้ได้มา
จากการทดลองใช้ภาพที่ได้จาก Google map ก่อน ทำให้ทราบถึงแนวทางการการพัฒนาโค้ดใน MATLAB ที่มุ่ง
พัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนต้นของไม้ผลจากภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับที่ได้
นำอัลกอริทึ่มที่พัฒนาข้ึนนี้นำมาทดสอบกับสวนมะนาวด้วยการใช้ข้อมูลทั้งจาก แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลขและภาพ
ออร์โธ จากนั้นทำการตรวจวัดความถูกต้องด้วยข้อมูลจากการแปลด้วยสายตาและข้อมูลจากการสำรวจจริงใน
ภาคสนาม  

ตรวจสอบความถูกต้องในแตล่ะสวน 

เปรียบเทียบจำนวนต้นไม้ 

ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างชุดข้อมูล 

DSM กบั RGB 

จำนวนต้นไม้ 
Extracted Tree Crown Boundaries 

ภาพออร์โธ (Orthophoto : RGB)  

digital image processing  

  สวนมะนาว1 

(DSM)  
  สวนมะนาว1 

(RGB)  
  สวนมะนาว2 

(DSM)  
  สวนมะนาว2 

(RGB)  

แบบจำลองพื้นผิวดิจิตอล 

 (Digital Surface Model: DSM)  

  กำหนดและวางแผนการบินน 

ข้อมูลอากาศยานไร้คนขับ 

การประมวลผลภาพถ่าย 

Photogrammetry 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

257



   
 

   
 

 งานวิจัยนี้ได้แบ่งการพัฒนาอัลกอริทึ่มเป็น 2 ส่วนคือ 1. การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้
ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม google map โดยการพัฒนาในส่วนนี้เป็นเพียงการพัฒนาเบื้องต้น
เท่าน้ันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึ่มที่ได้พัฒนาข้ึนสามารถตรวจนับจำนวนไม้ผลได้ ซึ่งจะใช้ตัวอย่างสวนเป็น
ส้มและทุเรียนเนื่องจากมีลักษณะทรงพุ่มเป็นวงกลม 2. การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบ
อัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ โดยการพัฒนาในส่วนนี้เป็นการพัฒนาหลักในงานวิจัยจะเป็น
การพัฒนาอัลกอริทึ่มที่สมบูรณ์ ใช้ตัวอย่างสวนเป็นมะนาว ซึ่งชนิดพืชและหลักการแบ่งข้อมูลจะยึดตามงานวิจัย
ของ Dilek et al. (2018) 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตาราง 1 ข้อมลูและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ลำดับ ข้อมูล / อุปกรณ ์ ประเภท แหล่งท่ีมา / คุณสมบัต ิ

1 ภาพถ่ายทางอากาศ Raster -  DJI Phantom 4 Advanced 
2 DJI Phantom 4 Advanced Multirotor - น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่และใบพัด) 1380 กรัม 

- ระบุตำแหน่งดาวเทียม GPS / GLONASS 
3 ขอบเขตข้อมูลจังหวัด อำเภอ 

ตำบล 
Vector - กรมการปกครอง 

4 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
Acer Nitro 5 AN515-51 

Hardware - Intel Core i7-7700HQ 
- 1 TB 5400 RPM + 128 GB SSD 

5 Agisoft Photoscan Software -  โปรแกรมสร้างแผนที่จาก ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ  

6 Pix4d Mapper Software -  โปรแกรมสร้างแผนที่จาก ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับรุ่นทดลองใช้   

7 ArcGIS Software -  โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
8 MATLAB Software - โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาอัลกอริทึ่มกับ

ข้อมูลจาก 2 แหล่งได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก Google map กับ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จาก
อากาศยานไร้คนขับ โดยใช้วิธีการแปลด้วยสายตาเพื่อจำแนกจำนวนต้นไม้เพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องของอัล
กอริทึ่มที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามตรวจสอบ 

1.2.1 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก Google map 

 คณะผู้วิจัยได้ทำการเลือกพื้นที่ตัวอย่างจาก Google map โดยเลือกพืชสวนที่มีลักษณะทรงพุ่มคล้าย
กับทรงพุ่มของต้นมะนาว เพื่อนำภาพไปทดลองกับอัลกอรทิึ่มเบื้องต้นที่ได้พัฒนาใน MATLAB ก่อนที่จะทดลอง
กับข้อมูลจริง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เลือกพืชมา 2 ชนิด คือ ส้ม และ ทุเรียน จำนวนชนิดละ 30 สวน เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการนับจำนวนต้นไม้ของอัลกอริทึ่มที่ได้พัฒนาข้ึนมา 
  1.2.2 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 
 คณะผู้วิจัยได้วางแผนแนวบินในการถ่ายภาพแปลงปลูกต้นมะนาวที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 2 แห่ง คือ บริเวณ 
ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยใช้แอพพลิเคช่ัน DJI GS PRO เพื่อ
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ทำการวางแผนแนวบิน ในพื้นที่สวนมะนาว จ.สุโขทัย กำหนดระดับความสูงบินที่ 50 เมตร กำหนดให้มีส่วน
ซ้อนทับในแนวบินเดียวกันและระวางแนวบิน คิดเป็นร้อยละ 90 และ 60 ตามลำดับ มีจำนวน 3 แนวบิน 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.5 ไร่ ความยาวเส้นทางการบินรวมทั้งหมด 396 เมตร ได้จำนวนภาพทั้งหมด 46 ภาพ 
และในซอฟท์แวร์ DJI GS PRO พบว่าพื้นที่ที่บินถ่ายไม่พื้นที่สวนหรือพื้นที่พืชใด ๆเนื่องจากข้อมูลภาพที่ถูกนำมา
นั้นเป็นภาพที่ เก่า และคณะผู้วิจัยทำการบินถ่ายภาพในพื้นที่ สวนมะนาว จ.พิษณุโลก บินในระดับความสูง
ประมาณ 50 เมตร กำหนดให้มีส่วนซ้อนในแนวบินและระหว่างแนวบินที่ร้อยละ 80 และ 60 ตามลำดับ จำนวน 5 
แนวบิน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11.6 ไร่ ความยาวเส้นทางการบิน 939 เมตร ได้ภาพทั้งหมดจำนวน 60 ภาพ
และในการเลือกพื้นที่ 2 แห่ง เนื่องจากคณะผู้วิจัยจะนำพื้นที่ 2 แห่ง มาเปรียบเทียบกันในเรื่องขนาดของทรงพุ่ม
ว่าเป็นสาเหตุในการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติหรือไม่ 
 1.3 การประมวลผล 
 การประมวลผลภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับโดยเวอร์ช่ันทดลองใช้ของโปรแกรม Pix4Dmapper 
เลือกค่าความละเอียดของภาพเป็น Standard กำหนดค่าพิกัดฉากด้วยเส้นโครงแผนที่แบบ UTM Zone 47N 
หมุดหลักฐานแบบ WGS 84 กำหนดประเภทของการประมวลผลแบบ 3D Maps ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ภาพออร์โธ
สีและแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (Digital Surface Model หรือ DSM)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
google map 

2.1.1 สุ่มพื้นที่เพื่อบันทึกภาพหน้าจอพื้นที่ตัวอย่างจากภาพถ่ายดาวเทียม google map ทั้ง
ส้ม และ ทุเรียน จำนวนชนิดละ 30 สวน โดยใช้โปรแกรม oCam ในการบันทึกภาพหน้าจอ และกำหนดขนาด
รูปภาพเท่ากับ 500x400 คือ กว้าง 500 Pixels สูง 400 Pixels 

 2.1.2 พัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนต้นไม้ผลแบบอัตโนมัติ การพัฒนาเทคนิค
หรืออัลกอริทึ่มตรวจนับจำนวนไม้ผลอตัโนมัติในข้ันตอนน้ีเปน็การทดลองเบือ้งกบัข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จาก 
Google map เพื่อใช้ทดลองกับอัลกอริทึ่มที่พัฒนาในโปรแกรม MATLAB ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทดลองพัฒนา
เทคนิคมาทั้งหมด 3 เทคนิค ดังต่อไปนี้ 

(1) การตรวจนับจำนวนวัตถุจากขอบเขตของวัตถุ มข้ัีนตอนการทำงานดงันี ้

 

ภาพ 2 การตรวจนบัจำนวนวัตถุจากขอบเขตของวัตถุ 

(a) (c) (b) (d) 

(e) (g) (f) 
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 ข้ันตอนแรกนำภาพสเีข้าสู่ MATLAB โดยใช้ฟังก์ช่ัน imread ในการเรียกภาพ ภาพ 2(a) จากนั้นทำ
การแปลงภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำด้วยฟังก์ช่ัน im2bw ภาพ 2(b) จากนั้นทำการหาขอบของวัตถุโดยใช้
ฟังก์ช่ัน canny ภาพ 2(c) (มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, 2561)[2] เมื่อได้ขอบของวัตถุแล้วจะต้องทำการเพิ่มความหนาของ
เส้นของขอบวัตถุที่หาไดเ้นื่องจากขอบวัตถุบางวัตถุมีระยะหา่งเกนิไปทำให้ไม่สามารถตรวจนับได้ โดยใช้ฟังก์ช่ัน 

imdilate ภาพ 2(d) ข้ันตอนต่อไปทำการเติมช่องว่างในวัตถุโดยใช้ฟังก์ช่ัน holes ภาพ 2(e) และในข้ันตอน
ต่อมาทำการทดสอบการนับวัตถุเพื่อตรวจสอบวัตถุว่าสามารถนับได้หรือไม่ ภาพ 2(f) และในข้ันตอนสุดท้ายทำ
การวนลูปเพื่อนับวัตถุว่ามีจำนวนเท่าไร ภาพ 2(g) 

   (2) การตรวจนับจำนวนวัตถุจากค่าสีของวัตถุ มีขั้นตอนการทำงานดังนี ้

 
ภาพ 3 การตรวจนบัจำนวนวัตถุจากค่าสีของวัตถุ 

ข้ันตอนแรกนำภาพสีเข้าสู่ MATLAB โดยใช้ฟังก์ช่ัน imread ในการเรียกภาพ ภาพ 3(a) ต่อมาแสดง
ค่าสีของภาพ โดยใช้ฟังก์ช่ัน colorbar ภาพ 3(b) จากนั้นกำหนดค่าสีตามวัตถุที่ต้องการนับ ภาพ 3(c) และเมื่อ
ได้ค่าสีของวัตถุแล้วแปลงภาพสีเป็นภาพขาวดำ โดยใช้ฟังก์ช่ัน im2bw ภาพ 3(d) และในข้ันตอนต่อมาทำการ
ทดสอบการนับวัตถุเพื่อตรวจสอบวัตถุว่าสามารถนับได้หรือไม่ ภาพ 3(e) และในข้ันตอนสุดท้ายทำการวนลูป
นับวัตถุเพื่อตรวจนับวัตถุว่ามีจำนวนเท่าไร ภาพ 3(f) 

(3) การตรวจนับจำนวนวัตถุจากรัศมีของวัตถุ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

ภาพ 4 การตรวจนบัจำนวนวัตถุจากรัศมีของวัตถุ  

(a) (c) (b) 

(e) (d) (f) 

(a) (c) (b) 
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ข้ันตอนแรกนำเข้าภาพสี โดยใช้ฟังก์ช่ัน imread ภาพ 4(a) ต่อมาแปลงภาพสีเป็นภาพสีเทา โดยใช้ 
rgb2gray เนื่องจากภาพสีเทาจะทำให้สามารถระบุขอบเขตของวัตถุได้ชัดข้ึน ภาพ 4(b) และในข้ันตอนสุดท้าย
กำหนดรัศมีต่ำสุด-สูงสุดของวัตถุเพื่อทำการนับวัตถุจากรัศมี ภาพ 4(c) 

2.2 การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ 

 2.2.1 การแปลงนามสกุลไฟล์ภาพจาก TFF เป็น PNG 
เนื่องจากผลลัพธ์ของกระบวนการโฟโตแกรมเมตรีจะได้ภาพออร์โธ และ แบบจำลองพื้นผิวดิจิตอล 

โดยจะมีนามสกุลไฟล์ภาพเป็น TFF และไฟล์ภาพทั้งสองมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำภาพเข้าสู่ 
โปรแกรม MATLAB ได้ จึงได้ทำการแปลงนามสกุลไฟล์ภาพจาก TFF ไปเป็น PNG และได้ลดขนาดภาพลงใน
โปรแกรม ArcMap 

2.2.2 การพัฒนาอลักอริทึม่เพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติ 

 

ภาพ 5 ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับทั้ง 4 ช้ันข้อมูลเพื่อเป็นปจัจัยนำเข้าในการประมวลผล 

ภาพ 5 เป็นผลของการพัฒนาอัลกอริทึ่มในตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติ ในข้ันตอนนี้เป็นการ
ทดลองกับข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ โดยได้มีการดัดแปลงพัฒนาอัลกอริทึ่มเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ซึ่งการพัฒนาอัลกอริทึ่มนั้นพบว่าการใช้งานตัวกรองหรือฟิลเตอร์กับภาพด้วยฟังก์ช่ัน imfilter 
นั้น ส่งผลทำให้การตรวจวัดจำนวนต้นไม้ดีข้ึน ได้ทดลองกำหนดขนาดหน้าต่างของตัวกรองหรือ windowSize 
การทดลองได้แบ่งข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ 4 ช้ันข้อมูล คือ ภาพ 5(a) ภาพออร์โธสวนมะนาว จ.สุโขทัย ภาพ 
5(b)แบบจำลองพื้นผิวดิจิตอล สวนมะนาว จ.สุโขทัย ภาพ 5(c) ภาพออร์โธสวนมะนาว จ.พิษณุโลก และ ภาพ 
5(d) แบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข สวนมะนาว จ.พิษณุโลก เพื่อให้ทราบถึงความถูกต้องของข้อมูลทั้ง 4 ช้ันข้อมูล  

2.2.3 พัฒนาหน้าต่างแสดงผล GUI MATLAB 
อัลกอริที่ได้พัฒนาอัลกอริทึ่มใน MATLAB นั้นมีความซับซ้อนซึ่งไม่เหมาะต่อการใช้งานของกลุ่มบุคคล

ทั่วไป ทำให้คณะผู้วิจัยได้พัฒนา GUI (Graphical User Interface) ข้ึนมาดังภาพ 6 ซึ่งจะประกอบไปด้วย
หน้าต่างสำหรับแสดงภาพถ่ายทางอากาศทั้ง 4 ส่วนที่ได้จากการประมวลผลในแต่ละข้ันตอนที่ได้พัฒนาข้ึนมา 
โดยมีในส่วนของ Processing ที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะกำหนดค่าพารามิเตอร์เพื่อทดสอบค่าความอ่อนไหวหรือ 
sensitivity เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสกัดและตรวจนับต้นไม้ผลในแต่ละภาพที่ต้องการได้  

(a) (c) (b) (d) 
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ภาพ 6 หน้าต่างแสดงผล GUI MATLAB 
 2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิคกับข้อมูลที่ได้นบัจริงจากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา 

การตรวจสอบความถูกต้องในการประมาณค่าจะใช้วิธีทางสถิติด้วยการหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สัมบูรณ์ (Mean Absolute Error; MAE) และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ย(Root 
Mean Square Error; RMSE) ดังสองสมการด้านล่าง 

 
โดยที่   
  Estimated value = จำนวนไม้ผลจากการตรวจนับอัตโนมตัิ  
  Observed value = จำนวนไมผ้ลจากการตรวจนบัจริง 
  MAE = ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์  
  RMSE = ค่ารากทีส่องของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองเฉลี่ย  
  n = จำนวนข้อมลูทัง้หมด 

ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
1. ผลการศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติจากข้อมูล google 

map 
ตาราง 2 ผลการศึกษาและพฒันาวิธีการตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติจากข้อมลู google map 

  
 

ร้อยละความถูกต้อง 
  

 1. การตรวจนับจำนวน
วัตถุ 

จากขอบเขตของวัตถุ 

2. การตรวจนับจำนวน
วัตถุ 

จากค่าสีของวัตถุ 

3. การตรวจนับจำนวน
วัตถุ 

จากรัศมีของวัตถุ 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

orange 72% 78% 88% 79% 
durian 77% 73% 87% 79% 
ร้อยละ
เฉลี่ย 

75% 76% 88%   
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จากตาราง 2 ผลการศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึ่มตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติจากข้อมูล google 
map จะพบว่าร้อยละความถูกต้องของเทคนิคที่ 1,2 และ 3 คือ 75%,76% และ 88% ตามลำดับ และผลลัพธ์
ของเทคนิคที่ 3 มีร้อยละความถูกต้องมากที่สดุ รองลงมาคือ เทคนิคที่ 2 และเทคนิคที่ 1 มีร้อยละความถูกต้อง
น้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของอลักอริการที่พัฒนาข้ึน พร้อมร้อยละความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์เกิน 70% แม้ว่าเทคนิคที่ 1 และ 2 จะมีร้อยละความถูกต้องน้อย แต่ความสามารถใน
การแยกสัญญาณยังคงอยู่ในระดับดี 

2. ผลการพัฒนาอัลกอริทึม่เพือ่การตรวจนบัจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมลูภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ 
ตาราง 3 ผลการพัฒนาอัลกอรทิึ่มเพื่อการตรวจนบัจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมลูภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับ 

ร้อยละความถูกต้อง  
Area Data 1. การตรวจนับ

จำนวนวัตถุ 
จากขอบเขตของ

วัตถุ 

2. การตรวจนับ
จำนวนวัตถุ 

จากค่าสีของวัตถุ 

3. การตรวจนับ
จำนวนวัตถุ 

จากรัศมีของวัตถุ 

ร้อย
ละ

เฉลี่ย 

สวนมะนาว 
สุโขทัย 

lemon 
(RGB) 

77% 69% 90% 79% 

สวนมะนาว 
สุโขทัย 

lemon 
(DSM) 

86% 98% 99% 94% 

สวนมะนาว 
พิษณุโลก 

lemon 
(RGB) 

51% 72% 78% 67% 

สวนมะนาว 
พิษณุโลก 

lemon 
(DSM) 

80% 78% 99% 86% 

ร้อยละเฉลีย่  74% 79% 92%  
จากตาราง 3 ผลการพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่าย

จากอากาศยานไร้คนขับ พบว่าร้อยละความถูกต้องของเทคนิคที่ 1,2,3 คือ 74%,79% และ 92% ตามลำดับ 
พบว่าเทคนิคที่ 3 ให้ค่าความถูกต้องในแต่ละการทดลองมากที่สุด โดยที่การนำ DSM มาใช้จำแนกทำให้
สามารถแยกต้นไม้ผลออกจากพื้นหลังได้ง่ายข้ึน เนื่องจากมีความแตกต่างของความสูงอย่างชัดเจน ส่วนการใช้
ภาพออร์โธอย่างเดียวยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากพื้นที่สวนมีค่าสีของพื้นหลังใกล้เคียงกับค่าสีของทรงพุ่มจะทำ
ให้อัลกอริทึ่มไม่สามารถแยกพื้นหลังออกได้ ทำให้การสร้างเส้นขอบของวัตถุที่ใช้ canny มีความผิดพลาด  

ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับงานของ Dilek (2018)[3] ที่ได้พัฒนาอัลกอริทึ่มในการตรวจวัดจำนวนต้น
มะนาวจากข้อมูลภาพอากาศยานไร้คนขับซึ่งพบว่าค่าความถูกต้องของการตรวจนับจำนวนต้นมะนาวที่ใช้
ข้อมูลจาก DSM มีมากกว่าการใช้ภาพออร์โธ 
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สรุปผลการศึกษา 
การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลแบบอัตโนมัติด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้

คนขับของ สวนมะนาว จ.สุโขทัย และสวนมะนาว จ.พิษณุโลก โดยการประมวลผลโฟโตแกรมเมตรี ด้วย
โปรแกรม Pix4Dmapper เพื่อให้ได้ ภาพออร์โธ และภาพแบบจำลองพื้นผิวดิจิตอล DSM แล้วทำการ
ประมวลผลภาพดิจิตทัล ด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติ สรุปผลดังนี้ 

1. การพัฒนาอัลกอริทึ่มเพื่อตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติจากข้อมูลภาพ Google เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาอัลกอริทึ่มในภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนั้น พบว่าค่าความถูกต้องในการตรวจนับยังมีค่าที่ต่ำ 
เนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลภาพอย่างเดียวในการจำแนกพื้นหลังกับทรงพุ่มของต้นไม้ 

2. อัลกอริทึ่มที่ถูกพัฒนาเพื่อการตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้คนขับมีร้อยละความถูกต้องเฉลีย่สูงเมื่อเทียบกับภาพ Google เนื่องจากมีการพัฒนาโค้ดเพิ่มเติม
และยังนำข้อมูล DSM เข้ามาประกอบในการช่วยจำแนกพื้นหลังภาพกับทรงพุ่ม ทำให้มีการตรวจนับจำนวนไม้
ผลอัตโนมัติที่ดีข้ึน 
 อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดบางประการ โดยพบว่าหากภาพที่ใช้ในการจำแนกมีลักษณะทรงพุ่มที่ไม่
ชัดเจน หรือพื้นดินมีวัชพืชปกคลุม จะส่งผลให้การตรวจนับจำนวนไม้ผลอัตโนมัติผิดพลาด หากมีการใช้
เซนเซอร์ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ร่วมกับช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนจะทำให้การจำแนกทรงพุ่มของพืชสวน
กับพื้นดินน้ันมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ เจ้าของสวนมะนาว จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก นายดํารงณ์ พรมมี และ นายประเสริฐ 

เรืองฉาย ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ในการเข้าถ่ายพื้นที่ ศึกษาโดย UAV นอกจากนั้น  ขอขอบคุณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์ซอฟต์แวร์ MATLAB ในการศึกษาครั้งนี้ 
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การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดท่ีส่งผลกระทบต่อทัศนคติชุมชนด้วยแบบจ าลอง 
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บทคัดย่อ 

             น่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดในประเทศ แต่ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ป่า
ไม้ถูกแผ้วถางเพื่อท าการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่งผลท าให้พื้นที่ป่าไม้ลดน้อยลง อ าเภอปัวถือเป็นหนึ่งอ าเภอที่
ได้รับผลกระทบนี้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปลูกข้าวโพดด้วยวิธีการจ าแนกเชิงวัตถุ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อทัศนคติชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ด้วยแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด จากนั้นท าการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดด้วยแบบจ าลอง MOLUSCE ผลการศึกษาพบว่าปีพ.ศ. 2560 มีพื้นที่
ปลูกข้าวโพดมากที่สุด ส่วนปีพ.ศ. 2540 มีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้สูงสุด ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด ส่วนผลการคาดการณ์การขยายตัวของพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดใน 50 ปีข้างหน้าพบว่าในปีพ.ศ. 2560-2610 มีแนวโน้มว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้น 31.63% ส่วน
พื้นที่ป่าธรรมชาติ มีแนวโน้มลดลง 45.54% ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยแหล่งน้ า และแบบจ าลองภูมิ
ประเทศเชิงเลขมาใช้ในการคาดการณ์เท่าน้ัน ดังนั้นหากมีการน าปัจจัยอื่นๆเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์จะท าให้
แบบจ าลองมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
ค าส าคัญ: การจ าแนกเชิงวัตถุ, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, แบบจ าลอง MOLUSCE 
 

Abstract 
 Nan province is one of the provinces with the largest forest area in the country, but 
forests have been recently cleared for cultivation of monoculture, resulting in reducing the areas. 
Pua District is considered as one of the affected districts. Therefore, this study focuses on land 
use changes that result from changes in corn plantations using Object-based classification and 
analyzes the effects of the changes using 100 sets of questionnaires. To predict the changes in 
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corn planting areas, the MOLUSCE model was used. The results showed that since 1997 corn 
fields was expanded most in 2017. The result of the questionnaire analysis showed that corn 
plantation area changes affected to the people in the area at a high level. The environment 
aspect is considered to be the most affect to those people. The projected growth of corn 
plantations by the MOLUSCE model over the next 50 years from 2017 to 2610 show that corn 
plantation would be likely to increase by 31.63%, while the natural forest area would be likely 
to decrease by 45.54%. In this study, water source and DEM factors were subjectively used to 
drive the model. Therefore, if other factors are added to the analysis, the result would be more 
accurate. 
Keywords: Object-based, Land use change,  MOLUSCE model 
 

บทน า 

           ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงจากปีพ.ศ. 2557-2559 ถึงร้อยละ 0.02 ต่อปี โดยภูมิภาคที่มี
พื้นที่ป่าที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุดคือภาคเหนือ ลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 0.24 (มูลนิธิ
สืบนาคะเสถียร, 2562) [4] จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรปา่ไม้มากทีสุ่ดในประเทศ แต่เมื่อไม่นาน
มานี้พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่านถูกแผ้วถางเผาท าลายเพื่อการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของการปลูกข้าวโพด ท าให้เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวโพดมากเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ โดยอ าเภอปัว เป็นอีก
หนึ่งอ าเภอในจังหวัดน่านที่มีการแผ้วถางป่าเพื่อท าการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด โดย
เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารขนาดใหญ่ของประเทศได้มีการท าเกษตรพันธะสัญญา
กับเกษตรกรในอ าเภอปัว (เขมรัฐ และสิทธิดล, 2560) [1] ส่งผลท าให้พื้นที่ปลูกข้าวโพดขยายตัวมากข้ึน อัตรา
การท าลายป่าเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว (บริษัท ป่าสาละ, 2561) [3] 
           ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการส ารวจข้อมูลจากระยะไกลเข้ามาช่วยประเมินและคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งข้อมูลจากการ
ส ารวจระยะไกลเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ได้สัมผัสสิ่งต่างๆเหล่าน้ันโดยตรง (เชาวลิต ศิลปะทอง, 2558) [2] 
สามารถน าข้อมูลนี้มาตรวจสอบการขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพด รวมถึงการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนั้นแบบจ าลองทางด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเป็น
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการศึกษาเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งในปัจจุบันมีการน า
แบบจ าลอง MOLUSCE (Modules for Land Use Change Evaluation) มาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินอย่างแพร่หลาย ซึ่งในต่างประเทศมีผู้ศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินโดยใช้แบบจ าลอง MOLUSCE อย่างแพร่หลาย เช่น Eniola Damilola Ashaolu (2019) [5] ได้ใช้
แบบจ าลอง MOLUSCE ศึกษาการประเมินรูปแบบการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่คลุมดินในพื้นที่ลุ่มน้ า  
Osun ประเทศไนจีเรีย  
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           การศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ าลอง MOLUSCE เพื่อใช้คาดการณ์แนวโน้มการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนจัดการการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืนและ
เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังได้เก็บแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวโพดในพื้นที่ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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           จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้จ าแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัยกระบวนการจ าแนกเชิงวัตถุ (Object-based 
classification) และการตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนกด้วยภาพ Google Earth จากนั้นน าผลที่ได้จาก
การตรวจสอบความถูกต้องมาท าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปีแต่ละปี เมื่อได้ผลการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละปีเรียบร้อยแล้ว ท าการสร้างแบบจ าลองแนวโน้มคาดการณ์การ
ขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอีก 50 ปีข้างหน้า จากแบบจ าลอง MOLUSCE และท าการลงพื้นที่สอบถาม
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
ภาพที่ 2 แผนที่พ้ืนที่ศึกษา 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน (ภาพท่ี 2) 
2. การเตรียมข้อมูล 

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ตารางที่ 1 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ล าดับ ข้อมูล / อุปกรณ์ ประเภท แหล่งที่มา / คุณสมบัติ 
1 ภาพดาวเทียม Raster -  https://earthexplorer.usgs.gov/ 
2 ขอบเขตข้อมูลจังหวัด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน Vector - กรมการปกครอง 
3 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน Vector - กรมพัฒนาที่ดิน 
4 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

Lenovo ldeaPad Z475 
Hardware - NVIDIA GeForce GT/3.47 GB  

- RAM 4 GB 
5 eCognition Software -  โปรแกรมที่ใช้ในการท า Classification วิธีการเชิงวัตถุ  
6 ArcGIS V.10.3 Software -  โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
7 SPSS Software - โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
8 Quantum GIS (QGIS) Software -  โปรแกรมประเภทจัดการข้อมูล GIS  
9 MOLUSCE plug-in - แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

2.2 ข้อมูลและการเก็บรวบรวม 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลดาวเทียม Landsat-5 และ Landsat-8  

โดยเลือกช่วงวัน/เวลาในการบันทึกภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ในปีพ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 
และพ.ศ. 2560 ส่วนในปีพ.ศ. 2562 จะใช้ช่วงวัน/เวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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2.3 การจัดท าแบบสอบถาม 
2.3.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
ประชากร : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้แทนชุมชน  เจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล พ่อค้าคนกลางและสหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 100 คน 
กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ส าหรับการเลือกตัวอย่างนั้นได้ใช้วิธีแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และเนื่องจากไม่สามารถทราบขนาด
ประชากรที่แน่นอนในอนาคตได้ จึงได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1953) [6] (สมการท่ี 1) 

 
สมการท่ี 1 การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ไม่ทราบขนาดด้วยสูตรของ Cochran, ปรับปรงุโดยผู้วิจัย, 2562. 

2.3.2 การจัดท าแบบสอบถาม 
การจัดท าแบบสอบถามจะเป็นลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ประกอบด้วย ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
คุณภาพชีวิต โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด 
(1) และคะแนนที่ตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน จะน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าได้รับผลกระทบมากน้อย
เพียงไร โดยก าหนดช่วงช้ันคะแนนของระดับผลกระทบออกเป็น 5 ช่วงคะแนน คือ  

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 
2.4 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด จากแบบจ าลอง MOLUSCE 
การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด ด้วยแบบจ าลอง MOLUSCE มีการ

ด าเนินการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจ าลอง MOLUSCE และ 2) การ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2570, พ.ศ. 2580, พ.ศ. 2590, พ.ศ. 2600 และปี พ.ศ. 
2610 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรม eCognition 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การวัดระดบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลกูข้าวโพด 

ระดับผลกระทบน้อยทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 

ระดับผลกระทบน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59 

ระดับผลกระทบปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39 

ระดับผลกระทบมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19 

ระดับผลกระทบมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 

𝑛 =
𝑝 1 − 𝑝 𝑧2

𝐸2
 

 เม่ือ 𝑛 คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 𝑝 คือ สัดส่วนของประชากรที่ถูกสุ่ม (0.5) 
 𝑧 คือ ค่ามาตรฐานที่มีการแจกแจงปกติ ซึง่เปลี่ยนไปตามระดับความเช่ือม่ัน 
 𝐸 คือ สัดส่วนของความคาดเคลื่อนที่ย่อมเกิดข้ึนได้ (0.05) 
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3.1.1 ท าการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการน าภาพดาวเทียมในปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 
2550, พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2562 มาท าการจ าแนกเชิงวัตถุ และก าหนดช้ันข้อมูลในการจ าแนกออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ พื้นที่ข้าวโพด ป่าไม้ธรรมชาติ เมืองและสิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ไม้ยืนต้นผสม อื่นๆ และพื้นที่
ว่างเปล่า  

3.1.2 เมื่อท าการจ าแนกเชิงวัตถุเรียบร้อยแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนก 
เพื่อดูความคลาดเคลื่อนของการจ าแนกประเภทข้อมูลและดูค่าผลลัพธ์ตรวจสอบค่าความถูกต้องน าผลลัพธ์ที่ได้
จากการจ าแนกเชิงวัตถุ (ภาพท่ี 3) มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

ปีพ.ศ. 2540 ปีพ.ศ. 2550 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2562 

ภาพที่ 3 ผลการจ าแนกเชิงวัตถุ 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการค านวณผลกระทบจากการเปลี่ยน 
แปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดยใช้สถิติสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่
เพศ อายุ และข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด เป็นต้น และใช้สถิติเชิงอนุมานมาวิเคราะห์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก F-test   

3.3 การวิเคราะห์การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด จากแบบจ าลอง MOLUSCE  

 

 
ภาพที่ 4 วิธีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด จากแบบจ าลอง MOLUSCE 
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3.3.1 วิธีการวิเคราะห์การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากแบบจ าลอง MOLUSCE โดยใช้ 
โปรแกรม QGIS แบบจ าลอง MOLUSCE จะท าการคาดการณ์การใช้ที่ดินในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากปีสุดท้ายที่ท า
การจ าแนก แต่ถ้าก าหนด Number=2 แบบจ าลอง MOLUSCE จะท าการคาดการณ์การใช้ที่ดินในอีก 10 ปี
ข้างหน้านับจากปีสุดท้ายที่ก าหนดใน Input MOLUSCE จะท าการคาดการณ์การใช้ที่ดินในอีก 10 ปีข้างหน้านับ
จากปีสุดท้ายที่ก าหนดใน Input 

3.3.2 จากนั้นน าผลการคาดการณ์ที่ได้จากแบบจ าลอง MOLUSCE มาซ้อนทับกับผลที่ได้จาก
การจ าแนกเชิงวัตถุใน โปรแกรม eCognition มาท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง MOLUSCE โดยใช้
สูตรของ Congalton and Green (1997) [7]  
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน   

1.1 ผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2562 พื้นที่ข้าวโพดมีการเพิ่มข้ึนทุกๆปี โดยปี พ.ศ.
ที่มีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดคือปี พ.ศ. 2562 โดยมีพื้นที่ข้าวโพดเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.52 รองลงมา
คือปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 20.47 พ.ศ. 2550 ร้อยละ 17.72 และพ.ศ. 2540 ร้อยละ 9.80 ตามล าดับ  
2. ผลการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

2.1 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินพบว่าปี พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2560, 
พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 
2562 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ รองลองมาคือพื้นที่ข้าวโพด ส่วนในปี พ.ศ. 
2540 กับ พ.ศ. 2562 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ข้าวโพด รองลองมาคือพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 

  
ภาพที่ 5 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ดินของพ้ืนที่ข้าวโพด ภาพที่ 6 แผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนที่ดินของพ้ืนที่ป่าไม้ 

จากภาพที่ 5-6 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในแต่ละช่วงปีพ.ศ.ระหว่างพื้นที่
ป่าไม้ธรรมชาติกับพื้นที่ข้าวโพด พบว่าในปี พ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2562 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ 
พื้นที่ข้าวโพด 31.83%  ป ีพ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2560 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 
38.89%  ป ีพ.ศ. 2540 กับ พ.ศ. 2550 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 43.90% ปี
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พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ. 2562 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 38.60% และในปี พ.ศ.
2560 กับ พ.ศ. 2562 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ 25.63% 
3. ผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด  

3.1 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นแบบจ าลองภูมิประเทศ
เชิงเลข ซึ่งตรงข้ามกับพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติที่มีการลดลงทุกๆปี โดยในปี พ.ศ. 2570 พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติลดลงร้อย
ละ 61.17 ต่อมาในปี พ.ศ. 2580 มีพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติลดลง ร้อยละ 59.34, 57.57, 56.21 และ 54.61 
ตามล าดับ โดยพบว่าในพื้นที่ต าบลอวน มีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในทุกๆปี เนื่องมาจากมีระดับ
หน้าดิน/ความสูงที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพด ท าให้มีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด  

 
ภาพที่ 7 แผนภูมิการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูก
ข้าวโพด เมื่อก าหนดปัจจัยเป็นแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข 

 
ภาพที่ 8 แผนที่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด เมื่อก าหนด
ปัจจัยเป็นแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข 

3.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นแหล่งน้ านั้นพบว่าการ
คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนาคตอีก 50 ปี พื้นที่ข้าวโพดจะเพิ่มข้ึนทุกๆปี โดยในปี พ.ศ. 2570 มีพื้นที่
ข้าวโพดเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.94 ต่อมาในปี พ.ศ. 2580 มีพื้นที่ข้าวโพดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 19.98, 20.01, 20.09 
และร้อยละ 20.46 ตามล าดับ ซึ่งตรงข้ามกับพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติที่มีการลดลงทุกๆปี โดยในปี พ.ศ.2570 พื้นที่
ป่าไม้ธรรมชาติลดลงร้อยละ 59.90 ต่อมาในปี พ.ศ. 2580 ลดลงอีกร้อยละ 59.84, 59.69, 58.58 และร้อยละ 
57.40 ตามล าดับ   โดยพบว่าต าบลภูคามีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในทุกๆปี เนื่องมาจาก
ต าบลภูคาเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าน่าน และเป็นต้นก าเนินของแม่น้ าหลายๆสายในอ าเภอปัว ท าให้ต าบลภูคามี
การเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ า และมีน้ าใช้เพียงพอต่อการท าการเกษตร 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 เมื่อพิจารณา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นรายด้าน พบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
5% โดยมีค่าเฉลี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 3.89 รองลงมาได้แก่ ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปลูกข้าวโพด  

พื้นท่ีข้าวโพด พื้นท่ีป่าไม้ธรรมชาติ 
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โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเท่ากับ 3.63 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉลี่ยค่าเท่ากับ 
3.27 และ 2.87 ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับผลกระทบ 
ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.63 0.60 มาก 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ   2.87 0.93 ปานกลาง 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3.89 0.66 มาก 
ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 3.27 0.45 ปานกลาง 
รวมผลกระทบทุกด้าน 13.66 2.64 มาก 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของ
ประชาชนในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งการศึกษามุ่งเน้นในการหาพื้นที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินแต่ละประเภท เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด อีกทั้งศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนาคต พบว่าผลการ
จ าแนกเชิงวัตถุจากการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมด้วยการจ าแนกเชิงวัตถุในปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ข้าวโพดร้อยละ 
9.80 ปี พ.ศ. 2550 มีพื้นที่ข้าวโพดร้อยละ 17.62 ปี พ.ศ.2560 มีพื้นที่ข้าวโพดร้อยละ 20.47 และปี  พ.ศ. 
2562 มีพื้นที่ข้าวโพดร้อยละ 25.51 ส่วนผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2540 
ถึงปีพ.ศ.  2562 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีขนาดพื้นที่ลดลงโดยมีการขยายตัวของพื้นที่ข้าวโพดเพิ่มข้ึน
แทน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด
พบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลกูข้าวโพด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มาก
ที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านคุณภาพชีวิตและด้านเศรษฐกิจ และผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านอาชีพ และรายได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดนอกจากนั้นผล
การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ในปี  พ.ศ. 2570, 2580, 
2590, 2600 และพ.ศ. 2610 เมื่อก าหนดปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นแหล่งน้ า และ
แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข ผลปรากฏว่าทั้งสองปัจจัยมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด แต่
ปัจจัยแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลขมีผลมากกว่าปัจจัยแหล่งน้ า และผลการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง เท่ากับ ร้อยละ 54.00 เนื่องจาก 1) ภาพดาวเทียมที่ใช้ในการจ าแนกมีความละเอียดไม่พอเพราะ
ในการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ภาพดาวเทียม Landsat ความละเอียด 30 เมตร ในการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทั้งนี้หากมีการใช้ภาพดาวเทียม Sentinel ความละเอียด 10 เมตร ในการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินอาจจะ
ได้ผลที่ดีกว่า 2) ปัจจัยแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลขและแหล่งน้ า ที่ใช้เป็นตัวแปรในการก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด อาจไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ข้าวโพดมากนัก ซึ่งทั้งนี้ หากมีการน า
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ลักษณะกลุ่มดิน เส้นทางคมนาคม หรือ
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นโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย จะท าให้แบบจ าลองที่ออกมามี
ความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
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การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อจ าแนกการขยายตัวของเมือง  
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมือง 

Land Surface Temperature Estimation for Classifying Urban Expansion: 
A Case Study of Mueang ChiangMai District and Suburbs 

นิติ เอี่ยมช่ืน1*, ไกรวี  อ่อนลอ้ม1   
Niti Iamchuen1*, Kraivee Onlom1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวเพื่อจ าแนกการขยายตัวของเมือง  กรณีศึกษาอ าเภอเมือง
เชียงใหม่และชานเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่าอุณหภูมิพื้นผิวของอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และชาน
เมือง ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5  ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวมท้ังส้ิน 12 ปี และ 2) จ าแนกการ
ขยายตัวของเมืองโดยใช้ข้อมูลการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว เพื่อดูการขยายตัวของเมือง ด้วยการเลือกตัวแทนค่า
อุณหภูมิพื้นผิว พื้นท่ีชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าอุณหภูมิพื้นผิวจากการจ าแนก
การขยายตัวของเมืองตามค่าขีดแบ่งของอุณหภูมิในแต่ละปี พบว่า พื้นท่ีชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง มีพื้นท่ีประมาณ 
112.1058 113.3154 114.8049 116.4663 119.3679 122.7285 125.4699 127.9431 133.4916 133.9461 
133.9893 และ 136.0332 ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ โดยในระยะเวลา 12 ปี มีอัตราการขยายตัวของพื้นท่ีชุมชน
รวมถึงส่ิงปลูกสร้างเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี 
ค าส าคัญ: การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว, ปรากฏการณ์เกาะความร้อน, การขยายตัวของเมือง 

 
Abstract 

The study of land surface temperature estimation for classifying urban expansion: a case 
study of Mueang ChiangMai district and Suburbs. The objectives of the study are to 1) study the 
surface temperature values of Mueang District, Chiang Mai Province and Suburbs. With the 
Landsat 5 satellite data for the year 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and the Landsat 8 data for 
the year 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018, for a total of 12 years, and 2) classifying urban 
growth using Surface temperature estimation To see the growth of the city By choosing a 
surface temperature representative at the community area, including buildings. The results 
showed that Surface temperature values from the classification of urban expansion according to 
the temperature threshold each year, found that the community area, including buildings an 
area of approximately 112.1058 113.3154 114.8049 116.4663 119.3679 122.7285 125.4699 
127.9431 133.4916 133.9461 133.9893 and 136.0332 square kilometers. In the period of 13 
years, the rate of expansion of community areas including buildings increased every year. 
Keyword: Land surface temperature estimation, urban heat island, urban expansion  
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บทน า 
  อุณหภูมิโลกเฉล่ียมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลต่อการ
ด ารงของส่ิงมีชีวิตท้ังทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด
จากสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลง เช่น ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนท่ี
ลดลง และการแปรปรวนของฤดูกาล เป็นต้น ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามภาวะโลกร้อนท่ียัง
ไม่สามารถความคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฐภพ นิ่มปิติวัน และคณะ, 2553) [1] 
 การย้ายถ่ินฐานทางประชากรศาสตร์เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
ระดับครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบท้ังทางบวก และทางลบจากการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกในครอบครัว ตาม
แนวคิดทฤษฎีท่ีว่าด้วยปัจจัยต้นทาง - ปลายทาง - อุปสรรคแทรกกลางในการย้ายถิ่นฐาน (Everett s.lee, 2509) 
[2] ในระดับปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการย้ายถ่ินฐาน การย้ายถ่ินฐานของประเทศ
ไทยได้มีการย้ายถิ่นฐานจากพื้นท่ีชนบทสู่พื้นท่ีเมืองด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน (วสวัตต์ิ สุติญญามณี, 2558) [3] การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 
 1) ศึกษาค่าอุณหภูมิพื้นผิวของอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และชานเมือง ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปี พ.ศ. 2556 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวมท้ังส้ิน 12 ปี 
 2) จ าแนกการขยายตัวของเมืองโดยใช้ข้อมูลการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว ด้วยการสุ่มจุดตัวอย่างในแต่
ละประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเภทชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของเมือง  
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 
 1.1 ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
 พื้นท่ีศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมืองล้อมรอบอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ
ไปด้วย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริน อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสารภี และ
อ าเภอหางดง 

 
ภาพท่ี 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมืองลอ้มรอบ จังหวัดเชียงใหม ่
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 เมื่อ 
  ค่าการแผ่รงัสีเชิงสเปกตรัม 

  ค่า Radiance_Multiplicative_Band_10,11 จากข้อมูลอธิบายข้อมูล 

  ค่าดิจิตอลเชิงเลขของแต่ละจุดภาพ 
  ค่า Radiance_Additive_Band_10,11 จากข้อมูลอธิบายข้อมูล 
 

 
  

เมื่อ 

  อุณหภูมิสัมบูรณ์ หน่วยองศาเซลเซียส 
  ค่าการแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม 

  ค่าคงทีค่วามแปรผันที่ 1 ของดาวเทียมจากค าอธิบายข้อมูล 

  ค่าคงทีค่วามแปรผันที่ 2 ของดาวเทียมจากค าอธิบายข้อมูล 
 

1.2 การรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของดาวเทียม Landsat 5 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ต้ังแต่ ปี 
พ.ศ. 2550 – 2554 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2556 – 
2562 ดังนี้ 
  (1) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคล่ืนสีแดง 
  (2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 
  (3) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อน 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature : LST) เป็นการค านวณอุณหภูมิพื้นผิว
จากภาพดาวเทียม โดยค านวณจากช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อนของส่ิงปกคลุมดินท้ังส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและ
ธรรมชาติสร้างขึ้น (ไกรวี อ่อนล้อม, 2561) [4] 

 2.1 การแปลงค่าเชิงตัวเลขในแต่ละจุดภาพเป็นค่าการแผ่รังสีเชิงสปกตรัม (สมการที่ 1)  

สมการที่ 1 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

 2.2 การค านวณอุณหภูมิสัมบูรณ์หน่วยองศาเซลเซียสจากการแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม 
การค านวณอุณหภูมิพื้นผิวสัมบูรณ์หน่วยองศาเซลเซียสเป็นการน าข้อมูลค่าการแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม ผ่าน

กระบวนการแปลงค่าเชิงตัวเลข ผลลัพธ์ที่ได้คือ อุณหภูมิ ณ ช้ันบรรยากาศ หน่วยองศาเซลเซียส (สมการที่ 2) 

สมการที่ 2 การค านวณอุณหภูมิสัมบูรณห์น่วยองศาเซลเซียส 
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เมื่อ 
   ค่าดัชนีพืชพรรณ 
   ภาพดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 
   ภาพดาวเทียมช่วงคลื่นสีแดง 
 

 

  

เมื่อ 
   สัดส่วนของพืชที่ปกคลุมดิน 
   ค่าดัชนีพืชพรรณ 
  ค่าสูงสุดของดัชนีพืชพรรณ 
  ค่าต่ าสุดของดัชนีพืชพรรณ 
 

 
  

เมื่อ 
   ค่าการแผ่รังสีพื้นผิวดิน 
   สัดส่วนค่าดัชนีพืชพรรณที่ปกคลุมดิน 
   ค่าการแผ่รังสีของดิน ( 0.004 ) 
   ค่าการแผ่รังสีของพชื ( 0.986 ) 
 
 
 

2.3 การค านวณค่าดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ  
 การค านวณค่าดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index : NDVI) 
ค่าการสะท้อนสัดส่วนของพืชท่ีปกคลุมพื้นผิวโลกโดยจากการค านวณทางคณิตศาสตร์ของช่วงคล่ืนสีแดงและช่วง
คล่ืนอินฟราเรดใกล้ จะได้มาซึ่งค่าท่ีอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 พื้นท่ีท่ีมีพืชปกคลุมหนาแน่นจะมีค่าข้าใกล้ 1 และพื้นท่ีท่ี
ไม่ใช่พืชพรรณหรือมีพื้นท่ีโล่งปกคลุมจะมีค่าเข้าใกล้ -1 (สมการที่ 3) 

สมการที่ 3 การค านวณค่าดัชนีความแตกต่างของพชืพรรณแบบ Normalized 

 2.4 การหาสัดส่วนของพืชท่ีปกคลุมดิน (สมการที่ 4) 

สมการที่ 4 การหาสัดส่อนค่าดัชนีพืชพรรณที่ปกคลุมดิน 
 
 2.5 การค านวณค่าการแผ่รังสีพื้นผิวดิน (สมการที่ 5) 

สมการที่ 5 การค านวณค่าการแผ่รังสพีื้นผิวดิน 

  

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

278



 
  

เมื่อ 
  ค่าการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด า 

  ค่าคงทีข่องพลงัค์ ( 6.626 * 10-34 )  
  ค่าคงทีค่วามเร็วแสง ( 2.998 * 108 )  

  ค่าคงทีข่องโบลต์ซมันน์ ( 1.3806 * 10-23 )  
 
 
 

 

  

เมือ่ 
  ค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

 ค่าอุณหภูมิสัมบูรณ์ หน่วยองศาเซลเซียส 
  ภาพดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนที่ท าการค านวณ 
  ค่าการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด า 
  ค่าการแผ่รังสีพื้นผิวดิน 
 
 
 

 

  

เมื่อ 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบปกติ 

  เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องที่ต้องการของแผนที่โดยรวม (0 – 100) 

  100 -  
  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (0 – 100) 

  ขนาดของตัวอย่าง 
 
 

2.6 การค านวณค่าการแผ่รังสีของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด า (สมการที่ 6) 

สมการที่ 6 การค านวณค่าการแผ่รังสขีองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวตัถุด า 

2.7 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว (สมการที่ 7) 

สมการที่ 7 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

2.8 การค านวณขนาดตัวอย่างบนพื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม 
การค านวณขนาดตัวอย่างบนพื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม (Sample size 

based on binomial distribution probability theory) เป็นการเลือกขนาดของตัวอย่าง (N) ใช้ส าหรับในการ
ประเมินความถูกต้องของภาพถ่ายความละเอียดสูงบนพื้นท่ีศึกษาฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นการแจกแจงแบบ
ทวินาม (Katherine Fitzpatrick-Lins, 2524) [5] (สมการที่ 8) 

สมการที่ 8 การค านวณขนาดตัวอย่างบนพื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม 
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 ในการศึกษานี้ได้ท าการเลือกความเช่ือมั่นแบบสองทางเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า Z มีค่าเท่ากับ 2 
(1.96) จากตารางความเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบปกติ ได้ก าหนดความถูกต้องท่ีต้องการเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ และ
ความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึ้นได้เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ จ านวนของขนาดตัวอย่างท่ีต้องการใช้ในการส ารวจท่ีให้ผล
ลัพธ์น่าเช่ือถือเท่ากับ 256 ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวความคิด 

 
ผลการทดลอง 
 การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวจากการค านวณ ณ อ าเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมือง มีค่าอุณหภูมิพื้นผิว 
ปี พ.ศ. 2550 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 22.8 – 39.5 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2551 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 22.5 – 
36.0 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2552 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 22.1 – 37.7 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2553 มีอุณหภูมิ
พื้นผิวเท่ากับ 21.8 – 37.6 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2554 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 21.5 – 34.4 องศาเซลเซียส ปี 
พ.ศ. 2556 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 21.3 – 39.5 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2557 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 21.5 – 
33.9 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2558 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 20.1 – 37.5 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิ
พื้นผิวเท่ากับ 20.7 – 39.3 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2560 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 19.6 – 38.2 องศาเซลเซียส ปี 
พ.ศ. 2561 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 23.7 – 33.2 องศาเซลเซียส และ ปี พ.ศ. 2562 มีอุณหภูมิพื้นผิวเท่ากับ 20.8 
– 37.2 องศาเซลเซียส  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเตรยีม

ข้อมูล111 การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

ค้นหาจังหวัดที่มีการเปลี่ ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินสูงด้วยการส ารวจด้วย Google 

Earth pro ในช่วงระเวลา 12 ป ีย้อนหลัง 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
ศึกษาด้วยการค านวณขนาดของตัวอย่างบน
พื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจก
แจงแบบทวินาม 

การก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 

ดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554 และ ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556 - 2562 

การประมาณค่าอุณหภูมิพ้ืนผิว 

- การแปลงค่าเชิงตัวตัวเลขเป็นค่าการแผ่
รังสีเชิงสปกตรัม 

- การค านวณอุณหภูมิสัมบูรณ์ 
- การค านวณค่าความแตกต่างของดัชนี
พืชพรรณ 

- การหาสัดส่วนค่าดัชนีพืชพรรณที่ปก
คลุมดิน 

- การค านวณค่าการแผ่รังสีพื้นผิวดิน 

- การค านวณค่าการแผ่รังสีของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด า 

- การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

การจ าแนกการขยายตัวของเมือง 

- ค านวณหาค่าขีดแบ่งอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่ชุมชน
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง 

- จ าแนกอุณหภูมิพื้นผิวตามค่าขีดแบ่ง 

ผลลัพธ์พื้นที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการ
จ าแนกอุณหภูมิพื้นผิวตามค่าขีดแบ่ง ปี พ.ศ. 2550 – 
2554 และ ปี พ.ศ. 2556 - 2562 
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 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีศึกษาด้วยการค านวณขนาดตัวอย่างบนพื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นของ
การแจกแจงแบบทวินามได้มีขนาดเท่ากับ 256 จุดตัวอย่าง ด้วยท าการเปรียบเทียมข้อมูลจาก Google Earth pro 
เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง ณ ต าแหน่งส่ิงปลูกสร้าง (ภาพที่ 3) และเปรียบเทียบข้อมูลค่าอุณหภูมิพื้นผิวท่ี
ได้จากผลการศึกษา (ภาพที่ 4) 

  
(ภาพท่ี 3) จุดตัวอย่างเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายความละเอียดสูง (Google Earth pro) 

  
(ภาพท่ี 4) จุดตัวอย่างเทียบกับข้อมูลค่าอุณหภูมิพื้นผิว 

 การจ าแนกการขยายตัวของเมืองด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่า
อุณหภูมิพื้นผิวของชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้างจากตัวอย่างมีค่าขีดแบ่งของอุณหภูมิ ปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 37.5 
องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 29.5 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 28.7 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ.
2553 เท่ากับ 28.4 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 26.3 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 30.0 องศา
เซลเซียส ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 32.4 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 31.2 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2559 
เท่ากับ 31.8 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 30.4 องศาเซลเซียส ปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 26.4 องศาเซลเซียส 
และ ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 30.3 องศาเซลเซียส  
 ค่าอุณหภูมิพื้นผิวจากการจ าแนกการขยายตัวของเมืองตามค่าขีดแบ่งของอุณหภูมิในแต่ละปี พบว่า พื้นท่ี
ชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2550 มีพื้นท่ีประมาณ 112.1058 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2551 มีพื้นท่ี
ประมาณ 113.3154 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2552 มีพื้นท่ีประมาณ 114.8049 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2553 มี
พื้นท่ีประมาณ 116.4663 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2554 มีพื้นท่ีประมาณ 119.3679 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 
2556 มีพื้นท่ีประมาณ 122.7285 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2557 มีพื้นท่ีประมาณ 125.4699 ตารางกิโลเมตร ปี 
พ.ศ. 2558 มีพื้นท่ีประมาณ 127.9431 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2559 มีพื้นท่ีประมาณ 133.4916 ตารางกิโลเมตร 
ปี พ.ศ. 2560 มีพื้นท่ีประมาณ 133.9461 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นท่ีประมาณ 133.9893 ตาราง
กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีประมาณ 136.0332 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 5) 
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(ภาพท่ี 5) การขยายตัวของพื้นที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการจ าแนกการขยายตัวของเมืองอ าเภอเมืองเชียงใหม่และชานเมือง มีการเพิ่มขึ้นของชุมชนรวมถึงส่ิง
ปลูกสร้างตลอดระยะเวลา 12 ปี ท่ีผ่านมา โดยปี พ.ศ. 2550 มีพื้นท่ีประมาณ 112.1058 ตารางกิโลเมตร และปี 
พ.ศ. 2562 มีพื้นท่ีประมาณ 136.0332 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของชุมชนรวมถึงส่ิงปลูกสร้างในทุก ๆ ปี 
การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อนซึ่งมีความละเอียดปาน
กลาง ท าให้การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวมีความถูกต้องน้อยในพื้นท่ีมีความปะปนหลากหลายชนิดท้ั งพื้นท่ีส่ิง
ปลูกสร้าง พื้นท่ีพืชพรรณ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด หรือพื้นท่ีแหล่งน้ า ท าให้การค านวณผสมอุณหภูมิท้ัง 4 อย่างอิงจากพื้นท่ี
มากท่ีสุดส่งผลเกิดความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งพื้นท่ีท่ีได้จากการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวมี
ขอบเขตอยู่ท่ี 900 ตารางเมตร จากการค านวณทางคณิตศาสตร์หลากหลายสมการ การใช้ข้อมูลเก่าและความ
ละเอียดต่ าในการวิเคราะห์อาจเกิดความคลาดเคล่ือนต่อการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิว การค านวณเพื่อหาค่า
อุณหภูมิพื้นผิวมีหลากหลายปัจจัยท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมเพื่อหาผลการวิเคราะห์ท่ีตอบโจทย์ท่ีงานวิ จัยท่ี
เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนพื้นผิว 
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The development of virtual tourism for an indoor heritage building                                              
using Close-range photogrammetry 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีผู้พิการที่มีปัญหาในการเดินทางเป็นจ านวนมาก จากข้อจ ากัด
ดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวด้วยตนเอง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ที่สนใจผ่านการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงของภายในอาคารโบราณสถาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาคารโบราณไว้ในรูปแบบดิจิทัล 
โดยงานวิจัยนี้มีพื้นที่การศึกษาคือ ภายในอาคารของโบสถ์ วัดนาทราย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการ
เก็บข้อมูลภาพถ่ายด้วยกล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) และใช้เทคนิคการส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ส าหรับภายใน
อาคารโบราณสถานเพื่อน าไปสร้างแบบจ าลองสามมิติ จากนั้นน าแบบจ าลองสามมิติที่ได้ไปสร้างภาพเสมือนจริงและรับชมด้วย
แว่นตาเสมือนจริง (VR) ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผลลัพธ์งานวิจัยนี้ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
30 คน โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยของความพึงพอใจทั้งหมดเท่ากับ 3.54 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถน าไป
สร้างภาพเสมือนจริงส าหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ อันเป็นแนวทางในการเข้าถึงแหล่งโบราณสถานได้
อย่างง่ายและสะดวก 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองภายใน อาคารโบราณสถาน การส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ การท่องเที่ยวแบบเสมือน 
 

Abstract 
 Nowadays, Thailand is entering an ageing society and there are many the disabled who may have 
problems with travelling.  It causes limitations of self- travelling.  This research aims to support tourism for the 
elderly, the disabled and the interesting person of an indoor historic building through virtual reality (VR) in tourism. 
Moreover, it can be utilised for the conservation of heritage buildings in terms of digital format. The study area in 
this research is an indoor monastery of Wat Nasine, Lomkao district in Phetchabun province. Methodologically, a 
digital single-lens reflex (DSLR) camera was used to collect images for close-range photogrammetric approach in 
order to create an indoor, 3D-model of heritage building.  Then, virtual reality of an indoor, 3D-model heritage 
building was performed with VR Glasses and a smart-phone.  The results have assessed the satisfaction of users 
through surveying from 30 people. It shows that the average total score of all satisfaction is 3.54 of 5. Therefore, 
this research can be applied to reconstruct an indoor, 3D model for historic buildings.  Also, the virtual reality of 
an indoor historic building can promote tourism for the elderly and the disabled.  Finally, the accessibility of an 
indoor heritage building can be performed easily and conveniently. 
Keywords: An indoor-model, Heritage building, Close-range photogrammetry, Virtual tourism 
 

 

 

 

บทน า 
แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดจากความรู้ ภูมิปัญญา สติปัญญา

และความเช่ียวชาญที่สามารถบ่งบอกถึง ผู้คน หมู่บ้าน เมืองและประเทศชาติของบรรพชน จนตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งแหล่ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหลายทั้งมวลจึงมีคุณค่าทางจิตใจในแง่ของความเป็นมาของชาติเป็นอย่างมาก  (โครงการ
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2516) [1] และเนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามที่มีต่อแหล่งโบราณสถาน มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้ง
จากภัยตามธรรมชาติ อาทิ วาตภัย อุทกภัย และอีกหนึ่งปัจจัยคือจากน้ ามือของมนุษย์ที่ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สมบัติของ
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ชาติ เป็นต้น การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งโบราณสถานจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก จากแนวโน้มของแต่ละสังคมทั่วโลกก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งยังมีผู้พิการที่มีปัญหาด้านการเดินทางเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถาน เนื่องจากผู้พิการและผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ มักจะมีปัญหาในการเดินทางจากข้อจ ากัดด้านสุขภาพ และแหล่งโบราณสถานส่วนใหญ่อาจยังไม่มีการจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้ดีพอ ดังนั้นการสร้างข้อมูลเสมือนจริงเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งทีม่ีความส าคัญและจ าเป็นเป็นอย่างมาก  

การส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ (Close-range Photogrammetry) เป็นงานที่ต้องการวัดความละเอียดสูง ควรที่
จะมีกระบวนการที่สามารถวัดขนาดได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง วิธีการรังวัดขนาดด้วยการถ่ายภาพระยะใกล้จึงเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ควรศึกษา เนื่องจากกล้องดิจิตอลที่มีขายในปัจจุบันมีราคาที่ถูกลง พร้อมกับความละเอียดในการถ่ายภาพที่สูงขึ้น  
(ชาติชาย ไวยสุระสิงห์, 2545) [2] อีกทั้งการสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งมีขั้นตอนการท างานบนเครื่องมือของเกมยูนิตี (Unity) 
ควบคู่กับอุปกรณ์แว่นตาเพื่อสร้างแอพพลิเคช่ันเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) ที่สามารถมองเห็นและเปิดเผยคุณสมบัติ
มรดกทางวัฒนธรรมผ่านทางดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลสามมิติที่ได้รับจากเครื่องมือเลเซอร์สแกนเนอร์ (Laser scanner) และการ
ส ารวจด้วยภาพถ่าย เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของวิธีการสร้างแบบจ าลองเสมือนจริง (VR)  (Fernández-Palacios et al., 
2016) [3]  

ดังนั้นการสร้างแบบจ าลองสามมิติภายในอาคารโบราณสถาน โดยใช้การส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ เนื่องจากการ
ส ารวจด้วยภาพถ่ายเป็นวิธีที่มีความสะดวก และใช้ต้นทุนต่ า โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ และกล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวแบบ
ดิจิทัล (DSLR) ในการเก็บข้อมูลภาพถ่าย  จากนั้นน าแบบจ าลองสามมิติที่ ได้ไปสร้างภาพเสมือนจริงภายในอาคาร
โบราณสถาน และใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart-phone) ควบคู่ไปกับแว่นตาเสมือนจริง (VR Glasses) ในการรับชม
ภาพเสมือนจริง  

ในงานวิจัยนี้จึงได้น าการส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจ าลองภายในอาคาร  โดยใช้
โปรแกรมเอจิซอฟต์ โฟโตสแกน (Agisoft PhotoScan) และน าแบบจ าลองที่ได้ไปสร้างภาพเสมือนจริง (VR) ผ่านทางเว็บไซต์ส
เก็ตแฟ็บ (Sketchfab) และการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) จัดท าแบบจ าลองสามมิติ และภาพเสมือนจริงภายในอาคารโบราณสถาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

2) เป็นแนวทางในการท าแบบจ าลองสามมิติภายในอาคาร และการท าภาพเสมือนจริง (VR) ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อน าไป
ต่อยอดในด้านต่าง ๆ 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัยทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.1 อุปกรณ์ ได้แก่ กล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล (DSLR) ส าหรับเก็บข้อมูลภาพถ่าย 
1.2 ซอฟท์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมเอจิซอฟต์ โฟโตสแกน (Agisoft PhotoScan) ส าหรับสร้างแบบจ าลอง

สามมิติ โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) ส าหรับแก้ไขแบบจ าลองสามมิติและเว็บไซต์สเก็ตแฟ็บ (Sketchfab) ส าหรับสร้าง
ภาพเสมือนจริง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1 ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองสามมิติและการท าภาพเสมือนจริง (VR) 
Farid Esmaeili at el. (2013) [4] ได้ท าการใช้ช้ินส่วนติดบนก าแพงส าหรับการวัด (Marker) ตามการทดลองส าหรบั

ระยะ 1 เมตร จากวัตถุ จากนั้นเพิ่มเป็น 2 มิลลิเมตร เป็นการเพิ่มมิติไปยังเป้าหมาย 14 และ 16 มิลลิเมตร ได้ถูกน ามาใช้ 
เป้าหมาย 16 มิลลิเมตร ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะ 80 เมตร จากกล้อง) และเป้าหมาย 14 มิลลิเมตร ตั้งอยู่ 
ด้านบนของผนังดิน (ระยะ 60 เมตร จากกล้อง) เพื่อเปรียบเทียบและวัดขนาดให้มีความสอดคล้อง ตามพารามิเตอร์ของกล้อง 
ตามสัดส่วนของวัตถุ ในขั้นตอนการออกแบบ เครือข่ายและท าเลของเป้าหมาย  ขั้นตอนตามข้อจ ากัดของโครงการและ
พิจารณาด้วยการครอบคลุมจ านวนเป้าหมายและการเบนเข้าหากันของที่ตั้งกล้อง เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของพื้นที่ภาพและความ
เสถียรของเครือข่าย เพื่อให้ได้ความถูกต้องตามที่ต้องการ โดยมีเง่ือนไขกับแนวคิดที่ซ้ าซ้อนกันมากเกินไป (เพิ่มท่ีตั้งกล้องในแต่
ละที่ตั้ง) ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี ้

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการถ่ายภาพส าหรับแบบจ าลองสามมิติ (Farid Esmaeili at el., 2013) [4] 

          2.2 วางแผนการถ่ายภาพภายในอาคารเพื่อน ามาท าแบบจ าลอง ดังภาพที่ 3 

 

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของการสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพถ่าย ดังนั้นจึงควรมีภาพซ้อนทับกันเพียงพอในชุดข้อมูล ใน
กรณีถ่ายภาพทางอากาศ ความต้องการในการซ้อนทับดังน้ี 60% ของด้านข้าง และ 80% ของด้านหน้าเป็นอย่างน้อย (Agisoft, 
2006) [5]  

2.3 การลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลภาพโดยวิธีการส ารวจระยะใกล้ (Close-Range Photogrammetry) เพื่อท า
แบบจ าลองภายในโบสถ์ของวัดนาทราย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. การประมวลผล 

3.1 น าข้อมูลภาพที่ได้มาประมวลผลในโปรแกรมเอจิซอฟต์ โฟโตสแกน (Agisoft PhotoScan) เพื่อท าแบบจ าลอง
ภายในโบราณสถาน โดยน ารูปภาพมาประมวลผลโดยใช้กระบวนการท างานดังนี้ 1) การจัดเรียงรูปภาพ 2) การเพิ่มจ านวน
กลุ่มจุด (Point cloud) 3) การสร้างแบบจ าลองพื้นผิวและ 4) น าพื้นสีของภาพมาใส่ในแบบจ าลองสามมิติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ดัง
แสดงในภาพที่ 4 และ 5 ดังนี ้

 

ภาพที่ 3 แผนการถ่ายภาพ (Agisoft, 2006) [5] 
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ภาพที่ 4 ผลลัพธ์ด้านข้างที่ได้จากการประมวลผล ภาพที่ 5 ผลลัพธ์ด้านบนท่ีได้จากการประมวลผล 

    3.2 น าแบบจ าลองสามมิติมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีความถูกต้อง สวยงาม ด้วยโปรแกรมเอจิซอฟต์ โฟโต
สแกน (Agisoft PhotoScan) และเบลนเดอร์ (Blender)  ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7 ตามล าดับดังนี ้

  
ภาพที่ 6 ผลลัพธ์ที่ไดจ้าการแกไ้ขด้วย Agisoft PhotoScan ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการแกไ้ข 

3.3 หลังจากได้แบบจ าลองสามมติิที่ท าการแก้ไขแล้ว ก็จะน ามาอัปโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์เว็บไซต์สเกต็
แฟ็บ (Sketchfab) โดยท าการปรบัแต่ง ขนาด แสง สี และมุมมองภาพเสมือนของแบบจ าลอง ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 
ตามล าดับดังนี ้

  
ภาพที่ 8 ผลลัพธ์จากการปรับแกแ้สง ภาพที่ 9 ผลลัพธ์จากการตั้งค่าสดัส่วนการมอง 

 ภาพเสมือน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การแสดงผลภาพเสมือนจริงภายในโบสถ์ของวัดนาทราย อ าเภอหลม่เก่า จังหวัดเพชรบรูณ์ แสดงผลภาพเสมือนจริง

ด้วยอุปกรณส์มาร์ทโฟน (ภาพที่ 10) ผ่านแอพพลิเคชั่นสเกต็แฟ็บ (Sketchfab) ในรูปแบบเสมือนจริง (VR) โดยใช้ควบคู่กับ
แว่นตาเสมือนจริง (VR glass) ดังภาพที่ 11 ดังนี้ 

 

                   

 

 
ภาพที่ 11 แว่นตาเสมือนจริง (VR glass) ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน 

โดยงานวิจัยนี้ได้ท าการประเมินการแสดงผลภาพเสมือนจริงภายในโบสถ์ของวัดนาทราย ด้วยแบบประเมินความพึง
พอใจจ านวน 30 คน โดยมีการผลสรุปใน 3 ส่วน ดังนี้  

1. ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป  
1.1 เพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 1) หญิงจ านวน 17 คน และ 2) ชายจ านวน 13 คน 
1.2 อายุ แบ่งเป็นช่วงอายุออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1) 20-30 ปี จ านวน 22 คน 2) 41-50 ป ีจ านวน  

1 คน และ 3) 51 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน 
1.3 ระดับการศึกษา แบ่งระดับการศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 1) ต่ ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  

4 คน 2) ปริญญาตรี จ านวน 22 คน และ 3) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน 
1.4 อาชีพ แบ่งกลุ่มอาชีพเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 1) นิสิต/นักศึกษา จ านวน 22 คน 2) ข้าราชการ จ านวน 4 คน 3) ธุรกิจ

ส่วนตัว จ านวน 1 คน และ 4) อื่น ๆ จ านวน 3 คน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน แบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน 

ดังตารางที่ 1 นี ้
  

ภาพที่ 10 การเปิดภาพเสมือนจรงิผ่านสมาร์ทโฟน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจรวม 3.54 
ความเหมาะสมของขนาดแบบจ าลอง 3.70 
รายละเอียดต่าง ๆ ของแบบจ าลอง 3.27 
ความสมบรูณ์ของแบบจ าลอง 3.57 
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการรับชม 3.20 
เพิ่มแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 3.50 
สามารถน าไปต่อยอด และใช้ในงานอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน 3.97 

3. ปัญหาของการแสดงผลภาพเสมือนจริงภายในโบสถ์ของวัดนาทราย 
 3.1 ข้อจ ากัดด้านความละเอียดของแบบจ าลองสามมิต ิ
 3.2 แว่นตาเสมือนจริงจะลดความละเอียดของแบบจ าลอง  
 3.3 ปัญหาสายตาของผู้สูงอาย ุ

นอกจากนี้หากมีการเพิ่มแสงสว่างภายในอาคารโบราณสถาน ก่อนเริ่มการเก็บข้อมูลภาพถ่าย จะสามารถท าให้
จิตรกรรมฝาผนัง และรายละเอียดต่าง ๆ ในอาคารโบราณสถาน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการมองภาพเสมือนจริง ใน
งานวิจัยนี้ หากต้องการเคลื่อนย้ายต าแหน่งในการมองภาพ จะต้องท าการถอด สมาร์ทโฟน ออกมาจากแว่นตาเสมือนจริง
เสียก่อน จึงจะสามารถย้ายต าแหน่งในการมองได้ ดังนั้นควรจะสามารถย้ายต าแหน่งในการรับชมได้เอง ด้วยการเ ดินชม
ภาพเสมือนจริง โดยใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  
 
สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลภาพถ่ายภายในโบสถ์ของวัดนาทราย อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นน า
ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้มาประมวลผลในโปรแกรมเอจิซอฟต์ โฟโตสแกน (Agisoft PhotoScan) เพื่อสร้างเป็นแบบจ าลองสามมิติ 
หลังจากนั้นจะน าแบบจ าลองสามมิติที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสวยงาม ด้วยโปรแกรม เบลนเดอร์ 
(Blender)  จากนั้นน าแบบจ าลองสามมิติที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปสร้างภาพเสมือนจริงด้วยเว็บไซต์ เว็บไซต์สเก็ต
แฟ็บ (Sketchfab) จากนั้นรับชมภาพเสมือนจริงด้วยสมาร์ทโฟน ควบคู่ไปกับแว่นตาเสมือนจริงและจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของการแสดงผลภาพเสมือนจริงภายในโบสถ์ของวัดนาทราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ผลลัพธ์เป็นคะแนน
รวมเฉลี่ย 3.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนั้นงานวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้การสร้างแบบจ าลองสามมิติภายใน
อาคารโบราณสถานด้วยการส ารวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ เพื่อน าไปสร้างภาพเสมือนจริงส าหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ อันเป็นแนวทางในการเข้าถึงแหล่งโบราณสถานได้อย่างง่ายและสะดวก  

 
เอกสารอ้างอิง 
[1] โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน. (2516). สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ : การอนรุักษ์โบราณสถาน และ

โบราณวัตถุ. 16, 56-62. 
[2] ชาติชาย ไวยสุระสิงห์. 2545. การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกลส้ าหรับการวดัละเอียดสูง. ปริญญา

นิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  
[3] Fernández-Palacios, B. J., Morabito, D., & Remondino, F. (2017). Access to complex reality-based 3D 

models using virtual reality solutions. Journal of cultural heritage, 23, 40-48. 
[4] Esmaeili, F., Varshosaz, M., & Saadatseresht, M. (2013). Displacement measurement of soil nail walls 

using close range photogrammetry. Procedia Engineering, 54, 516-524. 
[5] Agisoft (2006). Image Capture Tips: Equipment and Shooting Scenarios. Retrieved March 19, 2019, from 

https://www.agisoft.com/support/tips-tricks/. 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

288



   

 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ลอบ  

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน 
The Study of land use change on The Mae Lob basin in Doi Pha Muang Wildlife 

Sanctuary Lamphun Province  
 ภัควีร์ วรรณกุล 

 Pakkawee Wannagoon 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ลอบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
ดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน ภายในช่วง 16 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT – 7 TM ในช ่วงปี พ.ศ. 2546 และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT - 8               
ปี พ.ศ. 2562 และการนำมาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 
GIS) เป็นเครื่องมือในการรวบรวม เก็บบันทึก และวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
 ลุ่มน้ำแม่ลอบ มีราษฎรอาศัยอยู่ คือ หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 และหมู่ที ่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน ครอบคุมพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 78.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48 ,971.60 ไร่ มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร และท่ีอยู่อาศัยในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A และ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการ
ใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นแหล้งต้นน้ำลำธาร และควร
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดิน และน้ำ เพ่ือให้พ้ืนที่ลุ่มน้ำ
แม่ลอบสามารถใช้ประโยชน์และมีการพัฒนาที่ยิ่งยืนขึ้นในอนาคต 
คำสำคัญ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง , ต้นน้ำลำธาร , ลุ่มน้ำแม่ลอบ 
 

Abstract 
 The study of land use change Mae Lob Basin Area In Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, 
Lamphun province, Within the 16 years between the year 2003 and the year 2019, using the 
data from the satellite images LANDSAT-7 TM during the year 2003 and the satellite images 
LANDSAT - 8 year 2019 and the implementation Geographic Information System (GIS) is a tool 
for collecting, storing, and analyzing in order to create a database in GIS. And is information 
for river basin management planning 
 Mae Lob Basin There are people living in the village, Village No. 4, Village No. 5 and 
Village No. 6, Mae Tha Subdistrict, Mae Tha District, Lamphun Province. Covering a basin of 
approximately 78.35 square kilometers or approximately 48,971.60 rai, agricultural land is 
used. And housing in the watershed class 1A and No. 2 in accordance with the Cabinet's 
resolution Which is not properly utilized in accordance with the principles of soil and water 
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conservation that should be preserved as a stream source And should set criteria Land use 
conditions To be correct in accordance with the principles of soil and water conservation for 
the Mae Lob River Basin to be able to use and have a more sustainable development in the 
future. 
Key words : Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary, Watershed Stream, Mae Lob Basin 

บทนำ 
 ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ ่มน้ำปิง โดยเฉพาะดิน น้ำ และป่าไม้ กำลัง
ประสบ กับภาวะวิกฤต เนื่องจากการใช้ทรัพยากรในลุ่มน้ำต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง และปราศจากการจัดการ
อย่างเหมาะสม ทรัพยากรป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลาย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม      
ตามศักยภาพก่อให้เกิดปัญหาดินเสื ่อมโทรม  เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง  ทำให้                    
การทำการเกษตรไม่ได้ให้ผลผลิตเท่าที่ควร จากที่น้ำพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารมีปริมาณ และระยะเวลาการไหลที่ไม่
เหมาะสม ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมใน ฤดูฝน ภัยแล้งในฤดูแล้ง และปัญหาหนักขณะนี้คือ เกิดภาวะโลกร้อน      
ซึ่งเป็นผลจากการทำลายลักษณะทางนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่ต้นน้าลำธาร  
 การบุกรุกและทำลายแหล่งต้นน้า การชะล้างพังทลาย ของดิน จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงสัตว์ป่า ดังนั้น จึงได้ท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ เพื่อศึกษาหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
ของลุ่มน้ำแม่ลอบตลอดจนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับให้เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารของลุ่ม
น้ำแม่ลอบ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำที่เหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการศึกษาถึงความเป็นมาของการใช้ที่ดินในอดีต 
กับสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน และเชื่อมโยงไปถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่  นั้นๆ โดย
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) มาใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพราะเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกบริเวณเดียวกันในช่วงเวลาที่ ต่างกัน มาแปล
ตีความด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งสามารถแสดงการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินใน แต่ละช่วงเวลาได้ และ
ใช ้ระบบสารสนเทศภ ูม ิศาสตร์  (Geographic Information System : GIS) เพ ื ่อทำการว ิ เคราะห ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื ่อใช้คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้        
ในอนาคต ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ     
ให้เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
1. วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1.1 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่ลอบ  
 1.2 เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่ลอบ 
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2. ขอบเขตการศึกษา 
 2.1. ลุ่มน้ำแม่ลอบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำ     
แม่ทา มีพื้นที่ประมาณ 78.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,971.60 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ บ้านห้วยฮ่อม
นอก หมู่ที่ 4 , บ้านห้วยฮ่อมใน หมู่ที่ 5 และบ้านขุนก๋อง หมู่ที่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ทั้ง 3 หมู่บ้านเป็นชุมชนชาติพันธุ์ ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (โป่ว) [1] 

 
ภาพที ่1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตบริเวณ 

3. ขั้นตอนการศึกษา 
3.1 รวบรวม นำเข้า และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้ำแม่ลอบ  
3.2 จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่ลอบ โดยใช้

ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-7 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562  
  3.2.1 จำแนกประเภทข้อมูล (image classification) แปลตีความภาพถ่ายจากดาวเทียม  
ด้วยสายตาโดยการจำแนกด้วยคอมพิวเตอร์จะใช้จำแนกพื้นที่แบบกำกับดูแล (supervised classification) 
มาช่วยจำแนกเพื่อให้สะดวกต่อการจำแนกด้วยสายตาเพราะการจำแนกด้วยสายตาต้องอาศัยความสามารถ
ของผู้ทำการแปล หากมีความรู้หรือคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ด้วยแล้ว จะทำให้การแปลภาพมีความถูกต้อง
และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังนำข้อมูลภาพดาวเทียมจาก Google Earth มาช่วยในการแปลตีความอีกทางหนึ่ง 
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เพื่อจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ  
  3.2.2 สำรวจและเก็บข้อมูลภาคพ้ืนดิน (ground check) เพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีที่ทำการแปลให้
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยแสดงลักษณะพ้ืนที่จริงกับภาพถ่ายดาวเทียม 
4. ผลการศึกษา 

 จากการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-7 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 และ
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยสายตาโดยการจำแนกด้วยคอมพิวเตอร์       
จะใช้จำแนกพ้ืนที่แบบกำกับดูแล (supervised classification) ร่วมกับสำรวจพื้นที่เพ่ือเก็บพิกัดพ้ืนที่ตัวอย่าง 
ดังตารางที่ 1 สามารถจำแนกการดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อยู่อาศัย/
สิ่งกอ่สร้าง ดังภาพที่ 2 ตารางที่ 2  
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการสำรวจพื้นที่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ลำดับ
ที ่

พิกัด X พิกัด Y ประเภท
การใช้

ประโยชน์
ที่ดิน 

ข้อมูลภาพดาวเทียม 
พ.ศ. 2546  

ข้อมูลภาพดาวเทียม 
พ.ศ. 2562 

ภาพถ่าย 
พ้ืนที่จริง 

1 499711 2010986 เกษตรกรรม 

   

2 498586 2011476 เกษตรกรรม 

   

3 498139 2014124 ที่อยู่อาศัย 

   

4 500910 2010238 เกษตรกรรม 

   

5 499374 2012885 เกษตรกรรม 

   

6 499535 2013005 ที่อยู่อาศัย 
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        การใช้ประโยชน์พ้ืนที ่ปี พ.ศ. 2546         การใช้ประโยชน์พ้ืนที ่ปี พ.ศ. 2562  

 
ภาพที่ 2 ผลการแปลความหมายการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 

 4.1 จากการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-7 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 พบว่า พื้นทีท่ัง้สิ้น 
ประมาณ 78.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,971.60 ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า คิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ 65.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.43  ของพื ้นที ่ทั ้งหมด และลำดับต่อมาเป็นพื ้นที่
เกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งสวน และไร่เกษตรชนิดต่าง ๆ ประมาณ 10.67 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 8.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน ประมาณ 1.91 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 1.50 ของพื ้นที ่ทั ้งหมด และเป็นพื ้นที่อื ่น ๆ ประมาณ 0.12 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.09 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 จำแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที ่การแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-7  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 
 

ประเภทพื้นที่ ตร.กม. ไร ่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 65.65 41,040.93 83.79 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 10.67 6,662.95 13.62 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 1.97 1,195.38 2.44 
อ่ืน ๆ 0.12 72.34 0.15 

รวม 78.35 48,971.60 100 

 
 4.2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคง
เป็นพื้นทีป่่า คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 70.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.32 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และลำดับ
ต่อมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งสวน และไร่เกษตรชนิดต่าง ๆ ประมาณ 6.04 ตาราง
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กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชน ประมาณ 1.68 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จำแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที ่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ประเภทพื้นที่ ตร.กม. ไร ่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 70.63 44,147.50 90.15 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 6.04 3,771.00 7.71 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 1.68 1,053.10 2.14 

รวม 78.35 48,971.60 100 
 4.3 เมื่อนำข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ในช่วงเวลา      
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 พบว่าพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ลอบมีการการเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็น
จำนวน 70.63 ตารางกิโลเมตร จากเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีเพียง 65.65 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นถึง 4.98 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.36  
 ในส่วนที่ลำดับต่อมาคือพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่สวน และไร่ ลดลงค่อนข้างมากเช่นกัน เหลือเพียง 
6.04 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 จากเดิมที่มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 10.67 ตารางกิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดพ้ืนทีล่งทั้งสิ้น 4.63 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.91  
 ในส่วนพื้นที่อยู่อาศัย ลดลงเพียงเล็กน้อย จากเดิม เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีพื้นที่อยู่อาศัย 1.91 ตาราง
กิโลเมตร แต่ปี พ.ศ. 2562 เหลือพื้นที่อยู่อาศัยเพียง 1.68 ตารางกิโลเมตร ลดลงถึงจากเดิม 0.23 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.30 และพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีเนื้อท่ีจากเดิมเม่ือปี พ.ศ. 2546 มีพ้ืนที่อ่ืนๆ 0.12 ตาราง
กิโลเมตร แต่ปี พ.ศ. 2562 ไม่พบว่ามีพ้ืนที่อ่ืนๆ อยู่เลย คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.15 ดังตารางที่ 4    
ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 – 2562 

 

ประเภทพื้นที่ 
2546 2562 การ

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)  ตร.กม. ไร ่ ร้อยละ  ตร.กม. ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ป่า 65.65 41,040.93 83.79 70.63 44,147.50 90.15  +6.36 
พื้นที่เกษตรกรรม 10.67 6,662.95 13.62 6.04 3,771.00 7.71 -5.91 
พื้นที่อยู่อาศัย 1.91 1,195.38 2.44 1.68 1,053.10 2.14 -0.30 
อ่ืน ๆ 0.12 72.34 0.15 0.00 0.00 0.00 -0.15 
รวม 78.35 48,971.60 100.00 78.35 48,971.60 100.00   
(+ หมายถึง การเปลีย่นแปลงขนาดพื้นท่ีในลักษณะเพิ่มจำนวนข้ึน) 
(- หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นท่ีในลักษณะลดจำนวนลง) 
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ตารางท่ี 6 การแสดงความถูกต้องของการจำแนกข้อมูล  
 

 4.4 การประเมินค่าความถูกต้อง (Accuracy Assessment) และตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม
(Classification Accuracy) โดยการสุ่มตัวอย่างของแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ด ินบนข้อมูลภาพ
ดาวเทียมกับผลการตรวจสอบภาคพื้นดินโดยสร้างตารางประเมินความถูกต้อง เพื่อคำนวณความถูกต้อง
โดยรวมด้วยวิธีการวิเคราะห์ตารางความคลาดเคลื่อน (Error Matrix) และค่าดัชนีแคปป้า (Kappa Statistics) 
โดยสามารถคำนวณดังนี้ [2] ดังตารางที่ 5 และ 6 

ตารางท่ี 5 การแสดงความถูกต้องของการจำแนกข้อมูล  
  Landsat - 7   

north_ml_49 A F U M ผลรวมทั้งหมด 
A 8 0  2  0 10 
F 128 828 24  0 980 
U 3 1 4  0 8 
M 2 0  0  0  2 

ผลรวมทั้งหมด 141 829 30  0 1000 
Overall Accuracy  = 840/1000 = 84 %             
Overall Kappa Statistics = 0.9116    
 
    

  Landsat - 8   
north_ml_59 A F U ผลรวมทั้งหมด 

A 4 30 12 46 
F 17 864 67 948 
U 2 2 2 6 

ผลรวมทั้งหมด 23 896 81 1000 
Overall Accuracy   = 870/1000 = 87 %   
Overall Kappa Statistics = 0.9296  

 
5. สรุปผล และอภิปลาย 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่ลอบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
ดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น และการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านอื่น ๆ 
ลดลงเล็กน้อย เช่น การทำการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ อาจเกิดจากนโยบายของรัฐเรื่องของการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าที่เข้มงวดบังคับใช้ระเบียบ ข้อกฎหมายทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบจากเดิมที่พึ่งพาอาศัยพื้นที่ป่า ทำการเกษตรกรรม ไปประกอบอาชีพรับจ้าง มิได้สานต่อ
อาชีพของบรรพบุรุษ ที ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั ้งมีการย้ายถิ ่นฐานที่อยู ่อาศัยไปอยู ่บริเวณ
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงของการเพาะปลูก
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖o) พบว่าเกษตรกรส่วนมากไม่มีการตรวจวัดค่าคุณสมบัติของดินที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบผลได้อย่างทันท่วงที จ าเป็นต้องส่งตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการและทราบผลในอีก 3 -4 
เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะดินอาจเปลี่ยนคุณสมบัติ ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มมีเทคโนโลยีสมาท
ฟาร์มเข้ามาช่วยในด้านของภาคการเกษตรเพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพดินในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบเรียลไทม์ 
โดยได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบต้นแบบทั้งใน
ส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดด่าง และปริมาณธาตุอาหารในดิน 
โดยผลจากการตรวจสอบจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและแสดงผลบนเว็บในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ 
ตลอดจนระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลฟาร์มผ่านระบบ LINE Notification ในกรณีที่มีค่าสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม ระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี Wireless Sensor Network (WSN), Internet of 
Things (IoT)  และซอฟต์แวร์รหัสเปิดเชิงพ้ืนที่ (Free Open Source Software for Geospatial : FOSS4G) ซึ่ง
ระบบสามารถรองรับจ านวนอุปกรณ์ที่มีเพ่ิมในอนาคตได้ ผลการทดลองประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้เกษตรกรยังเข้าถึงอุปกรณ์ตรวจวัดต้นแบบในราคาที่ยอมรับได้ ในอนาคตสามารถลดต้นทุนของ
อุปกรณ์ต้นแบบ และยังต่อยอดในระบบอัจฉริยะกับพืชชนิดอื่นได้ 
ค าส าคัญ : เกษตรอัจฉริยะ,แอพพลิเคชั่น, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือน, ดิน 
 

Abstract 
According to the study, the major issue that effects on the field corn productivity in 

the planting period is found that most of the farmers do not measure the soil quality. In order 
to get the instant result, it is needed to have an experiment in a laboratory which takes at 
least 3-4 months to get the results.  This is not a good option due to the fact that the soil 
quality. In the present days, there is an application of smart farm technology in agriculture to 
reduce that mentioned issue. 
 This research aims to develops the real- time soil quality measuring and notifying 
system.  This study investigates of users’  problems and demands, analysis, and design of the 
model system software that is connected with temperature, humidity, and Potential of 
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Hydrogen ion sensors, and the amount of nutrient in soil.  The measurement results will be 
transferred to the server and presented through a web site in graphs and charts.  The system 
also notifies the farmers through LINE notification function within an appropriate environment.  
The developed system is based on wireless sensor network (WSN) , Internet of Things ( IoT) , 
and open coded software (FOSS4G), that supports the increasing tools in the future. The result 
of the system performance is found in the good level.   In addition, farmers can also access 
the model measurement tool in a reasonable price. It can reduce the cost of the model tool 
and adapt into other kinds of plants. 
Keywords  : Smart farm, Mobile Application, maize , Monitoring and Notification System, 
Soil  
 
 
บทน า 

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Think : IoT) ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลาย
อย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด จึงเป็นที่มาของค าว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ซึ่งได้
น าเทคโนโลยี RFID Sensors เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้น 
สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมหลักได้ เช่น การใช้เซ็นเซอร์วัดข้อมูลต่าง ๆ อย่าง เซ็นเซอร์ตรวจอากาศ 
(Weather Station) เซ็นเซอร์วัดดิน (Soil Sensor) เซ็นเซอร์ตรวจโรคพืช (Plant Disease Sensor) เซ็นเซอร์
ตรวจวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor) เป็นต้น เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถน ามาวางเป็นระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless Sensor Network) โดยน าไปติดตั้งหรือปล่อยในพ้ืนที่ไร่ เพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ความชื้น
ในดิน อุณหภูมิ ปริมาณแสง และสารเคมี เพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างแม่นย า [1] 
        เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เป็นการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล
(Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบ
ดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นวิทยาการที่ส าคัญที่หลายหน่วยงานได้น ามาพัฒนา
ประเทศในหลากหลายด้าน เช่น เกษตร การจราจรและการขนส่ง และ ภัยธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
        การเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming)  คือ การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับ
งานด้านการเกษตรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้นตั้งอยู่บนแนวคิด
ของการท าเกษตรสมัยใหม่ที่ เรียกว่า เกษตรแม่นย าสูง เป็นกลยุทธ์ในการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยท าให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่มากที่สุด รวมไป
ถึงเรื่องการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้
จะมีความแตกต่างกับฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงที่ การใช้ทรัพยากรนั้นท าได้อย่างแม่นย าและตรงต่อความต้องการ
ของพืชและสัตว์ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมาก
ที่สุดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสมาทฟาร์มเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามปัญหา
ภายในไร่เกษตรกรได้อย่างแม่นย า ลดระยะเวลาของเกษตรกรที่ไม่ต้องลงตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยตัวเองโดย
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ตรวจสอบจากฮาร์ดแวร์ โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ที่แสดงข้อมูลจากผลการวิเคราะห์จาก
เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในไร่เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการแก้ปัญหาภายในไร่ [1] 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณสมบัติของดินแบบ Real-
Time ส าหรับเฝ้าระวังและติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดูดซึม
จากธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากผิวดินบริเวณเพาะปลูกอาจะมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงหรือต่ า
จนเกินไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหาดินใน แปลงวิจัยโครงการการประเมินการเจริญเติบโตและสถานะไนโตรเจน
ส าหรับการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราในการผลิตข้าวโพดโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางและความเป็นไปได้ด้านเทคนิคที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการดังกล่าวได้ จากนั้นท าการร่างค าถามหลักของการวิจัย คือ ท าอย่างไรให้เกษตรกรสามารถทราบถึงสภาพ
ดินแต่ละจุดในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้สะดวกและรวดเร็ว ก าหนดแนวคิดและเป้าหมายของเขตของการ
วิจัย รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบ 
 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยแบบโครงสร้างเอ็มวีซี (Model View Controller : 
MVC)[5]โดยจะแยกส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพ่ือรองรับกับขนาดโค้ดที่มีการขยายต่อ และสามารถจัดการส่วนต่าง 
ๆ ได้ง่าย โดยแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1. ฐานข้อมูล (Database) คือ เป็นส่วนเก็บข้อมูลจาก Model และส่งข้อมูลให้กับส่วนมุมมอง 
2. ตัวแบบจ าลอง (Model)  คือ ส่วนที่เป็น Logic ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนส่งข้อมูลให้กับฐานข้อมูล 
3. มุมมอง (View)  คือ ส่วนที่คอยรับผลลัพธ์จากฐานข้อมูล เพ่ือแสดงหน้าตาให้ผู้ใช้งาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างเอ็มวีซี (Model View Controller : MVC) 
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พัฒนาระบบต้นแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ 

อุปกรณ์ต้นแบบหรือฮาร์ดแวร์ระบบ ได้ถูกออกแบบให้รองรับการท างานกับชุดเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในดิน ความชื้นในดิน ความเป็นกรดด่างในดิน และปริมาณธาตุอาหารในดิน เป็นต้น 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเกษตรกร ตัวอย่างเช่น เกษตรกรอาจต้องการวัดแค่ อุณหภูมิในดินอย่างเดียว ก็
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เป็นต้น โดยรูปที่ 2 แสดงการต่อวงจรเซนเซอร์อุปกรณ์ต้นแบบ 

รูปที่ 2 แสดงการต่อวงจรเซนเซอร์อุปกรณ์ต้นแบบ 
  

แหล่งพลังงานที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์ต้นแบบสามารถรองรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้
อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือโซล่าเซลล์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าพ้ืนที่ของเกษตรกรมี
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอยู่แล้ว อุปกรณ์ต้นแบบสามารถรองรับการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในบ้านได้ตามปกติผ่านหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดได้ใช้ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ wemos D1[3]  ซึ่งเป็นบอร์ดส าเร็จรูป
โดยภายในมีวงจรเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับอุปกรณ์ภายนอกได้ ถึงแม้จะมีช่องการเชื่อมต่อไม่มาก แต่ก็
สามารถน ามาใช้ส าหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรับการประมวลผลสัญญาณ
ข้อมูลที่ได้รับขากเซนเซอร์และสามารถรับส่งข้อมูลผ่าน esp8266 ที่ติดมาบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ง 
esp8266มีโมดูลWi-Fiติดตั้งมาด้วย ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับระบบเครือข่ายเพ่ือรับส่งข้อมูลผ่าน
โพรโตคอล 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

300



 

  เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์ wemos D1 เริ่มต้นการท างานจะมีลักษณะในการท างานเมื่อระบบ
เซ็นเซอร์ถูกเปิดใช้งานนั่นคือเป็นการเริ่มต้นการท างานของ
ระบบ ระบบจะท าการเปิดการท างานของพอร์ตซีเรียลของ
ตัวเซนเซอร์แต่ละชนิดที่ได้ท าการต่อวงจร เมื่อตัวเซนเซอร์มี
การเปิดการท างานนั่นคือการสั่งการให้ตัวเซ็นเซอร์เริ่มต้นการ
อ่านค่าตามแตเ่ซนเซอร์ชนิดนั้น ๆ โดยมีการก าหนดค าสั่งที่เป็น
ลักษณะของค าสั่งที่เป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดว่า ถ้าค าสั่งในการอ่าน
ค่าของตัวเซนเซอร์ได้อ่านค่าข้อมูลออกมา ให้ท าการหน่วงเวลา
ไว้เป็นเวลา1นาที แล้วจึงส่งค่าข้อมูลนั้นต่อไปยังฐานข้อมูล แต่
ถ้าหากการท างานของตัวเซนเซอร์ไม่มีการอ่านค่าข้อมูลสภาพ
ของดินให้ท าการย้อนกลับไปสู่กระบวนการอ่านค่าใหม่อีกครั้ง 
และถ้าตัวเซนเซอร์ได้อ่านค่าของข้อมูลออกมาแล้ว พบว่าค่า
อุณภูมิมากกว่า25 องศา จะส่งการแจ้งเตือนผ่าน line notify 
จากนั้นจะส่งค่าเข้าสู่ฐานข้อมูล  โดยกระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการในการได้มาซึ่ งข้อมูลที่มีการหน่วงค่าเวลา
โดยประมาณ1นาที แล้วจึงท าการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ดัง
แสดงในรูปที3่ 

รูปที่  3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
รูปที่  4  การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์ต้นแบบ เครื่องแม่ข่าย และไคลเอนต์ 
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การพัฒนาระบบต้นแบบในส่วนของซอฟต์แวร์ 

 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบต้นแบบของการตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในส่วนซอฟต์แวร์ โดยท าการติดตั้งเครื่องมือ อาเปช่า เซิร์ฟเวอร์ (Apache Server) ส าหรับสั่งให้สคริปต์
ท างานบนเครื่องแม่ข่าย (Server)  พีเอชพีถูกน ามาใช้เป็นภาษาสคริปต์หลักในการสร้างบริการบนเว็บ เพ่ือ
เชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (มายเอสคิวแอล) MySQL ในเครื่องแม่ข่ายเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวเก็บข้อมูล
ในการท างานของระบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการติดตั้ง โหนดเจเอส (Node.js) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การควบคุมการสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับอุปกรณ์ต้นแบบ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้ 

1) ส่วนของไคลเอนต์ (Client) ประกอบไปด้วยโมดูลหลักคือ การแจ้งเตือนข้อมูล การแสดงผลข้อมูล ใช้
โปรโตคอล เอชทีทีพี (HTTP) ในการเชื่อมต่อกับส่วนของเครื่องแม่ข่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านไคลเอนต์ได้
ในรูปแบบของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม อาเปช่า คอโดวา (Apache 
Cordova) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน 

2) ส่วนของเครื่องแม่ข่าย (server) ประกอบไปด้วยเอพีไอ(API) และไลบรารีส าหรับการเชื่อมต่อในส่วน
ไคลเอนต์ และส่วนของอุปกรณ์ต้นแบบเพ่ือรวบรวมและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย นอกจากนี้ยังมีการ
เชื่อมต่อในส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลทุก ๆ ส่วนของระบบ 

3) ส่วนของอุปกรณ์ต้นแบบ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ในภาคฮาร์ดแวร์ ที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP) ในการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายรวมถึงโปรโตคอลเอ็มคิวทีที (MQTT)  ในการ
เชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันกับส่วนของเครื่องแม่ข่าย 

 
การพัฒนา Web Map Application 

           ในงานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนา Web Map Application ในส่วนของปฏิบัติการวินโดว์ (Windows)  
เลือกใช้ปฏิบัติการเอ็มเอสโฟดับบิล ( Map Server for Windows : MS4W)  ซึ่ง MS4W เป็น ชุดซอฟต์แวร์ 

ฟรี ที่ใช้ได้ ออกแบบมาส าหรับงานแมพ เซิร์ฟเวอร์ (Map Server) บน ระบบปฏิบัติการ วินโดว์ (Windows)  
เมื่อก่อนผู้ใช้งานต้องโหลดซอฟต์แวร์ ย่อย มาติดตั้ง ทีละตัว สร้างความยุ่งยาก จนกระท้ัง มีการน า ซอฟต์แวร์ 
ที่ต้องการส าหรับงานแมพ เซิร์ฟเวอร์ (Map Server) มารวมกัน จะได้ ไม่ต้องไปตามหา พร้อมทั้ง สร้างการ
ติดตั้งแบบส าเร็จรูป ท าให้ ผู้ใช้งาน แม้ไม่ได้เป็น แอดมิน ก็สามารถ สร้าง web server ขึ้นมาเองได้  

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5 การพัฒนา Web Map Application 
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การพัฒนา Mobile Application 

ส าหรับแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 8.0.0 และ API 
ระดับ 17 ขึ้นไป[4]นั้นจะท าหน้าที่หลักๆในการแสดงผลข้อมูลและติดตามตรวจสอบข้อมูลที่เซนเซอร์จาก
อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของดิน ซึ่งจะประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรด -ด่าง และค่า
ปริมาณธาตุอาหาร โดยทั้งหมดจะแสดงผลตามเวลาจริง ณ ต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 6  การพัฒนา Mobile Application 

การพัฒนาการแจ้งเตือนผ่านไลน์  ( Line Notify ) 

ในงานวิจัยนี้ได้ส่งการแจ้งเตือนเข้าสู่ Line Notify โดยส่งจากบอร์ด Wemos D1 ได้โดยตรงเนื่องจาก

ตัวบอร์ดชิพ ESP8266 ที่สามารถส่งข้อมูลได้เม่ือเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยที่เราได้ก าหนดเงื่อนไข
ในเรื่องของอุณหภูมิดิน คือเมื่อค่าอุณหภูมิมีค่ามากกว่า 25 องศาเซลเซียล จะมีการส่งการแจ้งเตือนเข้าสู่ 
Line Notify 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบระบบ 
         การทดสอบชุดเซนเซอร์ตรวจวัดในดิน ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรด
ด่างและปริมาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งผลการทดสอบถือว่าระบบท างานได้ดี สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลได้
อย่างต่อเนื่อง การติดตั้งจ าเป็นต้องติดตั้งให้ลึกไปในระดับอย่างน้อย 15 เซนซิเมตรจากผิวดิน ซึ่งเป็น
ค าแนะน าจากนักวิชาการด้านการเกษตร และบริเวณที่ติดตั้งควรจะติดตั้งไว้ในบริเวณใต้ต้นข้าวโพด โดยจาก
งานวิจัยนี้ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งให้ครอบคลุมทั้งหมด แต่สามารถเลือกบริเวณตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตามถ้าต้องการ
ความแม่นย าก็สามารถท าได้โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพ่ิมมากข้ึน  
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รูปที ่ 7  อุปกรณ์ต้นแบบ 

ผลการทดสอบแอพพลิเคชั่น 

      รูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยฟังก์ชั่นการท างานของแอพพลิเคชั่นท างาน
ได้ครบทุกส่วน ประกอบด้วย 1) การระบุตัวตนเข้าสู่ระบบ 2) การดูภาพรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด 3)
การแจ้งเตือนข้อมูล 4)การดูข้อมูลแบบกราฟ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 8  Mobile Application 

ผลการทดลอง Web Map Application 

 เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้วถัดมาจะแสดงในส่วนของพารามิเตอร์ที่ใช้ส าหรับอ่านค่าเซนเซอร์  และ
กราฟส าหรับติดตามค่าที่วัดได้ โดยจะกราฟ 2 ลักษณะคือ กราฟแสดงค่าแต่ละตัวเซนเซอร์นั้น ๆ และกราฟ
แสดงค่าทุกตัวเซนเซอร์ และค่าท่ีแสดงเป็นการแสดงค่าย้อนหลัง 10 นาท ี
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รูปที ่ 9  Web Map Application 

ผลการสรุปค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดต้นแบบ 

      จากกลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัยคือเกษตรกร ดังนั้นการน าอุปกรณ์ไปใช้งานได้จริง จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่ง
สรุปได้ตามตาราง โดยระบบพ้ืนฐานและชุดเซนเซอร์รวมนั้นกันนั้นราคาไม่เกิน 1,600 บาท ถ้าเกษตรกรมีตัว
ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแหล่งจ่ายพลังงานในพ้ืนที่ตนเอง ถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกชุดเซนเซอร์ที่จ าเป็นเฉพาะได้ เช่น ต้องการแค่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอย่างเดียว ก็สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบเซนเซอร์ตรวจสอบคุณสมบัติของดินแบบ Real-Time ส าหรับเฝ้า
ระวังและติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดูดซึมจากธาตุอาหารที่ไม่
เหมาะสม  พบว่าชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สามารถตรวจวัดคุณภาพได้จริง และสามารถติดตามผลได้แบบ real-

รายการ ประมาณราคา(บาท) 
ระบบพ้ืนฐาน 300 
ชุดเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ ความช้ืน กรดด่าง และปรมิาณ

ธาตุอาหาร 
1000 

อุปกรณ์เสรมิ 300 
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time ทั้งในระบบ Web Application และ Mobile Application อีกท้ังระบบยังสามรถแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพ
ดินมีความไม่เหมาะสมตรงตามเงื่อนไข 

 การพัฒนาชุดอุปกรณ์เซนเซอร์ส าหรับตรวจวัดคุณสมบัติของดิน ได้มีการน าเซนเซอร์เข้ามา ซึ่งได้น า
ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการส่งข้อมูลของอุปกรณ์เซนเซอร์ไปดก็บ
ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลด้วย phpPgAdmin จากกระบวนการที่กล่าวมาการพัฒนาระบบติดตามคุณสมบัติของ
ดินคล้องกับงานวิจัยของปองพล นิลพฤกษ์และคณะ (2561) ได้พัฒนาระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพดิน
ในสวน ทุเรียน และลงพ้ืนที่กับเกษตรกรรายย่อยเพ่ือแก้ปัญหา ดังกล่าว โดยได้ศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของ ผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ต้นแบบทั้ งในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งประยุกต์กับ 
ฐานความรู้ในระบบ และฮาร์ดแวร์ซึ่งเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์ความเป็นกรดด่าง ความชื้น อุณหภูมิ และ ปริมาณ
แสงในดิน เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งระบบและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่า การ
ติดตั้งระบบต้นแบบซึ่งท างานได้ปกติพลังงานจาก แผงโซล่าเซลล์สามารถส่งพลังงานให้ระบบท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องถ้ามีแสงอาทิตย์ส่องถึง เกษตรกรสามารถ ปรับการแจ้งเตือนความชื้นและค่าความเป็นกรดด่างที่ 
เหมาะสมตามสูตรเฉพาะได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชัน ฟังก์ชันการท างานของแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ท างานได้ครบทุกส่วน ระบบสามารถรองรับ จ านวนอุปกรณ์ที่มีเพ่ิมในอนาคตได้ผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานของแอพพลิเคชันได้คะแนน 4.31/5.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก นอกจากนี้เกษตรกรรายย่อยยังเข้าถึงอุปกรณ์ตรวจวัดต้นแบบในราคาที่ยอมรับ ได้ ในอนาคต
สามารถ ลดต้นทุนของอุปกรณ์ต้นแบบ และยังต่อยอดในระบบฟาร์มอัจฉริยะกับพืชชนิดอื่นได้ 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Land use Analysis Using an Artificial Neural Network. 

ณัฏฐณิชา ยงยิ่ง1  และ สิทธิชัย ชูส าโรง1*1 
Natthanicha Yongying1 and Sittichai Choosumrong1* 

 
บทคัดย่อ 

โครงข่ายประสาทเทียมได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการวิเคราะห์ภาพจากระยะไกล และก าลัง
ได้รับความสนใจมากขึ้นในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การจ าแนกภาพ การศึกษานีไ้ดน้ าเทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้
กับภาพถ่ายระยะไกลเพ่ือจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ กรณีที่เมืองมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายโดรนในการเทรนโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่ง
ภาพถ่ายระยะไกลที่ใช้จะต้องมีการท า Label จากนั้นจะน าภาพที่ได้ไปท าการเทรนโมเดลโดยใช้ภาษา Python 
เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้สามารถจ าแนกภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ยิ่งทั้งยังมี
ความถูกต้องค่อนข้างสูง ผลการศึกษานี้จะช่วยท าให้การท างานในอนาคตง่ายดายมากยิ่งขึ้น หากมีการเก็บ
ข้อมูลอาคารหรือถนนใหม่ในพ้ืนที่ที่มีการจ าแนกภาพไว้แล้ว ไม่ต้องลงไปส ารวจถึงพ้ืนที่จริง นอกจากนี้ยังพบว่า
การท า Label ภาพถ่ายระยะไกลทีช่ัดเจนจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากข้ึน  

ค าส าคัญ :  โครงข่ายประสาทเทียม, กระบวนการแปลภาพถ่าย, การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
Abstract 

Artificial neural networks (ANNs)  have been widely used for the analysis of remote 
sensing imagery and are gaining more and more attention in Department of Geography.  This 
technology has proven to be effective in areas such as image classification. This study applied 
artificial neural network technology to use with remote images to classify and analyze 
geographic data.  In the event that the city has expanded more.  By using satellite images and 
drones to train the artificial neural network model.  The remote sensing imagery used must 
have a Label. Then the images will be modeled using Python. This technology helps to classify 
land use images.  Easily Faster Even more accurate and quite high.  This study will help make 
future work even easier.  If new buildings or roads are collected in areas with image 
classification, No need to go down to explore the actual area. In addition, it is also found that 
creating a clear remote label will help to get better results.  

Keyword :  Artificial neural networks (ANNs), Image Classification, Land Cover Change. 
 

 

                                                           
11คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
* Corresponding author: E-mail: sittichaic@nu.ac.th. 
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บทน า 

การพัฒนาให้เครื่องจักรมีทักษะและความสามารถเหมือนมนุษย์เช่น การมองเห็น การพูด การตัดสินใจ 
ความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น เกิดจากจิตนาการและความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ย้อนกลับไปในปี 1956 ได้
ถือก าเนิดค าว่า “Artificial Intelligence” ที่มีความหมายถึงการสร้างเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน Machine 
Learning เป็นการใช้อัลกอริทึมในการแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้จากข้อมูลนั้น เพ่ือสร้างโมเดลในการ
ตัดสินใจหรือคาดการณ์เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง แทนที่จะเขียนโค้ดเป็นชุดค าสั่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ แต่จะใช้การ “เทรนด์” โดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ 

Artificial Neural Networks (ANN)  เป็นเทคนิคที่ เลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์  ซึ่ ง
ประกอบด้วยเซลล์ประสาท (Neuron) และแต่ละเซลล์จะถูกเชื่องโยงกันเป็นโครงข่าย ซึ่งในซอฟต์แวร์ 
Neuron จะเรียกว่า “โหนด (Node)” และแต่ละโหนดจะถูกแบ่งออกเป็นชั้น (Layer) โดยหลักการของ Deep 
Learning ก็จะเป็น ANN ที่มีโหนดหลายๆชั้น ท าให้สามารถประมวลผลได้ครั้งละจ านวนมาก ช่วยให้การเรียนรู้
ของเครื่องสามารถให้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจและคาดการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันมีกลุ่มนักพัฒนางานด้าน Geospatial เกิดขึ้นและแพร่ขยายไปทั่วโลก ทั้งในระดับทวีป หรือ
ประเทศ โดยใช้ชื่อว่า Open Geospatial Consortium (OGC2) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลทางธุรกิจ เกิด
จากการรวมกลุ่มของบริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 300 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ, เอกชน 
รวมไปถึงมหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระต่างๆ เพ่ือก าหนดกรอบมาตรฐานในการท างาน (ชัยภัทร เนื่องค ามา , 
2554)  

จากการรวมกลุ่มของ OGC ท าให้เกิดกลุ่มนักพัฒนาระบบโปรแกรม และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เรียกว่า 
OSGeo โดยแผนการพัฒนาคือการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software for 
Geospatial) หรือที่เรียกว่า FOSS4G3, Open Standard ได้แก่การสร้างระบบให้บริการด้านแผนที่ต่างๆบน
อินเตอร์เน็ต , Open Hardware เช่น Arduino Sensor รวมไปถึง Open Data ได้แก่ OpenStreetMap4 
(OSM) เป็นต้น 

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานข้อมูลฟรีจาก OSM กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยในปัจจุบัน แต่
อย่างไรก็ดี การอัพเดตถนนของ OSM ในปัจจุบันในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเมือง เช่น
ตามเขตชนบท ท าให้ขาดข้อมูลในส่วนพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งหากจะต้องใช้อาสาสมัครในการลงพ้ืนที่ไปจัดเก็บข้อมูล
อาจจะต้องใช้เวลานานในการจัดท าข้อมูล จากปัญหานี้ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นศักยภาพของระบบเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่น่าจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในส่วนนี้ เพ่ือที่จะช่วยให้การอัพเดตข้อมูลของ OSM มีข้อมูลเพ่ิมขึ้น

                                                           
2

 http://www.opengeospatial.org/ 

3
 https://2018.foss4g.org/ 

4
 https://www.openstreetmap.org 
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และลดเวลาในการท างาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน าเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกมาช่วยในการแปล
ผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย Drone ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
โปรแกรม Google Earth, โปรแกรม QGIS, โปรแกรม Anaconda Navigator, โปรแกรม Jupyter 

Notebook 

2.ขั้นตอนในการเตรียมภาพ 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย Drone ซึ่งใช้ภาพทั้งหมด 4 ภาพ มี
ขนาด 2,304 x 2,304 pixel โดยภาพที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะต้องเป็นภาพที่มีการท า label เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่น าไปใช้ในการเทรนโมเดล (Training Data) ในทีนี้ใช้ปลั๊กอิน Semi-Automatic 
Classification Plugin (SCP) ในการท า label ภาพ โดยกระบวนการเตรียมข้อมูลภาพมีขั้นตอนทั้งหมด 3 
ขั้นตอน คือ 1) การดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม 2) การปรับแก้ขนาดของภาพ และ 3) การท า Image 
Classification ด้วย Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) โดยภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างในการ
ท า label ภาพ เป็นภาพบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างในการท า label ภาพบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.ขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัย 

1) ท าการเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย UAV โดยท าการดาวน์โหลดภาพจากนั้นน าภาพที่ได้ไป
ท า label เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ Deep Learning จากนั้น 2) น าภาพที่ได้มาเข้าสู่
กระบวนการ Deep Learning และ Image Classification (เป็นการเขียนและแก้ไขโค้ด Python) ซ่ึง Deep 
Learning จะท าการแปลข้อมูลภาพถ่ายให้โดยอัติโนมัติ ผลลัพธ์จะได้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Shapefile) 
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ประเภทจุด เส้น พ้ืนที ่อ่ืน ๆ จากข้ันตอนนี้ จะได้โมเดล Deep Learning (.h5) ซึ่งเราสามารถน าโมเดล Deep 
Learning ที่ได้ไปทดสอบกับภาพใหม่ที่ไม่มีการ label 3) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมและ
ภาพถ่าย UAV 4) เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย UAV 
และ 5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเตรียมข้อมูลภาพ
ถ่าย 

UAV/Satellite 
imagery 

กระบวนการ Deep Learning 
 

 

Image Classification 

ต้นไม้ อาคาร ถนน อ่ืน ๆ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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ผลการวิจัย 

การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายส าหรับการเทรนโมเดล 

ภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นข้อมูลภาพส าหรับโมเดลภาพถ่ายดาวเทียม ส่วนภาพในกรอบสีเหลือง
เป็นข้อมูลภาพส าหรับโมเดลภาพถ่ายโดรน ซึ่งทั้งสองภาพนี้มีการ label ชั้นข้อมูลทั้งหมด 5 ชั้นข้อมูล
เหมือนกัน และมีขนาดภาพเท่ากันทั้งคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กระบวนการ Deep Learning 

ในขั้นตอนของ deep learning จะท าการดาวน์โหลดไลบรารี่ที่จ าเป็นต้องใช้ จากนั้นเราจะน าภาพเข้า
สู่โมเดล โดยแนวคิดของ deep learning คือการน าภาพมา train ในโมเดลซึ่งการเทรนคือการสอนให้โมเดล
เข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไร เช่น อาคารหรือถนน โดยข้อมูลที่จะใช้ในการเทรนต้องเป็นข้อมูลที่มีการ label แล้ว 
จากนั้นน าโมเดลที่ เทรนได้ไป test กับภาพใหม่ที่ ไม่มีการ label เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ เป็นภาพที่มีการ 
classification แล้ว 

ผลลัพธ์ของโมเดล โดยในภาพแรกจะเป็นผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของโมเดลจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่ง
มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 99.64 % และในภาพที่สองเป็นผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของโมเดลภาพถ่ายโดรน ซึงมี
ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 98.70% โดยจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของโมเดลทั้งสองมีค่าความถูกต้องค่อนข้างสูง ซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ 
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ค่าความถูกต้องของโมเดลภาพถ่ายดาวเทียม 

ค่าความถูกต้องของโมเดลภาพถ่ายโดรน 
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ผลลัพธ์การทดสอบภาพใหม่กับโมเดลภาพถ่ายดาวเทียมและโมเดลภาพถ่ายโดรน 

ในส่วนของผลลัพธ์การทดสอบภาพใหม่กับโมเดลภาพถ่ายดาวเทียมและโมเดลภาพถ่ายโดรน โดย
ทดสอบกับภาพเดียวกัน จะเห็นได้ว่าทั้งสองโมเดลสามารถจ าแนกภาพได้ทั้งคู่ โดยโมเดลภาพถ่ายดาวเทียมจะ
จ าแนกองค์ประกอบเล็ก ๆได้ดีกว่าโมเดลภาพโดรน แต่โมเดลภาพโดรนสามารถจ าแนกเส้นถนนได้ชัดเจนกว่า
โมเดลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์งานวิจัย จึงเลือกใช้โมเดลภาพถ่ายโดรนในการน าข้อมูลที่ได้ไป
อัพเดท OpenStreetMap 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 
กระบวนการ Deep Learning สามารถช่วยให้วิเคราะห์และแปลผลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่าย 

โดรนท าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากได้โมเดลที่มีการเทรนด์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความถูกต้อง
ค่อนข้างสูงคือประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าความต้องจากการท า label ภาพก่อนที่จะน ามาท าการเทรน
โมเดล เมื่อต้องการวิเคราะห์ภาพกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ สามารถน าภาพที่ต้องการวิเคราะห์มาด าเนินการกับโมเดล 
Deep Learning ก็จะได้ภาพที่มีการ Classification แล้วโดยสามารถน าผลลัพธ์ภาพไปวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืน ๆได้ ซึ่งผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ได้ช่วยให้การแปลผลและวิเคราะห์ภาพประเมิณการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจริง เนื่องจากข้อดีของโมเดล deep learning คือเมื่อเราได้
โมเดลเราสามารถน าไป test กับพ้ืนที่ไหนก็ได้ ต่างจากการท า supervised/ unsupervised classification 
ทั่วไป ที่ท าครั้งต่อครั้ง โมเดล deep learning ท าครั้งเดียวสามารถน าไปทดสอบได้กับทุกพ้ืนที่ 
 
อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก ในการแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย
UAV เพ่ือประเมิณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกนี้ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เมื่อ
น ามาประยุกต์กับงานด้านภูมิศาสตร์ในเรื่องของการประเมิณการใช้ประโยชน์ที่ดินและการท างานในด้านการ
ส ารวจสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการท า Superviesd / Unsuperviesd Classification ทั่วไป ใน
อนาคตหากเมืองมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและหน่วยงานต่างๆต้องการข้อมูลในพ้ืนที่เดิม เทคโนโลยีการเรียนรู้
เชิ งลึกนี้ช่วยเ พ่ิมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่ งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ 
wiki.openstreetmap.org โดยสองหน่วยงานนี้ได้มีการน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 มาประยุกต์
กับเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกในการเพ่ิมข้อมูลถนนใน OSM โดยมีการใช้โปรแกรม JOSM ในการอัพเดท
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ข้อมูล แต่ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ภาพถ่าย UAV ท าให้ความละเอียดของภาพมีมากกว่าภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-
8 และผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไม่เพียงได้ข้อมูลถนนเพียงอย่างเดียวยังได้ข้อมูลประเภท อาคาร ต้นไม้ หรือ
สิ่งอื่นๆที่อยู่ในภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันนี้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นผลผลิตที่ส ำคัญในภำคอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ อย่ำงไรก็ดี ในกำร
ปลูกข้ำวโพดแต่ละครั้งบำงทีเกษตรกรอำจประสบปัญหำโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงมำก กำรระบุโรคที่ถูกต้องและทันเวลำเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรโรค
พืช กำรระบุโรคเป็นเรื่องยำกและมักต้องมีกำรปรึกษำกับผู้เชี่ยวชำญ กำรน ำอำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) มำ
เก็บข้อมูล สำมำรถน ำข้อมูลภำพถ่ำยที่ได้ มำวิเครำะห์และรำยงำนลักษณะกำรเกิด กำรกระจำยตัวของโรค
ต่ำงๆ ในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ จำกปัญหำดังกล่ำวจึงได้น ำเทคโนโลยีภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกอำกำศยำนไร้
คนขับ ที่มีกำรติดตั้งกล้อง MAPIR survey 3w  ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลภำพถ่ำยในรูปแบบ Red , 
Green และ NIR มำบินตรวจสอบข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในหลำยช่วงอำยุ เพ่ือสร้ำงภำพถ่ำยทำงอำกำศ และ
ค ำนวณค่ำดัชนีพืชพรรณโดยใช้โปรแกรม QGIS ผู้วิจัยจึงน ำค่ำดัชนีพืชพรรณ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ เพ่ือจ ำแนก
ค่ำดัชนีพืชพรรณของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นโรค และได้ท ำกำรสร้ำงจุดทดสอบลงบนใบของข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือทดสอบควำมถูกต้องของระบบในกำรค้นหำโรค จำกนั้นน ำระบบนี้ มำใช้ตรวจสอบแปลงกับแปลงของ
เกษตรกร เพ่ือบูรณำกำร จัดกำรวำงแผนกำรป้องกันโรค และเป็นกำรลดกำรใช้สำรเคมีแบบไม่จ ำเป็นเนื่องจำก
บำงโรคเกิดขึ้นเป็นหย่อม จึงท ำให้สำมำรถป้องกันได้อย่ำงตรงจุด 

ค าส าคัญ : โรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ , อำกำศยำนไร้คนขับ , กำรส ำรวจระยะไกล , ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) , 
เกษตรอัจฉริยะ 

Abstract 
 In the present days, field corn is an important production in livestock industry. 
However, there is some problems of maize diseases which significantly result in the 
productivity in livestock industry.   Accurate and in- time disease diagnosis is the key factor to 
cure the disease in plants.  Also, to diagnose is rather difficult and needs some advises from 
an expert.  Data collected by Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  can be analyzed and reported 
the types and distribution of diseases in maize field. According to those mentioned problems, 
the researcher applied aerial photography by UAV set with MAPIR survey 3w camera, which 
can take pictures in Red Green NIR bands, to investigate maize field in each period and to 
calculate Normalized Difference Vegetation Index  (NDVI) using QGIS. The researcher analyzes 
the NDVI in order to classify the vegetation index of detected corn and to create an 
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examination spots on the field corn leaves for the accuracy of disease diagnosis.  Then, this 
work would applies this system to test the examined and farmers’ fields in order to integrate 
and plan for disease prevention as well as to reduce the use of unnecessary chemical. Because 
some disease occurs in a particular space, it can be prevented accurately. 
Keyword : Diseases in Maize, Unmanned Vehicle , Remote Sensing, Vegetation index (NDVI) , 
Smart Farming 

บทน า 
 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นผลิตผลทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญของประเทศไทย ผลผลิตข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วน
ใหญ่จะน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสำหกรรม อำหำรสัตว์ที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องตำมภำวะกำรเติบโต
ของภำคปศุสัตว์ โดยเฉพำะไก่ เนื้อ และสุกร ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนประกอบในกำร
ผลิตอำหำรสัตว์ 4.3 ล้ำนตันต่อปี  
 อย่ำงไรก็ตำมโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อผลผลิตในภำคอุตสำหกรรมกำรเลี้ยง
สัตว์อย่ำงมำกกำรระบุโรคที่ถูกต้องและทันเวลำเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรโรคพืช กำรระบุโรคเป็นเรื่อง
ยำกและมักต้องมีกำรปรึกษำกับผู้เชี่ยวชำญ โดยโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้ โรครำน้ ำค้ำง , 
โรคใบไหม้แผล,ใหญ่ โรคใบไหม้แผลเล็ก, โรคใบจุดจำกเชื้อเฮลมินโธสปอเรี่ยม, โรครำสนิม, โรคกำบและใบ
ไหม้, เป็นต้น ซึ่งโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนมำกจะแสดงออกทำงสีของใบและล ำต้น  (เอกสำรวิชำกำร โรค
ข้ำวโพดและกำรป้องกันก ำจัด, ) [1] 
 เนื่องด้วยในบุจจุบัน อำกำศยำยไร้คนขับ (UAV) หรือเรียกกันว่ำ โดรน (Drone) เริ่มใช้กันอย่ำง
แพร่หลำย ในปัจจุบัน ในทำงกำรเกษตร UAV สำมำรถน ำมำใช้ถ่ำยภำพถ่ำยทำงอำกำศ โดยใช้กำรบวนกำรใน 
เทคโนโลยีกำรรับรู้ระยะไกล (REMOTE SENSING) เป็นเทคโนโลยีที่ท ำให้ได้มำซึ่งข้อมูล โดยกำรบันทึก
คุณลักษณะของวัตถุของวัตถุโดยไม่ได้สัมผัสโดยตรง เช่น ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำยดำวเทียม ซึ่งได้ข้อมูลที่
มีควำมทันสมัย และถูกต้อง รวดเร็ว (AGRICULTURE & INFORMATION TECHNOLOGY, 2015) 
 และนอกจำกนี้ยังสำมำรถประเมินค่ำดัชนีของพืชที่ปกคลุมดิน ที่บอกถึงสัดสวนของพืชพรรณที่ปก
คลุมพ้ืนผิว โดยค ำนวนจำกกำรน ำช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณมำท ำสัดส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีกำรที่นิยม
ใช้มำกที่สุดเรียกว่ำ (NDVI) เป็นกำรน ำค่ำช่วงลื่น Near Infrared(NIR) กับช่วงคลื่นสีแดงที่ตำมองเห็น มำท ำ
สัดส่วนกับค่ำผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพ่ือปรับให้เป็นลักษณะกำรกระจำยแบบปกติ จึงท ำให้มีค่ำ NDVI มี
ค่ำอยู่ระหว่ำง -1ถึง 1 หำกค่ำเป็น 0 หมำยถึงไม่มีพืชใบเขียวอยู่ในพ้ืนที่ส ำรวจ หำกมีค่ำ 0.8 หรือ0.9 
หมำยถึงมีพืชใบเขียวหนำแน่นในพ้ืนที่  สวนกรณีที่พ้ืนผิวเป็นน้ ำจะมีคำ NDVI มีคำติดลบ (สื่อกำรเรียนกำร
สอนวิชำ กำรส ำรวจจำกระยะไกล 1, 2557) 
 จำกปัญหำดังกล่ำวจึงได้น ำเทคโนโลยีภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกอำกำศยำนไร้คนขับ , Remote 
Sensing , ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ( Geographic Information System ) : GIS  มำช่วยใน งำนวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจึงน ำค่ำดัชนีพืชพรรณ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ เพ่ือจ ำแนกค่ำดัชนีพืชพรรณ ของแต่ละโรคที่พบในขำโพด
เลี้ยงสัตว์ เพ่ือบูรณำกำร จัดกำรวำงแผนกำรป้องกันโรค และเป็นกำรลดกำรใช้สำรเคมีแบบไม่จ ำเป็นเนื่องจำก
บำงโรคเกิดขึ้นเป็นหย่อม จึงท ำให้สำมำรถป้องกันได้อย่ำงตรงจุด 
 วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยในครั้งนี้เพ่ือหำค่ำดัชนีพืชพรรณของโรคข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และเพ่ือ
ประเมินโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย UAV และ ดัชนีพืชพรรณ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
ภำพ 1. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 โปรแกรมWebODM1  , โปรแกรม QGIS2  , แอพพลิเคชัน Pix4Dcapture3  , DJI Phantom 4 
Pro4  , กล้องถ่ำยภำพ Survey3W - Red+Green+NIR5   และคอมพิวเตอร์ (ระบบปฏิบัติกำร Ubuntu)6  

 
 
1. การเตรียมข้อมูล 
 เริ่มจำกกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ โดยในงำนวิจัยนี้จะท ำกำรประเมินโรคที่เกิดขึ้นจริงและ
ทดสอบค้นหำโรคโดยกำรสร้ำงจุด ทดลองขึ้นมำเพ่ือทดสอบควำมถูกต้องของโมเดลกำรประเมินโรค ในแปลง
วิจัยโครงกำร กำรประเมินกำรเจริญเติบโตและสถำนะไนโตรเจนส ำหรับกำรใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตรำในกำรผลิต
ข้ำวโพดโดยใช้อำกำศยำนไร้คนขับ ต ำบลท่ำโพธ์ อ ำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก (ภำพ 2) จำกนั้นท ำกำรเก็บ
ข้อมูลโดยเริ่มจำกกำรถ่ำยภำพแปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เก็บข้อมูล ด้วยอำกำศยำนไร้คนขับโดยใช้กำรวำง
แผนกำรบินถ่ำยภำพด้วย Pix4D Capture (ภำพ 3,4) 
2. การจัดการข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
 หลังจำกนั้น Process Images ภำพที่ได้จำกกล้อง MAPPIR Survey3W  เพ่ือรวมไฟล์ JPG และ 
RAW เป็นไฟล์ TIF  ก่อนท ำกำรสร้ำง ortho-mosaic โดยใช้ขั้นตอนกระบวนกำรของ แอปพลิเคชันMAPIR 
Camera Control (ภำพ 5,6,7) เมื่อภำพผ่ำนกำร Process  ไฟล์ JPG และ RAW จะรวมกันเป็นไฟล์ TIF 
หลังจำก Process Images จะเป็นกำรสร้ำงภำพ Ortho-mosaic ด้วย WebODM (ภำพ 9) และน ำไป 
Calibrate โดยต้องใช้ภำพที่ถ่ำยคู่กับ Reflectance Calibration Ground (ภำพ 8) เป็นภำพต้นแบบในกำร 

                                                           

1. https://www.opendronemap.org/webodm/ 
2. https://www.qgis.org/en/site/ 
3. https://www.pix4d.com/product/pix4dcapture 
4. https://www.dji.com/phantom-4-pro 
5. https://www.mapir.camera/products/survey3w-camera-red-green-nir-rgn-ndvi 
6. https://www.ubuntu.com 
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Calibrate เพ่ือปรับแบนด์ของภำพให้ตรงกับกล้อง และท ำกำรปรับสีของภำพให้มีควำมถูกต้องมำกขึ้น (ภำพ 
10) 
 

 
ภำพ 2. พื้นที่แปลงทดลอง ต ำบลท่ำโพธ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

   

       

ภำพ 3. ภำพจำกกล้อง Survey3W Camera   ภำพ 4. ภำพจำกกล้องโดรน          ภำพ 5. ไฟล์ TIF ทีผ่่ำนกำร Process 

                
ภำพ 6. ภำพก่อนท ำกำร Process                           ภำพ 7. ผลลัทพ์ของภำพที่ได้หลังกำร Process 

  

                               
ภำพ 8. Reflectance Calibration Ground            ภำพ 9. ก่อน Calibrate            ภำพ 10. หลัง Calibrate 

 เมื่อได้ภำพ Ortho-mosaic ที่ผ่ำนกำร Calibrate สำมำรถน ำมำวิหำดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ใน

โปรแกรม QGIS โดยค ำนวณตำมสูตร    NDVI =
(NIR −Red)

(NIR+Red)
   ส ำหรับกำรใช้กล้อง MAPIR Survey 

3 RGN แบนด์ที่ใช้ในกำรค ำนวณคือ  “แบนด์ 3” – “แบนด์ 1” / “แบนด์ 3” + “แบนด์ 1” (ภำพ 11,12)
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จำกนั้นใช้ Plugins Zolnal raster statistics เพ่ือหำค่ำเฉลี่ยค่ำ NDVI ของโรคบนใบข้ำวโพด โดยกำรสร้ำง 
Polygons ทับกับใบของข้ำวโพดที่เป็นโรค และน ำ Polygons มำค ำนวณหำค่ำ NDVI (ภำพ 13,14,15) 

                                      
                    ภำพ 11. ภำพ NDVI                          ภำพ 12. ภำพ NDVI ที่ผ่ำนกกำรปรับสเีพื่องง่ำยต่อกำร
วิเครำะห ์

 

                                     
ภำพ 13. Polygon โรคบริเวณใบข้ำวโพด         ภำพ 14. Polygon ที่ซ้อนทับกับ NDVI        ภำพ 15. ค่ำเฉลีย่ NDVI 

 เมื่อได้ค่ำ NDVI แล้วก็ท ำกำรแปลงข้อมูล Raster ของ NDVI ให้เป็นข้อมูล Vector Point เพ่ือที่จะ
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้งำนกับค ำสั่ง Select by Expression ได ้(ภำพ 16,17) เพียงแค่ค่ำ NDVI ไม่สำมำรถ
ระบุโรคพืชได้เนื่องจำกพืชที่เป็นโรคจะมีค่ำ NDVI ใกล้เคียงกับดิน จึงต้องท ำกำรเพ่ิมข้อมูลควำมสูงเข้ำมำเพ่ือ
ใช้แยกข้อมูลระหว่ำงต้นพืชและดิน โดยใช้ Plugnis  Point Sampling เพ่ือกเพ่ิมข้อมูล DSM เข้ำไปในข้อมูล 
Point ที่มีค่ำ NDVI อยู่แล้ว (ภำพ 18) 

                    
ภำพ 16. ข้อมูล Raster ของ NDVI   ภำพ 17. ข้อมูล Point ของ NDVI 
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ภำพ 18. attribute NDVI + DSM 

 เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วท ำกำรทดสอบกำรหำจุดทดสอบโดยใช้ Select by Expression บริเวณท่ีเป็น
โรค โดยก ำหนดช่วงค่ำของโรคให้ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยที่ได้ท ำกำรหำไว้ และเลือกควำมสูงให้เท่ำกับต้นข้ำวโพดที่
ต่ ำสุดในแปลง ใช้สมกำร “NDVI”<=‘0.19’ and “DSM”>=‘30.6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพ 29. กำรใช้ค ำสั่งค้ำนหำบริเวณที่เป็นโรค 

6. ผลการวิจัย  
 ตัวอย่ำงค่ำ NDVI ของบริเวณที่เป็นโรค โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงบริเวณของโรคบนใบข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มำ 
9 จุดเพื่อเปรียบเทียบช่วงค่ำของแต่ละจุด 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด 
1 0.144283 0.012539 0.266183 
2 0.12711 -0.0678 0.3309 
3 0.067372 -0.05181 0.236758 
4 0.145755 0.013233 0.28672 
5 0.14241 0.051753 0.245183 
6 0.13319 0.03154 0.250254 
7 0.150678 0.000524 0.292954 
8 0.130731 0.008608 0.277403 
9 0.177938 -0.0031 0.299589 

ตำรำง ค่ำเฉลี่ย NDVI ของโรค   ภำพ 
20. กรำฟแสดงช่วงค่ำ NDVI ของโรค 

 ผลของกำรใช้ค ำสั่งค้นหำโรคพืชโดยใช้เงื่อนไข NDVI และ ควำมสูง ซึ่งสำมำรถค้นพบได้ทั้งใบที่แห้ง 
และจุดทดสอบที่ได้ท ำกำรติดไว้บนใบข้ำวโพด 
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คา่ NDVI ของบรเิวณทีเ่ป็นโรค
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(a)    (b)     (c)  
(a) จุดของใบที่แห้ง และจุดทดสอบ, (b) จุดของแปลงท่ีมีใบแห้งมำกที่สุด และ (c) แปลงแปลงท่ีมีใบแห้งมำกที่สุด 

(d)     (e)      (f)  
(d) จุดที่โปรแกรมตรวจพบจุดทดสอบ, (e) บริเวณจุดทดสอบภำพ และ (f) กำรลงพื้นที่ติดจุดทดสอบบนใบข้ำวโพด 

   
กรำฟแสดงกำรวิเครำะห์กำรถดถอยของข้อมูลในช่วงอำยุ 55 วัน และ 62 วัน 

     
ตำรำง แสดงควำมถูกต้องทำงสถิต ิของข้อมูลในช่วงอำยุ 55 วัน และ 62 วัน ตำมล ำดับ 

วิจารณ์ 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรหำค่ำ NDVI ของโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และประเมินต ำแหน่งที่เกิดโรคด้วยกำร
จ ำลองจุดทอดสอบขึ้นมำ โดยกำรใช้เทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ ซึ่งท ำให้มีควำมสะดวกสบำยในกำรส ำรวจ 
จะช่วยลดระยะเวลำกำรท ำงำน ส ำรวจพื้นที่ได้มำกขึ้น และเป็นวิธีกำรที่ทันสมัย ในด้ำนกำรเกษตร UAV นิยม
น ำมำติดตัง้กล้องท่ีมีแบนด์ NIR: near-infrared ท ำให้สำมำรถตรวจสอบโรคพืช กำรขำดธำตุอำหำรของพืช ได้ 
อีกท้ังยังน ำโปรแกรมสำรสนเทศน์ทำงภูมิศำสตร์ที่เป็น ซอฟต์แวร์รหัสเปิด หรือ FOSS4G ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้
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ใกล้เคียงกับ ซอฟต์แวร์รำคำสูงทั่วไป ท ำให้งำนวิจัยนี้มีจุดเด่นทำงด้ำนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้
ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิดทั้งหมด 

 ช่วงค่ำดัชนีพืชพรรณที่ได้จำกภำพถ่ำยมำงอำกำศจำกอำกำศยำนไร้คนขับ โดยกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
โรคที่เกิดขึ้นในแปลงข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และกำรสร้ำงจุดทดสอบขึ้นมำบริเวณใบของข้ำวโดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือ
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรค้นหำของโมเดลนี้ และได้ข้อสรุปว่ำ (NDVI) สำมำรถใช้เป็นตัวแทนในกำร
ตรวจสอบควำมเครียดในพืชที่ปกคลุมดินได้สอดคล้องกับ Wang, R et al. (2016). ข้ำวโพดตอบสนองต่อ
ควำมเครียดจำกสภำพอำกำศที่ตรวจพบด้วย NDVI จำกดำวเทียม 

สรุปผลการทดลอง 

 ค่ำดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละช่วงอำยุมีค่ำเคียงกัน ซึ่งตรงกับ
สมมุติฐำนของงำนวิจัยนี้ที่ว่ำ “ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มีค่ำดัชนีพืชพรรณของโรค ในแต่ละช่วงอำยุไม่ต่ำงกัน
ต่ำงกัน” เนื่องจำกโรคในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ แสดงอำกำรออกมำเป็นอำกำรไหม้และล ำต้นแห้ง ไปใน
โทนสีที่ใกล้เคียงกับพืชที่ตำยท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรสะท้อนคลื่น NIR ลดลง กำรจ ำแนกบริเวณที่เกิดโรค
ได้ข้อสรุปออกมำว่ำอยู่ในช่วงค่ำ NDVI 0.07 – 0.18  
 และผลที่ได้จำกกำรประเมินต ำแหน่งของโรคคือโมเดลกำรประเมินโรค 2 วัน ซึ่งมีควำมถูกต้องดังนี้ 
วันที่ 5 กันยำยน 2562 ซึ่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีอำยุ 55 วัน มีค่ำ R square = 0.928598 และวันที่ 12 
กันยำยน 2562 มีค่ำ ซึ่งข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์มีอำยุ 62 วัน R square = 0.66545081 
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using thermal camera and sensors. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความร้อนพ้ืนผิวดินบริเวณพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดด้วยกล้องถ่ายภาพความ
ร้อน FLIR รุ่น FLIR C2 Thermal Imaging Camera และได้พัฒนาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นของดินด้วย
เทคโนโลยีของสรรสิ่ง (Internet of Things : IoT) เพ่ือเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวระหว่างผลที่ได้จากกล้อง FLIR 
และเซนเซอร์ จากนั้นน าผลสรุปของอุณหภูมิพ้ืนผิวที่เก็บตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกมาเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโตแต่ละแปลงทดลองว่าอุณหภูมิพ้ืนผิวมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของข้าวโพดหรือไม่ โดยอัตราการ
เจริญเติบโตและความสมบูรณ์นั้นวัดโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะได้ค่าการเจริญเติบโต Digital 
Surface Model (DSM) และความสมบูรณ์ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ในแต่ละช่วง
อายุ โดยระบบทั้งหมดใช้ซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software 4 Geospatial : FOSS4G) 

อุณหภูมิพ้ืนผิวดินมีผลกระทบโดยตรงต่อการดูดซึมธาตุอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดที่มี
ศักยภาพของผลผลิตสูงจะมีอุณหภูมิในช่วงฤดูปลูกระหว่าง 21-35 องศาเซลเซียส ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่สามารถปลูก
ได้ในสภาพพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่า 19 องศาเซลเซียสหรือในสภาพที่อุณหภูมิกลางคืนในช่วงฤดูปลูกต่ ากว่า 
13 องศาเซลเซียส ปริมาณความต้องการน้ าตลอดฤดูกาลการปลูกข้าวโพด 450 ถึง 600 มิลลิเมตร ปริมาณการ
กระจายตัวของน้ าฝนสม่ าเสมอ 1000 – 1200 มิลลิเมตรต่อปี ข้าวโพดที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตจะมีความต้องการ
น้ าน้อยกว่าในระยะออกดอกและระยะการสร้างเมล็ด ช่วงอายุ 50 ถึง 55 วัน (ออกดอกหัว) แต่ถ้าขาดน้ าจะท าให้
ผลผลิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าน้ าท่วมขังจะดูดธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตไม่ได้ วิจัยนี้สามารถจัดการ
วางแผนควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของดินในการเจริญเติบโตข้าวโพดในแต่ละช่วงอายุ 
ค าส าคัญ : กล้องเทอร์โมสแกน, อุณหภูมิพ้ืนผิว, ความชื้นพื้นผิวดิน , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 
 

Abstract 
This study aims to survey the surface heat around the field corn planting area by FLIR 

camera, model FLIR C2 Thermal Imaging Camera, and to develop the temperature sensor and 
soil humidity sensor by Internet of Things (IoT) in order to compare the surface temperature 
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between the results from FLIR camera and sensor. The surface temperature data collected 
through the planting period will then be compared their growth rate of each field in order to 
examine whether the surface temperature effects on the corn growth rate. The growth rate and 
fertility are measured by using the pictures from UVA to find the growth rate Digital Surface Model 
(DSM) and fertility Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) in each period. This process is 
operated by Free and Open Source Software 4 Geospatial (FOSS4G). 

Surface temperature directly effects on nutrients absorption of field corn. The high 
productivity of corn planting area is between 21-27 degree Celsius. Field corn cannot grow in the 
area where the average temperature is below 19 degree Celsius, or the night temperature is below 
13 degree Celsius. The water need for the whole period of planting corn is 450 - 600 mm. The 
regularly scattered rain is 1000 – 1200 ml/year.  The growing-period corn need less water than 
the blooming-period and seed-growing period, which is during 50-55 days old (capitulum). If it 
lacks of water, the productivity will be 50% reduced.  If the water is logged in the area, the corn 
will not be able to absorb nutrient to grow. This study can manage the temperature and soil 
humidity control plan for the corn growth in each period. 
Keywords :  FLIR Thermal Imaging Camera FLIR C2 Thermal Imaging Camera, Surface 
temperature, Soil surface moisture, Corn 
 
บทน า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ผลิตได้น้อย บางปีจึงต้องน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางการเกษตรสม่ าเสมอ ได้แก ่ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความ
สูงต้น อายุถึงวันออกไหม และเก็บเกี่ยว ที่ส าคัญให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด จึงเป็นที่ต้องการของ
ตลาด แต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ท าพันธุ์ได้ ส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมที่จ าหน่ายในท้องตลาด 
มักให้ผลผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120 วัน พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาท ิ จังหวัด
นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ สุโขทัย ก าแพงเพชร เป็นต้น ในแต่ละปีการผลิต เกษตรกร
จะท าการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 2 ครั้ง ข้าวโพดรุ่นแรก เริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน ประมาณช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ยังคงมีฝนตกมาก ท าให้ผลผลิต
ข้าวโพดมีความชื้นสูง อันเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซิน การเพาะปลูกข้าวโพดรุ่น 2 
ประมาณช่วงฤดูแล้ง แต่ข้าวโพดรุ่นนี้จะมีปริมาณผลผลิตไม่มาก การเพาะปลูกจะเริ่มในเดือนธันวาคม และเก็บ
เกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของปีถัดไป (เทคโนโลยีชาวบ้าน 2559) แต่อย่างไรก็ดีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมสูงมากและเป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่กว้างจึงพบว่าข้าวโพด
สามารถปลูกได้ดีในส่วนต่างๆของโลกและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นถึงเขตร้อนที่มีแสงจัด ดังเช่น ใน
ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ซ่ึง
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สภาพแวดล้อมในภาคต่างๆ ดังกล่าวค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก อุณหภูมิที่ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้อยู่
ระหว่าง 10-40 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที ่ 34 องศาเซลเซียส ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งความ
ต้องการธาตุอาหาร N,P และ K อย่างน้อยสุดร้อยละ 3.0,0.25 และ 1.9 ตามล าดับ ข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ดินที่เหมาะส าหรับการปลูกข้าวโพดควรมี pH ระหว่าง 5.5-8 (Muro et 
al., 2018) ปัจจุบัน Smart Farm เข้ามามีบทบาทกับเกษตรกรในเรื่องของการตรวจสอบผลผลิต ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาในการตรวจวัดปริมาณของผลผลิตและช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาอุณหภูมิและความชื้นของผิวดินบริเวณท่ีปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ จากกล้องเทอร์โมสแกนและ Temperature Sensor เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับอัตราการเจริญเติบโต 
(DSM) และความสมบูรณ์ของการดูดซึมธาตุอาหารด้วยเทคนิค NDVI ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
ดูดซึมธาตุอาหารหรือไม่ ซ่ึงงานวิจัยนี้ไม่ได้จัดท ามาให้เกษตรกรวิเคราะห์แต่ท ามาเพ่ือให้นักวิชาการทางการ
เกษตรกรไปประยุกต์ใช้และการวิเคราะห์ใช้ในการจัดการกับแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

การเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย       
1.การลงพ้ืนที่ทดลองและส ารวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก พิกัด 16°47'47.566"N 100°13'3.204"E 
2.ลงพื้นที่ถ่ายภาพความร้อนพ้ืนผิวดินด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 2 ช่วงเวลา คือ 

ช่วงเช้า 10.00–12.00 น. และ ช่วงบ่าย 13.00–15.00 น. 
3. ถ่ายภาพความร้อนและวัดอุณหภูมิเป็นจ านวน 7 ครั้ง ช่วงอายุ 41-83 วัน เป็นช่วงการเจริญเติบโตทาง

ล าต้นและใบ เพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิของอัตราการดูดซึมแร่ธาตุอาหาร เมื่อได้ภาพถ่ายความร้อนก็ใช้โปรแกรม 
FLIR Tool และค่าอุณหภูมิที่ได้จากเซนเซอร์ มาวิเคราะห์อุณหภูมิและความชื้นแล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่าดัชนี
พืชพรรณ(NDVI) ที่ได้จากการถ่ายและวิเคราะห์ด้วยอากาศยานไร้คนขับ Phantom 4 Pro อุณหภูมิที่ได้จากการ
วิเคราะห์ก็น ามาเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (DSM) เพ่ือความถกูต้องและแม่นย า 

 

 
ภาพที่ 1 การลงพื้นที่ถ่ายภาพความร้อนพื้นผิวดินด้วยกล้องเทอรโ์มสแกนและเซนเซอร์ 
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ภาพที ่2 โปรแกรม FLIR Tool ที่วิเคราะห์อณุหภูมิ  

 
ภาพที ่3 หน้าเว็บแสดงค่าอุณหภมูิในแปลงทดลอง 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสรุปผลและการเปรียบเทียบค่าของการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์
ที่ส่งผลมาจากอุณหภูมิพ้ืนผิวได้ดังตารางที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 
1. T1R3 ไม่ใส่ปุ๋ยยูเรีย อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 34 °C และ เซนเซอร ์34 °C เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนี
พืชพรรณ(NDVI) 0.2726 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  73 cm. 
2. T7R2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 50 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.3277 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  
110 cm. 
3. T4R1 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 35 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.2938 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  
112 cm. 
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4. T3R1 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 20 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.277 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  104 
cm. 
5. T6R2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 50 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 35 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.3136 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  90 
cm. 
6. T5R3 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 35 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 36 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.3189 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  
102 cm. 
7. T5R1 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 35 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.3151 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  
119 cm. 
8. T2R2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 20 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 35 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.2972 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  98 
cm. 
9. T3R3 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 20 kg N/rai อุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกน 35 °C และ เซนเซอร์ 34 °C เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีพืชรรณ(NDVI) 0.315 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่ได้จากการวัดขนาดจริงของต้นข้าวโพด  127 
cm.  

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ดัชนีพืชพรรณ ค่าเฉลี่ยความสูง 

Treatment กล้องเทอร์โมสแกน เซนเซอร์ NDVI ความสูง (cm) 

T1R3: 0 34 34 0.2726 73 

T7R2:50 kg N/rai 35 34 0.3277 110 

T4R1:35 kg N/rai 35 34 0.2938 112 

T3R1:20 kg N/rai 35 34 0.277 104 

T6R2:50 kg N/rai 35 35 0.3136 90 

T5R3:35 kg N/rai 36 34 0.3189 102 

T5R1:35 kg N/rai 35 34 0.3151 119 

T2R2:20 kg N/rai 35 35 0.2972 98 

T3R3:20 kg N/rai 35 34 0.315 127 
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ภาพที ่4 แปลงทดลอง 

 

 

 

ภาพที ่5 ค่า NDVI ในแต่ละแปลงทดลอง 

0.

0.0825

0.165

0.2475

0.33

T1R3: 0 T7R2 T4R1 T3R1 T6R2 T5R3 T5R1 T2R2 T3R3

0.2726

0.3277
0.2938

0.277
0.3136 0.3189 0.3151

0.2972
0.315
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ภาพที ่6 ค่า DSM ในแต่ละแปลงทดลอง 

 ภาพที ่5 และ ภาพที ่6 เป็นกราฟแสดงผลการศึกษาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและส ารวจค่าดัชนีพืชพรรณและค่าความ
สูงของต้นข้าวโพด จะสั่งเกตไุด้วา่แปลงทดลองที่ T7R2 มีค่าความสมบรูณม์ากที่สดุเนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยในอัตราที่มากกว่าแปลง
อื่นๆ แต่ค่าการเจรญิเตบิสูงสดุคอืแปลงท่ี T3R3 ซึ่งมีการให้ปุ๋ยท่ีรองลงมาและมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลีย่อยู่ที ่ 34-35 องศาเซนเซียส 
อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากสภาพดนิท่ีแปลง T3R3 มีความสมบูรณ์มากกว่า ได้น้ ามากกว่า 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. กล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์ 
 กล้องเทอร์โมสแกน ข้อดี มีภาพความร้อนที่ละเอียด , สามารถตรวจสอบได้ถึงความแตกต่างของอุณหภูมิ
ได้และภาพในการวัดอุณหภูมิสูงสุดหรือต่ าสุด มีการเชื่อมต่อ WiFi ในตัวเพื่อง่ายต่อการแชร์รูปภาพ ข้อเสีย กล้อง
เทอร์โมสแกนมีราคาที่สูง  

เซนเซอร์ ข้อดี อ่านค่าได้เร็ว มีความแม่นย าของอุณหภูมิที่วัดได้ดีและใช้ต้นทุนที่ต่ าในการท าเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิดิน ข้อเสีย ไม่มีภาพแสดงจุดอุณหภูมิที่มีความแตกต่างได้ 

กล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์สามารถวัดค่าอุณภูมิได้ใกล้เคียงกันดังแสดงในภาพที่ 7 

 

ภาพที ่7 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าอุณภมูิที่วัดจาสกกล้องเทอรโ์มสแสกนและจากเซนเซอร์ 
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2. การติดตามวัดค่าอุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์พื้นผิวดินบริเวณที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

สรุปได้ว่าการติดตามวัดค่าอุณหภูมิกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์พื้นผิวดินบริเวณท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ใช้ในการเก็บข้อมูล 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก 10.00-12.00 น.และช่วงที่สอง 13.00-
15.00 น. พบว่าช่วงเวลา 13.00-15.00 น. มีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ซ่ึงค่าจากกล้องเทอร์โม
สแกนมีค่าอุณหภูมิไปในทิศทางเดียวกันกับเซนเซอร์ ดังนั้น ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. มีอุณหภูมิดินสูงขึ้นแสดงว่า
ความชื้นต่ า จึงต้องให้น้ ากับแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือที่จะได้ดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ในการให้ผลผลิตได้ดี 

3. ค่าอุณภูมิเฉลี่ยกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์เปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณ 

ค่าของดัชนีพืชพรรณ NDVI แต่ละช่วงทรีทเม้น (Treatment) มีค่าท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงน ามาใช้ในการหา
อุณหภูมิพ้ืนผิวดินของบริเวณที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการดูดซึมธุาตอาหารไปใช้ในการให้ผลผลิต เพ่ือที่จะใช้ใน
การค านวณปริมาณผลผลิตและประมาณการพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ฤดูกาล ค่าของดัชนีพืชพรรณ NDVI 
แต่ละช่วงทรีทเม้น(Treatment)สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนักวิชาการทางการเกษตรสามารถวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกได้ เพ่ือใช้ในการควบคุม วางแผน จัดการกับแปลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ผลการทดลองหาอุณหภูมิจากแปลงทดลอง ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ที่ท าการทดลองใช้ Drone และค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ในการตรวจสอบการเจริญเติบโต ร่วมกับการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบผลที่ออกมา พบว่า อุณหภูมิที ่34 °C ในพ้ืนที่แปลงทดลองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการดูดซึมธาตุอาหาร
ได้ดีส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ดังนั้น อุณหภูมิมีผลต่อความสมบูรณ์ของการดูดซึมธาตุอาหาร (NDVI) ที่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

4. ค่าอุณภูมิเฉลี่ยกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์เปรียบเทียบค่าความสูง 

สรุปได้ว่าค่าอุณภูมิเฉลี่ยกล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์ตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทีท่ าการทดลอง 
พบว่าการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละทรีทเม้น(Treatment) มีการเจริญเติบโตในแต่ละวันที่แตกต่าง
กัน ความสูงของแต่ละทรีทเม้น(Treatment) ไม่เท่ากัน ในบางทรีทเม้น (Treatment) จะมีความสูงที่มากกว่า 
เพราะเนื่องจากอุณหภูมิดินที่ไม่เหมาะสมและมีการให้อัตราปุ๋ยไม่เท่ากัน ค่าอุณภูมิเฉลี่ยกล้องเทอร์โมสแกนและ
เซนเซอร์ พบว่าอุณหภูมิที ่34 °C มีความสัมพันธ์กับค่าความสูงที่วัดได้จากแปลงทดลองและผลผลิตมีความสัมพันธ์
กัน สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ล่วงหน้าว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลได้ ดังนั้น อุณหภูมิมีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโต(DSM) ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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อภิปรายผล 

ในงานวิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาอุณหภูมิและความชื้นพ้ืนผิวดินบริเวณท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย
ภาพถ่ายความร้อนและเซนเซอร์ โดยใช้กล้องเทอร์โมสแกนและเซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิเพ่ือเปรียบเทียบกับ
อัตราการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหาร เมื่อได้ภาพถ่ายความร้อนก็ใช้โปรแกรม FLIR Tollในการวิเคราะห์
อุณหภูมิ น าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับค่าเซนเซอร์แล้วน าค่าดัชนีความร้อนไปเปรียบเทียบดัชนีพืช
พรรณและความสูง พบว่า อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับดัชนีพืชพรรณ(NDVI)และค่าความสูง(DSM)ของข้าวโพด โดย
งานวิจัยนี่สอดคล้องกับงานของ Muro ศึกษาเรื่องแนวโน้มอุณหภูมิพ้ืนผิวที่ดินเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NDVI และอุณหภูมิพ้ืนผิวดิน ซึ่งค่า NDVI สอดคล้องกับข้อมูล
อุณหภูมิพ้ืนผิวดินท าให้ข้อมูลอุณหภูมิพ้ืนผิวดินสามารถใช้ในการติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงได้ 
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Landslide Risk Assessment using Geographic Information System: A case study of  

Phanom District, Surat Thani Province, Thailand  
ณัฐพงษ์ รักกะเปา1*, พงศ์พล ปลอดภัย1 

Nattapong Rakkapao1*, Pongpon Plodpai1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยดินถล่มใน
พื้นที่อ าเภอพนม 2) เพื่อประเมินระดับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในพืน้ที่อ าเภอพนม และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยดินถล่มในอ าเภอพนม ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบ PSA (Potential Spatial 
Analysis) ร่วมกับการให้ค่าถ่วงน้ าหนักและค่าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งการซ้อนทับข้อมูลปัจจัยโดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่มในอ าเภอพนม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
และส่งผลต่อการเกิดดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
ภัยดินโคลนถล่ม พบว่า อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับต่ ามาก 
รองลงมาคือ พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับต่ า ปานกลาง สูง และสูงมากตามล าดับ  
ค าส าคัญ (TH): ดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัต ิระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

 
Abstract 

  This research is the application of geographic information system to analyze landslide risk 
areas in Phanom District. Surat Thani Province. The objectives are 1) to study factors affecting the 
landslide disaster in Phanom District, 2) to assess the level of landslide risk in Phanom District, and 
3) to propose guidelines for preventing landslide disaster problems. The data used in the analysis 
consists of primary data and secondary data from relevant agencies and uses PSA (Potential Spatial 
Analysis) with weighting and rating factors from the experts. The overlapping of factors by 
geographic information system, the study of risk factors for landslides in Phanom District found 
that the most influential factor affecting landslide is the average rainfall for the past 10 years. The 
analysis of landslide risk risk areas found that most of Phanom District, Surat Thani Province are 
landslide risk areas at very low levels followed by landslide risk areas, low, medium, high and very 
high, respectively. 
Keywords: Landslide, Disaster Risk Area and Geographic Information System 
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การจ าแนกพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 
Urban green space classification using Support Vector Machine technique 

วันณัชชา เทพวงศ์1 , นิติ เอ่ียมชื่น1*  
Wannutcha Thepwong1 , Niti Iamchuen1*  

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือจ าแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการแปลภาพถ่าย

ดาวเทียม แลนแซท 8 เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่สีเขียวแต่ละประเภท (ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน) 2) ศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีี
เขียวต่อขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดและ สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อจ านวนประชากร โดยมีพ้ืนที่ศึกษาคือ เทศบาล
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ ข้อมูลภาพถายดาวเทียม Landsat-8 (OLI) ป 
พ.ศ. 2562 (วันที ่2 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2562) ร่วมกับ ค่าดัชนีความเป็นพืชพรรณ (NDVI) ในการจ าแนกพ้ืนที่สี
เขียวด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน (SVM) โดยสามารถจ าแนกพ้ืนที่สีเขียวออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ (1) 
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการ (2) พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง (3) พ้ืนที่แหล่งน้ า และ (4) พ้ืนที่สีเขียวอ่ืนๆ ผล
การศึกษาพบว่า พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างมีพ้ืนที ่25,346 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.63 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่สีเขียวอ่ืนๆมีพ้ืนที ่12,454.2 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.78 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการ
มีพ้ืนที่ 2,291 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และ พ้ืนที่แหล่งน้ ามีพ้ืนที่ 376 ตารางเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตามล าดับ และผลการศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่ทั้งหมดต่อจ านวน
ประชากร พบว่า พื้นที่สีเขียวทั้งหมดและพ้ืนที่สีเขียวนันทนาการไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากรทั้งหมดในปัจจุบัน 
และ พื้นที่สีเขียวทั้งหมดและพ้ืนที่สีเขียวนันทนาการนั้นเพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดพ้ืนทีท่ั้งหมด 

ค าส าคัญ: พ้ืนที่สีเขียว, ดัชนีพืชพรรณ,การจ าแนกด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 
 

Abstract 
This study aimed to 1)  classify green areas by interpreting Lansat satellite imagery 8 to 

classify each type of green area (support vector machine) 2) Study the proportion of green area to 
total area size and The proportion of total green areas per population.  Which the study area is 
Chang Phuak Subdistrict Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province.  With application 
Landsat-8 (OLI) Satellite Data, 2019 (Date 2 March, 2019) with the Vegetation Index (NDVI) in the 
classification of green areas using Vector Machine Support (SVM). Classify the area into 4 category 
include Green space recreation area, Urban area, Water body area and Other green area.  The 
findings study that urban area have 25,346 square meters or 62.63 percent of the total area, Other 
green area have 12,454.2 square meters or 30.78 percent of the total area, Green space recreation 
area have 2,291 square meters or 5.66 percent of the total area and Water body area have 376 
square meters or 0. 93 percent of the total area respectively.  The results of the study of the 
proportion of green area to total area per population showed that the total green area and 
recreation green area were not sufficient for the total population at present.  And All green areas 
and recreation green areas are sufficient compared to the total area size. 
Keywords: Green area, Normalized Difference vegetation Index (NDVI), Support Vector Machine 
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ปัจจุบันมีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้รูปแบบการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทาง มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างมากขึ้น 
ท าให้ที่ว่างในเมืองลดน้อยลง ผลเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร พิจารณาจากประชากรในประเทศ
ไทยปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีประชากรจ านวน 63,038,247 คน และ ปี พ.ศ.2561 มีประชากรจ านวน 66,413,979 
คน กรมการปกครอง (2561) [2] ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในเมืองเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา 
เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ และการเพ่ิมขึ้นลดลงของอุณหภูมิ ดังนั้นการเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ที่มีพืชพรรณปกคลุม 
หรือพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง พ้ืนที่สีเขียว คือ บริเวณที่มีพืชหรือต้นไม้ขึ้นปกคลุม ไม่
ว่าจะเป็นทั้งในเมือง และนอกเมืองโดยที่ประชากรทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ 
การออกก าลังกาย หรือการท ากิจกรรมต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548) [1] ประเภท
พ้ืนที่สีเขียว จะแบ่งตามบทบาทหน้าที่การใช้งาน ซึ่งจะผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง ลานเมือง สวนสัตว์ และ
อุทยาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชากรทุกคนเข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังการ ร่วมทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ 
พ้ืนที่สีเขียวตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา และป่าไม้ เป็นพ้ืนที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศ
ซึ่งจ าเป็นต่อการอนุรักษ์ และพ้ืนที่สีเขียวอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรกรรม พ้ืนที่ว่าง สวนในบ้าน สวนหย่อม เป็นพื้นที่สี
เขียวที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชน 

จากสาเหตุที่ได้กล่าวไปในข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่สีเขียวในเมืองนั้นมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบ
กับขนาดของพ้ืนที่ทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง
มากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวจะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวนันทนาการ
ในเขตเมืองของเทศบาลต าบลช้างเผือก เพ่ือศึกษาการใช้พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการที่เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปวางแผนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
นันทนาการ เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือจ าแนกประเภท
พ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม แลนแซท 8 เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่สีเขียวแต่ละประเภท (ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน) 2) ศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีีเขียวต่อขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดและ สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อ
จ านวนประชากร การศึกษาพ้ืนที่สีเขียวในประเทศไทยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่   
บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์,ศรีสุดา วงษ์ชุม (2560) [3] ได้ศึกษาเก่ียวกับมิติการใช้พ้ืนทีว่่างสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา ปุณยนุช รุธิรโก (2557) [4] ได้ศึกษาการประเมินคุณภาพและแนวทางการจัดการพ้ืนที่สีเขียว
นันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจษฎาพร  
กิติเวชานนท์, วราลักษณ์ คงอ้วน (2554) [5] ได้ศึกษาแนวทางการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในศาสนสถานอย่างยั่งยืน  
ปนิษฐา  ปฏิเมธา (2553) [6] ได้ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะพ้ืนที่สีเขียวในเขต ชุมชนเมืองและปจจัยที่
มีผลตอภาวะโลกรอน กรณีศึกษาพ้ืนที่ เขตปทุมวัน วราลักษณ์ คงอ้วน และพุฒพรรณ ีศีตะจิตต์ (2550) [7] ได้
ศึกษาการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในสถาบันการศึกษาตามแผนปฏิบัติการเชิ งนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียว
ชุมชนเมือง อย่างยั่งยืน จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยข้างต้น ได้มีการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาช่วยใน
การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียว ดั้นนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แลนแซท 8 มา
จ าแนกด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางผังเมืองในเรื่องของการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง อย่างยั่งยืน 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 การก าหนดขอบเขตการประเมิน 
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลต าบลช้างเผือกมี

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 หมู่บ้าน  
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1.2 การก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาเรื่องการจ าแนกพ้ืนที่สี เขียวในเมืองโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน 

ท าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามตาราง 1 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพถายดาวเทียมแลนแซท 8 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 

แบนด์ (Band) ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) 
ช่วงคลื่น รายละเอียดภาพ 

(เมตร) 
1 0.43 – 0.45 Coastal Aerosol 30 
2 0.45 – 0.51 Blue 30 
3 0.53 – 0.59 Green 30 
4 0.64 – 0.67 Red 30 
5 0.85 – 0.88 Near Infrared – NIR 30 
6 1.57 – 1.65 SWIR 1 30 
7 2.11 – 2.29 SWIR 2 30 
8 0.50 – 0.68 Panchromatic 15 
9 1.36 – 1.38 Cirrus 30 
10 10.60 – 11.19 Thermal Infrared – TIRS 1 100 
11 11.50 – 12.51 Thermal Infrared – TIRS 2 100 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การจ าแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียว  

(1) วิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference vegetation Index : NDVI) เป็นการ
สะท้องค่าความแตกต่างของพืชพรรณที่ปกคลุมพ้ืนผิว จะสะท้อนช่วงคลื่นระหว่างคลื่นอินฟาเรดใกล้กับช่วงคลื่นที่
ตามองเห็นสีแดง ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 โดยพ้ืนที่ที่มีพืชพรรณสีเขียวอยู่หนาแน่นจะมี ค่าเข้าใกล้ 1 เช่น 
พ้ืนที่ป่าไม้ ส่วนค่าที่ติดลบหรือเข้าใกล้ -1 คือ พ้ืนที่ที่มีพืชพรรณอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย เช่น พื้นที่แหล่งน้ า 
(สมการที่ 1) 

สมการการหาค่าดัชนีพืชพรรณ  NDVI =
(NIR-RED)

(NIR+RED)
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  NIR      คือ การสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้  
 

  RED     คือ การสะท้อนในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดง 
 

(2) จ าแนกพ้ืนที่สีเขียวด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน (Support Vector Machine: SVM) 
เป็นการจ าแนกแบบไม่อาศัยพารามิเตอร์ทางสถิติ ซึ่งข้อมูลในการจ าแนกจะไม่กระจายตัว จึงสามารถจ าแนก
ข้อมูลได้แม่นย าแม้จ านวนพ้ืนที่ตัวอย่างมีจ ากัด โดยอาศัยหลักการของโมเดล linear model ที่แบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 คลาส คือ โมเดลที่ไม่ overfitting หรือ โมเดลที่ไม่จ ารูปแบบของข้อมูล training มากเกินไป คือ 
เลือกโมเดลที่มีระยะห่างของ margin ระหว่างคลาสมากที่สุด และมีการใช้ Kernel Function เพ่ือท าการ
แปลงข้อมูลที่ไม่สามารถ linear model ไปอยู่มิติที่สูงขึ้นซึ่งท าให้แบ่งข้อมูลได้ง่าย โดยเคอร์เนลที่ใช้จะมี 3 
ชนิด ได้แก่ โพลิโนเมียล (Polynomial), เรเดียลเบสิสฟังก์ชัน (Radial Basis Function-RBF) และ ซิกมอยด 
(sigmoid)  

 
ภาพที่ 2 การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน 

2.2 วิเคราะห์ศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวแต่ละประเภทในเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ จะท าการวิเคราะห์ร้อยละพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดเที่ยบกับพื้นที่อ าเภอเมือง และวิเคราะห์สัดส่วน
ของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อจ านวนประชากร และสัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อขนาดพ้ืนที่เทศบาลดังนี้ 
(สมการที่ 2) 

การหาร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด =
ขนาดพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด (ต.ร.ม)×100

ขนาดของพ้ืนที่เมืองทั้งหมด
 

สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อจ านวนประชากร =
ขนาดพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด (ต.ร.ม)

จ านวนประชากร
 

 

 2.3 การตรวจสอบค่าความถูกต้องของการจ าแนกพ้ืนที่สีเขียว โดยวิธีการสุ่มจุด ทั้งหมด 256 จุด จากการ
ค านวณจุดภาพที่เหมาะสมในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบทวินาม (Binomial Probability Theory) เป็นการ
ค านวนหาจุดด้วยการกระจาย ลักษณะแบบทวินามที่มีการกระจายแบบปกติเพ่ือค านวนความถูกต้องของแผนที่
การจ าแนกของพ้ืนที่สีเขียวโดยใช้สูตรตามทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบทวินามของ Fitzpatrick-Lins ท าการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างขนาด N ในการจ าแนกพ้ืนที่สีเขียว ซึ้งมีรูปแบบการค านวนดังนี้ และใช้ตารางค านวณค่าความ
ผิดพลาด (Error Matrix) ดังนี้ (สมการที่ 3) 
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N=
Z2(p)(q)

E2
 

 
โดยที่ p = เปอร์เซ็นความถูกต้องโดยรวมของงานที่ต้องการ 
 q = 100 – p 
 E = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 
 Z = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ก าหนด ( Z = 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) 
 
ตารางที่ 2 การตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยใช้ตารางค านวณค่าความผิดพลาด 
 Reference Data 
 1 2 3 K Row Total 
Classified Data      

1 n11 n12 n13 n1k nk+ 
2 n21 n22 n23 n2k nk+ 
3 n31 n32 n33 n3k nk+ 
K nk1 nk2 nk3 nkk nk+ 

Colum Total n+1 n+2 n+3 n+k n 
 
 ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องทั้งหมด ค านวณ
จากผลรวมทั้งหมดของจ านวนจุดภาพที่จ าแนกได้ถูกต้องหารด้วยจ านวนภาพทั้งหมด ดังนี้ (สมการที่ 4) 

Overall Accuracy=
∑ nii

k
i=1

n
  

 

โดย i       คือ    แถว (Row) 
j       คือ    แนวตั้ง (Column) 
nii     คือ    แถวที่  i  แนวตั้งที่  i  หรอืแถวที่  j  บรรทัดที่  j 
n      คือ    ผลรวมทั้งหมด 

 
 ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa Coefficient) คือค่าทดสอบความสอดคล้อง (Consistency) ของข้อมูล 2 
กลุ่ม ในบางกรณีใช้ส าหรับการประเมินค่าของข้อมูลชุดเดียวกัน โดยแบ่งเกณฑ์ตาม Congalton (1999) [8] ดังนี้
(สมการที่ 5) 

ค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป      คือ มีความเชื่อมั่นสูง 
ค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.80   คือ มีความเชื่อมั่นปานกลาง 
ค่าความเชื่อมั่น น้อยกว่า 0.80           คือ มีความเชื่อมั่นต่ า 
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ภาพที่ 3 การค านวณความแม่นย า 

 

     K̂=
N ∑ Xii- ∑ (xi+×X+i)k

i=1
k
i=1

N2- ∑ (Xi+×X+i)k
i=1

 
 

โดย  K̂  คือ สัมประสิทธิ์แคปปาของความสอดคล้อง 
Xii      คือ ผลรวมของแนวทแยงมุมของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
Xi+      คือ ผลรวมของแถวของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
X+i      คือ ผลรวมของคอลัมของเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 

 N           คือ จ านวนความคลาดเคลื่อน 
ตารางที่ 3 สัดส่วนของพ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดต่อขนาดพ้ืนที่เทศบาล และจ านวนประชากร 

ขนาดของ
เทศบาล 

เกณของพ้ืนที่สีเขียว 
พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการ จ านวนประชากร 

เทศบาลต าบล ร้อยละ 10 ร้อยละ 3 3 ตารางเมตร ต่อ 1 คน 
เทศบาลเมือง ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน 
เทศบาลนคร 12 ตารางเมตร ต่อ 1 คน หรือ 7.5 

ไร่ ต่อ 1,000 คน 
4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน หรือ 2.5 

ไร่ ต่อ 1,000 คน 
5 ตารางเมตร ต่อ 1 คน 

หมายเหตุ : สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อขนาดพื้นที่เทศบาล ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548) [9] 
                  สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อจ านวนประชากร ส านักโยธาธิการและผังเมือง (2545) [10] 
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ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาเรื่อง การจ าแนกพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน ซึ่งหลักการ
ท างานของวิธีการดังกล่าวอาศัย การแปลภาพถ่ายดาวเทียมและค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เพ่ือท าการวิเคราะห์การ
จ าแนกแบบไม่อาศัยพารามิเตอร์ทางสถิติ (Support Vector Machine: SVM) ในการจ าแนกพ้ืนที่สีเขียวแต่ละ
ประเภท และหาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แบ่ง
รายละเอียดผลการศึกษาดังนี้  

ส่วนแรก การวิเคราะค่าดัชนีพืชพรรณ ผลจากการวิเคราะหลักษณะพ้ืนที่สีเขียว ไดท าการจ าแนกตามคา 
NDVI เพ่ือแบงประเภทของพืชพรรณที่แตกตางกัน ซึ่งไดจ าแนกลักษณะพืชพรรณตามคาดัชนีดังนี้ ตามตาราง 4  
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พ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาลต าบลช้างเผือก พ้ืนที่สีเขียวประเภทต่างๆในเขตเทศบาลต าบลช้างเผือก 

 

ภาพที่ 5  การจ าแนกพ้ืนที่สีเขียว 
ตารางที่ 4 ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จ าแนกตามประเภทของพ้ืนที่  

ประเภท ค่า NDVI เทศบาลต าบลช้างผือก 

พ้ืนที่ (ตารางเมตร) พ้ืนที่ (ร้อยละ) 

พื้นที่สีเขียวอื่นๆ -0.052 ถึง 0.572  12,454  30.78 
พื้นที่เมือง -0.121 ถึง 0.549  25,346  62.63 
พื้นที่สีเขียวนันทนาการ 0.031 ถึง 0.614  2,291  5.66 
พื้นที่น้ า -0.139 ถึง 0.344  376  0.93 
รวม   40,467  100 

 
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ใช้ภาพจากดาวเทียมแลนแซท 8 ซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่ 30 เมตร ท าให้ค่า

การสะท้อนของค่า NDVI ทีจ่ าแนกพ้ืนที่ทั้ง 4 ประเภท นั้นมีค่าที่การสะท้อนที่ปะปนกัน และอยู่ในช่วงเดียวกัน ซ่ึง
ค่าการสะท้อนดังตารางที่ 4 นั้นได้มาหลังจากการจ าแนก และตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนกพ้ืนที่แต่ละ
ประเภทแล้ว 
 

ส่วนที่สอง การตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนกพ้ืนที่สีเขียว ผลจากการตารวจสอบ โดยวิธีการสุม
จุดทั้งหมด 256 จุดได้ดังนี้  

ค่าความถูกต้องโดยรวม = ((78 + 26 + 131 + 3)÷ 256)×100    

  = 92.97 %  

 คา่ความเช่ือมัน่ = 
256×(78 + 26 + 131 + 3)-(85×85)+(27×31)+(140×136)+(4×4)

2562-(85×85)+(27×31)+(140×136)+(4×4)
 

 = 0.88 
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ตารางที ่5 ตารางค านวนค่าความถูกต้องในการจ าแนก 
ประเภทพื้นที่สีเขียว 

  พื้นที่สีเขียวอื่นๆ พื้นที่เมือง พื้นที่สีเขียวนันทนาการ พื้นที่น้ า รวม 

จุด
ตร

วจ
สอ

บ 

พื้นที่สีเขียวอื่นๆ 78 4 3 0 85 
พื้นที่เมือง 0 26 1 0 27 
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
นันทนาการ 7 1 131 1 140 
พื้นที่น้ า 0 0 1 3 4 
รวม 85 31 136 4 256 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

จุดตัวอย่างในการสุ่มจุด (การจ าแนก) จุดตัวอย่างในการสุ่มจุด (Google Earth pro เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2562) 

 

ภาพที่ 6  จุดตรวจสอบความถูกต้อง 
 ส่วนทีส่าม หาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ผลจากการหาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร และขนาดของเทศบาล ตามตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลต าบลช้างเผือก 
ประเภท เทศบาลต าบลช้างเผือก 

พื้นที ่(ตารางเมตร) จ านวนประชากร 
พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด 14,745 1.61 ตารางเมตร / คน 
พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการ 2,291 0.25 ตารางเมตร / คน 

 
 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแลนแซท 8 ซึ่งมีขนาดความละเอียดอยู่ที่ 30 เมตร ท า
ให้การจ าแนกพ้ืนสีเขียวในบางพ้ืนที่ ทีมีขนาดพ้ืนที่เล็กกว่า 30 เมตร ไม่สามาถจ าแนกได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรเลือกใช้ภาพดาวเทียมที่มีขนาดที่เหมาะสมกับการขนาดของพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จริง หรือใช้วีธีการ
จ าแนกแบบอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับข้อมูล 
 

  
พ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่เหมาะสม 

 
ภาพที่ 7  พ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม และไม่เหมาะสมต่อการจ าแนกด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแลนแซท 8 

 
สรุปผลการศึกษา 

1) จ าแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียว 
การจ าแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่ พบว่า 

พ้ืนที่สีเขียวอ่ืนๆมี 12454.2 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.78 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างมี  
25,346  ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.63 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่สีเขียวนันทนาการมี 2,291 ตารางเมตร คิด
เป็นร้อยละ 5.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และพ้ืนที่แหล่งน้ ามี 376 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

2) ศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร และพ้ืนที่ 
การศึกษาสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อ

จ านวนประชากร และพ้ืนที่ ที่ได้จากการจ าแนกประเภทพ้ืนที่สีเขียว พบว่า พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมดและพ้ืนที่สีเขียว
นันทนาการต่อจ านวนประชากร ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ส านักโยธาธิการและผังเมืองก าหนดไว้ และพ้ืนที่สี
เขียวทั้งหมดและพ้ืนที่สีเขียวนันทนาการต่อขนาดพ้ืนที่ทั้งเทศบาลต าบลช้างเผือก ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 

 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้และมวลชีวภาพ วน

อุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวางแปลงชั่วคราวขนาด 40 x 40 เมตร จำนวน 62 

แปลง พบไม้ใหญ่ จำนวน 102 ชนิด ไม้หนุ่ม จำนวน จำนวน 93 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายชนิดของชนิด

พรรณ (H´) ไม้ใหญ่ เท่ากับ 3.9692 และไม้หนุ่ม เท่ากับ 3.8930 มีความสม่ำเสมอของชนิดพรรณ (J) ไม้ใหญ่ 

เท่ากับ 0.0012 และไม้หนุ่ม เท่ากับ 0.0018 และค่าความหลากชนิด (D) พรรณไม้ทั้งสองชนิด มีค่าเท่ากับ 

1.00 ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ ์พืช ( IVI) ของไม้ใหญ่มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 72.44 52.38 และ 25.56 

ตามลำดับ ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์พืชต่ำที่สุด มีค่าโดยประมาณ 0.145 ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์พืช 

(IVI) ของไม้หนุ่มมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 58.54 56.88 และ 18.95 ตามลำดับ ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์พืชต่ำ

ที่สุด มีค่าโดยประมาณ 0.252 พืชเหล่านี้สมควรอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นพืชที่พบได้น้อยในป่าพื้นที่ศึกษา ซึ่ง

อนาคตอาจมีแนวโน้มที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ 

 ผลการวิเคราะห์หาค่าปริมาณมวลชีวภาพจากสมการแอลโลเมตริก มวลชีวภาพของไม้ใหญ่พบว่า

น้ำหนักแห้งลำต้น (Ws) น้ำหนักแห่งกิ่ง (Wb) น้ำหนักแห้งใบ (Wl) และน้ำหนักแห้งราก (Wr) เท่ากับ 6,631.80 

717.01 1.94 และ 2,793.96 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ผลรวมของค่าปริมาณมวลชีวภาพ เท่ากับ 9,844.73 ตัน/ไร่ 

มวลชีวภาพของไม้หนุ่มพบว่า น้ำหนักแห้งลำต้น (Ws) น้ำหนักแห่งกิ่ง (Wb) น้ำหนักแห้งใบ (Wl) และน้ำหนัก

แห้งราก (Wr) เท่ากับ 16.66 1.81 0.30 และ 7.86 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ผลรวมของค่าปริมาณมวลชีวภาพ 

เท่ากับ 26.64 ตัน/ไร่  

 

คำสำคัญ : วนอุทยานน้ำตกตาดสูง, ดัชนีความหลากหลายของชนิด, ค่าความหลากชนิด,  
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Abstract 

 Application of Geo-Informatics for Study Biodiversity and Biomass in Tat Sung Water fall 

Forest Park (Phu Pha Wua), Kalasin Province. The 62 temporary plots, size are 40 x 40 meter, were 

laid out in this area. The results found that 102 species of tree and 93 species of sapling. Species 

Diversity Index (H´) of tree species was 3.9692 and the sapling species was 3.8930. The Evenness 

Index (J) of the tree species was 0.0012 and the sapling species was 0.0018. The Species Diversity 

(D) of tree and sapling was 1.00. The most Importance Value Index (IVI) of the tree species was 

72.44 52.38 25.56 respectively. The smallest IVI approximate value 0.145 The most Importance 

Value Index (IVI) of the sapling species was 58.54 56.88 and 18.95 respectively The smallest IVI 

approximate value 0.252, These plants should be preserved because they are rare in the study 

area forests. Which the future may have an endangered trend. 

   The analysis evaluate biomass using allowmetric equation found that Stem weight (Ws) 

Branch weight (Wb) Leaf weight (Wl) and Root weight (Wr) was 6,631.80 717.01 1.94 and 2,793.96 

Ton/Rai respectively.  The total of biomass was 9,844.73 Ton/Rai.  Biomass of sapling found that 

Stem weight (Ws) Branch weight (Wb) Leaf weight (Wl) and Root weight (Wr) was 16.66 1.81 0.30 

and 7.86 Ton/Rai respectively. The total of biomass was 26.64 Ton/Rai. 

Keywords : Tat Sung Waterfall Forest Park, Species Diversity Index, Species Diversity,  

                 Evenness Index, Importance Value Index, Biomass 

บทนำ 

 วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) ลักษณะทางกายภาพเป็นเทือกเขาซึ่งอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง

ประมาณ 200-400 เมตร มีบริเวณหน้าผาหรือที่เรียกว่า สุดแผ่นดิน สามารถเห็นภูมิประเทศและทิวทัศน์ได้

โดยรอบ ประกอบไปด้วย ภูถ้ำเม่น ภูมะตูม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกตาดยาว และน้ำตกตาดสูง พื้นที่บริเวณ

ใกล้น้ำตกเป็นหน่อหินและลานหิน ลักษณะป่าไม้ในบริเวณนี้จะเป็นป่าประเภทผลัดใบ คือ ป่าเต็งรังจะพบบรเิวณ 

ภูผาวัว ภูมะตูม พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็งรัง กระบก ประดู่และป่าเบญจพรรณ ซึ่งจะพบบริเวณน้ำตกตาดสูง น้ำตก

เจ็ดสี สัตว์ป่าที่พบจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กได้แก่อีเห็น กระต่าย งู และนกชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทาง

กายภาพที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดที่ราบสลับกับภูเขา จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา และเปรียบเสมือนธนาคารของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ ได้อาศัยศักยภาพ
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ของพ้ืนทีน่ี้ในการประกอบอาชีพจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วนอุทยานน้ำตกตาดสูงมีความหลากหลายของ

พรรณไม้ ประกอบกับยังไม่มีผู้ใดเข้าไปทำการสำรวจพรรณไม้ในเขตพ้ืนที่ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้และปริมาณมวลชีวภาพในเขตพ้ืนที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูง 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 วิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ โดยในพ้ืนที่

ศึกษา วนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า 

อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,900 ไร่ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ 
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 1. การนำภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2A บันทึกภาพเมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อจำแนก

ประเภทป่าไม้ ค่าดัชนีผลต่างความชื้นและใช้ในการวางแปลงสำรวจให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ โดยการวางแปลง

สำรวจ 40 x 40 เมตร จำนวน 62 แปลง จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 

 2. การนำข้อมูลพรรณไม้วิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อจำแนกความหลากหลายของพรรณไม้ ได้แก่ ค่าความ

หนาแน่น ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ ค่าความถ่ี ค่าความถ่ีสัมพัทธ์ ค่าความเด่นสัมพัทธ์ ค่าดัชนีความหลากชนิด ค่า

ความสม่ำเสมอ ค่าความหลากชนิด ค่าดัชนีความสำคัญ  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผังการทำงาน 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 วิธี ดังนี้ 

  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางกายภาพของพรรณไม้ ได้แก่ ประเภทป่าไม้ และดัชนีผลต่าง

ความชื้น  
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ตารางท่ี 1 ค่าลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพรรณไม้ 

ปัจจัย 
ความสำคัญ 

รายละเอียด ค่าคะแนน 

ประเภทป่าไม ้
(Forest) 

ป่าเบญจพรรณ 3 
ป่าเต็งรัง 2 

พื้นที่โล่ง ลานหิน 1 

ดัชนีผลต่างความชื้น 
(NDWI) 

ความชื้นที่พบมากที่สุด 5 
ความชื้นที่พบมาก 4 

ความชื้นที่พบปานกลาง 3 
ความชื้นที่พบน้อย 2 

ความชื้นที่พบน้อยที่สุด 1 

  3.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสำคัญของพรรณไม้ (Importance Value Index: IVI) จากข้อมูล

การสำรวจภาคสนาม ได้แก่ ความหนาแน่น (Density; D) ความถี่ (Frequency; F) และความเด่น (Dominance; 

Do) เพ่ือใช้ในการหาดัชนีความสำคัญของพรรณไม้ 

  3.3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ (Species Diversity) จากข้อมูลการ

สำรวจภาคสนาม ได้แก่ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (H´) ค่าความหลากชนิด (D) ค่าความสม่ำเสมอ (J) 

  3.4 การวิเคราะห์ค่าปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) โดยใช้สมการแอลโลเมตริกที่ใช้คำนวณมวล

ชีวภาพของต้นไม้ในพื้นที่ จากข้อมูลต้นไม้ที่มีขนาด DBH มากกว่า 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปและจำเป็นต้องทราบ

ความสูงของต้นไม้ด้วย 
 

ตารางท่ี 2 สมการแอลโลเมตริกที่ใช้ในการคำนวณมวลชีวภาพของต้นไม้ในป่าธรรมชาติชนิดป่าเบญจพรรณ 

              และป่าเต็งรัง 
ชนิดปา่ สมการ ที่มา 

ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง 

Ws = 0.0396 D 2 H 0.9326 
  Wb = 0.003487 D 2 H 1.0270 

Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1 
Wr = 0.00264 D 2 H 0.7750 

Ogawa et al. (1965) 

โดย        D   = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร) 

H    = ความสูง (เมตร) 

Ws  = มวลชวีภาพของลำต้น (กิโลกรัม) 

Wb  = มวลชีวภาพของก่ิง (กิโลกรัม) 

Wl  = มวลชวีภาพของใบ (กิโลกรัม) 

Wr  = มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม) 
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ผลการทดลอง 

 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2A จากการวิเคราะห์จำแนกประเภทป่าไม้ ดัชนี

ผลต่างความชื้น ในเขตพื้นที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูงพบว่า มีค่า NDVI อยู่ระหว่าง 0.81 - -0.20 ค่า NDWI อยู่

ระหว่าง -0.66 – 0.24 แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ศึกษามีพืชพรรณปกคลุมค่อนข้างมากและความชื้นทีค่่อนข้างมาก  

 สำหรับการวิเคราะห์ค่าปริมาณมวลชีวภาพ ซึ่งคำนวณค่าน้ำหนักรวม ตามสมการแอลโลเมตริก ในเขต

พื้นที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูงแต่ละแปลง พบว่าไม้ใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง 561.71 – 66.31 ตัน/ไร่ และไม้หนุ่มมีค่า

อยู่ระหว่าง 1.61 – 0.16 ตัน/ไร่  

                              
                                   ภาพที่ 3 แผนที่แสดงประเภทป่าไม้                           ภาพที ่4 แผนที่แสดงดัชนีผลต่างความชื้น                          

                              
                                ภาพที่ 5 แผนที่ค่าปริมาณมวลชีวภาพไม้ใหญ่                 ภาพที ่6 แผนที่ค่าปริมาณมวลชีวภาพไม้หนุ่ม 

ตารางท่ี 3 ค่าลำดับความสำคัญของค่าปริมาณมวลชีวภาพของไม้ใหญ่ในพ้ืนที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูง  
ปริมาณมวลชีวภาพ 

(Biomass) 
ความสำคัญ 

รายละเอียด ค่าคะแนน ค่าปริมาณมวลชีวภาพ พื้นที่ (ไร่) 

ปริมาณมวลชีวภาพ 
ของไม้ใหญ ่

มากที่สุด 5 294.15 – 561.71 ตัน/ไร่ 10.92 
มาก 4 198.36 – 294.15 ตัน/ไร่ 14.28 

ปานกลาง 3 123.52 – 198.36 ตัน/ไร่ 21.93 
น้อย 2 66.31 – 123.52 ตัน/ไร่ 24.06 
น้อย 1 12.44 – 66.31 ตัน/ไร่ 28.79 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

350



 

 

ผลรวม  4,937.07 

ตารางท่ี 4 ค่าลำดับความสำคัญของค่าปริมาณมวลชีวภาพของไม้หนุ่มในพ้ืนที่วนอุทยานน้ำตกตาดสูง  
ปริมาณมวลชีวภาพ 

(Biomass) 
ความสำคัญ 

รายละเอียด ค่าคะแนน ค่าปริมาณมวลชีวภาพ พื้นที่ (ไร่) 

ปริมาณมวลชีวภาพ 
ของไม้หนุ่ม 

มากที่สุด 5 0.94 – 1.61 ตัน/ไร่ 5.3 
มาก 4 0.54 – 0.94 ตัน/ไร่ 13.46 

ปานกลาง 3 0.37 – 0.54 ตัน/ไร่ 28.04 
น้อย 2 0.16 – 0.37 ตัน/ไร่ 32.11 
น้อย 1 0.04 – 0.16 ตัน/ไร่ 20.81 

ผลรวม  4,937.06 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณค่ามวลชีวภาพกับปัจจัยทางกายภาพที่ได้

จากภาพถ่ายดาวเทียม มาเปรียบเทียบผลข้อมูลกับปริมาณมวลชีวภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูลวางแปลงสำรวจ เพ่ือ

หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้ด้วยวิธีการทำ Regression  

 
ภาพที่ 6 สมการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างค่าปริมาณมวลชีวภาพกับค่า NDVI 

 
ภาพที่ 7 สมการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างค่าปริมาณมวลชีวภาพกับค่า NDWI 
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สรุปผลการทดลอง 

  จากการสำรวจและการวางแปลงชั่วคราวขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน 62 แปลง พบไม้

ใหญ่ จำนวน 102 ชนิด ไม้หนุ่ม จำนวน 93 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายชนิดของชนิดพรรณ (H´) ไม้ใหญ่ 

เท่ากับ 3.9692 และไม้หนุ่ม เท่ากับ 3.8930 มีความสม่ำเสมอของชนิดพรรณ (J) ไม้ใหญ่ เท่ากับ 0.0012 และไม้

หนุ่ม เท่ากับ 0.0018 และค่าความหลากชนิด (D) พรรณไม้ทั้งสองชนิด มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีความสำคัญของ

พันธุ์พืช (IVI) ของไม้ใหญ่มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 72.20 52.22 และ 25.98 ตามลำดับ ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์

พืชต่ำที่สุด มีค่าโดยประมาณ 0.145 ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์พืช (IVI) ของไม้หนุ่มมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 58.54 

56.88 และ 18.95 ตามลำดับ ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์พืชต่ำที่สุด มีค่าโดยประมาณ 0.252    

  จากการวิเคราะห์ค่าปริมาณมวลชีวภาพในป่าวนอุทยานน้ำตกตาดสูง (ภูผาวัว) รวม 62 แปลง ไม้

ใหญ่และไม้หนุ่ม ซึ่งไม้ใหญ่มีจำนวน 3,360 ต้น ไม้หนุ่มมีจำนวน 1,315 ต้น รวมทั้งหมด จำนวน 4,675 ต้น ใน

พื้นที่ศึกษา ปริมาณมวลชีวภาพไม้ใหญ่ น้ำหนักแห้งลำต้น (Ws) มีค่าเท่ากับ 392,571,920.49 กิโลกรัม หรือ 

392,571.92 ตัน น้ำหนักแห้งกิ่ง (Wb) มีค่าเท่ากับ 44,454,828.91 กิโลกรัม หรือ 44,454.82 ตัน น้ำหนักแห้งใบ 

(Wl) มีค่าเท่ากับ 120,481.77 กิโลกรัม หรือ 120.48 ตัน และน้ำหนักแห้งราก (Wr) มีค่าเท่ากับ 173,226,041.85 

กิโลกรัม หรือ 173,226.04 ตัน ผลรวมหาค่าปริมาณมวลชีวภาพไม้ใหญ่ มีค่าเท่ากับ 610,373.27 ตัน หรือ 

9,844.73 ตัน/ไร่ ปริมาณมวลชีวภาพไม้หนุ่ม น้ำหนักแห้งลำต้น (Ws) มีค่าเท่ากับ 1,033,263.68 กิโลกรัม หรือ 

1,033.26 ตัน น้ำหนักแห้งกิ่ง (Wb) มีค่าเท่ากับ 112,663.39 กิโลกรัม หรือ 112.66 ตัน น้ำหนักแห้งใบ (Wl) มีค่า

เท่ากับ 18,795.54 หรือ 18.80 ตัน และน้ำหนักแห้งราก (Wr) มีค่าเท่ากับ 487,546.44 กิโลกรัม หรือ 487.55 ตัน 

ผลรวมหาค่าปริมาณมวลชีวภาพไม้หนุ่ม มีค่าเท่ากับ 1,652.27 ตัน หรือ 26.64 ตัน/ไร่  

 อภิปรายผล 

  เนื่องจากการออกภาคสนามเป็นหน้าฝนแต่ใช้ภาพถ่ายหน้าฝนทำให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพ

ไม่สัมพันธ์กับข้อมูลจากการออกภาคสนามในบางแปลงตัวอย่าง 
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บทคัดย่อ 
การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาไม้พ้ืนล่างในป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อำเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 2) พัฒนา M o b i l e 
Application บนระบบปฏิบัติการ iOS เพ่ือนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของไม้พ้ืนล่าง ขนาดของพ้ืนที่ 1,302 ไร่ โดย
การวางแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน 20 แปลง ใช้ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-
Wiener Index วิเคราะห์ด้วยด้วยค่าผลต่างของพืชพรรณ (NDVI) และดัชนีผลต่างความชื้น (NDWI) โดยเทคนิค
การซ้อนทับข้อมูล (Overlay) พบว่าพืชพ้ืนล่างทั้งสิ้น 58 วงศ์ 98 ชนิด วงศ์ท่ีพบมากที่สุด LEGUMINOSAE 
และวงศ์ ZINGIBERACEAE พืชพ้ืนล่างที่พบมากท่ีสุดคือ เพ็ก (Vietnamosasa pusilla) ว่านซุ้มกระต่าย 
(Murdannia edulis Stokes Faden) และปรงป่า (Cycas siamensis Miq.) ตามลำดับ การศึกษาค่าดัชนี
ความหลากหลายของชนิดพรรณ (H) ค่าความหลากชนิด (D) และค่าความสม่ำเสมอ (J) มีค่าเท่ากับ 4.2 1 และ 
0.0018 ตามลำดับ สำหรับการใช้ประโยชน์ของชนิดพันธุ์พบว่า สามารถใช้เป็นยาสมุนไพร 57 ชนิด พืชอาหาร 
6 ชนิด และไม่ทราบประโยชน์ 4 ชนิด นอกจากนี้ยังพบว่าพืชหลายชนิดมีการใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 รูปแบบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านคุณภาพของเนื้อหา การออกแบบ 
และการจัดรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.7 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.4 3 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก 
คำสำคัญ: ความหลากหลาย, การใช้ประโยชน์, ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน, การพัฒนาฐานข้อมูล 

Abstract 

Application of Geo-informatics for Study Seedling Plants, Ban Nong Thit Sorn 

Community Forest, Maha Sarakham Province. The aims of this research; 1) Study   plants 

biodiversity and 2) Mobile Application development on iOS system to present the database 

of seedling plants. The area size is 1,302 rai and 20 sampling plot sizes are 40 x 40 meters 

were laid out in this area and analyze by using Shannon-Wiener Index. The analysis of 

Normalize Difference Index (NDVI) and Normalize Difference Wetness Index (NDWI) by using 

overlay technique. The result found that the seedling are 58 families and 98 species. The most 

families are LEGUMINOSAE and ZINGIBERACEAE. The most common seedling plants are 
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Vietnamosasa pusilla, Ophiopogon Jaburan Lodd and Cycas cirinalis L. respectively. The study 

of Species Diversity Index (H), Species Diversity (D) and Evenness Index (J) are equal to 4.2 , 1 

and 0.0018  respectively. The utilization of this plants can divided in to  57 kinds of herbal 

medicine, 6 kinds of food plants and 4 kinds of benefits are not known. In addition, many 

plants have been found to be used in more than 1 form. The satisfaction assessment results 

for the design and development of applications, both the quality of the content, design and 

formatting with an overall average of 3.7 and standard deviation of 0.43, which is at high level 

of satisfaction assessment. 

Keywords: Diversity, Utilization, Nong Thit Sorn Community Forest, Database development 

บทนำ 
ไม้พื้นล่างเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่บนพื้นที่ป่ารวมทั้งพืชทอดนอนไปกับดินไม้เลื้อยเนื้ออ่อน พืชล้มลุก ไม้

พุ่ม และไม้ยืนต้น เมือโตเต็มที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร โดยไม่รวมลูกไม้หรือกล้าไม้ของต้นไม้ใหญ่ (อุทยาน
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2549) ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้ศักยภาพจากป่าชุมชน 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การใช้เป็นพืชอาหาร หรือยาสมุนไพร บางชนิดใช้ใบ ใช้ราก ใช้หัว ในการต้ม หรือ
ฝนทา หรือดื่มกินเพื่อรักษาอาการและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ในทางอาหารประชาชน
สามารถหาพืช ผัก สัตว์ แมลงต่าง ๆ ตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) สามารถหาพืช ผัก ที่ใช้เป็น
อาหารเช่น ผักติ้ว ยางของต้นติ้วยังมีสรรพคุณเพื่อปิดบาดแผล ขาแตก หรือห้ามเลือด ดอก และใบอ่อน 
สามารถนำมาปรุงอาหารหรือ เป็นผัก ให้รสเปรี้ยว ส้มโมง ใบยอดอ่อน ให้รสเปรี้ยวสำหรับการปรุงอาหารเช่น 
ต้มเป็ด ไก่ หรือแกงเห็ด ในช่วงนี้สามารถหาไข่มดแดงซึ่งเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ส่วนต้นฤดูฝนก็
สามารถหาเก็บพืชผักที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ดอกกระเจียว ผักสาบ ผักขี้ส้ม-ขี้ขม หรือผักแก่นส้ม ผักแก่น
ขม แมลงและสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่กินพืชเป็นอาหารเช่น แมงกินนูน จั๊กจั่น กิ้งก่า  ไข่มดแดง ซึ่งเมื่อปลายฤดูร้อน 
และต้นฤดูฝนประชาชนสามารถจับหามาประกอบอาหารในครัวเรือนได้ ในฤดูฝนก็จะสามารถหาผักจำพวก
หน่อไม้ เห็ดต่าง ๆ เช่น เห็ดปลวก เห็ดระโงกขาว ระโงกเหลือง เห็ดเผาะฯลฯ ซึ่งก็เปรียบเสมือนธนาคารชุมชน
ของชาวบ้าน ที่สามารถเข้าป่าไปหาได้ในทุกฤดูกาลเมื่อต้องการ  

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความหลากหลายของไม้พื้นล่างซึ่งมี
บทบาทในการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
ทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่กระจ่ายของโรคระบาด  การ
เคลื่อนย้ายถิ่น การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบน
แผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมายให้ใช้งานได้ง่าย การศึกษาความหลากหลายของไม้พื้นล่างในพื้นที่
ในป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ จะทำให้สามารถเข้าใจสภาพ
ของป่าและทราบถึงความหลากหลายของชนิดพรรณไม้และความหนาแน่นของพรรณพืชหรือการกระจายตัว
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ของพรรณไม้ได้ การนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารในรูปแบบสมาร์ทโฟนต่าง หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งในปัจจุบันระบบปฏิบัติการไอโอเอสเป็นระบบ
ที่ใช้อยู่ในสมาร์ทโฟนต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ดังนั้นในการศึกษาความหลากหลายและความ
หนาแน่นโดยการเผยแพร่โดยใช้แอพพลิเคชั่นไอโอเอส ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์
ในการดูแลและรักษาพรรณไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนและในปัจจุบันความนิยมของ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ
บริการการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะแสดงบน
อุปกรณ์มือถือในระบบไอโอเอส ซึ่งมีการจัดทำแผนที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคามและ
จัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

1) เพื่อศึกษาความหลากชนิดและความหลายหลายของพืชพื้นล่างในเขตป่าในชุมชนบ้านหนองทิศสอน
จังหวัดมหาสารคาม 

2) สร้างข้อมูลไม้พ้ืนล่างของป่าในชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม 
3) พัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS เพ่ือนำเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของไม้พ้ืนล่าง 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอนและแปลงตัวอย่างทั้ง 20 แปลง 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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วิธีการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโดยการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์

ในพ้ืนที่ศึกษา ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 1,302 

ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

ค่าความถ่ี ค่าความถ่ีสัมพัทธ์ ค่าความหลากหลาย ค่าความหลากชนิด ค่าความสม่ำเสมอ ในโปรแกรม Excel 

2.2 หาค่าความหนาแน่นต่อแปลงโดยมีปัจจัยความหนาแน่นของพรรณไม้คำนวณจากจำนวนต้นไม้

ของแต่ละแปลงที่พบ 

2.3 หาค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) และค่าดัชนีความต่างชื้น (NDWI) ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat 8 บันทึกวันที่ 21 มกราคม 2561 

2.4 นำค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) และค่าดัชนีความต่างชื้น (NDWI) ประเมินความหนาแน่น

ด้วยวิธีการ Regression 

2.5 นำผลของ Regression มาสร้างแผนที่แสดงความหนาแน่น (Density)  

2.6 พัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ในเว็บไซต์ https://thunkable.com/ 

 

ภาพที่ 2 แผนผังการดำเนินงาน 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ค่าความหนาแน่นต่อแปลง (Density) โดยมีปัจจัยความหนาแน่นของพรรณไม้คำนวณจากจำนวน

ต้นไม้ของแต่ละแปลงที่พบ 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงค่าความหนาแน่นของพรรณไมต้่อแปลง 

จากภาพที่ 3 เป็นปัจจัยที่จะใช้ในการวิเคราะห์แบบถอดถอย (Regression) โดยมีปัจจัยความหนาแน่น

ของพรรณไม้คำนวณจากจำนวนต้นไม้ของแต่ละแปลงที่พบ โดยแปลงตัวอย่างพบพรรณไม้มากที่สุด คือแปลง

ที่ 8 มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.0475 ซึ่งจะอยู่บริเวณกลางของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากการสำรวจภาพสนาม

พบพรรณไม้มากที่สุดของแปลงตัวอย่างทั้งหมดที่สำรวจและแปลงที่พบพรรณไม้น้อยที่สุด คือแปลงที่ 20 มีค่า

ความหนาแน่นเท่ากับ 0.0075 จะอยู่บริเวณด้านล่างของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งการสำรวจพบพรรณไม้อยู่น้อย 

2. หาค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ(NDVI) และค่าดัชนีความต่างชื้น(NDWI) วิธีหาค่าดัชนีใช้สูตรหาค่า

ดังนี้ NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED)  NDWI=(GREEN−NIR)/(GREEN+NIR) 

  
ภาพที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความต่างพืชพรรณและแผนที่แสดงค่าดัชนีผลต่างความชื้น 

3. จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของพรรณไม้ที่ใช้ 3 ปัจจัย ได้แก่ ค่าความหนาแน่นของพรรณไม้

จากแปลงตัวอย่าง ดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) และดัชนีความต่างความชื้น (NDWI) โดยมีผลการวิเคราะห์

ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 กราฟที่ได้จากการประมาณของค่าNDVI 

 

จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) สูง ค่าความหนาแน่นของพรรณไม้ก็จะสูง

ตามซึ่งความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 2 จะเป็นลักษณะแบบแปรผันตรง 

 
ภาพที่ 6 กราฟที่ได้จากการประมาณของค่าNDWI 

จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่าดัชนีผลต่างความชื้น (NDWI) สูง ค่าความหนาแน่นของพรรณไม้ก็จะต่ำลง 

ซึ่งความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 2 จะเป็นลักษณะแบบแปรผกผัน 

4. ผล Regression เพ่ือแสดงความหนาแน่นพรรณไม้ (Density) ในป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน 

จังหวัดมหาสารคาม 

 
ภาพที่ 7 แผนที่แสดงความหนาแน่นของพรรณไม้ 

จากภาพที่ 7 แสดงแผนที่ความหนาแน่นของพรรณไม้พบว่ามีความหนาแน่น ของพื้นที่ป่าจะอยู่บริเวณ

ด้านทิศเหนือของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจากการสำรวจภาคสนามพื้นที่ป่ามีลักษณะ เป็นป่าเต็งรังที่มีพรรณไม้อยู่

หนาแน่นจึงมีความสอดคล้องกัน จากการวิเคราะห์จากสมการถดถอย (Regression) สามารถจำแนกเป็นพ้ืน

ความหนาแน่นของพรรณไม้ได้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการแบ่งชั้นข้อมูลความหนาแน่นของพรรณไม้ 

ระดับความหนาแน่น ค่าความหนาแน่น (COUNT) พ้ืนที่ (ไร่) เปอร์เซ็นต์ 
น้อยมาก 48 30 2.30 

น้อย 196 72 5.52 
ปานกลาง 527 357 27.41 

มาก 852 342 26.26 
มากที่สุด 646 499 38.32 

 

5. พัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ในเว็บไซต์ https://thunkable.com/ 

                                     

   ภาพที่ 8 ขั้นตอนการออกแบบหน้าเมนู ทั้ง 6 หน้า      ภาพที่ 9 การอัพข้อมูลไฟล์ KML เพ่ือแสดงบนแผน

ที่ Google map 

 
ภาพที่ 10 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

ส่วนของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะแสดงข้อมูลและแสดงแผนที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ผ่าน

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส (iOS) และใช้แบบสอบถามเป็น

เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นแสดงแผนที่ความหนาแน่นของพรรณไม้ จากการ

ประมาณผลความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
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สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาไม้พื้นล่าง ในป่าชุมชนบ้านหนองทิศ

สอน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วางแปลงขนาด 40x40 เมตร จำนวน 20 แปลง พื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

1,302 ไร่ พบไม้พื้นล่างทั้งหมด 98 ชนิด 58 วงศ์ พืชพื้นล่างที่มีความหนาแน่น และความหนาแน่นสัมพัทธ์

มากที่สุดคือ เพ็ก รองลงมาคือว่านซุ้มกระต่าย และปรง ตามลำดับ พืชพื้นล่างที่มีความถี่และความถี่สัมพัทธ์

มากที่สุด คือ เพ็ก กระเจียวขาว รองลงมาคือปรง และตูบหมูบ ตามลำดับ จากศึกษาค่าดัชนีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (H’) และดัชนีความสำคัญของชนิดพันธุ์พืชพื้นล่างในป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อำเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม พบว่าพืชพื้นล่างมีค่าความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 4.2292 มีความสม่ำเสมอของ

ชนิดพรรณ (J) เท่ากับ 0.0018 และค่าความหลากชนิด (D) มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งพืชพื้นล่างที่มีค่าดัชนี

ความสำคัญมากที่สุดคือ เพ็ก รองลงมากระเจียวขาว และปรง ตามลำดับผลจากการใช้ประโยชน์พืชพื้นล่าง 

พบว่า ใช้เป็นสมุนไพรมากที่สุดรองลงมาใช้เป็นอาหารและใช้เป็นไม้ใช้สอยตามลำดับ โดยใช้เป็นยาสมุนไพร

จำนวน 57 ชนิด ใช้เป็นอาหาร 6 ชนิด  

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของพรรณไม้ที่ใช้ปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ค่าความหนาแน่นของพรรณไม้

จากแปลงตัวอย่าง ดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) และดัชนีความต่างความชื้น (NDWI) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

แบบ Regression และการวิเคราะห์แบบราสเตอร์ (Raster Calculator) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ จะแบ่ง

พ้ืนที่ความหนาแน่นของพรรณไม้เป็น 5 ระดับ คือ ความหนาแน่นน้อยมากมีพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ หรือร้อยละ 

2.30 ความหนาแน่นน้อย มีพ้ืนที่ประมาณ 72 ไร่ หรือร้อยละ 5.52 ความหนาปานกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ 357 

ไร่ หรือร้อยละ 27.41 ความหนาแน่นมาก มีพื้นที่ประมาณ 342 ไร่ หรือร้อยละ 26.26 ความหนาแน่นมาก

ที่สุด มีพ้ืนที่ประมาณ 499 ไร่ หรือร้อยละ 38.32 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน เป็นป่าที่

มีความหนาแน่นของไม้พื้นล่างมาก มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จึงเป็นป่าที่ควรดูแลรักษาเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านและสัตว์ต่อไป 
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          ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ  

 [2] ธีระพงษ์ กระการดี. (2560). การวิเคราะห์ถดถอย(Regression Analysis). สืบค้นจาก  

            http://www.stvc.ac.th/elearning/stat/csu14.html 

 [3] ภูมินทร์ ฮงมา และคณะ. (2558). การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุ  

ประจำวันเกิดท้ัง 7 วัน @นครพนม. การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  

[4] กมลวรรณ เรือนก้อน และ ฐิติมา บุญมา. (2557). การศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของพืช พ้ืน

ล่างและไม้หนุ่ม ในสวนวนเกษตรบ้านหล่ายโพธิ์  
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1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2 โปรแกรมวิจยั Industrial Waste Management Policies and Practices, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 
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อิทธิพลของการใช้ไขตะกอนน ้ามันดิบเป็นตัวเชื่อมผสานต่อคุณสมบัติของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
Effect of Crude Oil Wax Binder on Fuel Properties of Biomass Pellets 

นวลกมล อาภรณ์พงษ์1,2, รัชนีวรรณ กลิ่นเกษร1, อุกฤต สมัครสมาน1,* 
Noulkamol Arpornpong1,2, Ratchaniwan Klinkesorn1, Ukrit Samaksaman1,* 

บทคัดย่อ 
 ไขตะกอนน ้ามันดิบเป็นของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ นจากกระบวนการขนส่งปิโตรเลียมที่
ต้องมีการจัดการตามที่กฎหมายก้าหนด ไขตะกอนน ้ามันดิบมีค่าพลังงานความร้อนสูงและยังมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป็นเชื อเพลิงทดแทนได้ ดังนั น งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาปริมาณไขตะกอนน ้ามันดิบที่ใช้เป็นตัวเชื่อม
ผสานในการผลิตเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (ขี เลื่อยไม้สัก ซังข้าวโพด และต้นข้าวฟ่าง) ที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 10 20 
และ 30 โดยมวล ท้าการอัดเม็ดเชื อเพลิงชีวมวลด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิคที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล แรงดันการบีบ
อัดที่ 60 ±5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นเวลา 1 นาที ผลการศึกษาพบว่า เชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ใช้ไข
ตะกอนน ้ามันดิบเป็นตัวเชื่อมผสานมีค่าความชื นต่้าและค่าพลังงานความร้อนที่สูงกว่าการใช้พาราฟินแวกซ์เป็นตัว
ผสาน โดยคุณสมบัติของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ดีที่สุด คือ สูตรซังข้าวโพดผสมต้นข้าวฟ่างผสานด้วยไขตะกอน
น ้ามันดิบที่ผ่านการปรับปรุงที่อัตราส่วนโดยมวล 80:20 มีค่าดัชนีการแตกร่วนเฉลี่ย 0.96 ±0.03 ค่าพลังงานความ
ร้อนเฉลี่ย 20.32±3.26 MJ/kg ค่าปริมาณเถ้าร้อยละ 4.29±1.10 โดยมวล นอกจากนั น ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ
โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม และทองแดง พบว่า เชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดตรวจไม่พบปริมาณตะกั่วและแคดเมียม 
ส่วนปริมาณทองแดงพบในค่าเกณฑม์าตรฐาน (≤20 mg/kg) ดังนั น เชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีไขตะกอนน ้ามันดิบเป็น
ตัวผสานมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2772-2560) และสามารถเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการกากอุตสาหกรรม 
ค้าส้าคัญ: ไขตะกอนน ้ามันดิบ ตัวเชื่อมผสาน ชีวมวลอัดเม็ด 
 

Abstract 
 Crude oil wax which is a hazardous industrial waste, is generated from petroleum 
transportation processes.  It requires proper waste management following the regulation.  Crude oil 
wax has a high heating value and has potential use as a fuel substitution.  Thus, the objective of this 
research is to study the proportion of crude oil wax as a binder for biomass pellet production ( teak, 
corncob, and sorghum) .  The proportions of crude oil wax were 5 10 20 and 30 % wt.  The biomass 
was pelleted by the extrusion machine at 80oC, and the compression pressure was set at 60±5 kg/cm3 
with 1 minute. The results showed that the biomass pellets using crude oil wax as a binder had lower 
moisture content and higher heating values than using paraffin wax.  The optimum proportion of 
biomass pellets providing excellent fuel properties was the mixture of corncob and sorghum 
combined with crude oil wax at a percent mass ratio of 80:20. It had the drop shatter index values of 
0.96±0.03, the heating values of 20.32±3.26 MJ/kg, and the ash content of 4.29±1.10 % wt. Moreover, 
the results of the heavy metal determination, including lead, cadmium, and copper showed that the 
biomass pellets did not found the amount of lead and cadmium.  Copper content was found in the 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

362

https://www.researchgate.net/profile/Noulkamol_Arpornpong
https://www.researchgate.net/profile/Noulkamol_Arpornpong


 
 

standard value (≤20 mg/kg). Thus, the biomass pellet using a crude oil wax binder met the criteria of 
the Thailand Industrial Product Standard (TIS 2772-2560)  and could be another option for industrial 
waste management.  
Keywords: Crude oil wax, Binder, Biomass Pellets  
 

บทน้า 
ในปัจจุบันปริมาณของเสียที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั นเกิดขึ นเป็นจ้านวน

มากและมีปริมาณที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดเศษวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด และอ้อย 
เป็นต้น กากของเสียหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม เช่น ไขตะกอนน ้ามันดิบ (Crude oil wax) ตะกอน
น ้ามันดิบ (Crude oil sludge) และเศษพลาสติก (Plastic) โดยวัสดุเหลือทิ งเหล่านี สามารถเป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน
จากธรรมชาติที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และยังคงมีศักยภาพในการน้ามาผลิตเป็นพลังงานได้ อย่างไรก็ดีการน้า
เชื อเพลิงชีวมวล (Biomass) ที่เป็นเศษเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์โดยตรงนั นยังมีข้อจ้ากัดด้านการ
จัดการเชื อเพลิง เช่น ขนส่งยุ่งยาก ไม่มีความเป็นเนื อเดียวกัน และมีคุณสมบัติดูดซับน ้า รวมไปถึงอาจจะมีคุณสมบัติ
บางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น ขนาดที่ไม่สม่้าเสมอ ความชื นสูง และค่าพลังงานความร้อนต่้า [1] ดังนั น
จึงมีการแปรรูปเชื อเพลิงชีวมวลโดยการอัดเป็นเม็ดด้วยความร้อนหรือที่เรียกว่า เชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Biomass 
Pellets) เชื อเพลิงที่ได้จะมีคุณสมบัติด้านความร้อนสูง มีความหนาแน่นสูง ขนาดเล็ก มีค่าความชื นต่้า สามารถใช้
ส้าหรับเตาเผาโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับระบบการป้อนเชื อเพลิงอัตโนมัติ  ท้าให้สามารถก้าหนดปริมาณของ
เชื อเพลิงได้อย่างแม่นย้า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม ้[2] 

ไขตะกอนน ้ามันดิบ (Crude oil wax) เป็นกากของเสียในอุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม ที่เกิดขึ นใน
ขั นตอนการผลิตและการขนส่ง ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีปริมาณการเกิดไขตะกอนน ้ามันดิบประมาณ 1,500 
ton [3] โดยไขตะกอนน ้ามันดิบมีลักษณะเป็นแว็กซ์เกาะตัวกันเป็นก้อน มีความอ่อนตัวที่อุณหภูมิแวดล้อมประมาณ 
30oC มีสีด้าผสมสีน ้าตาลและมีกลิ่นเหม็นฉุน จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวเชื่อมผสานได้เนื่องจากสามารถหลอมละลายได้ มี
คุณสมบัติเป็นตัวกลางในการยึดเกาะกับวัสดุอ่ืนได้ง่ายและแข็งตัวได้รวดเร็วที่อุณหภูมิห้อง [4] นอกจากนี ไขตะกอน
น ้ามันดิบมีค่าพลังงานความร้อนสูง (45.76 MJ/kg) มีองค์ประกอบทางเคมีจ้าพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มีค่า
การระเหยสูง (Volatile matter 83.42%) มีจุดติดไฟต่้ากว่าชีวมวล (Ignition temperature 190 oC) ปริมาณ
เถ้าต่้า (Ash content 1.10-1.25%) และค่าความชื นสูง (15.58% wt.) อย่างไรก็ตามการทดสอบระยะเวลาของการ
แห้งและแข็งตัวพบว่าไขตะกอนน ้ามันดิบแห้งและแข็งตัวได้เร็วกว่าแป้งมันส้าปะหลังประมาณ 2 เท่า [2] ดังนั น 
คุณสมบัติทางกายและเคมีของไขตะกอนน ้ามันดิบสามารถน้ามาเป็นตัวผสานในการผลิตเชื อเพลิงอัดเม็ด โดยใช้เป็น
วัสดุทดแทนตัวผสานแป้งมันส้าปะหลังได้ แต่ต้องลดค่าความชื นก่อน เพ่ือลดโอกาสการเกิดเชื อราเมื่อน้าไปผสม
อัดเม็ดกับชีวมวล  

ดังนั นงานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอิทธิพลของไขตะกอนน ้ามันดิบที่ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใช้เป็น
ตัวเชื่อมผสานในการผลิตเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก ขี เลื่อยไม้สัก แกนข้าวโพด และต้นข้าวฟ่าง 2) ท้าการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ค่าดัชนีความคงทนของเชื อเพลิงอัดเม็ด รวมถึงค่าพลังงานความร้อนของเชื อเพลิงชีว
มวลอัดเม็ด 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 

การอัดเม็ดชีวมวลในงานวิจัยนี  จะเลือกใช้ตัวเชื่อมผสาน ได้แก่ ไขตะกอนน ้ามันดิบ (Crude oil wax) ซึ่งเป็น
วัสดุเหลือทิ งจากกระบวนการขนส่งปิโตรเลียมของอุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม และพาราฟินแวกซ์ได้จาก
ท้องตลาดที่มีการจ้าหน่ายทั่วไป ชีวมวลที่ใช้ในงานวิจัยนี  ได้แก่ ขี เลื่อยไม้สัก (Sawdust, SD) ต้นข้าวฟ่าง (Sorghum, 
SG) และซังข้าวโพด (Corncob, CC) โดยชีวมวลที่ได้จะน้ามาอบแห้งด้วยตู้อบรมร้อนที่อุณหภูมิ 70oC เป็นเวลา 48 
hr จากนั นน้ามาบดและร่อนผ่านตะแกรง จากนั นเก็บไว้ในถุงพลาสติกเพ่ือใช้ในการทดลองในขั นตอนถัดไป 
2. การปรับปรุงไขตะกอนน ้ามันดิบ 

จากคุณลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างไขตะกอนน ้ามันดิบยังมีสมบัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้
งานหากมีการใช้งานโดยตรง จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงไขตะกอนน ้ามันดิบ (Pre-treatment) ลดความชื นและลด
อัตราการเกิดมลพิษที่จะเกิดจากการเผาไหมเ้ชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยน้าไขตะกอนน ้ามันดิบปริมาณ 100 g ละลาย
ในสารเฮกเซนปริมาตร 100 mL จากนั นน้า acetone ปริมาตร 300 mL มาผสมละคนให้เข้ากัน จากนั นน้าตัวอย่าง
แช่ในตู้แช่ที่อุณหภูมิ 4oC เป็นเวลา 24 hr น้าตัวอย่างที่ได้มากรองด้วยเครื่อง Buchner funnel น้าไขตะกอน
น ้ามันดิบที่ได้จากการกรองผึ่งไว้ที่อุณหภูมิห้อง [4] ไขตะกอนน ้ามันดิบที่ยังไม่ถูกปรับสภาพและปรับสภาพแล้วแสดง
ดังภาพที่ 1 
3. การอัดเม็ดเชื อเพลิง 

การอัดเม็ดเชื อเพลิงที่มีส่วนผสมของไขตะกอนน ้ามันดิบและชีวมวลจะใช้เครื่องอัดเม็ดแบบไฮดรอลิค ท้า
การอัดเม็ดที่อุณหภูมิ 80oC ใช้แรงดันในการอัด 60 kg/cm3 เป็นเวลา 1 min โดยเชื อเพลิงอัดเม็ดที่ได้จะมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 cm ความยาว 4.5 cm และมีน ้าหนักประมาณ 2 g/pc. โดยในการวิจัยนี ได้ท้าการศึกษา
ปริมาณส่วนผสมโดยมวลระหว่างชีวมวลผสม (อัตราส่วนชีวมวลผสม 50/50 (% wt.) ได้แก่ CC/SG, SD/CC และ 
SD/SG) ต่อตัวเชื่อมผสาน ในสัดส่วน 70:30 80:20 และ 90:10 ซึ่งการก้าหนดสูตรและอัตราส่วนการผสมเชื อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ดที่ใช้ในงานวิจัยนี แสดงดังตารางท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของไขตะกอนน ้ามันดิบ (ซ้าย) และไขตะกอนน ้ามันดิบที่ปรับสภาพ (ขวา) 
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4. การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก. 2772-2560) [5] โดยท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ได้แก่ ค่า
ความชื น (ASTM D3173) ปริมาณเถ้า (ASTM D3174) ปริมาณสารระเหย (ASTM D3175) ค่าพลังความร้อน 
(Bomb calorimeter) ค่าการแตกร่วน (Drop shatter index; DSI) และปริมาณโลหะหนัก (Atomic Absorption 
Spectrometry; AAS) ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติของไขตะกอนน ้ามันดิบและพาราฟินแวกซ์ 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบ (ขี เลื่อยไม้สัก ซังข้าวโพดและ
ต้นข้าวฟ่าง) และตัวเชื่อมผสาน (ไขตะกอนน ้ามันดิบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและพาราฟินแวกซ์) ที่น้ามาผลิตเป็น
เชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ผลการศึกษาพบว่า ไขตะกอนน ้ามันดิบที่ปรับสภาพแล้ว มีค่าความชื น 2.12% ปริมาณเถ้า 
0.53% และปริมาณสารระเหย 97.26% ซึ่งผลการทดลองชี ให้เห็นว่าความชื นและปริมาณเถ้ามีแนวโน้มลดลงจากไข
ตะกอนน ้ามันดิบก่อนการปรับปรุงในส่วนของปริมาณสารระเหยเพ่ิมขึ นและมีค่าใกล้เคียงกับพาราฟินแวกซ์  
นอกจากนั นพบว่า ตัวเชื่อมผสานชนิดพาราฟินแวกซ์ มีค่าพลังงานความร้อน (HV= 46.48 MJ/kg) ซ่ึงสูงกว่าไขตะกอน
น ้ามันดิบที่ปรับสภาพเล็กน้อย (HV= 45.54 MJ/kg) และค่าพลังงานความร้อนของชีวมวลที่ใช้ในการศึกษานี  พบว่าทั ง
สามชนิดอยู่ในเกณฑ์ของชีวมวลทั่วไป มีค่าอยู่ในช่วง 16.75-17.51 MJ/kg 

จากการผลิตเชื อเพลิงอัดเม็ดโดยผสมชีวมวลกับตัวผสานไขตะกอนน ้ามันดิบที่ปรับปรุงคุณภาพและพาราฟิน
แวกซ์ ที่อุณหภูมขิองการอัดที ่80oC ตามอัตราส่วนผสมของเชื อเพลิงชีวมวลกับตัวผสาน ดังตารางที่ 1 พบว่า การขึ น
รูปเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่อัตราส่วนผสมระหว่างชีวมวลต่อตัวผสาน 70:30 (Pellet No. 1-6) ส่วนผสมค่อนข้างชื น 
เมื่อให้ความร้อนระหว่างการอัด ตัวผสานเกิดการละลายเป็นของเหลวท้าให้การขึ นรูปไม่ดี ส้าหรับอัตราส่วนผสมชีว
มวลต่อตัวผสาน 80:20 (Pellet No. 7-12) ส่วนผสมที่ได้มีความความชื นเล็กน้อย อัดขึ นรูปได้ดี เม็ดเชื อเพลิงที่ได้มี
ความแข็งแรงสูง ส้าหรับอัตราส่วนผสมชีวมวลต่อตัวผสาน 90:10 (Pellet No. 13-18) ส่วนผสมที่ได้ค่อนข้างแห้ง อัด
ขึ นรูปได้ด ีแตเ่ชื อเพลิงมีความเปราะบางสูง เม็ดเชื อเพลิงเกิดการแตกหักได้ง่าย ดังนั นสูตรที่ท้าการคัดเลือกเพ่ือน้าไป
วิเคราะห์ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดคือสูตร No. 7-12 

 
ตารางที่ 1 สูตรและอัตราส่วนการผสมเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ใช้ในงานวิจัยนี  
Pellet No. Biomass (50/50) Mixing ratios of Biomass: Binder Binder 
No.1 CC/SG  

70:30 

Paraffin wax 
No.2 SD/CC  Paraffin wax 
No.3 SD/SG  Paraffin wax 
No.4 SD/SG  Treated crude oil wax 
No.5 SD/CC  Treated crude oil wax 
No.6 CC/SG  Treated crude oil wax 
No.7 CC/SG  

80:20 

Treated crude oil wax 
No.8 SD/SG  Treated crude oil wax 
No.9 SD/CC  Treated crude oil wax 
No.10 SD/CC  Paraffin wax 
No.11 SD/SG  Paraffin wax 
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Pellet No. Biomass (50/50) Mixing ratios of Biomass: Binder Binder 
No.12 CC/SG  Paraffin wax 
No.13 SD/CC  

90:10 

Paraffin wax 
No.14 SD/SG  Paraffin wax 
No.15 CC/SG  Paraffin wax 
No.16 SD/CC  Treated crude oil wax 
No.17 SD/SG  Treated crude oil wax 
No.18 CC/SG  Treated crude oil wax 

CC/SG= ซังข้าวโพดต่อข้าวฟ่าง, SD/CC= ขี เลื่อยต่อซังข้าวโพด, SD/SG= ขี เลื่อยต่อข้าวฟ่าง 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีไขน ้ามันดิบที่ปรับสภาพและพาราฟิน
แวกซ์เป็นตัวผสานที่อัตราส่วนชีวมวลต่อตัวผสาน 80:20 (Pellet No. 7-12) จากผลการวิเคราะห์ค่าการแตกร่วนของ
เม็ดเชื อเพลิง (DSI) ท้าให้สามารถคัดเลือกสูตรเชื อเพลิงที่เหมาะสมที่มีค่าการแตกร่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั งหมด 5 สูตร คือ สูตรที่ 7 8 11 และ 12 ซึ่งมีค่า DSI ระหว่าง 0.9636-0.9823  

 
จากผลการทดสอบค่าพลังงานความร้อนของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดพบว่า เชื อเพลิงอัดเม็ดที่ผลิตได้จากชีว

มวลทั งสามชนิด มีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 16.08-20.32 MJ/kg โดยสูตรที่มีค่าพลังงานความร้อนสูงสุดคือ No.7 
(20.32 MJ/kg) โดยมีส่วนประกอบเป็นซังข้าวโพดผสมข้าวฟ่างผสานด้วยไขตะกอนน ้ามันดิบปรับปรุงสภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัตถุดิบตั งต้น ซังข้าวโพดมีค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 16.96 MJ/kg และต้นข้าวฝ่างมีค่าพลังงาน
ความร้อนเท่ากับ 16.75 MJ/kg ซึ่งเชื อเพลิงอัดเม็ดที่ผลิตได้มีค่าพลังงานความร้อนสูงขึ นและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี ของ สมชาย และคณะ (2552) ซึ่งใช้ตะกอนน ้ามันดิบเป็นตัวผสานในการ
ผลิตเชื อเพลิงขยะประเภทที่ 5 (Refuse derived fuel; RDF-5) พบว่าการอัดเม็ดและการใช้ตะกอนน ้ามันดิบเป็นตัว
ผสานท้าให้เชื อเพลิงขยะที่ผลิตได้มีค่าความร้อนเพ่ิมขึ น และตะกอนน ้ามันดิบที่ใช้สามารถจัดเป็นตัวผสานที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะสามารถหลอมละลายได้ดี ยึดเกาะกับวัสดุอ่ืนได้ง่าย และแข็งตัวได้รวดเร็ว [6] 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะหนักสามชนิด ได้แก่ ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ทั งใน
วัตถุดิบและเม็ดเชื อเพลิง ซึ่งโลหะหนักทั งสามชนิดเป็นโลหะหนักท่ีพบในเถ้าหนักและเถ้าลอยของเตาเผาทั่วไป [7] 
จากผลการทดลองพบโลหะหนักทั งสามชนิดในตัวอย่างวัตถุดิบและเชื อเพลิงในปริมาณที่น้อยมากและไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด โดยปริมาณแคดเมียมจะพบในชีวมวลเพียงหนึ่งชนิด โดยจะพบในขี เลื่อยไม้สักในปริมาณเฉลี่ยที่ 
0.0245 ppm อย่างไรก็ตามไม่พบแคดเมียมในตัวอย่างอ่ืน เมื่อวัตถุดิบชีวมวลและตัวผสานผ่านกระบวนการอัดเม็ด
แล้ว จะพบปริมาณทองแดงในตัวอย่างเชื อเพลิงสูตร No.7 No.8 และ No.9 ซึ่งเป็นเชื อเพลิงที่ใช้ไขตะกอนน ้ามันดิบ
ปรับปรุงเป็นตัวผสาน โดยมปีริมาณทองแดงเฉลี่ยน้อยกว่า 1.0 ppm ดังตารางที่ 2 
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีไขตะกอนน ้ามันดิบและพาราฟินแวกซ์เป็นตัวผสาน 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการผลิตเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ผลิตจากขี เลื่อยไม้สัก ซังข้าวโพดและต้นข้าวฟ่าง โดยมี
ตัวเชื่อมผสานคือไขตะกอนน ้ามันดิบที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและพาราฟินแวกซ์ พบว่า การขึ นรูปเชื อเพลิงอัดเม็ด
ที่อัตราส่วนผสมระหว่างชีวมวลผสมต่อตัวผสาน เท่ากับ 80:20 (สูตร No. 7-12) ให้การขึ นรูปเชื อเพลิงอัดเม็ดที่ดีที่สุด 
โดยเม็ดเชื อเพลิงที่ผลิตได้มีความแข็งแรงสูง และเมื่อน้าสูตรดังกล่าวมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ได้แก่ 
ค่าความชื น ปริมาณเถ้า ปริมาณโลหะหนัก ค่าการแตกร่วนและค่าพลังงานความร้อน พบว่า สูตรดังกล่าวผ่านเกณฑ์
ค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2772-2560) โดยเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ผลิตจากซังข้าวโพดผสมข้าว
ฟ่างและใช้ไขตะกอนน ้ามันดิบที่ปรับสภาพเป็นตัวผสาน (No. 7) ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และบริษัท 
ปตท. ส้ารวจและผลิต ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนี  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของวัตถุดิบและเชื อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
Parameter Raw materials  Fuel Pellets Standard1 

Crude oil wax Paraffin wax 
Corncob 
(CC) 

Saw dust 
(SD) 

Sorghum 
(SG) 

 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12 
 

Proximate analysis             
MC (%) 2.12 0.14 5.81 7.87 5.55  3.13 1.96 3.05 5.6 5.06 5.46 ≤15 

AC (%) 0.53 0.12 1.59 2.62 2.78  4.29 4.04 3.34 1.79 2.57 2.12 ≤10 

VM (%) 97.26 99.28 92.57 89.4 91.78  95.00 74.33 95.18 93.00 92.84 92.56 - 
Metals              
Cu (ppm) <1.000 0.005 ND ND ND  <1.000 <1.000 <1.000 ND ND ND ≤20 

Cd (ppm) ND ND ND 0.025 ND  ND ND ND ND ND ND ≤0.5 

Pb (ppm) ND 4.064 ND ND ND  <1.000 <1.000 ND ND ND ND ≤10 
HV (MJ/kg) 45.54 46.48 16.96 17.51 16.75  20.32 16.12 17.54 19.06 16.08 16.57 ≥14.5 

DSI - - - - -  0.9636 0.9672 0.9554 0.8913 0.9737 0.9823 ≥0.96 

ND คือ Non detectable 
1 ค่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2772-2560) [5] 
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นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชือ้โรคในอากาศ โดยใชร้ะบบอิเล็กโตรสแตติกร่วมกบัโคโรนาดสิชาร์จ  
Innovation for Trap Particle and Eliminate Germs in Air By Corona Electrostatic System 

ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว1* 
Siseerot Ketkaew1* 

บทคัดย่อ 
  บทความนี้น าเสนอนวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยใช้ระบบอิเล็กโตรสแตติกร่วม
กับโคโรนาดิสชาร์จ  ขนาดอัตราการหมุนเวียนอากาศ 165 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  โดยได้ออกแบบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าด้วยไอซีเบอร์ TL494 เป็นตัวก าเนิดพัลส์ที่ความถี่ 20 กิโลเฮิร์ต ใช้ไอซีเบอร์ TLP250 เป็นตัวแยกกราวด์ 
และขับมอสเฟตเบอร์ IRFP460 โดยน าไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงที่ได้จากหม้อแปลงฟลายแบคเบอร์ TLF14511 จ่าย
ให้กับชุดแผ่นดักฝุ่นและชุดแยกอิเล็กตรอน โดยออกแบบและสร้างเครื่องให้มีความสามารถในการดักฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 ไมครอนขึ้นไป ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่านวัตกรรมมีประสิทธิภาพการดักฝุ่น
เท่ากับ 95.37% ที่ได้จากการทดสอบจากการวัดจ านวนฝุ่นด้วยเครื่อง personal pump และประสิทธิภาพการดัก
ฝุ่นเท่ากับ 95.86% ที่ได้จากการวัดฝุ่นด้วยเครื่อง Handy laser partical counter และส่วนของชุดอิเล็กตรอน
สามารถผลิตโคโรนา ส าหรับใช้ผลิตก๊าซโอโซนได้สูงสุด 3 พีพีเอ็ม เพื่อใช้ก าจัดเชื้อโรคในอากาศได้ โดยมีหลอดยูวี
ส าหรับลดปริมาณก๊าซโอโซนให้เหลือ 0.1 พีพีเอ็ม เพื่อความปลิดภัยต่อผู้ใช้งาน และในอนาคตสามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ตอบรับการเดินหน้านโยบายนวัตกรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างด ี
ค าส าคัญ: ฝุ่น, อิเล็กโตรสแตติค, เชื้อโรค, โอโซน, โคโรนา 
 

Abstract 
 This article presents an innovation for trap particle and eliminate germs in air by corona 
electrostatic system. The air circulation rate is 165 cubic meters per hour by designing the power 
supply with IC#TL494. The IC#TLP250 uses separate ground and drive Power MOSFET#IRFP460 
by bringing DC high voltage from the transformer#TLF14511 to the dust collector unit and the 
electron separation unit. By designing and building a machine capable of trapping dust particles 
smaller in size from 0.3 microns up to the results of the tests showed that the dust collecting 
efficiency of 95.37% from the experiment by measuring the amount of dust using Personal pump 
and the dust collection efficiency of 95.86% from measuring dust using Handy laser partical 
counter and part of electron separation can produce corona for producing ozone gas up to 3 
ppm to eliminate bacteria in the air. The UV lamps for ozone emissions are reduced to 0.1 ppm 
for disaster prevention to users.  
Keywords: Dust, Electrostatic, Germ, Ozone, Corona  

บทน า 
ในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน

ต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน  จึงได้มีการคิดค้นถึงวิธีการดักฝุ่นละออง
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โดยได้น าแรงดันสูงไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ประโยชน์กับการลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้มีการประยุกต์โดยน าหม้อ
แปลงสวิตชิ่งแรงดันสูงมาผลิตแรงดันสูง เพื่อสร้างชุดดักจับฝุ่นโดยที่สารมลพิษในอากาศ คือ สารใดๆก็ตามที่มีอยู่ 
ในอากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่อมนุษย์  หรือเป็นสารที่มี
ผลเสียต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยทางตรงหรือทางอ้อม สารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศมีอยู่หลายประเภท 
ได้แก่ ฝุ่นละออง กลิ่น ควัน เขม่า และกัมมันตภาพรังสี เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)  ออกไซด์ของก ามะถัน 
(SOX) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ไฮโดรคาร์บอน (HC) สารปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) ละอองกัมมันตรังสี เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้หากมีปริมาณเกินขีดจ ากัดในอากาศจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช สารพิษนี้เมื่อเข้าสู่
ร่างกายอาจมีผลเฉียบพลัน (Acute Effect) ท าให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้บางประเภทก็ท าให้เกิดพิษเรื้อรัง (Chronic 
Effect)  ท าให้เสียชีวิตภายหลัง  สารพิษอาจเข้าสู่ร่างกายโดยสัมผัส หายใจหรือโดยทางอ้อม เช่น ปนเปื้อนไปกับ
อาหารติดอยู่ที่เครื่องนุ่งห่ม แล้วถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายอีกต่อหนึ่ง 

จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา เรื่อง เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตส าหรับโรงสีข้าว ของ 
สุรินทร์ แหงมงาม, ศศิวรรณ อินทรวงศ์, กิตติศักดิ์ ไชยสุวรรณ, ศรันยู สุขสวัสดิ์, อนาวิน กรรณแก้ว และ 
ภูมิใจ เหล่าผง ได้น าเสนอบทคัดย่อดังนี้ คือ ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต 
ทั้งมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจะสามารถทะลุเข้าไปสู่ส่วนลึก ในระบบหายใจ ท าให้เกิดการอักเสบ
หรือโรคภูมิแพ้ งานวิจัยน้ีน าเสนอ เครือ่งดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตส าหรับโรงสีข้าว จุดประสงค์ เพื่อ
ลดปริมาณฝุ่นในโรงสีข้าว เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิต ถูกออกแบบให้แผงของชุดดักจับฝุ่นมี
ลักษณะผิวขรุขระ เพื่อให้เกิดการโคโรน่าได้ง่าย ท าให้เพิ่มความสามารถในการดักจับฝุ่นที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงไม่สูงมาก จากผลการทดสอบโดยวัดปริมาณฝุ่นขาออกจากไซโคลน พบว่ามีปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 7.3 
mg/m3 ฝุ่นที่เหลือจะเข้าไปยังชุด ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต เมื่อวัดฝุ่นบริเวณทางออกของชุดดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
มีปริมาณฝุ่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.909 mg/m3 จากผลการวัดปริมาณฝุ่นจะเห็นว่าเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและ
ไฟฟ้าสถิตสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น ละอองในโรงสีข้าวลงได ้[1]. 

ส าหรับงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยใช้ระบบอิเล็กโตรสแต
ติกร่วมกับโคโรนาดิสชาร์จ มุ่งเน้นถึงการศึกษาออกแบบ และสร้างนวัตกรรมดักฝุ่นละออง เพื่อใช้ในการขจัดสิ่ง
ปนเปื้อนในอากาศโดยจะเน้นส่วนที่เป็นของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง  ควันธูป  ควันบุหรี่  และอนุภาคของสารที่มี
ขนาดระหว่าง 200 ไมครอน ถึง 0.01ไมครอน โดยได้สร้างชุดอิเล็กโตรสแตติค จะประกอบด้วยแผ่นสแตนเล
สที่วางห่างกันเป็นระยะที่เหมาะสมและป้อนแรงดันไฟบวกและลบสลับกัน เพื่อท าให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น
สแตนเลส เมื่อฝุ่นและควันต่างๆ ผ่านเข้าไปจะถูกจับโดยแผ่นสแตนเลส และชุดโคโรนาท าหน้าที่ผลิตก๊าซโอโซน 
ส าหรับใชก้ าจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีหลอดยูวีเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซโอโซนที่จะปล่อยออกจากนวัตกรรมดักฝุ่น
ละอองให้เหลือปริมาณก๊าซโอโซนที่เหมาะสมต่อบรรยากาศภายในห้อง 
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
หลักการท างานของนวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ ดงัภาพที่ 1 
             นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ เป็นการท าให้อากาศบริเวณรอบ ๆ เส้นลวดไอออ
ไนซ์เกิดการแตกตัวเป็นประจุ (Air Ionizer) โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงให้กับเส้นลวดโคโรนาตัวน า ซึ่ง
จะท าให้สนามไฟฟ้าบริเวณผิวเส้นลวดตัวน ามีค่าความเข้มสนามไฟฟ้าสูง และเมื่ออะตอมหรือโมเลกุลของอากาศ
ผ่านบริเวณใกล้กับเส้นลวดนี้ จะท าให้อากาศเกิดการแตกตัว (Ionized) ขึ้น  
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 อากาศที่มีความสกปรก เช่น ฝุ่น ควัน และมลภาวะปะปนอยู่ เมื่อผ่านเข้าไปในนวัตกรรมดักฝุ่นละออง
อากาศเหล่านี้จะหมุนเวียนผ่านแผ่นกรองหยาบขั้นต้น (Pre-Filter) ซึ่งท าหน้าที่กรองฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนที่มี
อนุภาคใหญ่ทางด้านหน้า จากนั้นอากาศเหล่านี้จะถูกให้พลังงานจากสนามไฟฟ้าความเข้มสูงจนเกิดการแตกตัว 
(Ionization) และเกิดการอัดประจุไฟฟ้าให้กับฝุ่นละอองต่าง ๆ จากนั้น ฝุ่นละอองที่ได้รับการอัดประจุไฟฟ้าแล้ว 
จะเคลื่อนที่เข้าไปติดอยู่บนชุดแผ่นดักฝุ่น (Collector Plates) ที่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม และอากาศที่ปราศจาก
ฝุ่นละออง โดยมีหลอดยูวีเพื่อลดปริมาณก๊าซโอโซนให้ประมาณ 0.1 ppm เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้น 
จึงจะได้อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่นละออง เชื้อโรค และกลิ่น 
 

 ในอากาศทั่วไปยังมีปริมาณฝุ่นละออง ควันบุหรี่ และเชื้อโรคต่าง ๆ ปะปนอยู่ในอากาศ ดังนั้น ถ้าเราผ่าน
อากาศให้ถูกไอออไนซ์ (Ionized) ด้วยวงจรไฟฟ้าแรงดันสูง ฝุ่นละอองจะได้รับการอัดประจุและจะเคลื่อนที่ไป
เกาะติดอยูท่ี่ชุดแผ่นดักฝุ่น จึงท าให้อากาศที่เราหายใจมีความสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่าง ๆ ท าให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างภายในของนวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ 
 

นวัตกรรมดักฝุ่นละอองจะแบง่เปน็ 2 ชนิดใหญ่ ๆ  
นวัตกรรมดักฝุ่นละออง โดยอาศัยหลักการทางกล 

นวัตกรรมดักฝุ่นละอองแบบนี้จะอาศัยหลักการใช้แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เป็นตัวกรองเอาฝุ่น
ละอองหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศโดยอาศัยพัดลมดูดอากาศ เป็นตัวดูดอากาศหมุนเวียนผ่านแผ่นกรอง
อากาศ พัดลมดูดอากาศที่ใช้จะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเอาชนะแรงเสียดทานหรือแรงต้านการไหลของแผ่น
กรองอากาศซึ่งมีค่าสูง และตัวแผ่นกรองอากาศที่ใช้ไม่สามารถล้างท าความสะอาดได ้

 

นวัตกรรมดักฝุ่นละออง โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า 
นวัตกรรมดักฝุ่นละอองแบบนีจ้ะอาศัยการแตกตัวของอากาศ (ไอออไนเซชั่น) แล้วท าใหฝุ้่นละอองได้รบั

การอัดประจแุล้วเคลื่อนตัวไปเกาะทีแ่ผ่นดักฝุ่นพดัลมทีใ่ช้จะมีขนาดเล็กกว่าแบบทางกล เนื่องจากความเสียดทาน
ในแผ่นดักฝุ่นมีน้อย และชุดแผ่นดักฝุ่นสามารถล้างท าความสะอาดได ้

 

การสร้างและออกแบบ 
การออกแบบระบบอิเล็กโตรสแตติกและโคโรนาดิสชาร์จ (ชุดเซลล์สนามไฟฟ้า) ส าหรับดักฝุ่นละอองและ
ผลิตโอโซน 
 ระบบอิเล็กโตรสแตติกและโคโรนาดิสชาร์จ ประกอบด้วย ชุดแผ่นโลหะสแตนเลสที่ป้อนศักดาไฟฟ้า
บวกและลบวางสลับกันไป ส าหรับชุดแผ่นดักฝุ่นที่จะใช้ควรมีความหนาน้อย เพื่อไม่ให้มีแรงต้านการไหลของ

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

372



   
 

   
 

อากาศมากจนท าให้เกิดกระแสลมปั่นป่วน และจะท าให้ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละอองลดลง ดังนั้นจึง
ก าหนดความหนาของแผ่นสแตนเลสส าหรับดักละอองฝุ่นให้มีค่าเท่ากับ 0.09 เซนติเมตร ซึ่งการจัดวางระยะ
ต่างๆ ของชุดแยกอิเล็กตรอนและชุดแผ่นดักละอองฝุ่น ดังภาพที่ 2  
 

                                              
 

ภาพที่ 2 ชุดระบบอิเล็กโตรสแตติกและโคโรนาดิสชาร์จ (ชุดเซลล์สนามไฟฟ้า) 
 

 ระบบอิเล็กโตรสแตติกเป็นชุดอิเล็กโตรดสนามไฟฟ้าสม่ าเสมอ หมายถึง อิเล็กโตรดที่มีสนามไฟฟ้าทุกๆ 
จุดระหว่างช่องอิเล็กโตรดเท่ากัน ซึ่งค านวณได้จากความสัมพันธ์ 

 

เมื่อ       
V    คือ  แรงดันที่ป้อนเข้าไประหว่างอิเล็กโตรด 
d     คือ   ระยะห่างระหว่างอิเล็กโตรด 
E     คือ   ความเครียดสนามไฟฟ้า ณ จุดใดๆ ระหว่างอิเล็กโตรด 
Emax คือ   ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด 

 
 ชุดโคโรนาดิสชาร์จ ประกอบไปด้วยเส้นลวดโคโรนาวางอยู่ระหว่างแผ่นสแตนเลส ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า
ตรงกันข้าม หากพิจารณาความเครียดสนามไฟฟ้าของชุดโคโรนา จะเป็นไปตามสมการ 
 

   เมื่อ        E  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า 
             V  คือ แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 
             d  คือ ระยะห่างระหว่างเส้นลวดโคโรนากับแผ่นสแตนเลส 
            

*  คือ แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า 
 

การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ส าหรับระบบอิเล็กโตรสแตติกและโคโรนา
ดิสชาร์จ 
 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตช่ิง ได้น าหลักการวงจรคอนเวอร์เตอร์มาใช้ โดยใช้ไอซี
เบอร์ TL494 เป็นตัวสร้างพัลส์วิดมอดูเลชั่นเป็นวงจรควบคุมการสวิตชิ่ง ซึ่งใช้มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ในการ
น ากระแสซึ่งมีความถี่ในการสวิตชิ่งประมาณ 20 กิโลเฮิร์ต สุดท้ายจะผ่านหม้อแปลงความถี่สูง เพื่อท าให้ได้
แรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงตามที่ต้องการ 

*


d

V
E

d

V
EE 

max
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ภาพที่ 3 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง 
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ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบเซลล์สนามไฟฟ้า ดว้ยเครื่องมือส าหรบัวเิคราะหป์ริมาณของละอองฝุ่น ดังภาพที่ 7(ก) และ
เครื่อง Handy laser partical counter ส าหรับวัดฝุ่น ดงัภาพที่ 7(ข) ทดสอบทีข่นาดห้อง 25 ตารางเมตร) 
(เวลาในการทดสอบ 45 นาที)   
           ผลการทดสอบการวดัประสิทธิภาพการดักฝุ่นละออง ด้วยเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ปริมาณของละออง
ฝุ่น ดังภาพที่ 7(ก) มีค่าเท่ากับ 95.37%  
 ผลการทดสอบการวัดประสิทธิภาพการดักฝุ่นละออง ด้วยเครื่อง Handy laser partical counter ดัง
ภาพที่ 7(ข) มีค่าเท่ากับ 95.86% 
 วิเคราะห์ผลการทดสอบวัดประสิทธิภาพการดักฝุ่นละอองด้วยเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ปริมาณของ
ละอองฝุ่น ดังภาพที่ 7(ก) และเครื่อง Handy laser partical counter ส าหรับวัดฝุ่น ดังภาพที่ 7(ข) จะพบว่า 
ประสิทธิภาพการดักฝุ่นละอองของเครื่องวัดฝุ่นทั้ง 2 แบบ มีค่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการวัดฝุ่นไม่แตกต่างกัน 
(การวัดฝุ่นมีองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจจะท าให้การวัดฝุ่นมีความคลาดเคลื่อนไปด้วย)  
 

ผลการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซนทีเ่ซลล์สนามไฟฟ้าผลิตได ้(เวลาในการทดสอบ 45 นาที) และปริมาณ
เชื้อจลุินทรีย์กอ่นและหลังใชน้วัตกรรม ดังภาพที่ 4   
             ผลการทดสอบที่ได้ คือ ปริมาณก๊าซโอโซนที่เซลล์สนามไฟฟ้าผลิตได้  มีค่าเท่ากับ 3 ppm เมื่อผ่าน
หลอดยูวีแล้ว ปริมาณก๊าซโอโซนจะเหลือเพียง 0.1 ppm และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศก่อนใช้นวัตกรรมดัก
ฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ มีค่าเท่ากับ 86.3 โคโลนี และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศหลังใช้
นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ มีค่าเท่ากับ 15.9 โคโลนี ผลที่ได้จากการวัดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ จะพบว่า ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศหลังใช้นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคใน
อากาศจะมีปริมาณน้อยลง 
 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่วัดในอากาศก่อนและหลังใช้นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ  
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(ก)                                                  (ข) 

ภาพที่ 5 (ก) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่วัดในอากาศก่อนใช้นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ และ (ข) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่วัดใน
อากาศหลังใช้นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ 

 
สรุปผลการศึกษา 

นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยใช้ระบบอิเล็กโตรสแตติกร่วมกับโคโรนา
ดิสชาร์จ ได้ออกแบบและสร้างชุดเซลล์สนามไฟฟ้า (ชุดแยกอิเล็กตรอนและชุดแผ่นดักฝุ่น) ซึ่งชุดแผ่นดักฝุ่นได้
น าแผ่นสแตนเลสมาวางขนานกันและท าการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง เพื่อให้เกิดแรงของ
สนามไฟฟ้าในการดักละอองฝุ่นขนาดเล็กๆ และชุดแยกอิเล็กตรอนได้ใช้เส้นลวดโคโรนา เพื่อท าให้เกิดความ
เข้มของสนามไฟฟ้าในการผลิตก๊าซโอโซน โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพในการดักฝุ่นโดยใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณของละอองฝุ่นดังภาพที่ 7(ก) มีค่าเท่ากับ 95.37% และผลการทดสอบการ
วัดประสิทธิภาพการดักฝุ่นละออง ด้วยเครื่อง Handy laser partical counter ดังภาพที่ 7(ข) มีค่าเท่ากับ 
95.86% โดยปริมาณก๊าซโอโซนที่เซลล์สนามไฟฟ้าผลิตได้ มีค่าเท่ากับ 3 ppm และผลการวัดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ จะพบว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศหลังใช้นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรค
ในอากาศจะมีปริมาณน้อยลง และเมื่อผ่านหลอดยูวีแล้ว ปริมาณก๊าซโอโซนจะเหลือเพียง 0.1 ppm ซึ่งใน
อนาคตนวัตกรรมนี้สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบรับและการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิจัยของ
ประเทศไทยด้วย 

 

        

ภาพที่ 6 นวัตกรรมดักฝุ่นละอองและก าจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยใช้ระบบอิเล็กโตรสแตติกร่วมกับโคโรนาดิสชาร์จ ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น 
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                                          (ก)                                                                        (ข) 
ภาพที่ 7 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณฝุ่น และ (ข) เครื่อง Handy laser partical counter  

ส าหรับวัดฝุ่น 
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สมการประเมินความชื้นดินส าหรับเครื่องวัดความชื้นดิน 
Estimating Equation for Soil Moisture Meter 

จามจุรี ดีปินตา1 และ วภากร ศิริวงศ์1* 

Jamjuree  Deepinta1 and Wapakorn  Siriwong1* 

บทคัดย่อ 
        งานวิจัยเพื่อการศึกษาการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินโดยวิธีวัดโดยน้้าหนัก และการ
วัดโดยใช้เครื่องวัดความชื้นดิน (MC-7828 Soil) ตัวอย่างดินที่น้ามาศึกษามีจ้านวน 9 ชนดิดิน ครอบคลุม 3 กลุ่ม
เนื้อดิน ได้แก่ ดินเนื้อละเอียด ดินเนื้อปานกลาง และดินเนื้อหยาบ ท้าการทดลองในห้องปฏิบัติการ ได้น้า
ตัวอย่างดินบรรจุลงในกระบอกเก็บตัวอย่างดินที่ท้าจากสแตนเลส และ กระบอกเก็บตัวอย่างดินที่ท้าจาก
ท่อพีวีซี จากนั้นน้ามาปรับความชื้น 5-80 % ของความจุความชื้นที่เป็นประโยชน์ (WHC)  น้าดินไปวัดความชื้น
โดยมิเตอร์วัดความชื้นดิน และวัดความชื้นโดยวิธีชั่งน้้าหนัก และหาสมการถดถอย ผลการวิจัย พบว่า ความชื้น
ดินจากการวัดโดยวิธีชั่งน้้าหนัก และวิธีวัดโดย เครื่องวัดความชื้นดิน มีความสัมพันธ์กับ เนื้อดิน และความ
หนาแน่นรวมของดิน สมการถดถอยที่เหมาะสมในการประเมินความชื้นดินจากค่าท่ีวัดโดย เครื่องวัดความชื้น
ดิน คือสมการแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (สมการ Y = 7.336 E(0.03*meter) ) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีค่า 0.627 และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEE) ต่้าที่สุด 
ค าส าคัญ: สมการการประเมิน เครื่องวัดความชื้น ความชื้นดิน 

 
ABSTRACT 

         The study of relationship equation between soil moisture by gravimetric method and 
soil moisture meter (MC-7828 Soil) measurement. Nine soil samples used in this study covers 
three textural classes including heavy texture, medium texture and fine texture soil, soil 
samples were packed into soil core made from stainless steel and PVC in the laboratory.  Soil 
moisture was adjusted to 5-80 % of Soil Water Holding Capacity and lead to determine soil 
moisture by gravimetric method and by soil moisture meter Soil texture was significant 
correlated with texture and bulk Density, Regression analysis showed that Exponential 
equation (Y=7.336 E(0.03*meter)) is the best fit equation and significant at 95 % with coefficient of 
determination (R2) was 0.627 and SEE was lowest. 
Keywords: Estimating Equation, Soil Moisture Meter, Soil Moisture 
 
บทน า 
          ความชื้นดินเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมต่างๆในดิน การเปลี่ยนแปลงความชื้นดินเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ในดินที่ให้น้้าหรือพ้ืนที่ชลประทาน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวน
ของอุณหภูมิและฤดูกาลยังเป็นปัจจัยที่ส่งท้าให้ความชื้นดินมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันและส่งผลต่อ
บทบาทดินในด้านต่างๆ การวัดความชื้นในดินโดยที่ใช้เป็นมาตรฐานคือการวัดปริมาณน้้าในดินโดยตรง โดยวิธี
วัดโดยน้้าหนัก (gravimetric method) วิธีนี้ข้อดี คือ ไดผ้ลที่แม่นย้า แต่มีข้อเสีย คือ ใช้ระยะเวลานานในการ
หาความชื้นและค่าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้
ตรวจวัดได้รวดเร็ว เป็นวิธีการวัดความชื้นในดินทางอ้อม เช่น การใช้แท่งวัดความต้านทานไฟฟ้า (electrical 
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resistance block) เพ่ือวัดความต้านทานไฟฟ้าระหว่างสองขั้วไฟฟ้าในวัสดุพรุน มีข้อดี คือ สามารถรู้ผลได้ทันที 
ส่วนข้อเสีย คือ ต้องวัดในสภาพที่มีความชื้นพอที่จะท้าให้มีความต้านทานไฟฟ้าแต่หากความชื้นสูงเกินไปค่าการ
น้าไฟฟ้าคงที่ นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่ต้องมีระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าท้าให้ไม่สะดวกต่อการพกพา วิธีการใช้
เทนซิโอมิเตอร์  (tensiometer) เป็นการวัดแรงดึงความชื้นระหว่างดินกับน้้าในกระเปาะพรุน มีข้อดีคือ 
สามารถวัดแรงดึงความชื้นของดินเพ่ือก้าหนดปริมาณการให้น้้าชลประทานแก่พืชได้ ส่วนข้อเสีย คือ ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือวัดความชื้นโดยตรง ไม่สามารถวัดดินได้หลายชนิดในระยะเวลาเดียวกันและต้องวัดที่ระดับ
ความชื้นสูงกว่า -0.8 บาร์ขึ้นไป วิธีเครื่องวัดความชื้นด้วยนิวตรอน (neutron moisture gauge) เป็นการวัด
ปริมาณนิวตรอนที่สะท้อนกับจากนิวตรอนที่ถูกปล่อยออกไปกระทบกับนิวเคลียสของไฮโดรเจนอะตอมในน้้า 
ข้อดี คือ สะดวกและรวดเร็ว ส่วนข้อเสีย คือ มีวิธีการวัดที่สลับซับซ้อน อาจท้าให้ผลคลาดเคลื่อนได้และมีราคา
แพง การวัดทางอ้อมอีกวิธีคือการใช้ soil moisture meter เป็นการวัดค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าในดินมีข้อดี คือ 
สะดวกต่อการพกพา และ ง่ายต่อการวัด อย่างไรก็ตาม ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าในดิน นอกจากจะมีความสัมพันธ์
กับความชื้น ยังมีความผันแปรไปตามองค์ประกอบและสมบัติของดินที่อาจส่งผลให้ค่าท่ีได้ไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง การศึกษานี้จึงท้าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแปรผลค่าความชื้นดินที่แม่นย้าและสอดคล้องกับ
ความชื้นจริงในดิน ที่สามารถน้าไปใช้ในการวัดความชื้นดินในสภาพห้องปฏิบัติการทดลองได้อย่างเหมาะสม 
  
อุปกรณ์และวิธีการ 

1) การเตรียมข้อมูล 
      การศึกษาตามโครงการเป็นการศึกษากับตัวอย่างดินบรรจุในภาชนะที่มีการปรับความชื้นในสภาพห้อง
ปฏิบัติ โดยน้าดินที่ผ่านการอบให้แห้งและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จ้านวน 72 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วยดิน 9 ชนิดที่ครอบคลุมดินกลุ่มเนื้อดินละเอียด เนื้อปานกลางและเนื้อหยาบ ได้แก่ 4BAN 12DB 
2RB 23RE 16MT 20DS 7NA-1 25YL และ 21KT เติมน้้ากลั่นให้มีค่าความชื้นระหว่าง 5 – 80 % ของความจุ
ความชื้นที่เป็นประโยชน์ของดิน (Water Holding Capacity, WHC) ที่หาได้จากวิธี Test Method no. 
104(iii) (Harding and Ross, 1964) ท้าการวัดความชื้นโดยวิธีวัดโดยน้้าหนัก ความหนาแน่นดินและ วัดโดย 
soil moisture meter เพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินทั้งสองวิธี   
  

2) วิธีการหาความจุความชื้นดินที่เป็นประโยชน์ในดิน (Water Holding Capacity)   
        เตรียมกรวยกรองที่มีการอุดปลายเพ่ือป้องกันน้้าไหลออก วางดินแห้ง 40 กรัมบนกระดาษกรองเบอร์ 5 
เติมน้้ากลั่นลงในดิน 80 มิลลิลิตรจนอ่ิมตัว ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที ดึงส้าลีที่อุดไว้ออกให้น้้าไหลและทิ้งไว้จนครบ 12 
ชั่วโมง น้าดินไปหาความชื้นโดยวิธีหาน้้าหนักน้้าที่หายไปหลังจากอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง ค้านวณความชื้นที่เป็นประโยชน์ในดิน (WHC) (Harding and Ross, 1964) 

3) การเตรียมตัวอย่างดินและบันทึกข้อมูล 
        บรรจุดินทั้ง 9 ชนิดลงใน Soil core ที่ท้าจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.90 cm. ความสูง 
5.50 cm. และ ท้าจากท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.60cm. ความสูง 3.50 cm. ให้มีความหนาแน่นประมาณ 
1.33 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ท้าการทดลอง 8 ชุดตามระดับความชื้นดิน 5-80% ของความชื้นที่เป็น
ประโยชน์ของดิน (WHC) ปล่อยให้ดินมีการปรับตัวเป็นเวลา 3 วันโดยเติมน้้าทุกวัน ท้าการปรับความชื้นระดับ 
5-80% ท้าการบันทึกค่าจาก soil moisture meter model Mc-7828 soil จากนั้นน้าตัวอย่างดินไปหา
ความชื้นดินโดยวิธีชั่งน้้าหนัก โดยการอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลล์เซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นใน
ตู้ดูดความชื้น หาน้้าหนักน้้าที่หายไป และค้านวนเป็นค่าความชื้นและความหนาแน่นของดินตามสูตร  
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        ความชื้นดิน(%)             =      น้้าหนักน้้าท่ีหายไปจากการอบที่ 105 องศาเซลเซียส (กรัม) *100 

                น้้าหนักดินแห้ง (กรัม) 
 ความหนาแน่นของดิน (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)   =          น้้าหนักดินแห้ง (กรัม) 

                           ปริมาตรดิน (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 

4) การหาสมการถดถอย (Regression Analysis) 
         หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง ความชื้นดินโดยวิธีอบ ความชื้นดินโดยวิธีวัดจาก soil moisture meter และ
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น เนื้อดิน (soil texture) และค่าความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density, 
DB)  และการถดถอยชนิดต่างๆ ประกอบด้วย สมการ Linear สมการ Logarithmic สมการ Quadratic สมการ 
Power และ สมการ Exponential โดยโปรแกรม SPSS 24 และวิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปรโดย
โปรแกรม Excel  

การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมที่สุด (Best fit) โดยพิจารณาจาก 1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของการถดถอย (ANOVA) เพ่ือให้เห็นผลกระทบของปัจจัยต่างๆ 2) การทดสอบค่าสถิติ (T-test) เพ่ือทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นการทดสอบตัวแปรอิสระ (𝛽𝑖 โดยที่ i= 1,2….k) และการทดสอบค่า 𝛽0 3) ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) และ 4.ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
ประมาณค่า (Standard Error of Estimate, SEE) ซึ่งเป็นความถูกต้องของค่าพยากรณ์ในการพิจารณาเลือก
สมการถดถอยในการพยากรณ ์
 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
คุณสมบัติของดินที่ท าการศึกษา 
       ตัวอย่างดินที่ท้าการศึกษาจ้านวน 72 ตัวอย่างจากดิน 9 ชนิด ต เนื้อดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปนทราย และค่าความหนาแน่นรวมของดิน (ตารางที ่1)  
 
ตาราง 1 เนื้อดินและความหนาแน่นรวมของดิน  

 

ชนิดดิน เนื้อดิน Texture 
Code 

ความหนาแน่นรวมของดิน, g/cm3 

   ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5 ชุดที ่6 ชุดที ่7 ชุดที ่8 
4 BAN Clay  1 1.35 1.36 1.39 1.36 1.20 1.25 1.11 1.16 
12 DB Clay loam 1 0.82 0.87 0.97 0.99 0.71 0.69 0.66 0.66 

2 RB Clay loam 1 1.38 1.37 1.35 1.33 1.20 1.20 1.16 1.12 
23 RE Sandy Clay loam 2 1.25 1.27 1.20 1.13 0.84 0.94 0.94 1.05 
16 MT Sandy Clay loam 2 1.30 1.22 1.18 1.30 1.04 1.01 1.04 1.09 

20 DS Sandy clay loam 2 1.41 1.42 1.39 1.39 1.25 1.08 1.20 1.25 
7 NA-1 Loam 2 0.80 0.86 0.97 0.99 0.77 0.80 0.77 0.86 

25 YL Sandy loam 3 1.47 1.47 1.39 1.42 1.20 1.21 1.16 1.21 

21 KT Sandy loam 3 1.51 1.50 1.42 1.38 1.25 1.26 1.16 1.21 
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ปริมาณความชื้นดินและความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของดิน 
       ความชื้นดินจากการทดลองที่วัดโดยวิธีวัดโดยน้้าหนัก และโดย soil moisture meter มีการกระจายไป
ในทิศทางเดียวกัน (ภาพที่ 1) และมีสหสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความชื้นดินโดยวิธีชั่งน้้าหนักมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติด้านเนื้อดินและความหนาแน่นรวมของดิน ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% (ตารางท่ี 2) เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสัดส่วนและชนาดของช่องว่างที่เป็นที่บรรจุ
น้้าของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 การกระจายของปริมาณความชื้นดินโดยวิธีการวัดโดยน้้าหนัก และ วัดโดย soil moisture meter 
 
ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างค่าความชื้นดินโดยชั่งน้้าหนัก (ค่าความชื้น) ความชื้นดินโดย  
Soil Moisture Meter (ค่า Meter) ค่าความหนาแน่นรวม (Db) และเนื้อดิน (Texture) 
 

ตัวแปร ค่า Meter Db Texture 
Pearson Correlation 0.804** -0.550** -0.239** 
จ้านวนข้อมูล 72 72 72 

** หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
สมการถดถอยของการประมาณค่าความชื้นจาก soil moisture meter 
       เส้นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินโดยวิธีวัดโดยน้้าหนัก และ ค่าที่วัดโดย soil moisture 
meter มีความสอดคล้องกับสมการถดถอย 5 แบบ คือ 1) Linear 2) Logarithmic 3) Quadratic 4) Power 
และ 5) Exponential ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ในตาราง 2 พบว่าสมการ Logarithmic สมการ 
Quadratic Power และ Exponential มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรต้น และค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของค่าคงที่ที่แสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (α=0.05) ความสัมพันธ์ที่มีค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SEE) ต้่าที่สุดมีค่า 0.384 เป็นความสัมพันธ์ในรูปสมการ Exponential โดยสมการประเมินความชื้น
ดิน (y) จากค่าที่วัดได้จาก soil moisture meter (Meter) (สมการที่ 1) 
                                                       Y = 7.336 E(0.03∗X)                                         (1) 
                                     โดย             Y =  ค่าความชื้นดิน (%) 
                                                      X = ค่าที่วัดได้จาก soil moisture meter (%) 
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ตาราง 3  สมการถดถอยชนิดต่างๆ ระหว่างความชื้นที่วัดโดยวิธีชั่งน้้าหนัก และจาก soil moisture meter 

** หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์มีนัยส้าคัญ ns หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% 
         สมการถดถอยแบบเส้นตรงแบบหนึ่งตัวแปร (single variable linear regression) มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของค่าคงที่ไม่มีนัยส้าคัญ การเพ่ิมตัวแปรด้านคุณสมบัติดินประกอบด้วย ความหนาแน่นรวมของดิน 
(Db) และ เนื้อดิน (Texture) ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสมการถดถอยสองตัวแปรและสามตัวแปรตารางที่ 4 
พบว่า สมการถดถอยสามตัวแปรไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของเนื้อดินไม่มีผล
อย่างมนีัยส้าคัญ  
 
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยสมการเส้นตรง  

* * 

หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์มีนัยส้าคัญ ns หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
สมการถดถอยสองตัวแปรประกอบด้วยค่า soil moisture meter และ ความหนาแน่นรวมของดิน มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญ ดังสมการที2่ 
                                Y = MX1+NX2+b 
                                Y = 0.643 X1 - 20.069 X2 + 25.783                          (2)                                          

โดย       Y = ค่าความชื้นดิน (%) 
                                 X1 = ค่าท่ีวัดได้จาก Soil Moisture Meter (%) 
                                  X2 = ค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Db)  (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 
         การเปรียบเทียบ สมการ Exponential และ สมการเส้นตรงสองตัวแปร (ภาพที่ 2) พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของทั้งสองสมการมีนัยส้าคัญทางสถิติเป็น 0.627และ 0.722 ตามล้าดับ ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของค่าคงที่มีนัยส้าคัญ มีค่า 25.02 และ 25.78 ตามล้าดับ และค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวแปร Meter มีนัยส้าคัญ คือ 0.030 และ 0.643 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

 Regression equation 

Coefficient Linear Logarithmic Quadratic Power Exponential 

R2 0.646**  0.524**  0.700**  0.553**  0.627**  

Meter  0.744**  20.039** 0.333ns/0.015** 0.834**  0.030** 

Constant  -0.781ns  -43.502** 14.695**  1.165** 7.336 ** 

SEE 9.128 10.580 8.468 0.421 0.384 

 จ้านวนตัวแปร 
Coefficient 3 ตัวแปร 2 ตัวแปร 

R2 0.723**  0.722** 
Constant 25.027** 25.783** 

Meter  0.648** 0.643** 
Db  -20.636** -20.069** 

Texture 0.664ns   
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ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินและความต้านทานไฟฟ้าในดิน พบว่า มีความสัมพันธ์ทั้งแบบสมการเส้นตรง
และสมการ power และยืนยันว่าสมการเส้นตรงมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการประเมินความชื้นดินจากการ
วัดความต้านทาน (Calamita et al. , 2012)  อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ตามสมการเส้นตรงให้ค่าที่
คลาดเคลื่อนเมื่อค่าที่วัดได้สูงกว่า 60% เนื่องจากความต้านทางไฟฟ้าของดินมีมีค่าลดลงเมื่อความชื้นของดิน
สูงขึ้น นอกจากนี้ปริมาณและขนาดของช่องว่างในดินยังมีผลท้าให้ความต้านทานไฟฟ้าของดินมีความแปรปรวน
ได้ (Pozdnyakova, 1999)  ดังนั้น ความสัมพันธ์กันตามสมการ Exponential จึงมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการประเมินค่า (SEE) ต่้ากว่าสมการเส้นตรงสองตัวแปร สมการ Exponential จึงมีความ
เหมาะสมส้าหรับน้าไปประมาณค่าความชื้นดินได้มากกว่าสมการเส้นตรงสองตัวแปร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นโดยวิธีชั่งน้้าหนักและค่า meter  
แบบสมการเส้นตรงสองตัวแปรและ exponential  
 

สรุปผลการศึกษา 
        การศึกษาเพ่ือหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินโดยวิธีชั่งน้้าหนัก และ วิธีวัดโดย soil 
moisture meter เพ่ือน้าไปใช้เป็นสมการค้านวนค่าความชื้นดินที่แม่นย้า ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อการ
พกพา ท้าการทดลองกับดินที่บรรจุภาชนะในห้องปฏิบัติการ จ้านวน 72 ตัวอย่างจากดิน 9 ชนิด ครอบคลุม
กลุ่มดินเนื้อหยาบ ดินเนื้อปานกลางและดินเนื้อละเอียดปรับให้มีความชื้น 5 – 80 % ของความจุความชื้นที่เป็น
ประโยชน์ของดิน (WHC) พบว่า ปริมาณความชื้นมีความสัมพันธ์กับค่าที่วัดได้สอดคล้องกับสมการถดถอยสอง
ตัวแปรร่วมกับความหนาแน่นดิน และสมการถดถอยแบบ exponential อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95% สมการถดถอยที่ เหมาะสมในการประเมินความชื้นดิน คือ สมการแบบ Exponential 
Y=7.336(0.336 meter) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่มีนัยส้าคัญ มีค่า 0.627 และค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SEE) เป็น 0.384 มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ระดับความดังเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดทองเท่ียวเมืองรอง 
Road Traffic Noise Level of School Environments in Secondary Tourist Cities  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความดังเสียงจากการจราจรในช่ัวโมงเรงดวนบริเวณโรงเรียนใน
เขตชุมชนจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งไดแก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบระดับความดัง
เสียงที่วัดไดกับเกณฑมาตรฐานองคกรอนามัยโลก (WHO) โดยทําการวัดเสียงดวยเครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound 
Level Meter) รุน SL-4023SD ทําการตรวจวัดระดับความเขมเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) ในวันจันทร พุธ 
และศุกร ในชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น. และในชวงเย็นเวลา 16.00-17.00 น.  บริเวณหนาโรงเรียน 5 แหง ใน
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 เปนระยะเวลา 3 เดือน  ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
มีระดับเสียงเฉลี่ยชวงเชาอยูในชวง 73.4-74.1 เดซิเบล(เอ)  และชวงเย็นมีคาอยูในชวง 72.4 - 73.2 เดซิเบล(เอ) 
สวนโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดพิจิตร พบวา ระดับเสียงเฉลี่ยชวงเชาอยูในชวง 71.4-71.9 เดซิเบล(เอ)  และชวง
เย็นมีคาอยูในชวง 71.4 – 71.7 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงในทุกจุดตรวจวัดมีคาเกินขอเสนอแนะขององคกรอนามัย
โลกที่กําหนดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนที่  55 เดซิเบล(เอ)  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ันผู
ที่เกี่ยวของควรพิจารณาหามาตรการเพื่อลดระดับเสียงจากการจราจร 
 
คําสําคัญ: การจราจร, ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง, เขตชุมชน 
 

Abstract 
 This research aims to study traffic noise levels in rush hours of school environments in 
secondary tourist cities; Sukhothai and Pichit provinces as well as compare with the World Health 
Organization (WHO) recommended level. Sound level meters (SL-4023SD) were used for 
measuring Leq 1 hr of five schools on Monday, Wednesday and Friday during morning session 
(07.00-08.00 am) and afternoon session (03.00-04.00 pm) for three months from June-August 
2019. Results showed that the noise levels during morning and evening sessions of school areas 
in Sukhothai were in the range of 73.4-74.1 and 72.4 - 73.2 dB(A), respectively. For schools in 
Pichit, the noise levels during morning and evening sessions were in the range of 71.4-71.9 and 
71.4 – 71.7 dB(A), respectively. The noise levels of all schools exceeded recommended levels of 
55 dBA that could have adverse implications for student learning. Thus, this study advised that 
there should consider traffic noise reduction. 
 
Keywords: Traffic noise level, Leq 1 hr, Urban area 
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บทนํา 
จากการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางตอเน่ืองเปนผลใหมีการขยายตัวทางดาน

อุตสาหกรรม การเพิ่มข้ึนของประชากรในเขตเมืองการคมนาคมขนสงเพิ่มข้ึน เกิดความหนาแนนแออัดใน
การจราจร ซึ่งผลกระทบที่ตอเน่ืองและกําลังเปนปญหาที่สําคัญ คือ ปญหามลพิษทางเสียง  ซึ่งมีแนวโนมรุนแรง
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณริมถนนหรือใกลเสนทางการจราจร จากการติดตามตรวจสอบระดับเสียงของ
กรมควบคุมมลพิษพบวาปญหามลพษิทางเสียงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน  โดยทั่วไปแลวคาระดับเสียงเฉลี่ยไมควร
เกิน 70 เดซิเบล(เอ)ตามมาตรฐานเสียงโดยทั่วไปแตปรากฏวาระดับเสียงริมถนนสายหลัก ในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญอยูในระดับวิกฤตมีเสียงดังเกินกวา 70 เดซิเบล(เอ) (กรมควบคุมมลพิษ,2559) จากรายงานการ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสิ่งแวดลอมใน ป พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ (2562)  พบวาระดับเสียงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในพื้นที่จุดตรวจวัดช่ัวคราวมีระดับเสียงสูงกวามาตรฐานและคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก
74.7 เดซิเบล(เอ) เปน 75.6 เดซิเบล(เอ) เน่ืองจากการจราจรบริเวณริมถนนในเมืองขนาดใหญหนาแนน ซึ่งยังถือ
วาเปนอันตรายตอประชาชนที่อยูในบริเวณดังกลาว เปนที่ตระหนักกันดีแลววามลพิษทางเสียงสงผลกระทบ ทั้งใน
ดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต เชน การสูญเสียการไดยิน การรบกวนการพักผอน การรบกวนสมาธิในการ
ทํางาน การรบกวนสมาธิในการเรียน การสัมผัสเสียงดังมากๆ ในระยะเวลานานๆ  อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึง
ประสงคตอสุขภาพและมีผลตอการไดยิน  

จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร และมีอุทยาน
ประวัติศาสตรซึ่งเปนสถานที่ที่ทองเที่ยวซึ่งเปนสถานที่ที่รูจักของชาวไทยและตางประเทศจึงทําใหมีนักทองเที่ยว
มากข้ึนทุกๆ ป   อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่ใหความสําคัญดานการทองเที่ยวเพื่อสรางรายได และกระจายรายไดสู
ทองถ่ินและชุมชนดวยการผลักดันใหนักทองเที่ยวเดินทางเช่ือมโยงจากเมืองหลักสู “เมืองรอง” มากข้ึนเพื่อใหเม็ด
เงินมาสะพัดที่เมืองรองและกระจายลงสูทองถ่ินโดยเสนทางการจราจรเดินทางที่ผานในเขตชุมชนยังเปนเสนทาง
หน่ึงที่ใชในการคมนาคมขนสงทั้งรถบรรทุกขนาดใหญและรถบรรทุกขนาดเล็กจํานวนมาก จึงสงผลใหเกิด
การจราจรที่หนาแนน โดยเฉพาะในชวงเวลา 07.00-08.00 น. และชวงเวลา 16.00-17.00 น. ซึ่งในเขตชุมชนยัง
เปนที่ต้ังของสถานศึกษาหลายแหงจึงทําใหการจราจรติดขัด การเดินทางไปไดชาและกอใหเกิดมลพิษทางเสียง ซึ่ง
ปญหามลพิษทางเสียงเปนปญหาที่สําคัญโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนที่มีนักเรียนและบุคลากรจํานวนมาก เสียงที่ดัง
มากๆ และติดตอกันเปนเวลานานอาจรบกวนสมาธิในการเรียนรู  สงผลรบกวนจิตใจและทําใหประสาทหูเสื่อม   
ถามีเสียงรบกวนเพิ่มข้ึนจะมีผลตอระบบประสาทหูโดยตรงกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินเปนอันตรายตอเย่ือแกว
หูอาจมีผลทําใหเกิดอาการหูหนวกเมื่อมีอายุมากข้ึนและเกิดปญหาหูตึงไดในที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ,2559) 
ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความดังเสียงจากการจราจรในช่ัวโมงเรงดวนบริเวณโรงเรียนใน
เขตชุมชนจังหวัดทองเที่ยวเมืองรอง ซึ่งไดแก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร  และเปรียบเทียบระดับความดัง
เสียงที่วัดไดกับเกณฑมาตรฐานองคกรอนามัยโลก โดยขอมูลที่ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการหามาตรการใน
การปองกันมลพิษทางเสียงตอไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. พื้นที่การศึกษา 
 พื้นที่ในการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ครั้งน้ี คือ สถานศึกษาที่ใกลกับถนนสาย
หลักในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิจิตร  จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียน 2 แหง ในจังหวัดสุโขทัย     
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ซึ่งไดแก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (A)  และ โรงเรียนอุดมดรุณี(B)และโรงเรียน3 แหง ในจังหวัดพิจิตร ไดแก
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก (C)โรงเรียนบางมูลนาก(D) และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล (E) (ดังภาพที่ 1) 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 พื้นที่ศึกษา 
 
 

A 
B 

C 

D 

E 
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2. การตรวจวัดระดับความดังของเสียง 
 เครื่องมือตรวจวัดระดับความดังของเสียง ย่ีหอ LUTRON, Taiwanรุน SL-4023SD (มาตรฐาน IEC/CDV 
61672-1 Class2)  โดยปรับเทียบ (calibrate) เครื่องมือกอนการตรวจวัดเสียงในแตละครั้ง กําหนดคาเครื่องวัด
เสียงไวที่วงจรถวงนํ้าหนัก A-weighting ความไวการวัดแบบเร็ว (fast scale)  บันทึกขอมูลอัตโนมัติทุก 5 นาที 
คํานวณระดับเสียงจากการตรวจวัดเปน Leq ในการวัดเสียงจากการจราจร ควรต้ังเครื่องมือริมทางเทา และหัน
ไมโครโฟนออกไปทางถนนโดยต้ังไมโครโฟนใหสูงจากพื้นประมาณ 1.2-1.5 เมตร หางจากผนังหรือกําแพงอยาง
นอย 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนรับเสียงตองไมมีกําแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะทอนเสียง
กีดขวางอยู  โดยทําการตรวจวัดระดับความดังเสียงวันจันทร พุธ และศุกร ในชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น. และ
ในชวงเย็นเวลา 16.00-17.00 น. เปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต มิถุนายน – สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานนําขอมูลระดับเสียงที่ตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับระดับ
คุณภาพเสียงของกรมควบคุมมลพิษที่กําหนดไว ไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ)รวมทั้งเปรียบเทียบกับขอเสนอแนะของ
องคกรอนามัยโลกที่กําหนดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนที่  55 เดซิเบล(เอ) 
3. การกําหนดเลือกชวงเวลาช่ัวโมงเรงดวน 
 ในการกําหนดชวงเวลาช่ัวโมงเรงดวนน้ัน ไดทําการศึกษาโดยวิธีการนับปริมาณยานพาหนะประเภทตางๆ 
โดย ชวงเวลา 07.00-08.00 กับ 16.00-17.00 น. มีปริมาณการจราจรมากที่สุด ประมาณ 2,200-2,300 คัน 
ในขณะที่ชวงเวลาอื่น ๆ มีปริมาณการจราจรประมาณ 1,900-2,100 คัน 

4. การวิเคราะหขอมลู 

 ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดนํามาตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันนํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ในการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาระดับความดังเสียง โดยใชสถิติ Paired T-test 
  

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 จากการศึกษาระดับความดังเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง บริเวณริมถนน ณ สถานศึกษาในเขตชุมชนจังหวัด

สุโขทัยและจังหวัดพิจิตร โดยสถานศึกษาที่ทําการตรวจวัดระดับความดังเสียงมีทั้งหมด 5 แหง คือ โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม  โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก โรงเรียนบางมูลนาก และโรงเรียนเทศบาล  2  

วัดชัยมงคล ในช่ัวโมงเรงดวนเวลา 07.00-08.00 น. และเวลา 16.00-17.00 น. ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 

2562  รวมทั้งสิ้น 3 เดือน พบวาระดับเสียงเฉลี่ยในชวงช่ัวโมงเรงดวนชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น. มีคาอยูในชวง 

69.6-74.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงในชวงเย็นเวลา 16.00-17.00 น. มีคาอยูในชวง 70.6-73.2 เดซิเบล(เอ)  

(ดังตารางที่ 1และ 2) 

 โดยจะเห็นวาระดับความดังเสียงเฉลี่ยมีคาใกลเคียงกันในชวงช่ัวโมงเรงดวนเชาและเย็น การตรวจวัด

ระดับเสียงพบวาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมซึ่งมีคาระดับความดังเสียงเฉลี่ยอยู

ในชวง 74.1- 73.2  เ ดซิเบล(เอ )รองลงมาคือ โรงเรียนอุดมดรุณี  โรงเรียนบางมูลนาก  โรงเรียนเทศบาล 2 วัด

ชัยมงคล และโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากจังหวัดสุโขทัยเปนเมืองใหญมีการจราจรที่

หนาแนนในชวงช่ัวโมงเรงดวนมากวาจังหวัดพิจิตร 
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 จากผลการทดลองพบวาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีระดับความดังเสียงสูงสุด และเมื่อทําการทดสอบ

ทางสถิติพบวาระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณโรงเรียนสุโขทัยมีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับโรงเรียนอื่นๆ  (p< 0.05) 

เน่ืองจากวาโรงเรียนสุโขทัยน้ันเปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญและมีการสัญจรของยานพาหนะมาก จึงทําใหมี

การจราจรที่หนาแนนกวาโรงเรียนอื่น รวมทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแนนกวาบริเวณอื่นๆ ดวย 

 เมื่อนําขอมูลระดับความดังเสียงที่ตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานเสียง พบวาระดับเสียง

เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ที่กําหนดไว 70เดซิเบล(เอ) 

และมีคาเกินขอเสนอแนะขององคกรอนามัยโลกที่กําหนดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนที่ 55 เดซิเบล(เอ)    (ดังภาพ

ที่ 1)  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นํ้าฝน ยอดดี และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาการจําลองรูปแบบการกระจาย

มลพิษทางเสียงจากการจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยประเมินระดับความดังเสียง  

24   ช่ัวโมง พบวาระดับความดังเสียงตามแนวถนนรอบรัว้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคาอยูในชวงระหวาง 43.2 

เดซิเบลเอ ถึง 76.3 เดซิเบลเอ โดยรอยละ  18 มีคาระดับความดังเสียง ≤55 เดซิเบลเอ รอยละ 69  มีคาอยู

ระหวาง 56-70 เดซิเบลเอ และ รอยละ 13  มีคามากกวา 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่15 พ.ศ. 2540 ที่กําหนดไว 70 เดซิเบลเอ ซึ่งบริเวณที่มีผลกระทบทาง

เสียงมากที่สุด คือ อาคารที่อยูติดกับถนนสายหลักทั้ง 3 สาย 

 

ตารางท่ี 1 ระดับความดังเสียงเฉลี่ยในชวงช่ัวโมงเรงดวนชวงเชาเวลา 07.00-08.00 น. 
 

เดือน 

ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (เดซิเบล(เอ)) 

โรงเรียน 

สุโขทัยวิทยาคม 

โรงเรียน 

อุดมดรุณี 

โรงเรียน 

อนุบาลบางมลูนาก 

โรงเรียน 

บางมลูนาก 

โรงเรียน 

เทศบาล 2 

วัดชัยมงคล 

มิถุนายน 74.5 73.4 71.9 71.4 71.4 

กรกฎาคม 74.2 73.2 69.6 70.8 69.8 

สิงหาคม 73.5 73.6 69.7 70.1 70.2 

เฉลี่ย±S.D. 74.1± 0.5 73.4± 0.2 69.6±1.4 70.7 ± 0.6 70.49± 0.8 
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ตารางท่ี 2  ระดับความดังเสียงในชวงช่ัวโมงเรงดวนชวงเย็นเวลา 16.00-17.00 น. 

 

เดือน 

ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (เดซิเบล(เอ)) 

โรงเรียน 

สุโขทัยวิทยาคม 

โรงเรียน 

อุดมดรุณี 

โรงเรียน 

อนุบาลบางมลูนาก 

โรงเรียน 

บางมลูนาก 

โรงเรียน 

เทศบาล 2 

วัดชัยมงคล 

มิถุนายน 73.6 72.1 71.4 70.6 70.9 

กรกฎาคม 72.7 72.1 70.4 70.6 70.9 

สิงหาคม 73.2 72.9 70.6 70.6 71.7 

เฉลี่ย±S.D. 73.2± 0.5 72.4± 0.5 70.8± 0.5 70.6± 0 71.1± 0.4 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา 

 
 จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา โรงเรียนที่ใกลถนนสายหลักไดรับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงมากกวา
โรงเรียนที่หางออกไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Mondal & Ghatak (2014) ที่รายงานวาโรงเรียนริมถนน
ต้ังอยูในเขตเมืองมีผลกระทบจากระดับเสียงมากกวาโรงเรียนในเขตชนบท ซึ่งระยะทางเฉลี่ยของโรงเรียนริมถนน
ต้ังอยูในเขตเมือง (9.4 ฟุต) นอยกวาในพื้นที่ชนบท (14.4 ฟุต) และจํานวนรถยนตโดยเฉลี่ยในพื้นที่ชนบทน้ันนอย
กวาในเมืองพื้นที่การศึกษายังแสดงใหเห็นวาจากยานพาหนะหนักเชนรถบัสและรถบรรทุก กอใหเกิดระดับเสียงที่

66

68

70

72

74

76

สุโขทัยวทิยาคม อุดมดรุณี อนุบาลบางมูลนาก บางมูลนาก เทศบาล 2วัดชัย

มงคล

ระ
ดับ

เส
ียง

 เด
ซิเ

บล
 (เ

อ)

โรงเรียน

เชา เย็น

มาตรฐานระดับ

เสียงทั่วไป
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รุนแรง (85-90 เดซเิบล(เอ)) เสียงไซเรนของรถไฟมีเสียงดังมากซึ่งอยูในชวง 90 ถึง 115 เดซิเบล(เอ) ยานพาหนะที่
มีนํ้าหนักเบามีชวงระดับเสียงอยูในชวง 76-90 เดซิเบลซึ่งระดับเสียงที่สูงอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของ
นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Secchi et al. (2018) ที่ประเมินการไดรับเสียงรบกวนของนักเรียนใน
เทศบาลเขตเมืองฟลอเรนซประเทศอิตาลี พบวานักเรียนเกือบ 60% จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนตน ไดรับการสัมผัสจากระดับเสียงภายในหองเรียนมากกวา55เดซิเบล(เอ) 
  
สรุปผลการศึกษา 

ในการทําวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาระดับความดังเสียง ณ สถานศึกษาในเขตชุมชนจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดพิจิตร 5 แหง คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก โรงเรียนบาง
มูลนาก และ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ในชวงช่ัวโมงเรงดวนเชา (07.00-08.00 น.) และเย็น (16.00-17.00 
น.) โดยผลการวิจัยพบวา โรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดสุโขทัย มีระดับเสียงเฉลี่ยชวงเชาอยูในชวง 73.4-74.1  
เดซิเบล(เอ) และชวงเย็นมีคาอยูในชวง 72.4-73.2 เดซิเบล(เอ) สวนโรงเรียนในเขตชุมชนจังหวัดพิจิตร พบวา 
ระดับเสียงเฉลี่ยชวงเชาอยูในชวง 71.4-71.9 เดซิเบล(เอ)  และชวงเย็นมคีาอยูในชวง 71.4–71.7 เดซิเบล(เอ) 
ระดับความดังเสียงในทุกจุดตรวจวัดมีคาเกินขอเสนอแนะขององคกรอนามัยโลกที่กําหนดระดับเสียงบริเวณ
โรงเรียนที่  55 เดซิเบล(เอ)  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ันผูที่เกี่ยวของควรพิจารณาหา
มาตรการเพื่อลดระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน 

เอกสารอางอิง 
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ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดพิษณุโลก 
Concentration of Indoor Particulate Matter (PM10) Of a Furniture Factory in Phitsanulok 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่น
ละอองของพนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 100 คน  โดยเก็บตัวอย่าง PM10 ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่าง
อากาศปริมาตรต่ า (Airmetrics,  MiniVol™)  และเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล  (SKC, 224-PCXR8)
เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมงต่อวันภายในโรงงาน 4 จุด ได้แก่ ห้องท างาน 1 ห้องท างาน 2 แผนกโรงเช่ือมเหล็ก
และแผนกผลิตโต๊ะนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า PM10 ภายในอาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 62.96 ± 54.38, 101.76 
± 73.09, 123.75 ± 85.21 และ 165.57 ± 137.31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับอาคารในประเทศไทย (ร่าง) ท่ีก าหนดค่าท่ียอมรับได้ 
8 ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส าหรับการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
ป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 98)  ทัศนคติการ
ป้องกันฝุ่นละอองในระดับปานกลาง (ร้อยละ 51) นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการ
ป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันฝุ่นละอองอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นละอองท่ีดีให้กับ
พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันฝุ่นละออง 
 
ค าส าคัญ: ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ฝุ่นละอองภายในอาคาร, พฤติกรรมการป้องกันฝุ่น 
 

Abstract 
 

 This research aims to determine concentration of indoor PM10 of a furniture 

factory in Phitsanulok province as well as investigate knowledge, attitudes, and dust 

protection behavior of 100 workers. The PM10 samples were collected by mini volume air 

sampler (Airmetrics,  MiniVol™) and personal air pump (SKC, 224-PCXR8)  for 8 hour/day in 4 

locations; office room 1, office room 2, steel welding department and student desk 

production department. Results showed that the average indoor PM10 concentrations were 
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62.96 ± 54.38, 101.76 ±73.09, 123.75 ± 85.21 and 165.57± 137.31µg/m3, respectively. The 

PM10 concentrations exceed the draft of indoor air quality standard of Thailand (50 µg/m3 for 

8 hour). For the knowledge, attitudes, and dust protection behavior analysis, it was found that 

the workers had good levels of knowledge and moderate level of attitudes regarding the 

prevention of sickness from dust (98% and 51% respectively). Moreover, there was no 

statistically significant relationship between the knowledge and attitude of the workers and 

dust protection behavior (p >0.05). The study recommended that there should be education 

of workers about dust protection. 

Keywords: PM10, Indoor particulate matter, dust protection behavior 
 

บทน า 
 

ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมี
ส่ิงปนเป้ือนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพราะใน
แต่ละวันมนุษย์มักจะใช้เวลาอยู่ในอาคารนานถึงร้อยละ 90 จึงมีโอกาสท่ีจะสัมผัสและได้รับผลกระทบจากสาร
มลพิษอากาศภายในอาคารสูง (จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ, 2555) ปัจจัยท่ีมีผลท าให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร ได้แก่ การมีสารพิษสะสมอยู่ภายในอาคาร การระบายและการแลกเปล่ียนอากาศท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารท่ีมีแหล่งก าเนิดมลพิษภายในอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีการ
ควบคุม จัดการ และการบริหารส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมาตรฐาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2546; WHO, 2000) 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเขตภาคเหนือ งานวิจัยท่ีผ่านมา
ระบุว่าอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดกลางและขนาดย่อมประสบกับปัญหาสภาพแวดล้อมการท างาน
และสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย (ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์และคณะ, 2553) ท าให้คนท างานใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เผชิญกับปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพการท างาน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและ
ความเส่ียงจากการท างาน (จารุนิล ไชยพรม และคณะ, 2559) ปัจจัยอันตรายด้านเคมีท่ีพบบ่อยในกลุ่มผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้แก่ ฝุ่นไม้ สีทินเนอร์แลคเกอร์ (ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และคณะ,2553; Sripaiboonkij    
et al., 2009)  มีรายงานการตรวจวัดปริมาณฝุ่นไม้ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในโรงงานผลิตเครื่องเรือนไม้ 
พบปริมาณฝุ่นไม้ในบรรยากาศการท างาน 7.24-31.27 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
และคณะ, 2553)  ซึ่งการสัมผัสฝุ่นไม้ท าให้เกิดอาการผ่ืนคันบริเวณผิวหนัง โรคภูมิแพ้หอบหืด หายใจล าบาก หรือ
ก่อให้เกิดมะเร็งท่ีโพรงจมูก  ซึ่งการศึกษาในประเทศไทย พบคนท างานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มีสมรรถภาพ
ปอดระดับต่ า ท้ังเกิดโรคหอบหืดและโรคผิวหนังมากกว่าคนท างานในส านักงาน (Sripaiboonkij et al., 2009) 
นอกจากนี้การสัมผัสสารเคมี เช่น สีทินเนอร์แลคเกอร์ท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอาการผิดปกติในระบบ
ทางเดินหายใจและมีอาการผิดปกติของระบบประสาท (จารุนิล ไชยพรม และคณะ, 2559) ดังนั้นการศึกษา
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ปริมาณฝุ่นละออง (PM10) ภายในโรงงานประกอบกิจการเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดพิษณุโลก  และส ารวจความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จึงเป็นส่ิงส าคัญ โดยผล
การศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการพัฒนาแนวทางการลดความเส่ียงต่อสุขภาพจากการท างานและการส่งเสริม
สุขภาพคนท างานให้เหมาะสมต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ด้วยการประเมินปริมาณความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 ระหว่างวันจันทร์–วันเสาร์เวลา 08.00-16.00 น. (ช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) และท าการเลือกจุดเก็บตัวอย่าง โดยท าการศึกษาขอ้มูลกระบวนการผลิต การปฏิบัติงานของพนักงาน 
ข้อมูลการใช้พื้นท่ีปฏิบัติงาน พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะมีปริมาณฝุ่นละอองสูง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นได้ก าหนด
พื้นท่ีเก็บตัวอย่างจ านวน 4 จุด (วัดจุดละ 8 ช่ัวโมง) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (เดือนละ 4 ครั้ง) เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
รวมเป็น 12 ครั้งต่อจุด  ประกอบด้วยห้องท างาน 1 ห้องท างาน 2 บริเวณแผนกโรงเช่ือมเหล็ก และแผนกผลิต
โต๊ะนักเรียน (ดังภาพท่ี 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

ภาพท่ี 1 แผนผังจุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดพิษณุโลก 
 

 
    1. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 1.1 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Sampler Pump) ยี่ห้อSKC รุ่น 224-PCXR8 เก็บ
ตัวอย่างท่ีอัตราการไหลของอากาศ 2.5 ลิตรต่อนาทีส าหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนท่ีใช้อุปกรณ์
อลูมินั่มไซโคลนในการคัดแยกขนาดของฝุ่นละอองการเก็บตัวอย่างโดยใช้กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์
(polyvinyl chloride filter, PVC) ยี่ห้อ SKC เส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร ขนาดรูพรุน 5 ไมโครเมตร  

ห้องท างาน 2 

ห้องท างาน 1 

แผนกโรงเช่ือมเหล็ก 

แผนกผลิตโต๊ะนักเรียน 

ทางเข้า 
แผนกประกอบโต๊ะนักเรียน 
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 1.2 เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศปริมาตรต่ า (Low Volume Portable Air Sampler sample) ยี่ห้อ
Airmetricsรุ่น  MiniVol™ TAS เก็บตัวอย่างท่ีอัตราการไหลของอากาศ 5 ลิตรต่อนาที  โดยใช้กระดาษกรอง
ใยหิน (quartz microfiber filter, QM-A) ยี่ห้อ Whatman เส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตรขนาดรูพรุน 2.2 
ไมโครเมตร  โดยกระดาษกรองท่ีน ามาเก็บตัวอย่างผ่านการอบในตู้ดูดความช้ืนเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พร้อมท้ังช่ัง
น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (Wi) และหลังเก็บตัวอย่าง (Wf) ด้วยเครื่องช่ังทศนิยม 5 ต าแหน่ง ใน
ห้องท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 20o C ความช้ืนสัมพัทธ์ 50% เพื่อใช้ส าหรับค านวณความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10 
ดังสมการ       
 
                   ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (µg/m3) = (Wf– Wi)x106/ Vstd.                          
  

เมื่อ Wi = น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (กรัม), Wf = น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บ
ตัวอย่าง (กรัม) และ Vstd. = ปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน (ลูกบาศก์เมตร) 
 

 1.3 แบบสอบถามด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงงาน
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหาเท่ากับ 0.96 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย1) ข้อมูลท่ัวไป 2) ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง 3) 
ทัศนคติท่ีมีต่อฝุ่นละอองในโรงงาน 4) การป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน
ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 100 คน จากพนักงานท้ังหมด 110 คน  
 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดน ามาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาท่ี
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าความ
เข้มข้นของ PM10 โดยใช้สถิติ Paired T-test ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติป้องกันฝุ่นละอองโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 1. ความเข้มข้นของ PM10 
 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10ภายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยท าการเก็บตัวอย่าง
ท้ังหมด 4 จุด ได้แก่ ห้องท างาน 1 ห้องท างาน 2 บริเวณแผนกโรงเช่ือมเหล็ก และแผนกผลิตโต๊ะนักเรียน ผล
การศึกษาพบว่า PM10 ภายในอาคารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 62.96 ± 54.38, 101.76 ±73.09, 123.75 ± 85.21 
และ 165.57 ± 137.31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ (ดังตารางท่ี 1) ซึ่งทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าเกิน
(ร่าง) ประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร ท่ีก าหนดค่าท่ียอมรับได้ 8 
ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม, 2559) เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้น
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ฝุ่นละออง PM10  ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง พบว่าความเข้มข้นของ PM10 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)  โดยแผนกผลิตโต๊ะนักเรียนมีความเข้มข้นสูงสุด รองลงมาคือ  แผนกโรงเช่ือมเหล็ก ห้อง
ท างาน 2 และห้องท างาน 1 ตามล าดับ (ดังภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM10) ภายในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แผนกท่ีมีฝุ่นละอองมากท่ีสุดคือ แผนกผลิตโต๊ะนักเรียนโดยมีค่าฝุ่นเฉล่ีย
อยู่ท่ี 165.57 ± 137.31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริเวณแผนกผลิตโต๊ะนักเรียนมีการเล่ือยไม้ 
ประกอบไม้ จึงท าให้ปริมาณฝุ่นละอองมีมากกว่าแผนกอื่นๆ อีกท้ังยังมีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ตลอดเวลา อาจเป็น
เพราะไม่มีท่ีดักฝุ่นละออง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ สมรักษ์ รอดเจริญ และเอนก สาวะอินทร์ 
(2557) ท่ีพบปริมาณค่า PM10 ของการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโรในขั้นตอนการเล่ือย การตกแต่ง และ
การขัดกระดาษทราย เท่ากับ 3.34 ± 0.67, 2.96 ± 0.31 และ 4.53 ± 0.87 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนกผลิตโต๊ะนักเรียนมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละอองมากท่ีสุด โดยบริเวณท่ีใกล้
แหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองจะมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองมากกว่าบริเวณท่ีไกลจากแหล่งก าเนิด  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศกิต เรืองทวีป (2552) ท่ีศึกษาปริมาณ PM10 ภายในห้องเรียนของโรงเรียนชุมชน
วัดทุ่งหลวง ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงโม่หินมีปริมาณ PM10 ภายในห้องเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 250 -
302 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และการศึกษาของ พิชัย ศิริสุโขดม (2557) ศึกษาปริมาณฝุ่น PM10 ภายใน
ส านักงานและกระบวนการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ พบว่าปริมาณ PM10 ท่ีตรวจพบได้นั้นมีค่า 160 - 320 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อาจเป็นผลเนื่องมาจากเครื่องจักรท่ีผลิตอาหารสัตว์เป็นแหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง 
 เมื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10 กับความช้ืนสัมพัทธ์ พบว่าฝุ่น
ละออง PM10 ในแผนกโรงเช่ือมเหล็ก มีความสัมพันธ์กับความช้ืนสัมพัทธ์ (r= 0.736) โดยมีความสัมพันธ์แบบ
แปรผันตาม กล่าวคือ ถ้าความช้ืนสัมพัทธ์สูงขึ้นความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM10 ในแผนกโรงเช่ือมเหล็กมี
ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มข้ึน และพบว่ามีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิแบบแปรผกผัน (r= -0.651) โดยหากอุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น ความเข้มข้นของ PM10 จะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ Arayal et al. (2010) ท่ีได้ศึกษาผล
ของการเปล่ียนแปลงของ PM10 ตามช่วงฤดูกาลในหุบเขากาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล พบว่าอุณหภูมิ ปริมาณ
น้ าฝนและความช้ืนสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของ PM10 โดยหากอุณหภูมิเพิ่ม
สูงขึ้น ความเข้มข้นของ PM10 จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะท าให้เกิดการยกตัวของอากาศท าให้
อากาศลอยตัวสูงขึ้น อากาศในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะไหลเข้ามาแทนท่ีส่งผลให้เกิดลมและท าให้ PM10

เปล่ียนแปลงลดลง ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ PM10 กับความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน 
พบว่าถ้าความช้ืนสัมพัทธ์สูงปริมาณฝุ่นละอองจะลดลง เนื่องจากไอน้ าในบรรยากาศสูงท าให้ฝุ่นละอองดูดซับไอ
น้ าจนอิ่มตัวแล้วเกิดการตกกลับของฝุ่นละอองลงสู่พื้นดิน คล้ายกับปริมาณน้ าฝน หากบริเวณใดมีปริมาณน้ าฝน
สูงจะส่งผลให้ฝนนั้นชะล้างเอาฝุ่นละอองในบรรยากาศตกลงพื้น ส่งผลให้ค่า PM10 เปล่ียนแปลงลดลง
เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของฝุ่นละออง 10 ไมครอน (PM10) ภายโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ (N= 12) (µg/m3) 
 

ความเข้มข้นของ 
PM10 

ห้องท างาน1 ห้องท างาน2 แผนกโรงเช่ือม แผนกผลิตโต๊ะ
นักเรียน 

ค่าต่ าสุด 8.40 21.14 21.20 25.60 

ค่าสูงสุด 193.20 243.60 273.00 437.60 

ค่าเฉล่ีย 62.96 ± 54.38 101.76 ± 73.09 123.75 ± 85.21 165.57 ± 137.31 

 

 

ภาพที ่2 การเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง PM10 ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง 

 

 2. ด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงานโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ 
 ข้อมูลทั่วไป  พบว่าพนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นเพศชาย ร้อยละ 63 และเพศหญิง ร้อยละ 
37 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ท่ี 36-44 ปี ร้อยละ 48 มีน้ าหนักอยู่ท่ี 51-60 กิโลกรัมมากท่ีสุด ร้อยละ 43 ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมต้น ร้อยละ 53  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 58 มีช่วงระยะเวลาในการท างานใน
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เท่ากับ 6-11 ปี ร้อยละ 58 มีช่ัวโมงในการท างานต่อวันของพนักงานโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์อยู่ ในช่วง 4-8 ช่ัวโมง  ร้อยละ  52 พนักงานส่วนใหญ่ไม่เป็นโรคประจ าตัว ร้อยละ 75 พนักงานมี
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การสูบบุหรี่ ร้อยละ 58 และเคยได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ร้อยละ 58 โดยแหล่งท่ีพนักงาน
ได้รับความรู้มากท่ีสุดคือ โทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 34  
 ความรู้เก่ียวกับฝุ่นละออง พบว่าพนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มีความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองในระดับ
มาก (ดังตารางท่ี 2)  โดยข้อท่ีตอบใช่มากท่ีสุดคือการป้องกันฝุ่นละอองเข้าร่างกายโดยการใช้หน้ากากกรองฝุ่น
ขณะท างาน ร้อยละ 75 รองลงมาคือการอาบน้ าช าระร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้าหลังจากสัมผัสฝุ่นละอองเป็น
การป้องกันฝุ่นละอองเข้าสูร่างกาย ร้อยละ 73 นอกจากนั้นพนักงานยังเห็นว่าฝุ่นละอองในโรงงานท าให้เกิด
อาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจได้และการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่เกี่ยวข้องกับการลด
ปัญหาฝุ่นละอองร้อยละ 67  แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าพนักงานตอบไม่ใช่มากท่ีสุดคือเมื่อฝุ่นละอองติดกับ
เส้ือผ้าจะท าให้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทันที ร้อยละ 50 รองลงมาคือฝุ่นละอองไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้
เพราะมีขนาดเล็ก และการสลับหน้าท่ีและการท างานเป็นกะจะเป็นการลดสัมผัสฝุ่นละออง ร้อยละ 64 
นอกจากนั้นฝุ่นละอองสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ อาทิ โรคปอด โรคหอบหืด เป็นต้น ร้อยละ 48 
 ทัศนคติที่มีต่อฝุ่นละออง พบว่าพนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์มีทัศนคติการป้องกันฝุ่นท่ีเหมาะสม 
ในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 2) ซึ่งมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยรวมกัน มากท่ีสุดคือ ฝุ่นละออง
ภายในโรงงานมีปริมาณมาก ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อคนในโรงงานได้ ร้อยละ  93 รองลงมาคือการใช้
หน้ากากกรองฝุ่นขณะท างานเป็นการป้องกันฝุ่นละอองได้ ร้อยละ 88 และการตรวจสุขภาพประจ าปีท าให้
ทราบความผิดปกติในร่างกาย ร้อยละ 86 และอีกท้ังยังพบว่าพนักงานไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งงานในโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ยังมีทัศนคติไม่แน่ใจมากท่ีสุดคือการท างานในสถานท่ีท่ีมีฝุ่นละอองต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพ
ปอดและเอกซเรย์เป็นประจ าทุกปีร้อยละ 44 รองลงมาคือการปลูกต้นไม้ภายในโรงงานทรงสูงเป็นแนวสลับฟัน
ปลาอย่างน้อย 2-3 แถวจะช่วยดูดจับฝุ่นละอองได้ ร้อยละ 42 และควรมีชุดท างานเฉพาะและหน้ากากป้องกัน
ฝุ่นท่ีได้รับมาตรฐาน ร้อยละ 18  
 พฤติกรรมการการป้องกันฝุ่นละออง พบว่าพนักงานมีพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองท่ีเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 2) ซึ่งมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นประจ ามากท่ีสุดคือ ใช้ผ้าขาวม้า หรือผ้าฝ้ายปิด
ปากปิดจมูกแทนการใช้หน้ากากกรองฝุ่น ร้อยละ 50 รองลงมาคือสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และ
หน้ากากกรองฝุ่น เมื่อมีการท างานกับฝุ่นละออง ร้อยละ 47 และมีการฉีดพ่นน้ า เมื่อมีฝุ่นฟุ้งกระจายขณะ
ท างาน ร้อยละ 42 มีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นบางครั้งและไม่เคยปฏิบัติมากท่ีสุดคือ มีการฉีดพ่นน้ า เมื่อมีฝุ่น
ฟุ้งกระจายขณะท างาน ร้อยละ 91 รองลงมาคือควรมีการใช้ผ้าใบหรือแสลนกั้นเครื่องจักรกับคนท างานจะ
สามารถป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ร้อยละ 83 และมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอเพื่อลด
ฝุ่นละอองท่ีระบายออกมา ร้อยละ 78 
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ตารางที่ 2 ระดับของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงานโรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ (N= 100) 

เกณฑ์การประเมิน จ านวน ร้อยละ 
ระดับความรู้การป้องกันฝุ่นละออง   
ดี 98 98 
ปานกลาง 2 2 
ระดับทัศนคติการป้องกันฝุ่นละออง   
ดี 43 43 
ปานกลาง 51 51 
ปรับปรุง 6 6 
ระดับการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นละออง   
ดี 15 15 
ปานกลาง 84 84 
ปรับปรุง 1 1 
 

จาการประเมินระดับของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดพิษณุโลกพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้การป้องกันฝุ่นละอองอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 98 เนื่องจากพนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองจากแหล่งต่างๆอาทิ โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ และหัวหน้าแต่ละแผนกภายในโรงงานได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองในทุกๆปี

ได้น าความรู้มาเผยแพร่ให้กับพนักงาน   ส่วนทัศนคติการป้องกันฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51 

เพราะพนักงานบางส่วนยังไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าของโรงงานมีการป้องกันฝุ่นละอองท่ีดีให้กับพนักงานรวมไป

ถึงมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยว่าฝุ่นละอองภายในโรงงานมีปริมาณมาก ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อคนในโรงงานได้ ใน

ระหว่างการท างานย่อมมีฝุ่นเป็นจ านวนมากท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน  ซึ่งพนักงานมีการปฎิบัติการ

ป้องกันฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84 เนื่องจากพนักงานยังมีการปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น

ละอองท่ีไม่ดีมากนัก  มีการปฎิบัติการป้องกันฝุ่นละอองท่ีผิด เช่น การใช้ผ้าขาวม้า หรือผ้าฝ้ายปิดปากปิดจมูก

แทนการใช้หน้ากากกรองฝุ่นซึ่งจากรายงานวิจัยของ จิราภรณ์ หลาบค าและคณะ (2560) กล่าวว่าการใช้

ผ้าขาวม้า หรือผ้าฝ้ายปิดปากปิดจมูกเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่ได้แต่ไม่สามารถป้องกันฝุ่นละออง

ขนาดเล็กได้ เจ้าของสถานประกอบการโรงงานควรมีหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานท่ีสามารถกรองฝุ่นขนาด

เล็กได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80% นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้และทัศนคติการป้องกันฝุ่นหินการป้องกันฝุ่นหินมี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นหินอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ  (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
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โรงโม่หินจะมีความรู้และทัศนคติท่ีระดับใดก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลกับการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ จิราภรณ์ หลาบ

ค า และคณะ (2560) ท่ีพบว่า พนักงานโรงโม่หินตอบค าถามได้ถูกต้องเรื่องของวิธีป้องกันการหายใจเอาฝุ่นหิน

เข้าปอดคือใช้หน้ากากกรองฝุ่นขณะท างานร้อยละ100 แต่พนักงานโรงโม่หินมีการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นหินท่ีไม่

เหมาะสมท่ีปฏิบัติเป็นเป็นประจ าและปฏิบัติเป็นบางครั้งคือใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าฝ้ายปิดปากปิดจมูกแทน

หน้ากากกรองฝุ่นหินร้อยละ 20.70 และ 58.50 ตามล าดับ และยังพบว่าพนักงานโรงโม่หินตอบค าถามได้

ถูกต้องในเรื่อง การพ่นหรือฉีดน้ าให้เป็นละอองช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหินในบริเวณโรงโม่หินได้ร้อยละ 

100 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานโรงงานมีความรู้ ทัศนคติการป้องกันฝุ่นละอองท่ีเป็นความสามารถในการจ า

หรือระลึกได้ในเรื่องราวเฉพาะอย่างท่ีได้รับรู้จากหน่วยงานท่ีให้ความรู้หรือจากเจ้าของประกอบการโรงงาน แต่

ความรู้ท่ีได้รับไม่มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงาน (เลขา ดีแท้, 2551) และผู้ประกอบการควรมี

การจัดหาชุดป้องกันฝุ่นและหน้ากากกรองฝุ่นท่ีสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ให้กับพนักงานแทนการใช้หน้ากาก

อนามัย 

สรุปผลการทดลอง 
 จาการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองท้ัง 4 จุด
ได้แก่ ห้องท างาน 1 ห้องท างาน 2 บริเวณแผนกโรงเช่ือมเหล็ก และแผนกผลิตโต๊ะนักเรียน มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับอาคารในประเทศไทย (ร่าง) ท่ีก าหนดค่าท่ียอมรับได้ 8 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 ส าหรับการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน พบว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 98)  ทัศนคติการป้องกันฝุ่นละอองในระดับปานกลาง (ร้อยละ 51)
นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการป้องกันฝุ่นละอองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการอบรม
ให้ความรู้ในการปฏิบัติการป้องกันฝุ่นละอองท่ีดีให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง
ในการป้องกันฝุ่นละออง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีผลต่ออัตราการงอก การ
เจริญเติบโต และการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ ในผัก 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เรดคอลรัล และผักบุ้งจีน โดยน า
เมล็ดพันธุ์ทั้ง 4 ชนิด แช่ในสารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ความเข้มข้น 6 ระดับ ได้แก่ 0 20 40 60 80 และ 
100 มิลลิลิตร/ลิตร ใช้น้ าประปาเป็นตัวท าละลาย จากนั้นจึงท าการปลูกผักกินใบทั้ง 4 ชนิด โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์
ความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร/ลิตร เป็นสารแทนปุ๋ยน้ าฉีดรดทางใบสัปดาห์ละครั้งเพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ได้แก่ 
ความสูงของต้น ความยาวราก และน้ าหนักสดของต้น รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี 
DPPH radical scavenging activity,  ABTS radical scavenging activity และปริมาณสารประกอบฟีนอลิค
ทั้งหมด ผลการทดลองพบว่าสารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ระดับความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร/ลิตร ให้อัตราการ
งอกสูงที่สุด ผลของความสูงต้น ความยาวราก น้ าหนักสดในผักกินใบทั้ง 4 ชนิด การใช้สารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงฉีดรดทางใบในภาพรวมช่วยให้การเจริญเติบโตได้ดีกว่าชุดควบคุม และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ตรวจ
วิเคราะห์ในผักกินใบที่มีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ยังแสดงค่าศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชุด
ควบคุมในบางชนิด 
ค าส าคัญ : อัตราการงอก, การเจริญเติบโต, สารต้านอนุมูลอิสระ,  ผัก  
 

Abstract 
The objective of this research is to study the efficiency of photosynthesis microorganisms 

that affect germination rate, growth and the production of antioxidants in 4 vegetables; red oak, 
green oak, red coral and Chinese morning glory.  The seeds were immersed in photosynthesis of 
microorganisms at 6 levels of concentration; 0, 20, 40, 60, 80 and 100 ml/ l with tap water as a 
solvent. After that, all 4 kinds of leafy vegetables were grown by using 20 ml/ l of photosynthesis 
microorganisms were substitute for foliar spray fertilizer once a week to study the growth rate such 
as plant height, root length and fresh weight of the plant. Also, to an analysis of the total potential 
of antioxidants by DPPH radical scavenging activity, ABTS radical scavenging activity, and total 
phenolic content. The results showed that photosynthetic microbial solution at a concentration of 
20 ml/l giving the highest germination rate. Effect of plant height, root length, fresh weight on all 4 
leaf-eating vegetables, using of photosynthesis of microorganisms by foliar spray in the overall gave  
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better growth than the control and the amount of antioxidant analyzed in leafy vegetables 
that use photosynthesis microbes also shows higher total antioxidant potential than in some 
control species. 
Keywords: Germination rate, Growth rate, Antioxidants, Vegetable  
 
บทน า 

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียพบกระจายทั่วไปในธรรมชาติ
ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีความส าคัญในกระบวนการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
ใช้ (CO2 - assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) มีรายงานการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงในกระบวนการผลิตภาคการเกษตร โดยพบว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยลดก๊าซไฮโดรซัลไฟด์ 
(H2S) ในดิน ท าให้รากของพืชขยายได้ดี และท าให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น นอกจากนี้เซลล์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยัง
ประกอบไปด้วยโปรตีนประมาณร้อยละ 60 ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นครบถ้วน อีกทั้งยังมีวิตามิน
รวมถึงแร่ธาตุ เช่น B1 B2 B6 B12 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี รงควัตถุสีแดง (carotenoid) และสาร
โคแฟคเตอร์ เช่น ยูบิควิโนน โคเอนไซม์คิวเท็น ไซโตไคนิน ซีเอติน ออกซิน กรดอินโดล -3- อะซิติก (Indole-3-
acetic acid : IAA) กรดอินโดล -3-บิวทีริก (Indole-3-butyric acid : IBA) ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช (Kobayashi, 2000) หากน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเป็นตัวช่วยในการปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นอาจ
สามารถท ารอบได้บ่อย ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได ้

เป็นที่ทราบกันดีว่าผักและผลไม้นั้นมีประโยชน์ เพราะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอล
และไขมัน และยังช่วยท าให้ระบบการย่อย ระบบการขับถ่ายท างานได้อย่างปกติอีกด้วย นอกจากนี้ผักและผลไม้
บางชนิดยังมีสารพิเศษที่ช่วยท าหน้าที่คล้ายยาป้องกันและรักษาโรคบางชนิด รวมถึงความสามารถในการสารต้าน
อนุมูลอิสระ (Free radicals) ซึ่งอนุมูลอิสระคือโมเลกุลของสารที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ในวงนอกของอะตอมหรือ
โมเลกุล มีความไม่คงตัว จึงว่องไวต่อการท าปฏิกิริยา สามารถที่จะเข้าท าปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่างๆ ที่อยู่รอบ
ข้างในทันทีที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ที่อยู่ภายในร่างกาย เช่น 
การเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น (Wrinkle) หรือเป็นมะเร็งผิวหนัง อาจจะเกิดในระบบหัวใจและหลอดเลือดส่งผลให้เกิด
หลอดเลือดแข็งตัว ดังนั้นสารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชันจึงมีบทบาทในการป้องกันหรือ
ยับยั้งความรุนแรงของอาการหรือโรคท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระได้ สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่ในผัก ผลไม้และสมุนไพร
สามารถหยุดยั้งอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งโรคอัล
ไซเมอร์ (ณพัฐอร บัวฉุน, 2558)  การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ผลไม้และสมุนไพรจึงได้รับความสนใจอย่าง
มากในปัจจุบัน โดยน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเป็นยาและอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระที่พบในธรรมชาติพบได้ในผัก
และผลไม้ ซึ่งพืชสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันตนเองจากสัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ศัตรูพืช (Wink, 1988) โดยพบว่าปัจจัย
ภายนอกสามารถกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ การใช้สารกระตุ้น (elicitor) เพ่ือส่งเสริมการสร้างสาร
ต้านอนุมูลอิสระในผัก เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางสารอาหาร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเพ่ือใช้ในกระบวนการปลูกผักกินใบ 4 ชนิด ได้แก่   
กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน เพ่ือศึกษาอัตราการงอก อัตราการเจริญเติบโต และความสามารถในการ
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กระตุ้นให้พืชมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย ช่วยลดปัจจัย
น าเข้าซึ่งเป็นต้นทุนของการผลิตภาคการเกษตรต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. พ้ืนที่ศึกษา 
   ท าการศึกษาในโรงเรือนเพาะช า ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พิกัดที่ตั้ง 16°49'44.1"N 
100°12'56.1"E 

2. การเตรียมวัสดุและการเพาะเมล็ด 
2.1 การเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะหแ์สง 

                  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการทดลองคัดแยกได้จากน้ าผิวดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  โดยน าตัวอย่างน้ าผิวดินปริมาณ 480 มิลลิลิตรใส่ในขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร 
เติมไข่ไก่ ผงชูรส และน้ าปลา ในอัตราส่วน 1 ข้อนโต๊ะ: 1 ช้อนชา: 1 ช้อนชา จนกระทั่งน้ าในขวดเปลี่ยนเป็นสีแดง
เข้ม ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 เดือน 
 2.2 การศึกษาอัตราการงอก 
      น าเมล็ดผักกินใบ กรีนโอ๊ค เรดโอ็ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่มีกระดาษช าระ
ท าหน้าที่เป็นตัวกักเก็บความชื้น จานละ 10 เมล็ด โดยเจือจางจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 5 ระดับ ได้แก่ 0 20 40 60 
80 100 มิลลิลิตร/ลิตร ฉีดรดไปบนจานเพาะจ านวน 30 มิลลิลิตร ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั้งเมล็ดเริ่มงอกเป็น
เวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นจึงท าการตรวจวัดอัตราการงอก และค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของกล้าพืชกินใบทั้งหมดที่งอก 
เพ่ือหาระดับความเข้มข้นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เหมาะสมต่อการงอกของพืชทั้ง 4 ชนิด 

2.3 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต 
  น าเมล็ดผักกินใบ กรีนโอ๊ค เรดโอ็ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ใส่ลงในจานเพาะเชื้อที่มีกระดาษช าระ

ท าหน้าที่เป็นตัวกักเก็บความชื้น ท าการอนุบาลต้นกล้าในถาดหลุมโดยใช้ดินปลูกส าเร็จรูป จากนั้นท าการย้ายต้น
กล้าลงปลูกในแปลงปลูกขนาด 1x3 เมตร ที่ยกสูงจากพ้ืน 1 เมตร โดยให้ต้นกล้าห่างกัน 20 เซนติเมตร ท าการรด
ด้วยน้ าประปาในปริมาตรที่เท่ากันทุกวัน (2 ลิตร) แต่ในชุดทดลองจะท าการฉีดรดด้วยสารละลายจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (V/V) โดยใช้น้ าประปาเป็นตัวท าละลายในอัตราส่วนที่
เท่ากันสัปดาห์ละครั้ง ใช้ระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เพาะกล้าและย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลงปลูกเป็นระยะเวลา 7 
สัปดาห์ ท าการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลต้นกล้าของวันพุธทุกสัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นกรีนโอ๊ค 
เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ดังนี้ (1) ความสูง (เซนติเมตร) วัดจากบริเวณ โคนต้นถึงส่วนสูงสุดของล าต้น     
(2) ความกว้างของใบ (เซนติเมตร) วัดบริเวณที่กว้างที่สุดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง  (3) ความยาวของใบ 
(เซนติเมตร) วัดจากบริเวณก้านใบถึงปลายใบ (4) ความยาวราก (เซนติเมตร) วัดจากบริเวณโคนต้นถึงส่วนยาวสุด
ของราก (5) น้ าหนักสดต้นและราก (กรัม)  

3. การวิเคราะห์ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 
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(1) การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity ซึ่งดัดแปลง
มาจากวิธีของ Mun’im et. al. (2003) ค านวณศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic 
acid (GA) ซึ่งศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระมีหน่วยเป็นไมโครกรัม GA ต่อกรัมน้ าหนักสด (µg GA/g FW)   

(2) การวิเคราะห์สารต้านอนุมูล อิสระด้วยวิธี  วิธี ABTS radical scavenging activity ซึ่ ง
ดัดแปลงมาจากวิธีของ Huaug et al (2005) ค านวณศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน 
Gallic acid (GA) ซึ่งศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระมีหน่วยเป็นไมโครกรัม GA ต่อกรัมน้ าหนักสด (µg GA/g 
FW)   

(3) วิธีหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิค  (total phenolic content) ซึ่ งดัดแปลงมาจาก 
Singleton and Rossi (1965) ค านวณศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน GA ซึ่ง
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระมีหน่วยเป็นไมโครกรัม GA ต่อกรัมน้ าหนักสด (µg GA/g FW)   

การเตรียมสารสกัดหยาบ (crude extract) ของผักตัวอย่าง ท าได้โดยเลือกสุ่มผักตัวอย่างที่สมบูรณ์หั่นให้
ละเอียดแล้วน าไปชั่งโดยใช้เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง ชั่งผักที่หั่นละเอียดแล้วน้ าหนัก 1 กรัม จากนั้นผสมกับเอทานอล 
80 เปอร์เซ็นต์ ปั่นให้เข้ากันโดยใช้เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ Homogenizer รุ่น T25 digital ยี่ห้อ IKA จากนั้นน าไปเร่ง
อัตราการตกตะกอนด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง High Speed Refrigerated Centrifuge CR22N ความเร็ว 12,000 
รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาท ีเพ่ือแยกตะกอนของผักที่สกัดออกจากของเหลว 

4. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
งานวิจัยนี้ท าการทดลองปลูกผักทั้งหมด 4 ชนิด ชนิดละ 15 ต้น โดยแบ่งเป็นแปลงทดลองและแปลง

ควบคุม รวมทั้งหมด 120 ต้น น าข้อมูลการเจริญเติบโตและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของผักกินใบทั้ง 4 
ชนิด มาวิเคราะห์ผลทางสถิต ิโดยวิธี Independent-Samples T Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การศึกษาอัตราการงอก 
   จากการศึกษาอัตราการงอกของผักกินใบโดยการน าเมล็ดของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน 

เพาะในจานเพาะที่มีสารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเจือจางอยู่ 5 ระดับ ได้แก่ 0  20  40  60  80  100 
มิลลิลิตร/ลิตร ได้ผลดังนี้ 

ตารางท่ี 1 อัตราการงอกของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน 
ระดับความเขม้ข้น 

ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
มิลลิลิตร/ลิตร 

อัตราการงอก (เปอร์เซ็นต์) ค่าเฉลี่ยอัตราการงอก  
X+SD 

 กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล ผักบุ้งจีน 

0 (น้ าประปา) 80 90 90 70 82.50+8.29 
20 100 90 80 80 87.50+8.29 
40 80 70 70 70 72.50+4.33 
60 90 60 60 60 68.50+12.99 
80 80 100 60 70 77.50+14.79 
100 90 90 80 60 80.00+12.25 
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หลังจากเวลาผ่านไป 72 ชั่วโมง พบว่าเมล็ดของต้นกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ที่แช่ด้วย
สารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเจือจางที่ระดับความเข้มข้น  0 20 40 60 80 100 มิลลิลิตร/ลิตร มีเปอร์เซ็นต์
อัตราการงอกเฉลี่ยเท่ากับ 82.50+8.29  87.50+8.29  72.50+4.33  68.50+12.99 77.50+14.79 และ 
80.00+12.25  ตามล าดับ ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ระดับความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร/
ลิตร ให้เปอร์เซ็นต์อัตราการงอกดีที่สุด จึงเลือกใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ระดับความเข้มข้นนี้มาใช้เพ่ือศึกษาหา
อัตราการเจริญเติบโตของพืชกินใบทั้ง 4 ชนิด  เซลล์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะประกอบด้วยโปรตีนสูงถึงร้อย
ละ 60-65  ซึ่งโปรตีนเหล่านี้ประกอบด้วยกรดอะมิโน และยังมีวิตามินและแร่ธาตุ รงค์วัตถุสีแดง (carotenoid) 
และสารโคแฟคเตอร์ เช่น ยูบิควิโนน (Ubiquinone) โคเอนไซม์คิว (Coenzyme-Q) (Ke at al., 2005) ซึ่งระดับ
ความเข้มข้นของสารที่สูงอาจส่งผลยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชกินใบท้ัง 4 ชนิด ที่ใช้ในการทดลอง  

2. อัตราการเจริญเติบโต 
จากการตรวจวัดการเจริญเติบโตของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน โดยพิจารณาจากความ

สูงของต้น ความยาวของใบ ความยาวของราก ความกว้างของใบ และน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อต้น ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 
2)  

 
ตารางท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตของผักกินใบทั้ง 4 ชนิด 

 
พืชกนิใบ 

ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ 
(เซนติเมตร) 

ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 

ความกว้างใบ 
(เซนติเมตร) 

น  าหนกัสด 
(กรัม) 

ชุดควบคุม จุลินทรีย ์ ชุดควบคุม จุลินทรีย ์ ชุดควบคุม จุลินทรีย ์ ชุดควบคุม จุลินทรีย ์ ชุดควบคุม จุลินทรีย ์
กรีนโอ๊ค 4.59±0.64ab 3.91±0.74ab 3.83±0.79a 10.71±1.06b 8.80±0.78a 3.63±1.32b 2.11±0.42ab 2.58±1.22ab 1.11±0.40ab 1.84±0.85ab 

เรดโอ๊ค 4.79±0.84a 7.96±1.20b 4.25±0.70ab 4.06±0.68ab 15.33±2.14a 3.68±0.88b 2.13±0.60ab 2.52±1.17ab 0.87±0.26ab 0.74±0.50ab 

เรดคอรัล 3.72±0.99ab 3.66±1.21ab 2.65±0.94a 7.24±1.42b 7.66±1.78a 2.50±0.71b 2.37±1.04a 1.91±0.66b 0.63±0.58ab 0.76±0.52ab 

ผักบุ้งจีน 16.24±4.44a 19.51±2.54b 14.92±3.39a 10.10±1.49b 7.91±1.21a 15.50±3.59b 0.66±0.15a 1.35±0.99b 3.12±1.06a 5.29±3.63b 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนท่ีมีความแตกต่างกันทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ตลอดระยะเวลาการปลูก 7 
สัปดาห์ (ภาพที่ 1) จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่งผลต่อการการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนสูงที่สุด โดย
ผักบุ้งจีนที่มีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะมคีวามสูงของต้น ความยาวของราก ความยาวของใบ ความกว้างของ
ใบ และน้ าหนักสดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผักบุ้งจีนชุดควบคุมที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่ในผักตระกูลสลัด ซึ่งได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และเรดคอรัล จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไม่ค่อยมีอิทธิพลใน
การกระตุ้นการเจริญเติบโตท าให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดควบคุมและชุดทดลองที่มีการฉีดรดด้วยจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการดูดซึมสารอาหารของราก
ผักบุ้งจีนที่สุด 

3. การศึกษาศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระ  
จากการวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity, ABTS radical 

scavenging activity และปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด ในสารสกัดหยาบ (crude extract) จากกรีนโอ๊ค 
เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน จากชุดควบคุมที่รดด้วยน้ าประปา และชุดทดลองที่ฉีดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห์ แสดงค่าดังตารางที่ 3  ตารางที่ 4 และตารางท่ี 5 ตามล าดับ   ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าความสามารถในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในต้นเรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ไม่มีความแตกต่างกัน 
ขณะที่ความสามารถในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของกรีนโอ๊คในชุดทดลองที่มีการฉีดรดด้วยสารละลายจุลินทรีย์
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สังเคราะห์แสงให้ค่าสูงกว่าชุดควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
อาจเป็นผลเนื่องจากภายใต้สภาวะการทดลองกรีนโอ๊คได้รับการกระตุ้นให้มีการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพืช
ชนิดอื่น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน แต่ละสัปดาห์ 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH  กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัลและผักบุ้งจีน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนท่ีมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน 

ที ่ ชนิดของผัก 
วิธี ABTS (mg GA/g FW) 

ชุดควบคุม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
1 กรีนโอ๊ค 1,019.67±148.11a 1,658.36±167.80b 

2 เรดโอ๊ค 2,938.17±192.56ab 2,963.61±144.16ab 

3 เรดคอรัล 3,889.70±346.65ab 4,038.39±383.63ab 

4 ผักบุ้งจีน 2,746.44±347.36ab 2,891.53±287.18ab 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนท่ีมีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ที ่ ชนิดของผัก 
วิธี DPPH (mg GA/g FW) 

ชุดควบคุม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 

1 กรีนโอ๊ค 157.00±14.97a 231.78±17.08b 

2 เรดโอ๊ค 353.64±23.34ab 329.97±11.40ab 

3 เรดคอรัล 351.82±24.16ab 380.28±10.63ab 

4 ผักบุ้งจีน 218.49±12.64ab 226.20±11.66ab 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณสารประกอบฟีนอลคิรวมจากสารสกัดของผักกินใบทั้ง 4 ชนิด 

ที ่ ชนิดของผัก 
ปริมาณฟีนอลิคทั งหมด (mg GA/g FW) 

ชุดควบคุม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
1 กรีนโอ๊ค 741.88±22.32a 1,007.30±55.21b 

2 เรดโอ๊ค 1,421.68±55.61ab 1,297.20±62.79ab 

3 เรดคอรัล 1,437.41±22.92ab 1,560.23±22.99ab 

4 ผักบุ้งจีน 1,429.67±55.08ab 1,418.28±42.70ab 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอนท่ีมีความแตกต่างกันทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษา 
1. จากการศึกษาอัตราการงอกของต้นกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน พบว่าการแช่เมล็ดผักกิน

ใบในสารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ระดับความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร/ลิตร ให้เปอร์เซ็นต์อัตราการงอกดีที่สุด 
โดยมีเปอร์เซ็นต์อัตราการงอกสูงกว่าชุดควบคุมซึ่งเป็นน้ าประปา 5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ที่ระดับความเข้มข้นของ 
ท าให้อัตราการงอกลดลงกว่าชุดควบคุมท่ีเป็นน้ าประปา 10  15  5  และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

2. จากการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และผักบุ้งจีน ตลอดระยะเวลา
ในการเพาะปลูกในแปลงทดลอง 7 สัปดาห์ พบว่าการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของ
ผักบุ้งจีนดีที่สุด โดยผักบุ้งจีนที่มีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะมีความสูงของต้น ความยาวของราก ความยาว
ของใบ ความกว้างของใบ และน้ าหนักสด แตกต่างจากชุดควบคุม ในขณะที่ในผักตระกูลสลัดอย่างกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค 
และเรดคอรัล  

3. จากการศึกษาความสามารถในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระของผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล และ
ผักบุ้งจีน โดยวิธี DPPH, ABTS และการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิค ในชุดควบคุมและชุดทดลองที่ฉีดรดด้วย
สารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะเห็นได้ว่าความสามารถในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในต้นเรดโอ๊ค เรด
คอรัล และผักบุ้งจีน ไม่มีความแตกต่างกัน ขณะที่กรีนโอ๊คความสามารถในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในชุด
ทดลองที่มีการฉีดรดด้วยสารละลายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ค่าสูงกว่าชุดควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
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ความหลากชนิดของหอยทากบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
Diversity of land snails in Prachuap Khirikhan province, Thailand 
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บทคัดย่อ 
หอยทากบกเป็นกลุ่มหอยฝาเดียวที่มีปอดซึ่งท าหน้าที่ในการหายใจ มีความหลากชนิดและมีการ

กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในระบบนิเวศเทือกเขาหินปูน แม้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้นจะมีเทือกเขาหินปูนเป็นจ านวนมาก แต่จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความ
หลากชนิดของหอยทากบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ายังมีการส ารวจไม่มากนัก จากการศึกษาความ
หลากชนิดของหอยทากบกในระบบนิเวศเทือกเขาหินปูน ด้วยวิธี hand-picking จ านวน 38 พ้ืนที ่พบตัวอย่าง
หอยทากบกจ านวน 822 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ชั้นย่อย ได้แก่ ชั้นย่อย Prosobranchia จ านวน 5 สกุล 7 ชนิด 
และ Pulmonata 12 สกุล 15 ชนิด โดย Cryptozona siamensis เป็นชนิดที่มีความเด่นและพบจ านวนมาก
ที่สุด และ Oophana strangulatus เป็น endemic species ซ่ึงมีรายงานอยูใ่นบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น โดยอ าเภอทับสะแกมีค่าดัชนีความหลากหลายของหอยทากบกมากที่สุดเท่ากับ 1.59 
และพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงของหอยทากบกในแต่ละบริเวณท่ีเก็บตัวอย่างอยู่ในช่วง 0.66-0.80 

ค าส าคัญ: ความหลากหลาย, หอยทากบก, ประจวบคีรีขันธ์ 
Abstract 

Terrestrial gastropod molluscs known as land snails are characterized by having lung 
instead of gills for breathing. They are widely distributed in diverse terrestrial habitats, 
especially limestone area. Although many limestone habitats have been located in Prachuap 
Khiri Khan Province, western Thailand, the data of land snails in this province is still poorly 
known. Collected by hand-picking from 38 sites, all 822 specimens were classified into two 
subclasses based on morphological studies. Seven species in five genera belong to Subclass 
Prosobranchia, and twelve species in fifteen genera were found as members of Subclass 
Pulmonata. Cryptozona siamen was the most dominant species as the highest number was 
collected among all specimens. An endemic species Oophana strangulatus was found only 
in Prachuap Khiri Khan Province. The maximum Shannon’s diversity index of land snail was 
shown at 1.59 in Thap Sakae District. The Sorensen’s similarity coefficient of land snails in 
each area was ranged between 0.66-0.80 

Keywords: Diversity, Land snails, Prachuap Khiri Khan 
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บทน า 

หอยทากบกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดจ าแนกอยู่ในไฟลัม Mollusca ชั้น Gastropoda โดยหอยทากบก
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสองชั้นย่อยคือ ชั้นย่อย Prosobranchia มีลักษณะเด่นคือ มีฝาปิดเปลือกและใช้
เหงือกหรืออวัยวะพิเศษในการหายใจ อีกชั้นย่อยหนึ่งคือ Pulmonata มีลักษณะเด่นคือไม่มีฝาปิดเปลือกและมี
เส้นเลือดฝอยในบริเวณเนื้อเยื่อแมนเทิล (mantle) หรือปอด ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ หอยทากบกเป็น
สิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความจ าเพาะต่อถิ่นที่อยู่อาศัย สามารถพบได้บริเวณพ้ืนที่ชุ่มชื้น ใต้ก้อนหิน หรือขอนไม้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเทือกเขาหินปูน เนื่องจากหอยทากบกจ าเป็นต้องใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 
ในการสร้างเปลือก 

การศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกในประเทศไทยเริ่มต้นโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
พร้อมกับคณะมิชชันนารีเพ่ือเผยแพร่ศาสนาเช่น W.H. Benson  H.H. Godwin-Austen  L. Pfeiffer และ 
O.F. von Möllendorff ชาวเยอรมัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 อาจารย์ โชติ สุวัตถิ ได้ท าการรวบรวมและ
รายงานรายชื่อของหอยทากบกในประเทศไทยไว้จ านวน 39 ชนิด จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย์ 
ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะได้เริ่มส ารวจและรายงานความหลากหลายของหอยทากบกในประเทศไทย จากปี
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบันมีการรายงานการการค้นพบหอยทากบกในประเทศไทยจ านวนถึง 650 ชนิดด้วยกัน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พ้ืนที่ภูเขา 
และพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่
ด้านทิศตะวันออกซ่ึงเป็นอ่าวไทย มีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณ
ตอนกลางของพื้นที่ ทางด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าตลอดแนวเขตจังหวัด มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร และคลอง 
266 สาย (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) นอกจากนี้ ยังมีการกระจายตัวของภูเขาหินปูนในหลายพื้นท่ีครอบคลุม
ในทุก ๆ อ าเภอ อย่างไรก็ตาม การส ารวจและการรายงานทางด้านอนุกรมวิธานของหอยทากบกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกใน
บริเวณเทือกเขาหินปูนที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านสัณฐานวิทยา
ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์ รวมไปถึงศึกษาการกระจายตัวของหอยทากบกเพ่ิมเติม ผลการศึกษานี้จะน าไปสู่
การเพ่ิมเติมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การกระจายตัวของหอยในประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจศึกษาความหลากชนิดของหอยทากบกในประเทศไทยต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ขั้นตอนแผนการด าเนินงาน 

1. การเลือกพื้นที่ศึกษาส ารวจและเก็บตัวอย่าง 
ศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของกรมทรัพยากรธรณี มาตราส่วน 1:250,000 

เพ่ือเลือกพ้ืนที่ศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 38 พ้ืนที่ ประกอบด้วยภูมิประเทศที่เป็นป่าเบญจพรรณและ

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

411



 

   
 

 

   
 

เทือกเขาหินปูน (ภาพที่ 1) ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี hand-
picking โดยเก็บตัวอย่างหอยทากบกทั้งท่ีมีชีวิตและเปลือก จากถ่ินที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ขอนไม้และกิ่งไม้
ผุ ใต้ก้อนหินใต้ใบไม้ ผนังเขาหินปูน เป็นต้น  

 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงพื้นที่ศึกษาในจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์และชือ่สถานีเก็บตวัอย่าง 

1 = ถ้ าไก่หล่น, 2 = ถ้ าลับแล, 3 = ถ้ าดาว, 4 = ส านักสงฆ์ทิพย์อุดมรัตน์, 5 = น้ าตกป่าละอู, 6 = อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองบัว, 7 = วน
อุทยานทา้วโกษา (เขากะโหลก), 8 = วดัเขาเขียว, 9 = วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม, 10 = เขื่อนปราณบุร,ี 11 = ถนนไม่ทราบชื่อ ต าบลสามร้อยยอด, 
12 = วัดหน้าเขาโป่งเหนือ, 13 = เขาขัน้บันได, 14 = ถนนไม่ทราบชื่อ ใกล้ซันนี่มาร์เก็ต อ าเภอสามร้อยยอด, 15 = หาดบางปู, 16 = วัดบางปู, 17 
= หาดสามพระยา, 18 = วัดเขาแดง, 19 = เขาแดง, 20 = ถ้ าพระประทุน, 21 = โรงพยาบาลกองบิน 5, 22 = เขาลอ้มหมวก, 23 = เขาชอ่งกระจก
, 24 = เขาตาม่องลาย, 25 = วัดอ่าวนอ้ย, 26 = อุทยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง, 27 = วัดถ้ าจันทร์, 28 = วัดถ้ าเขาไม้รวก, 29 = วัดถ้ าคีรีวงศ์, 30 
= อ่างเก็บน้ าน้ าขวาง, 31 = ส านกัสงฆ์ถ้ าเขาวง, 32 = ส านักสงฆ์เขาจัน, 33 = วัดถ้ าเขานอ้ย, 34 = วัดเขาถ้ าม้าร้อง, 35 = สถานีพัฒนากรม
ทรัพยากรปา่ชายเลนที่ 8, 36 = เขาบางเบิด, 37 = วัดถ้ าเขาลักจันทร์, 38 = ถนนไม่ทราบชื่อ ต าบลไชยราฐ 
 

2. การศึกษาด้านสัณฐานวิทยาของตัวอย่าง 
2.1 น าตัวอย่างที่มีชีวิตและเปลือกมาถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล 
2.2 เก็บรักษาสภาพในเอทานอล 70% เพ่ือศึกษาอวัยวะภายในและโครงสร้างสืบพันธุ์ 
2.3 เก็บรักษาตัวอย่างที่มีชีวิตในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือศึกษาในระดับชีวโมเลกุล 
2.4 ล้างท าความสะอาดตัวอย่างเปลือกและตากให้แห้ง จากนั้นน ามาวัดค่าสัณฐานวิทยาของเปลือก 

เช่น ความกว้าง ความสูงของเปลือก และปากเปลือก 
2.5 น าตัวอย่างเปลือกมาถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล 
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2.6 จัดจ าแนกและระบุชนิดหอยทากบก โดยอาศัยลักษณะต่าง ๆ เช่น รูปทรง (shape) ลวดลาย 
(color pattern) ขนาด (size) ฝาเปลือก (aperture) และสะดือหอย (umbilicus) ตามวิธีการจัด
จ าแนกของ Panha (1996), Kongim (2005), Panha & Burch (2005), Sutcharit & Panha 
(2006), Siriboon (2013) และท าการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดกับตัวอย่างต้นแบบ (type 
specimens) เพ่ือยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

2.7 วิเคราะห์ข้อมูล 
ค านวณค่าความหลากชนิดของหอยทากบก ด้วยค่าดัชนีความหลากหลาย (Shanon-Wiener’s 
Index) (สมการที่ 1) และสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorensen’s similarity coefficient) 
(สมการที่ 2) โดยคิดเป็นร้อยละของหอยทากบกท่ีส ารวจพบทั้งหมด เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณของ
หอยทากบกในแต่ละจุดส ารวจ  
 

 
สมการที่ 1 ดัชนีความหลากหลาย (Shanon-Wiener’s Index) 

 

 
สมการที่ 2 สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorensen’s Similarity Coefficient) 

 
ผลการทดลอง 
1. ความหลากชนิดของหอยทากบก 

จากผลการส ารวจ 38 พ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ปี พ.ศ. 2561 
พบตัวอย่างหอยทากบกจ านวน 822 ตัว ถูกจัดจ าแนกเป็น 15 สกุล 19 ชนิด แบ่งเป็น 2 ชั้นย่อย ได้แก่ ชั้น
ย่อย Prosobrachia จ านวน 5 สกุล 7 ชนิด และ Pulmonata 12 สกุล 15 ชนิด (ตารางท่ี 1) 
 

 

 

H = −∑(𝑝𝑝)

𝑝

𝑝=1

(ln𝑝𝑝) 

เมื่อ H คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความหลากชนิด 
      s คือ จ านวนชนิด 

      pi คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่พบของชนิด i ตอ่ จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
 

 

Ss=
2a

2a+b+c
 

เมื่อ Ss คือ สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorensen’s Similarity Coefficient) 
       a คือ จ านวนชนิดหอยที่พบในพื้นที่ A และ B  

              b คอื จ านวนชนิดหอยทั้งหมดในพื้นที่ B แต่ไม่พบในพืน้ที่ A  
                      c คอื จ านวนชนิดหอยทัง้หมดในพื้นที่ A แต่ไม่พบในพืน้ที่ B 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอย่างของหอยทากบกแต่ละชนิดใน ที่พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในแต่ละสถานีเก็บตวัอย่าง 
 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.24%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12%

6 12 8 3 1 17 16 0 0 0 1 0 2 6 2 5 0 4 0 2 5 1 4 13 11 10 3 11 7 0 7 0 0 3 0 1 1 2 164 19.66%

17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 11 1 2 0 4 0 0 3 0 4 6 0 63 7.55%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.60%

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 1.32%

26 12 10 3 1 17 16 0 0 0 1 0 3 7 2 7 0 8 0 2 5 4 4 21 15 10 14 12 9 0 11 0 0 19 0 5 7 2 253 30.34%

3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 0 2 0 0 4 0 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2.04%

0 0 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 2.04%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.36%

20 9 18 1 3 22 31 1 2 2 7 10 15 5 15 18 13 9 0 12 5 4 8 2 4 11 10 4 29 1 16 7 25 9 11 5 10 7 381 45.68%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 6 3 1 0 2 0 0 1 10 2 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6.71%

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.24%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.36%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.12%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0.84%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.12%

7 0 8 0 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 7.43%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2.16%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 0 11 1.32%

27 9 29 1 3 28 63 1 9 2 7 10 21 10 21 34 24 10 10 14 8 14 11 12 6 11 32 11 32 3 18 7 28 14 11 11 11 8 581 69.66%

2 1 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 3 3 6 4 2 2 2 2 3 4 2 2 1 5 2 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2

Total 

specimens

% per 

all snails

Specimens/site

Total species

Pr
os

ob
ra

nc
hi

a

Pterocyclus sp.

Cyclophorus 

malayanus

Cyclotus setosus

Rhiostoma housei

Rhiostoma jalorensis

Leptopoma vitreum

Discartemon 

afthonodontia

Specimens/site

Species
Collecting sites

Pu
lm

on
at

a

Rhiostoma 

chupingense

Amphidromus 

xiengensis

Chloritis platytropis

Giardia siamensis 

Semperula 

siamensis

Oophana mouhoti

Oophana 

strangulatus

Total species

Dyakia retrosa

Quantula sp.

Amphidromus 

(Syndromus) spp.

Amphidromus 

glaucolarynx

Pupina siamensis

Lissachatina fulica

Paropeas 

tchehelense

Cryptozona 

siamensis
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ภาพที่ 2 เปลือกของหอยทากบกที่พบในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ A) Leptopoma vitreum, B) Pterocyclus diluvium, C) Cyclophorus 
malayanus, D) Cyclotus setosus, E) Rhiostoma housei, F) Rhiostoma jalorensis, G) Rhiostoma chupingense, H) Pupina 
siamensis, I) Lissachatina fulica, J) Paropeas tchehelense, K) Cryptozona siamensis, L) Dyakia retrosa, M) Quantula sp., N) 
Amphidromus (Syndromus) spp., O) Amphidromus glaucolarynx, P) Amphidromus xiengensis, Q) Chloritis platytropis, R) 
Giardia siamensis S) Oophana mouhoti, T) Oophana strangulatus และ U) Discartemon afthonodontia 
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ภาพที ่ 3 หอยทากบกและทากเปลือยที่พบในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ A) Pupina siamensis, B) Cryptozona siamensis, C) 
Semperula siamensis D) Cyclophorus malayanus E) Oophana mouhoti และ F) Oophana strangulatus 

 
อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ศึกษาทั้งหมด 38 
แห่งในพ้ืนที ่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี อ าเภอเมือง 
อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย พบหอยทากบกท้ังหมดจ านวน แบ่งเป็น 2 ชั้น
ย่อย ได้แก่ ชั้นย่อย Prosobranchia จ านวน 5 สกุล 7 ชนดิ และ Pulmonata 12 สกุล 15 ชนิด โดยพบหอย
ทากบกในวงศ ์ Camaenidae ทั้งหมด 3 ชนิด 1 สกลุ ได้แก่ Amphidromus (Syndromus) spp., 
Amphidromus glaucolarynx  และ Amphidromus xiengensis และพบหอยทากบกในวงศ์ 
Cyclophoridae สกุล Rhiostoma ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ Rhiostoma jalorensis, Rhiostoma housei 
และ Rhiostoma chupingense ซ่ึงคาดัชนีความหลากหลายของหอยทากบก (Shannon-Wiener’s Index) 
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ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยูที ่ 1.55 โดยอ าเภอทับสะแกมีคาดัชนีความหลากหลายของหอยทากบก 
(Shannon-Wiener’s Index) สูงที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 1.59 ส าหรับอ าเภอท่ีมีคาดัชนีความหลากหลายของหอย
ทากบก (Shannon-Wiener’s Index) นอยที่สุดคือ อ าเภอปราณบุรี ซึ่งมีคาเทากับ 0.94 ส าหรับค่า
สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorensen’s similarity coefficient) ของหอยทากบกในแต่ละบริเวณอยู่ในช่วง 
0.66-0.8 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างบริเวณภูเขาหินปูนกับป่าเบญจพรรณ มีความคล้ายคลึงอยู่ในช่วง 0-1 
ในขณะที่ช่วงความคล้ายคลึงระหว่างบริเวณป่าเบญจพรรณและบริเวณใกล้แหล่งน้ าอยู่ในช่วง 0.8-1และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างบริเวณภูเขาหินปูนและบริเวณแหล่งน้ าพบว่ามีสัมประสิทธิ์ความเหมือนเป็น 0.4-1 การ
กระจายตัวของหอยทากบกพบว่าชนิดที่มีขอบเขตการแพร่กระจายในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามากที่สุดคือ
Cryptozona siamensis ซึ่งสามารถพบได้ถึง 36 แห่งจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาทั้งหมด 38 แห่ง และรองลงมา 
คือ Cyclophorus malayanus ซึ่งสามารถพบได้ถึง 28 แห่งจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาทั้งหมด 38 แห่ง ซึ่งมี
การแพร่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ นอกจากหอยทากบก 2 ชนิด ดังกล่าวแล้วยังพบหอยทาก
ชนิดอื่น ๆ เช่น Cyclotus setosus, Lissachatina fulica, Pupina siamensis เป็นต้น โดยมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ จิรศักดิ ์และสมศักดิ์, 2551 เรื่อง การส ารวจบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้วิจัยได้ส ารวจความหลากชนิดของหอยทากบกในพื้นที่เขาหินปูนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่ามีชนิดหอยทากบกคือ Cyclophorus malayanus, Cyclotus setosus, 
Leptopoma vitreum, Rhiostoma chupingense, Lissachatina fulica, Cryptozona siamensis, 
Amphidromus glaucolarynx, Amphidromus xiengensis, Chloritis platytropis และ Giardia 
siamensis ที่เหมือนกัน เนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษามีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน คือมีลักษณะเป็น
ภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของหอยทากบกเช่นเดียวกัน จึงท าให้สามารถพบหอยทากบกชนิดเดียวกันได้ 
จากการศึกษาในครั้งนีย้ังพบว่าหอยทากนักล่า 3 ชนิด ได้แก่ Cyclophorus malayanus, Oophana 
mouhoti และ Oophana strangulatus โดยหอยทากนักล่าชนิด Oophana strangulatus จัดเป็นชนิด
พันธุ์เฉพาะถิ่น (endemics species) ซ่ึงมีรายงานอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น 
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การเปรียบเทียบการกระจายตัวของจุดความร้อนท่ีตรวจวัดได้ระหว่าง MODIS C6 กับ VIIRS 

ในพ้ืนท่ีอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
Comparison of spatial distribution of hotspot detection between MODIS C6 and VIIRS  

in area of Lan Sak District, UthaiThani Province 
พิจิตรา พะยิ้ม1*, อุไรรัตน์ อุ่นเมือง1, ศศิธร ฉัตรสุดารัตน์1, กมลฉัตร ศรีจะตะ2, อภิษฐา ยอดยิ่ง2, 

นภาพร สนองบุญ3, จรัสดาว คงเมือง1, นัฐพล มหาวิค1 
1ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

บทคัดย่อ 
 ไฟป่าและการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปีโดยเกิดจากธรรมชาติ และ
จากฝีมือของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาหมอกควัน และปัญหามลพิษในอากาศ ในปัจจุบันข้อมูล
จุดความร้อน (Hotspot) สามารถนำมาใช้เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันที่เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปี
โดยสามารถนำจุดความร้อนมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื ่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อนร่วมกับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งใช้วิธีการจำแนกประเภทข้อมูลภาพแบบกำกับดูแลร้อยละ 58.66 โดยในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 
2562 ระบบ MODIS C6 พบจุดความร้อน 579 จุด กับระบบ VIIRS พบจุดความร้อนจำนวน 3,684 จุด และทำ
การเปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อนสะสมกบัแต่ละตำบลในพื้นที่ศึกษา ในช่วงระยะเวลา 4 ปีพบว่าตำบลระบำ คือ
ตำบลที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดในช่วงปีพ.ศ. 2559 และส่วนใหญ่พบบริเวณพื้นที่ป่าเดือนมีนาคม ทั้งใน
ระบบ MODIS C6 และ ระบบ VIIRS  
คำสำคัญ: จุดความร้อน, การจำแนกประเภทข้อมูลภาพแบบกำกับดูแล, พื้นที่เกษตรกรรม 

Abstract 
 Forest fires and burning in agricultural areas is one of the problems that occur every year 
due to mostly from human. It is also one of the air pollution problems. Currently, hotspot data 
can be used to annually monitor forest fires and haze. Using geo-informatics technology, the hot 
spot analysis is considered as valuable data. In this study, the hot spot data analyzed with land 
use/land cover with Supervised classification an accuracy of 58.66 percent in map validation. From 
2016 to 2019, the MODIS C6 system found 579 points, while the VIIRS system found 3,684 points 
after consideration in sub-district level. For the 4-year period, it was found that Rabam district is 
the most accumulated hot spots area especially March of each year for both the MODIS C6 system 
and the VIIRS system. 
Keywords: Hotspots, Supervised classification, Agricultural Area 
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บทนำ 
ไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระทำ

ของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซากเศษเหลือจากกิจกรรม
ทางการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรนั้นมีความต้องการที่จะขจัด โดยในปัจจุบันวิธีการขจัดที่ง่ายและสะดวก
ที่สุดคือการเผา เนื่องจากมีต้นทุนการขจัดซากเหล่านี้ที่ต่ำและประหยัดเวลา อย่างไรก็ตามเมื่อมีจำนวนพื้นที่เผา
ที่มากประกอบกับสภาพอากาศที่ปิดทำให้ผลกระทบของฝุ่นหมอกควันรุนแรงมากยิ่งขึ้น จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้า
ระวังและติดตามเพื่อสร้างข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการด้านสถานการณ์จุดไฟที่เกิดทั้งในพื้นที่
ป่าและพื้นที่การเกษตร 

การสำรวจระยะไกล หรือรีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยไม่สัมผัสกับวัตถุซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินและ
ตรวจสอบการเผาไหม้เพื ่อคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ในการติดตามการเกิดไฟป่า โดยในการ
วิเคราะห์จุดความร้อนจะต้องมีการเปรียบเทียบการกระจายตัวของตำแหน่งจุดความร้อนในเชิงพื้นที่ การจำแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินจึงนับว่ามีประโยชน์เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับจุดความร้อน  
 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาโดยในพื้นที่จะมีทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม 
ซึ่งพบการกระจายตัวของจุดความร้อนในช่วงก่อนและหลังการเพาะปลูกด้านการเกษตร ซึ่งการนำข้อมูลภาพ
ดาวเทียมมาจำแนกประโยชน์การใช้ที่ดินจะทำให้ทราบถึงความถ่ีของการเกิดจุดความร้อนในแต่ละประเภทการใช้
ที่ดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื ้นที ่การศึกษาจะใช้เทคนิคการจำแนกเชิงจุดภาพ (Pixel-based classification) จากภาพถ่ายดาวเทียม 
LANDSAT 8 เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการกระจายตัวของจุดความร้อนโดยจะใช้วิธีการทางสถิติเพื่อให้ทราบถึง
ความแตกต่างของข้อมูลจุดความร้อนทั้งสองแบบ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อน 
(Hotspot) ในการตรวจจับความร้อนของระบบ MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua กับระบบ VIIRS จาก
ดาวเทียม Suomi NPP โดยวิธีการทางสถิต ิ
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ 
 พื้นที ่ศึกษาครอบคลุมบริเวณพื้นที ่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีพื ้นที่ทั ้งหมด 1,444.5 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 902,816 ไร่ อำเภอลานสักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล (ภาพ 1) (สำนักงานจังหวัด
อุทัยธานี, 2562) [1] 

1.2 การกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลในการตรวจจับความร้อนของระบบ MODIS 

จากดาวเทียม Terra และ Aqua กับระบบ VIIRS จากดาวเทียม Suomi NPP ในพื้นที ่อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี ในช่วงระยะเวลา 4 ปี คือ พ.ศ 2559 ถึงพ.ศ 2562 โดยจะใช้วิธีการทางสถิติ ตรวจสอบจุดความร้อน
ภายในพื้นที่ศึกษาช่วงระหว่างเดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน 
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    ภาพ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

1.3 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ตาราง 1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

ลำดับ ข้อมูล/อุปกรณ์ แหล่งข้อมูล/ประเภท ช่วงปี พ.ศ รายละเอียด 

1 ผลิตภัณฑ์ ระบบ MODIS C6 https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 2559 - 2562 ข้อมูลรายละเอียด 1,000 เมตร 

2 ผลิตภัณฑ์ ระบบ VIIRS https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 2559 - 2562 ข้อมูลรายละเอียด 375  เมตร 

3 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 https://earthexplorer.usgs.gov/ 2562 ข้อมูลรายละเอียด 30 เมตร 

4 โปรแกรม ArcGIS V.10.3 Software - โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

5 
โปรแกรม Google Earth Pro  
ในโหมด OpenGL 

Software - โปรแกรมสำหรับดูแผนที่ทั่วทุกมุมโลก 

 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตาราง1) 
การศึกษาน้ีผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Hotspot ระบบ 

MODIS C6, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Hotspot ระบบ VIIRS และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ดังนี ้
1.4.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Hotspot MODIS C6 

(1) ดาวน ์โหลดผล ิตภัณฑ์ Hotspot ระบบ MODIS C6 เว ็บไซต ์ท ี ่ ให ้บร ิการโดย FIRE 
INFORMATION FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (FIRMS) โดยไปที่เว็บไซต์เพื ่อดาวน์โหลดข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นข้อมูล Shapefiles หรือ (.SHP) โดยข้อมูลมีความละเอียด 1,000 เมตร  

(2) เลือกเดือน และปีที่ต้องการ โดยผู้วิจัยเลือกในช่วงเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม และ
เมษายน ระยะเวลา 4 ปี คือ พ.ศ. 2559 (2016), พ.ศ. 2560 (2017), พ.ศ. 2561 (2018) และ พ.ศ. 2562 (2019)  

(3) เปิดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลจุด
ความร้อนของทั้งประเทศ โดยผู้วิจัยทำการคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ศึกษา และหลังจากนั้นจะทำการจำแนกจุดสะสม
ความร้อนรายวันแต่ละเดือนใน 1 ปี  

(4) จัดข้อมูลจุดความร้อนสะสมให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ัน
ต่อไป 
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1.4.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Hotspot VIIRS 
  (1) ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Hotspot VIIRS เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย FIRE INFORMATION FOR 

RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (FIRMS) โดยไปที่เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเป็น
ข้อมูล Shapefiles หรือ (.SHP) โดยข้อมูลมีความละเอียด 375 เมตร  

(2) เลือกเดือน และปีที่ต้องการ โดยผู้วิจัยเลือกในช่วงเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม และ
เมษายน ระยะเวลา 4 ปี คือ พ.ศ. 2559 (2016), พ.ศ. 2560 (2017), พ.ศ. 2561 (2018) และ พ.ศ. 2562 (2019)  

(3) เปิดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลจุด
ความร้อนของทั้งประเทศโดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ศึกษา และหลังจากนั้นจะทำการจำแนกจุดสะสม
ความร้อนรายวันแต่ละเดือนใน 1 ปี  

(4) จัดข้อมูลจุดความร้อนสะสมให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ัน
ต่อไป 

 1.4.3 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 
  (1) รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบหลายช่วงคลื่น Path 30 Row 49 โดย

มีรายละเอียดภาพอยู่ที่ 30 เมตร สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์ใน ตาราง 1  
  (2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเลือกในช่วงเดือนเมษายน คือวันที่ 12 เมษายน 2562  
  (3) เปิดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc GIS ทำการตัดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

และจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันต่อไป 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 2.1 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
  (1) จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเท ียม LANDSAT 8 วันที ่ 12 เมษายน 2562 ด้วยการจำแนกแบบกำกับดูแล (Supervise 
classification) 
  (2) เลือกพื้นที่ตัวอย่าง (Training Selection) จำแนกข้อมูลที่ทราบลักษณะของสิ่งปกคลุมดินที่
ต้องการวิเคราะห์จากข้อมูลภาพแล้วกำหนดพื้นที่ตัวอย่างของสิ่งปกคลุมดินได้เพื่อเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์โดย
การคำนวณทางสถิติให้กับข้อมูลภาพทั้งหมด  
  (3) ตรวจสอบความถูกต้อง ใช้วิธีสุ่มจุด
แบบ Random จำนวน 150 จ ุด ใช้เคร ื ่องมือ Create 
Random Point ใน ArcToolbox จากโปรแกรม Arc map 
พื้นที่ศึกษาพบว่าพื้นที่ในตำบลระบำเกือบทั้งตำบลเป็น
พื้นที่ป่าจึงจะสุ่มจุดตรวจสอบความถูกต้องจำนวน 50จุด
เท่านั ้นเนื ่องจากลักษณะพื้นที ่สามารถคาดการณ์ทาง
สายตาได้ว่าเป็นพื้นที่ใด และอีก 5 ตำบลนอกจากนี้จะสุ่ม
จุดตรวจสอบความถูกต้องจำนวน 100 จุด (ภาพ 2) 
                ภาพ 2 จุด Random สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง 
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  (4) นำข้อมูลจุดตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดไปเปิดใน โปรแกรม Google Earth Pro และทำ
การตรวจสอบว่าในแต่ละจุดเป็นพื้นที่ลักษณะใด ซึ่งข้อมูลจะอ้างอิงค่าตัวเลขแทนประเภทการใช้ประโชน์ที่ดิน 
จากนั ้นใช้เครื ่องมือ Extract Values to Point ใน ArcToolbox และใช้ข้อมูลผลการจำแนกจากเครื ่องมือ 
Classification โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการจำแนกโดยใช้คอมพิวเตอร์ และนำไปเปรียบเทียบกับการจำแนกด้วยวิธี
แปลด้วยสายตา  
 2.2  การวิเคราะห์จุดความร้อนสะสมตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  (1) นำข้อมูลจุดความร้อนสะสมทั้ง 4 ปี ของข้อมูล Hotspot ระบบ MODIS C6 และ Hotspot 
ระบบ VIIRS ไปคำนวณร่วมกับผลที่ได้จากการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  

  (2) แยกข้อมูลไปแต่ละประเภทของการใช้ที่ดิน ซึ่งในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยทำการจำแนกการใช้
ประโยชน์เป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่น้ำ, พื้นที่เกษตรกรรม, พื้นที่ป่า, พื้นที่ว่างเปล่า หรือ ช่วงเตรียมดิน และพื้นที่
ชุมชน  

(3) นำข้อมูลในรูปแบบแผนที่มาแสดงผลในรูปแบบตาราง และอภิปรายผลเพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

2.3 เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมใน 6 ตำบล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของปี พ.ศ. 
2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ Hotspot ระบบ MODIS C6 และ Hotspot ระบบ VIIRS ดังนี ้

  (1) เมื่อได้ข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาแล้ว ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจุดความร้อนสะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาในรูปแบบแผนที่ 

  (2) นำข้อมูลในรูปแบบแผนที่มาอภิปรายผลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 

 
ภาพ 3 กรอบแนวคิดการศึกษา 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ภายใต้การจำแนกแบบกำกับดูแล  (Supervise 
classification) อำเภอลานสัก มีพื้นที่ทั้งหมด 905,713.31 ไร่ ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการ
เลือกพื้นที่ตัวอย่าง องค์ประกอบการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักการที่ ใช้ในการตีความ รวมถึง
ความเชียวชาญของผู้แปล พบว่าการใช้ประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ป่า โดยคิดเป็น
ร้อยละ 57.35 หรือ 515,525.06 ไร่ สำหรับกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่รองลงมาได้แก่ พื้นที่
ว่างเปล่า, พื้นที่เกษตรกรรม, พื้นที่ชุมชน/เมือง โดยคิดเป็นร้อยละ 15.69, 13.36, 13.53 หรือ 142,139.81, 
122,582.25, 121,036.5 ไร่ ตามลำดับ สำหรับความหมายของพื้นที่ว่างเปล่าในการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึง
พื้นที่ทางการเกษตรที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมดิน ซึ่งข้ึนอยู่กับช่วงเวลาในภาพถ่ายดาวเทียมที่นำมาจำแนก และ
สุดท้ายกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่น้อยที่สุดได้แก่ พื้นที่น้ำ คิดเป็นร้อยละ 1 หรือ 4,429.68 
ไร่ ของพื้นที่ทั้งหมด (ภาพ 4) 
 จากการตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม โดยวิธีสุ่มจุดแบบ 
Random ใช้จุดในการตรวจสอบความถูกต้องจำนวน 150 จุด ผลลัพธ์ของการตรวจสอบความถูกต้องประเมิน
ด้วยค่าความถูกต้องโดยรวม มีค่าเท่ากับร้อยละ 58.66 
 จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมใน 6 ตำบล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของปี 
พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ Hotspot ระบบ MODIS C6 (ภาพ 5) 
 เดือนมกราคม พบว่า จากจำนวนจุดความร้อนสะสมของทั้ง 4 ปีพบว่าในเดือนนี้ยังไม่พบการสะสมของ
จุดความร้อนมากนัก โดยพบมากที่สุดจำนวนเพียง 6 จุด ในปีพ.ศ. 2559 และ ปีพ.ศ. 2561  
 เดือนกุมภาพันธ์ พบว่า จำนวนจุดสะสมความร้อนเพิ่มขึ้นมาจากเดือนมกราคม โดยพบมากที่สุดคือปี
พ.ศ. 2562 จำนวน 35 จุด พบในตำบลระบำจำนวนถึง 24 จุด  
 เดือนมีนาคม พบว่า เป็นเดือนที่พบจุดความร้อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ โดยปีที่พบจุดสะสม
ความร้อนมากที่สุดคือ ปีพ.ศ. 2559 พบมากทีสุดในตำบลระบำจำนวน 262 จุด 
 เดือนเมษายน พบว่า เป็นช่วงเดือนที่พบจำนวนจุดความร้อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 เดือนข้างต้น 
และในช่วง ปีพ.ศ. 2561 และ ปีพ.ศ. 2562 ไม่พบจำนวนจุดความร้อนเลย  
 จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมใน 6 ตำบล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของปี พ.ศ. 
2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ Hotspot ระบบ VIIRS (ภาพ 6) 
 เดือนมกราคม พบว่า ปีพ.ศ. 2559 พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุดจำนวน 34 จุด โดยพบ ในตำบล
ระบำ จำนวน 17 จุด รองลงมาคือ ตำบลลานสัก จำนวน 8 จุด และรองลงมา คือ ปีพ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 จำนวน 13, 12 และ 8 จุด ตามลำดับ  
 เดือนกุมภาพันธ์ พบว่าจำนวนจุดความร้อนที่มากที่สุดคือ ปีพ.ศ. 2562 จำนวน 189 จุดโดยพบในตำบล
ระบำจำนวน 158 จุด โดยในตำบลอื่น ๆ นอกจากตำบลระบำ มีจำนวนจุดความร้อนสะสมใกล้เคียงกัน และ
จำนวนจุดความร้อนสะสมรองลงมาจากปีพ.ศ. 2562 คือปีพ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, และปีพ.ศ. 2561 จำนวน 170, 
29 และ 20 จุดตามลำดับ  
 เดือนมีนาคม พบว่าจำนวนจุดความร้อนที่มากที่สุดจำนวน 3,031 จุด พบมากที่สุดในปีพ.ศ. 2559 
จำนวน 1,707 จุด โดยพบในตำบลระบำจำนวน 1,690 จุด จำนวนจุดความร้อนสะสมรองลงมาคือ ปีพ.ศ. 2562, 
2560 และปพี.ศ. 2561 จำนวน 1,078, 135 และ 111 จุดตามลำดับ 
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 เดือนเมษายน พบว่า จำนวนจุดความร้อนน้อยลงมาจากเดือนก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยพบจุดความ
ร้อนสะสมจำนวน 194 จุดพบมากที่สุดในปีพ.ศ. 2559, พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2560 และปีพ.ศ. 2561 จำนวน 68, 63, 
49 และ 14 จุดตามลำดับ 

 
ภาพ 4 ผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน  

 

ภาพ 5 จุดความร้อนสะสม ใน 6 ตำบล ระหว่างเดือนมกราคม -เมษายน (Hotspot ระบบ MODIS C6) 
(A) พ.ศ. 2559, (B) พ.ศ. 2560, (C) พ.ศ. 2561, (D) พ.ศ. 2562 

 

ภาพ 6 จุดความร้อนสะสม ใน 6 ตำบล ระหว่างเดือนมกราคม -เมษายน (Hotspot ระบบ VIIRS) 
(A) พ.ศ. 2559, (B) พ.ศ. 2560, (C) พ.ศ. 2561, (D) พ.ศ.2562 
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ตาราง 2 จุดความร้อนสะสมตามการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Hotspot ระบบ MODIS C6) 

 
 
ตาราง 3 จุดความร้อนสะสมตามการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Hotspot ระบบ VIIRS) 

 
 การนำจุดความร้อนสะสมมาวิเคราะห์แยกตามการใช้ประโยชน์ที ่ดินโดยในการจำแนกใช้ข้อมูล 
Hotspot ระบบ MODIS C6 และ Hotspot ระบบ VIIRS แสดงจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ 6 ตำบล ในช่วง 4 
เดือน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 และปพี.ศ. 2562 (ตาราง 2) และ (ตาราง 3) 
สรุปผลการศึกษา 
 การนำจุดความร้อนสะสมมาวิเคราะห์ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา โดยจากการจำแนกจุด
ความร้อนสะสมทั้งในระบบ MODIS C6 และ ระบบ VIIRS พบจุดความร้อนสะสมส่วนใหญ่ในพื้นที่ป่า ตำบลที่พบ
จำนวนจุดความร้อนสะสมมากที่สุด คือ ตำบลระบำ และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่พบจำนวนจุดความร้อน
สะสมเลยคือ พื้นที่น้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความน่าจะเป็นที่จะพบจำนวนจุดสะสมความร้อน 
 เปรียบเทียบจำนวนจุดความร้อนสะสมระหว่าง ระบบ MODIS C6 และ ระบบ VIIRS พบว่าในบริเวณ
พื้นที่เดียวกัน ระบบ VIIRS มีการพบจำนวนจุดสะสมความร้อนที่มากกว่า ระบบ MODIS C6  ซึ่งระบบ VIIRS 
สามารถให้รายละเอียดในการปฏิบัติการได้มากกว่า สามารถตรวจสอบลักษณะการขยายตัวของจุดความร้อนได้
ดีกว่าและสามารถตรวจจับจุดความร้อนที่มีขนาดเล็ก และอุณหภูมิต่ำกว่าระบบ MODIS C6 โดยระบบ VIIRS จะ
พบจุดความร้อนในลักษณะหลายจุดเรียงกันเป็นแนว ซึ่งลักษณะการเรียงกันหลายจุดน้ีอาจเปรียบได้เพียง 1 จุด
เมื่อเทียบกับระบบ MODIS C6 
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 จำนวนจุดความร้อนสะสมพบในข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS กับ ระบบ MODIS C6 พบมากที่สุดในเดือน
มีนาคม (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561) [2] ของทุกปีที่ทำการศึกษา โดยปีที่พบมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2559 และพื้นที่ที่พบจำนวนจุด
สะสมความร้อนมากที่สุดคือ พื้นที่ป่า (Suphatphong Ruthamnong, 2560) [4] ในตำบลระบำ ซึ่งในตำบลระบำ
มีพื้นที่ป่าเกือบทั้งพื้นที่ การพบจำนวนจุดความร้อนสะสมมากกว่าบริเวณพื้นที่อื่น ๆ นั้นเพราะในบริเวณพื้นที่ป่ามี
แนวโน้นมการเกิดไฟป่า ที่สามารถลุกลามได้ในบริเวณกว้างมากกว่าการเกิดในพื้นที่เกษตรกรรมจากการเผาพื้นที่
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมดินทำการเกษตรรอบใหม่ ซึ่งแนวโน้มการเผาคือการเผาในบริเวณพื้นที่ที่สามารถ
ควบคุมได้ อีกทั้งความผิดพลาดจากการจำแนกของผู้วิจัย เนื่องจากการจำแนกที่นำมาใช้เป็นการจำแนกที่ผู้วิจัย
จำแนกโดยการแปลภาพด้วยสายตา และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมยังเป็นข้อมูลเพียงช่วงเวลาเดียว การตรวจสอบ
ความถูกต้องจึงได้เพียงร้อยละ 58.66 เท่านั้นซึ่งยังต้องปรับปรุงการจำแนกให้ละเอียดยิ่งข้ึนในงานวิจัยครั้งถัดไป 
และข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมนั้นอาจไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ หรือไฟป่า อาจเกิดจากวัตถุที่มีความร้อน
คล้ายคลึงกับลักษณะไฟ  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณภาพจาก NASA FIRMS ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) MODIS C6 และ 
VIIRS และขอขอบคุณ U.S. Geological Survey (USGS) ที่อนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 อัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
แม่น้้ายมเป็นแหล่งน้้าสาขาที่ส้าคัญของลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่เกิดอุทกภัยเป็นประจ้า

ทุกปี โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของลุ่มน้้าเพราะไม่มีเขื่อนที่คอยควบคุมปริมาณน้้าในกรณีที่มีปริมาณน้้ามากเกิน
ความสามารถการระบายของล้าน้้าที่มีลักษณะตื้นเขินจากตะกอนดิน สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่อาศัยที่
จะต้องมีการปรับตัวกับเหตุการณ์อุทกภัยนี้ ดังนั้นจึงต้องการข้อมูลทางกายภาพที่จะสามารถเข้าใจปัญหาเพ่ือการ
จัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ภาพถ่ายดาวเทียมส้ารวจจากระยะไกลมีบทบาทส้าคัญในการตรวจสอบและ
การวางแผนหาพ้ืนที่แหล่งน้้าผิวดินตามธรรมชาติรวมทั้งพ้ืนที่ประสบอุทกภัย การศึกษาวิจัยนี้มุ่งที่จะเปรียบเทียบ
ดัชนีสกัดพ้ืนที่น้้าผิวดินระหว่างช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภัยเพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการน้า
ดัชนีมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่น้้าท่วมต่อไป โดยช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงปี พ.ศ. 
2554 เนื่องเป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ส่วนช่วงเวลาปกติได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงปี 
ค.ศ. 2562 ในเดือนมีนาคมซ่ึงเป็นเดือนที่ก้าลังเข้าสู่ฤดูร้อนของไทย โดยมีวิธีการดังนี้ ดัชนีอัตราส่วนน้้า (WRI) 
ดัชนีความแตกต่างของน้้าปกติ (NDWI), ดัชนีแก้ไขความแตกต่างปกติดัชนีน้้า (MNDWI) การจ้าแนกแบบก้ากับ
ดูแล ผลลัพธ์ที่ได้คือ เมื่อได้ก้าหนดค่าหรือเกณฑ์ที่เหมาะสมส้าหรับในการสกัดพ้ืนที่ของแต่ละดัชนีแล้ว น้ามา
เปรียบเทียบกันเพ่ือหาความใกล้เคียงกับพ้ืนที่ในภาพถ่ายดาวเทียม และเหมาะสมส้าหรับงานวิจัย โดยผลลัพธ์ที่ได้
จากการค้านวณ ดัชนี NDWI, WIR, MNDWI คือ 0.1, 0.95 และ 0.1 ตามล้าดับ โดยพบว่าดัชนี MNDWI ให้ผล
น่าเชื่อถือและถูกต้องโดยการเปรียบเทียบกับภาพดาวเทียมที่น้ามาผสมสีจริงและผสมสีเท็จทั้งสามดัชนีและหนึ่ง
การจ้าแนก ดัชนี MNDWI เป็นดัชนีที่สกัดพ้ืนที่น้้าออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดเมื่อเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียม
มากกว่าดัชนี NDWI, WIR และ การจ้าแนกแบบก้ากับดูแล  
ค้าส้าคัญ: ดัชนีอัตราส่วนน้้า, ดัชนีความแตกต่างของน้้าปกติ, ดัชนีแก้ไขความแตกต่างปกติดัชนีน้้า 
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Abstract 

The Yom River is an important branch of the Chao Phraya River Basin.  This is still a basin 
that occurs flooded regularly, especially in the lower part of the river basin, because there is no 
dam to control the amount of water.  The flood occurs when the amount of water exceeds the 
drainage capacity of the shallow river causing by accumulation of sediment.  Damaging to the 
people need to adapt to the floods, physical water extent data is need to understand the 
problems for systematic management of the basin.  Satellite imagery plays an important role in 
the investigation to management the natural surface water resources, including flood-prone areas. 
In this study, the objective is to compare the surface water extraction indices between dry period 
and wet period causing flooding areas in order to realize the capability of the indices. By the time 
of the flood in 2011  associated with El Niño phenomenon, we used satellite images to observe 
regularly affected flooding areas, while the dry period was selected in March of 2019. Water ratio 
index ( WRI) , Normal water difference index ( NDWI) , Modified normal water difference index 
(MNDWI)  and supervised classification are subjectively selected indices in this study.  Finding the 
appropriate threshold values to delineate water extent for each indices were done with 
comparison the extent water result to visual interpretation from satellite images. The results show 
that an appropriate threshold values for NDWI, WIR, MNDWI indices are 0 .1 , 0 .95  and 0 .1 , 
respectively.  It is found in this study that the MNDWI index provides more reliable and accurate 
results than other indices.  The MNDWI index can extract water area similar to satellite images of 
the water extent. 
Keyword: Water Ratio Index, Normalized Difference Water Index, Modified Normalized 
Difference Water Index  

บทน้า 
 อุทกภัยในประเทศไทยนั้นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี เนื่องจากเมืองตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้้า

เพ่ือสะดวกในการอุปโภคและบริโภค เมื่อเมืองมีการขยายตัวจากประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างไร้ทิศทาง เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีมีปริมาณน้้ากว่าปรกติท้าให้เกิดการกีดขวางทางเดินน้้า ส่งผลให้การระบายน้้าเป็นไปโดย สร้างความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในปีพ.ศ.2561 พบว่าประชาชนทั้งประเทศได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย 125,716 ครัวเรือน คิดเป็นจ้านวน 326,072 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 10 ราย (กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย,2561)[1] โดยจะพบว่าลุ่มแม่น้้ายมนับว่าเป็นหนึ่งในพ้ืนที่เกิดอุทกภัยเป็นประจ้าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่างของลุ่มน้้า ท้าให้มีน้้าท่วมขังบางพ้ืนที่กินคาบระยะเวลานาน สร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นที่จะต้องท้าการปรับตัวให้เข้ากับภัยพิบัตินี้ แต่หากมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความเสียหาย
เชิงพ้ืนที่และเวลาจากอุทกภัย จะท้าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประเมินผลเสียหายออกมาเป็นมูลค่าเพ่ือป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยน้้าท่วมซ้้าซากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีการ
ส้ารวจระยะไกล (Remote sensing) สามารถน้ามาใช้เพ่ือประกอบเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในแก้ปัญหาในการหาพ้ืนที่
น้้าท่วมเหล่านี้ได้ 

การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเปรียบเทียบดัชนีสกัดน้้าผิวดินจากข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) 
ระหว่างช่วงที่เกิดอุทกภัยกับช่วงเวลาปกติ เพ่ือหาความแตกต่างของพ้ืนที่น้้าของแต่ละช่วงเวลา โดยมีค่าดัชนี
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ได้แก่ ดัชนีอัตราส่วนน้้า Water Ratio Index (WRI) ดัชนีน้้าแตกต่างปกติ Normalized Difference Water 
Index (NDWI), แก้ไขดัชนีน้้าแตกต่างปกติ Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)  การ
จ้าแนกประเภทข้อมูลแบบก้ากับดูแล (Supervised Classification) เพ่ือให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการสกัดพ้ืนที่
น้้าผิวดิน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 พ้ืนที่ศึกษา: 

พ้ืนที่บริเวณ ลุ่มแม่น้้ายมตอนล่าง อ้าเภอเมืองสุโขทัย อ้าเภอกงไกลาส อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย 
และอ้าเภอบางระก้า อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  เป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดอุทกภัย โดยพื้นที่ของทั้งสาม
อ้าเภอนี้ มีพ้ืนที่ดังนี้ อ้าเภอเมืองสุโขทัย มีพ้ืนที่ 581.5 ตร.กม. อ้าเภอกงไกลาศ 502.382 ตร.กม. และอ้าเภอบาง
ระก้า มีพื้นที่ 936 ตร.กม. รวมทั้งสามอ้าเภอ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3418.274 ตร.กม. ดังภาพ 

ภาพที่ 1แสดง พื้นทีข่อบเขตการศึกษา 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ข้อมูลที่ใช้ 
 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 วันที่ 11 มีนาคม 2554 
 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 วันที่ 16 ตุลาคม 2562  

 วิธีการที่ใช้ในการศึกษา 
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 งานวิจัยครั้งนี้ได้น้าข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลมาประยุกต์ใช้กับดัชนีการสกัดพ้ืนที่น้้าดังนี้: 
 
1) ดัชนีอัตราส่วนน้้า (WRI): เนื่องจากการสะท้อนแสงเหนือน้้าในสีเขียวและสีแดง เมื่อเทียบกับคลื่นรังสีอินฟาเรด
ใกล้ และคลื่นรังสีอินฟาเรดกลาง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ใช้คลื่นรังสีอินฟาเรดแทน WRI (Xu, 2005) [3] แสดงค่า
โดยทั่วไปมากกว่า 1 ส้าหรับน้้า โดยที่ WRI 
 
 
2) ดัชนีความแตกต่างของน้้าปกติ (NDWI): ความจริงที่ว่าน้้ามีการดูดซึมมากที่สุดในขณะที่พืชที่มีการสะท้อนแส่ง
ที่ใกล้กับคลื่นรังสีอินฟราเรดมากที่สุด 
 
3) ดัชนีเปลี่ยนแปลงความแตกต่างปกติของน้้า MNDWI พัฒนามาจากดัชนีความแตกต่างของน้้าปกติ (NDWI):ที่ 
พิสูจน์แล้วว่าท้างานได้ดีในการแยกน้้าและพืชผัก แต่ก็ยังมีข้อจ้ากัด จึงได้มีการพัฒนาดัชนีเปลี่ยนแปลงความ
แตกต่างปกติของน้้า (MNDWI) ขึ้นมา (McFeeters,1996) [4] MNDWI นั้นพบว่ามีประสิทธิภาพในการจ้าแนกน้้า
และเขตเมือง 
 

 
4) การจ้าแนกข้อมูลแบบก้ากับดูแล (Supervised Classification) เป็นการจ้าแนกข้อมูลเชิงภาพโดยที่ผู้วิเคราะห์
ทราบลักษณะภูมิประเทศและการสิ่งปกคลุมพ้ืนผิวดินในพ้ืนที่ที่จะวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว ในงานวิจัยนี้จึงใช้วิธีการ
เพ่ือสกัดหาพ้ืนที่แหล่งน้้า 
 
 ขัน้ตอนการวิจัย 
 ดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 ปี 2554และ Landsat-8 ปี2562จาก  
https://earthexplorer.usgs.gov/ จากนั้นน้าภาพถ่ายดาวเทียมเข้าสู่โปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้าการ
ทดสอบแต่ละดัชน ีดังสมการที่ 1 ,2 และ 3 ตามล้าดับ โดยใช้เครื่องมือ Raster calculator หลังจากนั้นน้าพ้ืนที่
ศึกษา มา clip กับพ้ืนที่ที่ต้องการศึกษาและน้ามาสกัดค่าพ้ืนที่น้้าออกมาโดยใช้เครื่องมือ Raster calculator อีก
ครั้งโดยใช้สูตร 

Con (x > y,255.0) ……………………. (4) 
โดยก้าหนดให้ 
           X = ดัชนี                            255 = พ้ืนที่น้้าที่จะสกัดออกมา 

Y = ค่าเกณฑ์ท่ีก้าหนด            0 = พ้ืนที่ทั้งหมด 
โดยค่าของแต่ละดัชนีที่ได้น้ามาก้าหนดเกณฑ์ ดังนี้ ค่า NDWI คือ 0 ,0.05 ,0.1 ,0.15, 0.2 ตามล้าดับ ค่า WIR คือ 
0,75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 ตามล้าดับ และค่าสุดท้ายคือ ค่า MNDWI คือ 0 ,0.05 ,0.1 ,0.15, 0.2 ตามล้าดับ และ 
การจ้าแนกแบบก้ากับดูแล เพ่ือหาพื้นที่น้้าและยังได้น้าภาพถ่ายดาวเทียมปี 2554 มาจ้าแนกเพ่ือหาพื้นที่น้้าใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกด้วย 
ผลการศึกษา 

วิธีการสกัดพ้ืนที่น้้าหลายวิธีถูกน้าไปใช้กับภาพภาพถ่ายดาวเทียม จากการศึกษาของ ( Xu, 2005)[3], 
พบว่า MNDWI ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับเขตเมืองจ้าแนกน้้า และเมื่อน้าภาพระหว่าง
เกิดอุทกภัยกับภาพในช่วงปกติมาเปรียบเทียบกัน ท้าให้พบพ้ืนที่น้้าท่วมในช่วงเกิดอุทกภัยอย่างชัดเจน 

NDWI =
Green−NIR

Green+NIR
………………………….... (1) 

WRI =
Green+red

NIR+SWIR
…………………………………… (2) 

MNDWI =
Green−SWIR

Green+SWIR
………………………………. (3) 
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ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ้าเภอที่อยู่สองล้าน้้ายมดังภาพ 2a ส่วนภาพที่สกัดค่าน้้าผิวดินในช่วงปกติดังภาพ 2b จะ
พบว่ามีพ้ืนที่น้้าผิวดินน้อยกว่าผลจากภาพแรก 
 
3.1ดัชนี MNDWI  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์จากการใช้ดัชนี MNDWI  (a)ภาพดาวเทียม Landsat-5 วันที ่16/10/ 2554 และ (b)ภาพดาวเทียม Landsat-8 วันที่ 
11/03/2562 โดยมีค่าต่้าสุดของดัขนีคอื -1 และค่าสูงสุดคือ 1 ที่แสดงพื้นที่น้้า 

ภาพที่ 3. ผล MNDWI ของพื้นที่ลุ่มน้้ายมตอนล่าง โดยใช้ภาพถา่ยดาวเทียมของปี 2554(a) 0, (b) 0.05, (c) 0.1, (d)0.15, (e) 0.2 

 

(a) (b) 
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ขอบเขตอ ำเภอ
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ภาพที่ 3. ผล MNDWI ของพื้นที่ลุ่มน้้ายมตอนล่าง โดยใช้ภาพถา่ยดาวเทียมของปี 2554(a) 0, (b) 0.05, (c) 0.1, (d)0.15, (e) 0.2 

ภาพที่ 4. ผล MNDWI ของพื้นที่ลุ่มน้้ายมตอนล่าง โดยใช้ภาพถา่ยดาวเทียม 2562  (a) 0, (b) 0.05, (c) 0.1, (d) 0.15, (e) 0.2 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพที่ 5 ภาพ (a) คือ ภาพMNDWI ของปี 2554 และ. ภาพ (b) คือ ภาพMNDWI ของป ี2562ทั้งสองภาพที่แสดงออกมานี้ ได้ภาพ MNDWI ที่ค่า
เกณฑ์ 0.1 เนื่องจากเมื่อน้าไปเปรียบเทยีบกับ ภาพที่ 2 ค่าเกณฑ์ 0.1 เป็นค่าที่มีความใกล้มากทีสุดของ ดัชนี MNDWI 

การสกัดพ้ืนที่น้้าออกจากพ้ืนที่ทั้งหมด โดยใช้สูตร MNDWI โดยก้าหนดค่า เป็น 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 
ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่ามีพ้ืนที่ที่ได้มีขนาดใกล้เคียงกัน จากการทบทวนวรรณกรรม  ( Gautama, 2015)[5] ได้
สกัดพ้ืนที่น้้าในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยใช้สูตร MNDWI โดยใช้ค่า 0. แต่เนื่องจากการสกัดพ้ืนที่น้้าโดย
ใช้สูตร NDWI ในประเทศไทยยังไม่มีการท้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแพร่หลาย ท้าให้ยังไม่มีที่จะน้ามาใช้ในการ
สกัดพ้ืนที่น้้าผิวดิน จากผลการทดลองเบื้องต้นนี้พบว่าใช้ค่าเท่ากับ 0.1 ก็สามารถสกัดค่าน้้าผิวดินออกมาได้ดัง
ภาพ 5 

 

Legend

ขอบเขตอ ำเภอ

พืน้ที่ทัง้หมด

พืน้ที่น ำ้
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3.2 ดัชนี NDWI 
NDWI ของลุ่มน้้ายมตอนล่างได้รับการประเมินทั้งในปี 2554 และ 2562  ค่าดัชนี NDWI ที่เหมาะสมใน

การสกัดพ้ืนที่น้้า คือค่าเกณฑ์ที่ 0.1 เนื่องจากเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกันของภาพ 6a และ6b จะเห็นได้ว่ามีความ
ใกล้เคียงกันสูง แต่ภาพ 6c และ6d จะเห็นได้ชัดว่าการสกัดพ้ืนที่น้้าจะสกัดออกมาได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่เมื่อ
เทียบกับค่าเกณฑ์อ่ืน ค่าเกณฑ์ท่ี 0.1 ยังเป็นค่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมที่สุดของดัชนี NDWI ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6. ภาพ (a) และภาพ (b) คือภาพที่ได้จากภาพ ดัชน ีNDWI ของปี 2554 และ ภาพ (c)และภาพ(d) คือภาพที่ได้จากภาพ NDWI ของปี 
2562 โดยเกณฑ์ท่ีสกัดพื้นที่น้้าออกมา คือ 0.1 เนื่องจาก ค่าเกณฑ์ 0.1 เป็นค่าเกณฑ์ท่ีสกัดพื้นที่น้้าออกมาได้ดีที่สุดของดัชนี NDWI 

(c) (a) (b) 

Legend

ขอบเขตอ ำเภอ

พืน้ที่ทัง้หมด

พืน้ที่น ำ้

Legend

ขอบเขตอ ำเภอ

พืน้ที่ทัง้หมด

พืน้ที่น ำ้

(d) 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

434



 

3.3 ดัชนีWRI 

WIR ส้าหรับลุ่มน้้ายมตอนล่างได้รับการประเมินทั้งในปี 2554 และ2562ค่าดัชนี WIR ที่เหมาะสมในการ
สกัดพ้ืนที่น้้า คือค่าเกณฑ์ที่ 0.95 เนื่องจากเม่ือน้ามาเปรียบเทียบกันของภาพ (a) กับ(b)และ (c)กับ(d) แล้วจะ
เห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันสูงที่สกัดพ้ืนที่น้้าออกมา 
 

 
ภาพที่ 7 ผล WIR ของปี 2554 (a)และ(c) คือภาพที่ได้จากการน้าภาพถา่ยดาวเทียมมาค้านวณดัชนี WIRโดย(a)คือภาพของปี2011และ(c)คือภาพ

ของปี2562 (b)และ(d) คือภาพที่ได้สกดัพื้นที่น้้าออกมาโดยใช้ค่าเกณฑ์ท่ี 0.95 

 
3.4 การจ้าแนกแบบก้ากับดูแล 
การจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 5 ประเภท คือ พ้ืนที่น้้า พื้นที่
ป่า พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ว่าง พื้นที่เมืองหรือพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยดังภาพที่8  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 พื้นที่น้้าจา้แนก supervised classification โดยภาพ (a) คือภาพที่ได้จากการจ้าแนกป ี2011 และภาพ (b) คือภาพที่ได้จากการจ้าแนกปี 
2019 โดยทั้งสองภาพได้แสดงออกมาแค่พื้นที่น้้า 

 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพ้ืนที่น้้าที่สกัดออกมาได้จากดัชนีทั้ง 4 ของสองช่วงเวลา ของ ดัชนี MNDWI    

พื้นที่ พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละของพื้นที่น้้า/พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่น้้า(2011) 407286.55 651.65 19.16 

พื้นที่น้้า (2019) 37773.98 60.43 1.77 
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จากตาราง3 พบว่าพ้ืนที่น้้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในปี 2011มีพ้ืนที่มากเป็นจ้านวนถึง11เท่าของพ้ืนที่น้้าผิว
ดินของปี 2019 นั่นคือจากพ้ืนที่ 37,773.98 ไร่ เพ่ิมเป็น 407,286.55 ไร่ คิดเป็นจ้านวนพ้ืนที่เท่ากับ 369,512.56
ไร่ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่น้้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยนั้นมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมากอย่างมหาศาลในพ้ืนที่ศึกษา 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบดัชนี NDWI, WIR, MNDWI, การจ้าแนกแบบก้ากับดูแลพบว่า ค่าดัชนีNDWI 
ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.1 ส่วนดัชนี WIR ค่าที่เหมาะสมหรือสกัดพ้ืนที่น้้าได้ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.95 ค่าดัชนี MNDWI 
พบว่าค่าที่เหมาะสมหรือสกัดพ้ืนที่น้้าได้ใกล้เคียงที่สุดคือ 0.1 ดังนั้นเพ่ือหาเกณฑ์ดัชนีที่เหมาะสมที่ใช้ในงานวิจัย
ชิ้นนี้ จากการจ้าแนกด้วยสายตา โดยน้าดัชนีทั้งสาม คือNDWI WIR MNDWI และการจ้าแนกแบบก้ากับดูแลมา
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม โดยผสมสีจริง (3-2-1) และผสมสีเท็จ (5-4-3) ของLandsat-5และผสมสีเท็จ(6-
5-4)ของLandsat-8 พบว่าดัชนี MNDWI เป็นดัชนีที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดในงานวิจัยชิ้นนี้ และค่าที่เหมาะสม
กับดัชนี MNDWI คือ 0.1 ส่วนผลลัพธ์ของการหาพ้ืนที่น้้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในปี (2011)พบว่า มีการเพ่ิมมากข้ึน
ของพ้ืนที่น้้าคิดเป็น 11เท่าของช่วงเวลาปกติ(2019) จากพ้ืนที่37,773.98ไร่ เพ่ิมเป็น 407,286.55ไร่ ซี่งมีความ
แตกต่างกัน 369,512.56ไร่ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่น้้าเวลาที่เกิดอุทกภัยนั้นมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมากในพ้ืนที่อย่าง
ชัดเจน 
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การทดสอบดัชนีชี้ภัยแล้งด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฝนดาวเทียมTRMM ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
Assessment of drought indices using TRMM satellite rain product in the Lower North 
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3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

บทคัดย่อ 

ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนชาวไทยเป็นประจ าทุกปี การน าดัชนีชี้วัดภัยแล้งมา
ประยุกต์ใช้จะสามารถลดผลกระทบที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตามการประเมินความถูกต้องของดัชนีภัยแล้งเป็น
ขั้นตอนแรกที่ต้องศึกษาก่อนน าไปใช้จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาความถูกต้ องของดัชนีชี้วัดภัยแล้งใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์น้ าฝนประมาณค่าจากดาวเทียม Tropical 
Rainfall Measuring Mission (TRMM) 3B42 V.7 โดยเลือกดัชนีภัยแล้งที่นิยมใช้กันทั่วไปจ านวน 4 ดัชนีคือ 
ดัชนี Average ดัชนี Decile Range ดัชนี Standardize Precipitation Index (SPI) และดัชนี Generalized 
Monsoon Index (GMI) จากข้อมูลฝนที่สกัดได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์น้ าฝน TRMM 3B42 V.7 ในแต่ละสถานี
ตรวจวัดฝนได้น ามาผ่านการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการ Inverse Distance Weighted (IDW) โดย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ ปี พ.ศ. 2552, 2553, 2557, และ 2559 ผลที่ได้พบว่าเมื่อพิจารณาร้อยละของ
ความสอดคล้องกับรายงานภัยแล้งกับข้อมูลรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่า ดัชนี SPI ให้
ค่าความถูกต้องที่สูงกว่าดัชนีอื่น 

   
ค าส าคัญ : ภัยแล้ง ,ดัชนีภัยแล้ง , Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), TRMM 3B42 V.7 
 

Abstract 
Drought severely affects the Thai people every year.  The application of drought 

indicators can reduce severe impacts. However,   the accuracy assessment of the drought index 
is the first step to be studied before turn it into practical task.  Therefore, the objective of this 
research is to study the accuracy of drought indices in the lower northern region of Thailand 
by using satellite rain estimates product, tropical rainfall measurement or TRMM 3B42 Version7. 
By subjectively selecting four commonly used drought indices which are average, Decile range, 
Standardize Precipitation Index (SPI)  and Generalized Monsoon Index (GMI) .   TRMM product 
was extracted corresponding to rain gauge position of Thai Meteorological Department (TMD). 
Then, Inverse Distance Weighted (IDW) interpolation method was applied to obtain spatial data 
of those indices. The results show that SPI is more accurate than other indices when compare 
with drought report from department of disaster prevention and mitigation. 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ประชาชนและวิถีชีวิตของประชาชนไทยอย่างมาก โดยที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาความแห้งแล้งเป็น
ประจ าทุกปี โดยพบว่าความรุนแรงของภัยแล้งในแต่ละพ้ืนที่มีระดับที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ภัย
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แล้งมักเกิดจากการที่ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภัยแล้งใน
ประเทศไทยคือ ฝนแล้ง คือ สภาวะที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนฝนทิ้งช่วง
คือ สภาวะที่มีปริมาณฝนไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรหรือไม่มีฝนตกติดต่อกันเกิน 15 วันในช่วงฤดูฝน ส าหรับ
สาเหตุอ่ืนๆที่ท าให้เกิดภัยแล้ง คือ การกระจายตัวของฝนไม่ทั่วถึง ไม่มีแหล่งเก็บน้ าเพียงพอในพ้ืนที่ (จิรภัทธ 
อัศวจินตจิตร์, 2551)[1] โดยความแห้งแล้งนั้นแบ่งออกเป็น 1) ด้านอุตุนิยมวิทยา สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มี
ฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง 2) ด้านการเกษตร สภาวะการขาดแคลนน้ าของพืช 3) ด้านอุทกวิทยา สภาวะที่ระดับ
น้ าผิวดินและใต้ดินลดลง หรือน้ าในแม่น้ าล าคลองลดลง 4) ด้านเศรษฐศาสตร์ สภาวะการขาดแคลนน้ า ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) [2] 

การวิเคราะห์และคาดการณ์ระดับความรุนแรงของความแห้งแล้งเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งสามารถน าไป
วางแผนป้องกันเพ่ือลดผลกระทบและลดความเสียหายต่อประชาชน ดัชนีความแห้งแล้ง (drought index) คือ
ตัวบ่งชี้ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ ที่ใช้แทนค่าของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแห้งแล้งของ (กรมอุตุนิยมวิทยา , 
2560) ซึ่งในประเทศไทย มีการศึกษาดัชนีที่ใช้วัดภัยแล้งหลากหลายรูปแบบแต่ก็ยังไม่มีดัชนีใดที่สามารถชี้วัด
ภัยแล้งได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่และเวลาที่จะสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ทุกสถานการณ์ 
ส าหรับดัชนีภัยแล้งที่นิยมใช้กันทั่วไปได้ถูกเลือกเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษานี้  ได้แก่ ดัชนี Average ดัชนี Decile 
Range ดัชนี  Standardize Precipitation Index (SPI) ดัชนี Generalized Monsoon Index (GMI) (จิรภัทธ 
อัศวจินตจิตร์, 2551)[1]   

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีภัยแล้งที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดาวเทียม TRMM 
การวัดปริมาณน้ าฝนแบบเขตร้อนซึ่งออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบและศึกษาปริมาณฝนในเขตร้อน ผลิตภัณฑ์
น้ าฝน TRMM3B42 V.7. ข้อมูลประเภทราสเตอร์ที่มีความละเอียด ขนาด 0.25° x 0.25° ที่ได้มาจากข้อมูล
ดาวเทียม TRMM การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์: 

1) เพ่ือทดสอบดัชนีภัยแล้งที่มีความถูกเหมาะสมมากที่สุด  
2) เพ่ือประเมินพื้นที่แห้งแล้งในภาคเหนือตอนล่าง  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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พื้นที่ศึกษา 
การศึกษาความถูกต้องของดัชนีชี้วัดภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 83,792.034 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 52,370,021.25 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งตอนบนของ
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบลูกฟูก (rolling plains) ได้แก่ พ้ืนที่
ในบริเวณตอนกลางของจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก พ้ืนที่ตอนล่างของภาคเป็นที่ราบลุ่ม มี
แม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ซึ่งไหลรวมมาบรรจบกันเป็นแม่น้ า
เจ้าพระยา ได้แก่ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง, 2556)[4] ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

อุปกรณ์วิธีการศึกษา 
1. การเตรียมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้ความถูกต้องของดัชนีชี้วัดภัยแล้งโดย
เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.1 แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตาราง 1 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ล าดับที่ ข้อมูล/อุปกรณ์ ประเภท แหล่งที่มา/ข้อมูล 

1 ผลิตภัณฑ์ TRMM3B42 
V.7 0.25˚ x 0.25˚ 

Raster http://trmm.gsfc.nasa.gov/3b42.htmlNASA 

2 สถานีน้ าฝน Vector กรมอุตุนิยมวิทยา 
3 ขอบเขตของมูลจังหวัด Vector ขอบเขตการปกครอง 
4 ข้อมูลรายงานภัยเล้ง Excel กรมป้องกันเละบรรเทาสาธารณภัย 
5 ArcGIS software โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
6 Excel software โปรแกรม Microsoft office Version 2016 
7 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค software Lenovo K4450,Intel CORE i5 

 
 
 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

439



   
 

   
 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.2.1 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมTRMM ดาวน์โหลดภาพถ่ายจากดาวเทียมTRMM เป็น
TRMM 3B42V.7 ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณน้ าฝนแบบรายวัน ที่มีความละเอียดขนาด 0.25˚x 0.25˚ ในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ภาพถ่ายของปี พ.ศ.2552, 2553, 2557, 2559 
 1.2.2 ข้อมูลพิกัดสถานีวัดน้ าฝน รวบรวมข้อมูลพิกัดสถานีวัดน ้าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ในเขตพื นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยแต่ละสถานีวัดน ้าฝนนั นจะประกอบด้วย รหัสสถานี ชื่อสถานี 
ละติจูด ลองติจูดและชื่อจังหวัด 

  1.2.3 ดัชนีภัยแล้งเลือกดัชนีภัยแล้งมา 4 วิธี ได้แก่ 
(1) ดัชนี Average  

เป็นการใช้วิธีการเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic-mean Method) หาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝน (Chow, 
1964)[4] 
 
 

 
 
 

 
สมการที่ 1 การค านวณหาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนปีที่ศึกษา 

 

 
 

 

สมการที่ 2 การค านวณหาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝน30ปี 

(2) ดัชนี Decile Range หรือ Rainfall Decile  
วิธีการแบ่งข้อมูลปริมาณน้ าฝนออกเป็น 10 ช่วงเท่าๆ กัน ช่วงละ 10% (Decile) ของผลรวม 
ของการแจกแจงความถ่ีสะสม (Cumulated Frequency Distribution) (Gibbs and Maher, 1967) [5] 
 

 

 

 

 

 

                       Rk    =          

Rk      คือปริมาณน ้าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล ของปีท่ีk 

R i, k คือปริมาณน ้าฝนรายเดือน ในเดือนที่ I ของปีท่ี k 
i      คือ เดือนเริ่มต้นท่ีพิจารณา 
J     คือ เดือนสุดท้ายที่พิจารณา 

 

R̅n  = 

Rn   คือปริมาณน ้าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล เฉลี่ย ในช่วง n ปี (n≥30 ปี) 
i     คือ  ปีเริ่มต้มที่พิจารณา 
j     คือ ปีสุดท้ายท่ีพิจารณา 
n คือจ้านวนปีข้อมูล 

 

 

จากสูตร                             Zij,n =
Aij,n− μij,n

σij,n
 

จัดรูปสมการไดเ้ป็น           
โดยที ่             คือ ปริมาณน้ าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล ในช่วง n ปี 
          คือ ค่าฉลี่ยปริมาณน้ าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล ใช่ช่วง n ปี  
          คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณน้ าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล ในช่วง n ปี 
          คือ Quantile ของ Normal Distribution ของปริมาณน้ าฝนรายปีหรือรายฤดูกาล           
 ในช่วง n ปี 
i     คือ เดือนเริ่มต้นท่ีพิจารณา 
j    คือ เดือนสุดท้ายที่พิจารณา 
n   คือ จ านวนปีข้อมูล 

   
=1   I, k 

สมการที่ 3 การค านวณ Decile Range 
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(3) ดัชนี Standardize Precipitation Index (SPI) 
ดัชนีปริมาณน้ าฝนมาตรฐาน เป็นดัชนีที่พัฒาขึ้นเพ่ือก าหนดและเฝ้าดูสภาวะแห้งแล้งโดยปริมาณน้ าฝน โดย
การสะท้อนถึงความแห้งแล้งจากการขาดฝนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยแล้งในแต่ละเวลาที่ต่างไปจากปกติ
(ศศิสิธร เพียนเลิศ ,2561) [6] 
 
 
 

 

 

 

สมการที่ 4 การค านวณน้ าฝนเพื่อวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของภัยแล้ง 

(4) ดัชนี Generalized Monsoon Index (GMI)  
เป็นค่าดัชนีความแห้งแล้งทางด้านการเกษตร ที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่พืชที่ก าลังเจริญเติบโต ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการขาดแคลนความชื้น โดยพิจารณาจากปริมาณฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
สมการที่ 5 ดัชนีมรสุมทั่วไป 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 แปลงผลิตภัณฑ์ฝนดาวเทียม TRMM 3B42 V.7 
แปลงไฟล์นามสกุลจากการดาวน์โหลดเพ่ือใช้ในการสกัดค่าน้ าฝน ใช้โปรแกรม โดยเครื่องมือ Multidimension 
Tools เพ่ือแปลงไฟล์ภาพจากนามสกุล .nc ให้เป็นนามสกุล .tif  

2.2 น าเข้าต าแหน่งพิกัดสถานีวัดน้ าฝน  
  2.3 ค านวณภัยแล้งด้วยดัชนีบ่งชี้ภัยแล้งทั้ง4 ดัชนี  
  2.4 เปรียบเทียบความถูกต้องของดัชนีภัยแล้งเชิงพ้ืนที่กับรายงานภัยแล้ง ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ) 

2.5 วิเคราะห์การกระจายของดัชนีบ่งชี้ภัยแล้งตามพ้ืนที่ 

 
 
X
ij
    คือผลการวัดปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนท่ีสถานี i ณ เดือน j (มิลลิเมตร) 

X
im

   คือปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนช่วงปีท่ีศึกษาของปีท่ีศึกษาของสถานี (มิลลิเมตร) 

σ     คือส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

                GMI = 0.125 P6 + 0.125 P7 + 0.5 P8 + 0.25 P9 

สิ นเดือนมิถุนายน GMI6 = 0.125 P6 

สิ นเดือนกรกฎาคม GMI7 = 0.125 P7 

สิ นเดือนสิงหาคม GMI8 = 0.5 P8 

สิ นเดือนกันยายน GMI9 = 0.25 P9 

                        GMIpct = (r x 100)/ (n + 1) 

GMIpct : percentile rank ของ GMI 

       r:   ล้าดับท่ีของค่าข้อมูลดิบ GMI ของปีนั น ๆ 

      n:  จ้านวนปีของข้อมูลของแต่ละสถานี 

      r≤n และ GMIpct  <100 
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ในการค านวณดัชนีบ่งชี้ภัยแล้งด้วยวิธีต่างๆ แล้วนั้น จะได้ค่าดัชนีบ่งชี้ภัยแล้งของสถานีวัดน้ าฝน และรายงาน
ภัยแล้ง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติออกมาในเชิงบรรยาย 
ในการวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ในเชิงพ้ืนที่ โดยใช้โปรแกรมทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ
โปรแกรมArcGIS ในการแสดงผลในเชิงพ้ืนที่ โดยใช้เครื่องมือ Inverse Distance Weighted (IDW) เปลี่ยน
ของมูลสถิติให้อยู่ในรูปแบบเชิงพ้ืนที่ 
 

ผลการศึกษา 
1.การเปรียบเทียบความสอดคล้องของการค านวณดัชนีบ่งชี้ภัยแล้งแบบต่างๆกับรายงานภัยแล้งของ

กรมป้องงกันและบรรเทาสาธรณภัย 
1.1 วิธี Average 

1.1.1ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี ในปี พ.ศ.2552, 2553, 2557 และ2559 
มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 16.6%, 8.3%, 33.3% และ 16.6% ตามล าดับ โดยเฉลี่ย
ทั้งหมด18.7% ดังภาพที ่2 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 แผนที่
ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี  Average ข้อมูลรายปีเปรียบเทยีบกับความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง 

 (A)ป2ี552, (B)ปี2553, (C)ปี2557 และ(D)ปี2559 
 

 

1.1.2ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายฤดูกาลตั้งแต่เดือนพ.ย.-เม.ษ. ในปี พ.ศ.2552, 2553,  
2557 และ2559 มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 50%, 58.3%, 33.3% และ 75% ตามล าดับ 
โดยเฉลี่ยทั้งหมด 54.15% ดังภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 

ภาพ
ที่ 3 แผนทีป่ริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี Average ข้อมูลรายฤดกูาลเปรียบเทียบกบัความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง 

(A) ปี2552, (B) ปี2553, (C)ปี2557 และ (D)ปี2559 
 

1.2 วิธี Decile Range หรือ Rainfall Decile 
1.2.1ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี ในปี พ.ศ.2552, 2553, 2557 และ2559 

มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 33.3%, 8.3%, 58% และ 33.3% ตามล าดับโดยเฉลี่ยทั้งหมด 
33.3% ดังภาพที ่4 
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ภาพ 4 แผนที่ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี  Decile Range ข้อมูลรายปีเปรียบเทียบกับความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง 

(A)ปี2552, (B)ปี2553, (C)ปี2557 และ(D)ปี2559 
 

1.2.2 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายฤดูกาลตั้งแต่เดือนพ.ย.-เม.ษ. ในปีพ.ศ.2552, 2553,   
2557 และ2559 มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่กับข้อมูลรายงานภัยแล้ง 25%, 8.3%, 58.3%, และ 33.3%   
ตามล าดับ โดยเฉลี่ยทั้งหมด 31.24% ดังภาพที ่5 
ภาพที่ 

5 แผนที่ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี Decile Range ข้อมูลรายฤดูกาลเปรียบเทียบกบัความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง  
(A) ปี2552, (B) ปี2553, (C)ปี2557 และ (D)ปี2559  

 

1.3 วิธี Standardize Precipitation Index (SPI) 
1.3.1ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี ในปีในปีพ.ศ.2552, 2553, 2557 และ2559 

มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 58.3%, 33.3%, 33.3%, และ 41.6% โดยเฉลี่ยทั้งหมด 
41.63% ดังภาพที ่6 

 
ภาพที่ 6 แผนที่ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี SPI ข้อมูลรายปีเปรียบเทียบกับความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง 

 (A)ป2ี552, (B)ปี2553, (C)ปี2557 และ(D)ปี2559 
1.3.2 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายฤดูกาลตั้งแต่เดือนพ.ย.-เม.ษ. ในปีพ.ศ.2552, 2553,  

2557 และ2559 มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 83.3%, 75%, 33.3%, และ 66.6% 
ตามล าดับ โดยเฉลี่ยทั้งหมด 64.55% ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 แผนที่ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี SPI ข้อมูลรายฤดูกาลเปรียบเทียบกับความสอดคล้องรายงานภยัแล้ง 

(A)ปี2552, (B)ปี2553, (C)ปี2557 และ(D)ปี2559 
 

1.4 วิธี Generalized Monsoon Index (GMI) 
1.4.1ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายฤดูกาลช่วงเดือนมิถุนายนถึง เดือนเมษายน ในปีในปี 

พ.ศ.2552, 2553, 2557 และ2559มีความสอดคล้องในเชิงพ้ืนที่ กับรายงานภัยแล้ง 0%, 0%, 83.3%, และ 
0% โดยเฉลี่ยทั้งหมด 20.83% ดังภาพที ่8 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 
8 แผนที่ปริมาณน้ าฝนที่ได้จากการค านวณดัชนี GMI ข้อมูลรายฤดูกาลเปรียบเทียบกับความสอดคล้องรายงานภัยแล้ง 

 (A)ป2ี552, (B)ปี2553, (C)ปี2557 และ(D)ปี2559  
 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการทดสอบภัยแล้งด้วยดัชนีชี้ภัยแล้งทั้ง 4 ดัชนีแล้วด้วยข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายปี และรายฤดูกาล
ต่างๆ พบว่า ช่วง 4 ปีที่ท าการประเมินภัยแล้ง คือปี พ.ศ.2552, 2553, 2557 และ2559 นั้น ดัชนีชี้ภัยแล้ง ที่
ใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่สกัดได้จากผลิตภัณฑ์ฝนดาวเทียม TRMM 3B42 V.7 น ามาค านวณผลที่ได้พบว่า ดัชนี 
Average ให้ผลถูกต้องในช่วงเดือน พ.ย. -เม.ษ. ดัชนี  Decile Rage ให้ผลถูกต้องในช่วงรายปี ดัชนี  
Standardize Precipitation Index (SPI) ให้ผลถูกต้องในช่วงเดือน พ.ย.-เม.ษ. ดัชนีGeneralized Monsoon 
Index (GMI) ให้ผลถูกต้องในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. เมื่อพิจารณาเปอร์เซนต์ความสอดคล้องกับรายงานภัยแล้ง 
ดัชนี Average มีความสอดคล้อง 1 ปี ทั้งรายปีและรายฤดูกาล คือปี2553 83.3%และป2ี559 75% ตามล าดับ 
ดัชนี Decile Rage มีความสอดคล้อง 1 ปี ทั้งรายปีและรายฤดูกาล คือปี2557 58.3% และปี2557 58.3% 
ตามล าดับ ดัชนี Standardize Precipitation Index (SPI) มีความสอดคล้อง 2 ปี คือปี2552 58.3% และ
ปี2555 41.6% ของรายปี และปี2552 83.3% และปี2553 75% ของรายฤดูกาล ดัชนี  Generalized 
Monsoon Index (GMI) มีความสอดคล้อง 1 ปี รายฤดูกาล คือปี2557 83.3% เมื่อพิจารณาแล้วดัชนี 
Standardize Precipitation Index (SPI) ให้ผลถูกต้องและสอดคล้องกับรายงานภัยแล้งมากกว่าดัชนีอ่ืน 
ดังนั้นดัชนี Standardize Precipitation Index (SPI) มีความถูกต้องมากที่สุดในการทดสอบภัยแล้ง  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการหาความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะเกาะความร้อนเมือง ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของ แผ่นดิน
จากการพัฒนาเมือง ความร้อนที่ปล่อยออกจาก การใช้พลังงานอาคาร และระดับการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง 
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างจากการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5, 8 ในช่วงปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2562 โดยมีพื้นที่ประมาณ 
2,403.03 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,501,895.3 ไร่ มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน พบว่ามีความสัมพันธ์กันหากพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มข้ึนจะพบว่า
อุณหภูมิพื้นผิวดินก็จะเพิ่มข้ึนด้วย 
คำสำคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, อุณหภูมิพื้นผิวดิน, เชียงใหม่, เกาะความร้อนของเมือง 
 

Abstract 
 This research aims to study the urban heat island phenomenon of Chiang Mai Province. 
The relationship between urban areas and surface temperature in 8 districts of Chiang Mai province 
is studied about the factors due to urban expansion. Those factors are induced from heat released 
from energy consumption due to human activities. This research therefore studied the relationship 
between soil surface temperature and urban areas based on classified land use/ land cover from 
time series of Landsat imagery. By using data from the LANDSAT-5, 8 from 1999 to 2019, the 
classified areas are approximately 2,403.03 square kilometers or  equivalent to 1,501,895.3 Rai. The 
results show that surface temperature and urban areas are closely related. The expansion of urban 
area induces the high surface temperature of Chiang Mai provinces based on selected districts. 
Keywords: Land use, Surface temperature, Chiang Mai, Urban heat island 
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บทนำ 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง (Urban Heat Island UHI) เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิพื้นผิว ใน

พื้นที่เมืองถูกความร้อนที่แผ่ออกมาในตอนกลางวันและถูกสะสมไว้ เมื่อถึงเวลากลางคืนความร้อนที่ถูกสะสมไว้ แผ่
ออกมาทำให้พื้นที่ภายในเมือง มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าบริเวณเขตชานเมือง พบว่าบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเป็นพื้นที่ใจ
กลางเมือง มีอาคารและสิ ่งปลูกสร้างอยู ่อย่างหนาแน่น (ปุณยนุช รุธิรโก , 2557)[1] โดยสาเหตุสำคัญของ
ปรากฏการณ์คือการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของแผ่นดินที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ซึ่งใช้วัสดุที่ทำให้เกิดการสะสมกัน
ของความร้อน ประกอบกับความร้อนที่ปล่อยออกจากการใช้พลังงานตามอาคารสถานที่ต่างๆ เมื่อศูนย์กลาง
ประชากรของเมืองเพิ่มข้ึน การเปลี่ยนแปลงผิวพื้นแผ่นดินก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึนตามไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่ม
อุณหภูมิทั่วไปโดยเฉลี่ย ผลของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองทำให้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในบริเวณเมือง
มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (Christopher O’Malley, 2014)[4] 

 ในจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส 
โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนสะสม
เฉลี่ย จะอยู่1,100-1,200 มิลลิเมตร(กรมอุตุนิยมวิทยา) จากการศึกษาการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง
เชียงใหม่ และการวิเคราะห์ปัจจัยในการเกิดเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่ จากค่าความเข้มของเกาะความร้อน
ของเมือง (Urban Heat Island Intensity; UHII) ซึ่งค่า UHII ของอุณหภูมิเฉลี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 2.8 
องศาเซลเซียส  และ UHII ของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3.23 องศาเซลเซียส (จารุวรรณ 
ทองมีแสง, 2554)[2]ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองในจังหวัดเชียงใหม่เกิด จากการใช้รถยนต์ ปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่คือ สภาพการจราจรที่หนาแน่น ความหนาแน่นของประชากร 
การใช้พลังงาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันและส่งผลร่วมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ที่ในระยะหลังมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วนั้นยังต้องมีการศึกษาในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะมิติเชิงพื้นที่และเวลาที่สามารถนำข้อมูลดาวเทียมที่มี
ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนมาวิเคราะห์อุณหภูมิผิวพื้นเพื่อเป็นปัจจัยในการเทียบเคียงกับอุณหภูมิของอากาศ
ต่อไป  

 ในประเทศไทยมีการศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองที่น่าสนใจโดยมีการนำเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศที่บูรณาการทั้งข้อมูลเซนเซอร์และภาพดาวเทียมมาอธิบายดังมีตัวอย่าง (นราธิป เพ่งพิศ , 2560)[3] 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกับพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม 
Landsat-8 พบว่าถ้าในอนาคตร้อยละของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น อำเภอเมืองระยองจะมีอุณหภมูิ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ปุณยนุช รุธิรโก, 2558)[1] การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่รอบนอก ทำการวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพันธ์ ใน 4 เส้นทาง 
ใน 2 ช่วงเวลา(ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน) โดยใช้วิธีการวัดอุณหภูมิพื้นผิว ด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล
กับยานพาหนะ ผลการวิจัยพบว่าในช่วงเวลากลางวันจะพบพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าในช่วงเวลากลางคืน และมี
อุณหภูมิสูงในบริเวณพื้นที่เมือง มีอุณหภูมิต่ำในบริเวณรอบนอก 

 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการประเมินอุณหภูมิพื้นผิวจากการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม Landsat-5,8 
เพื่อวิเคราะห์หาความร้อนในบริเวณพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อน และแสดงถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน เพื่อที่ให้ทราบ
ถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
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ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
  พื้นที่ศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 2,403.03 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น 1,501,895.3 ไร่ ประกอบไปด้วย 8 อำเภอ ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 8 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้จะหาพื้นที่ความร้อนอุณหภูมิพื้นผิวดิน จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5, 8 
ในช่วงปี พ.ศ.2542 - พ.ศ.2562 ซึ่งจะเป็นข้อมูลทีเ่ข้ามาช่วยในการศึกษาเพื่อใช้ในการจำแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อวิเคราะห์การขยายตัวของความร้อน ในพื้นที่ศึกษาในเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
 

วิธีการศึกษา 
 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ Thematic Mapper (TM) จากเว็บไซต์ USGS ตำแหน่ง Path 
131 Row 47 ข้อมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2542, 13 มีนาคม พ.ศ. 2543, 1 มีนาคม พ.ศ. 2550, 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 และข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ Operational Land Imager (OLI) และระบบ Thermal 
Infrared Sensor (TIRS) จากเว็บไซต์ USGS ตำแหน่ง Path 131 Row 47 ข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558, 
2 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ขั้นตอนการศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
 

ศึกษาหาค่าอุณหภูมิพื ้นผิวดิน จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5 มีความยาวคลื่น 10.40 ถึง 12.50 
ไมโครเมตร ในแบนด์ 6 ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 มีความยาวคลื่น 10.60 ถึง 11.19 ไมโครเมตร ในแบนด์ 10 
และความยาวคลื่น 11.50 ถึง 12.51 ไมโครเมตร ในแบนด์ 11 โดยมีวิธีการและข้ันตอนการศึกษาดังนี้ 

การศึกษาการจำแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  เป็นกระบวนการจำแนกประเภทข้อมูลจากดาวเทียม จัดกลุ่มช้ันข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจำแนก
ข้อม ูลแบบกำก ับด ูแล (Supervised Classification) โดยจำแนกแบบความน่าจะเป็นส ูงส ุด (Maximum 
Likelihood Classification) กำหนดเป็น 5 กลุ ่มตัวอย่างค ือ พื ้นที ่แหล่งน้ำ (Water) พื ้นที ่ เกษตรกรรม 
(Agriculture) พื้นที่ป่าไม้ (Forest) พื้นที่ว่างเปล่า (Bare Soil) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban) 
  การศึกษาอุณหภูมิพ้ืนผิวดิน 
   อุณหภูมิความส่องสว่าง (Conversion to TOA Radiance) ความยาวคลื่นและสัดส่วน
ระหว่างการดูดกลืนการสะท้อน และการปล่อยผ่าน โดยวัตถุที่มีการดูดกลืนได้ดีจะมีการแผ่รงัสทีี่ดีด้วย แสดงได้ดัง
สมการที่ 1 (USGS, 2013)[5] 

(1) 
เมื่อ: 
 𝐿𝜆 คือ ค่าการแผ่รงัสี (Radiance) เชิงสเปกตรมั 
 𝑀𝐿 คือ ค่า Radlance Mult Band จากข้อมลูอธิบายข้อมลู 

ภาพดาวเทียม LANDSAT-5,8 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อุณหภูมิความส่องสว่าง 

อุณหภูมิช้ันบรรยากาศ 

พื้นที่ป่าไม ้
พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่สิง่ปลูกสร้าง 
พื้นที่ว่างเปล่า 
พื้นที่แหล่งน้ำ 

ดัชนีพืชพรรณ NDVI 

อุณหภูมิพื้นผิว 

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมพิื้นผิวดินกบัการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 

จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

𝐿𝜆 = 𝑀𝐿𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿 
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 𝐴𝐿 คือ ค่า Radlance Add Band จากข้อมูลอธิบายข้อมลู 
 𝑄𝑐𝑎𝑙 คือ ค่า Digital Number (DN) 
   อุณหภูมิความสว่างชั้นบรรยากาศ (Conversion to Top of Atmosphere 
Brightness Temperature) เป็นอุณหภูมิในช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน และนำมาประยกุต์ในการรับรู้จาก
ระยะไกล การแผร่ังสีวัตถุเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิความส่องสว่างของวัตถุ ดังสมการที่ 2 (USGS, 2013) [5] 
 

(2) 
 
เมื่อ: 
 𝑇 คือ อุณหภูมิความสว่างหน่วยเควิล (K) 
 𝐿𝜆 คือ ค่าการแผ่รงัส ี(Radiance) เชิงสเปกตรมั 
 𝐾1 คือ ค่าคงที่ 607.76 ในแบนด์ 6 ของ LANDSAT-5 ค่าคงที่ 774.89 ในแบนด์ 10 และ 480.89 
ในแบนด์ 11 ของ LANDSAT-8 
 𝐾2 คือ ค่าคงที่ 1260.56 ในแบนด์ 6 ของ LANDSAT-5 ค่าคงที่ 1321.08 ในแบนด์ 10 และ 
1201.14 ในแบนด์ 11 ของ LANDSAT-8 
   อุณหภูมิพ้ืนผิวดิน (Conversion from At-Satellite Temperature to Land 
Surface Temperature) โดยการนำค่าอุณหภูมิความสว่างช้ันบรรยากาศ แสดงได้ดังสมการที่ 3 

(3) 
เมื่อ: 

𝜆 คือ ความยาวคลื่นของความส่องสว่าง 
𝑐2 คือ ค่าคงที่ ℎ ∗ 𝑐/𝑠 = 1.4388 ∗ 10−2 = 14338 µ𝑚 𝐾 
ℎ คือ ค่าคงที่ Planck = 6.626 ∗ 10−34𝐽 𝑠 
𝑠 คือ ค่าคงที่ Boltzmann = 1.38 ∗ 10−23𝐽/𝐾 
𝑐 คือ ค่าความเร็วของแสง 2.998 ∗ 108𝑚/𝑠 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความยาวคลื่นสำหรับ Landsat ในการคำนวณหาอุณหภูมิพ้ืนผิวดิน 

ดาวเทียม Band  λ(µm) 
Landsat 4, 5, and 7 6 11.45 

Landsat 8 10 10.8 

Landsat 8 11 12 

e = 0.004*Pv + 0.986                                               (4) 

 Pv  คือ สัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน สามารถคำนวณได้จากความสมบูรณ์ของพืชพรรณใน
แต่ละพิกเซล แสดงได้ดังสมการที่ 5 
                  Pv = ((𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛)/(𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛))

2
                    (5)      

เมื่อ: 
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥  คือ 𝑁𝐷𝑉𝐼 ของพืชพรรณหรอืค่าสูงสุดของ 𝑁𝐷𝑉𝐼 

𝑇𝐵 =
𝐾2

𝑙𝑛(
𝐾1

𝐿𝜆
+ 1)

− 273.15 

𝑇 = 𝑇 𝐵 [1 + (𝜆 ∗ 𝑇 𝐵 𝑐⁄ 2) ∗ l n( 𝑒)]⁄  
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𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛   คือ 𝑁𝐷𝑉𝐼 ของดินหรือค่าต่ำสุดของ 𝑁𝐷𝑉𝐼 
𝑁𝐷𝑉𝐼      คือ ดัชนคีวามสมบูรณ์ของพืชพรรณ (Normalize Difference Vegetation) แสดงดัง

สมการที่ 6  
NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red)                                      (6)       

เมื่อ: 
 NIR คือ ค่าการสะทอ้นในช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้; Red คือ คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง 
ผลการศึกษา 
 ผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบกำกับดูแลจำแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด ในปี พ.ศ. 2542 
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษา 8 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นทีป่่ามากทีสุ่ด
เท่ากับ 1,498.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 936,846 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.38 รองลงมาคือพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่
เท่ากับ 598.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 373,892.06 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 24.90 พื้นที่ว่างเปล่า มีพื้นที่เท่ากับ 
161.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 100,945.13 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 6.72 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นทีเ่ท่ากบั 
133.70 ตารางกโิลเมตร หรอื 83,563.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.56 พื้นที่แหลง่น้ำ มีพื้นทีเ่ท่ากบั 10.64 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 6,648.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2542  

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตร.กม. ไร่ ร้อยละ 
พื้นที่แหล่งน้ำ 10.64 6,648.75 0.44 
พื้นที่การเกษตร 598.23 373,892.06 24.90 
พื้นที่ป่า 1,498.95 936,846.00 62.38 
พื้นที่ว่างเปล่า 161.51 100,945.13 6.72 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 133.70 83,563.31 5.56 
รวม 2,403.03 1,501,895.25 100.00 

 พ.ศ. 2562 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษา 8 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นทีป่่ามากที่สุดเท่ากบั 1,160.58 ตารางกิโลเมตร หรอื 725,360.06 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 48.29 รองลงมา
คือพื้นที่การเกษตร มีพื้นที่เท่ากับ 651.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 407,131.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.11 พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง มีพื้นทีเ่ท่ากบั 548.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 342,964.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.48 พื้นที่
ว่างเปล่า มีพื้นที่เท่ากับ 26.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,824.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.22 พื้นที่แหลง่น้ำ มีพื้นที่
เท่ากับ 15.38 ตารางกโิลเมตร หรือ 9,614.81 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 0.64 ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2562 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตร.กม ไร่ ร้อยละ 
พื้นที่แหล่งน้ำ 15.38 9,614.81 0.64 
พื้นที่การเกษตร 651.41 407,131.88 27.11 
พื้นที่ป่า 1,160.58 725,360.06 48.29 
พื้นที่ว่างเปล่า 26.92 16,824.38 1.12 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 548.74 342,964.13 22.84 
รวม 2,403.03 1,501,895.26 100.00 
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 ในการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 8 อำเภอ จงัหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 ผลการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการสุ่มจุดตัวอย่าง 250 จุดตัวอย่าง เปรียบเทียบกับ Google 
Earth พบว่ามีความถูกต้องโดยรวม 82.40 เปอรเ์ซ็นต์ 

 
ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 8 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 

 ค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินในแต่ละปีพบว่าส่วนมากจะมีอุณหภูมพิื้นผิวดินอยู่ในช่วง 20.1 – 25, 25.1 – 
30, 30.1 - 35 องศา ในปี พ.ศ.258 พบว่าในแต่ละอำเภอมีอุณหภูมิพื้นผิวดินสูงกว่าปีอื่นๆอย่างเห็นได้จัดเจน 
และในบริเวณที่มีอุณหภูมิพื้นผิวดินของทุกปีที่อยู่ในช่วง 20.1 - 25 องศา นั้นมีอุณหภูมิพื้นผิวดินต่ำ เนื่องจาก
พื้นที่บริเวณนั้นส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าไมจ้ึงมีอุณหภูมิพื้นผิวดนิที่ต่ำ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 อุณหภูมิพ้ืนผิวดิน 
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 ผลจากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างร้อยละของพื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิว
ดินเฉลี่ย ดังในตารางที่ 4 พบว่าทั้ง 2 ข้อมลูมีความสมัพันธ์กนั เมื่อพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้างเพิ่มข้ึน อุณหภูมิ
พื้นผิวดินก็จะเพิ่มข้ึนด้วย ดังในภาพที่ 5 ภาพ (a) ไม่ได้นำข้อมูลอำเภอเมืองมาคำนวณด้วย เมื่อนำข้อมูลมา
สร้างสมการเชิงเส้น พบว่าค่าสมการเชิงเส้นเท่ากับ r2 เท่ากบั0.7826 แต่เมื่อรวมอำเภอเมืองเข้ามาด้วยทำให้ค่า
ความสัมพันธ์ลดลง เนื่องจากค่ารอ้ยละของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของอำเภอเมืองมีค่าสูง เมือ่นำข้อมูลมา
สร้างสมการเชิงเส้น พบว่าค่าสมการเชิงเส้นเท่ากับ r2 เท่ากบั 0.0207 ในภาพที่ 5 ภาพ (b) 
 
ตารางที่ 4 สถิติอุณหภูมิพ้ืนผิวดินกับร้อยละของพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างรายอำเภอ พ.ศ. 2562 

อำเภอ 
อุณหภูมิพ้ืนผิว พ้ืนท่ีชุมชนและ

สิ่งปลูกสรา้ง (ไร่) 
พ้ืนท่ีท้ังหมด (ไร่) ร้อยละ 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย S.D 
ดอยสะเก็ด 18.31 36.81 26.86 2.65 60,800.06 437,790.38 13.89 
หางดง 20.40 37.21 28.20 2.43 34,868.25 173,543.06 20.09 
แม่ริม 19.04 36.46 26.28 2.26 40,887.56 285,446.81 14.32 
เมืองเชียงใหม ่ 19.63 38.27 28.95 3.22 48,517.31 93,879.56 51.68 
สันกำแพง 23.60 37.53 28.93 1.72 35,152.31 121,302.00 28.98 
สันป่าตอง 24.74 36.88 29.69 1.54 28,649.25 108,956.81 26.29 
สันทราย 23.28 34.83 28.63 1.53 71,227.13 213,243.19 33.40 
สารภี 21.84 36.16 29.03 1.23 22,865.06 67,738.50 33.76 
รวม         342,966.93 1,501,900.31   

 

 
(a)                                                                             (b) 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้างกับอุณหภูมิพ้ืนผิวดิน 

ผลการแสดงกราฟอุณหภูมิในแนวขวาง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากลูกศรทำให้เห็นทิศทาง
ของอุณหภูมิ จากกราฟจะพบว่าพื้นที่บริเวณที่มีอุณหภูมิสงูนัน้คือบริเวณที่มีชมชนและสิ่งปลูกสร้างอยู่ ซึ่งนี้คือ
ปรากฏการเกาะความร้อนของพื้นที่  ดังภาพที่ 6 

       
ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิในแนวขวาง 

y = 0.5646x + 25.877
R² = 0.7826
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สรุปผล 
 การศึกษาค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินจากข้อมูล Landsat-5, 8 กรณีศึกษา 8 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยหา
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่าในปีพ.ศ. 2542 พื้นที่ศึกษามีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดถึงร้อยละ 62.38 
ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมมีความสัมพันธ์รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.90 พื้นที่ขุมชนและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 5.56 
ส่วนในปีพ.ศ. 2562 พื้นที่ศึกษามีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 48.29 ลองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 27.11 พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 22.84 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน พบว่าค่าค่า r2 มีค่าเท่ากับ +0.7826 แสดงถึงอุณภูมิผิวพื้นกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก ทำให้สามารถสรุปได้ว่าหากมีการขยายตัวของชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมากข้ึน
จะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวพื้นของเมืองเชียงใหม่และอำเภอโดยรอบสูงข้ึนตามไปด้วย 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณ NASA และ U.S. Geological Survey (USGS) ที่ใหค้วามอนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
LANDSAT-5 และ 8 อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยในครั้งนี ้
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การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
Application on spatial models for land use prediction 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CA-MARKOV และแบบจ าลอง CLUEMondo คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินไปยังอนาคต โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2558 ท าการจ าแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 
และพ้ืนที่แหล่งน้ า ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2550 มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,171.20 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ป่าไม้ 3,411.36 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  168.41 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้าง 220.33 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่แหล่งน้ า 82.30 ตารางกิโลเมตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2558 มี
พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,456.10 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ป่าไม้ 3,151.30  ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 97.12 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 241.16  ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่แหล่งน้ า 107.92  ตารางกิโลเมตร ใน
การศึกษาท าการจ าลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปยังปี พ.ศ. 2566 โดยใช้ข้อมูล 7 ปัจจัยได้แก่ 
แบบจ าลองความสูงเชิงเลข ความลาดเท การระบายน้ าของดิน เส้นทางน้ า ต าแหน่งหมู่บ้าน และปริมาณน้ าฝน  
โดยใช้ภาพจ าลองเหตุการณ์การใช้ที่ดินจากแบบจ าลอง CA-MARKOV มาวิเคราะห์ร่วมกับแบบจ าลอง 
CLUEMondo และปัจจัย ผลจากการจ าลองคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า ในปี พ.ศ. 
2566 มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,643.10  ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ป่าไม้  2,624.33 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 
660.47 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่แหล่งน้ า 125.70  ตารางกิโลเมตร ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, แบบจ าลอง CA_MARKOV, แบบจ าลอง CLUEMondo 
 

Abstract 

This study aims to analyze land use change in Phayao province by applying the CA-
MARKOV model and CLUEMondo model to predict the changes of land use. Two data sets in the 
year 2007 and year 2015 were used and categorized into 5 classes, consisted of agricultural land, 
forest area, miscellaneous space, urban area and water body.  Resulted of Land use in 2007  has 
an agricultural area of 2 ,171 . 20  square kilometers, forest area 3 ,411 . 36  square kilometers, 
miscellaneous area 168.41 square kilometers, urban areas 220.33 square kilometers And the water 
body area is 82.30 square kilometers. And Land use in 2015 has agricultural land area of 2,456.10 
square kilometers, forest area 3,151. 30 square kilometers, miscellaneous area 97. 12 square 
kilometers, urban areas 241.16 square kilometers.  And the water body area is 107.92 square 
kilometers.  The simulation of land use changes was projected to year 2566 in combination of 7 
factors, including digital elevation model (DEM), slope, distance form roads, soil drainage, distance 
from streams, distance from villages and annual rainfall. Land use changes prediction in year 2023 
of the CA-MARKOV model and the CLUEMondo model with 7 factors indicated that Agricultural 
area 2,643.10 Square kilometer, forest area 2,624.33 Square kilometer, urban area 660.47 Square 
kilometer and water body 125.70 Square kilometer respectively. 
Keywords: Land Use, CA_MARKOV model, CLUEMondo model 
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บทน า 
ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทยอย่างรวดเร็วตั้ งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีพในหลายด้าน เช่น การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ การเพ่ิมขึ้นของที่อยู่อาศัย การ
เพ่ิมข้ึนโรงงานอุตสาหกรรม การเพ่ิมหรือลดลงของพ้ืนที่เกษตรกรรม จากการเปรียบเทียบประชากรในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีประชากรจ านวน 63,038,247 คน และ ปี พ.ศ.2561 มีประชากรจ านวน 66,413,979 
คน กรมการปกครอง (2561) [1] จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร 3,375,732 คน และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทรัพยากรลดลงก่อให้เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ส่งผล
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากสาเหตุที่ได้กล่าวไปในข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดจากการขาดการจัดการบริหารการใช้ที่ดิน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ 
แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยคือ แบบจ าลอง CA-MARKOV ใน
การศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้แบบจ าลอง CA-MARKOV มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย เช่น ปฏิวัติ ฤทธิเดช และคณะ (2562) [2] ได้ใช้แบบจ าลอง CA-MARKOV ศึกษา การวิเคราะห์การ
ขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างต่อเส้นทางการไหลของน้ าบริเวณโดยรอบจุดสิ้นสุดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 6 อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ วุฒพิงษ์ นิลจันทร์ (2560) [3] ได้ใช้แบบจ าลอง CA-
MARKOV ศึกษา การเปรียบเทียบการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้ แบบจ าลอง 
CA-MARKOV และ แบบจ าลอง LAND CHANGE MODELER กรณีศีึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตาม 
แบบจ าลอง CA-MARKOV เป็นแบบจ าลองที่ไม่ได้ค านึงถึงแรงขับเคลื่อนต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชูเดช  โลศิริ (2559) [4] ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกแบบจ าลองไป
ประยุกต์กับแบบจ าลอง CLUEMondo ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ค านึงถึงแรงขับเคลื่อนต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยได้มีการศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้แบบจ าลอง CLUEMondo อย่างแพร่หลาย เช่น Sanneke and Peter (2013) [5] ศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงระบบที่ดินด้วยแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงที่ดินระดับโลก และ Christine et al. (2016) [6] 
ศึกษา การเปลี่ยนแปลงระบบที่ดินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดพะเยา ในกรณีศึกษานี้ เพ่ือคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคตของจังหวัดพะเยา อีกทั้งการจ าลองสถานการณ์เป็นสิ่งส าคัญที่จะวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 
2550  และ ปี พ.ศ. 2558 และ 2) เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 

1.1 การก าหนดขอบเขตการประเมิน 
พ้ืนที่ จังหวัดพะเยา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นราบสูง และภูเขา ตั้งอยู่บน

พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและลาดต่ ามาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติขนาดใหญ่ “กว๊านพะเยา” ซึ่งมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 842  ตารางกิโลเมตรหรือ 526,250 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 15 ต าบล 157 หมู่บ้าน และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้    

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดน่าน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดล าปาง และจังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดล าปาง 

แนวทางการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ เพ่ือคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการกระประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CA-Markov ร่วมกับ แบบจ าลอง CLUEMondo 
สร้างแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินกับปัจจัยต่าง ๆ       
เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ขั้นตอนการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล 1) การ
จัดหาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 
และ ปี พ.ศ. 2558 2) การจัดหาข้อมูลปัจจัย (Factor) ตามตาราง 1 

  

 
 

 

ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2558  
ภาพที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2558 

ตารางที่ 1 ปัจจัย (Factor) 
ปัจจัย ค าอธิบาย แหล่งท่ีมา 
ความสูงเชิงเลข ความสูงเชิงเลข การส ารวจทางธรณีวทิยาสหรฐั 
ความลาดเท ความลาดเท จากความสูงเชิงเลข 
ถนน ระยะห่างจากถนน กรมพฒันาที่ดิน 
ดิน การระบายน้ าของดิน กรมพฒันาที่ดิน 
ทางน้ า ระยะห่างจากทางน้ า กรมพฒันาที่ดิน 
หมู่บ้าน ระยะห่างจากหมู่บ้าน กรมพฒันาที่ดิน 
น้ าฝน ปริมาณน้ าฝน กรมอุตนุิยมวิทยา 
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ภาพที่ 2 ปัจจัย (Factor) 
  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์ึรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2558 

ท าการวิเคราะห์ผลการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละปี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

(1) ท าการยุบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ตาม กรมพัฒนาที่ดิน (2552) 

[7] ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ เบ็ตเตล็ด สิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ า ของปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2558  
(2) น าการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ทั้ง 5 ประเภท ของ ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2558 มาซ้อนทับ

กัน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ใช้ค าสั่ง 
combine 
2.2 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 

(1) น าเข้าแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2558 
(2) คาดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยแบบจ าลอง CA-Markov และ แบบจ าลอง CLUEMondo 

 
ภาพที่ 3 แบบจ าลองวิวัฒนาการใช้ที่ดินในประเทศไทย (ดรรชนี, 2531) [8] 
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ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ เพ่ือคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิ น นี้เป็นการ
ประยุกต์ใช้งานระบบสารสารเทศภูมิศาสตร์ กับ แบบจ าลอง CA-Markov ร่วมกับ แบบจ าลอง CLUEMondo เพ่ือ
ศึกษาการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงที่ดิน และคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในอนาคต โดยได้แบ่งรายละเอียดผล
การศึกษาดังนี้ ส่วนแรก เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 
2558 ส่วนที่สอง เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 

ส่วนแรก การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 2558 ผลจาก
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โดยใช้เทคนิคการรวมกันระหว่างแผนที่การ
ใช้ที่ดินตามช่วงเวลาที่ต้องการท าการศึกษา คือระหว่ าง พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงโดยจะแสดงค่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่ง
ไปยังประเภทหนึ่ง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้ ตามตาราง 3 และ ตามตาราง 4  
ตารางที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 2558 (ตารางกิโลเมตร) 

การใชท้ี่ดิน พ.ศ. 2558 
 A F M U W รวม 

  ก
าร

ใช
้ที่ด

นิ 
พ.

ศ.
 

25
50

 

A  2,087.83   36.32   21.60   15.60   9.85   2,171.20  
F  280.94   3,111.26   14.49   2.23   2.44   3,411.36  
M  87.33   3.72   61.04   3.00   13.32   168.41  
U 0 0 0  220.33  0  220.33  
W 0 0 0 0  82.30   82.30  

รวม  2,456.10   3,151.30   97.12   241.16   107.92   6,053.60  
หมายเหตุ : A =พื้นที่เกษตรกรรม, F = พื้นที่ป่าไม้, M = พื้นที่เบ็ดเตล็ด, U = พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง, W = พื้นที่แหล่งน้ า  
 
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 2558  

ประเภทการใช้ที่ดนิ พื้นที่ (ตารางกโิลเมตร) 
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง(%) 

พื้นที่เกษตรกรรม  2,171   2,456  +285 +43 
พื้นที่ป่าไม้  3,411   3,151  -260 -39 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด  168   97  -71 -11 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง  220   241  +21 +3 
พื้นที่แหล่งน้ า  82   108  +26 +4 
รวม  6,054   6,054  663 100 
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 ส่วนที่สอง คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 พบว่าผลจากการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โดยใช้การประยุกต์ใช้งานระบบสารสารเทศภูมิศาสตร์ 
กับ แบบจ าลอง CA-Markov ร่วมกับ แบบจ าลอง CLUEMondo เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ที่ดินแต่ละประเภท 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้ ตามตาราง 4  

 
ภาพที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566  

ตารางที่ 4 คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 
ประเภทการใช้ที่ดิน 

 
พ้ืนที ่(ตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ 

พ.ศ. 2566 ร้อยละ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม  2,643.10   43.66  
พ้ืนที่ป่าไม ้  2,624.33   43.35  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 0    0    
พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง  660.47   10.91  
พ้ืนที่แหล่งน้ า  125.70   2.08  
รวม 6,053.60  100.00  

 
สรุปผลการศึกษา 
1.การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2550  และ ปี พ.ศ. 2558   

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพะเยา ระหว่างพ.ศ. 2550-2560 พบว่า พ้ืนที่
เกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 285 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ป่าไม้มีพ้ืนที่ลดลง 260 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีพ้ืนที่ลดลง 71 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น 21 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
และพ้ืนที่แหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 26 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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2.คาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566  

การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ปี พ.ศ. 2566 ที่ได้จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง CA-
Markov ร่วมกับ แบบจ าลอง CLUEMondo มีพ้ืนที่เกษตรกรรมเยอะที่สุด 2,643.10  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 43.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้  2,624.33 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 43.35 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 660.47 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.91 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และพ้ืนที่
แหล่งน้ า 125.70  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  2.08  ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
 เป็นท่ีทราบกันดีว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีปกคลุมบนพื้นโลกนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จำนวนส่ิงปลูกสร้างและการขายตัวของเมือง หรือแม้แต่การเพิ่มขึ้นและลดลงของ
ป่าไม้ ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และปรากฏการณ์ท่ีมนุษย์เป็นผู้กระทำ 
การศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพืชพรรณ โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ NDVI  โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพืชพรรณในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562) ด้วยการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์ม กูเกิ้ล เอิร์ธ เอนจ้ิน โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM TOA และภาพถ่ายจากดาวเทียม 
Landsat 8 TOA Reflectance และ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบการประมวลผลดัชนีพืชพรรณโดยใช้จาวา
สคริปต์ ผ่าน IDE ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาบนเว็บท่ีมีช่ือว่า Code Editor พบว่ามี ค่าทางสถิติของผลลัพธ์
เพื่อให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณ ประกอบไปด้วย ค่าต่ำสุด, ค่าเฉล่ีย, ค่าสูงสุด และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ -0.784, 0.003, 1.500 และ 0.151 ตามลำดับ รวมไปถึงคำนวณหาตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 
68.26% (-1SD และ +1SD) เท่ากับ -0.148 และ 0.154 ตามลำดับ และ คำนวณหาตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 95% (-
1.96SD และ +1.96SD) เท่ากับ -0.296 และ 0.300 ตามลำดับ เพื่อเป็นเกณฑ์สำหรับการแบ่งช้ันข้อมูลในการ
แสดงผล นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลเพื่อใช้ต่อยอดสำหรับการศึกษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย  
คำสำคัญ: ดัชนีพืชพรรณ, กูเกิ้ล เอิร์ธ เอนจ้ิน, พื้นท่ีใต้โค้ง 68.26%, พื้นท่ีใต้โค้ง 95% 

Abstract 
 Know that that are cover on surface it’s change such as land use change buildings Urban 
expansion or forest Increase and decrease depends on many factors such as Natural phenomenon 
and man-made phenomena this study analyze vegetation changes by NDVI the purposes of this 
study There are two things. First, Vegetation change  analyze last 10 years (2009-2019) with applied 
Google Earth Engine Platform use Image from Landsat 5 TM TOA Reflectance and Landsat 8 TOA 
Reflectance Second, to examine script structure and pattern for Vegetation Index processor with 
Javascript ordered to IDE which Is web development tool called ‘Code Editor’ including show 
statistics value consist of Min Mean Max and Standard deviation is equal to -0.784, 0.003, 1.500 and 
0.151 respectively. including calculate area under the curve value 68.26% (-1SD and +1SD) is equal 
to -0 .1 4 8  and 0 .1 5 4  respectively. and calculate area under the curve value 95% (-1.96SD and 
+1.96SD) is equal to -0.296 and 0.300 respectively. use criterion for reclassify data 
 Keywords: Vegetation Index Google Earth Engine  
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บทนำ 
 การเปล่ียนแปลงเชิงพื้นท่ีย่อมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะ

เป็นว่าจะเป็นการทำไร่ ตัดไม้ ขุดสระน้ำ ปลูกพืชยืนต้น ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์

ท่ีดินและเกิดการเปล่ียนแปลงของพืชพรรณท่ีหลากหลาย เห็นได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาค

การเกษตรปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2555 มีราคาสูงถึง 385,225 ล้านบาท, 390,362 ล้านบาท, 381,401 ล้านบาท 

396,951 ล้านบาท และ 412,175 ล้านบาทตามลำดับ และมีอัตราการขยายตัวท่ีร้อยละ 1.74 [1] และสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนจากการปลูกข้าวนาปรังไปปลูกพืชอื่นท่ีตลาดมีความ

ต้องการ [2] ท้ังนี้จึงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านการเกษตรภายในประเทศท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเปล่ียนแปลง

พืชท่ีปลูก และในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2562) จังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีมีการ

ผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพืชพรรณท่ีหลากหลายภายในจังหวัด 

ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) ซึ่ง

บ่งบอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณท่ีปกคลุมพื้นผิว เพื่อตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของพืชพรรณภายในจังหวัดพะเยา

ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาโดยเลือกใช้วิธีท่ีเป็นท่ีนิยมกันมากคือ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

ซึ่งเป็นการนำเอาค่าการสะท้อนของพื้นผิวระหว่างช่วงท่ีตามองเห็นสีแดง (RED) และช่วงคล่ืนใกล้อินฟาเรด (NIR) 

มาทำสัดส่วนเพื่อปรับให้เป็นลักษณะของการกระจายแบบปกติ 

การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณโดยส่วนใหญ่มักจะมีขั้นตอนและกระบวนการทำผ่านซอฟแวร์ต่าง ๆ ซึ่ง     

[3] แพลตฟอร์ม Google Earth Engine (GGE) ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ นอกจากนี้

แพลตฟอร์ม Google Earth Engine ยังเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีชุดคำส่ังและสคริปต์พื้นฐานท่ี

สามารถเรียนรู้และนำมาประยุกต์ต่อยอดได้ และท่ีสำคัญ Google Earth Engine มีคลังข้อมูลขนาดเพตาไบต์ 

จุไปด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล LANDSAT Sentinel  

MODIS DEM ฯลฯ แพลตฟอร์ม Google Earth Engine เป็นการประมวลผลบนคลาวด์ จึงประหยัดเวลาและ

ประหยัดทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ             

1) เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562) ในพื้นท่ี

จังหวัดพะเยา และ 2) เพื่อศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบการประมวลผลดัชนีพืชพรรณโดยใช้จาวาสคริปต์ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาจังหวัดพะเยา 

1.2 การเรียกใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
อีกหนึ่งข้อดีของแพลตฟอร์ม Google Earth Engine นั้นคือ ภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้นจะถูก

บรรจุอยู่ภายในคลังข้อมูล (Data sets) แล้วแต่จะเรียกใช้ตามต้องการ โดยการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อนำมา
ศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เรียกใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5  และ LANDSAT-8 โดยใช้ชุดคำส่ังเพื่อ
กำหนดช่วงเวลาท่ีต้องการภาพถ่าย กำหนดพื้นท่ี รวมถึงให้เรียงลำดับภาพท่ีมีเมฆจากมากไปน้อย และ
เลือกภาพท่ีหนึ่งของการเรียงลำดับ (หมายถึงภาพท่ีมีเมฆน้อยท่ีสุดของช่วงเวลา) ดังภาพท่ี 2  

สำหรับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ผู้ศึกษาเลือกใช้ภาพ USGS Landsat 5 TM 
Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance (ImageCollectionID:LANDSAT/LT05/C01/T1_TOA) 
วันท่ี 16 เมษายน 2552 

ส่วนข้อมูล LANDSAT-8 ผู้ศึกษาเลือกใช้ภาพ USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1 
TOA Reflectance (ImageCollection ID:LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA) วั น ท่ี  28 เมษายน 
2562 ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีนำมาใช้จะถูกปรับแก้ และการตรวจสอบจาก Metadata 
ของภาพ โดยใช้หลักการสอบเทียบ radiometric และรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ TOA ของ 

Chander และคณะ [4] 
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ภาพที่ 2 สคริปต์การเรียกใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 (Landsat 5 TM Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance) 

2.2 สคริปต์การประมวลผล 
   กระบวนการประมวลผลดัชนีพืชพรรณเป็นการใช้ค่าการสะท้อนจากพื้นผิวของช่วงคล่ืนท่ีตา

มองเห็นสีแดง (RED) และช่วงคล่ืนใกล้อินฟาเรด (NIR) มาคำนวณผลต่างของการสะท้อน ดังนี้  
(สมการท่ี 1) 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

 

โดยส่ังคำส่ังผ่านสคริปต์ดังภาพท่ี 3 และจะได้ผลลัพธ์ของดัชนีพืชพรรณท้ังสองปี ในท่ีนี้ผู้ศึกษา
ประกาศตัวแปรผลลัพธ์ดัชนีพืชพรรณดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 3 สคริปต์การประมวลผลดัชนีพืชพรรณด้วยจาวาสคริปต์ 

“NDVI_collect2009_geomatry1” เป็นตัวแปรของผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการคำนวณ 
“NDVI_collect2019_geomatry1” เป็นตัวแปรของผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการคำนวณ 

 

2.3 การประกาศตัวแปลเพื่อหาค่าทางสถิติ 
 การคำนวณค่าสถิติจากผลลัพธ์ของความเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณ (CNDVI) ประกอบไป
ด้วยตัวแปรดังนี ้
“meanDictionary” เป็นตัวแปรของค่าเฉล่ียของผลลัพธ์ของความเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณ 
“minDictionary” เป็นตัวแปรของค่าต่ำสุดของผลลัพธ์ของความเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณ  
“maxDictionary” เป็นตัวแปรของค่าสูงสุดของผลลัพธ์ของความเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณ  
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“StdevDictionary” เป็นตัวแปรของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของผลลัพธ์ของความเปล่ียนแปลงของ
ดัชนีพืชพรรณ จากนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนด geometry เพื่อระบุขอบเขตให้กับชุดคำส่ังรวมถึงกำหนด 
maxPixels เพื่อระบุจำนวนพิกเซลสูงสุดท่ีจะให้ชุดคำส่ังนำมาคำนวณและจากนั้นจึงใช้คำส่ัง print เพื่อ
แสดงผลลัพธ์ของตัวแปรใน Console ดังภาพท่ี 4  และ ภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 4 การประกาศตัวแปรเพื่อแสดงค่าสถิติผลลัพธข์องการเปลี่ยนแปลงดัชนีพืชพรรณ 

 

ภาพท่ี 5 ผลลพัธ์ของตัวแปรทางสถิติ 

จากนั้นนำค่าสถิติท่ีได้มาคำนวณเพื่อใช้สำหรับการแบ่งช้ันข้อมูล โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา
คำนวณหาตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 68.26% (±1SD) และตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 95% (±1.96SD) โดยประกาศ
ตัวแปรดังนี ้

“subtract 1 SD” เป็นตัวแปรของ -1SD ((ค่าเฉล่ีย – (ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานx1)) 
“add 1 SD” เป็นตัวแปรของ +1SD ((ค่าเฉล่ีย + (ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานx1)) 
“subtract 1.96 SD” เป็นตัวแปรของ -1.96SD ((ค่าเฉล่ีย – (ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานx1.96)) 
“add 1.96 SD” เป็นตัวแปรของ +1.96SD ((ค่าเฉล่ีย + (ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานx1.96)) 
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ภาพท่ี 6 การกำหนดตัวแปรเพื่อคำนวณตำแหน่งพื้นที่ใต้โคง้ 68.26% และ ตำแหน่งพื้นที่ใต้โค้ง 95% 

หลังจากคำนวณแล้วพบว่า ตำแหน่งของพื้นท่ีใต้โค้ง 68.26% (-1SD และ +1SD) เท่ากับ          
-0.263 และ 0.111 ตามลำดับ และตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 95% (-1.96SD และ +1.96SD) เท่ากับ 0.516 
และ 0.219 ตามลำดับ 
2.5 การกำหนดตัวแปรเพื่อกำหนดมุมมองให้กับแผนที ่
 การกำหนด Map.centerObject( lat, lon , zoom) เพื่อจัดกึ่งกลางให้กับมุมมองของแผนท่ี 
โดยการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ และระยะความสูงของมุมมอง 

 
ภาพท่ี 7 การกำหนดมุมมองให้กับแผนที ่

2.6 การแสดงผลแผนที่และโค้ดจำแนกสี 
 ใช้ฟังก์ช่ัน Map.addLaye เพื่อแสดงผลลัพธ์การเปล่ียนของพืชพรรณ และกำหนดค่า min ซึ่งผู้
ศึกษาได้ใช้ค่าจากตัวแปร -1SD = -0.263 และ max เป็นค่าท่ีได้จากตัวแปร +1SD = 0.111 จากนั้นจึง
กำหนดจานสี โดยไล่ระดับสีจาก สีแดง (#FF0000) หมายความว่าค่าใดท่ีมีค่าเข้าใกล้ -0.263 หมายถึงมี
การเปล่ียนแปลงของพิกเซลท่ีลดลงและให้เท่ากับสีแดง สีเขียว (#1fa335) หมายความว่าค่าใดท่ีมีค่าเข้า
ใกล้ 0.111 หมายถึงมีการเปล่ียนแปลงชของพิกเซลท่ีเพิ่มขึ้น นั่นหมายความ ว่าสีขาว (white) หมายถึง
ค่าใดท่ีอยู่ในช่วงของพิกเซลไม่มีการเปล่ียนแปลง ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 การแสดงผลและการกำหนดจานสี 

2.7 การส่งออกข้อมูล 
 ใช้ฟังก์ช่ัน Export.image.toDrive เพื่อส่งออกข้อมูลผลลัพธ์โดยการเปิดหน้าต่าง Tasks และ
กด Run ข้อมูลจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ภาพนามสกุล .TIFF ไปยัง Google Drive ของบัญชีท่ีทำการ Login 
กับ Google Earth Engine ไว้ ดังภาพท่ี 9-11 
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ภาพท่ี 9 สคริปต์ที่ใช้สำหรับการสง่ออก 

 

ภาพท่ี 10 การต้ังค่าความละเอียดของพิกเซลและปลายทางที่จะส่งออก 

 

ภาพท่ี 11 ไฟล์ภาพที่ถูกสง่ออกไปยังปลายทาง (Google Drive) 
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สรุปผลการศึกษาและวิจารณผ์ล 

 จากการศึกษาพบว่าข้อมูลจากการเปล่ียนแปลงของดัชนีพืชพรรณในช่วงระยะเวลาระยะเวลา 10 ปี    

(พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562) ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา มีค่าสถิติประกอบไปด้วย ค่าต่ำสุด เท่ากับ -0.763 ค่าสูงสุด 

เท่ากับ 0.832 ค่าเฉล่ีย เท่ากับ -0.075 และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.187 รวมไปถึงผลลัพธ์จากการ

คำนวณหาตำแหน่งพื้นท่ีใต้โค้ง 68.26% ( ±1SD) -1SD เท่ากับ -0.263 และ +1SD เท่ากับ 0.111 และ ตำแหน่ง

พื้นท่ีใต้โค้ง 95% (±1.96SD) โดย -1.96SD เท่ากับ  0.516 และ +1.96SD เท่ากับ 0.219 โดยการประยุกต์ใช้ 

แพลตฟอร์ม Google Earth Engine และจาวาสคริปต์เพื่อเขียนชุดคำส่ัง ผ่าน Integrated Development 

Environment (IDE) ผลปรากฏว่าคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม Google Earth Engine สำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อ

ทำดัชนีพืชพรรณด้วยการประมวลผลบนคลาวด์นั้นให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องไม่แตกต่างกับการประมวลผลบนซอฟแวร์

อื่น ๆ ผ่านการใช้ชุดคำส่ังเพียงไม่กี่บรรทัดและยังประหยัดเวลารวมถึงทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล และสามารถจัดเก็บหรือดาวน์โหลดผ่านคลังข้อมูลท่ีมีความจุขนาดเพตาไบต์ ปัจจุบันนี้ Google Earth 

Engine เปิดให้ผู้ใช้ ได้ใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 

ภาพที่ 12 ผลลัพธ์จากการวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของพชืพรรณด้วยการประยุกต์ใช้ กูเกิล้ เอิร์ธ เอนจิน้ กรณีศึกษาจงัหวดัพะเยา 
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[1] สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555.  
[2] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (19 กรกฎาคม 2561). รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุกนโยบาย

การผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด. [ข่าวสาร]  
เข้าถึงได้ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/808098 

[3] Onisimo Mutanga and Lalit Kumar (2019). Google Earth Engine Applications. 
[4] Chander et al. (2009). Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat 

MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของช้าง 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 

Application of GIS for study for habitat and behavior of elephants In Doi Pha Muang 
Wildlife Sanctuary 

ภัควีร์ วรรณกุล 
Pakkawee Wannagoon 

 

บทคัดย่อ 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งแรกของประเทศที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ      

ทรงนำช้างเลี้ยงมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อปรับพฤติกรรมให้เป็นช้างป่า และเป็นที่สนใจต่อต่างประเทศ ปัจจุบันช้าง
ที่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองประกอบด้วย 1) ช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ทรงปล่อย  2) ช้างที่
เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของไทยทรงปล่อย และ 3) ช้างเลี้ยงที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำมาพักเพื่อปรับพฤติกรรมอยู่ใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ภายใต้โครงการ “คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา ซึ่งปัจจุบัน         
มี จำนวน 29  ตัว จึงมีทั้งช้างที่ปล่อยให้อาศัยหากินอย่างอิสระ และผูกล่ามเลี้ยงตามจุดต่างๆ ซึ่งช่วงระยะ 3 ปี        
ที่ผ่านมา ช้างที่ปล่อยให้หากินอย่างอิสระในธรรมชาติของป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง มีแนวโน้มที่จะออก
นอกพื้นที่และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของราษฎรบ่อยครั้งขึ้นจนอาจนำไปสู่ปัญหา ความขัดแย้งระหว่าง      
คนกับช้าง ดังนั้นการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของช้าง      
จะทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง สามารถวางแผนจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และป้องกันแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้ต่อไป 

คำสำคัญ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง , มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ , ถิ่นที่อยู่อาศัย 
 

Abstract 
 Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary Is the first conservation area in the country that The Queen 

Sirikit brought elephants to return to nature in order to adjust behavior to become wild elephants. 
And is of interest to foreign countries Currently, elephants living in Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary 
consist of 1) elephants released by Queen Sirikit, 2) elephants with Thai royal family emission, and 
3) elephants raised at the Elephant Reintroduction Foundation. Taken to rest in behavior in the Doi 
Pha Muang Wildlife Sanctuary Under the project "Returning elephants to the forest in honor of the 
80th anniversary, which is currently 29 numbers ( the annual data of Doi Pha Wildlife Sanctuary, 
2018) , therefore there are elephants that allow to live freely.  And tethered to various locations. 
During the past 3 years, elephants have left to earn a living in the wild nature of the Doi Pha Muang 
Wildlife Sanctuary.  Tends to leave the area and damage property Of the people more often that 
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may lead to problems Conflict between humans and elephants Therefore, the application of 
geographic information system to study habitat and behavior of elephants Will make the Doi Pha 
Muang Wildlife Sanctuary Able to plan and manage suitable habitats and prevent conflicts between 
humans and elephants 

Keyword : Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary , elephants raised at the Elephant 
Reintroduction Foundation , habitats 

 

บทนำ 
เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ครอบคลุมพื ้นที ่ 429,449 ไร่ของป่าเทือกเขาขุนตาล บริเวณรอย          

ต่อจังหวัดลำปางและลำพูน ที่ในอดีตเคยเป็นที่หากินของช้างป่า ปัจจุบันช้างป่าได้สูญหายไปจากป่าผืนนี้ตั้งแต่         
ปี พ.ศ. 2520 แนวความคิดที่จะฟื้นฟูประชากรสัตว์ใหญ่อย่างช้างป่าได้ เริ่มก่อตัวขึ้นในประเทศไทยโดยใช้พื ้นที่       
เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นโครงการนำร่องจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริที่จะทรง
ปล่อยสัตว์ใหญ่ อย่างช้างให้คืนสู่ธรรมชาติ  

วันที่ 14 มกราคม 2540 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่าในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า         
ดอยผาเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 3 เชือก หลังจากนั้นในช่วงปี 2541-2544 พระองค์ท่านทรงปล่อย
ช้างคืนสู่ป่าแห่งนี้อีก 3 ครั้ง จำนวน 11 เชือก และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยอีก 1 ครั้ง 1 เชือก รวมช้างที่เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของไทยทรงปล่อยทั้งสิ้น จำนวน 15 
เชือก ปัจจุบันช้างที่ทรงปล่อยดังกล่าวได้เสียชีวิตไปแล้วจำนวน 9 ตัว ต่อมาได้มีการย้ายช้างทรงปล่อย 1 ตัว ไปปล่อย
ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 2 ตัว ไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จึงยัง
คงเหลือช้างที่ทรงปล่อยอยู่ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จำนวน 3 ตัว อาศัยหากินอยู่ในป่าดอยผาเมือง 

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการ “คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” เพื่อเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 ด้วยการจัดหาช้างเลี้ยงจำนวน 81 เชือก เข้าโครงการคืนช้างสู่ป่า ปัจจุบันมีช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจำนวน 35 เชือก จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มช้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 เชือก ผูกล่ามให้คุ้นเคยกับป่า 3 จุดคือ (1) บริเวณห้วยแม่ปอน 
จำนวน 6 เชือก (2) บริเวณห้วยแม่ยาว 1 เชือก และ (3) บริเวณห้วยแม่ปู 2 เชือก 

2. กลุ่มช้างที่ผ่านการปรับพฤติกรรมแล้ว จำนวน 26 เชือก ปล่อยให้หากินอย่างอิสระในพ้ืนที่ป่าดอยผาเมือง 
ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจำนวนทั้งสิ้น 38 ตัว/เชือก    

โดย 29 ตัว/เชือก ปล่อยให้อาศัยหากินอย่างอิสระในพ้ืนที่ป่า และที่เหลืออีก 9 เชือก ผูกล่ามเลี้ยงใน ตามจุดต่างๆ    
3 จุด ดังกล่าวข้างต้น 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

471



  
 

ซึ่งตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 - 2562 มีช้างออกนอกพื้นที่ป่าดอยผาเมือง สร้างผลกระทบแก่พื้นที่เกษตรกรรม สิ่ง
ปลูกสร้าง สัตว์เลี้ยง สิ่งของ ของชาวบ้านรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จำนวน 161 ครั้ง รวมคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 393,376 บาท [1] 
  น้ำผิวดินเป็นปัจจัยกำหนดขอบเขตการหากินของช้างป่า โดยช้างป่าจะหากินไม่ห่างจากแหล่งน้ำไกล        
เกินกว่า 5 กิโลเมตร เนื่องจากช้างต้องลงกินน้ำทุกวัน [2] ช้างเอเชียวัยเจริญพันธุ์ต้องการน้ำวันละ 132-190 ลิตร [3]    
ช้างแอฟริกาลงกินน้ำเฉลี่ยวันละ 1.3 ครั้ง ในขณะที่ช้างเอเชียลงกินน้ำวันละมากกว่า 1 ครั้ง  
 ดังนั้น ในฤดูแล้งช้างป่าจะกระจุกตัวอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน จึงเป็นปัจจัยจำกัดการแพร่กระจายของ
ช้างในพ้ืนที่ที่ช้างอาศัยอยู่ช้าง เป็นสัตว์ที่กินอาหารหลากหลายชนิด พบว่าช้างป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง กินพืชอาหารมากกว่า 170 ชนิด [4] รายงานชนิดพืชที่ช้างกินเป็นอาหาร ในประเทศมาเลเชีย จำนวน 60 ชนิด 
ส่วนมากเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณท่ีไม่สูงจากระดับน้ำทะเล สำรวจพืชอาหารช้างใน Way Gambas Game Reserve 
ประเทศอินโดนีเชีย พบว่ามีพืชจำนวน 47 ชนิด เป็นอาหารของช้างป่า  
 นอกจากน้ำที่เป็นปัจจัยหลักในการกระจายการหากินของช้างแล้ว อาหารก็มีส่วนสำคัญในการอยู่อาศัย     
ของช้างด้วยเช่นกัน โดยช้างป่าแม้จะกินพืชได้หลากหลายชนิด แต่การศึกษาในรายละเอียดพบว่าช้างกินหญ้าเป็น
อาหารหลัก [5] และหากินวันละ 17 - 19 ชั่วโมง [6] มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารที่กินเข้าไปใช้ประโยชน์
นั้นต่ำมาก โดยช้างสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้เพียง 22.4-44 % [7] ต้องการอาหารวันละ 6.90% ของน้ำหนักตัว 
[8] นอกจากนี้ ช้างยังเป็นสัตว์ที่ “กินทิ้งกินขว้าง” โดยอาหารที่ช้างใช้งวงดึงมานั้น จะถูกส่งเข้าปากเพียง 60%           
ที่เหลือจะตกหล่นลงที่พื้นป่า มีรูปแบบการหากินอยู่ 3 รูปแบบคือ เดินเร็วกินน้อย เดินช้ากินมาก เดินปกติ  และเล็ม
อาหารไปเรื่อยๆ ช้างจึงต้องการพื้นที่โล่ง ซึ่งมีพืชตระกูลหญ้ามากกว่าป่าทึบถึง 1-2 เท่า [9] พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อ
การเป็นที่อยู่อาศัยของช้างจึงมีสัดส่วนทุ่งหญ้าและป่าทึบ ในอัตรา 40:60 [10] และเป็นที่ราบที่มีความลาดชันไมเ่กิน  
45 องศา [11] ซึ่งหากช้างอยู่ในพื้นที่สูงชัน จะใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตมากขึ้นถึง 25 เท่า จึงลงกินน้ำเฉลี่ย        
วันละ 1.3 ครั้ง ดังนั้น สังคมป่าริมน้ำจึงเป็นที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า 
 ปัจจุบันบัญชีแดงของไอยูซีเอ็นจัดช้างเอเชียไว้ในประเภทที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพั นธุ์ไปจากธรรมชาติ     
และไซเตสจัดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ลำดับที่ 8 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือศึกษาถ่ินที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และพฤติกรรมของช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง โดยการ
สำรวจทางตรงแบบพบตัว (รูปแบบเดินสุ่มเจอ) 
2. ขอบเขตการศึกษา 
 2.1 ขอบเขตพ้ืนที่ 
  2.1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง 
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 2.2 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
  2.2.1 ทำการศึกษาถึงเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมช้างที ่พบในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ วิธีการสำรวจ และสภาพแวดล้อมพ้ืนฐานของพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำพูน และ
จังหวัดลำปาง 
  2.2.2 นำข้อมูลที่ได้รวบรวมแล้วนำมาใช้วางแผนก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม 
  2.2.3 ทำการสุ ่มติดตามพฤติกรรมการกินของช้าง และแหล่งที ่อยู ่อาศัยของช้างที ่ปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ โดยการสำรวจพบตัว  (รูปแบบเดินสุ่มเจอ)     
  2.2.4 จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของช้าง ที่ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่พบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ (ชนิดป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร  แหล่งแร่ธาตุเสริม         
และแหล่งที่อยู่อาศัย) ปัจจัยทางกายภาพ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล และระยะห่างจากแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร)    
และปัจจัยที่มีผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ (ระยะห่างจากชุมชน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าและที่ทำการ    
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง) 
  2.2.5 ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากร การแพร่กระจายของช้างใน       
เขตพ้ืนที่ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์การแพร่กระจายเชิงพ้ืนที่ และถ่ินที่อยู่อาศัย
ที่เหมาะสม 
 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษาถิ่นที่อยู่
อาศัย และเส้นทางหากินของช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่   
1. ปัจจัยทางชีวภาพ (ชนิดป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งแร่ธาตุอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัย) 2.ปัจจัยทางกายภาพ     
(ความสูงจากระดับน้ำทะเล และความลาดชัน) และปัจจัยที่มีผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ (ระยะห่างจากชุมชน 
พื้นที่การเกษตร และระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าหรือที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง) โดยพิจารณา   
จากตำแหน่งที่พบช้าง แล้วนำมาแจกแจงความถี่โดยพิจารณาจากความสำคัญจากปัจจัยที่มีความถี่สูงกว่าเป็นสำคัญ
จากการใช้เทคนิควิธีการซ้อนทับข้อมูลแผนที่ (Overlay)  
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พฤติกรรม และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมชา้ง 

ปัจจยัดา้นกายภาพ 
 

ปัจจยัดา้นชีวภาพ 

ปัจจยัที่มีผลกระทบจากกิจกรรมมนษุย์ 
 

  
 
 

         เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
4. อุปกรณ์ และวิธีการ 
 4.1 อุปกรณ์  
  1. พื้นทีส่ำรวจ และขนาดของประชากร 
  2. อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่อง GPS , ดินสอ , สมุด , สายวัด , กล้องถ่ายภาพ , แผนที่) 
 4.2 วิธีการ 
  1. จัดชุดติดตามช้างป่าชุดละ 5 คน ฤดูกาลละ 2 ชุด โดยให้มีควาญช้างอยู่ในชุดติดตามด้วย
ตลอดเวลา 
  2. ซักซ้อม ทำความเข้าใจ การติดตามและวิธีการเก็บข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ติดตามช้าง 
  3. ชุดติดตามช้างทั้ง 2 ชุด ทำการสุ่มติดตามพฤติกรรมการกินของช้าง และแหล่งที่อยู่อาศัยของช้าง 
โดยการสำรวจพบตัว (รูปแบบเดินสุ่มเจอ) 
  4. เมื่อชุดติดตามพบกลุ่มช้าง ให้สะกดรอย ซุ่มดูตัวช้าง แล้วระบุชื่อตัวที่รู้จัก แล้วนับจำนวนช้างที่
อยู่ในกลุ่มที่พบนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นการแกะรอยและติดตามช้าง ซึ่งจะสะกดรอยติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
อีก 5 วันต่อจากนี้ไป 
  5. เมื่อทราบชื่อช้าง จำนวนสมาชิกในฝูงแล้ว ชุดติดตามจะหลบไปตั้งแค้มป์พักค้างคืน ปล่อยให้ช้าง
หากินตามปกต ิ
  6. ในเช้าวันรุ่งขึ้น ชุดติดตามจะเริ่มแกะรอย บันทึกเส้นทางหากินของช้าง โดยไม่ให้เป็นการรบกวน
ช้าง เมื่อครบกำหนด 5 วันแล้วชุดติดตามจะสะกดรอยไปจนพบตัวช้างแล้วบันทึกพิกัดตำแหน่งของช้าง เป็นอันสิ้นสุด
การติดตาม 
  7. นำข้อมูลการติดตามช้าง จะประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 
3 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยทางชีวภาพ (ชนิดป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งแร่ธาตุอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัย)        
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2.ปัจจัยทางกายภาพ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล และความลาดชัน) และปัจจัยที่มีผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
(ระยะห่างจากชุมชน พื้นที่การเกษตร และระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าหรือที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผา
เมือง) โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่พบช้าง 

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์พฤติกรรม ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และการกระจายเชิงพื้นที่ ทำการวิเคราะห์ โดยพิจารณา
จากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางชีวภาพ (ชนิดป่า โป่งดิน แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำ) 2) ปัจจัย           
ทางกายภาพ (ความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ำทะเล) และ3) ปัจจัยที ่มีผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 
(ระยะห่างจากชุมชน พ้ืนที่การเกษตรของชุมชน และระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าหรือที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย 
 บริเวณพื้นที่ศึกษาที่สำรวจพบช้าง โดยสำรวจพบบริเวณสองข้างฝั่งลำห้วยที่มีน้ำไหล หรือน้ำซึม น้ำซับ 
จำนวน 3 ลำห้วย ได้แก่ บริเวณห้วยแม่สะป๊วด ท้องที่จังหวัดลำพูน และบริเวณห้วยแม่ผึ้ง ห้วยแม่ยาว ท้องที่จังหวัด
ลำปาง โดยทั้งสองฝั่งลำห้วยมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ (รูปที่ 1) มีแหล่งอาหาร และแร่ธาตุเสริม (โป่งดินเทียม      
ต้นกล้วย ยอดไผ่ เถาวัลย์ และหน่อไม้) (รูปที่ 2) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล (รูปที่ 3) พบบริเวณพ้ืนที่ทีค่วามลาดชัน
มาก ในท้องที ่ฝั ่งจังหวัดลำปาง (รูปที ่ 4) ช้างที ่พบนั ้นพบในบริเวณไม่ห่างจากลำห้วย หรือแหล่งน้ำ (รูปที ่ 5)  
จุดที่พบช้างมีระยะห่างจากพื้นที่ชุมชน (รูปที่ 6) และพบว่าช้างอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่า และที่ทำการเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองไม่มาก (รูปที่ 7) รายละเอียดสรุปตามตาราง ( ตารางที่ 1 - 3 ) 
 
 
 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวขอ้ง 

รวบรวมข้อมูลชา้ง 

วางแผนการสำรวจภาคสนาม 

เก็บรวบรวมขอ้มูลช้างภาคสนาม 

จัดทำข้อมูลช้างเชิงพื้นที ่

วิเคราะห์ความหนาแน่นเชิงนิเวศ 
และถิ่นที่อยูอ่าศัยที่เหมาะสม 
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 รูปที่ 1 แผนที่แสดงปัจจัยทางชีวภาพ    รูปที่ 2 แผนที่แสดงระยะห่างจากแร่ธาตุเสริม (โป่งดิน เทียม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนที่แสดงความสูงจากระดับน้ำทะเล  รูปที่ 4 แผนที่แสดงความลาดชันของ
พ้ืนที่ 
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    รูปที่ 5 แผนที่แสดงระยะห่างจากลำห้วย  รูปที่ 6 แผนที่แสดงระยะห่างจากชุมชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปที่ 7 แผนที่แสดงระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าและที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
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ที ่ วันที่ ชุดที่ 
กลุ่มช้าง  

บริเวณ 
(ห้วย) 

ระยะห่างจากปัจจัยชีวภาพ (เมตร) 

ชื่อผู้นำฝูง จำนวน 
(ตัว) 

แหล่งน้ำ อาหารเสริม 
(โป่งดิน) 

ประเภทป่า 

1 3-7 มิ.ย. 62 1 พังเพชรา 10 แม่สะป้วด 10 - 600 5 – 1,500 เบญจพรรณ 
2 3-7 มิ.ย. 62 2 สีดอสมบัติ  3 แม่ผึ้ง 10 – 1,680 1,000 – 1,500 เบญจพรรณ 
3 23-28 ก.ย. 62 3 พังนุ่น  3 แม่ยาว 500 - 1,200 1,000 – 1,500 เบญจพรรณ 
4 23-28 ก.ย. 62 4 สีดอสมบัติ 3 แม่ผึ้ง 10 – 1,760 400 – 1,500 เบญจพรรณ 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยชีวภาพ พบว่ากลุ่มช้างอยู่ไม่ห่างจากแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และอยู่ในสภาพป่า 
ที่เหมือนๆ กัน  

 

ที ่ วันที่ ชุดที่ 
กลุ่มช้าง  

บริเวณ 
(ห้วย) 

ปัจจัยกายภาพ  

ชื่อผู้นำฝูง จำนวน 
(ตัว) 

เฉลี่ยความลาดชัน 
(%) 

ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล (เมตร) 

1 3-7 มิ.ย. 62 1 พังเพชรา 10 แม่สะป้วด  0 – 9.5 246 - 420 
2 3-7 มิ.ย. 62 2 สีดอสมบัติ  3 แม่ผึ้ง 9.6 - 23 246 - 900 
3 23-28 ก.ย. 62 3 พังนุ่น  3 แม่ยาว 9.6 - 16 480 - 680 
4 23-28 ก.ย. 62 4 สีดอสมบัติ 3 แม่ผึ้ง 9.6 - 22 246 - 560 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยกายภาพ พบว่าบิเวณห้วยแม่ผึ่ง ที่พบกลุ่มช้างสีดอสมบัติ อาศัย และหากิน นั้น 
มีความลาดชันสูงมาก จะทำให้ใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตมากขึ้นถึง  

ที ่ วันที่ 
ชุด
ที ่

กลุ่มช้าง  
บริเวณ 
(ห้วย) 

ระยะห่างจากปัจจัยผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ 
(เมตร) 

ชื่อผู้นำฝูง จำนวน 
(ตัว) 

ชุมชน พ้ืนที่
การเกษตร 

ที่ทำการฯ/
หน่วยพิทักษ์ฯ 

1 3-7 มิ.ย. 62 1 พังเพชรา 10 แม่
สะป้วด 

5,945 – 8,747 1,872 – 5,614 4,585 – 7,382 

2 3-7 มิ.ย. 62 2 สีดอสมบัติ  3 แม่ผึ้ง 3,160 – 8,747 5,615 – 9,357 5,502 – 9,489 

3 23-28 ก.ย. 62 3 พังนุ่น  3 แม่ยาว 3,160 – 6,844 3,744 – 5,614 3,668 – 4,585 

4 23-28 ก.ย. 62 4 สีดอสมบัติ 3 แม่ผึ้ง 3,160 – 5,021 5,615 – 9,357 5,501 – 8,343 

      ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ พบว่าบริเวณห้วยแม่สะป้วด ที่พบ           
ช้างกลุ่มพังเพชรา หากิน และอาศัยอยู่ไม่ห่างจากพ้ืนที่การเกษตรกรรมของชุมชน อาจจะทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยง ที่ช้าง

ไปรบกวน หรือสร้างผลกระทบได้ 
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7. สรุปผลการติดตามช้าง 
  7.2.1 การติดตามในเดือนมิถุนายน 2562 (ฤดูแล้ง) 
  1. ชุดติดตามชุดที ่ 1. พบช้างหากินอยู ่บริเวณห้วยสะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 10 ตัว 
ประกอบด้วย พังเพชรา พังหนึ่ง (อายุ 3 ปี ลูกพังเพชรรา) พังดารา พังลดา (อายุ 11 เดือนลูกพังดารา) พังปานดาว              
พังดาวเสาร์ (อายุ 4 เดือน ลูกพังปานดาว) พังดอกรัก พังกันยา พังวาเลนไทน์ พังดวงดาว ในช่วงเวลา 5 วัน 
  2. ชุดติดตามชุดที่ 2. พบช้างหากินอยู่บริเวณห้วยแม่ผึ ้ง  อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 3 ตัว 
ประกอบด้วย สีดอสมบัติ พังทีน่า พลายโตเน่ (อายุ 1 ปี ลูกพังทีน่า) ในช่วงเวลา 5 วัน 
  7.2.2 การติดตามในเดือนกันยายน 2562 (ฤดูฝน) 
  1. ชุดติดตามชุดที่ 3. พบช้างหากินอยู่บริเวณห้วยห้วยแม่ปอน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวน 3 ตัว 
ประอบด้วย พังนุ่น พังฝ้าย (อายุ 8 เดือน ลูกพังนุ่น) พังคำดี ในช่วงเวลา 5 วัน 
  2. ชุดติดตามชุดที่ 4. พบช้างหากินอยู ่บริเวณห้วยแม่ผึ ้ง  อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 3 ตัว 
ประกอบด้วย สีดอสมบัติ พังทีน่า พลายโตเน่ (อายุ 1 ปี ลูกพังทีน่า) ในช่วงเวลา 5 วัน 
  

ที ่ วันที่ ชุด 
กลุ่มช้าง 

ชื่อผู้นำฝูง จำนวน (ตัว) 
1 3-7 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 1 พังเพชรา ฯ 10 
2 3-7 มิถุนายน 2562 ชุดที่ 2 สีดอสมบัติ ฯ 3 
3 23-28 กันยายน 2562 ชุดที่ 3 พังนุ่น ฯ 3 
4 23-28 กันยายน 2562 ชุดที่ 4 สีดอสมบัติ ฯ 3 

ตาราง 4 ข้อมูลการติดตามช้าง ช่วงเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 2562 
 7.3 พฤติกรรมช้าง 
 จากการติดตามพฤติกรรมช้างพบว่า 1.) ช้างหากินไม่ห่างจากลำห้วย หรือแหล่งน้ำ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่
ต ้องการน้ำในปริมาณมากต่อวัน 2.) พบว่ากลุ ่มช้างสีดอสมบัติ (จำนวน 3 ตัว) หากิน และอาศัยอยู ่บริเวณ                
ลำห้วยแม่ผ ึ ้ง ทั ้ง 2 ช ่วงเวลาของการติดตาม แสดงได้ว ่า ห้วยแม่ผ ึ ้งเป็นที ่อยู ่อาศัย กินของช้างกล ุ ่มนี้                        
3.) ช้างใช้ประโยชน์โป่งดิน และ 4.) ช้างแต่ละกลุ่มมีลูกช้างอยู่ในโขลง อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางหากินใน
ระยะไกลได ้
  7.4 ประชากรช้าง 
 จำนวนช้างที่ปล่อยอย่างอิสระในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ทั้งหมดจำนวน 29 ตัว/เชือก ในการ
ติดตามพบช้าง จำนวน 2 ช่วงเวลา 1.) ช่วงวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 พบช้างจำนวน 13 ตัว/เชือก คิดเป็นร้อยละ 
44.87 และ 2.) ช่วงวันที่ 23-28 กันยายน 2562 พบช้างจำนวน 6 ตัว/เชือก คิดเป็นร้อยละ 20.69 
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สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

 จากการศึกษาพบว่าข้อมูลการศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยและติดตามพฤติกรรมช้าง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
ดอยผาเมือง 1.) ช้างมีการจับกลุ่ม ทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มนั้น มีพ้ืนที่อยู่อาศัย และหากินตาม 2 ข้างลำห้วย หรือ
แหล่งน้ำ ในรูปแบบใช้พื้นที ่เดิมซ้ำ ๆ สาเหตุอาจจะเกิดจาก บริเวณลำห้ วยอื่นๆ ไม่มีแหล่งน้ำ และอาหารให้ช้าง          
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ  2.)  บริเวณที่ช้างใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อยู่ห่างจากระยะปัจจัยต่างๆ  3.)  มีช้างกลุ่ม
พังเพชรา ที่อาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,872 เมตร จึงควรพิจารณาพัฒนาศักยภาพที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการดำรงชีพของช้าง ในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงที่ช้างจะไปรบกวนชาวบ้าน 
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การวิเคราะห์พื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก กรณีศึกษาอ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
Analysis of Monotonous Flood Areas: A Case Study of Wang Thong District,  

Phitsanulok Province 
ไกรวี อ่อนล้อม1*, นครินทร์ ชัยแก้ว2* 

Kraivee Onlom1*, Nakarin Chaikaew2* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก กรณีศึกษาอ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดน้้าท่วม และ 2) เพ่ือประเมินการใช้
ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่น้้าท่วมในอดีต โดยประเมินจากข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วมและ
ข้อมูลปริมาณน้้าฝน จากอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่น้้าท่วมในพ้ืนที่ศึกษา
โดยวิเคราะห์จากปริมาณน้้าฝนรายเดือน ช่วงฤดูฝน +1 ก่อนและหลังฤดูฝน มีพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ย
เท่ากับ 2.36 2.79 2.49 2.91 3.43 3.26 3.82 2.18 และ 3.02 เมตร ตามล้าดับ ช่วงปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่น้้าท่วม
มากที่สุด โดยน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เท่ากับ 5.957 
194.553 1.837 5.942 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ เนื่องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา ท้าให้เกิดปริมาณ
น้้าฝนมากกว่าปกติ และปี พ.ศ. 2558 มีพ้ืนที่น้้าท่วมน้อยที่สุด โดยในพ้ืนที่ศึกษาไม่พบพ้ืนที่น้้าท่วม เนื่องจาก
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ท้าให้ประเทศไทยเข้าสู่ภัยแล้งรุนแรง 
ค้าส้าคัญ: พ้ืนทีน่้้าท่วม, ปรากฏการณ์ลานีญา, ปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 

Abstract 
The study of analysis of monotonous flood areas A case study of Wang Thong District 

Phitsanulok Province. The objectives of the study are to 1) to apply geographic information system 
to analyze factors affecting flooding and 2)  to assess land use level 1 that has been affected in 
the flooded area in the past. By evaluating the data of the extent of flood areas and the amount 
of rainfall From the past from the years 2007 - 2016, the results of the study showed that Flooded 
areas in the study area analyzed by monthly rainfall during the rainy season +1 before and after 
the rainy season The flooded area has the average height equal to 2.36 2.79 2.49 2.91 3.43 3.26 
3.82 2.18 and 3.02 meters, respectively.  During the year 2011, the area has the highest flooding. 
By flooding the built-up area, agricultural areas, forest area, miscellaneous area equal to 5. 957 
194. 553 1. 837 and 5. 942 square kilometers respectively.  Due to the impact of the La Niña 
phenomenon Causing more rainfall than usual and in 2015 the least flooding area.  In the study 
area, no flood areas were found. Because of the El Nino phenomenon Causing Thailand to enter 
a severe drought. 
Keywords: Flooded areas, La Niña phenomenon, El Niño phenome
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บทน้า 

 อุทกภัย และดินถล่ม เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ส้าคัญของจังหวัดพิษณุโลกเสมอมา โดยทั่วไปฤดูฝนใน
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าวหลายพ้ืนที่จะมีฝนตกหนักและ
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้้าไหลบ่าตามผิวดินมากกว่าปกติ ปริมาณน้้าที่มากขึ้นเข้าท่วมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ที่ไม่มีระบบระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิดปัญหาหลากหลายด้าน น้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วมขัง และ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยรวมถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 จังหวัดพิษณุโลกจัดท้าแผนการป้อมกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้เป็นกรอบก้าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (แผนบังคับใช้จังหวัดพิษณุโลก, 2561) [1] เพ่ือช่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์สาธารณภัย ตลอดจน
ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดน้้าท่วม ผู้ศึกษาจึงได้
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือน เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม (กรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก) ข้อมูลพ้ืนที่
น้้าท่วมอ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2550 – 2559 (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) ข้อมูลความสูงเชิงเลข และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 (ธงชัย สุธีรศึกดิ์ และคณะ, 2561) 
[2] ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Inverse Distance Weight : IDW (พรชัย เอกศิริพงษ์ และสุเพชร จิรขจรกุล, 
2557) [3] ให้ได้มาซึ่งผลลัพธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคคลที่สนใจน้าไปศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
น้้าท่วมได้อย่างเหมาะสม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดน้้าท่วม 
 2) เพ่ือประเมินการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่น้้าท่วม ยกเว้นพ้ืนที่ประเภท
แหล่งน้้า 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมข้อมูล 
 1.1 ก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษา อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,687.05 ตารางกิโลเมตร ประกอบ
ไปด้วย ต้าบลวังทอง ต้าบลบ้านกลาง ต้าบลแก่งโสภา ต้าบลวังนกแอ่น ต้าบลชัยนาม ต้าบลดินทอง ต้าบลวังพิกุล 
ต้าบลท่าหมื่นราม ต้าบลแม่ระกา ต้าบลหนองพระ และต้าบลพันชาลี 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 1.2 การรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดน้้าท่วม ดังนี้ 

(1) ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2559 (สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา
พิษณุโลก) [4] 

(2) ข้อมูลความสูงเชิงเลข เพ่ือวิเคราะห์ความสูงของพ้ืนที่ที่เกิดน้้าท่วมจากน้้าทะเลปานกลาง 
(3) ข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2559 เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่ที่น้้าท่วมซ้้าซากในเขต

พ้ืนที่ศึกษา (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) [5] 
(4) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 เพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้้าท่วมที่ส่งผลกระทบในพ้ืนที่ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสะสมเฉลี่ยของพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรม ArcGIS ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิค IDW ในการค้านวณปริมาณน้้าฝนจากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือทราบถึงข้อมูล
ปริมาณน้้าฝนในพื้นที่ระหว่างสถานี  
 2.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2550 – 
2559 โดยท้าการซ้อนทับข้อมูลระหว่างขอบเขตพ้ืนที่น้้าท่วมและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ปี พ.ศ. 
2550 จะทราบถึงพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมที่ผ่านมาหน่วยตารางเมตร 
 2.3 วิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนสะสมเฉลี่ยเพ่ือทราบถึงปริมาณน้้าฝนสะสมเฉลี่ยที่ก่อให้เกิดน้้าท่วม โดยใช้
ข้อมูลจากการค้านวณ IDW จากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยา 
 2.4 วิเคราะห์ความสูงเชิงเลขของพ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมที่ผ่านมา เพ่ือหาค่าเฉลี่ยความสูงจากระดับน้้าทะเลที่
ก่อให้เกิดน้้าท่วมได้ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิด 

ผลการทดลอง 
 ปริมาณน้้าฝนจากสถานีตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรวม เดือนพฤษภาคม มีปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 
173.229 – 225.104 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3) เดือนมิถุนายน มีปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 167.454 – 209.647 มิลลิเมตร 
(ภาพที่ 4) เดือนกรกฎาคม มีปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 165.184 – 205.667 มิลลิเมตร (ภาพที่ 5) เดือนสิงหาคม มี
ปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 182.696 – 268.905 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 6) เดือนกันยายน มีปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 190.43 – 
278.387 มิลลิเมตร (ภาพที่ 7) เดือนตุลาคม มีปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 100.484 – 184.988 มิลลิเมตร (ภาพที่ 8) 
 

   
  ภาพที่ 3 ปริมาณน้้าฝน เดือนพฤษภาคม   ภาพที่ 4 ปริมาณน้้าฝน เดือนมิถุนายน 

การก้าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษา 

ผู้ศึกษาได้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ทราบถึงผลกระทบที่เกิดตลอดระยะเวลา 10 ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559 

การก้าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 

ข้อมูลพื้นที่น้้าท่วมรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2559  
ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรวมรายเดือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2559 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 ปี พ.ศ. 2550 

การวิเคราะห์พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

- การวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนรายเดือน ณ ต้าแหน่งสถานี
ตรวจวัด โดยใช้เทคนิค IDW  
- วิเคราะห์พื้นที่น้้าท่วมโดยใช้ข้อมูลพื้นที่น้้าท่วมรายปี 
ซ้อนทับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1  
- วิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี ในพื้นที่ที่เกิดน้้าท่วม 

- วิเคราะห์พื้นที่ที่ถูกน้้าท่วมในแต่ละปีซ้อนทับข้อมูลความ
สูงเชิงเลข 
 

ผลการวิเคราะห์ 

- ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ช่วงฤดูฝน 
+1 เดือน ก่อนและหลังฤดูฝน 
- ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี ในพื้นที่ที่ถูก
น้้าท่วม 
- ข้อมูลความสูงเชิงเลขในพื้นที่ที่ถูกน้้าท่วม 
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  ภาพที่ 5 ปริมาณน้้าฝน เดือนกรกฎาคม   ภาพที่ 6 ปริมาณน้้าฝน เดือนสิงหาคม 

 

  
  ภาพที่ 7 ปริมาณน้้าฝน เดือนกันยายน   ภาพที่ 8 ปริมาณน้้าฝน เดือนตุลาคม 
 
 พ้ืนที่น้้าท่วมที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ได้ท่วมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 หลายพื้นท่ี โดย
ปี พ.ศ. 2550 น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 0.528 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรม
เท่ากับ 67.243 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.050 ตารางกิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด
เท่ากับ 2.554 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2551 น้้าท่วมพื้นที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 0.954 ตารางกิโลเมตร 
น้้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 57.287 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 0.237 ตารางกิโลเมตร และน้้า
ท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 2.655 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2552 น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 
0.080 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 34.730 ตารางกิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 
0.511 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2553 น้้าท่วมพื้นที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 3.132 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วม
พ้ืนที่เกษตรกรรมเท่ากับ 108.538 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.975 ตารางกิโลเมตร และน้้าท่วม
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 3.663 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2554 น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 5.957  
ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 194.553 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 1.837 ตาราง
กิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 5.942 ตารางกิโลเมตร (ปี พ.ศ. 2554 เกิดปรากฏการณ์ลานีญา ท้าให้
ปริมาณน้้าฝนมากกว่าปกติ ก่อให้เกิดพายุพัดถล่มในช่วงเวลาดังกล่าวหลายครั้ง ประกอบด้วยพายุโซนร้อนไหหม่า
พัดเข้าสู่ประเทศช่วงวันที่ 25 มิถุนายน พายุโซร้อนนกเตนพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม พายุโซน
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ร้อนไห่ถางพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันที่ 27 กันยายน พายุโซนร้อนเนสาดพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันที่ 3 ตุลาคม 
และพายุโซร้อนเนสาดพัดเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันที่ 5 ตุลาคม ส่งผลให้เกิดปริมาณน้้าสะสม) ปี พ.ศ. 2555 น้้า
ท่วมพื้นท่ีชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 0.289 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเท่ากับ 18.744 ตาราง
กิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.1865 ตารางกิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 0.121 ตาราง
กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2556 น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 0.452  ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่
เกษตรกรรมเท่ากับ 52.734 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.009 ตารางกิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 0.359 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2557 น้้าท่วมพื้นที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 0.184 ตาราง
กิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมเท่ากับ 19.382 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.117 ตาราง
กิโลเมตร และน้้าท่วมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 0.211 ตารางกิโลเมตร (ปี พ.ศ. 2558 เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ท้า
ให้ประเทศไทยเข้าสู่ภัยแล้งรุนแรง) ปี พ.ศ. 2559 น้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 1.705  ตาราง
กิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่เกษตรกรรมเท่ากับ 25.966 ตารางกิโลเมตร น้้าท่วมพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 0.337 ตาราง
กิโลเมตร และน้้าท่วมพื้นที่เบ็ดเตล็ดเท่ากับ 1.519 ตารางกิโลเมตร (ภาพท่ี 9) 

 
 ภาพที่ 9 พื้นที่ที่ถกูน้้าทว่มตามการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1 

พ้ืนที่น้้าท่วมในพ้ืนที่ศึกษาโดยวิเคราะห์จากปริมาณน้้าฝนรายเดือน ช่วงฤดูฝน +1 ก่อนและหลังฤดูฝน ปี 
พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 เมตร ปี พ.ศ. 2551 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ย
เท่ากับ 2.79 เมตร ปี พ.ศ. 2552 พื้นที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 เมตร ปี พ.ศ. 2553 พ้ืนที่ที่ถูกน้้า
ท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 เมตร ปี พ.ศ. 2554 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมตร ปี พ.ศ. 
2555 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 เมตร ปี พ.ศ. 2556 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 
3.82 เมตร ปี พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 เมตร ปี พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ที่ถูกน้้าท่วมมี
ความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 เมตร (ภาพท่ี 10) 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559

Urban 0.528 0.954 0.08 3.132 5.957 0.289 0.452 0.184 1.705

Agricultural 67.243 57.287 34.73 108.538 194.553 18.744 52.734 19.382 25.966

Forest 0.05 0.237 0 0.975 1.837 0.1865 0.009 0.117 0.337

Miscellaneous 2.554 2.655 0.511 3.663 5.942 0.121 0.359 0.211 1.519

0

50

100

150

200

ขน
าด

พื้น
ที่ที่

ถูก
น้้า

ท่ว
ม

(ต
าร

าง
กิโ

ลเ
มต

ร)

พื้นที่ที่ถูกน้้าท่วมตามการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

486



 
ภาพที่ 10 พื้นที่ทีถู่กน้้าทว่มรายป ี

ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมรายเดือนในพ้ืนที่ศึกษาที่ส่งผลต่อการเกิดน้้าท่วม ช่วงเดือนพฤษภาคม มีปริมาณ
น้้าฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 208.75 มิลลิเมตร เดือนมิถุนายน มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 187.88 มิลลิเมตร 
เดือนกรกฎาคม มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 181.42 มิลลิเมตร เดือนสิงหาคม มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสม
เท่ากับ 203.38 มิลลิเมตร เดือนกันยายน มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 222.14 มิลลิเมตร เดือนตุลาคม มี
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 144.17 มิลลิเมตร 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วมรายปีเป็นข้อมูลรวมทั้งปีจึงไม่สามารถเจาะจงถึงพ้ืนที่น้้าท่วมในแต่ละเดือนได้ ด้วย
ข้อมูลที่มีขอบเขตจ้ากัด ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝนสะสมเพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด รายเดือน
ช่วงฤดูฝนได้ถูกลดทอนความละเอียดในการวิเคราะห์ ท้าให้การจ้าแนกในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
สมบูรณ์ จึงควรรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่น้้าท่วมรายเดือนเพื่อให้ได้มาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายได้ 
 อย่างไรก็ดี การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น และมีข้อมูลจ้ากัดบางประการทางข้อมูล ซึ่งไม่
ครอบคลุมได้อย่างสมบูรณ์ และเนื่องจากเทคนิค IDW ในการประมาณค่าเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนจาก
สถานีกรมอุตุนิยมวิทยา ยังขาดข้อมูลบางปัจจัยที่เสริมความสมบูรณ์ถึงปริมาณความลึกของพ้ืนที่น้้าท่วมในพ้ืนที่
การศึกษา จึงท้าให้ผลของการศึกษาทราบถึงเพียงความสูงเชิงเลขเฉลี่ยที่ก่อให้เกิดน้้าท่วมได้ 
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รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของจุดความร้อนในจังหวัดพะเยา 

Spatial Distribution Pattern of Hotspot in Phayao Province 

ณัฏฐ์ชานนท์ แผลงสูงเนิน1, ศิริลักษณ์ พิมมะสาร2, นครินทร์ ชัยแก้ว3* 

Natchanon Plaengsungnoen1, Siriruk Pimmasarn2, Nakarin Chaikaew3* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการสถิติเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิง

พื้นที่ของจุดความร้อนในจังหวัดพะเยา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ต าแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) ของจังหวัด

พะเยา ช่วง 10 ปี (พ.ศ.2552-2561) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 1) วิธีการ

วิเคราะห์ระยะทางจุดข้างเคยีงที่สั้นที่สุด และ 2) การวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดความรอ้น เพื่อหารูปแบบการ

กระจายเชิงพื้นที่ของจุดความร้อน และน าเสนอพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาโดยใช้หลักการวิเคราะห์ความ

หนาแน่นเชิงพืน้ที่แบบเคอร์เนล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจายตัวของจุดความร้อนเชิงพืน้ที่เป็นรูปแบบเกาะ

กลุ่ม และการกระจายตัวของจุดความร้อนจะมีความหนาแน่นสูงบริเวณทิศตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต

พืน้ทีป่่าไม้ของต าบลขุนควรและต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง 

ค าส าคัญ: จดุความรอ้น, การกระจายเชิงพืน้ที่, พะเยา 

 

Abstract 

 The objective of this study is to study the spatial distribution pattern of hotspot in Phayao by using the 

spatial statistics. The study data is the number of hotspot in Phayao from 2009 to 2018. The study presents the 

result analysis with the Nearest Neighbor Index, Moran’s I and Kernel Density Estimation. The study finds the 

spatial distribution pattern of consumption is a clustered pattern. The hotspot is prevalent in the east of Phayao, 

especially in the forest areas of Khunkhuan sub-district and Phachangnoi sub-district, Pong District. 

Keywords: Hotspot, Spatial Distribution, Phayao 

บทน า 

ปัญหาการเผาในที่โล่งของพื้นที่เกษตร ไฟป่าและหมอกควันถือว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับต้นของจังหวัด

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปัญหาการปกคลุมของหมอกควันจากการเผาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในแง่สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [1] สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของ

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีก็คือ ปัญหาการเผาท าลายทรัพยากรธรรมชาติในช่วง

ฤดูแล้งของทุกปี พิจารณาจากการเกดิจุดความรอ้น (Hotspot) ที่กระจายให้เห็นทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน หาก

นับรวมจุดความรอ้นที่มีมากกว่า 20,000 จุด ทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ.2562 พืน้ที่

ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนรวมกันเท่ากับ 10,550 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของประเทศ 
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โดยเชียงรายเป็นจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดจ านวน 1,951 จุด รองลงมาได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน

ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา และ ล าพูน มีจ านวน 1,951 1,723 1,633 1,340 1,067 588 541 และ 326 จุด 

ตามล าดับ แต่หากพิจารณาจากมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการประกาศ

ช่วงวันห้ามเผาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ของทุกปี พบว่า เชียงราย และ พะเยา 2 จังหวัดที่มีอาณาเขต

ติดต่อกันเป็นจังหวัดอัตราการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนสะสมในช่วงวันห้ามเผาจากปี 2561 มากกว่า 1,000 % 

โดยมีจ านวนจุดความรอ้นสะสมเพิ่มขึน้จากเดิม 827 และ 404 จุด คดิเป็น 4,865 % และ 1,122 % ตามล าดับ [2] 

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่

เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะที่มีสภาพอากาศ

ปิด ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันในพืน้ที่เข้าขั้นวิกฤตในช่วงเวลาห้ามเผาที่ผา่นมา จากผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ใน

เกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง [3] แม้ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายาม

แกป้ัญหาโดยก าหนดช่วงเวลาห้ามเผา ดับไฟป่า และควบคุมไม่ให้มีการเผา แต่วกิฤตไฟป่าและหมอกควันก็ยังทวี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากการเผาป่าและเศษวัชพืชเพื่อเตรียมเพาะปลูกมีจ านวนเพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่

ผ่านมามาก จึงท าให้การคาดการณ์ ป้องกัน และการควบคุมเป็นไปด้วยความยากล าบาก [4] 

จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมมี

ความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันในบริบทหรือเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีการบูรณา

การความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารจัดการและการตัดสินใจควบคุม ป้องกัน และการเฝ้าระวังสามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดนเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้เทคนิควิธีการสถิติเชิง

พื้นที่ (Spatial Statistics) เพื่ออธิบายปรากฎการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการเผา โดยการวิเคราะห์รูปแบบการกระจาย

เชิงพื้นที่และความชุกหรือความหนาแน่นของการเกิดจุดความร้อน ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการช้ีเป้าไปยัง

พื้นที่ที่มีปัญหาซ้ าซากและต่อเนื่อง [5] ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกัน คาดการณ์แนวโน้มการเกิดการ

เผา ควบคุม และเฝ้าระวังปัญหาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เช่น ปัญหาสุขภาพของ

ประชาชนที่อยู่ใกล้เขตพืน้ที่เสี่ยงที่มีความหนาแน่นของการเผาสูงในแต่ละปี  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การเตรยีมข้อมูล 

ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ต าแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) ของจังหวัดพะเยา ช่วง 10 ปี (พ.ศ.

2552-2561) จากภาพถา่ยดาวเทียมดาวเทียมระบบ MODIS จากระบบที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ Fire Information for 

Resource Management System (FIRMS) 3,645 จุด (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิเส้นเปรยีบเทียบจ านวนจุดความรอ้นในจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2552-2561 

 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.1 การวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพืน้ที่ของจุดความรอ้น   

2.1.1 วิธีการวิเคราะห์ระยะทางจุดข้างเคียงที่สั้นที่สุด (Nearest Neighbor Analysis: NNA) โดยจะ

พิจารณารูปแบบการกระจายจากคา่ดัชนีขา้งเคียงที่สั้นที่สุด (Nearest Neighbor Index: NNI) ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 

0 ถึง 2.14 หากค่าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความหนาแน่นจุดความร้อนเป็นรูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered 

Pattern) หากเข้าใกล้ 2.14 แสดงว่ามีรูปแบบความความหนาแน่นของจุดความรอ้นเป็นแบบกระจายตัว (Dispersed 

Pattern) และหากมีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าความหนาแน่นของจุดความร้อนเป็นการกระจายตัวแบบสุ่มหรือไม่มี

รูปแบบแน่นอน (Random Pattern) [6] 

2.2.2 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ใช้สถิติเชิงพื้นที่แบบ Moran’s I 

ซึ่งจะท าการพิจารณารูปแบบการกระจายของข้อมูลเชิงต าแหน่งร่วมกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะในการศึกษาครั้งนี้ก็

คือ ค่าส่องสว่างของอุณหภูมิของจุดความร้อน (Brightness) ค่าดัชนี Moran ที่ค านวณได้มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 

หากค่าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความหนาแน่นจุดความร้อนเป็นแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) หากเข้า

ใกล้ -1 แสดงว่ามีรูปแบบความความหนาแน่นของจุดความร้อนเป็นแบบกระจายตัว (Dispersed Pattern) และหาก

มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าความหนาแน่นของจุดความร้อนเป็นการกระจายตัวแบบสุ่มหรือไม่มีรูปแบบแน่นอน 

(Random Pattern) ก าหนดระดับนัยส าคัญของการทดสอบทางสถติิที่ 0.05  

2.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดความรอ้นต่อหน่วยพืน้ที่ โดยใช้วิธีการประมาณคา่ความหนาแน่น

เชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel Density Estimation) [8] โดยค านวณค่าความหนาแน่นของต าแหน่งจุดความร้อน

ร่วมกับค่าส่องสว่างของอุณหภูมิของจุดความร้อน (Brightness) โดยมีค่าประมาณ 278-319 องศาฟาเรนไฮต์ 

ก าหนดคา่รัศมีของการตรวจสอบข้อมูลเท่ากับ 6,327 เมตร (คา่เฉลี่ยระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างต าบล) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระยะทางจุดข้างเคยีงที่สั้นที่สุด 

Nearest neighbor analysis (NNA) และการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ใช้สถิติเชิง

พืน้ที่แบบ Moran’s I พบว่ารูปแบบการกระจายของจุดความรอ้นในจังหวัดพะเยาเป็นแบบเกาะกลุ่ม (Clustered 
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Pattern) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ในทุกๆ ปี  นั่นหมายถึงจุดเผาหรือจุดเกิดไฟจะมักเกิดเกาะกลุ่ม

เฉพาะพืน้ที่ใดที่หนึ่งของจังหวัดพะเยานั่นเอง (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์รปูแบบการกระจายเชิงพืน้ที่ของจุดความรอ้น จังหวดัพะเยา 

ป ี Moran’s I NNI รูปแบบการกระจายเชิงพืน้ที่ 

พ.ศ.2552 0.144** 0.645** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2553 0.170** 0.618** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2554 0.380** 0.675** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2555 0.196** 0.642** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern)) 

พ.ศ.2556 0.252** 0.596** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2557 0.099** 0.695** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2558 0.190** 0.666** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2559 0.117** 0.661** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2560 0.396** 0.700** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

พ.ศ.2561 0.149** 0.641** รูปแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Pattern) 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที ่0.01 

 

2. ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของจุดความร้อนสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศเชิง

พื้นที่หรือแผนที่เพื่อชี้ให้เห็นบริเวณที่เกิดจุดความร้อนหรือการเผาจ านวนมากหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิด

การเผาของจังหวัดพะเยาในลักษณะรูปแบบพื้นที่ผิวต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการกระจายของจุดความร้อน

ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 -2562 จ านวนทั้งสิ้น 3,645 จุด (ภาพที่ 2) พบว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาจะ

ปรากฎทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความลาดชันสูง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในเขตพื้นที่ของต าบลขุนควรและต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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                      2555                                                 2556                                               

2557 

ภาพที่ 2 ความหนาแน่นต่อหน่วยพืน้ที่ของจุดความรอ้นในจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2552-2561 

 

     
                      2558                                                 2559                                               

2560 

 
                                                      2561                                            2552-2561                                          

ภาพที่ 2 ความหนาแน่นต่อหน่วยพืน้ที่ของจุดความรอ้นในจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2552-2561 (ต่อ) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนโดยใช้วิธีการสถิติเชิงพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของจุด

ความร้อนในจังหวัดพะเยานั้นอยู่ในรูปแบบเกาะกลุ่มกระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรของ

จังหวัดในช่วงฤดูแล้ง มีระยะทางของการเกิดและความรุนแรงอยู่ใกล้ในบริเวณเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถติิ เนื่องจากการเกิดไฟบรเิวณพื้นที่ป่าไม้และภูเขา จังหวัดพะเยานั้นเป็นไปในลักษณะ ไฟที่ลุกลามไปตามผิว

ดินโดยอาศัยเชื้อเพลิงบนพื้นดินจึงท าให้เกิดการลุกลามได้ง่ายจากต้นก าเนิดไฟส่งผลให้จุดความร้อนที่สังเกต

ได้โดยดาวเทียมจึงอยู่ในบรเิวณและเวลาใกล้เคียงกัน [9,10] และเมื่อน าเสนอข้อมูลความหนาแน่นของการเกิด

จุดความร้อนจะแสดงให้เห็นชัดเจนได้ว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของจังหวัดพะเยา 

จะกระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่ป่าไม้และภูเขาของอ าเภอปง บริเวณด้านทิศตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะ
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บรเิวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง ที่ยากต่อการด าเนินการควบคุมและระงับการลุกลามของไฟ [11] จ าเป็นต้องมี

การด าเนินการป้องกันและควบคุมพืน้ที่ดังกล่าวกอ่นที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเผาเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่มีความชุกของจดุ

ความรอ้นสูงและเกิดซ้ าซากในทุกๆ ปี 

การศึกษานีเ้ป็นเพียงการศึกษาเบือ้งต้น ที่แสดงให้เห็นถงึลักษณะปรากฎการณพ์ืน้ฐานของการเกิดจุด

ความร้อนโดยการใช้เทคนิควิธีการสถิติเชิงพื้นที่ ในลักษณะของต าแหน่ง ขนาด รูปแบบการกระจาย ความ

หนาแน่นของจุดความร้อน ที่สามารถใช้เป็นแนวทางประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการเผาได้

เบื้องต้น ที่จะสามารถต่อยอดไปยังการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่าหรือ

จุดความร้อนในพื้นที่ที่มีความชุกหรือความหนาแน่นสูง ที่จะเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดความรู้ที่อ้างอิงได้ใน

เชิงวิชาการที่สามารถสร้างความตระหนักถึงปัญหาการเผาในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า และสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน ควบคุม ป้องกัน พืน้ที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาของจังหวัดพะเยาต่อไป 
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดศรีสะเกษ 
Applied Geographic Information System for drought risk areas assessment in Sisaket Province 

วิษณุ เรืองทอง1*, พงศ์พล ปลอดภัย1 , พรทิพย์ วิมลทรง2 
Wisanu Rueangthong1*, Pongpon Plodpai1, Pornthip Wimonsong2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทุกปี 
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนน้้าอุปโภค – บริโภค หรือขาดน้้าใช้เพื่อการท้า
การเกษตร และน้ามาสู่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาและมกีารประยุกต์ใช้ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดภัยแล้ง ศึกษาสภาพพื้นที่
และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดศรีสะเกษ และน้ามาวิเคราะห์และซ้อนทับปัจจัยทั้งหมด เพื่อ
แบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงภัย (Reclassify) โดยใช้เทคนิค Point Score Analysis: PSA ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลและส่งผลต่อการเกิดภัยแล้งในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด คือ ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง เมื่อ
ซ้อนทับข้อมูลปัจจัยทั้งหมดและแบ่งระดับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจงัหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
มากที่สุด 3 อ้าเภอ อยู่ที่ อ้าเภอยางชุมน้อย ศิลาลาด และเมืองจันทร์ รองลงมาคือ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง 3 อ้าเภอ 
คือ ไพรบึง ราศีไศล และรัตนะ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยที่สุด 3 อ้าเภอคือ โนนคูณ น้้าเกลี้ยง และกันทราลักษณ์  
ค าส าคัญ: ภัยแล้ง, พื้นที่เสี่ยงภัย, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

Abstract 
 This research is a study of drought in Sisaket province. Which is considered an area that 
has been severely affected every year, resulting in people in the area suffering such as lack of 
water for consumption or lack of water for agriculture and bring effect to the economy as a whole. 
The researcher therefore sees the problem and has applied GIS to help analyze the drought risk 
areas in Sisaket province with the objectives are 1) to study factors affecting drought in Si Sisaket 
province, 2) to assess drought risk areas, 3) to propose solutions to drought problems in Sisaket 
province. By using the collection of drought statistics and the factors that affect the drought in 
Sisaket province to classify the risk areas using Potential Surface Analysis: PSA. The results show 
that the most influential factor affecting drought in Sisaket province is average rainfall for the past 
10 years. When overlapping all factors and dividing the drought risk areas in Sisaket province. The 
study indicated that areas with the highest risk of drought in the first 3 districts are Yang Chum Noi, 
Sila Lat and Mueang Chan district. Followed by Phrai Bueng District, Zodiac, and Rattana district. 
The areas with the least drought risk in the first 3 districts are Non Koon Nam Kliang and Kantharalak. 
 Keywords: Drought, Risky Area and Geo-Informatics Technology 
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การศึกษาวธิีการตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Landsat 8): กรณศีึกษา
จังหวัดพะเยา 

Burn Area Detection Using Landsat 8 Imagery: A Case Study Of Phayao Province 
บุญญิสา แสงน้อย 1* และ สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 1** 

Bunyisa Saengnoy 1* and Sawarin Lerk-u-suke 1** 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาดัชนีข้อมูลภาพที่เหมาะสมส าหรับตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ในเขต

จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562 ด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 
(Landsat 8) ข้อมูลภาพเหล่านี้จะผ่านการท าอัตราส่วนช่วงคลื่น (Band Ratio) เพื่อสร้างดัชนีข้อมูลภาพแบบ 
อัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized Burn Ratio: NBR) อัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบ
นอร์มอลไลซ์แบบที่ 2 (Normalized Burned Ratio2: NBR2) ดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรด
กลาง (Mid-Infrared Burned Index: MIRBI) ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized 
Difference Vegetation Index: NDVI) ดัชนีพืชพรรณปรับแก้ค่าดิน (Soil-Adjusted Vegetation Index: 
SAVI) ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (Enhanced Vegetation Index: EVI) และดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่
มองเห็นได้ (Visible Atmospherically Resistant Index: VARI) หลังจากนั้นจึงท าการประเมินหาดัชนีที่
เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากระบบตรวจวัดโมดิส (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer: MODIS) ที่อยู่บนดาวเทียมเทอราและอควา (Terra/Aqua) เปรียบเทียบกับ
พื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริงจากการส ารวจภาคสนามโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยา (ทสจ. พะเยา) ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง (MIRBI) และดัชนี
พื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์แบบที่ 2 (NBR2) สามารถจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ได้ถูกต้องมากที่สุด ดัชนีพื้นที่
ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์ (NBR) ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) ดัชนีพืชพรรณ
ปรับแก้ค่าดิน (SAVI) ดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่มองเห็นได้ (VARI) และดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (EVI) 
ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: พื้นที่เผาไหม้, จุดความร้อน, แลนด์แซท 8, ดัชนีข้อมูลภาพ 

Abstract 
The objective of this research is to evaluate various band ratio methods for determine the 

optimum method to detect burned areas in Phayao province, between February to April in 2019. 
The methods consist of Normalized Burned Ratio (NBR), Normalized Burned Ratio 2 (NBR2), Mid-
Infrared Burned Index (MIRBI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil-Adjusted 
Vegetation Index (SAVI), Enhanced Vegetation Index (EVI) and the Visible Atmospherically Resistant 
Index (VARI). The performance evaluation of the methods using the comparison of the hotspot 
data from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensor on the Terra and 
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Aqua satellites and the actual burned area from field survey, derived from the Phayao Provincial 
Offices for Natural Resources and Environment. According to the results, Mid-Infrared Burned Index 
(MIRBI) and the Normalized Burned Ratio 2 (NBR2) showed high accuracy, while Normalized Burned 
Ratio (NBR), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI), 
Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) revealed the 
low accuracy. Thus, MIRBI  and NBR2 can be good method for detecting burned area of the study 
area.  
Keywords: Burn area, Hotspot, Landsat 8, Index image 
บทน า 

ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยที่รบกวนสมดุลของ
ระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืช ดิน น้ า สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ยุทธศาสตร์/มาตรการ
แก้ไขปัญหาไฟป่า, 2561) [1] ไฟป่ามักจะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่า
สน และสวนป่า สาเหตุของการเกิดไฟป่าเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์  (พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์, 2558) [2] 
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา, 2561) [3] การวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินหาดัชนีข้อมูลภาพที่เหมาะสม
ส าหรับตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ในเขตจังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562 เพื่อ
สนับสนุนการวางแผนอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และบริหารจัดการไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ าซากในทุกปี และสนับสนุนการ
วางแผนเพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควันต่อไป 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินหาดัชนีข้อมูลภาพที่
เหมาะสมส าหรับตรวจหาพ้ืนที่เผาไหม้ในเขตจังหวัดพะเยา โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาได้ดังนี ้
 1. การรวบรวมข้อมูล 
  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดท าให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูล แหล่งที่มา 
1. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
2. ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
3. ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 

4. ข้อมูลจุดเผาไหม ้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยา 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เป็นการน าข้อมูลภาพดาวเทียมมาท าการวิเคราะห์หาอัตราส่วนช่วงคลื่นดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ จากงานวิจัยของ (E.Roteta.et.al.,2561) [4] และ (Emilio Chuvieco.et.al.,2561) [5] 
ซึ่งมีสมการที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ดังสมการที่ 1 ถึง สมการที่ 7 ดังนี ้

𝑁𝐵𝑅 =
(𝑁𝐼𝑅−𝑆𝑊𝐼𝑅𝐿)

(𝑁𝐼𝑅+𝑆𝑊𝐼𝑅𝐿)
                                            สมการ (1) 

เมื่อ   NBR  คือ ดัชนีอัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์  
        NIR  คือ ค่าการสะทอ้นในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 

                   SWIRL  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 2.2 µm 

𝑁𝐵𝑅2 =
(𝑆𝑊𝐼𝑅𝑆−𝑆𝑊𝐼𝑅𝐿)

(𝑆𝑊𝐼𝑅𝑆+𝑆𝑊𝐼𝑅𝐿)
                                      สมการ (2) 

เมื่อ   NBR2  คือ ดัชนีอัตราส่วนพ้ืนที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์แบบที่  
        SWIRS  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 1.6 µm 
        SWIRL  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 2.2 µm 

𝑀𝐼𝑅𝐵𝐼 = 10 ∗ 𝑆𝑊𝐼𝑅𝐿 − 9.8 ∗ 𝑆𝑊𝐼𝑅𝑆 + 2                สมการ (3) 
เมื่อ   MIRBI  คือ ดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง 

        SWIRS  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 1.6 µm 
        SWIRL  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 2.2 µm 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷)
                                             สมการ (4) 

เมื่อ   NDVI  คือ ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ 
        RED  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง  
        NIR   คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝐿
(1 + 𝐿)                                สมการ (5) 

  เมื่อ   SAVI  คือ ดัชนีพืชพรรณปรับแก้ค่าดิน 
        RED  คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง 
        NIR   คือ ค่าสะท้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 
         L     คือ ค่าการปกคลุมของพืช  

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+(𝐶1×𝑅𝐸𝐷−𝐶2×𝐵𝐿𝑈𝐸)+𝐿
                                สมการ (6) 

  เมื่อ   EVI      คือ ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
       BLUE   คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นสีน้ าเงิน 

                            RED     คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง 
                             G       คือ ค่าระดับของพลังงาน (Grain Factor)  
          L        คือ ค่าปรับแก้ส าหรับดิน  
                            C1, C2  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ส าหรับค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศ  
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𝑉𝐴𝑅𝐼 =
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑅𝐸𝐷

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑅𝐸𝐷−𝐵𝐿𝑈𝐸
                                  สมการ (7) 

  เมือ่   VARI    คือ ดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่มองเห็นได ้
        BLUE   คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นสีน้ าเงิน 
        GREEN  คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นสีเขียว  
        RED     คือ ค่าการสะท้อนในช่วงคลื่นสีแดง              

 จากนั้นน าดัชนีข้อมูลภาพที่ ได้มาท าการจ าแนกพื้นที่ เผาไหม้  โดยใช้ค่ าขีดแบ่ ง 
(Thresholding) จากการใช้ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากระบบตรวจวัดโมดิส (MODIS) ที่ความเชื่อมั่น 
(Confidence) 60% ขึ้นไปมาใช้เป็นตัวแทนจุดพื้นที่เผาไหม้ โดยอาศัยการค านวณทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) มาก าหนดค่าขีดแบ่ง หลังจากนั้นจึงท าการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีข้อมูลภาพและท าการประเมิน
หาค่าความถูกต้องของการจ าแนกแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ โดยอาศัยพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริงจากการส าร วจ
ภาคสนามโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา (ทสจ. พะเยา) ขั้นตอนการ
ด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1 ดังนี ้

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ค่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ของแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ แสดงดังตารางที่ 2 ถึง ตารางที่  8 
และพื้นที่เผาไหม้ที่จ าแนกจากค่าขีดแบ่งของแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ แสดงดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 8 ดังนี ้
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (Band Ratio) 

             (Thresholding) 

                            

                      

                             

                    

(   .      ) 

         8 (Landsat 8) 

                  

             (MODIS) 

                               

              

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

500



   
 

   
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีอัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้
แบบนอร์มอลไลซ์ (NBR) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 NBR -0.03 0.18 0.38 0.14 

23/2/2562 NBR 0.03 0.12 0.37 0.09 

11/3/2562 NBR -0.01 0.13 0.29 0.09 

12/4/2562 NBR 0.01 0.24 0.42 0.10 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 2 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีอัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์
มอลไลซ์ (NBR) (ก) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) 
วันที ่12 เมษายน 2562 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีอัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้
แบบนอร์มอลไลซ์แบบที่ 2 (NBR2) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 NBR2 0.07 0.13 0.18 0.04 

23/2/2562 NBR2 0.07 0.12 0.19 0.04 

11/3/2562 NBR2 0.04 0.11 0.17 0.04 

12/4/2562 NBR2 0.05 0.15 0.23 0.04 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 3 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีอัตราส่วนพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์
มอลไลซ์แบบที่ 2 (NBR2) (ก) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 
2562 (ง) วันที ่12 เมษายน 2562 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีพื้นที่เผาไหม้ช่วงคลื่น
อินฟราเรดกลาง (MIRBI) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 MIRBI -35689.41 -24332.66 -12627.80 7946.90 

23/2/2562 MIRBI -36983.00 -26275.60 -12196.60 8983.93 

11/3/2562 MIRBI -46518.61 -23776.76 -6325.20 8909.75 

12/4/2562 MIRBI -50820.20 -31548.87 -8888.80 8360.81 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 4 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีพื้นที่เผาไหม้ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง 
(MIRBI) (ก) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) วันที่ 12 
เมษายน 2562 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบ
นอร์มอลไลซ์ (NDVI) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 NDVI 0.11 0.24 0.41 0.09 

23/2/2562 NDVI 0.08 0.17 0.39 0.08 

11/3/2562 NDVI 0.10 0.19 0.30 0.06 

12/4/2562 NDVI 0.07 0.18 0.33 0.06 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 5 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอล
ไลซ์ (NDVI) (ก) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) วันที่ 
12 เมษายน 2562 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีพืชพรรณปรับแก้ค่าดิน 
(SAVI) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 SAVI 0.16 0.37 0.62 0.14 

23/2/2562 SAVI 0.12 0.26 0.59 0.12 

11/3/2562 SAVI 0.14 0.29 0.45 0.09 

12/4/2562 SAVI 0.10 0.27 0.50 0.09 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 6 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีพืชพรรณปรับแก้ค่าดิน (SAVI) (ก) 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) วันที่ 12 เมษายน 
2562 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

505



   
 

   
 

ตารางที่ 7 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (EVI) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 EVI -4.99 -1.25 0.42 1.39 

23/2/2562 EVI -5.99 -0.36 0.75 1.56 

11/3/2562 EVI -4.16 0.77 46.89 7.37 

12/4/2562 EVI -1.00 0.23 0.78 0.36 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 7 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (EVI) (ก) วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) วันที ่12 เมษายน 2562 
  

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

506



   
 

   
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าทางสถิติเพื่อใช้ในการก าหนดค่าขีดแบ่งพื้นที่เผาไหม้ของดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่
มองเห็นได้ (VARI) 

Date Index Min Mean Max Standard Deviation 

7/2/2562 VARI -0.02 0.05 0.14 0.05 

23/2/2562 VARI -0.01 0.04 0.10 0.03 

11/3/2562 VARI -0.06 0.04 0.11 0.04 

12/4/2562 VARI 0.00 0.09 0.15 0.03 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 8 แสดงผลการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้จากการใช้ค่าขีดแบ่งของดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่มองเห็น
ได้ (VARI) (ก) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ข) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (ค) วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ง) วันที ่12 
เมษายน 2562 
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 3. การประเมินผลความถูกต้องของการจ าแนกพ้ืนที่เผาไหม ้
 การประเมินความถูกต้องของพื้นที่เผาไหม้ โดยใช้พื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริงจากการส ารวจ

ภาคสนาม (ทสจ. พะเยา) เปรียบเทียบกับพื้นที่เผาไหม้ที่จ าแนกไดจ้ากดัชนีข้อมูลภาพโดยพิจารณาจ านวนจุดที่
จ าแนกได้ถูกต้องแล้วท าการเรียงล าดับดัชนีข้อมูลภาพที่ถูกต้องมากที่สุดไปยังดัชนีข้อมูลภาพที่ถูกต้องน้อยที่สุด 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการประเมินความถูกต้องของการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ของแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 9 และภาพที่ 9 ถึง ภาพที่ 10 ดังนี ้
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนจุดพื้นที่เผาไหม้ที่จ าแนกได้ถูกต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลจุดพื้นที่เผาไหม้จริงจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา (ทสจ. พะเยา) ของแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ 

ดัชนี
ข้อมูลภาพ 

ข้อมูลภาพ 
(7/2/2562) 

ข้อมูลภาพ 
(23/2/2562) 

ข้อมูลภาพ 
(11/3/2562) 

ข้อมูลภาพ 
(12/4/2562) 

เปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้อง 

MIRBI 4/4 9/11 28/31 18/18 92.19 

NBR2 4/4 11/11 31/31 13/18 92.19 

NBR 4/4 11/11 31/31 12/18 90.63 

NDVI 4/4 11/11 31/31 6/18 81.25 

VARI 0/4 8/11 31/31 12/18 79.69 

SAVI 4/4 11/11 20/31 6/18 64.07 

EVI 0/4 11/11 3/31 18/18 50.00 
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ภาพที่ 9 จ านวนจุดพื้นที่เผาไหม้ที่จ าแนกได้ถูกต้องของแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ 
 
 
 

ภาพที่ 10 ร้อยละความถูกต้องของการจ าแนกแต่ละดัชนีข้อมูลภาพ 
 ผลการประเมินความถูกต้องส าหรับตรวจหาพื้นที่เผาไหม้ในเขตจังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562 ด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Landsat 8) ร่วมกับข้อมูลจุดความร้อน
จากระบบตรวจวัดโมดิส  (MODIS) และข้อมูลจุดเผาไหม้จากการส ารวจภาคสนามโดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา (ทศจ.พะเยา) พบว่าข้อมูลภาพดัชนีได้ถูกต้องมากที่สุด คือ 
ดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง (MIRBI) และดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์แบบที่ 2 
(NBR2) สามารถจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ได้ถูกต้องมากที่สุด ร้อยละ 92.19 ส่วนดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอล
ไลซ์ (NBR) ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ (NDVI) ดัชนีการต้านทานชั้นบรรยากาศที่มองเห็น
ได้ (VARI) ดัชนีพืชพรรณปรับแก้ค่าดิน (SAVI) และดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (EVI) สามารถจ าแนกพื้นที่เผาไหม้
ได้ถูกต้องร้อยละ 90.63, 81.25, 79.69, 64.07 และ 50.00 ตามล าดับ  
 
สรุปผลการศึกษา 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลภาพที่ใช้ค่าขีดแบ่งในการจ าแนกพื้นที่เผาไหม้ (ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4) พบว่า
ดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง (MIRBI) มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ตรวจหาพื้นที่
เผาไหม้มากกว่าดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์แบบที่ 2 (NBR2) เนื่องจากพื้นที่เผาไหม้ที่จ าแนกได้
สอดคล้องกับจ านวนจุดความร้อนที่บันทึกได้จากระบบตรวจวัดโมดิส (MODIS) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
E.Roteta.et.al.(2561) [6] ที่กล่าวไว้ว่าดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง (MIRBI) มีความ
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เหมาะสมส าหรับการตรวจหาพื้นที่เผาไหม้มากกว่าดัชนีแบบอื่นที่ใช้ในการทดลอง (EVI, NDVI, GAMI, BAI, 
SAVI, BAIM, NBR, MIRBI, และ NBR2) 
 อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนจุดความร้อนที่ได้จากการส ารวจภาคสนามที่มีการ
ส ารวจเฉพาะบริเวณพื้นที่เขตอุทยานและพื้นที่สงวนในความรับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา (ทศจ.พะเยา) เท่านั้น หากมีข้อมูลพื้นที่เผาไหม้จากแหล่งข้อมูลอื่นในช่วงเวลา
เดียวกันอาจท าให้สามารถจ าแนกความแตกต่างและความถูกต้องของการจ าแนกพ้ืนที่เผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้น 
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การศึกษาผลกระทบของการเกิดจุดความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืชพรรณแบบหลายช่วงเวลา 

ในพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพะเยา 

Study of the effect of hotspot on changes in vegetation index multitemporal in the 
forest area in Phayao province 

ทักษพร ปัญญาคม1, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข1* 

Taksaporn Panyakom1, Sawarin Lerk-u-suke1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืชพรรณระหว่างปี
พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 และจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดพะเยา โดยอาศัย
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Landsat-8) และข้อมูลจุดความร้อน จากดาวเทียมเทอร์ราและอควา 
(Terra/Aqua) ระบบตรวจวัดโมดิส (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer : MODIS) โดย
เลือกจุดความร้อน (Hotspot) ที่มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละช่วงเวลาที่มี
การตรวจวัด ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ในพื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัดพะเยาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนจุดความร้อนที่ตรวจวัดได้
จากระบบโมดิส (MODIS) มีแนวโน้มลดลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: CC) 
เท่ากับ -0.70 จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าจำนวนจุดความร้อนมีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีพืชพรรณ
ความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) อย่างสูงในทิศทางแปรผกผันกัน  

คำสำคัญ: จุดความร้อน (Hotspot), Landsat-8, ดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) 

Abstract 

  This research aims to find an association between the changes of vegetation index and 
the number of occurred hotspots in forest area in Phayao province from 2014 to 2018. Landsat-8 
satellite imageries and hotspot data from Terra/Aqua satellite MODIS are used in the study. The 
hotspot data with more than 70% confidence level are applied to the statistical computation. 
The result shows that the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) tends to increase while, 
the number of detected hotspots tends to decrease continuously. the correlation coefficient (CC) 
of the hotspot and the NDVI is -0.70. It can be concluded that number of hotspots and the NDVI 
value in forest area in Phayao province from 2014 to 2018 have a strong negative  relationship. 

Keyword: Landsat-8, Hotspot, Normalized difference vegetation index (NDVI) 
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บทนำ 

 ไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายพื้นที่ป่าไม้อย่างรวดเร็วและทำลายความสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ และยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและภัย
แล้งตามมาอีกด้วย ซึ่งการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่มักจะมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การ
หาของป่า การล่าสัตว์ หรือการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร และเกิดจากธรรมชาติเป็นส่วนน้อย ประเทศ
ไทยมักเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพราะในช่วงฤดูร้อนพวกวัชพืชในป่าหรือการผลัดใบของ
ต้นไม้ ใบไม้จะแห้งและติดไฟง่าย จึงเกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2549) 

 จากการตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบโมดิส (MODIS) ในจังหวัดพะเยา ปีพ.ศ. 2562 
พบว่ามีจุดความร้อนสะสม 541 จุด และมีพื้นที่เผาไหม้ประมาณ 257,793 ไร่ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , 2562) เนื่องจากจังหวัดพะเยามีพื้นที่ป่าเป็น
ส่วนใหญ่และมีสาเหตุมาจากการเผา การหาของป่า และการล่าสัตว์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือ
ทรัพยากรป่าไม้ คือ ทำลายต้นไม้ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลง ความชื้นในดินถูกทำลาย และทำให้เกิดโรคพืชระบาดกับต้นไม้ได้ง่ายขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) และค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์
แมลไลซ์ (Normalized Difference Vegetation Index : NDVI) ในพื้นที่ป่าไม้จังหวัดพะเยา ระหว่างปี พ.ศ. 
2557 ถึงพ.ศ. 2561 โดยอาศัยข้อมูลแบบหลายช่วงเวลาเพ่ือสนับสนุนการวางแผนฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าไม้และการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้และปัญหาหมอกควันในจังหวัดพะเยา 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากแหล่ง ๆ 
เพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลเชิงพื้นที ่ แหล่งที่มา 

1. ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 

2. ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทแปด (Landsat-8) https://earthexplorer.usgs.gov/ 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม ้ กรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทแปด (Landsat-8) ที่ได้รับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลเชิงรังสี (Radiometric) และเชิงเรขาคณิต (Geometric) แล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณความ
ต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ในขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ดังภาพที่ 1 โดยมีรูปแบบสมการการคำนวณดังสมการที่ 
1 ดังนี้ 

     NDVI =  
NIR−R

NIR+R
      (สมการที่ 1) 

เมื่อ    NDVI คือ ค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์  

 NIR คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 

   R คือ ค่าสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดง 

 
ภาพที ่1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ในจังหวัดพะเยา 

 จากนั้นนำค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ที่ได้มาวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลง 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ของแต่ละเดือนมาวิเคราะห์และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ตามช่วงเวลา
ระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 และหลังจากนั้นนำข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) มาทำการคัดเลือกจุด
ความร้อนที่มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละช่วงเวลาที่มีการตรวจวัดข้อมูลตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 2 แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบ
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นอร์แมลไลซ์ (NDVI) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: CC) โดยมีรูปแบบสมการ
การคำนวณดังสมการที่ 2 ดังนี้ และมีข้ันตอนการศึกษาดังภาพที่ 3 ดังนี้ 

    𝑟𝑥𝑦 =  
∑ [(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)]𝑛

𝑖=1

∑ [(𝑥𝑖−�̅�)2(𝑦𝑖−�̅�)2]𝑛
𝑖=1

      สมการ (2) 

โดยที่  𝑟𝑥𝑦   คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖   คือ ค่าตัวแปร x และ y 

  �̅�, �̅�    คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปร x และ y 

  n  คือ จำนวนตัวแปรทั้ง 2 ค่า 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 

 

ภาพที่ 2 แสดงจำนวนจุดความร้อนในจังหวัดพะเยา (ก) ปีพ.ศ. 2557 (ข) ปีพ.ศ. 2558 (ค) ปีพ.ศ. 2559  

(ง) ปีพ.ศ. 2560 (จ) ปีพ.ศ. 2561 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการศึกษา 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทแปด (Landsat-8) ระหว่างปี
พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงผลของค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized 
Difference Vegetation Index : NDVI) ดังภาพที ่4 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงแนวโน้มสถิติของค่าดัชนีพืชพรรณ ระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 
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 ค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 
2557 ถึงพ.ศ. 2561 ในจังหวัดพะเยา พบว่ามีค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ปี เท่ากับ 0.312 โดยกราฟของค่าดัชนีพืชพรรณมี
แนวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังภาพที่ 4 และมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์แมล
ไลซ์ (NDVI) ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังภาพที่ 5 ดังนี้ 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) 

 

ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ตาม
ช่วงเวลา (ก) ปีพ.ศ. 2557 (ข) ปีพ.ศ. 2558 (ค) ปีพ.ศ. 2559 (ง) ปีพ.ศ. 2560 (จ) ปีพ.ศ. 2561 

 จากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ที่ได้จากระบบตรวจวัดโมดิส (MODIS) บริเวณจังหวัดพะเยา
ระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจุดความร้อนที่มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) มากกว่าร้อย
ละ 70 แล้วนำมาทำการสร้างเส้นแนวโน้มโดยอาศัยสมการเชิงเส้นตรงจะได้ผลดังแสดงในภาพที่ 6 ดังนี้ 
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ภาพที่ 6 แสดงแนวโน้มของจำนวนจุดความร้อนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 ในจังหวัดพะเยา 

 ผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference 
Vegetation Index : NDVI) ในพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดพะเยาระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ. 2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ส่วนจำนวนจุดความร้อนที่ตรวจวัดได้จากระบบโมดิส (MODIS) มีแนวโน้มลดลง และจากผลการศึกษา
ดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าจำนวนจุดความร้อนมีผลต่อค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ใน
ทิศทางแปรผกผันกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.70 ดังภาพที่ 8 และ 9 

 
ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดความร้อนและค่าดัชนีพืชพรรณ  
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ภาพที่ 9 ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดความร้อนและค่าดัชนีพืชพรรณ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหข์้อมูลค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ร่วมกับข้อมูลจำนวน
จุดความร้อนที่ตรวจวัดได้จากระบบโมดิส (MODIS) ในพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดพะเยาระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึง
พ.ศ.2561 พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก
ปีส่วนจำนวนจุดความร้อนนั้นมีแนวโน้มลดลงทุกปี อาจกล่าวได้ว่า ความสมบูรณ์ของพืชพรรณเมื่อพิจารณา
จากดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) จะเพ่ิมสูงขึ้นหากจำนวนจุดความร้อนในพ้ืนที่ป่าไม้
มีปริมาณลดลง จากผลการวิจัยสามารถยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดความร้อนที่
เกิดขึ้นในพื้นที่และความสมบูณ์เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณความแตกต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืชพรรณรวมถึงประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนฟ้ืนฟ ูอนุรักษแ์ละบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ สำหรับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในจังหวัด
พะเยาต่อไป 

 อย่างไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดบางประการ คือ บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมได้เนื่องจากมีเมฆปกคลุมพ้ืนที่ป่าไม้เกือบทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลภาพดังกล่าวมาใช้ในการ
คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผลจากการวิเคราะห์ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงในทุก
ฤดูกาลและพฤติกรรมของพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2549). บันทึกยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า 2549. 
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 Forestfire2561.pdf 
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การคาดการณ์พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังในอ าเภอเชียงค าโดยใชแ้บบจ าลองซีเอ-มาคอฟ 
Cassava Planting Areas Forecasting in Chiang Kham District using CA-Markov Model 

วิภพ แพงวังทอง1*, วุฒิชัย นิธิไพบูลย์1  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2552 2555 

และ 2558 และคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2564 โดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟในอ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา ผลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่เพาะปลูกมัน
ส าปะหลังในปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 583 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนในปี พ.ศ.2555 พ้ืนที่
เพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นเป็น 705 ไร่ ในขณะที่ปี พ.ศ.2558 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วเป็น 1,424 ไร่ ท้ายสุดเมื่อท าการคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2564 พบว่าพ้ืนที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องเป็น 1,657 ไร่  
ความส าคัญ: แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ, การคาดการณ์, พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง 

 
Abstract  

 The objectives of this research are to study the land use change in 2009, 2012 and 
2015 and forecast the cassava planting areas in 2021 using CA-Markov model in Chiang Kham 
District, Phayao Province.  The results of land use change analysis showed that the cassava 
planting areas of 2009 were 583 rais or 0.12% of study area. In 2012, the cassava planting areas 
have slightly increased with 705 rais while in 2015, the cassava planting areas have rapidly 
increased with 1,424 rais. Finally, forecasting cassava plantation areas in 2021 show the increase 
of the areas continuously with 1,657 rais. 
Keyword: CA-Markov Model, Forecasting, Cassava Planting Area 
 
บทน า 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อประชากรโลกทางด้านอาหาร ส าหรับประเทศไทยมันส าปะหลัง
เป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญและมีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุดในโลก ดังนั้นมันส าปะหลังจึงเป็นพืชที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ [1]   
 นับจากอดีต ปี พ.ศ.2552 จนถึง พ.ศ.2558 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดพะเยามีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้นจากการส ารวจและสืบค้นพบว่ามีราคารับซื้อเพ่ิมขึ้นและมีการส่งเสริมจากเกษตรอ าเภอ เนื่องจาก
เป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย อีกทั้งดูแลง่ายจึงท าให้มีจ านวนเกษตรกรที่สนใจปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่
ของอ าเภอภูกามยาว และอ าเภอเชียงค า[2] 
 ถึงแม้ว่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมรวมไป
ถึงเนื้อที่เพาะปลูกมันส าปะหลังจะถูกพิจารณาได้จากชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินและสรุป
เป็นรูปแบบรายงานประจ าปี[3] นอกจากนี้ความเด่นของการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มา
คอฟเป็นวิธีที่สามารถช่วยในวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเชิงพ้ืนที่และเวลาได้ เช่น ที่ดินที่อยู่ติดกัน
มีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าที่ดินที่อยู่ไกลกัน [4] อย่างไรก็ตาม การ
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คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เพาะปลูกในอนาคตนั้นยังจัดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า และการวางแผนทางด้านการตลาดการส่งออกได้อีกด้วย 
 การศึกษาครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่อ าเภอเชียงค า โดย
การประยุกต์ใช้แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ (CA-Markov) โดยที่การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยอาศัยข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินจริงจากกรมพัฒนาที่ดิน และ
การศึกษาในส่วนที่สองจะใช้แบบจ าลองท าการคาดการณ์ไปในปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพ่ือน าเสนอเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้ท าการทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง
โดยท าการคาดการณ์ไปในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลจริงจากชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรม
พัฒนาที่ดินด้วย   

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 การคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในอนาคต ปี พ.ศ.2564 นั้น จะเริ่มข้ึนภายหลังการทดสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลอง นั่นคือการทดลองคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังใน ปี พ.ศ.2558 เสียก่อนว่า
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลจริงจากชั้นข้อมูลสภาพการใช้ทิ่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังภาพที่ 1  
1. การทดสอบความถูกต้องผลการคาดการณ์ของแบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ 
 1.1 น าเอาชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 และ 2555 มาท าการ
จัดจ าแนกประเภท [5, 6] ออกเป็น 6 ประเภท (Class) ได้แก่ 1) เกษตรกรรม [Agriculture: A] 2) มันส าปะหลัง 
[Cassava: C] 3) ป่าไม้ [Forest: F] 4) เบ็ดเตล็ด [miscellaneous: M] 5) เมือง และ 6) น้ า [Water: W]  
 1.2 น าเอาชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 และ 2555 เข้าสู่
โปรแกรม IDRISI เพ่ือท าการวิเคราะห์แบบมาคอฟ (Markov analysis) ซึ่งจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นโอกาสและ
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเมตริกซ์เพ่ือจะได้น าสัดส่วนดังกล่าวไปก าหนดเป็นข้อจ ากัดในการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ โอกาสความน่าจะเป็นและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมันส าปะหลัง 
และโอกาสความน่าจะเป็นและสัดส่วนที่มันส าปะหลังจะเปลี่ยนไปเป็นคลาสอ่ืน [7 และ 8] 
 1.3 น าเอาค่าโอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ 2555 เข้าสู่แบบจ าลองซี
เอ-มาคอฟในโปรแกรม IDRISI เพ่ือคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2558 กระบวนการนี้อาศัย
สมมติฐานที่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น จะมีโอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เดียวกันในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงก าหนดระยะเวลาคาดการณ์ไปอีก 3 ปีเท่ากันทั้งเวลาที่ย้อนหลังและคาดการณ์ 
 1.4 น าเอาผลลัพธ์หรือแผนที่ที่ได้จากการคาดการณ์ไปตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลอ้างอิงในที่นี้คือ
ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนา ปี พ.ศ.2558 โดยอาศัยตารางค านวณค่าความผิดพลาด 
(Error matrix) เพ่ือค านวณค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) หากพบว่าค่าความถูกต้องโดยรวม
มากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าแบบจ าลองซีเอ-มาคอฟคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ [8] อย่างไรก็ตาม หากได้
น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลน าเข้า (ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2552 และ 
2555) เพ่ือปรับปรุงและปรับแก้ค่าโอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงแล้วท าซ้ ากระบวนการตั้งแต่ข้อ 1.2 
2. การคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ในปี พ.ศ.2564 
 2.1 น าเอาชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 และ 2558 มาท าการ
จัดจ าแนกประเภทออกเป็น 6 ประเภท (Class) เหมือนกับข้อ 1.1 

2.2 ท าการวิเคราะห์แบบมาคอฟเพ่ือหาค่าโอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงออกมาในรูปแบบ
เมตริกซเ์พ่ือจะได้น าเมตริกซ์ดังกล่าวไปเป็นตัวก าหนดข้อจ ากัดและเงื่อนในการคาดการณ์เปลี่ยนแปลงต่อไป 
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2.3 น าเอาโอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ 2558 เข้าสู่แบบจ าลองซีเอ
มาคอฟในโปรแกรม IDRISI [9] โดยที่ก าหนดระยะเวลาคาดการณ์ไปอีก 6 ปีเท่ากันทั้งเวลาที่ย้อนหลังและ
คาดการณไ์ปข้างหน้า ดังนั้นจึงสามารถท าการคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2564 ได ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. สภาพการใช้ประโยน์ที่ดินและลักษณะการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ศึกษา  

ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 2555 และ 2558 (ภาพที่ 2 3 
4 และ 5) ในพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 481,758 ไร่ การศึกษาพบว่าสิ่งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ พ้ืนที่
เกษตรกรรม มันส าปะหลัง แหล่งน้ า และพ้ืนที่เมือง ตามล าดับ ส่วนสิ่งที่มีแนวโน้มลดลง คือ พ้ืนที่ป่าไม้ และ
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพท่ี 2 การใช้ประโยชนท์ี่ดิน ปี พ.ศ.2552                   ภาพท่ี 3 การใช้ประโยชนท์ีด่ิน ปี พ.ศ.2555   

 
             ภาพท่ี 4 การใช้ประโยชนท์ี่ดิน ปี พ.ศ.2558                       ภาพท่ี 5 ลักษณะการใช้ทีด่ินในอ าเภอเชียงค า ใน พ.ศ.2552, 2555 และ 2558 
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2555 พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่
เพ่ิมขึ้น 20,536 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.62 พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 122 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.27 
พ้ืนที่ป่าไม้มีเนื้อที่ลดลง 18,751 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.66 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ลดลง 3,756 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
8.34 พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 1,455 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 และพ้ืนที่แหล่งน้ ามีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 394 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.88 (ตารางที่ 1) 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2555 และ2558 พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่
เพ่ิมขึ้น 3,214 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.46 พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 719 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.48 
พ้ืนที่ป่าไม้มีเนื้อที่ลดลง 283 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.95 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ลดลง 4,520 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
47.05 พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 435 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.53 พ้ืนที่แหล่งน้ ามีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 435 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 4.53 (ตารางที ่1) 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ2558 พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่
เพ่ิมขึ้น 23,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.48 พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 841 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.54 
พ้ืนที่ป่าไม้มีเนื้อที่ลดลง 19,034 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.85 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ลดลง 8,276 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.15 พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 1,890 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.46 พ้ืนที่แหล่งน้ ามีเนื้อที่เพ่ิมขึ้น 829 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.52 (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2555 และ พ.ศ. 2555 ถึง 2558  

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นท่ี (ไร่)   
ประเภทการใช้ท่ีดิน 

พื้นท่ี (ไร่) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2555 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ  พ.ศ.2555 พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 225,144 245,680 +20,536 45.62  พื้นท่ีเกษตรกรรม 245,680 248,894 +3,214 33.46 

พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 583 705 +122 0.27  พื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง 705 1,424 +719 7.95 

พื้นท่ีป่าไม ้ 216,244 197,493 -18,751 41.66  พื้นท่ีป่าไม้ 197,493 197,210 -283 2.95 

พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 15,498 11,742 -3,756 8.34  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 11,742 7,222 -4,520 47.05 

พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง 21,102 22,557 +1,455 3.23  พื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง 22,557 22,992 +435 4.53 

พื้นท่ีแหล่งน้ า 3,187 3,581 +394 0.88  พื้นท่ีแหล่งน้ า 3,581 4,016 +435 4.53 

รวม 481,758 481,758 45,014 100.00  รวม 481,758 481,758 9,606 100.00 

 
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2552-2558 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

พื้นที่เกษตรกรรม 225,144 248,894 +23,750 43.48 

พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 583 1,424 +841 1.54 
พื้นที่ป่าไม้ 216,244 197,210 -19,034 34.85 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 15,498 7,222 -8,276 15.15 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 21,102 22,992 +1,890 3.46 
พื้นที่แหล่งน้ า 3,187 4,016 +829 1.52 

รวม 481,758 481,758 54,620 100.00 
 

2. ความถูกต้องของการคาดการณ์โดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ 
เมื่อน าข้อมูลการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2558 ของกรมพัฒนาที่ดินมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลอง

พบว่า พ้ืนที่เกษตรกรรมมีพ้ืนที่ต่างกัน 14,555 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.64 พ้ืนที่มันส าปะหลังที่มีพ้ืนที่ต่างกัน 
398 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.17 พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีพ้ืนที่ต่างกัน 16,415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.09 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีพ้ืนที่
ต่างกัน 1,567 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.59 พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างที่ต่างกัน 944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.77 พ้ืนที่แหล่งน้ าที่
ต่างกัน 253 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.74 (ตารางที ่3) 
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หลังจากการวิเคราะห์แบบมาคอฟแล้วได้รับเมตริกซ์โอกาสและสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 
5 และ 6) เพ่ือน าเข้าสู่แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟแล้วได้ผลลัพธ์การคาดการณ์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี
พ.ศ.2558 นอกจากนี้เมื่อน าชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2558 มา
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการคาดการณ์โดยแบบจ าลอง แล้วท าการสร้างตารางค านวณค่าความผิดพลาด 
พบว่าแบบจ าลองมีค่าความถูกต้องรวม เท่ากับ ร้อยละ  91.04 ดังตารางที่ 4    
 

ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างการใช้ที่ดินกรมพัฒนาท่ีดินกับการคาดการณ์จากแบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ ปี พ.ศ. 2558 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
พื้นที่ (ไร่) 

กรมพัฒนาที่ดิน แบบจ าลอง การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม 248,894 263,449 14,555 42.64 
พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 1,424 1,026 398 1.17 

พื้นที่ป่าไม้ 197,210 180,795 16,415 48.09 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 7,222 8,789 1,567 4.59 
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 22,992 23,936 944 2.77 
พื้นที่แหล่งน้ า 4,016 3,763 253 0.74 
พื้นที่รวม 481,758 481,758 34,132 100 

ตารางที่ 4  ตารางค านวณค่าความถูกต้องของการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2558 โดยแบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ  
 

Ca-Markov 2558 
LDD Land use 2558 

A C F M U W Total 
A 235,918 316 2,896 4,976 1,968 1,734 248,894 
C 848   265 30 20 211 50 1,424 
F 21,645 2 177,687 54 154 19 197,210 
M 3,584 335 79 2,711 373 140 7,222 
U 1,760 37 15 87 20,873 674 22,992 
W 1,675 71 88 632 404 1,146 4,016 

Grand Total 263,449 1,026 180,795 8,789 23,936 3,763 481,758 

 
3. ผลการคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2564 

ผลการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาด้วยการวิเคราะห์แบบมาคอฟ โดยใช้
ข้อมูลการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2552 และ 2558 เป็นข้อมูลน าเข้า พบว่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปดังตาราง
ที ่5 และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปดังตารางที ่6 และภายหลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง
ซีเอ-มาคอฟได้ผลลัพธ์เป็นแบบจ าลองการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 (ภาพที ่6) 

นอกจากนี้หากท าการวิเคราะห์แจกแจงพ้ืนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจากการคาดการณ์
พบว่า พ้ืนที่ที่มีมากที่สุดคือเกษตรกรรม 275,388 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.16 รองลงมาคือพ้ืนที่ป่าไม้ 170,564 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.40 พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 24,016 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.99 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5,818 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.21 พ้ืนที่แหล่งน้ า 4,315 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.90 และพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง 1,657 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.34 ตามล าดับ 
ตารางที่ 5 โอกาสการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินส าหรับการคาดการณใ์นปี 2558 และ 2564 

การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555  การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2558 

  A C F F U W   A C F F U W 

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 พ
.ศ

. 2
55

2 

A 0.9371 0.0036 0.0323 0.0118 0.0078 0.0074 

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 พ
.ศ

. 2
55

2 

A 0.9242 0.0052 0.0406 0.0093 0.0127 0.0079 
C 0.2837 0.6610 0.0000 0.0057 0.0440 0.0057 C 0.6947 0.2367 0.0360 0.0103 0.0154 0.0069 
F 0.0318 0.0020 0.9654 0.0016 0.0001 0.0009 F 0.1197 0.0004 0.8706 0.0064 0.0010 0.0020 
M 0 0 0 0.3098 0.0000 0.1683 M 0.5366 0.0022 0.0919 0.2195 0.0110 0.1387 
U 0 0 0 0 0.9062 0.0271 U 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 
W 0 0 0 0 0 0.8950 W 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 

การประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4”

524



   
 

   
 

 
ตารางที่ 6 สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินส าหรับการคาดการณ์ในปี 2558 และ 2564 

การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555  การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2558 
  A C F F U W   A C F F U W 

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 พ
.ศ

. 2
55

2 A 228,980 886 7,886 2,880 1,901 1,811  

กา
รใ

ช้ท
ี่ดิน

 พ
.ศ

. 2
55

2 A 224305 1253 9852 2267 3090 1924 

C 404 941 0 8 63 8  C 985 336 51 15 22 10 

F 6,346 36 192,646 329 23 179  F 23800 77 173112 1263 189 404 

M 3,454 14 236 2,237 65 1,215  M 3695 15 633 1511 76 955 

U 0 0 0 0 20,109 601  U 0 0 0 0 24354 0 

W 0 0 0 0 0 6,937  W 0 0 0 0 0 7565 

ตารางที่ 7 การคาดการณ์การใช้ที่ดินอ าเภอเชียงค าในป ีพ.ศ. 2564 จากแบบจ าลองซีเอ-มาคอฟ 
 

ประเภทการใช้ที่ดนิ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (%) 
พื้นที่เกษตรกรรม 275,388 57.16 
พื้นที่ปลกูมันส าปะหลัง 1,657 0.34 
พื้นที่ป่าไม ้ 170,564 35.40 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,818 1.21 
พื้นที่สิ่งปลกูสร้าง 24,016 4.99 
พื้นทีแ่หล่งน้ า 4,315 0.90 

พื้นทีร่วม 481,758 100 

                  
ภาพที ่6 แผนทีส่ภาพการใช้ที่ดินและพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ปี พ.ศ. 2564 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาลักษณะสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 2555 และ 2558 สามารถสรุปผลได้ว่าใน
อ าเภอเชียงค า ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2555 พบว่า พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น 122 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี พ.ศ.2555 และ 2558 พบว่า พ้ืนที่เพาะปลูก
มันส าปะหลังเพิ่มข้ึน 719 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ. 2552 
และ 2558 พบว่า พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน 841 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

การคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังโดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟส าหรับการทดสอบความ
ถูกต้องของคาดการณ์สภาพการใช้ประโยช์ที่ดิน ในปี พ.ศ.2558 ภายหลังการตรวจสอบความถูกต้อง พบว่า 
ผลลัพธ์ของการคาดการณ์มีความถูกต้องสูงมาก คือ มีความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 91.04 นอกจากนี้
ส าหรับการคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปี พ.ศ.2564 พบว่าพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น
เนื้อท่ี 1,657 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   

วิธีการศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดที่ใช้แบบจ าลองซีเอ-มาคอฟเพ่ือการคาดการณ์พ้ืนที่เพาะปลูกมัน
ส าปะหลัง คล้ายกับการศึกษาของ พิชณะ คงยั่งยืน [10] ซึ่งใช้แบบจ าลองเดียวกันเพ่ือติดตามและคาดการณ์
พ้ืนที่ปลูกยางพาราในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีข้อดีที่ท าให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตได้ นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปคือ ส าหรับข้อมูลการใช้ที่ดินในแต่ละช่วงปี มีการน าเทคโนโลยีในการแปล
ตีความข้อมูลภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันออกไปจึงอาจท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนกันได้บ้าง ดังนั้นควรท าการ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทุกครั้งก่อนน าเข้าสู่แบบจ าลอง นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้เป็นการน าปัจจัยด้านกายภาพมา
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ใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดิน ดังนั้นหากมีการน าปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม 
และปัจจัยด้านชีวภาพ เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ จะท าให้แบบจ าลองที่ออกมามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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