
การอบรมออนไลน์

“เขียนข้อเสนอโครงการวิจยัอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานให้ทุน” 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัยอาชีวศึกษา 

เพือขอรับงบประมาณสนับสนุนการวจิัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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จัดโดย   

กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร ์ สาํนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  

วนัที  8 กรกฎาคม  2564

ผา่น  ZOOM Cloud Meeting

 



“การวิพากษ์ตัวอย่างข้อเสนอโครงการวจิยัอาชีวศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ

        มหาวทิยาลยัศรีปทุม

วนัที  8 กรกฎาคม  2564

ผา่น  ZOOM Cloud Meeting
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วัตถุประสงคข์องการบรรยาย 
    1. เพอืพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวจิัยอาชีวศึกษาใหไ้ด้คุณภาพตรง

ตามมาตรฐานและกรอบการพิจารณาของหน่วยงานผู้ใหทุ้น  

2. เพอืพัฒนาการเขียนงานวิจัยอาชีวศกึษาให้ถูกต้องตามหลักวชิาการ
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ข้อวิพากษจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ
    1. วัตถุประสงค ์ผลผลิต ผลลัพธ ์ไม่เชือมโยงกัน

    2. ผลผลิตไม่ชัดเจน ใครไดป้ระโยชน์

3. ขอบเขตการวิจัยไม่ระบุ

4. วธิีดาํเนินการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอยีด

    5. ประโยชนท์ไีด้จากงานวจิัยไม่สามารถลงสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง

   6. แผนการดาํเนินงานวิจัยขาดรายละเอียด ไม่มีกจิกรรม  ความเป็นไปไดน้้อย

    7. งบประมาณสูงเกินไป  ความคุ้มค่า 
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องคป์ระกอบของขอ้เสนอการวจิยัและนวตักรรม
1. ชอืเรอืง/ประเภทโครงการ/ประเภทงานวจัิย/ผูร้ับผดิชอบ 12. วธิกีารดําเนนิการวจัิย

2. สาขาทสีอดคลอ้งกบังานวจัิย 13. สถานททํีาการวจิัย

3. คําสําคัญ (Key word) 14. ระยะเวลาการวจัิย

4. เป้าหมายการวจิัย 15. งบประมาณของโครงการวจิัย

5. ความสําคัญและทมีาของปัญหาททํีาการวจิัย 16. ผลผลติ (Output) / ผลลัพธ ์(Outcome) / ผลกระทบ 
(Impact)

6. วตัถปุระสงคข์องโครงการวจิัย 17. สถานทใีชป้ระโยชน์

7. ขอบเขตของการวจิัย 18. แผนการถา่ยทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมาย 
(ถา้ม)ี

8. ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และกรอบแนวคดิของโครงการวจัิย 19. การตรวจสอบทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธบิตัรทเีกยีวขอ้ง

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทเีกยีวขอ้ง 20. มาตรฐานการวจิัย (ถา้ม)ี

10. ระดับความพรอ้มทมีอียูใ่นปัจจบุนั 21. หน่วยงานรว่มลงทนุ รว่มวจัิย รับจา้งวจัิย หรอื Matching Fund

11. ศักยภาพองคค์วามรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทจีะพัฒนา 22. ลงลายมอืชอื หัวหนา้โครงการวจัิย/ชดุโครงการวจัิย 
พรอ้มวนั เดอืน ปี

ทมีา : เอกสารประกอบการบรรยาย Research Zone Z2020) : Phase 151 หลกัการเขยีนขอ้เสนอการวจัิยใหไ้ดใ้จแหลง่ทนุ โดย รศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวฒันา 5

mmmm
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งานวิจัยแบ่งเป็น 5 ประเภท 
ซึงมีคุณลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์แตกต่างกนั ดงันี 

4. งานวิจัยด้านสิงประดษิฐ์เพือตอบโจทย์ชุมชนท้องถนิ เป็นงานวิจัยเพือความเป็นเลศิทางวิชาการ เป็น
งานวิจัยเพือสร้างความรู้ใหม่ สร้างฐานใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการใหม่ เครืองมือใหม่

1. งานวจิยัเชิงนโยบาย  เป็นงานวิจัยทต้ีองการคาํตอบเร็ว ส่วนใหญ่นักวิจัยต้องใช้ข้อมูลเท่าทมีอียู่ 
คาํนึงถึงกระแสสังคม การเมือง และความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติ

2.งานวจิยัด้านการเรียนการสอน เป็นงานวิจัยททีําเพือพฒันาการเรียนการสอนในชันเรียน ภายใน
สถาบนัการศึกษา

3. งานวจิยัด้านการเกษตรกรรม เป็นงานวิจัยททีําเพือพฒันาด้านการเกษตรในด้านการเพมิผลผลติทาง
การเกษตร การพฒันาเครืองมือทางการเกษตร 

5.งานวิจยัเพือพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษา เป็นงานวิจัยเพือความก้าวหน้าของบุคลากรอาชีวศึกษาเพือพฒันาให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของประเทศไทย 10



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

11 11

O
kid



12

12



13 13



14 14



1515



16 16



17 17



18 18



1919



20 20



21 21



22 22



23 23

O



ชือโครงการวิจยั ..................................ชือโครงการวิจยั ..................................

คาดเดาวธีิดําเนินการวจิัยได้

รู้ว่าได้ผลผลติ รู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย-ใครใช้งาน

24

- เขยีนให้ง่าย เขียนให้สัน กะทัดรัด  ใช้คาํทมีี

ความหมายชัดเจน  อ่านแล้วรู้ว่าคืออะไร

- ผลผลติ/สิงประดษิฐ์/นวตักรรมคืออะไร

- ใช้ทาํอะไร

- ใช้กบัใคร



ชือโครงการวิจยัชือโครงการวิจยั

คาํถามการวิจยัÆ โจทยวิ์จยัคาํถามการวิจยัÆ โจทยวิ์จยั
การสร้างมูลค่าเพมิข้าวพันธุพ์นืเมืองด้วยการพัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ์

และการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับอัตลักษณท์อ้งถนิ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

การทบทวนวรรณกรรม
- แนวคดิ /ทฤษฎ ี       - งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

การทบทวนวรรณกรรม
- แนวคดิ /ทฤษฎ ี       - งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
(วดัได้-ประเมินได้)

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
(วดัได้-ประเมินได้)

25

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

  เพือศึกษาและรวบรวมองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการผลิตขา้วพนัธุ์พืนเมือง

② เพือพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั........ 

③ เพือออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ.์.... 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

  เพือศึกษาและรวบรวมองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการผลิตขา้วพนัธุ์พืนเมือง

② เพือพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั........ 

③ เพือออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ.์.... 

ขา้วพนัธ์พืนเมืองขา้วพนัธ์พืนเมือง

ภูมิปัญญาในการผลิตขา้วภูมิปัญญาในการผลิตขา้ว

แนวคิดบรรจุภณัฑ.์....... แนวคิดบรรจุภณัฑ.์....... 

อตัลกัษณ์ทอ้งถิน........ อตัลกัษณ์ทอ้งถิน........ 

เวบ็แอปพลิเคชนัเวบ็แอปพลิเคชนั

การสร้างมูลค่าเพิม......การสร้างมูลค่าเพิม......

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง.......งานวจิยัทีเกียวขอ้ง.......

อยา่ลืม!  สรุปแต่ละประเดน็อยา่ลืม!  สรุปแต่ละประเดน็



อเสนอโครงการวจิัยทดีีอเสนอโครงการวจิัยทดีี

Good Title
ชื่อเรื่อง...
สือถึงวตัถุประสงค์ ผลผลติ และผลลพัธ์ Objective

Output
Outcomeวตัถุประสงค์ ผลผลติ 

ผลลพัธ์ ผลกระทบ...
ต้องมีความสอดคล้องกนั โดยมี

กระบวนการวจิัยทีถูกต้อง และ    

มีแผนการดําเนินงานทีชัดเจน



Answer

Linkageตอบโจทย์...
ตอบโจทย์ชัดเจน และตรงตาม

ประเดน็วจิัย ทสีามารถทําได้จริง

ความเชือมโยง...
วตัถุประสงค์ ทมีาความสําคญัของ

ปัญหา ระเบียบวธีิวิจัยต้อง

มีความเชือมโยง และนําไปสู่

ผลผลติ ทีกาํหนดไว้

อเสนอโครงการวจิัยทดีีอเสนอโครงการวจิัยทดีี



•(1)  การพฒันาฟารม์แพะนมตน้แบบอยา่งครบวงจร         
เพือผลตินาํนมแพะทีมีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค

(2)  การคดัเลือกแบคทีเรียแลคติกทีสามารถผลิตแบคเทอรโิอซนิทีแยกไดจ้าก 
สม้เทา้ววัและประยกุตใ์ชเ้ป็นกลา้เชือเรมิตน้เพือยกระดบัคณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์

28

keyword : ฟารม์แพะนม, นํานมแพะ, GAP, GFMkeyword : ฟารม์แพะนม, นํานมแพะ, GAP, GFM

keyword : ส้มเท้าววั, แบคทีเรียแลคติก, แบคเทอริโอซิน, กล้าเชือเริมต้นkeyword : ส้มเท้าววั, แบคทีเรียแลคติก, แบคเทอริโอซิน, กล้าเชือเริมต้น
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ชอืโครงการวจิัย : การเก็บเกยีวและเทคโนโลยหีลังการเก็บเกยีวเพอืเพมิคุณภาพข้าว

keywords   :   ข้าว คุณภาพข้าว, เทคโนโลยีการจัดการหลังการเกบ็เกยีว

ชอืโครงการวจิัย : การออกแบบและพัฒนาอุปกรณล้์างสารกรองนาํในเครืองกรองนาํ

                           ชนิดทอ่สแตนเลสแบบอัตโนมัติ

keywords :           ล้างสารกรองนํา, ล้างเครืองกรองนําอัตโนมัติ

แก้ไข keywords  :  อุปกรณล้์างสารกรองนาํในเครืองกรองนําชนิดท่อสแตนเลส
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ชอืโครงการวจิัย : การเพมิมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพือใช้เป็น

                           วัสดุทดแทนในชุมชน

  โครงการย่อยท ี1 : การแปรรูปแผ่นชินไม้อัดเรียงชินจากใบอ้อยเพอืใช้เป็นวัสดุ
                            ทดแทน

  โครงการย่อยท ี2 : การขึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อยเพอืเพมิมูลค่า

โครงการย่อยท ี3 : การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษจากใบอ้อยเพอืใช้ในชุมชน 

keywords : แผ่นชินไม้อัดเรียงชิน, ใบอ้อย, วัสดุหลังคา, คอนกรีตบลอ็ก, 
                     เศษเหลือทางการเกษตร
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บทสรุปผู้บริหาร : ปัญหาคืออะไร สาํคัญเพยีงใดทตี้องทาํวิจัย ประโยชนท์ไีด้คืออะไร

หลักการและเหตุผล :  เล่าถึงทมีา ปัญหาทพีบ ความสาํคัญทตี้องทาํ คาํถามที

พบคืออะไร คนอืนเขาแก้ไขอย่างไร และสุดท้ายจะทาํอย่างไร เพอือะไร

วัตถุประสงค:์  เพอืศึกษา..... เพอืพัฒนา...... เพอืทดสอบคุณภาพ.... (คาํถามที

ต้องการหาคาํตอบ)

ส่วนท ี2 ข้อมูลโครงการวจิัย
- บทสรุปผู้บริหาร
- หลักการและเหตุผล
- วตัถุประสงค์

of
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ชอืโครงการวจิัย : การเก็บเกยีวและเทคโนโลยหีลังการเก็บเกยีว
                       เพอืเพมิคุณภาพข้าว

ทมีา : สอศ.
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ขอบเขตของการวิจัย:  ระบุส่วนเฉพาะทจีะทาํวจิัย เช่น ข้าว 3 พันธ,์ 5 ตัวแปร 

กรอบแนวคิดการวิจัย:  บอกถึงทฤษฎีทนีาํมาใช้ บอกถึงตัวแปรทศีกึษา 

                                         บอกถึงสงิทจีะเกิดขึน

การทบทวนวรรณกรรม:  วเิคราะหแ์ละสังเคราะหใ์นประเดน็ทเีกียวข้องกับ

                                             งานวิจัย โดยมีการสรุปในส่วนทจีะมาใช้ในการ

                                             ดาํเนินการวิจัย

ส่วนท ี2 ข้อมูลโครงการวจิัย (ต่อ)
- ขอบเขตของงานวจิัย
- กรอบแนวคดิการวจิัย
- การทบทวนวรรณกรรม
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การเก็บเกียวและเทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกียวเพอืเพมิคุณภาพข้าว

ทมีา : สอศ.
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วธิีดาํเนินการวจิัย:  กระบวนการเพอืหาคาํตอบของวัตถุประสงค์

แผนการดาํเนินการวิจัย:  ระบุกจิกรรมทสีอดคล้องกับวธิีดาํเนินการวจิัย

                                             พร้อมกาํหนดช่วงเวลาทดีาํเนินการ

งบประมาณของโครงการ: ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการวิจัย

ส่วนท ี2 ข้อมูลโครงการวจิัย (ต่อ)
- วธีิดาํเนินการวิจัย
- แผนการดาํเนินการวิจัย
- งบประมาณการดาํเนินการวจิัย
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การเก็บเกียวและเทคโนโลยหีลัง

การเก็บเกียวเพอืเพมิคุณภาพข้าว

ทมีา : สอศ.
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การพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของบุคลากร 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 2 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของบุคลากร 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 2 
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การพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของบุคลากร 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 2 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยของบุคลากร 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนือ 2 
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ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 
(Technology Readiness Level : TRL)

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 
(Technology Readiness Level : TRL)
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          ระดับความพร้อมทางสังคม(Societal Readiness Level : SRL)          ระดับความพร้อมทางสังคม(Societal Readiness Level : SRL)

SRL 1 – การวิเคราะหปั์ญหาและกาํหนดความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยีทางดา้นสงัคม (identifying problem and identifying societal readiness)

SRL 2 – การกาํหนดปัญหาการเสนอแนวคิดในการพฒันาหรือการแกปั้ญหาและคาดการณผ์ลกระทบทอีาจ เกิดขนึ และระบุผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทีเกียวขอ้งในโครงการ 
(formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project.)

SRL 3 – ศกึษา วิจยั ทดสอบแนวทางการพฒันาหรอืแกปั้ญหาทกีาํหนดขนึรว่มกบัผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียทีเกียวขอ้ง 

(initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)

SRL 4 – ตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาโดยการทดสอบในพืนทีนาํรอ่งเพือยืนยนัผลกระทบตามทคีาดวา่จะเกิดขนึ และดคูวามพรอ้มขององคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 

(problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness)

SRL 5 – แนวทางการแกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ ถกูนาํเสนอแก่ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียทเีกียวขอ้ง area 
(proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area)

SRL 6 – ผลการศกึษานาํไปประยกุตใ์ชใ้นสิงแวดลอ้มอืน และดาํเนินการกบัผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียทเีกียวขอ้งเพือใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเบืองตน้เพือใหเ้กิดผลกระทบทีเป็นไปได ้
(solution (s) demonstrated in relevant environment and in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact) 

SRL 7 – การปรบัปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพฒันา การแกปั้ญหารวมถึงการทดสอบการแนว ทางการพฒันา การแกปั้ญหาใหม่ในสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

(refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders) 

SRL 8 – เสนอแนวทางการพฒันา การแกปั้ญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานทีสมบรูณ ์และไดร้บัการยอมรบั 

(proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified)

SRL 9 – แนวทางการพฒันาและการแกปั้ญหาของโครงการไดร้บัการยอมรบัและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสิงแวดลอ้มอืนๆ 

(actual project solution (s) proven in relevant environment)



41

ผลผลิต (output) 

ผลลพัธ์ (outcome) 

ผลกระทบ (impact)

ผลผลิต (output) 

ผลลพัธ์ (outcome) 

ผลกระทบ (impact)

41
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ผลผลิต (output) ผลผลิต (output) 
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ผลผลิต (output) เป็นสิงทีเกิดขนึทันทเีมือเสร็จสินโครงการวจิยั เนืองจากผลผลติ

เกิดขนึจากการดาํเนินการโครงการวิจัย

ยกเว้น  การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา  ผลงานตพีมิพ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั



ผลลพัธ ์(outcome) ผลลพัธ ์(outcome) 
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ผลลพัธ์ (outcome) เป็นการนําผลผลติ (output)ทไีด้จากโครงการวจัิยไปใช้ประโยชน์    
ทําให้ผู้ใช้ (ชุมชน หน่วยงาน) ได้ความรู้   ได้ผลติภัณฑ์    ได้นวตักรรมใหม่   ได้เทคโนโลยี
มากขนึ 

ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์ทีไดรั้บจากโครงการวจิยัประโยชน์ทีไดรั้บจากโครงการวจิยั



ผลกระทบ (impact) ผลกระทบ (impact) 
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ผลกระทบ (impact) เป็นการเปลยีนแปลงทเีกิดขนึจากการนําผลลพัธ์ไปใช้ โดยให้มองใน
ประเด็นเศรษฐกจิ สังคม และสิงแวดล้อม

(3) ดา้นสิงแวดลอ้ม : คุณภาพนาํดีขึน, ลดมลพิษได้  

(1)ดา้นเศรษฐกิจ

x เพิมมูลค่าผลิตภณัฑห์รือบริการ (บาท)

x มูลค่าการส่งออก (บาท)

x ลดมูลค่าการนาํเขา้ (บาท)

x การจา้งงาน (คน)

x อืนๆ เช่น มีการลงทุน/เกิดธุรกิจใหม่เพิมขึน, 

รายไดเ้พมิขึน

(2) ดา้นสังคม 

x สุขภาพอนามยั

x คุณภาพชีวติ/ความเป็นอยู่

x มูลค่าเพิมแก่ผลิตภณัฑห์รือบริการ (บาท)

x การศึกษา/การเรียนรู้

x อืนๆ



เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)
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คําอธิบาย : ระบแุหล่งหรือทมีาของขอ้มูลทนีาํมาใชใ้นการเขยีน

ทมีา แนวคดิ การทบทวนวรรณกรรมและสทิธิบตัรทเีกยีวขอ้ง

หนังสือ

ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์.//ชือเรือง/(พิมพค์รงัที).//สถานทีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์

e-book
ผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์.//ชือเรือง/(พิมพค์รังที).//สถานทีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์ //สืบคน้จาก หรือ from/http://www.xxxxxxx

ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ. (2563).  เคมีทวัไป (พิมพค์รังที 3).  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัศรีปทุม.

จกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยกุต์ใช้

////////(พิมพค์รังที 3). พิษณุโลก: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยันเรศวร. สืบคน้จาก

   https://www.ookbee.com
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รายงานการวิจัย 

ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์.//ชือเรือง(รายงานผลการวิจยั).//สถานทีพิมพ:์/สาํนกัพิมพ.์

วารสารแบบเล่ม

ชือผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์.//ชือบทความ.//ชือวารสาร,/เลขของปีท/ี(เลขของฉบบัที),/เลขหนา้.

วารสารออนไลน์

 ชือผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์.//ชือบทความ.//ชือวารสาร,/เลขของปีท/ี(เลขของฉบบัที),/เลขหนา้. สืบคน้จาก หรือ

             ////////Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)

ศรุต ลูกบวั และทรงวฒิุ เอกวฒิุศา. (2560).  การศึกษาและพฒันากระบวนการใชป้ระโยชน์จากเถาวลัยใ์นพืนทีป่า

            ชุมชนเพือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชน.  วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรม

             ศาสตร์มหาวทิยาลยันเรศวร. กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560. 8(2). 90-105.
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สิทธิบัตร

ชือผูจ้ดสทิธิบตัร.//ชือวิธีหรือสงิประดิษฐ์.//ประเทศทจีดสทิธิบตัร หมายเลขของสทิธิบตัร, //วนั เดอืน ปีทไีดร้บัการจดสทิธิบตัร

เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)เอกสารอ้างอิง (ตามมาตรฐานการเขียน APA)

การสัมภาษณ ์

ผูใ้หส้มัภาษณ.์//ตาํแหน่ง(ถา้มี).//สมัภาษณ,์/วนั เดือน ปี

กก  สิทธิบตัร.  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน..........สมัภาษณ์,  7 มีนาคม 2564

ไพรวลัย ์ศกัดใิหญ่ และชชูาต ิอทุทงั.  เครืองควัเมล็ดกาแฟทีมีภาชนะรองรบัเป็นดนิเผา.  ประเทศไทย

 เลขทีสทิธิบตัร 7689,  24 ธนัวาคม 2555



เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง
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ณโม ปีทอง. (2557). ระบบการสังการเปิดปิดประตูผ่านระบบเครือข่าย. (สารนิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือขา่ย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.) กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร.

สารนิพนธ/์วิทยานิพนธแ์บบรูปเล่ม

ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์./ชือเรือง/(ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต หรอื Doctoral dissertation หรอื วิทยานิพนธ์

////////ปรญิญามหาบณัฑิต หรือ master’s thesis)./สถานทีพิมพ.์/ชือสถาบนั.

วิทยานิพนธฐ์านข้อมูลออนไลน์

ผูแ้ตง่./(ปีพิมพ)์./ชือเรือง/(ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต หรอื Doctoral dissertation หรอื วิทยานิพนธ์

////////ปรญิญามหาบณัฑิต หรือ master’s thesis)./สถานทีพิมพ.์/ชือสถาบนั. สืบคน้จาก หรอื Retrieved 
from////////http://www.xxxxxxxxx

พรทิพย ์วอ่งไวพิทยา. (2551). การพฒันาระบบสารสนเทศเพือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการมอบหมายและ

ติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลยันเรศวร. สืบคน้จาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) 
เพ่ือของบประมาณ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) 

ปีงบประมาณ 2564 
 

แพลตฟอร์ม (Platform)  2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
โปรแกรม (Program) P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
โปรแกรมย่อย (Sub Program) .........-................................................................................................................... 
แผนงานหลัก ประเทศไร้ขยะ 
แผนงานย่อย ..............-............................................................................................................................. .................. 
เป้าหมาย (Objective) O2.7 ใช้ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของ
ประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) KR2.7.1 ลดมิลพิษฝุ่นร้อยละ 10 ต่อปี  ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี 
และเพ่ิมอัตราการน าขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
 
* ให้เลือกจากระบบ โดย 
       - ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result) สามารถเลือก KR ของ Objective ของ Program ที่เลือก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อโครงการวิจัย  
    (ภาษาไทย) การส่งเสริมการปลูกโกโก้เพ่ือและการแปรรูปโกโก้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด

เชียงราย 
 (ภาษาอังกฤษ)   Promoting Cocoa Cultivation and Cocoa Processing for Increasing Economic 

Value of Chiang Rai Province 
 ประเภทโครงการ  ชุดโครงการ 

2.  โครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย  
 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การส่งเสริมการปลูกโกโก้และการท า Smart Farming   
 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การแปรรูปผลผลิตโกโก้ให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและเพ่ือผู้สูงอายุ 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การเพ่ิมมูลค่าของเหลือทิ้งของเปลือกโกโก้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอัดแท่ง 
 โครงการวิจัยย่อยที่ 4  การผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวโกโก้และศุนย์การ 
                                          เรียนรู ้Cocoa Smart Farming 

3. ลักษณะโครงการวิจัย     
o โครงการวิจัยใหม ่ ด าเนินงานจ านวน ......1.........ปี 
o โครงการวิจัยต่อเนื่องจ านวน ...................ป ีโดยเริ่มรับงบประมาณในปี............. 

จ านวน........บาท ด าเนินงานเป็นปทีี่ ...............................  

4. งบประมาณของโครงการวิจัย 
     

 ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
2564 
 
 
 
 
 
 
 

งบบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการ  ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง จัดประชุม 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ส าหรับการฝึกอบรมเท่านั้น 
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 ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
 
2564 

 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 

 
อาจารย์ส าราญ ไชยค าวัง 
 

 
20,000 

 งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและท าการวิจัย 
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 
ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ IOT ส าหรับการ
ท า Smart Farming 
ค่าจัดแสดงผลงาน โปสเตอร์ ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม 

10,000 
50,000 
300,000 
 
10,000 
20,000 

 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าระบบซอฟแวร์และติดตั้ง 
ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

200,000 
10,000 
50,000 
 

 รวม  650,000 

 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 
งบด าเนินงาน: ค่าตอบแทน 
 

ดร.พรหทัย พุทธวัน 
อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ 

 
 

20,000 
20,000 

 งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและท าการวิจัย 
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย GC-
MS และทางด้านจุลชีววิทยา 
ค่าเหมาเก็บตัวอย่าง 
ค่าจัดแสดงผลงาน โปสเตอร์ ฯลฯ  
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม 
ค่าวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ 
anti-inflammatory, cytotoxic activity 
ค่าวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
ค่าเหมาทดสอบผู้บริโภค 
ค่าออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์และจัดท าฉลาก
โภชนาการ 
 

10,000 
20,000 
 
10,000 
10,000 
20,000 
20,000 
 
50,000 
20,000 
50,000 

 งบด าเนินการ: ค่าวัสดุ ค่าวัตถุดิบทดลองผลิตภัณฑ์ 
ค่ าวั สดุ สิ้ น เปลื อง ในการวิ เคราะห์และ
อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น กระดาษกรอง 
ถุงมือและหน้ากากอนามัย 
ค่าสารเคม ี
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแก้ว 
ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 
ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
ค่าวัสดุฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

20,000 
10,000 
 
 
100,000 
50,000 
10,000 
10,000 
60,000 

 งบลงทุน : ครุภัณฑ ์ เครื่อง บดละเอียด และตู้อบแห้ง 600,000 
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 ปี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด จ านวน (บาท) 
 รวม  1,100,000 

2564 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 

ดร.พรหทัย พุทธวัน 
อาจารย์ส าราญ ไชยค าวัง 
 

20,000 
20,000 
 

 งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย GC-
MS  
ค่าเหมาเก็บตัวอย่าง 
ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
 

30,000 
 
25,000 
20,000 
 
 

 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่ าวั สดุ สิ้ น เปลื อง ในการวิ เคราะห์และ
อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น กระดาษกรอง 
ถุงมือและหน้ากากอนามัย 
ค่าสารเคม ี
ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแก้ว 
ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5,000 
100,000 
5,000 
80,000 
50,000 
10,000 
50,000 

 งบลงทุน : ครุภัณฑ ์ เตาเผาถ่านไร้ควัน 100,000 

 รวม  515,000 

2564 โครงการวิจัยย่อยท่ี 4 
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน 

อาจารย์ณฐมล สังวาล 

 

20,000 

 งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

ค่าเหมาจ่ายผู้ให้ข้อมูล 

ค่าเหมาจ่ายการจัดท าแอพพลิเคชันการ

ท่องเที่ยว 

ค่าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
 

10,000 
30,000 
 
80,000 
 
20,000 
20,000 

 งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

10,000 
20,000 

 รวม  200,000 

 รวมทุกโครงการ  2,465,000 
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งบประมาณตลอดโครงการวิจัย โดยแยกเป็น งบบริหารโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อย (กรณีของบประมาณ
เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน
จ าแนกรายปี) 
 

5. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบ NRIIS) ประกอบด้วย  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ความเชี่ยวชาญ สัดส่วน (%) ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ ดร .พรหทัย 

พุทธวัน 

(คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

หัวหน้าแผนการ

วิจัย 

การแปรรูป
อาหารและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อ
สุขภาพ  

40 ดูแลบริหารโครงการ 

และด าเนินการวิจัย

โครงการวิ จั ยที่  2

และ3 

อาจารย์ส าราญ ไชยค า
วัง 
 
(ส านักวิชาคอมพิวเตอร์

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ) 

ทีมวิจัย Mobile 
application ,
การพัฒนาเกมส์
และ Internet 

of things 

20 ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย

โครงการย่อยที่  1

และ3 

อ า จ า ร ย์ ฐิ ติ ม า  ท า

สุวรรณอินทร ์

(ส านักวิชา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ทีมวิจัย การสร้างเสริม
และการฟ้ืนฟู

ผู้สูงอายุ 

20 ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย

โครงการย่อยที่ 2 

อาจารย์ณฐมล สังวาลย ์

(ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว) 

ทีมวิจัย การท่องเที่ยว
ยั่งยืนและการ

พัฒนาทรัพยากร
ท่องเที่ยว 

20 ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย
โครงการย่อยที่ 4 

 

6. สรุปหลักการและเหตุผล (ระบุปัญหา/ความจ าเป็น/ความต้องการ)  
 
ที่มาและแนวคิดการวิจัย  
  ปัจจุบัน จ.เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือประสบกับปัญหาหมอกควันเนื่องจากเกษตรกร
เพาะปลูกพืชหมุนเวียน หลังการเก็บเกี่ยวจะท าการเผาป่าเพ่ือเป็นการเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวกระทบในวงกว้างส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของประชาชน ทางจังหวัดพยายามก าหนดช่วงเวลา
ในการเผา แต่ก็ยังมีการลักลอบฝ่าฝืน ปัญหาดังกล่าวสาเหตุหลักเกิดจากความยากจน ทางจังหวัดพยายามหา
แนวทางโดยมีการจัดเสวนาและร่วมกันหาทางออกกับหลายภาคส่วนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน Tsionisw Focus mropatoibow
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 โกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ก าลังมาแรง ประเทศไทยไทยเริ่มมีเกษตรกรให้ความสนใจปลูกโกโก้มาก

ขึ้นด้วย เพราะราคาดี โดยพ้ืนที่เพาะปลูกทั่วประเทศ อยู่ที่ 5,464.39 ไร่ และพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 4,090.66 ไร่  ส่วน

ใหญ่อยู่ในภาคเหนือ คิดเป็นพ้ืนที่ 3,957.59 ไร่ ซึ่งจังหวัดที่ปลูกมาก คือ น่าน เชียงราย ล าปาง ตาก ภาค

ตะวันออกก็ปลูกมากเช่นกันโดยมีพ้ืนที่เพาะปลูก 586.48 ไร่ จังหวัดที่ปลูกมาก คือ จันทบุรี (ไทยพีบีเอส, 2561) 

มีรายงานว่า โกโก้เป็นอีกพืชเศรษฐกิจของอาเซียน เนื่องจากมีการปลูกกันหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปฟินส์ เวียดนาม และไทย แต่อาเซียนไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ในปี 2560 ผลผลิตโกโก้โลกอยู่ที่ 

4.6 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 3.5 ล้านตัน  โดยทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งเพาะปลูกหลักของโลกมีผลผลิต

สัดส่วน 72% ของผลผลิตโลก ตามด้วยลาตินอเมริกา 18% และเอเชีย 10% โดยไอวอรีโคสต์  กานา เอกวาดอร์ 

และอินโดนีเซีย คือ 4 ประเทศที่มีก าลังผลผลิตถึง 72%  ขณะที่แหล่งน าเข้าหลัก คือ สหภาพยุโรปที่มีความ

ต้องการคิดเป็นสัดส่วน 40% อเมริกาเหนือมีความต้องการสัดส่วน 23% เอเชีย 17% ทั้งนี้ คาดการณ์ของ 

International Cocoa  Organization ถึงแนวโน้มพืชโกโก้ในปี 2563 ว่า ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในอีก 

3 ปีข้างหน้าความต้องการโกโก้ของโลก 4.7 ล้านตัน และการผลิตของโลกอยู่ที่ 4.6 ล้านตัน และทั่วโลกมีความ

ต้องการในปริมาณสูง ในการน าโกโก้ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้ง เครื่องส าอาง และอาหาร ท าให้ราคา

รับซื้อโกโก้สูงขึ้น ดังนั้นโกโก้สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตของไทยได้ (ธนาคารกรุงเทพ,2019) นอกจาก

การเติบโตที่ต่อเนื่องแล้ว โกโก้ยังจัดเป็นพืชให้ผลผลิตยาวนานถึงเกือบ 80 ปี ดังนั้นการส่งเสริมการปลูกโกโก้ใน

พ้ืนที่ จ.เชียงราย จึงจะเป็นการช่วยลดหมอกควันได้เป็นอย่างดี  

 จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจและลดปัญหาหมอก

ควัน ใน จ. เชียงราย จากการลงพ้ืนที่พบว่า การเพาะปลูกโกโก้ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ การจัดการทางด้าน

การเกษตร ผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมการปลูกให้มากขึ้น และพัฒนาเป็นการปลูกโดยใช้ Internet of 

things (IOT) เข้ามาช่วยและพัฒนาให้เป็นเกษตรแบบใหม่ Smart Farming เน้นการใช้เทคโนโลยี โดยให้

ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นแล้วยังช่วยลด

ปัญหาหมอกควันใน จ. เชียงรายได้อีกทาง และเมื่อส่งเสริมการเพาะปลูกแล้ว ผลผลิตที่ได้ทางทีมวิจัยจะได้ท า

การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะพัฒนาเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ  เนื่องจากมี

รายงานวิจัยที่พบว่า โกโก้ มีสารต้านอนมูลอิสระที่สูง ช่วยชะลอความแก่ บรรเทาภาวะของโรคเครียด โรค

ซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง บรรเทาอาการอักเสบ รวมทั้งช่วยลดระดับน้ าตาลและไขมันในเลือด (คณะเภสัช

ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) และจะท าการเพ่ิมมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปโกโก้ เป็น

เชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกโกโก้ เนื่องจากพบว่า ในกระบวนการเก็บผลโกโก้มาผ่าเอาเมล็ดไปเข้าสู่โรงงานผลิต

ช๊อคโกแลตหรือท าผงโกโก้นั้น ทุกๆ 1 ตัน(ของเมล็ดโกโก้) จะก่อขยะซึ่งก็คือเปลือกหุ้มผลโกโก้ถึง 10 ตัน และ

ประเด็นวิจัยสุดท้ายจะท าการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ปลูกโกโก้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้

การเกษตรแบบใหม่ และพัฒนาไปเป็นเชียงรายเมืองแห่งโกโก้และช็อคโกแลตต่อไป งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการ

สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดมลพิษจากฝุ่นควัน การลดของเสียจากกระบวนการผลิต และเกิด

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชนและ จ.เชียงราย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษากระบวนการและจัดท าฟาร์มอัจฉริยะโกโก ้
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและเพ่ือผู้สูงอายุ 
3. ศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกโกโก ้
4. พัฒนาฟาร์มโกโก้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

mannose
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

1. โกโก้ 
1.1 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
โกโก้ มีชื่อพ้ืนเมือง คือ  โกโก้ โคโค่ (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Theobroma cacao L. วงศ์ 

STERCULIACEAE และมีชื่อสามัญว่า Cocoa Tree  โกโก้ เป็นพืชที่ทนร่มเงา และไม่ชอบแดดจัดเกินไป  การ
ปลูกโกโก้ นั้น นิยมปลูกแซมในสวนมะพร้าว  เพราะปริมาณแสงแดดที่โกโก้ได้รับจะเหมาะสมพอดี ไม่มากและ
น้อยเกินไป  และโกโก้มีระบบรากลึก ไม่แย่งอาหารกับมะพร้าว ระยะปลูก ที่ให้ผลผลิตดีกรณีปลูกโกโก้เดี่ยว ๆ 
คือ 3×4 เมตร แต่ในมาเลเซียมีการปลูกมะพร้าว ระยะ 9×9 ม. แซมด้วยโกโก้ ระยะ 3×3 ม. ซึ่งได้ผลดี  โดย
รายได้ของโกโก้ จะเป็น 2 เท่าของรายได้จากมะพร้าว และยังท าให้ผลผลิตมะพร้าวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย   การปลูก
โกโก้ในสวนมะพร้าว ต้องปลูกต้นโกโก้ห่างจากต้นมะพร้าวอย่างน้อย 2 เมตร โกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อย่างเข้าปี
ที่ 3  โดยโกโก้จะทยอยออกดอกเป็นรุ่นตลอดทั้งปี  โดยปกติจะห่างกันประมาณ 2-3 สัปดาห์  หากดูแลดี โกโก้
จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี  โดยจะเก็บเกี่ยวได้ 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง   อายุของผลนับจากดอกบานประมาณ 5-6 
เดือน   ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองหรือแดง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์   การเก็บผลโกโก้นั้นควรใช้กรรไกรตัดขั้วผล
ออกจากกิ่ง ไม่ควรใช้มือเด็ด เ พ่ือป้องกันไม่ให้ขั้วผลช้ า  เ พ่ือจะได้ เกิดเป็นตาดอกและผลรุ่นถัดไป 
(http://www.kasetnumchok.com/การปลูกโกโก้/) 

ส าหรับในประเทศไทย มีการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ออกมาอย่างน้อย 2 สายพันธุ์คือ 
พันธุ์ลูกผสม ชุมพร 1 :  ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพเมล็ดดี  โดยให้ผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้งสูงสุดตลอดเวลา

การทดลอง 13 ปี สูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกประมาณ 31.4% ให้ผลผลิตเฉลี่ย 127.2 กก./ไร่  เมล็ดมี
เปอร์เซ็นต์ไขมันสูงประมาณ 57.27%  ลักษณะผล ป้อม ไม่มีคอและก้นไม่แหลม ผิวผลเรียบ ร่องค่อนข้างตื้น
เมล็ดมีเนื้อในเป็นสีม่วง   มีความทนทานต่อโรคกิ่งแห้งค่อนข้างสูง ทนทานต่อโรคผลเน่าด าปานกลาง  ลักษณะ
การผสมเกสร เป็นพวกผสมข้ามต้น ควรปลูกลูกผสมพันธุ์อ่ืนร่วมด้วยอย่างน้อย 1 พันธุ์ในแปลงเดียวกัน โดยปลูก
คละปนกันไปเพื่อประโยชน์ในการผสมเกสร 

พันธุ์ลูกผสม I.M.1   พัฒนาพันธุ์ โดย ดร.สัณห์ ละอองศรี สาขาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   ลักษณะเด่นคือ เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง เหมาะส าหรับ
ปลูกในเขตภาคกลาง เหนือและอีสาน ให้ผลผลิตสูง เริ่มออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในปีที่ 3 หลังจากปลูก 
เมล็ดแห้งมีขนาดและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เมล็ดมีปริมาณไขมันสูงเฉลี่ย 52 เปอร์เซ็นต์ 
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                                          รูปที่ 1 ต้นโกโก้ 
     ที่มา : http://www.kasetnumchok.com/การปลูกโกโก้/ 

1.2 เมล็ดโกโก้ 

สารส าคัญที่พบในเมล็ดประกอบไปด้วยน้ ามัน (fixed oil) ประมาณ 30-50%, แป้ง 15%, โปรตีน 
15% , alkaloid, theobromine ประมาณ 1-4% , caffeine ประมาณ 0.07-0.36% , สาร catechin, 
pyrazine, tyramine, tyrosine เป็นต้น (เภสัชกรหญิง จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    รูปที่ 2 เมล็ดโกโก ้
                              ที่มา : https://helenathailand.co/eatery/ติววิชาช็อกโกแลตศึกษา-ว/ 
 
 

1.3 ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของโกโก้ 
1. สารส าคัญในโกโก้ คือ สารอัลคาลอยด์ theobromine มีโครงสร้างคล้ายกับกาเฟอีน (caffeine) 
มาก แต่จะมีฤทธิ์อ่อนกว่ากาเฟอีน โดยจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง กระตุ้นหัวใจ ขยาย
เส้นเลือด คลายกล้ามเนื้อเรียบ ขับปัสสาวะ และแก้หืดหอบคล้ายกับฤทธิ์ Theophylline ซึ่งถ้ากิน
เมล็ดมาก ๆ ก็จะเป็นสารเสพติดได้ 
2. โกโก้เป็นแหล่งส าคัญของ polyphenol ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
(เมล็ด) 
3. เมล็ดมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นประสาท ช่วยบรรเทาภาวะของโรคเครียด โรคซึมเศร้า (เมล็ด)[2],[4] 
4. ช่วยลดระดับไขมันในเลือด (เมล็ด) 

          5. ช่วยลดความดันโลหิต (เมล็ด) 
6. ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ (เมล็ด) 
7. จากการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าโกโก้ไม่มีพิษต่อตัวอ่อน ไม่มีพิษต่อหนูขาว เมื่อน าโกโก้มาผสม

อาหารให้กิน ในขนาดที่ท าให้หนูขาวตายเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งมีค่าเท่ากับ 5.84 กรัมต่อกิโลกรัม 
 
         1.4 กระบวนการแปรรูปโกโก้ 
  เมล็ดโกโก้ที่สุกจะถูกแกะออกมาจากผล แล้วน าไปผ่านกระบวนการหมักเป็นเวลา 5-6 วัน เซลสืบพันธุ์ 
(germ) ที่ติดอยู่กับเมล็ดโกโก้จะตายไประหว่างการหมัก ท าให้เมล็ดโกโก้เกิดรูพรุนและมีสีน้ าตาล  นอกจากนี้ใน
ขั้นตอนการหมักช่วยท าให้ความขมลดลงและท าให้เกิดกลิ่นที่ดีขึ้น เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตช็อกโกแลต  เมื่อกระบวนการหมักเสร็จสิ้น เมล็ดโกโก้ถูกน ามาตากให้แห้งประมาณ 1-2    สัปดาห์ เพ่ือลด
ระดับความชื้น จาก 60 เปอร์เซ็นต์ให้เหลือเพียงประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นเมล็ดโกโก้จะถูกน าไปท า
ความสะอาด  คัดคุณภาพ บรรจุและขนส่งเพ่ือน าไปผลิตเป็นช็อกโกแลต 
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   ก่อนการผลิตช็อกโกแลต เมล็ดโกโก้แห้งถูกน ามาคั่วตั้งแต่ 10 นาทีไปจนถึง 30 นาที  ที่อุณหภูมิ 120-
130 องศาเซลเซียส (บางกรณีอาจใช้อุณหภูมิต่ ากว่านี้เล็กน้อย) ขั้นตอนการคั่วเป็นขั้นตอน ที่ส าคัญซึ่งมี
ผลกระทบต่อรสชาติสุดท้ายของช็อกโกแลต เมื่อคั่วเสร็จแกลบหรือเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดโกโก้ อยู่จะถูกก าจัดออก
โดยการร่อนและใช้ลมเป่า หลังจากก าจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเมล็ดส่วนที่เหลือ ถูกเรียกว่า Cacao 
kernel หรือ Cacao nib 
 Cacao nib ถูกน าไปบดด้วยความเร็วสูงและท่ีอุณหภูมิสูงด้วยเช่นกัน เพ่ือท าให้ cacao nib  เปลี่ยนเป็น
สีด าน้ าตาล หนืด เรียกว่า cacao liquor หรือ cacao paste ซึ่งมีไขมันโกโก้(cocoa butter)  เป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 53-55 เปอร์เซ็นต์ 
        cacao liquor ยังไม่มีรสชาติที่หวานและความขมยังค่อนข้างสูงจึงไม่เหมาะต่อการรับประทาน จึงถูก
น าไปอัดใส่บล็อครูป สี่เหลี่ยมให้เป็นแท่งส าหรับน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอร์รี่และการท าอาหารบางชนิด 
รวมทั้งถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตช็อกโกแลตส าหรับทานทั่วไป ในอุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลต
นอกจากมี cacao liquor เป็นวัตถุดิบหลักแล้ว ยังต้องเติมส่วนผสมอ่ืนๆ ได้แก่ น้ าตาล   ไขมันโกโก้ (cocoa 
butter) ซึ่งเป็นไขมันที่สกัดมาจากเมล็ดโกโก้ เมื่อน าส่วนผสมดังกล่าวมาคลุกเคล้ากันแล้ว ขั้นตอน สุดท้ายที่

ส าคัญซึ่งช่วยเพิ่มความอร่อยให้ช็อกโกแลตยิ่งขึ้นคือกระบวนการ counching   
counching เป็นกระบวนการที่ท าให้อนุภาคของน้ าตาลและโกโก้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่ลิ้นของเราจะ

สัมผัสกับอนุภาคเหล่านั้นได้  ซึ่งท าได้โดยการบดด้วยลูกกลิ้ง ดังนั้นเมื่อเราทานช็อกโกแลตจึงท าให้รู้สึกว่าเนื้อ
ช็อกโกแลตนั้นนุ่มเรียบ (smooth feel) ช็อกโกแลต ที่มีคุณภาพสูงต้องใช้กระบวนนี้ถึงสามวัน ส่วนช็อกโกแลตที่
มีคุณภาพต่ าใช้เวลาเพียงหกชั่วโมงเท่านั้น ในขั้นตอนนี้อาจเติมสาร ปรุงกลิ่นรสต่างๆ เช่น วานิลา (vanilla) ซิน
นาม่อน (cinnamon) เพ่ือเพ่ิมความหอมอร่อยยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ counching ช็อกโกแลตจะถูก
เก็บไว้ในถังซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส  เพ่ือรอน าไปขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆตามท่ี
ผู้ผลิตต้องการ ต่อมาถูกน าไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายคือการลดอุณหภูมิเพ่ือให้ช็อกโกแลต มีรูปร่างคงที่ตามต้องการ
ก่อนที่จะบรรจุและน าจ าหน่ายตามท้องตลาด (https://sites.google.com/a/lublae.ac.th/chocolate/kar-
paerrup-tn-koko-ma-pen-chxkkolaet) 
 

1.5 ช็อคโกแลต  
      คือ ผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (cocoa) ได้แก่ เมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือก (cocoa nib) เนื้อโกโก้บด (cocoa 
mass) หรือผงโกโก้ (cocoa powder) อาจใส่ไขมันโกโก้ (cocoa butter) น้ าตาล น้ านม สารให้กลิ่นรส และ/
หรือ ส่วนประกอบอื่น เช่น ผลไม้แห้ง แยม ถั่วลิสง นัท 
ชนิดของช็อกโกแลต มีดังนี้  

- ช็อกโกแลตด า (Dark chocolate) มีส่วนผสมหลัก คือ เนยโกโก,้ cocoa liquor, ผงโกโก้น้ าตาล 
- ช็อกโกแลตนม (Milk chocolate) มีส่วนผสมคือ เนยโกโก้ (cocoa butter) cocoa liquor, นม หรือ 

นมผง ,น้ าตาล สารให้กลิ่นรส เช่น วานิลา  
- ช็อกโกแลตขาว (white chocolate) มีส่วนผสมคือcocoa butter, น้ าตาล, นมสด หรือนมผง 
- คูเวอร์เจอร์ช็อกโกแลต (Couverture chocolate) หมายถึง ช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของเนยโกโก้มาก มี

ไขมันมากกว่า 30 เปอเซ็นต์ และมีส่วนผสมของ น้ าตาล น้ านม เหมาะส าหรับใช้เคลือบอาหาร 
- ช็อกโกแลตชนิดครีม หมายถึง ช็อกโกแลตที่ใส่น้ าตาล ครีม 
- ช็อกโกแลตชนิดเส้น ช็อกโกแลตชนิดเกร็ด (chocolate chip) หมายถึง ช็อกโกแลตที่ท าเป็น เส้น หรือ 

เม็ดขนาดเล็ก ใช้เป็นส่วนผสมในเบเกอรี (bakery) 
(http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1138/chocolate-ช็อกโกแลต) 

 
2. ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 

 ฟาร์มอัจฉริยะหรือฟาร์มที่มีการจัดการอย่างถูกต้องแม่นย า (Smart Farm/ Precision Farm) จัดเป็น 
นวัตกรรมใหม่ของการเกษตรในยุคดิจิตอล มีการน าเอาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้านมาใช้ใน 
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ฟาร์ ม เช่น  GPS GIS remote- sensing proximal- sensing VRT และ DSS โดยผ่ าน เครื อข่ ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ในการรับส่งข้อมูล และมีการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลา
ที่จะต้องเสียไปกับการจ้างบุคคลากรในฟาร์มที่เป็นงานที่เพ่ิมผลผลิตได้น้อย 

ฟาร์มอัจฉริยะมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ การเก็บข้อมูล การวินิจฉัยข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การปฏิบัติการตามแผน และการประเมินผล โดยมีการ จัดการฟาร์มในทุกขั้นตอน คือ การจัดท าแผนที่
สภาพดิน การให้น้ าการให้ปุ๋ย การก าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การ ค านวณต้นทุน ก าไร ตลอดจนการวาง
แผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป การด าเนินการฟาร์มอัจฉริยะ ส่งผลให้ เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ลด
การจ้างแรงงาน ประหยัดเวลา และน าไปสู่การเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       การใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในการเกษตร  โดรนช่วยในการเข้าถึงข้อมูลการท านายอุณหภูมิ 
ปริมาณฝน ความเร็วลม และปริมาณแสงแดด เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท าให้เกษตรกรสามารถดู
ข้อมูลและวางแผนการแก้ปัญหาได้ทันเวลา ช่วยให้การเพาะปลูกท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยปกติแล้ว
การฉีดพ่นยาก าจัดศัตรูพืชและหว่านปุ๋ยในแปลงนาข้าวโดยใช้แรงงานคน จะใช้เวลาในการท างานหลายชั่วโมงต่อ
พ้ืนที่ และก่อให้เกิดความเสียหายจากการเหยียบย่ าพ้ืนที่ในระหว่างการฉีดพ่นยาและหว่านปุ๋ย การใช้โดรนจะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้แรงงานคน สามารถลดเวลาในการท างานได้ โดยที่พ้ืนที่ปลูกข้าว 10 ไร่ ใช้
เวลาเพียงประมาณ 10 นาทีในการฉีดพ่นยาและหว่านปุ๋ย และใช้แรงงานคนในการควบคุมเพียง 1 - 2 คน
เท่านั้น  นอกจากนี้ การใช้โดรนยังช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลรักษาโรคพืชได้อย่างตรงจุด โดยการน าโดรนมา
ติดระบบเซ็นเซอร์ และกล้องส าหรับการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้ระบบ GPS ในการหาพิกัดต่าง ๆ การ
ตรวจสอบภาพพ้ืนที่เพาะปลูกในมุมสูง เพ่ือวิเคราะห์หาการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละจุด และหาวิธีแก้ไขได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถท าให้ลดระยะเวลาและบุคคลากรในการส ารวจ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการของโรงงานผลิตได้ นับเป็นการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในการจัดการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามข้อเสียของการใช้โดรนคือ ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง อีกท้ังผู้ใช้งานต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานของโดรนที่ค่อนข้างซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3  การใช้โดรนในการติดตาม วางแผนควบคุมการเพาะปลูกทางการเกษตร 

                        และการให้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ 
(ท่ีมา: https://www.123rf.com/photo_83951053_smart-farming-hi-tech-agriculture-
conceptual-picture-ai-automatic.html และ 
https://www.iottechnologynow.com/2019/03/smart-farming-future.html) 
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3. เชื้อเพลิงชีวภาพ 

         
     3.1  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) หรือเชื้อเพลิงอัดแท่งมีรูปแบบเป็นแท่งเล็กๆน้ าหนัก
และความยาวเท่ากัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 มม. ชีวมวล
อัดเม็ด เป็นเชื้อเพลิงประเภทที่มาจากไม้ ส่วนใหญ่ผลิตจาก ขี้เลื่อย เศษวัสดุจากไม้แปรรูป เศษไม้เหลือจาก
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ไม้จากตัดแต่งกิ่ง ไม้ถูกโค่นหรือยืนต้นตาย นอกจากนี้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟาง
ข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด รวมถึงพืชล้มลุกต่างๆ วัสดุเหล่านี้มีความหนาแน่นต่ า ความชื้นแตกต่างกัน ท าให้การ
น าไปใช้งานในกระบวนการผลิตไม่สะดวก เนื่องจากการควบคุมอัตราการป้อนเชื้อเพลิง เพ่ือผลิตความร้อนให้แก่
ระบบไม่สม่ าเสมอ ท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ต่ าลง รวมไปถึงปัญหาการจัดการวัตถุดิบที่ยุ่งยาก เช่น การ
จัดเก็บ การขนส่ง เป็นต้น ดังนั้นการน าวัสดุดังกล่าวมาขึ้นรูป โดยการอัดเป็นเม็ดหรือแท่ง เพ่ือเพ่ิมความ
หนาแน่นและลดความชื้นของวัตถุดิบ ท าให้ง่ายต่อการควบคุมปริมาณน้ าหนักและขนาดให้มีความสม่ าเสมอ ท า
ให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ ท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงสูงขึ้น 
 
      3.2 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การน าไปสับย่อย
จนละเอียด ขั้นตอนที่ 2 การน าไปตากแห้งกลางแจ้งด้วยแสงแดดเพ่ือลดความชื้นลงให้เหลือประมาณร้อยละ 15 
เพ่ือป้องกันเชื้อรา ขั้นตอนที่ 3 น าไปบด แล้วเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ขั้นตอนที่ 4 การข้ึนรูปอัดแท่ง
เชื้อเพลิง โดยใช้ชีวมวลที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 3 มาป้อนต่อเนื่องและความคุมอัตราการป้อนให้สม่ าเสมอเพ่ือให้
แท่งเชื้อเพลิงมีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน 
 
    3.3 ข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
        1. สะดวกและประหยัดค่าขนส่ง เพราะมีความหนาแน่นสูง (bulk density) ประมาณ 650-700 กก./ม
3 
         2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้งาน เพราะมีน้ าหนักและขนาดที่แน่นอน ท าให้การเผาไหม้สม่ าเสมอ
และสมบูรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม  
         3. ปริมาณเถ้าน้อย คือ ประมาณร้อยละ ๓ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการก าจัดทิ้ง 
         4. ให้พลังงานความร้อนสูงกว่าชีวมวลประเภทอ่ืน (High Heating Value) โดยมีค่า Net Calorific 
Value มากกว่า 16.5 MJ/kg  
         5. ค่าความชื้นต่ า คือ น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งจากผลวิจัยพบว่าค่าความชื้นของเชื้อเพลิงมีอัตรา
แปรผกผันกับค่าพลังงาน 
        6. ลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (green house gas) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
(global warming) เนื่องจาก CO2 ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพ่ือสังเคราะห์แสง 
(carbon offset) 
       7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล ( fossil fuel) เช่น น้ ามันดิบ (fuel oil) ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ก๊าซหุงต้ม (LPG) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet) 2-3 กิโลกรัม = น้ ามันเตา (fuel oil) 1 ลิตร  
 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

       ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และคณะ (2543)  ได้ท าการศึกษาการน าของเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป
โก้โก้ มาสกัดเป็นเส้นใยอาหารเพ่ือน าไปเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี้ พบว่าคุกกี้เสริมใยอาหารร้อยละ 7 ของน้ าหนัก
แห้งยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และการน าเส้ยใยอาหารจากเปลือกโกโก้ไปเติมในไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ที่มี
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ไขมันต่ า ร้อยละ 0.6 พบว่าเป็นที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิม และมีการน าเปลือกโกโก้ไปผสมส่วนผสมแป้งมัน แป้ง
ดัดแปร น้ า และน้ าเชื่อมและขึ้นรูปเป็นถาด เพ่ือวางผลไม้และเก็บไว้ พบว่า ถาดมีความนิ่มลงและเสียทรง
เนื่องมาจากการดูดซับน้ าของชิ้นฝรั่ง 
       ทิพยา ไกรทอง และคณะ (2557) การศึกษาปริมาณออคราทอกซิน เอ ในแหล่งปลูกโกโก้ต่างๆ  เพ่ือให้
ทราบถึงปริมาณสารพิษจากเชื้อราที่ ปนเปื้อนในเมล็ดโกโก้ และมาตรการในการลดการปนเปื้อนของเชื้อรา  โดย
การส ารวจเก็บตัวอย่างเมล็ดโกโก้แห้ง จากแปลงเกษตรกร จุดรับซื้อ ในพ้ืนที่ จ.ชุมพร  นครศรีธรรมราช  
ประจวบคีรีขันธ์  จันทบุรี และงานวิจัยของ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรตั้งแต่ปี 2555-2557 รวมทั้งหมด 51 ตัวอย่าง
มาหาความชื้นของเมล็ดโกโก้เฉลี่ย 8.6% ซึ่ง มาตรฐานความชื้นของเมล็ดโกโก้อยู่ระหว่าง  7 % และวิเคราะห์
ชนิดของเชื้อราด้วยวิธี Direct plate พบเชื้อรา A. ochraceus ที่ก่อให้เกิดการสร้างสารพิษ Ochratoxin A 
เฉลี่ย 1.22 % มีค่าปริมาณสารพิษ 1.33 µg/kg และ ในปี 2556 พบปริมาณสารพิษจากเชื้อรา 0.88 µg/kg ซึ่ง
ไม่เกินมาตรฐานก าหนด (มาตรฐาน 5 µg/kg ) นอกจากนั้นพบเชื้อรา A. flavus  ที่สร้างสารพิษ Aflatoxin 
เกือบทุกตัวอย่างเฉลี่ย 20.17 % และ Pennicillium 12.93% ที่เหลือเป็นเชื้อรา Aspergillus sp. และ 
Mycelium สาเหตุเกิดจากขั้นตอนการแปรรูปหลังการเก็บ เกี่ยว และการเก็บรักษา นอกจากนั้นปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมเช่น ความชื้น อุณหภูมิ เป็นตัวการส าคัญที่ส่งเสริม ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษ
จากเชื้อรา  การปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นมาตรการลดการปนเปื้อนของเชื้อรา ได้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อคุณภาพ
ของเมล็ดโกโก้เช่นกัน  
      อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคณะ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดมา ใช้
ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยน ามาผสมกับแป้งมันส าปะหลังหรือโมลาสซึ่งเป็นตัวประสานที่อัตราส่วน 
ต่างๆ กันแล้วอัดเป็นแท่งโดยวิธีอัดแบบเย็น จากนั้นท าการศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM 
รวมทั้งการศึกษาความเหมาะสมในการน าไปใช้งานและวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของ 
เชื้อเพลิง จากผลการศึกษาพบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งมีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 3,400-4,348 cal/g และค่าความร้อน
ที่ ได้จากเปลือกทุเรียนที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวประสานมีค่าความร้อนสูงที่สุด  4,348  cal/g ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับ ค่าความร้อนที่ได้จากฟืนไม้ เชื้อเพลิงอัดแท่งมีค่าความชื้นและปริมาณเถ้าต่ า ในขณะเผาไหม้
เชื้อเพลิงอัดแท่งมีการ ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐานอากาศเสียจากโรงงาน  
ขณะที่ความเข้มข้นของ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน  ระหว่างการเผา
ไหม้พบว่าการแตกปะทุขณะ ติดไฟน้อย มีกลิ่นและควันขณะลุกไหม้น้อย ไม่แตกหักง่ายท าให้สะดวกในการเก็บ
รักษาและการขนส่ง ดังนั้น การ น าเปลือกทุเรียนและมังคุดมาใช้ป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งทดแทนฟืนและถ่าน จึงเป็น
แนวทางหนึ่งของการน า วัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

run
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แนวทางด าเนินการ (โดยระบุวิธีการวิจัย (Methodology) การทดลอง/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล/การตรวจสอบ) 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 การส่งเสริมการปลูกโกโก้และการท า Smart Farming   
กิจกรรมหลักท่ี 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเพาะปลูก 
กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดการอบรมแนะน าแนวทางการเพาะปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ การดูแล และการเก็บเก่ียว 
โดยเชิญวิทยากร จาก ส านักงานเกษตร จ.เชียงราย 
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดท าการบันทึกข้อมูลทางสถิติของปริมาณน้ า อากาศ อุณหภูมิ การให้ปุ๋ย ผลผลิต คุณภาพ
ของผลผลิต เพ่ือใช้ในการพัฒนาออกแบบโปรแกรม โดยใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาร่วมในการสั่งงานเพ่ือใช้ในการ
ท านายการเพาะปลูก การแก้ปัญหาโรคพืช และค านวณปริมาณผลผลิตที่ได้  
กิจกรรมหลักท่ี 4 ทดลองใช้งานจริงในแปลงเกษตรทดลอง 
 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 2  การแปรรูปผลผลิตโกโก้ให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโกโกม้าวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพในห้องปฎิบัติการ 
กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาเครื่องดื่มและช็อคโกแลตเพื่อสุขภาพ อย่างละ 1 ผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ทดสอบการยอมรับกับผู้บริโภค 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ทดสอบตลาด 
 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งของเปลือกโกโก้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอัดแท่ง 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเปลือกโกโก้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและการเผาไหม้ 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ทดลองท าเชื้อเพลิงชีวภาพ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 วิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงที่ได้ 
 
โครงการวิจัยย่อยท่ี 4 การผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวโกโก้และศุนย์การ 
                                          เรียนรู้ Cocoa Smart Farming 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูล 
กิจกรรมหลักท่ี 2 หาแนวทางร่วมกับสภาการท่องเที่ยว จ.เชียงราย 
กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดท า Route และกิจกรรมการท่องเที่ยว ผ่าน mobile application 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่สามารถวัดได้และระยะเวลาที่จะเกิดผล   

1. ลดการเกิดหมอกควันและลดขยะจากการแปรรูปโกโก้ใน จ.เชียงราย ระยะเวลา 2-3 ป ี

2. สร้างรายได้จากการเพาะปลูกโกโก้อย่างยั่งยืน 3-5 ปี 
3. เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและเพ่ิมเศรษฐกิจหมุนเวียนใน จ.เชียงราย 3-5 ป ี
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7. กรอบการวิจัย  

 
 

 

               ส่งเสริมการปลูก 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ของเหลือทิ้ง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. ขอบเขตการด าเนินการวิจัย  
ทดลองท า แปลงทดลอง Smart Farming 1 แปลง พ้ืนที่ 1 ไร่ ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโกโก้ จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ และท าผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งจากการผลิตโกโก้ 1 ผลิตภัณฑ์  
 
9. หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ (ให้ระบุสถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน/ชุมชนที่ร่วมด าเนินการวิจัย/ร่วมลงทุน) 

ล าดับ
ที ่

ปีงบประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) 
(บาท) 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอ่ืน 

(in-kind) 

1 2564 โกโก้แลนด์ ร่วมท าวิจัยและ
สนับสนุนวัตถุดิบใน

การวิจัย 

- รับนักศึกษาไป
ฝึกงานใน

รูปแบบสหกิจ
ศึกษา 

โกโก ้

ฟาร์มอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

การแปรรูปโกโก้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ การเพ่ิมมูลค่าของเหลือทิ้งของเปลือกโกโก้ 

 

ลดของเสีย เพ่ิมมูลค่า และลดปัญหาหมอกควัน 

เชียงรายเมืองท่องเที่ยวและการเรียนรู้โกโก้ 
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2 2564 ส านักงานเกษตร จ.
เชียงราย 

ส่งเสริมและให้องค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกโกโก้ และการ

เก็บเก่ียว 

- แจกต้นกล้าแก่
เกษตรกร 

3 2564 สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จ.

เชียงราย 

จัดท า route การ
ท่องเที่ยวเชิงการ
เรียนรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

- ช่วยโปรโมท
และ

ประชาสัมพันธ์ 

10. แผนการด าเนินงานวิจัย (ให้ระบุขั้นตอน/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการด าเนินการวิจัย พร้อมทั้งช่วงเวลาของการ
ด าเนินการวิจัย)  

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 24 เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาข้อมูลและเก็บตัวอย่าง         
    

2. ศึกษากระบวนการและจัดท าฟาร์มอัจฉริยะโกโก้             

3. แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพจากโกโก้         
    

4. ศึกษากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือก

โกโก้ 
        

    

5. พัฒนาฟาร์มโกโก้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

        
    

7. วิเคราะห์ผลและท ารปูเล่มวิจยั             

10. ถ่ายทอดเทคโนโลย ี             

 

 
 รูปแบบ/วิธีการวิจัย   - เป็นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเชิงพื้นที่ โดยลงพ้ืนที่

เก็บข้อมูล แล้วศึกษาทดลอง 
 สถานที่ท าวิจัย    - โกโก้แลนด์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 เป้าหมายของโครงการ   - สรา้งรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน  ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีความยั่งยืน 
 

11. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (ระบุผลผลิตและผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถประยุกต์เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ (เชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ต้นทุน) 
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1) ผลผลิต 

 ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น KR2.7.1 ลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ 10 ต่อปี และเพ่ิมอัตราการน า
ขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
2) ผลลัพธ์ 

 ผลส าคัญที่จะเกิดขึ้น สามารถลดขยะจากอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 10 และน าขยะกลับมา
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าได้  ลดปัญหาหมอกควัน และได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

 แนวทางการน าผลงานไปขยายผล/ใช้ประโยชน์ 
 น างานวิจัยไปถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 

3) ผลกระทบ 

 ผลส าคัญที่จะเกิดข้ึน  
ชุมชนและผู้ประกอบการโกโก้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากการลดของเสียในกระบวนการผลิต
มากกว่าร้อยละ 10  

 

12. แนวทางการใช้ประโยชน์/ขยายผลจากงานวิจัย 
     น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 4 โครงการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
เศรษฐกิจที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
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เภสัชกรหญิง จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. หนังสือสมุนไพรลดไขมันในเลือด 140 ชนิด.   “โกโก”้  หน้า 58-59. 
รุ่ง กิตติพิชัย และ สาทิศ วงษ์ทอง. การทดสอบหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงด้วยบอมบ์แคลอรีมิเตอร์. คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม, ม.ป.ป 



- 16 - 
 

 
 

อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคณะ (ไม่ระบุปี). การน าเปลือกทุเรียน และ เปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูป 
เชื้อเพลิงอัดแท่ง 

****************************************** 

หมายเหตุ : แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ใช้ส าหรับการฝึกอบรม 
 ภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ 
 การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2563 ของส านักงานการวิจัย  
 แห่งชาติ (วช.) เท่านั้น 
 



ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Proposal)

ชื่อโครงการวิจัย

โครงการยอย

ลักษณะโครงการวิจัย

งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565
ประเภท : โครงการวิจัย

รหัสโครงการ: 2377526 รหัสขอเสนอการวิจัย: 25650001125343 สถานะงาน: สง สกสว. (6)

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาประสงค (Objectives) ปรับเตรียมครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพและทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับแผนดาน ววน.

แพลตฟอรม (Platform) Platform 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) KR1a.1 สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากรเพ่ิมข้ึน (สัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน
27 คนตอประชากร 10,000 คน)(เพื่อใหบรรลุ 30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)

(ภาษาไทย) การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3

(ภาษาอังกฤษ) Development Of Employability Skills in the Graduate Technology Program
Vocational Institute of Northern Region 3

งบประมาณเสนอขอ 653,500 บาท

หนวยงานสังกัดนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลําดับ ชื่อโครงการยอย งบประมาณ (บาท) หัวหนาโครงการยอย
- ไมมีขอมูล -

สถานภาพ โครงการวิจัยใหม

ประเภทโครงการ โครงการวิจัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ป   

เริ่มรับงบประมาณในป 2565
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คําสําคัญ

สาขาการวิจัย

รายละเอียดของคณะผูวิจัย

บทสรุปผูบริหาร

ภาษาไทย ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน

ภาษาอังกฤษ Employability Skills

สาขาการวิจัยหลัก OECD สังคมศาสตร

สาขาการวิจัยยอย OECD สังคมศาสตร

ชื่อ - สกุล ตําแหนงในโครงการ
สัดสวนการมีสวน

รวม
นายสุธี เสริมสุข
หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

หัวหนาโครงการ 100.00

ท่ีมาและความสําคัญของแผนงานยอย/โครงการ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น มีการยายฐานการผลิตไปลงทุนในตาง

ประเทศท่ีมีคาจางท่ีถูกกวา สงผลตอสถานการณความตองการกําลังคน ดังน้ันจึงมีความจําเปนเรงดวนในการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
ใหมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของเทศ ซ่ึงในกลุมอุตสาหกรรมยังคงมีความตองการกําลังคนใน 3
ดาน คือ 1) ความรูและทักษะท่ีจําเปน 2) ความรูและทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554) ดังนั้น การจัดการศึกษาในภาคสวนของอาชีวศึกษาจึงเขามามีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการเตรียมบุคคลใหมีอาชีพในอนาคต
ซ่ึงจุดประสงคท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางชางคือ ตองการใหผูสําเร็จการศึกษาออกไปแลวไดมีความรู มีทักษะ สามารถทํางาน
ตางๆ ในสาขาที่ตนเองรํ่าเรียนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนําการสอนมุงใหผูเรียนมีความรูเพื่อใชแกปญหาตาง ๆ ในการทํางาน
และจัดการฝกงานตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะสามารถปฏิบัติงานดวยความถูกตองชํานาญควบคูกันไป (สุราษฎร พรมจันทร, 2550)

          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตนักเทคโนโลยีและชางเทคนิคระดับปริญญาตรีที่มีความรูความ
สามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูจบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
สามารถที่จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาวิจัยทางดานเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานใหตามความตองการของภาครัฐ/
ภาคอุตสาหกรรมได รวมถึงสามารถเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ได เห็นไดวา ความมุงหวังของหลักสูตรคือ ผูเรียนสามารถใน
การประกอบธุรกิจดวยตนเอง หรือหากไมพรอมในการรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นักศึกษาตองสามารถเขาทํางานไดกับทุกองคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญตางก็ตองการใหผูที่คิดและทําในแบบผูประกอบการเขามาเปนสวนหนึ่งในองคกร
ประกอบกับในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปสูเศรษฐกิจฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เปนยุคแหงการพัฒนาตอยอดคิดคนผลิตภัณฑขึ้น เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต (วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ และอา
ทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553) นวัตกรรม เปนกลไกที่สําคัญในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สามารถสรางให
เกิดความแตกตางในการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development, 2012) จึงทําใหการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู และคิดสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโลกการทํางานและการใชชีวิต
ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน (The Partnership for 21st Century Learning, 2015)
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หลักการและเหตุผล

ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานเปนแนวคิดสากลที่ถูกนํามาใชพัฒนาผูเรียนในหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศที่อยูในทวีปยุโรป เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการไดงานทํา การเก็บรักษางานที่ทําและ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะทั่วไปมากกวาทักษะทางวิชาชีพ (Cleary, Flynn, Thomasson, Alexander,& McDonald,
2007) ทักษะนี้สามารถสอนได ทั้งในกลุมเด็ก และกลุมผูใหญ (Bhaerman & Spill, 1988; Smith, 2011) หรือแมกระท่ังในหองเรียนท่ีเนนการ
สอนเชิงวิชาการ และหองเรียนที่เนนการสอนวิชาชีพ (Stasz, et al., 1993; Smith, 2011)   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน
เกี่ยวของกับความสามารถ และคุณลักษณะของแตละบุคคลที่จะชวยเพิ่มโอกาสในการทํางาน ซึ่งบางครั้งความหมายของทักษะที่จําเปนสําหรับ
การไดรับการจางงาน มีความหมายไปจนถึงความสามารถในการเก็บรักษางานที่ทําในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาใหงานที่ทํามีความกาวหนา ดัง
น้ันจึงจําเปนตองกําหนดเปนคุณลักษณะเพ่ือเพ่ิมความนาจะเปนใหแตละบุคคลสามารถไดงานทํา (Belt, Drake, & Chapman, 2010) นํามาสู
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ (skill) ที่สงเสริมใหบุคคลมีทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน จึงไดมีนักการศึกษาที่ตองการออกแบบหลักสูตร
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดงานทํามากที่สุด นายจางสวนใหญพิจารณาถึงความสามารถทั่วไป และการทดสอบบุคลิกภาพดวย (Saterfiel &
McLarty, 1995) ซึ่งเปนความสามารถที่ไมใชเชิงเทคนิค (nontechnical abilities) ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศหน่ึงท่ีพยายามสรางเปนก
รอบทักษะทั่วไป (generic  skills) ที่มีเปาหมายทั่วไป (common goal) ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในทุกบทบาทอาชีพ
(Cleary, Flynn, & Thomasson, 2006) ดังน้ัน ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานจึงเปนทักษะหน่ึง ท่ีควรจะสงเสริม และพัฒนาใหกับ
ผูเรียน เพื่อใหเกิดความสําเร็จในทุกบทบาทอาชีพ และลดปญหาการไมไดรับการจางงานใหกับผูเรียนในอนาคต (Lee, 2011) จึงเห็นไดวามีการ
ทําวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานในอนาคต ตามท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ

ตัวบงชี้เปนสารสนเทศหรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณ หรือเปนสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัด หรือสะทอน
ลักษณะ/ผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรของการดําเนินงานอยางกวางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง บงบอกเปนองครวม แตมีความชัดเจน
เพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได (นงลักษณ วิรัชชัย และ
คณะ, 2551; วรรณี แกมเกตุ และ สุเทพ บุญซอน, 2554) นักวิชาการหลายทานไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ไวคลายคลึงกัน พนิดา มา
รุงเรือง (2555) ไดสรุปขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาตัวบงชี้ไว 6 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การนิยามตัวบงชี้ ขั้นนี้ตองอาศัย
ทฤษฎีรองรับในการกําหนดตัวบงชี้ 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 4) การสรางตัวบงชี้ 5) การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ และ 6) การจัดเขาบริบท
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (employability skills) เพ่ือใชในการ
สํารวจทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 โดยประเด็น
วิจัยจะเกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานควรประกอบดวยตัวบงชี้อะไรบาง ผลการวิจัยนี้จะทําใหไดตัวบงชี้อันจะทําใหได
ขอมูลสารสนเทศท่ีชวยบงบอกทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของนักศึกษา และนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการไดรับการจางงานไดสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง

ที่มาและความสําคัญของแผนงานยอย/โครงการ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น มีการยายฐานการผลิตไปลงทุนในตาง

ประเทศท่ีมีคาจางท่ีถูกกวา สงผลตอสถานการณความตองการกําลังคน ดังน้ันจึงมีความจําเปนเรงดวนในการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ
ใหมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของเทศ ซ่ึงในกลุมอุตสาหกรรมยังคงมีความตองการกําลังคนใน 3
ดาน คือ 1) ความรูและทักษะท่ีจําเปน 2) ความรูและทักษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554) ดังนั้น การจัดการศึกษาในภาคสวนของอาชีวศึกษาจึงเขามามีบทบาทสําคัญยิ่ง ในการเตรียมบุคคลใหมีอาชีพในอนาคต
ซ่ึงจุดประสงคท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางชางคือ ตองการใหผูสําเร็จการศึกษาออกไปแลวไดมีความรู มีทักษะ สามารถทํางาน
ตางๆ ในสาขาที่ตนเองรํ่าเรียนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนําการสอนมุงใหผูเรียนมีความรูเพื่อใชแกปญหาตาง ๆ ในการทํางาน
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และจัดการฝกงานตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะสามารถปฏิบัติงานดวยความถูกตองชํานาญควบคูกันไป (สุราษฎร พรมจันทร, 2550)
          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตนักเทคโนโลยีและชางเทคนิคระดับปริญญาตรีที่มีความรูความ

สามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูจบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีความ
สามารถที่จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาวิจัยทางดานเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานใหตามความตองการของภาครัฐ/
ภาคอุตสาหกรรมได รวมถึงสามารถเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ได เห็นไดวา ความมุงหวังของหลักสูตรคือ ผูเรียนสามารถใน
การประกอบธุรกิจดวยตนเอง หรือหากไมพรอมในการรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นักศึกษาตองสามารถเขาทํางานไดกับทุกองคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญตางก็ตองการใหผูที่คิดและทําในแบบผูประกอบการเขามาเปนสวนหนึ่งในองคกร
ประกอบกับในศตวรรษที่ 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปสูเศรษฐกิจฐานความรูและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เปนยุคแหงการพัฒนาตอยอดคิดคนผลิตภัณฑขึ้น เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต (วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ และอา
ทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553) นวัตกรรม เปนกลไกที่สําคัญในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สามารถสรางให
เกิดความแตกตางในการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development, 2012) จึงทําใหการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู และคิดสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโลกการทํางานและการใชชีวิต
ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน (The Partnership for 21st Century Learning, 2015)

ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานเปนแนวคิดสากลที่ถูกนํามาใชพัฒนาผูเรียนในหลายประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศที่อยูในทวีปยุโรป เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการไดงานทํา การเก็บรักษางานที่ทําและ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะทั่วไปมากกวาทักษะทางวิชาชีพ (Cleary, Flynn, Thomasson, Alexander,& McDonald,
2007) ทักษะนี้สามารถสอนได ทั้งในกลุมเด็ก และกลุมผูใหญ (Bhaerman & Spill, 1988; Smith, 2011) หรือแมกระท่ังในหองเรียนท่ีเนนการ
สอนเชิงวิชาการ และหองเรียนที่เนนการสอนวิชาชีพ (Stasz, et al., 1993; Smith, 2011)   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน
เกี่ยวของกับความสามารถ และคุณลักษณะของแตละบุคคลที่จะชวยเพิ่มโอกาสในการทํางาน ซึ่งบางครั้งความหมายของทักษะที่จําเปนสําหรับ
การไดรับการจางงาน มีความหมายไปจนถึงความสามารถในการเก็บรักษางานที่ทําในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาใหงานที่ทํามีความกาวหนา ดัง
น้ันจึงจําเปนตองกําหนดเปนคุณลักษณะเพ่ือเพ่ิมความนาจะเปนใหแตละบุคคลสามารถไดงานทํา (Belt, Drake, & Chapman, 2010) นํามาสู
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ (skill) ที่สงเสริมใหบุคคลมีทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน จึงไดมีนักการศึกษาที่ตองการออกแบบหลักสูตร
เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดงานทํามากที่สุด นายจางสวนใหญพิจารณาถึงความสามารถทั่วไป และการทดสอบบุคลิกภาพดวย (Saterfiel &
McLarty, 1995) ซึ่งเปนความสามารถที่ไมใชเชิงเทคนิค (nontechnical abilities) ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศหน่ึงท่ีพยายามสรางเปนก
รอบทักษะทั่วไป (generic  skills) ที่มีเปาหมายทั่วไป (common goal) ใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในทุกบทบาทอาชีพ
(Cleary, Flynn, & Thomasson, 2006) ดังน้ัน ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานจึงเปนทักษะหน่ึง ท่ีควรจะสงเสริม และพัฒนาใหกับ
ผูเรียน เพื่อใหเกิดความสําเร็จในทุกบทบาทอาชีพ และลดปญหาการไมไดรับการจางงานใหกับผูเรียนในอนาคต (Lee, 2011) จึงเห็นไดวามีการ
ทําวิจัยเพ่ือศึกษาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานในอนาคต ตามท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ

ตัวบงชี้เปนสารสนเทศหรือคาที่สังเกตไดเชิงปริมาณ หรือเปนสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัด หรือสะทอน
ลักษณะ/ผลการดําเนินงานรวมทั้งปญหาอุปสรรของการดําเนินงานอยางกวางๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง บงบอกเปนองครวม แตมีความชัดเจน
เพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศึกษาได (นงลักษณ วิรัชชัย และ
คณะ, 2551; วรรณี แกมเกตุ และ สุเทพ บุญซอน, 2554) นักวิชาการหลายทานไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ไวคลายคลึงกัน พนิดา มา
รุงเรือง (2555) ไดสรุปขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาตัวบงชี้ไว 6 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การนิยามตัวบงชี้ ขั้นนี้ตองอาศัย
ทฤษฎีรองรับในการกําหนดตัวบงชี้ 3) การเก็บรวบรวมขอมูล 4) การสรางตัวบงชี้ 5) การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ และ 6) การจัดเขาบริบท
จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (employability skills) เพ่ือใชในการ
สํารวจทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 โดยประเด็น
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วัตถุประสงค

กรอบการวิจัย

วิจัยจะเกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานควรประกอบดวยตัวบงชี้อะไรบาง ผลการวิจัยนี้จะทําใหไดตัวบงชี้อันจะทําใหได
ขอมูลสารสนเทศท่ีชวยบงบอกทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของนักศึกษา และนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการไดรับการจางงานไดสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง

1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3

2. เพื่อยืนยันตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3

3. เพื่อประเมินทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาค
เหนือ3

 

ขอบเขตของแผนงานยอย/โครงการ
การศึกษาครั้งนี้มุงพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 เพื่อใชเปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน สําหรับผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  ซ่ึงมีขอบเขตดังตอไปน้ี
1. 1. ขอบเขตประชากร และกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยไดแก

8.1.1 ประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และผูประกอบการวิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ ในแตละสาขาวิชา
ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สาขาวิชาการตลาด
8.1.2 ประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการยืนยันตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ไดแกสถานประกอบการที่มีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยการรับผูที่เรียนเขาฝกประสบการณ จากวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 จํานวน 8 สถานศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยพานิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ
8.1.3 ประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในการประเมินดวยตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงานไดแก  ผูเรียนในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ในระหวางปการศึกษา 2557-2562  มีทั้งหมด 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีแมพิมพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียาน
ยนต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเช่ือม และสาขาวิชาการตลาด
1. 1. ขอบเขตดานเน้ือหา

ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills) ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการ
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แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

วิธีการดําเนินงานวิจัย

จางงาน สามารถสรุปออกเปนองคประกอบไดแก
8.2.1 ทักษะทั่วไป เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาในอนาคต ลูกจางจะมีความพรอมที่จะกาวหนาในโลกของการทํางาน ลูกจางเหลานั้นจะตองมี
คุณลักษณะ  และทักษะท่ีสําคัญตอไปน้ี
1) การติดตอส่ือสาร (Communicate)
2) การจัดการขอมูล (Manage information)
3) การใชขอมูลจากตัวเลข (Use numbers)
4) คิด และแกปญหา (Think and solve problems)
8.2.2 ทักษะการจัดการสวนบุคคล เปนทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคล ในการที่จะขับเคลื่อนใหบุคคลนั้นเจริญกาวหนาในการ
ทํางาน
1) การแสดงพฤติกรรม และทัศนคติในเชิงบวก
2)  การแสดงความรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ
3)  ความสามารถในการปรับตัว
4)  เรียนรูอยางตอเน่ือง
5)  ความปลอดภัยในการทํางาน
8.2.3 ทักษะการทํางานเปนทีม เปนทักษะ และคุณสมบัติที่จําเปนในการมีสวนรวมที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความกาวหนา
ตอเม่ือไดเตรียมพรอมในการเพ่ิมมูลคาของผลลัพธของงานน้ันๆ โดยจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี
1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
2) การมีสวนรวมในงาน และโครงการ

วิธีการดําเนินการวิจัย
          การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอนไดแก
ขั ้นตอนที ่1  การพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills) ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
             1. ประชากร และกลุมเปาหมาย
ประชากร และกลุมเปาหมายที่ใชในขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills)  กลุมเปา
หมายที่ใชในขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดยอม และผูประกอบการ
วิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ ในสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3 ไมนอยกวา 10 ป จํานวนสาขาวิชาละ 3 ทานไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม สาขาวิชาการตลาด
             2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills)  ไดแกแบบสัมภาษณ ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนา
ดังตอไปนี้
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1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills)
2. สังเคราะหแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน เพื่อนํามารางเปนตัวบงชี้ทักษะที่

จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน
3. รางตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills) ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

การไดรับการจางงาน สามารถสรุปออกเปนองคประกอบไดแก 1. ทักษะท่ัวไป เพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาในอนาคต ลูกจางจะมีความพรอมท่ี
จะกาวหนาในโลกของการทํางาน ลูกจางเหลาน้ันจะตองมีคุณลักษณะ และทักษะท่ีสําคัญตอไปน้ี 1) การติดตอส่ือสาร (Communicate) 2)
การจัดการขอมูล (Manage information) 3) การใชขอมูลจากตัวเลข (Use numbers) 4) คิด และแกปญหา (Think and solve
problems) 2. ทักษะการจัดการสวนบุคคล เปนทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคล ในการที่จะขับเคลื่อนใหบุคคลนั้นเจริญกาวหนา
ในการทํางาน 1) การแสดงพฤติกรรม และทัศนคติในเชิงบวก 2)  การแสดงความรับผิดชอบในเรื่องตางๆ 3)  ความสามารถในการปรับตัว
4)  เรียนรูอยางตอเนื่อง 5)  ความปลอดภัยในการทํางาน 3. ทักษะการทํางานเปนทีม เปนทักษะ และคุณสมบัติที่จําเปนในการมีสวนรวมที่
ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความกาวหนาตอเมื่อไดเตรียมพรอมในการเพิ่มมูลคาของผลลัพธของงานนั้นๆ โดยจะตองมี
คุณลักษณะดังนี้ 1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  2) การมีสวนรวมในงาน และโครงการ เปนฐานของการรางตัวบงขี้ของคุณลักษณะการ
เปนผูประกอบการ  และนํามารางเปนตัวบงชี้คุณลักษณะการเปนผูประกอบการ ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ3

4. นํารางตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน (Employability Skills)  เสนอตอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณของการใชภาษา แลวนําขอเสนอแนะของที่ปรึกษาโครงการวิจัยมาปรับปรุงแกไขรางตัวบงชี้ทักษะที่จําเปน
สําหรับการไดรับการจางงาน เพ่ือนําไปใชในการสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเพ่ือนําไปใชในสัมภาษณตอไป

5. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี ประกอบดวย

สวนท่ี1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหสัมภาษณ ไดแก  ระดับตําแหนง  ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง  และประเภทของวิสาหกิจท่ีมีประสบการณ ของผูทรง
คุณวุฒิ
สวนที่2 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน จากโครงสรางตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของ
ผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  ท่ีผูวิจัยไดรางข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี
             3. ขั้นตอนการดําเนินเก็บรวบรวมขอมูล
1. ดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณเกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และผูประกอบการวิสาหกิจภาคการผลิต

ภาคการคา และภาคการบริการ  ในสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 จํานวน
สาขาวิชาละ 3 ทาน จากแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางท่ีรางตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ข้ึนในข้ันตอนท่ีผานมา

2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  จากแบบสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสรางที่รางขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3

3. ปรับปรุงตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  จาก
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

 
ขั้นตอนที่2  การยืนยันตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาค
เหนือ3
1. ประชากร และกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย ที่ใชในขั้นตอนการยืนยันตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ไดแก  สถานประกอบการที่มีสวนรวมในการจัดการ
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เรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) โดยการรับผูที่เรียนเขาฝกประสบการณ จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
จํานวน 9 สาขาวิชา โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1
         
ตารางที่1 ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการที่มีสวนในการจัดการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
 

สาขาวิชา

จํานวน
สถาน
ประกอบ
การ

สถานศึกษาใน
สังกัด
สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ3

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม
พิมพ

6
วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลกสาขาวิชาเทคโนโลยี

สถาปตยกรรม
5

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พิษณุโลก

สาขาวิชาเทคโนโลยี
โรงแรม

4 วิทยาลัยพาณิชยการ
บึงพระ

สาขาวิชาเทคโนโลยียาน
ยนต

9 วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส

2 วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บัญชี

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟา

1 วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เช่ือม

2 วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลก

สาขาวิชาการโรงแรม 1 วิทยาลัยพาณิชยการ
บึงพระ

 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือท่ีใชในการยืนยันตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ไดแกแบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนในการพัฒนาดังตอไปน้ี
1. รางแบบสอบถามทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จากวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
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อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ในแตสาขาวิชาท้ัง 9 สาขาวิชาจากตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ท่ีไดจากข้ันตอนการพัฒนาตัว
บงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  และการใชภาษาของแบบสอบถามทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 โดยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

3. ไดแบบสอบถามที่ใชในการยืนยันตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฏี การวิจัยที่
เก่ียวของ และจากตัวบงช้ีท่ีปรับปรุงในข้ันตอนการพัฒนาตัวบงช้ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ  ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษา
สวนที่2 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวนการจางงาน  ระยะเวลาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอน และท่ีต้ังของสถานประกอบการ
สวนที่3  สอบถามระดับความสอดคลองของตัวบงช้ีกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ไดแก 1. ทักษะทั่วไป เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาในอนาคต ลูกจางจะมีความพรอมที่จะกาวหนาในโลกของการ
ทํางาน ลูกจางเหลานั้นจะตองมีคุณลักษณะ และทักษะที่สําคัญตอไปนี้ 1) การติดตอสื่อสาร (Communicate) 2) การจัดการขอมูล (Manage
information) 3) การใชขอมูลจากตัวเลข (Use numbers) 4) คิด และแกปญหา (Think and solve problems) 2. ทักษะการจัดการสวน
บุคคล เปนทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคล ในการที่จะขับเคลื่อนใหบุคคลนั้นเจริญกาวหนาในการทํางาน 1) การแสดงพฤติกรรม และ
ทัศนคติในเชิงบวก 2)  การแสดงความรับผิดชอบในเรื่องตางๆ 3)  ความสามารถในการปรับตัว 4)  เรียนรูอยางตอเนื่อง 5)  ความปลอดภัยใน
การทํางาน 3. ทักษะการทํางานเปนทีม เปนทักษะ และคุณสมบัติที่จําเปนในการมีสวนรวมที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความ
กาวหนาตอเม่ือไดเตรียมพรอมในการเพ่ิมมูลคาของผลลัพธของงานน้ันๆ โดยจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี 1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  2) การมี
สวนรวมในงาน และโครงการ และทักษะท่ีเพ่ิมเติมจากข้ันตอนการพัฒนาตัวบงช้ี  โดยมีคาตัวเลขเปนเกณฑในการพิจารณาระดับความสอดคลอง
ของตัวบงช้ีกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ดังน้ี
                            5  หมายถึง ระดับความสอดคลองของตัวบงชี้กับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับมากที่สุด
                            4  หมายถึง  ระดับความสอดคลองของตัวบงชี้กับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับมาก
                                      3  หมายถึง ระดับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับปานกลาง
                                      2  หมายถึง ระดับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับนอย
                                      1  หมายถึง ระดับความสอดคลองของตัวบงชี้กับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับนอยท่ีสุด
สวนที่4  ขอมูลแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน
3. การวิเคราะหขอมูล
                 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความสอดคลองของตัวบงช้ีกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี      
                   สวนที่1  ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ  ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  และระดับการศึกษา ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
                   สวนที่2  ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ  ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวนการจางงาน  ระยะเวลาการเขามามีสวน
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รวมในการจัดการเรียนการสอน และท่ีต้ังของสถานประกอบการ และผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
                   สวนที่3  สอบถามระดับความสอดคลองของตัวบงช้ีกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเกณฑ
ในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังน้ี
                   คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับ
การจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับมากท่ีสุด
                   คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการได
รับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับมาก
                   คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการได
รับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับปานกลาง
                   คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการได
รับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับนอย
                   คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเกี่ยวกับความสอดคลองของตัวบงชี้กับ ทักษะที่จําเปนสําหรับการได
รับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 อยูในระดับนอยท่ีสุด
สวนที่4  ขอมูลแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis)
ข ั ้นตอนท ี ่3  การประเมินทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาค
เหนือ3  ดวยตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ท่ีพัฒนาข้ึน
1. ประชากร และกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย ท่ีใชในข้ันตอนการประเมินผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  ประชากรและกลุมเปาหมาย
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ผูเรียนในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ในระหวางปการศึกษา 2557-
2562
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ระหวางปการศึกษา 2557 – 2562
คือ แบบวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ใชในการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณกับผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ผู
วิจัยไดสรางขึ้นจากตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีขั้นตอนรายละเอียดการสรางแบบวัดคุณลักษณะดังตอไป
น้ี
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ3

1.1 เพื่อสรางแบบวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
เหนือ3
1.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ3
1. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 จากตัวบงชี้ทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ทั้ง 3 ดานคือ 1. ทักษะทั่วไป เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาใน
อนาคต ลูกจางจะมีความพรอมที่จะกาวหนาในโลกของการทํางาน 2. ทักษะการจัดการสวนบุคคล เปนทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสวน
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บุคคล ในการท่ีจะขับเคล่ือนใหบุคคลน้ันเจริญกาวหนาในการทํางาน 3. ทักษะการทํางานเปนทีม เปนทักษะ และคุณสมบัติท่ีจําเปนในการมี
สวนรวมท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความกาวหนาตอเม่ือไดเตรียมพรอมในการเพ่ิมมูลคาของผลลัพธของงานน้ันๆ

2. เขียนขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน โดยสรางแบบสอบถามตามรูปแบบมาตร
สวนประมาณคา 5 ระดับใหครอบคุมคุณลักษณะการเปนผูประกอบการทั้ง 3 ดาน โดยใหเลือกตอบตามตรงระดับความคิดเห็น ความรูสึก
หรือการกระทําของผูเรียน

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน  ดานความตรงเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู
เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามและนิยามที่กําหนดไว  รวมถึงความถูกตองเหมาะสมของกสนใชภาษา และรูปแบบวัด
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน

4. ไดแบบวัดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ ที่ใชในการวัดทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฏี การวิจัยที่เกี่ยวของ และจากตัวบงชี้ที่
ปรับปรุงในข้ันตอนการพัฒนาตัวบงช้ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไปของผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  ไดแก เพศ อายุ สาขาวิชา
สวนที่2  แบบวัดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาค
เหนือ3 ทั้ง 3 ดานคือ 1. ทักษะทั่วไป เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาในอนาคต ลูกจางจะมีความพรอมที่จะกาวหนาในโลกของการทํางาน 2. ทักษะ
การจัดการสวนบุคคล เปนทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมสวนบุคคล ในการที่จะขับเคลื่อนใหบุคคลนั้นเจริญกาวหนาในการทํางาน 3. ทักษะการ
ทํางานเปนทีม เปนทักษะ และคุณสมบัติที่จําเปนในการมีสวนรวมที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม แรงงานจะมีความกาวหนาตอเมื่อไดเตรียม
พรอมในการเพิ่มมูลคาของผลลัพธของงานนั้นๆ และทักษะที่เพิ่มเติมจากขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้  โดยมีคาตัวเลขเปนเกณฑในการพิจารณา
ระดับคะแนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ดังน้ี
                            5  หมายถึง ระดับความสอดคลองของทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 กับความเปนจริง อยูในระดับมากท่ีสุด
                            4  หมายถึง ระดับความสอดคลองของทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 กับความเปนจริง อยูในระดับมาก
                            3  หมายถึง ระดับความสอดคลองของทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 กับความเปนจริง อยูในระดับปานกลาง
                            2  หมายถึง ระดับความสอดคลองของทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 กับความเปนจริง อยูในระดับนอย
                            1  หมายถึง ระดับความสอดคลองของทักษะที่จําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 กับความเปนจริง อยูในระดับนอยท่ีสุด
สวนที่3  ขอมูลแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 
4. การวิเคราะหขอมูล
                 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบวัดทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี      
                   สวนที่1  ขอมูลทั่วไปของผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3  ไดแก เพศ อายุ
สาขาวิชา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
                   สวนที่2  ระดับคะแนนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบัน
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แผนการดําเนินงาน

พื้นที่ทําวิจัย/ดําเนินโครงการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ3 ผูวิจัยมีวิธีการตรวจใหคะแนนของแบบวัดคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ  โดยผูวิจัยมีระดับการใหคะแนน  โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี
 
ระดับความสอดคลอง
กับความเปนจริง

ขอความทาง
บวก

ขอความทางลบ

ระดับมากที่สุด ให 5 คะแนน ให 1 คะแนน
ระดับมาก ให 4 คะแนน ให 2 คะแนน
ระดับปานกลาง ให 3 คะแนน ให 3 คะแนน
ระดับนอย ให 2 คะแนน ให 4 คะแนน
ระดับนอยท่ีสุด ให 1 คะแนน ให 5 คะแนน

                  
                   สวนที่3  ขอมูลแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รอยละ

กิจกรรมใน
ปงบประมาณ

ป 2565
พัฒนาตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน 30
ยืนยันตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน 50
ประเมินทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน 20

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่
ในประเทศ จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
ในประเทศ จังหวัดเพชรบูรณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
ในประเทศ จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3
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พื้นที่ไดรับประโยชน

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่
ในประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดกําแพงเพชร วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดชัยนาท วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดนครนายก วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดนครสวรรค วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดเพชรบูรณ วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดลพบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสระบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสิงหบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดอางทอง วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
ในประเทศ จังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ
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งบประมาณของโครงการ

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทงบ
ประมาณ

รายละเอียด ป65 รวม

งบดําเนินงาน -คา
ตอบแทน/คาจาง

คาตอบแทนตัวแทนจากสถานประกอบการ 38,000 38,000

งบดําเนินงาน -คา
ตอบแทน/คาจาง

คาตอบแทนผูชวยนักวิจัย 3,000 บาท/เดือน 36,000 36,000

งบดําเนินงาน -คา
ตอบแทน/คาจาง

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 10,000 10,000

งบดําเนินงาน -คา
ตอบแทน/คาจาง

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดยอม และผูประกอบ
การวิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ

36,000 36,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาจัดทําคูมือประเมินทักษะ 15,000 15,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาจางลงรหัสขอมูล จดบันทึกและถอดเทปจากการสัมภาษณ 45,000 45,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาเดินทางในการสอบถามเพ่ือยืนยันตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน ของ
ผูเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3

112,500 112,500

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาเดินทางสัมภาษณผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของกับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดยอม และผู
ประกอบการวิสาหกิจภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ จํานวน 30 คน

135,000 135,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาเดินทางสําหรับประเมินคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ 45,000 45,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาถายสําเนาเอกสารและคัดลอกเอกสาร 37,000 37,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาท่ีพัก 44,000 44,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาประชุมวางแผนการดําเนินการ จํานวน 5 คร้ัง 20,000 20,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาวัสดุสํานักงาน 50,000 50,000

งบดําเนินงาน -คา
ใชสอย

คาอาหาร และอาหารวาง 30,000 30,000

รวม(บาท) 653,500 653,500

ขอมูลครุภัณฑ
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มาตรฐานการวิจัย

หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการ

- ไมมีขอมูลการจัดซื้อครุภัณฑ -

การใชสัตวทดลอง ไมมี

การวิจัยในมนุษย มี

ไมมีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Certificate of Approval: COA / Certificate of
Exempt: COE)

ชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Research Ethics Committee: REC)

-

หมายเลขโครงการวิจัยจากสถาบัน (Research Protocol Number)

-

วันที่ยื่นโครงการ

-

การวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

ไมมี

การใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี

ไมมี

ชื่อหนวยงาน/
บริษัท

ป
แนวทางรวมดําเนิน

การ
การรวมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-

cash)
การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-

kind)
- ไมมีขอมูลหนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดําเนินการ -
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ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปจจุบัน ระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

 ผลผลิต (Output)

ผลผลิต

จํานวน
นําสง/
หนวย
นับ

รายละเอียดผลผลิต
ปที่นําสง
ผลผลิต

การนํา
สง KR

องค
ความรู
- องค
ความรู
ใหม

เร่ือง

1. ไดตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน สําหรับนําไปใชประเมินคุณลักษณะ
ของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 2. การนําตัว
บงช้ีไปใชประเมินทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของผูเรียนหลักสูตร เทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3

2566

นํา
สง
KR
ตรง

 ผลลัพธ (Outcome)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวน/
หนวยนับ

รายละเอียดผลลัพธ ผูไดรับผลกระทบ
ปที่สง

ผลลัพธ
การนําสง

KR
ผลงานตีพิมพ
(Publications)

เร่ือง
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ TCI

นักวิชาการ ครู อาจารย และผัูท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนานักศึกษา

2566
นําสง
KR ตรง

 ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ รายละเอียดผลกระทบ

ดานสังคม นักศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงาน
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เอกสารแนบ

ชื่อไฟล ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล
การพัฒนาตัวบงช้ีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการไดรับการจางงานของผูเรียน
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3.pdf

เอกสารขอเสนอโครงการ

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ
 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยทในและตางประเทศ(ถามี) (Connections with other

experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยใน
อนาคตดวย

 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Connections with stakeholder and
user engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดําเนินงานรวมกันและ
การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด
5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย หนวยงานที่ไดรับทุน ปที่ไดรับงบประมาณ งบประมาณ
- ไมมีขอมูล -
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ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Proposal)

ชื่อโครงการวิจัย

โครงการยอย

ลักษณะโครงการวิจัย

งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565
ประเภท : โครงการวิจัย

รหัสโครงการ: 2589404 รหัสขอเสนอการวิจัย: 25650001129289 สถานะงาน: สง สกสว. (6)

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาประสงค (Objectives) วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) จํานวนผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐท่ีไดรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับแผนดาน ววน.

แพลตฟอรม (Platform) Platform 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังยก
ระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) KR3.2 จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาการหุนยนต ปญญา
ประดิษฐ (AI) ดิจิทัล เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองตอการ
พลิกโฉมฉับพลัน (50 ช้ิน/ระบบ)

(ภาษาไทย) ระบบกระจายเสียงแบบไรสาย รองรับการทํางาน IoT

(ภาษาอังกฤษ) Wireless broadcasting system Support IoT Operation

งบประมาณเสนอขอ 650,000 บาท

หนวยงานสังกัดนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลําดับ ชื่อโครงการยอย งบประมาณ (บาท) หัวหนาโครงการยอย
- ไมมีขอมูล -

สถานภาพ โครงการวิจัยใหม

ประเภทโครงการ โครงการวิจัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ป   

เริ่มรับงบประมาณในป 2565
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คําสําคัญ

สาขาการวิจัย

รายละเอียดของคณะผูวิจัย

บทสรุปผูบริหาร

ภาษาไทย อบต.สนวน หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลสนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย,ระบบเสียงไรสาย
หมายถึง ระบบเสียงไรสายขององคการบริหารสวนตําบลสนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย ใชในการก
ระจายสัญญาณเสียงไปยังเคร่ืองรับจํานวน 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมูบาน

ภาษาอังกฤษ Sanuan Subdistrict : Sanuan Subdistrict Administrative Organization Huai Rat
District Buriram Province.,Wireless audio system: Wireless audio system of
Sanuan Subdistrict Administrative Organization Huai Rat District Buriram
Province used to distribute audio signals to 12 receivers in 12 terraces in the
village.

สาขาการวิจัยหลัก OECD วิศวกรรมและเทคโนโลยี

สาขาการวิจัยยอย OECD วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

ชื่อ - สกุล ตําแหนงในโครงการ
สัดสวนการมีสวน

รวม
นายพิสิฐ พางาม
หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

หัวหนาโครงการ 80.00

นายบุรี สุขใส
หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย

ผูรวมวิจัย 20.00

 องคการบริหารสวนตําบลสนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย  มีพื้นที่ทั้งหมด  19,375 ไร หรือประมาณ 31 ตาราง-กิโลเมตร  คิดเปนรอยละ
17.22  ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอหวยราช ครอบคลุมพื้นที่ 12  หมูบาน  ปจจุบัน อบต.สนวน  ใชระบบเสียงไรสายในการกระจายสัญญาณ
เสียง  มีเครื่องสงจํานวน 1 จุด  และเครื่องรับจํานวน 33 จุด  เพื่อแจงขาวสารขอมูล  ซึ่งระบบเสียงไรสายที่ใชงานอยูใชหลักการทํางานของวิทยุ
ส่ือสารเช่ือมสัญญาณเสียงไปยังเคร่ืองขยายเสียง  ซ่ึงอุปกรณท้ังคูจะตองเปดเคร่ืองอยูตลอดเวลาทําใหเกิดเหตุคล่ืนแทรกทําใหประชาชนเกิดความ
รําคาญ (โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเหตุเกิดเวลากลางคืน)  อันนําไปสูการทําลายอุปกรณกระจายเสียง

     ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเสียงไรสาย  ใหสามารถเปดและปดได  เพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนได  และการ
ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองรับเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเคร่ืองรับทํางานโดยอาศัยการทํางานของระบบ IoT
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หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

กรอบการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

วิธีการดําเนินงานวิจัย

แผนการดําเนินงาน

     องคการบริหารสวนตําบลสนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  19,375 ไร หรือประมาณ 31 ตาราง-กิโลเมตร  คิดเปนรอย
ละ 17.22  ของพื้นที่ทั้งหมดในอําเภอหวยราช ครอบคลุมพื้นที่ 12  หมูบาน  ปจจุบัน อบต.สนวน  ใชระบบเสียงไรสายในการกระจายสัญญาณ
เสียง  มีเครื่องสงจํานวน 1 จุด  และเครื่องรับจํานวน 33 จุด  เพื่อแจงขาวสารขอมูล  ซึ่งระบบเสียงไรสายที่ใชงานอยูใชหลักการทํางานของวิทยุ
ส่ือสารเช่ือมสัญญาณเสียงไปยังเคร่ืองขยายเสียง  ซ่ึงอุปกรณท้ังคูจะตองเปดเคร่ืองอยูตลอดเวลาทําใหเกิดเหตุคล่ืนแทรกทําใหประชาชนเกิดความ
รําคาญ (โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเหตุเกิดเวลากลางคืน)  อันนําไปสูการทําลายอุปกรณกระจายเสียง

     ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเสียงไรสาย  ใหสามารถเปดและปดได  เพ่ือปองกันสัญญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนได  และการ
ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองรับเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเคร่ืองรับทํางานโดยอาศัยการทํางานของระบบ IoT

1. เพ่ือพัฒนาระบบกระจายเสียงไรสาย  ใชในงานแจงขาวประชาสัมพันธภายในพ้ืนท่ี อบต.สนวน
2. เพ่ือสรางระบบตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองรับ  ดวยระบบ IoT ได

     จากการศึกษาขอมูลระบบเสียงไรสายของ อบต.สนวน ทําใหทราบสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปดวิทยุสื่อสารและ
เคร่ืองขยายเสียงไวตลอดเวลาทําใหเกิดคล่ืนแทรกในเวลายามวิกาลกอใหเกิดความรําคาญตอประชาชนบริเวณใกลเคียงท่ีเคร่ืองรับถูกติดต้ังอยู  ผู
วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบใหสามารถเปด-ปดเครื่องรับได  โดยจะเปดเครื่องรับเฉพาะเมื่อมีความตองการใชงานเทานั้น  และตรวจสอบ
การทําการของเคร่ืองรับดวยระบบ IoT ซ่ึงจะทําใหเกิดความม่ันใจวาเคร่ืองรับทํางานตามการส่ังงาน  โดยเลือกใชระบบ IoT เพ่ือใหมีความนาเช่ือ
วามีการตรวจจากระบบอ่ืนและเปนการตรวจสอบแบบ Feed Back

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
รอยละ

กิจกรรมใน
ปงบประมาณ

ป 2565
ปรับปรุงเคร่ืองสง 20
ปรับปรุงและติดต้ังเคร่ืองรับ 60
สํารวจความพึงพอใจและจัดทํารายงาน 20
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พื้นที่ทําวิจัย/ดําเนินโครงการ

พื้นที่ไดรับประโยชน

งบประมาณของโครงการ

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

มาตรฐานการวิจัย

หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการ

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่
ในประเทศ จังหวัดบุรีรัมย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
ในประเทศ จังหวัดบุรีรัมย อบต.สนวน

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่
ในประเทศ จังหวัดบุรีรัมย อบต.สนวน

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด ป65 รวม
งบดําเนินงาน -คาตอบแทน/คาจาง คาตอบแทนในการดําเนินการจัดทําเคร่ืองรับ 100,000 100,000
งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาจางเหมาบริการติดตั้ง 200,000 200,000
งบดําเนินงาน -คาวัสดุ คาวัสดุในการปรับปรุง 350,000 350,000

รวม(บาท) 650,000 650,000

ขอมูลครุภัณฑ
- ไมมีขอมูลการจัดซื้อครุภัณฑ -

การใชสัตวทดลอง ไมมี

การวิจัยในมนุษย ไมมี

การวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

ไมมี

การใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี

ไมมี

ชื่อหนวยงาน/
บริษัท

ป
แนวทางรวมดําเนิน

การ
การรวมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-

cash)
การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-

kind)
อบต.สนวน 2565 การใหความรวมมือ - สนับสนุนบุคลากร
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ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปจจุบัน ระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ - ไมระบุ

รายละเอียด

 ผลผลิต (Output)

ผลผลิต จํานวนนําสง/หนวยนับ รายละเอียดผลผลิต
ปที่นําสง
ผลผลิต

การนําสง KR

องคความรู - องคความรูใหม 1 เร่ือง 2566

 ผลลัพธ (Outcome)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
จํานวน/หนวย

นับ
รายละเอียด

ผลลัพธ
ผูไดรับผลกระทบ

ปที่สง
ผลลัพธ

การนําสง
KR

การใชประโยชนจาก
นวัตกรรม

1 ครั้ง/หนวย
งาน

ประชาชน จํานวน 12 หมูบาน ใน
อบต.สนวน

 ผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ รายละเอียดผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจ นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย ท้ังการปรับปรุงระบบเดิมและการเกิดผลิตภัณฑใหม
ดานสังคม เกิดนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ
 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยทในและตางประเทศ(ถามี) (Connections with other

experts within and outside Thailand) และแผนที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยใน
อนาคตดวย

 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Connections with stakeholder and
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เอกสารแนบ

ชื่อไฟล ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล
แบบฟอรมเสนอโครงการวิจัย ระบบกระจายเสียงไรสาย.pdf เอกสารขอเสนอโครงการ

user engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดําเนินงานรวมกันและ
การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ปจจุบัน อบต.สนวน จัดซ้ือเคร่ืองรับระบบกระจายเสียงเคร่ืองละ 45,000 บาท ซ่ึงผูวิจัยประมาณการเคร่ืองรับท่ีออกแบบไวท่ีงบประมาณ
25,000 บาท ทําใหประหยัดลงได 20,000 บาท รวมจํานวนเครื่องเครื่องรับที่ตองปรับปรุงจํานวน 12 เครื่อง รวมเปนเงินท่ีชวยประหยัด
งบประมาณรวมเปนเงิน 240,000 บาท จากการท่ีสามารถแกปญหาและชวยประหยัดงบประมาณทําใหนาจะเปนท่ีชองทางท่ีทําใหไดรับ
ความสนใจจากหนวยท่ีใชงานระบบเสียงไรสายระบบเดิมอยู ซ่ึงมีใชงานอยูท่ัวประเทศ

ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด
5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย หนวยงานที่ไดรับทุน ปที่ไดรับงบประมาณ งบประมาณ
- ไมมีขอมูล -
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                   โครงกำรวิจัย 

 

ไฟล์ Template V1B14092560       1 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 

 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร    

              (ภาษาอังกฤษ)    MINI SCREENING RICE MACHINE                    

 ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ........................................................................................................................... 

                 (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   ………………………………………………………............................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงกำรวิจัยใหม่ 

 โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง  

     ระยะเวลำ ...1.... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี ....... (ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์   ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนควำมมั่นคง 

  เป้าประสงค์  4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของคนทุกกลุ่มในสังคม   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

      ยุทธศาสตร์      ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี 8 : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                          

    เป้าประสงค์      -ไม่ต้องระบ-ุ                                                                               

3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 

            ยุทธศาสตร์ 1. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ  

            ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยีกำรแพทย์  

 แผนงาน  1.1.1 Modern Agriculture   

 ประเด็นวิจัย  4.4.1.3 ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรนวัตกรรม  

4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  

      ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนวิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 

  อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) 

gnatsParlor
UUwnwi
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6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

สถำนศึกษำในสังกัดคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรครู นักเรียนนักศึกษำได้คิดค้น

จัดท ำนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ในประเภทต่ำงๆ เข้ำร่วมประกวดในระดับสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด 

ระดับภำค ระดับชำติ ระดับนำนำชำติ และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับคณะครู นักเรียนนักศึกษำ ได้

ด ำเนินกำรจัดท ำวิจัยและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

 1. ผูรั้บผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 

 เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นำย กฤษณพล  เรืองไพศำล หัวหน้ำโครงกำร 100 40 

นำย สนธยำ  สุนทรำรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย 20 10 

นำย พิชัย  ศรีสุข ผู้ร่วมวิจัย 20 10 

       

2. สาขาการวิจัยหลัก OECD     2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี      

  สาขาการวิจัยย่อย OECD     2.1 วิศวกรรมและเทคโนโลยี : วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

  ด้านการวิจัย                      เกษตร 

3. สาขา ISCED           07 Engineering, manufacturing and construction 

    071  Engineering and engineering trades              

             0710 Engineering and engineering trades not further defined         

4. ค าส าคัญ (keyword) 

       ค าส าคัญ (TH) 4.1 เครื่อง Mini screening rice Machine หมำยถึง เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรขนำด

เล็กแบบครัวเรือน  เป็นเครื่องคัดแยกข้ำวสำรที่สำมำรถน ำไปใช้ได้โดยไม่ต้องใช้พลังงำนอื่นมำช่วยในกำรคัดแยก กระ

บำนกำรคัดแยกใช้แรงคนในกำรหมุนเครื่องคัดแยก 4.2 ข้ำวเมล็ดเต็ม หมำยถึง  ข้ำวเมล็ดยำว (long grain) ควำม

ยำวของเมล็ดต้ังแต่  6.61 มิลลิเมตรขึ้นไป 4.3 ข้ำวเมล็ดหัก  หมำยถึง ข้ำวเมล็ดส้ัน (short grain) ควำมยำวของ

เมล็ดไม่เกิน 5.50  มิลลิเมตร 4.4 กลุ่มเกษตรกร หมำยถึง กลุ่มเกษตรกรหรือประชำชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีจังหวัด

สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 4.5 มำตรฐำนสินค้ำข้ำว (Rice Standards) หมำยถึง ข้อก ำหนดขั้นต่ ำส ำหรับข้ำวแต่ละประเภท

และชนิด ส ำหรับกำรค้ำภำยในประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 4.6 ข้ำว (Rice)  หมำยถึง ข้ำวเจ้ำ และข้ำวเหนียว 

(Oryza sativa L.) ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปใด 4.7 ข้ำวเปลือก (Paddy)  หมำยถึง ข้ำวที่ยังไม่ผ่ำนกำรกะเทำะเอำเปลือกออก 

4.8 ข้ำวกล้อง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice)  หมำยถึงข้ำวที่ผ่ำนกำรกะเทำะเอำเปลือก

ออกเท่ำนั้น 4.9 ข้ำวขำว (White rice) หมำยถึง ข้ำวที่ได้จำกกำรน ำข้ำวกล้องเหนียวไปซัดเอำล ำออกแล้ว 4.10 ข้ำว

เหนียวขำว (White glutinous rice)  หมำยถึง ข้ำวเจ้ำท่ีได้จำกกำรน ำข้ำวกล้องเหนียวไปขัดเอำร ำออกแล้ว                      

       ค าส าคัญ (EN)             
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5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          

ด้วยในพื้นท่ีทุกๆ จังหวัดของประเทศไทย ได้มีนโยบำยเป็นจังหวัดน ำร่องในเรื่องเกษตรอินทรีย ์  ปลอด

สำรเคมีและสำรพิษในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญของจังหวัด  คือ ข้ำวหอมมะลิ  ซึ่งข้ำวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์

และบุรีรัมย์มีช่ือเสียงเป็นท่ีต้องกำรของตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ  หน่วยงำนส่วนรำชกำรต่ำงๆ ส่งเสริมให้เกษตรกร

ผลิตและจ ำหน่ำยข้ำวสำรเป็นผลิตภัณฑ์จำกจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ท่ีมีคุณภำพ แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรคัด

คุณภำพข้ำวสำรหอมมะลิ เพื่อจ ำหน่ำยของกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีเครื่องมือท่ีใช้คัดคุณภำพของข้ำวสำรที่เกษตรกรสี

จำกโรงสีข้ำวขนำดเล็ก  รวมท้ังกำรน ำข้ำวสำรมำหุงประกอบอำหำร ต้องเสียเวลำในกำรเก็บแยกส่ิงเจือปนที่ติดมำกับ

ข้ำวสำร เช่น ดอกหญ้ำ หรือเม็ดหินท่ีติดมำจำกกำรสีข้ำวท ำให้เกษตรกรเกิดควำมเครียด กำรคัดแยกขนำดเมล็ด

ข้ำวสำรจึงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับเกษตรกร และครัวเรือน ท ำให้เพิ่มควำมสะดวก และประหยัดเวลำ 

สำมำรถเลือกข้ำวสำรมำหุงประกอบอำหำรได้ตำมต้องกำร มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร

ขนำดเล็กแบบมือหมุน ท่ีพัฒนำต่อยอดมำใช้เป็นตะแกรงกลมโลหะแบบเหล็ก จะมีประสิทธิภำพในกำรคัดแยกได้

ดีกว่ำ สำมำรถคัดแยกได้ 80-100 กิโลกรัม/ช่ัวโมง  ซึ่งจำกเครื่องต้นแบบท่ีเป็นตะแกรงกลมท ำจำกท่อ PVC สำมำรถ

คัดแยกได้ 60-70 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เนื่องจำกตะแกรงกลมท่ีท ำจำกท่อ PVC ยังไม่มีเครื่องมือในกำรเจำะหลุม เพื่อท ำ

เป็นตะแกรง ต้องใช้สว่ำนแท่น หรือสว่ำนมือในกำรเจำะหลุม ท ำให้มีข้อผิดพลำดของหลุมท่ีเจำะไม่เท่ำกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพในกำรคัดแยก โดยประสิทธิภำพและเวลำท่ีใช้ในกำรคัดแยก  เมื่อควำมเร็วรอบของตะแกรงกลมเท่ำกับ 

18 รอบ/นำที เครื่องสำมำรถคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร ออกเป็นข้ำวชั้นที่ 1, 2 และ 3  มีประสิทธิภำพ 98.33  มี

กำรสูญเสียระหว่ำงกำรทดสอบคิดเป็น 1.67 เปอร์เซ็นต์ (รวมข้ำวชั้นที่ 1-3 เฉล่ีย 9.83 กก.) และ เวลำท่ีใช้ในกำรคัด

แยก 6.19 นำที  หรือ 96.9 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง และเมื่อเปรียบเทียบรำคำขำยข้ำวสำรสีจำกโรงสีชุมชนจ ำหน่ำยเป็น

ข้ำวสำรรวมมีรำคำ กิโลกรัมละ 18-22 บำท  หำกมีกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรเป็นชั้นท่ี 1, 2 และ 3  ข้ำวชั้นที่ 1  

จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 30-35 บำท ข้ำวชั้นที่ 2  จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 20-25 บำท ช้ันท่ี 3  จ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 10-15 

บำท 

จำกปัญหำดังกล่ำว ทำงคณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นพัฒนำเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร เครื่อง Mini 

screening rice Machine ขึ้นมำ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร ตัวเครื่องมีขนำดเล็ก 

ประหยัดพลังงำน ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ต้นทุนต่ ำ สำมำรถมีใช้ได้ทุกครัวเรือน เคล่ือนย้ำยสะดวก ให้กับกลุ่มเกษตรกร และ

แม่บ้ำน ตลอดจนผู้สนใจ 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          

6.1 พัฒนำเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร  Mini screening rice Machine 

         6.2 ทดสอบหำประสิทธิภำพของเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร  Mini screening rice Machine 
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7. ขอบเขตของโครงการวิจัย          

7.1  เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร สำมำรถคัดแยกขนำดของเมล็ดข้ำวสำรระหว่ำงเมล็ดหักและเมล็ดเต็ม

ออกจำกกัน ได้ 3 ขนำด คือข้ำวชั้นที่ 1 ข้ำวชั้นที่ 2 และข้ำวชั้นที่ 3 ปริมำณกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร

บวกลบ 2 % 
        7.2 เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร Mini screening rice Machine ใช้แรงคนในกำรหมุนเครื่อง เพื่อคัด

แยกขนำดของเมล็ดข้ำวสำรได้เฉล่ียประมำณ 96 กิโลกรัมต่อ 1 ช่ัวโมง  โดยกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรจะไม่

รวมถึงข้ำวเปลือกท่ียังไม่ได้สีจำกโรงสี    

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          

กำรสร้ำงเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร  Mini screening rice Machine  ใช้หลักและทฤษฎีและวิชำกำร

ท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้ในกำรศึกษำ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏี  หลักกำรต่ำงๆจำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้ 

9.1 ข้ำวสำรหรือข้ำวขำว คือ ข้ำว (Oryza Sativa L.)  ท่ีได้จำกกำรน ำข้ำวกล้องเจ้ำไปขัดเอำร ำออกแล้วพร้อม

ส ำหรับกำรหุงเพื่อบริโภค   

 9.2 มำตรฐำนสินค้ำข้ำว (Rice Standards) หมำยถึง ข้อก ำหนดขั้นต่ ำส ำหรับข้ำวแต่ละประเภทและชนิด 

ส ำหรับกำรค้ำภำยในประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

      - ข้ำว (Rice)  หมำยถึง ข้ำวเจ้ำ และข้ำวเหนียว (Oryza sativa L.) ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปใด 

 - ข้ำวเปลือก (Paddy)  หมำยถึง ข้ำวที่ยังไม่ผ่ำนกำรกะเทำะเอำเปลือกออก 

 - ข้ำวกล้อง (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) หมำยถึง ข้ำวที่ผ่ำนกำกะเทำะเอำ

เปลือกออกเท่ำนั้น 

 - ข้ำวขำว (White rice) หมำยถึง ข้ำวที่ได้จำกกำรน ำข้ำวกล้องเจ้ำไปขัดเอำร ำออกแล้ว 

9.3 ช้ันของเมล็ดข้ำว ช้ันของเมล็ดข้ำว สำมำรถแบ่งช้ันของเมล็ดข้ำวออกเป็น 3 ช้ัน ดังนี้ 

     - ข้ำวชั้นที่ 1  หมำยถึง  ข้ำวเมล็ดยำว (long grain) ควำมยำวของเมล็ดต้ังแต่  6.61 มิลลิเมตรขึ้นไป     

     - ข้ำวชั้นที่ 2  หมำยถึงข้ำวเมล็ดยำวปำนกลำง (medium-long grain) ควำมยำวของเมล็ดต้ังแต่ 5.51-6.60 

มิลลิเมตร   

        - ข้ำวชั้นที่ 3  หมำยถึงข้ำวเมล็ดส้ัน (short grain) ควำมยำวของเมล็ดไม่เกิน 5.50 มิลลิเมตร      

9.4 ระดับกำรสีข้ำว แบ่งระดับกำรสีออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

- สีดีพิเศษ (Extra well milled) คือ กำรสีขัดเอำร ำออกท้ังหมดจนเมล็ดข้ำวมีลักษณะสวยงำมเป็นพิเศษ 

- สีดี (Well milled) คือกำรขัดเอำร ำออกท้ังหมดจนเมล็ดข้ำวมีลักษณะสวยงำมดี 

        - สีปำนกลำง (reasonably well milled) คือ กำรสีขัดเอำร ำออกเป็นส่วนมำกจนเมล็ดข้ำวมีลักษณะ

สวยงำมพอสมควร  

9.5 ตะแกรงกลมคัดเปอร์เซ็นต์ (INDENTED CYLINDER GRADER) 
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        1. เป็นตะแกรงหลุม (INDENTED) รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 0.6 

เมตร และ ยำว 3.0 เมตร 

9.6 ระบบกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร หรือกำรคัดเปอร์เซ็นต์จะกระท ำโดยผ่ำนตะแกรงกลมในช้ันแรก 

เพื่อเป็นกำรคัดข้ำวต้นล้วน ๆ ออกจำกข้ำวรวมก่อน (ข้ำวต้นนี้จะมีประมำณ 40-50 % ของข้ำวรวม) หลังจำกนั้นก็จะ

ส่งข้ำวรวมไปคัดแยกข้ำวต้น ข้ำวหักใหญ่ ข้ำวหักเล็ก และปลำยข้ำว โดยกำรผ่ำนตะแกรงกลมซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น

เหล็กม้วนรูปทรงกระบอกยำวประมำณ 2.5 เมตร  มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดต่ำง ๆ ตำมขนำดของข้ำวต้น ข้ำวหักท่ี

จะน ำมำคัด 

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง          

ในกำรศึกษำ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี หลักกำรต่ำงๆ จำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

 ผดุงศักดิ์และคณะ (2557) ท ำกำรศึกษำกำรคัดแยกเมล็ดข้ำวเปลือกออกจำกเมล็ดข้ำวกล้องเลือกใช้ ตะแกรง

ท่ีมีขนำดรูตะแกรง1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ดข้ำวกล้องท่ีมีควำมบริสุทธิ์ 100  เปอร์เซ็นต์ออกมำก่อน ผลผลิตท่ีเหลือ

ยังมีเมล็ดข้ำวกล้องปนอยู่กับข้ำวเปลือกจะถูกแยกด้วยตะแกรงขนำด 2.0 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อคัดแยกเอำเมล็ด

ข้ำวเปลือกท่ีมีควำมบริสุทธิ์สูงออกไปทำงปลำยตะแกรง เครื่องคัดแยกกำกข้ำวกล้อง แบบถังหมุนท่ีพัฒนำขึ้น

ประกอบด้วย ถังป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยกแบบตะแกรงทรงกระบอกกลมขนำด เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 26 เซนติเมตร 

แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงรูตะแกรง 1.9x20มิลลิเมตร ส่วนตอนท่ีสองมีขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงรูตะแกรง 2.0x20 มิลลิเมตร สำมำรถปรับมุมเอียง และควำมเร็วกำรหมุนได้จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ 

เครื่องคัดแยกกำกข้ำวออกจำกข้ำวกล้องมีอัตรำกำรท ำงำน ระหว่ำง 147.37- 427.05 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ได้ข้ำวกล้อง

ท่ีมีควำมบริสุทธิ์สูงกว่ำ 99 เปอร์เซ็นต์มุมเอียง ตะแกรงท่ีมุม 1 องศำ อัตรำป้อน 25 เปอร์เซ็นต์ควำมเร็ว 0.5 เมตรต่อ

วินำทีจะได้ข้ำวกล้องทำงช่องทำง ออกข้ำวกล้องมคีวำมบริสุทธิ์ 99.27 ์ เปอร์เซ็นต์ข้ำวกล้องทำงช่องทำงออกส่วนผสม

ข้ำวกล้องและข้ำวเปลือก มีควำมบริสุทธิ์ 92.42  เปอร์เซ็นต์และข้ำวเปลือกทำงช่องทำงออกข้ำวเปลือกมีควำม

บริสุทธิ์ 88.85 เปอร์เซ็นต์เครื่องมีอัตรำกำรท ำงำน 147.37 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 

 วีระชำติและคณะ (2555) ได้ท ำกำรศึกษำกำรเครื่องคัดแยกข้ำวพันธุ์คุณภำพโรงสีชุมชนขึ้นเพื่อให้ เกษตรกร

สำมำรถคัดแยกส่ิงท่ีเจือปนอยู่ในข้ำวพันธุ์ออก ในปัจจุบันมีกำรศึกษำเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้ำวปลูก ส ำหรับโรงสีข้ำว

ชุมชนโดยใช้เทคนิคกำรหมนุตะแกรงกับลมดูดให้ข้ำววัชพืชและส่ิงเจือปนออกอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหำในเรื่องของ

กำรคัดแยก ซึ่งสำมำรถคัดแยกข้ำววัชพืชกับส่ิงเจือปนออกได้ 80 เปอร์เซ็นต์ดังนั้น จึงต้องมีกำรศึกษำและพัฒนำ

เครื่องคัดแยกข้ำวพันธุ์คุณภำพส ำหรับโรงสีชุมชมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภำพ ในกำรคัดแยกข้ำวพันธุ์คุณภำพเพิ่ม

มำกขึ้น 

 พิทักษ์  คล้ำยชมและคณะ (2555)  ได้พัฒนำและทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ด

มะม่วงหิมพำนต์ดิบ  โดยแบ่งส่วนประกอบของเครื่องออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ชุดล ำเลียงเมล็ดมีลักษณะเป็นถำด

ส่ีเหล่ียม ติดต้ังให้ปลำยของท่อล ำเลียงเอียงต่ ำลงเล็กน้อย อำศัยมอเตอร์และเพลำข้อเหวียงตัวขับเคล่ือนให้เกิดกำร

แกว่งไป-มำ  เพื่อล ำเลียงเมล็ดเข้ำสู่ชุดคัดแยกขนำดเมล็ดอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถควบคุมอัตรำเร็วได้ 3 ระดับ  (2)  

ชุดคัดแยกขนำดเมล็ด ออกแบบโดยใช้โรลเลอร์ จ ำนวน 2 ชุด วำงขวำงไม่ขนำนกันและมีลำดเอียง โดยให้ระยะห่ำง
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ของโรลเลอร์ด้ำนบนน้อยกว่ำด้ำนล่ำง อำศัยระยะห่ำงระหว่ำง โรลเลอร์ท้ังสองในกำรคัดแยกขนำดเมล็ดและใช้

มอเตอร์ท่ีสำมำรถควบคุมอัตรำเร็วได้เป็นตัวขับเคล่ือนให้   โรลเลอร์หมุนออกจำกกัน ท ำให้เมล็ดไหลไปตำมควำมยำว

ของโรลเลอร์ เมื่อถึงระยะท่ีเมล็ดมีขนำดเล็กกว่ำระยะของโรลเลอร์ เมล็ดจะหล่นลงไปยังถำดรองรับเมล็ดตำมขนำดท่ี

ก ำหนดไว้  กำรวิจัยท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรคัดแยกขนำดเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ดิบ  โดยใช้มะม่วงหิมพำนต์

ดิบ จ ำนวน 3 ขนำด ได้แก่ขนำดใหญ่มีควำมกว้ำงต้ังแต่ 2 ซม. จ ำนวนขนำดละ 100 เมล็ดคละกันท ำกำรคัดแยก

ขนำด ผลกำรทดสอบพบว่ำ เครื่องนี้มีประสิทธิภำพในกำรคัดแยกขนำดเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ดิบเท่ำกับ 97.39 

เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรำเร็วเท่ำกับ 85 เมล็ดต่อนำที  โดยควำมเร็วของมอเตอร์ชุดล ำเลียงเมล็ดท่ี 290 รอบต่อนำที 

และควำมเร็วของมอเตอร์ชุดคัดแยกขนำดเมล็ดท่ี 250 รอบต่อนำที ท ำให้เครื่องมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 พลรัชต์  บุญมี (2553) ในกระบวนกำรแปรรูปกำแฟโรบัสตำเริ่มต้นจำกกำรน ำเมล็ดสำรกำแฟท่ีผ่ำนกำรตำก

แดด และสีเปลือกหุ้มด้ำนนอกออกมำท ำกำรคัดแยกขนำดเพื่อเป็นกำรก ำหนดรำคำของเมล็ดสำรกำแฟหำกขนำด

ของเมล็ดสำรกำแฟได้มำตรฐำน รำคำของเมล็ดสำรกำแฟนั้นจะสูง โดยกระบวนกำรคัดแยกขนำดในปัจจุบันส่วนใหญ่

ยังใช้แรงงำนและประสบกำรณ์ของมนษุย์ซึง่ส่งผลต่อระยะเวลำกำรท ำงำนและควำมผิดพลำด จำกเหตุผลดังกล่ำวทำง

คณะผู้วิจัยจึงท ำกำรศึกษำถึงมำตรฐำนของเมล็ดสำรกำแฟโรบัสต้ำ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อออกแบบและสร้ำงเครื่องมือ

ส ำหรับทดสอบมำตรฐำนด้ำนขนำดของเมล็ดสำรกำแฟโรบัสต้ำ เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดสำรกำแฟโรบัสต้ำ ถูกสร้ำงให้

มีตะแกรงก ำหนดขนำดท่ีออกแบบเป็นตะแกรงทรงกระบอก 3 ช้ัน ซึง่มีควำมโตของรูตะแกรงต้ังแต่ 4, 6  และ7.5 mm 

ตำมล ำดับ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด 1  แรงม้ำ  เป็นต้นก ำลัง ในงำนวิจัยนี้พิจำรณำถึงควำมส ำคัญ 4 ด้ำนคือ ด้ำน

ประสิทธิภำพกำรคัดแยก ด้ำนมำตรฐำนเมล็ดสำรกำแฟ ด้ำนปริมำณกำรใช้พลังงำน และด้ำนกำรประเมนิทำง

เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  ผลกำรวิจัยพบว่ำประมำณกำรคัดแยกสูงสุดของกำรคัดแยกมีปริมำณ 164.7 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

ภำยใต้ควำมเร็วรอบ 14.4 รอบ/นำที และมุมเอยีง 4 องศำ ส ำหรับด้ำนมำตรฐำนเมล็ดสำรกำแฟนัน้พบว่ำ เมล็ดสำร

กำแฟที่ผ่ำนคัดแยกสำมำรถแบ่งแยกเมล็ดสำรกำแฟคือ ขนำดท่ีได้มำตรฐำนและขนำดท่ีเล็กกว่ำมำตรฐำน  โดยวัตถุดิบ

มีควำมช้ืนสูงสุดเพียง 9.9%  ในด้ำนกำรใช้พลังงำนต่อหนว่ยผลิต [SEC] มีปริมำณต่ ำสุดท่ี 0.01631 MJ/kg  โดยมี

จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 1,070,550 กิโลกรัม/ปี และระยะกำรคืนทุน 3.598 ปีตำมล ำดับ ซึ่งปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อจุดคุ้มทุนและ

ระยะเวลำกำรคืนทุน คือปริมำณกำรคัดแยก หรือประสิทธิภำพของเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดสำรกำแฟนัน่เอง 

 ผู้วิจัยมีควำมสนใจพัฒนำเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรขนำดเล็กแบบมือหมุน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

ด้ำนกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรและก ำลังกำรผลิต  ด้วยกำรเปล่ียนวัสดุในกำรสร้ำงตะแกรงกลม ขนำดตะแกรง

กลมท่ีมีควำมยำวขึ้นจำกเครื่องต้นแบบ กำรทดสอบมุมเอียงของตะแกรงกลมท่ี 3 องศำ 5 องศำ และ 7 องศำ  โดย

ควำมเร็วรอบของตะแกรงท่ี 18 รอบต่อนำที 

10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพำะเป้ำหมำยท่ี 1) 

10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกควำมสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่ำนั้น) 

Basic Research 
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Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ (เลือกควำมสอดคล้องสูงสุดเพียง

หัวข้อเดียวเท่ำนั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in operational  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
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11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้ 

โปรดระบุ) 

11.1) ขนำดและแนวโน้มของตลำด/โอกำสทำงกำรตลำด 

11.1 เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับข้ำวสำร โดยกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรข้ำวสำรระหว่ำงเมล็ดหักกับเมล็ดเต็ม 

จ ำหน่ำยในรำคำกิโลกรัมละ 30-35 บำท 

11.2 เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกข้ำวสำรที่จะน ำมำหุงประกอบอำหำรได้ตำมต้องกำร 

11.3 เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและประหยัดเวลำในกำรท ำควำมสะอำดข้ำวสำรก่อนกำรหุงประกอบอำหำร  

11.4 เพื่อให้ผู้ใช้ผลงำนส่ิงประดิษฐ์ได้มีกำรออกก ำลังกำย โดยกำรใช้มือหมุนเพื่อคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร 

11.5 เพื่อสนับสนุนในเรื่องกำรประหยัดพลังงำน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ด

ข้ำวสำร Mini screening rice Machine ไม่ใช้น้ ำ ไม่ใช้ไฟฟ้ำ และไม่มีเสียงรบกวน สำมำรถคัดแยกได้ตลอดเวลำตำม

ต้องกำร  

11.2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 

สำมำรถผลิตและพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์ได้ ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์/อุตสำหกรรม/ชมุชน สงัคม 

12. วิธีการด าเนินการวิจัย          

กำรสร้ำงเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำสำร Mini screening rice Machine  ได้ก ำหนดแนวคิดกำรสร้ำงเครื่องตำม

แนวคิดระบบกำรคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร  และมีล ำดับข้ันตอนกำรสร้ำงดังนี้ 

12.1 ออกแบบพัฒนำสร้ำงเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร Mini screening rice Machine    

 12.2 ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร Mini screening rice Machine   

 - สร้ำงช้ินส่วนต้นแบบของเครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวสำรขนำดเล็กแบบมือหมุน โดยใช้ตะแกรงกลม 

  แบบโลหะขนำด � 30 cm. ยำว 55 cm.  

 - ใช้ตะแกรงกลมแบบโลหะเหล็ก เบอร์ 4.5 mm. และเบอร์ 5.5 mm.  

  - สร้ำงช้ินส่วนต่ำงๆของเครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวสำรขนำดเล็กแบบมือหมุนตะแกรงกลมแบบโลหะ

  เหล็ก ช้ินส่วนตัวโครงรับน้ ำหนัก ช้ินส่วนล ำเลียงข้ำวสำร ช้ินส่วนถำดรองรับข้ำวท่อน และปลำยข้ำว 

 12.3 ด ำเนินกำรทดสอบเพื่อหำประสิทธิภำพของเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร Mini screening rice 

Machine  

 โดยประสิทธิภำพและเวลำท่ีใช้ในกำรคัดแยกเมื่อควำมเร็วรอบของตะแกรงกลมเท่ำกับ 18 รอบ/นำที

ด ำเนินกำรทดสอบโดยใช้ข้ำวสำรช้ันท่ี 1 จ ำนวน 7 กิโลกรัม  ช้ันท่ี 2  จ ำนวน 1 กิโลกรัมและช้ันท่ี 3  จ ำนวน 2 

กิโลกรัม  น ำมำผสมกันได้ข้ำวสำรรวม 10 กิโลกรัม ทดสอบให้เครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวสำรขนำดเล็กแบบมือหมุน 3 

รอบ เครื่องสำมำรถคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร ออกเป็นข้ำวชั้นที่ 1, 2 และ 3  จะต้องมีประสิทธิภำพ 98.33  มีกำร

สูญเสียระหว่ำงกำรทดสอบคิดเป็น 1.67 เปอร์เซ็นต์ บวกลบ 2 % 

 12.4 ด ำเนินกำรทดลองกับกลุ่มเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกผลทดลอง 

 12.5 ศึกษำควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีต่อเครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร Mini screening rice 

Machine   

Enniau

TrainOunion
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 12.6 จัดท ำรำยงำนวิจัย และเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          

กระทรวงพำณิชย์. (2555).  มำตรฐำนสินค้ำข้ำวขำว  ท้ำยประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ข้ำวขำวเป็น

 สินค้ำมำตรฐำนและมำตรฐำนสินค้ำข้ำวขำว พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ. 

คู่ม ือพ ัฒนำระบบกำรจ ัดกำรพล ังงำนส ำหร ับโรงงำนควบค ุมและอำคำรควบค ุม, 2552. 

จันทร์ศิริ  แท่นมณี. (2544).  ข้ำว ธัญญำหำรแห่งมวลมนุษย์, มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี.  

          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีท่ี 10.  ฉบับท่ี 1.  

นวลน้อย บุญวงษ์. (2542). หลักกำรออกแบบ. กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, พิมพ์ครั้งท่ี 2. 

บุญชม  ศรีสะอำด.(2545).  กำรวิจัยเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ :  สุวีริยำสำส์น.  

พลรัชต์ บุญมี วรวิทย์ วรนำวิน ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี. (2553). เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดสำรกำแฟ 

 โรบัสต้ำ. คณะวิศวกรรมศำสตร์.  มหำวิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร.  

พิทักษ์ คล้ำยชม. (2555). เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ดิบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.  กรุงเทพฯ:  

 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. กระทรวงศึกษำธิกำร.  

มนูกิจ พำนิชกุล และ อรรณพ เรืองวิเศษ. (2548). แนวคิดและวิธีกำรออกแบบเครื่องจักรกล.กรุงเทพฯ: สมำคม

 ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2548. 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

14.1 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ                

14.2 เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับข้ำวสำร โดยกำรคัดแยกขนำดข้ำวสำรระหว่ำงเมล็ดหักกับเมล็ดเต็มจ ำหน่ำยได้ใน

รำคำกิโลกรัมละ 30-35 บำท 

14.3 เพื่อให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกข้ำวสำรที่จะน ำมำหุงประกอบอำหำรได้ตำมต้องกำร 

14.4 เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและประหยัดเวลำในกำรท ำควำมสะอำดข้ำวสำรก่อนกำรหุงประกอบอำหำร  

14.5 เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำรได้มีกำรออกก ำลังกำย โดยกำรใช้มือหมุนเพื่อคัดแยกขนำด

เมล็ดข้ำวสำร 

14.6 เพื่อสนับสนุนในเรื่องกำรประหยัดพลังงำน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ด

ข้ำวสำร Mini screening rice Machine ไม่ใช้น้ ำ ไม่ใช้ไฟฟ้ำ และไม่มีเสียงรบกวน สำมำรถคัดแยกได้ตลอดเวลำตำม

ต้องกำร  

         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    

  ด้ำนวิชำกำร  

        ผูท้ี่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

ประชำชนเกษตรกรท่ีมีภูมิล ำเนำในเขต

จังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี

ประกอบอำชีพเป็นเกษตรกร และ

น ำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพำณิชย์ ในด้ำนควำมมั่นคงแข็งแรง ของชุมชน

สังคม และพัฒนำเศรษฐกิจ 

4ns
tourers

oils
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ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรค้ำข้ำว 

ตัวแทนโรงสีชุมชนในเขตจังหวัดสุรินทร์  

และจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มตัวแทนท่ี

ประกอบกำรค้ำขำวในธุรกิจส่งเสริมสินค้ำ

โอท๊อป (Otop)  หรือตัวตัวแทนผู้ผลิต

สินค้ำข้ำวในธุรกิจ SME 

 

15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          

ประชำชนเกษตรกรท่ีมีภูมิล ำเนำในเขตจังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีประกอบอำชีพเป็นเกษตรกร และ

ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรค้ำข้ำวตัวแทนโรงสีชุมชนในเขตจังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวแทนท่ี

ประกอบกำรค้ำขำวในธุรกิจส่งเสริมสินค้ำโอท๊อป (Otop)  หรือตัวตัวแทนผู้ผลิตสินค้ำข้ำวในธุรกิจ SME 

16. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลำโครงกำร   1       ปี         0         เดือน          

 วันท่ีเริ่มต้น 1 ตุลำคม 2562  วันท่ีส้ินสุด  30 กันยำยน 2563  

แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีที่เร่ิมต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมำณ) 

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

ร้อยละของ

กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 ศึกษำเอกสำรข้อมูล x x x          20 

2562 จัดหำวัสดุ    x         10 

2562 พัฒนำเครื่องต้นแบบ     x x x x     30 

2562 ทดลองเครื่องต้นแบบ         x x   30 

2562 ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำเครื่องต้นแบบ           x x 10 

 รวม             100 

2563 พัฒนำและผลิตเครื่อง x x x x x        40 

2563 สำธิตและน ำเสนอกับกลุ่มทดลอง      x       10 

2563 น ำไปใช้กับกลุ่มทดดลอง       x      10 

2563 เก็บรวบรวมข้อมูล อภิปรำยผล        x x    15 

2563 เขียนรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์          x x  15 

2563 เผยแพร่ผลงำนวิจัย            x 10 

 รวม             100 
 

17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  
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ปีที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีท่ี 1 2562 280,000 

รวม - 280,000 

 

17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลำกร ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 60,000 

งบด ำเนินกำร : ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทน เช่นค่ำอำหำร ค่ำท ำกำรนอก

เวลำ 

80,000 

งบด ำเนินกำร : ค่ำใช้สอย ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำง

เหมำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ

ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เช่น วัสดุส ำนักงำน วัสดุเช่ือ

เพลิงและหล่อล่ืน วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุ

โฆษณำและเผยแพร่ วัสดุหนังสือ วำรสำรและ

ต ำรำ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

งบด ำเนินกำร ค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน 

ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ 

ค่ำโทรศัพท์ ค่ำไปรษณีย์โทรเลข ค่ำบริกำร

ด้ำนส่ือสำรแลโทรคมนำคม 

140,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   

รวม  280,000  

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 

ความ 

ส าเร็จ 
ป ี

2562 

ป ี

2563 

ป ี

2564 

ป ี

2565 

ป ี

2566 
รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  

     1.1 ระดับอุตสำหกรรม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ต้นแบบ 

Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม        ต้นแบบ 
Primary 

Result 

     1.3 ระดับภำคสนำม        ต้นแบบ 
Primary 

Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร        ต้นแบบ 
Primary 

Result 
2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับอุตสำหกรรม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ต้นแบบ 

Primary 

Result 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 

ความ 

ส าเร็จ 
ป ี

2562 

ป ี

2563 

ป ี

2564 

ป ี

2565 

ป ี

2566 
รวม 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม        ต้นแบบ 
Primary 

Result 

     2.3 ระดับภำคสนำม         ต้นแบบ 
Primary 

Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร        ต้นแบบ 
Primary 

Result 
3. กระบวนกำรใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  

     3.1 ระดับอุตสำหกรรม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     กระบวน

กำร 

Primary 

Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม        กระบวน

กำร 

Primary 

Result 

     3.3 ระดับภำคสนำม        กระบวน

กำร 

Primary 

Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร        กระบวน

กำร 

Primary 

Result 

4.องค์ควำมรู้ (โปรดระบุ)  

     4.1 ชุมชน สังคม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
เรื่อง 

Primary 

Result 

     4.2  ..……………        เรื่อง 
Primary 

Result 

     4.3  ..……………        เรื่อง 
Primary 

Result 
5. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย ์  

     5.1 กำรถำ่ยทอด

เทคโนโลยี 

เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

     5.2 กำรฝึกอบรม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

     5.3 กำรจัดสัมมนำ เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

6. กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ  

     6.1 กำรถำ่ยทอด

เทคโนโลยี 

เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

     6.2 กำรฝึกอบรม เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

     6.3 กำรจัดสัมมนำ เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

5 5     
ครั้ง 

Primary 

Result 

7. กำรพัฒนำก ำลังคน  

     7.1 นศ.ระดับปริญญำโท        คน Primary 

Result 

     7.2 นศ.ระดับปริญญำ

เอก 

       คน Primary 

Result 

     7.3 นักวิจัยหลังปรญิญำ

เอก 

       คน Primary 

Result 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 

ความ 

ส าเร็จ 
ป ี

2562 

ป ี

2563 

ป ี

2564 

ป ี

2565 

ป ี

2566 
รวม 

     7.4 นักวิจัยจำก

ภำคเอกชน ภำคบริกำรและ

ภำคสังคม 

 3 3     คน Primary 

Result 

8. ทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้แก่ สิทธิบตัร/ลิขสทิธ์ิ/เครื่องหมำยกำรค้ำ/ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็นต้น (โปรดระบุ)  

     8.1 ...............        เรื่อง 
Primary 

Result 

     8.2 ...............        เรื่อง 
Primary 

Result 

     8.3 .............        เรื่อง 
Primary 

Result 
9. บทควำมทำงวิชำกำร  

     9.1 วำรสำรระดับชำติ เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

      
เรื่อง 

Primary 

Result 

     9.2 วำรสำรระดับ

นำนำชำติ 

เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

      
เรื่อง 

Primary 

Result 

10. กำรประชุม/สัมมนำระดบันำนำชำติ  

     10.1 น ำเสนอแบบปำก

เปล่ำ 

เครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

      
ครั้ง 

Primary 

Result 

     10.2 น ำเสนอแบบ

โปสเตอร์ 

เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ด

ข้ำวสำร 

      
ครั้ง 

Primary 

Result 

 

20. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คำดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ชือ่ผลลัพธ ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร เชิงปริมำณ 10 ชุมชนสังคมกลุ่มเกษตรกรพัฒนำสู่

เชิงพำณิชย์สร้ำงควำมมั่นคงให้กับ

ประเทศชำติ 

 เชิงปริมำณ   

 เชิงปริมำณ   

 

21. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            

ผู้ใช้ประโยชน์ 
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวสำร เครื่องคัดแยกขนำดเมล็ดข้ำวสำร 60 คน ชุมชนสังคมกลุ่มเกษตรกรพัฒนำสู่

เชิงพำณิชย์สร้ำงควำมมั่นคงทำง

เศรษฐกิจและประเทศชำติ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                   โครงกำรวิจัย 

 

ไฟล์ Template V1B14092560       14 

 

22. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

          ไม่มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

           ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

           ตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำแล้ว มีทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัย์สิน

ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์

     

     

 

23. มาตรฐานการวิจัย 

         มีกำรใช้สัตว์ทดลอง 

   มีกำรวิจัยในมนุษย์ 

   มีกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่ 

   มีกำรใช้ห้องปฎิบัติกำรท่ีเกี่ยวกับสำรเคมี 

 

24. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางรว่มด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภำคกำรศึกษำ 

(มหำวิทยำลัย/

สถำบันวิจัย) 

วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์ สร้ำงและผลิตวิจัยเครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

ไม่ระบุ  

ภำคอุตสำหกรรม 

(รัฐวิสำหกิจ/

บริษัทเอกชน) 

หจก.ประวิทย์กำรช่ำง สร้ำงและผลิตวิจัยเครื่องคัดแยกเมล็ด

ข้ำวสำร 

ไม่ระบุ  

*กรณีมีกำรลงทุนร่วมกับภำคเอกชน ให้จัดท ำหนังสือแสดงเจตนำกำรร่วมทุนวิจัยพัฒนำประกอบกำรเสนอขอ 

25. สถานที่ท าการวิจัย     

 ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/

จังหวัด 
 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 

พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ  บุรีรัมย์  ภำคสนำม กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 999.99999 999.99999 

 ในประเทศ  สุรินทร์  ภำคสนำม กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์   

 ต่ำงประเทศ   ส ำนักงำน    
*องศำทศนิยม (DD) 
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26. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/

ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/

จังหวัด 
 ชื่อสถานที่ 

พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ  บุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 999.99999 999.99999 

 ในประเทศ  สุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์   

 ต่ำงประเทศ     
*องศำทศนิยม (DD) 

 27. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก

โครงการวิจัยอื่น                      มี     ไม่มี  

    หน่วยงำน/สถำบันที่ยื่น  .............................................................................................................................      

      ช่ือโครงกำร                     ............................................................................................................................. 

ระบุควำมแตกต่ำงจำกโครงกำรนี้ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

      สถำนะกำรพิจำรณำ     

                   ไม่มีกำรพิจำรณำ 

                  โครงกำรได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนท่ีได้รับ .......... %             

                  โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  

28. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                            ลงช่ือ 

                                                                            (นำยกฤษณพล     เรืองไพศำล) 

                                                                                     หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

                                                                                     วันท่ี    19  เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2563 
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 

ประเภท : โครงการวิจัย 

 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทที่ 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
แผนย่อยของแผนแม่บท.. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน.....  

เน้นการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ องค์

ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้

ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศ

ไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา....พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ในสาขาท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมท้ังนานไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล..... 

ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
เป้าประสงค์ (Objectives) ..ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศท่ี
ก้าวหน้าในเอเชีย.....  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)...อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล....  
 
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับแผนด้าน ววน. (สกสว.จะประสานให้กรอกในระบบภายหลัง)  
แพลตฟอร์ม (Platform)................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ : เลือกอ้างอิงแผนด้าน ววน. ปี 65  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR)....................................................................................................................................  
หมายเหตุ : เลือก KR ท่ีสอดคล้องมากท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อโครงการ  

(ภาษาไทย) …การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในชุมชน    
(ภาษาอังกฤษ) .Increasing the value of agricultural waste materials for use as a 
                    substitute material in the community 
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2. ชื่อโครงการย่อยภายใต้โครงการ (ถ้ามี)  
โครงการย่อยที่ 1 ...การแปรรูปแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ินจากใบอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทน...  
โครงการย่อยที่ 2 ...การขึ้นรูปแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อยเพื่อเพิ่มมูลค่า....  
โครงการย่อยที่ 3 ...การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษจากใบอ้อยเพื่อใช้ในชุมชน...  

 
3. ลักษณะโครงการ  

; โครงการใหม ่ท่ีเริ่มด าเนินการในปีท่ีเสนอขอ ด าเนินงาน ....1....ปี  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ …….…979,260……………………….บาท  
ปีงบประมาณ ....2565.......... งบประมาณ ..... 979,260.........บาท  
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท  

 

O โครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ด าเนินงาน ...............ปี  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท  
เริ่มรับงบประมาณปี...........  
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท  
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท  

 
O โครงการต่อเนื่องท่ีมีข้อผูกพันสัญญา ด าเนินงาน ...............ปี  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ ………………………….บาท  
เริ่มรับงบประมาณปี...........  
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท  
ปีงบประมาณ ....................... งบประมาณ .............................บาท  

หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการต่อเนื่อง สกสว.จะประสานให้กรอกในระบบภายหลัง  
ผลการด าเนินท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ  
 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับแผนที่ต้ัง
ไว้ (%)  

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
(บาท)  

งบประมาณที่ใช้
จริง (บาท)  

สัดส่วน
งบประมาณที่ใช้
จริง (%)  

     
     

 

สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
………………………………………………………………ไม่ม…ี………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ค าส าคัญ (Keywords) (ก าหนดไม่เกิน 5 ค า)  

(ภาษาไทย) แผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน ใบอ้อย วัสดุหลังคา คอนกรีตบล็อก เศษเหลือทางการเกษตร 
(ภาษาอังกฤษ) Oriented strand board, Sugarcane leaves, Roofing materials,  

                              Concrete blocks, Agricultural residues 
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5. สาขาการวิจัย (เลือกจากฐานข้อมูลในระบบ)  
    สาขาการวิจัยหลัก OECD …5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี….  
    สาขาการวิจัยย่อย OECD …5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ… 

6.รายละเอียดของคณะผู้วิจัย (ใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางเพื่อบริหารงานวิจัยของประเทศ)     

ประกอบด้วย 

หน่วยงาน ชื่อ---สกุล ต าแหน่งใน
โครงการ 

สัดส่วนการ
ด าเนินการ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นายกิตติศักดิ์ บัวศรี หัวหน้าโครงการ 40 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ ผู้ร่วมวิจัย 10 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง ผู้ร่วมวิจัย 10 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ นนทบุรี 

ดร.สมพงษ์ พิริยายนต์ ผู้ร่วมวิจัย 15 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี นายระพิน ศักดิ์พรหม ผู้ร่วมวิจัย 15 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา 

ผศ.ดร.นิตยา พัดเกาะ ผู้ร่วมวิจัย 10 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลโครงการ  
1. บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 3000 ค า)  

โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับท่ี ๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้าน
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ
กฎหมายท่ีเอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีส าคัญ เช่นความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ประเทศ ของภาคการผลิตและ การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลน
บุคลากรนักวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น เพื่อ มุ่งเน้นการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
เพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทาง
เศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม ชุมชน รวมท้ังการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 
 
2. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพื้นที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจ าเป็นและความส าคัญที่โครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ส าคัญ/พัฒนาศักยภาพที่ส าคัญ และระบุค าถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) (ไม่เกิน 3000 ค า)  

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง จุดประสงค์ในการปลูกเพื่อน ามาผลิตเป็นน้ าตาลเป็นหลัก ฤดู
หีบอ้อยหรือช่วงท่ีเกษตรกรตัดอ้อยส่งโรงงานคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม จะมียอดอ้อยและใบอ้อย
เป็นเศษเหลือท้ิงไว้ในไร่ส่วนใหญ่จะปล่อยท้ิงให้แห้งแล้วจุดไฟเผา ส่วนต่างของอ้อยประกอบด้วยล า ต้น 60 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนยอด 30 เปอร์เซ็นต์ และใบอ้อยอีก 10 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเฉพาะส่วนของยอดอ้อยจะ
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ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตท้ังหมด ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีการปลูกอ้อย 6-7 ล้านไร่ ให้
ผลผลิตอ้อยรวม 60-70 ล้านตัน (สวทช, 2556) ดังนั้นจึงมีเศษเหลือท้ิงเป็นจ านวนมากจึงมีปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ในปัจจุบันมีการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้
ประโยชน์ได้ เพราะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ เหมาะในการน ามาผลิตหรือเป็นส่วนผสมของ
กระเบ้ืองมุงหลังคา คอนกรีตบล็อก แผ่นเกล็ดช้ินไม้อัดเรียงช้ิน  เมื่อมองถึงคุณประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือท้ิง
จากการน าไปท าปุ๋ย  หรือเช้ือเพลิง  และอื่นๆแล้ว เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อีกทางเลือกหนึ่ง  
  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีท้ิงแล้วสามารถน ามาแปรรูปเป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ดังนั้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรจ านวนมาก จากการศึกษาวิจัยพืชท่ีมีเส้นใยทางการเกษตร พบว่าวัสดุประเภทนี้มี
โครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย์ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  Kuhad, R.C. (1993) ใน
อัตราส่วน 4:3:2 โดยประมาณ Stephen, G.R. and Heichel, G.H. (1975) โดยอยู่รวมกันในผนังเซลล์พืชเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะเซลลูโลสมีปริมาณสูงถึงร้อยละ60-80 ของสารประกอบท้ังหมด Higuchi, T. (1997)  
ผลพลอยได้ท่ีส าคัญ ปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร   แล้วท่ีนอกเหนือจากวัสดุดังกล่าวแล้วยังวัสดุอีก
ประเภทหนึ่งท่ีเป็นวัชพืชท่ีมีปริมาณมาก ในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันมีการน าวัสดุประเภทวัสดุเหลือใช้มา
เป็นวัสดุทดแทน เพราะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ เหมาะในการน ามาผลิตหรือเป็นส่วนผสม
ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ได้อีกทางเลือกหนึ่งและช่วยส่งแสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างพร้อมกับการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้  การประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุทดแทน
เป็นงานวิจัยท่ีจัดท าขึ้นเพื่อมุ่งเน้นถึงการน าวัสดุเหลือท้ิงในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มาเป็นวัตถุดิบโดยท าการ
แปรรูปใบอ้อย ส าหรับเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งานซึ่งผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้น เพื่อลดปัญหาการเผ่าใบอ้อยได้อีก
ทางเลือกหนึ่ง 
 

3. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)  
     3.1 เพื่อศึกษากระบวนการน าใบอ้อยมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทน 

     3.2 เพื่อทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากใบอ้อย 

     3.3 เพื่อศึกษาต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปได้จากใบอ้อย 

4. กรอบการวิจัย (กรอบการวิจัยที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ และมีการ
แสดงความเชื่อมโยงโครงการย่อยเพื่อตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน (หากมีโครงการย่อย))  

 

                  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบการวิจัย 

กระบวนการแปรรูปใบอ้อยจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ี
ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ละ ชุ ม ชน แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบ
อ้อย เพื่อต้องการลดมลภาวะการเผา
ใบอ้อยช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่
กระบวนการอุตสาหกรรมน้ าตาล 

การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร 

 

การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อยเพ่ือใช้เป็นวัสดุ
ทดแทน 

การผลิตคอนกรีตบล็อกผสม
เศษจากใบอ้อยเพ่ือใช้ในชุมชน 

quaintiddornidoori mornin

input process output



5 
 

 
      ส่วนปัจจัยน าเข้า   (Input) คือ  ใบอ้อย เป็นวัสดุเศษเหลือท้ิงทางการเกษตร 
      ส่วนกระบวนการ (process) การแปรรูปใบอ้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นท่ีของเกษตรกร
และชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบอ้อย เพื่อต้องการลดมลภาวะการเผาใบอ้อยช่วงการเก็บเกี่ยว
อ้อยเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมน้ าตาล โดยกรรมวิธีการอัดร้อนและทดสอบสมบัติแผ่นผลิตภัณฑ์เพื่อ
เปรียบเทียบกับตามมาตรฐานก่อนน าไปใช้งานเพื่อใช้เป็นทางเลือกส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต 
       ส่วนผลผลิต  (output) คือ ได้การแปรรูปแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ินจากใบอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทน   การ
ขึ้นรูปแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อยเพื่อเพิ่มมูลค่า และการผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษจากใบอ้อยเพื่อใช้
ในชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบอ้อยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
 
5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย (ไม่เกิน 3000 ค า)  

การศึกษาวิจัย เรื่องการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในชุมชน   

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในด้านการผลิตและการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา

ประยุกต์ใช้และพัฒนาก าหนดในการศึกษาวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวคิด ดังนี้    
 

สมมุติฐาน(ถ้ามี)  ใบอ้อยสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนและ
ทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ สามารถผ่านมาตรฐานการทดสอบท่ีก าหนดได้ 
 
 

5.1.1 องค์ประกอบของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
           วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลักทางอินทรีย์เคมี 3 ชนิด คือ  เซลลูโลส  
(cellulose)  เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose)  และ ลิกนิน (lignin) ในอัตราส่วน 4 :3 :2 โดยประมาณ โดย
อยู่รวมกันในผนังเซลล์พืช   
         5.1.1.1 เซลลูโลส เป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสท่ีต่อกันเป็นสายยาวโดยคาร์บอนต าแหน่งท่ี1ของกลูโคส
โมเลกุลหนึ่งเช่ือมต่อกับคาร์บอนต าแหน่งท่ี 4 ของกลูโคสอีกโมเลกุลหนึ่งท่ีอยู่ถัดไปด้วยพันธะไกลโคซิดิก(1,4 -
linked glucopyranosyl unit) ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ า และตัวท าละลายอินทรีย์หรือ
สารละลายด่างอ่อน แต่ละลายในสารละลายกรด และด่างแก่ ในพืชมีเซลลูโลสประมาณร้อยละ 30-50 ของ
น้ าหนักแห้ง เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช และเป็นวัตถุดิบท่ีมีความส าคัญทางอุตสาหกรรม  
เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและส่ิงทอโครงสร้างของเซลลูโลสคือ (C6 H10 O5 ) n  เซลลูโลส มีน้ าหนัก
โมเลกุลประมาณ 20,000-750,000 ดาลตัน ซึ่งเท่ากับ 100-4,000 หน่วยกลูโคส (น้ าหนักโมเลกุลของกลูโคส
เท่ากับ 180.16 ดาลตัน) โมเลกุลของเซลลูโลส  จะเรียงกันเป็นมัด หรือเรียกว่า fibril ในแต่ละมัดของโมเลกุล
เซลลูโลสพบว่ามีการจัดเรียงตัว 2 แบบ คือ แบบท่ีเป็นกระจุกท่ีอัดตัวกันแน่น (crystalloid) และแบบท่ีอยู่
รวมกันแบบหลวม ๆ (amorphous) หรือเรียกว่า Fringe micelle แบบท่ีเป็นกระจุกจะถูกย่อยสลายได้ยาก
โดยเซลลูโลสท่ัว ๆ ไป 
        5.1.1.2 เฮมิเซลลูโลส   เป็นสารประกอบพวก amorphous polymeric carbohydrate มีลักษณะเป็น 
heterogeneouโดยเป็นพอลิเมอร์น้ าตาลหลายชนิดท่ีรวมตัวกันพบมากในพวกไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อนและพืช
ตระกูลหญ้าโดยท่ัวไปไม่ละลายน้ า ละลายได้แต่ในด่าง ถูกย่อยสลายด้วย กรดง่ายกว่าเซลลูโลส มีลักษณะ
โครงสร้างทางเคมีเป็นกิ่งก้านสาขา น้ าหนักโมเลกุลต่ ากว่าเซลลูโลสมักพบว่าอยู่รวมกับเซลลูโลส และลิกนิน ใน
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร โดยท่ัวไปมีโครงสร้างหลัก (back bone) เป็นพอลิเมอร์น้ าตาลดีไซโลส ท่ีเช่ือมต่อ
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กันด้วยพันธะ 1, 4-likedโดยมี  branch chain เป็นน้ าตาลชนิดอื่นเช่น แอล-อะราบิโนฟูราโนส (L-
arabinofuranose) เช่ือมต่อกับดีไซโลสท่ีต าแหน่งคาร์บอนท่ี 3  ดี-กลูคิวโรนิคแอซิค (D-glucuronic acid) 
หรือ 4-โอ-เมทิลกลูคิวโรนิคแอซิค เช่ือมต่อกับคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 ของดีไซโลสด้วยพันธะแอลฟา เป็นต้น 
พืชต่างชนิดกันมีโครงสร้างหลักเป็นไซแลนเหมือนกันแตกต่างกันเฉพาะ ชนิด จ านวน และต าแหน่งของหน่วย
ข้างเคียง (side chain unit) ตัวอย่าง หญ้าแอสปาร์โต (asparto) และเปลือกเมล็ดฝ้าย โครงสร้างหลัก
ประกอบด้วยไซโลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในไม้เนื้อแข็งนอกจากมีองค์ประกอบของกรดยูโรนิคแล้ว  ไซแลนยัง
ประกอบด้วยหมู่อะเซทิล (acetyl group) ท่ีจับอยู่กับออกซิเจนของคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 หรือ 3 ของไซโลส
แบบสุ่ม ในไม้เนื้ออ่อน  ไซแลนประกอบด้วยไซโลส ท่ียึดเหนี่ยวกับกิ่งก้านสาขา ซึ่งมีท้ัง 4-โอ-เมทิลกลูคิวโรนิค
แอซิค (4-o-methyl-D-glucuronic acid)  และ แอล-อะราบิโนฟูราโนส (L-arabinofuranose) ด้วยพันธะ
แอลฟา แต่ไม่มีหมู่อะเซทิลในโครงสร้างของไซแลน โครงสร้างไซแลนของพืชโดยท่ัวไป  
          5.1.1.3 ลิกนิน  เป็นสารพอลิอะโรมาติคท่ีสลับซับซ้อนแบบ 3 มิติ เกิดจากการรวมตัวของพารา-ไฮด
รอกซีซินนามิล แอลกอฮอล์ (P-hydroxycinnamyl alcohol) และซินาฟิลแอลกอฮอล์ (cinaply alcohol) 
โครงสร้างภายในประกอบด้วยพันธะท่ีส าคัญคือพันธะเอสเทอร์และพันธะคาร์บอน-คาร์บอน (C-C bond) ซึ่ง
ทนต่อการย่อยสลาย ท าให้การย่อยสลายลิกนินเป็นไปได้ยาก โดยท่ัวไปปริมาณของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส  
และลิกนิน ในพืชต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นกับชนิด สายพันธุ์ อายุ ส่วนประกอบของพืช  (เช่น ใบ ล าต้น 
และราก)  และสภาวะของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูก องค์ประกอบหลักของพืชท้ัง 3 จะจับตัวกันค่อนข้างแน่น
โดยลักษณะการเรียงตัวของเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส จะถูกห่อหุ้มด้วยลิกนิน ดังในรูปท่ี  5 ท าให้การย่อย
สลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดขึ้นได้ช้าและเกิดขึ้นได้ในปริมาณต่ า 
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6. วิธีการด าเนินงาน  
         6.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แผนผังการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในชุมชน    
 

          6.1.1 การเตรียมวัสดุ 
                  วิธีด าเนินการวิจัยในการประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนโดยน าใบอ้อยมาตาก
ให้แห้งก่อนและน าวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้วัสดุท่ีพร้อมจะน าไปใช้ในกระบวนการอัดแผ่นวัสดุ
หลังคา ในการเตรียมกาวในการผลิตแผ่นผลิตภัณฑ์โดยใช้กาวสังเคราะห์เป็นสารยึดติดประกอบด้วย  กาว
สังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน  เป็นตัวประสาน โดยน้ าหนักช้ินวัสดุแห้งของเส้นใย น าวัสดุเข้าเครื่องผสมกาว 
และสารเร่งแข็งท่ีใช้ในการผสมคือสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4CL) โดยใช้ระดับความเข้มข้น 2% 
ของน้ าหนักของสารเร่งแข็งต่อน้ าหนักของกาวแห้ง เข้าเครื่องผสมพ่นกาวคลุกกับเส้นใยให้เข้ากันโดยใช้เวลา 
ประมาณ 5 นาที 

  การเตรียมวัสดุทดลอง 

   

ได้ผลิตภัณฑ์จากใบอ้อยและ 
ศึกษาต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ไดแ้ผ่นผลิตภัณฑ์จากใบอ้อย

ส าเร็จรูป 

การอัดแผ่นผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะต่างๆ 

 

การบดย่อยช้ินวัสดุและวิเคราะห์หาขนาด

เส้นใยท่ีใช้ในการขึ้นรูปแผ่นผลิตภัณฑ์ 

จัดเก็บและวัสดุเหลือท้ิงใบอ้อย 

 สารยึดติด สารเร่งแข็งและ สารกันซึม

น้ า 

สรุปผลการวิจัยและจัดท ารูปเล่ม 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนทุนการวิจัย 

การฟอร์มแผ่นผลิตภัณฑ์ 

ทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีผ่านมาในอดีต 

ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และ

เชิงความร้อนของผลิตภัณฑ์จากใบอ้อย 

เปรียบเทียบสมบัติของแผ่นผลิตภัณฑ์ 
จากใบอ้อย 

 

การปรับสภาพแผ่นผลิตภัณฑ ์

janis
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          6.1.2 การข้ึนรูป 
                 ปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และสภาวะต่างๆท่ีก าหนด
ในการผลิตประกอบด้วย ความหนาแน่น 800 kg/m3 ปริมาณความช้ืนก่อนผสมกาว 3-5 % และ หลังผสม  
10-12% ปริมาณสารพาราฟินอิมั่ลช่ัน  1% (w/w) ชนิดของสารยึดติดประกอบด้วย กาวสังเคราะห์ไอโซไซยา
เนตเรซินปริมาณสารยึดติดท่ี 3% 5% และ 7% (w/w) สารเร่งปฏิกิริยาหรือสารเร่งแข็ง 2% (w/w) อุณหภูมิ
ท่ีอัดร้อน 120 Co แรงดันในการอัด 150 kg/cm2  ระยะเวลาการอัดร้อน 10 นาที/แผ่น  
 

          6.1.3 การวางแผนการทดลอง 
        การวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design : 

RCBD) ท าการทดสอบ 5 ซ้ าการทดลอง น าค่าเฉล่ียท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of 
variance) เปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองแบบ Duncan‘s new Multiple Range Test (DMRT) 

 

          6.1.4 การเตรียมการทดสอบ 
                  การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ  สมบัติเชิงกล  และสมบัติเชิงความร้อน  ของแผ่นผลิตภัณฑ์
จากใบอ้อย โดยน าแผ่นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปทดสอบอ้างอิง ตามมาตรฐาน มอก. 535-2540, JIS A 5908-2003 (8 
type) และ มอก. 876-2547 และ ASTM C 177-2010 และ ASTM C 256-2006a ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ช้ินตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ  เชิงกล และเชิงความร้อน 
 

ล าดับ
ท่ี 

 

ช่ือช้ินงานท่ีใช้ทดสอบ 
ขนาดของช้ินงาน 
ท่ีใช้ทดสอบ (มม.) 

จ านวนช้ินงาน 
ทดสอบ 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
4 
 

ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 
ทดสอบค่าความหนาแน่น 
ทดสอบค่าปริมาณความชื้น 
ทดสอบค่าการดูดซึมน้ า 
ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า 
ทดสอบค่าการไม่รั่วซึมน้ า 
ทดสอบสมบัติเชิงกล 
ทดสอบค่าความต้านทานการแตกร้าว 
ทดสอบค่าความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น 
ทดสอบความแข็งแรงการกระแทก 
ทดสอบการยึดเหน่ียวภายใน 
ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหน่ียว 
ตะปูเกลียวด้านผิว 
ทดสอบสมบัติเชิงความร้อน 
ทดสอบค่าการน าความร้อน 
ทดสอบค่าความต้านทานความร้อน 
ทดสอบการสะท้อนรังส ี
ทดสอบอื่นๆ 
ทดสอบการติดไฟ 
ทดสอบการเร่งปฎิกริิยาการทนต่อสภาพอากาศ 

 
50¯50 
50¯50 
50¯50 
50¯50 

400 X 400  
 

50¯200 
50¯200 

12.5¯64.8  
50¯50 
50¯50 

 
 

300¯300 
300¯300 
100¯100 

 
13X125 

300¯300 
 

 
30 
30 
30 
30 
15 
 

30 
30 
30 
 
 
 
 

15 
15 
15 
 

30 
30 

 
มอก. 876-2547 
มอก. 876-2547 
มอก. 876-2547 
มอก. 876-2547 
มอก. 535-2540 
 
มอก. 876-2547 
มอก. 876-2547 
ASTM D 256a-06 
มอก. 876-2547 
มอก. 876-2547 
 
 
ASTM C 177-10       
ASTM C 177-10 
 
 
UL 94 
ASTM E 903-96 

odwowC
giocondo
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ส่วนที ่3 ข้อมูลแผนงาน  
1.แผนการด าเนินงานวิจัย (แสดงแผนการด าเนินงานรายกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใช้ ในแต่ละปีงบประมาณ)  
 

ปี 
(งบประ
มาณ) 

กิจกรรม  ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย
. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2564 1.ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่
ผ่านมาในอดีต 

 x x x          5 

2564 2.จัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
และเตรียมวัตถุดิบ คือใบอ้อย 

  x x          5 

2564 3.จัดเตรียมวัตถุดิบบดย่อยและ
ร่อนแยกขนาดใบอ้อย 

  x x          5 

2564 4.เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์จากใบอ้อย 

  x x          5 

2565 5.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดท า
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลอง
เบื้องต้น 

    x 
 

x        5 

2565 6.ท าการอัดร้อนแผ่นผลิตภัณฑ์
จากใบอ้อย 

     x x x      15 

2565 7.ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ ค่า
ความหนาแน่น ค่าปริมาณ
ความชื้น ค่าการดูดซึมน้ า และ
การไม่ร่ัวซึมน้ า  ค่าการพองตัว
เมื่อแช่น้ า การเร่งปฎิกิริยาต่อ
สภาพอากาศ ของผลิตภัณฑ ์

      x x x     15 

2565 8.ทดสอบสมบัติเชิงกล ค่าโมดูลัส
แตกร้าวและโมดูลัสยืดหยุ่น  
ค่าความแข็งแรงการกระแทก 
การยึดเหน่ียวภายใน ความ
แข็งแรงการยึดตะปูเกลียว 

      x x x     15 

2565 9.เปรียบเทียบสมบัติของแผ่น
ผลิตภัณฑ์ เชิงกายภาพและ
เชิงกลกับแผ่นวัสดุประเภทอ่ืนๆ 

      x x x     5 

2565 10.ทดสอบสมบัติเชิงความร้อน 
ค่าการน าความร้อน ค่าความ
ต้านทานความร้อน  การติดไฟ 

      x x x     10 

2565 11.วิเคราะห์ต้นทุนเชิง
เศรษฐศาสตร์แผ่นผลิตภัณฑ์ 

        x x x   5 

2565 12.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

          x x  5 

2565 13.การน าเสนองานวิจัยในที่
ประชุมทางวิชาการและตีพิมพ์ลง
ในวารสาร 

           x x 5 

 รวม              100 
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2. พื้นที่ท าวิจัย : โปรดระบุสถานท่ีท าวิจัยจ าแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพิ่มเติม 
                      ช่ือเฉพาะ เช่น ชุมชน หมู่บ้าน  
 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 

ชื่อประเทศ 
/จังหวัด 

 

พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที ่

ในประเทศ 
 

ไทย/กาญจนบุร ี แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานและเทคนิค
อุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
179 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

วิทยาลัยสารพัด
ช่างกาญจนบุรี 

ในประเทศ 
 

ไทย/ 
กรงเทพมหานคร 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม    

สถาบัน
เทคโนโลยีปทุม
วัน   

ในประเทศ 
 

ไทย/นนทบุร ี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม    

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
นนทบุรี 

ในประเทศ 
 

ไทย/สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ

ราษฎร์ธานี  กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม    

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี   

ในประเทศ 
 

ไทย/นครราชสีมา คณะวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม    

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
นครราชสีมา 
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3. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัย  
 

ในประเทศ/ต่างประเทศ  
 

ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที ่
ในประเทศ ไทย/กาญจนบุร ี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
และชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

ในประเทศ ไทย/กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
ในประเทศ ไทย/นนทบุร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ นนทบุรี 
อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

ในประเทศ ไทย/สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
 อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในประเทศ 
 

ไทย/นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา และ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
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4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการวิจัย  
4.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) โดยแบ่งเป็น
หมวดต่าง ๆ ดังนี ้ 
 

ประเภท
งบประมาณ 

   

 

รายละเอียด งบประมาณ 
(บาท) 

เป็น
งบประมาณ

ของ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565.. 

งบ
ด าเนินงาน:
ค่าจ้าง 

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา วันธรรมดา จ านวน 146 วัน  
(วันละ 2 ชม.ชม.ละ 50) x 3 คน 
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาวันหยุดราชการ จ านวน 20 วัน  
(วันละ 4 ชม.ชม.ละ 60) x 3 คน 

58,200 

 

 

งบ
ด าเนินงาน:
ค่าใช้สอย 

   ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 3 คน จ านวน 25 วัน วันละ 240 บาท 
   ค่าเช่าท่ีพัก จ านวน 3 คน จ านวน 9 คืน คืนละ 800 บาท 
   ค่าพาหนะ จ านวน 3 คน จ านวน 40 เท่ียว เท่ียวละ200 บาท 
   ค่าจ้างจัดเก็บใบอ้อย จ านวน 450 ก.ก. ก.ก.ละ 60 บาท 
   ค่าจ้างบดและร่อนแยกเส้นใยของใบอ้อย จ านวน 450 ก.ก. ก.ก.
ละ 60 บาท 
   ค่าปรับปรุงสมบัติทางเคมีเส้นใยของใบอ้อย จ านวน 450 ก.ก. 
ก.ก.ละ 60 บาท 
   ค่าอบความช้ืนเส้นใยของใบอ้อย จ านวน 450 ก.ก. ก.ก.ละ 60 
บาท 
   ค่าวิเคราะห์ Acid Buffering Capacity เส้นใยของใบอ้อย 
จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 800 บาท 
   ค่าวิเคราะห์ หาขนาดเส้นใยของใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย. ละ 
800 บาท 
   ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.การยึดติดกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
   ค่าวิเคราะห์การยึดติดของกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
   ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.การยึดติดกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน  จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
     

798,450  

nm
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.การยึดติดกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
   ค่าวิเคราะห์การยึดติดของกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
   ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.การยึดติดกาวสังเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
5% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ700 บาท 
   ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
7% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ700 บาท 
   ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
9% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
5% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
7% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่น ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
9% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
5% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
5% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 
700 บาท 

o
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
7% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
9% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 
700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%
ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%
ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%
ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%
ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย. 
ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%
ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย. 
ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%
ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย. ต.ย. 
ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า ท่ีปริมาณสารยึด
ติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 
บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า ท่ีปริมาณสารยึด
ติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 
บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า ท่ีปริมาณสารยึด
ติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย. ต.ย.ละ 700 
บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการไม่รั่วซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
5%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 



15 
 

ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการไม่รั่วซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
7% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการไม่รั่วซึมน้ า ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 
9% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 
ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 
ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานการแตกร้าว ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 
บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 5% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 7% ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 
700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 5% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 
ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 7% ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 
ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความต้านทานมอดุลัสยืดหยุ่น ท่ีปริมาณ
สารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้นใยใบอ้อย จ านวน 5 
ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการกระแทก ท่ีปริมาณสาร
ยึดติดท่ี 5%ของวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการกระแทก ท่ีปริมาณสาร
ยึดติดท่ี 7%ของวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการกระแทก ท่ีปริมาณสาร
ยึดติดท่ี 9%ของวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวภายใน ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวภายใน ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวภายใน ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว
ด้านผิว ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อดัเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว
ด้านผิว ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อดัเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความแข็งแรงการยึดเหนี่ยวตะปูเกลียว
ด้านผิว ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อดัเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน 
จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้น
ใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้น
ใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการน าความร้อนและความต้านทาน
ความร้อน ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้น
ใยใบอ้อย จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.
ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของแผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.
ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของแผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.
ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาต่อสภาพอากาศ ท่ี
ปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของแผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.
ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของ
แผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของ
แผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของ
แผ่นช้ินไม้อัดเรียงช้ิน จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 5%ของ
แผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 7%ของ
แผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการติดไฟ ท่ีปริมาณสารยึดติดท่ี 9%ของ
แผ่นวัสดุหลังคา จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 800 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 5 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 15 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 25 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 30 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 5 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 15 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 25 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบปริมาณความช้ืนคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 30 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
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ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 5 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 10 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 15 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 20 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 25 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบการดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกผสมใบอ้อย
อัตราส่วนผสมร้อยละ 30 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 5 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 15 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 20 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 25 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
ค่าเตรียมช้ิน ต.ย.ทดสอบแรงกดตามขวางคอนกรีตบล็อกผสมใบ
อ้อยอัตราส่วนผสมร้อยละ 30 จ านวน 5 ต.ย.ต.ย.ละ 700 บาท 
 

งบ
ด าเนินงาน:
ค่าวัสดุ 

ค่าพิมพ์เอกสารงานวิจัยจ านวน 600 แผ่น แผ่นละ 25 บาท 
ค่าเข้าปกเย็บเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 21 เล่ม  
เล่มละ 500 บาท 
ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน จ านวน 900 ลิตร 
 ลิตรละ 30 บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 8,000 แผ่น แผ่นละ 0.50 บาท 
ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตบริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม 
จ านวน 12 เดือน เดือนละ 650 บาท 
ค่ากระดาษ A 4 จ านวน 30 รีม  รีม ละ 115 บาท 
ค่ากระดาษรองอัด จ านวน 3 โหล โหล ละ 250 บาท 
ค่ากาวสังเคราะห์ไอโชไชยาเนตเรซิน จ านวน 80 ก.ก.  
ก.ก.ละ 120 บาท 

122,610  
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ค่าสารเร่งแข็ง จ านวน 60 ก.ก. ก.ก.ละ 50 บาท 
ค่าสารพาราฟินอิมัลช่ัน จ านวน 90 ก.ก. ก.ก.ละ 60 บาท 
ค่าปูนซีเมนต์ จ านวน 8 ถุง ถุงละ 120 บาท 
ค่าทรายหยาบ จ านวน 4 คิว คิวละ 300 บาท 
ค่าหินเกล็ด จ านวน 4 คิว คิวละ 600 บาท 

งบลงทุน: 
ค่าครุภัณฑ์ 

             - - - 

 รวม 979,260  
 

4.2 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์:กรณีมีความต้องการซื้อครุภัณฑ์ให้ใส่รายละเอียด ดังนี ้ 
 

ชื่อ
ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน เหตุผลและ
ความจ าเป็นต่อ

โครงการ 

การใช้ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการส้ินสุด 

รายละเอียด
ครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม 
และเครื่องมือท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
(ถ้ามี)  

สถานภาพการ
ใช้งาน ณ 
ปัจจุบัน  

- มีครุภัณฑ์แล้ว - 
 

- - - 

- มีครุภัณฑ์แล้ว - 
 

- - - 

หมายเหตุ : แนบใบเสนอราคาจาก 3 บริษัทประกอบมาด้วย 

5. มาตรฐานการวิจัย  
 มีการใช้สัตว์ทดลอง  
 มีการวิจัยในมนุษย ์ 
 มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  
 มีการใช้ห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ  
 
ล าดับ ปีงบ 

ประมาณ 
ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
แนวทางร่วม
ด าเนินการ 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน 

(in-cash) (บาท) 

การร่วมลงทุน
ในรูปแบบอื่น

(in-kind) 

รวม 

1 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   
วิทยาเขตสกลนคร  

 
วิจัยร่วม 

 
 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
 
0 

2 2557 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี 

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ

 
0 
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ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

3 2558 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
วิทยาเขตนนทบุรี   

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
0 

 
4 

2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
วิทยาเขตนนทบุรี   

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
0 

 
5 

 
2559 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี  
และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 

 
วิจัยร่วม 

 
- 

สถานท่ีและ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย 

 
0 

6 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
วิทยาเขตนนทบุรี 

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
0 

7 2561 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี   

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
0 

8 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยา
เขตนครราชสีมา   

 
วิจัยร่วม 

 
- 

ร่วมสนับสนุน
การใช้เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย 

 
0 

 

7. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบนั (ถ้ามี)  
7.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)  

1) TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ...................  
รายละเอียด .......................................................................................................................  

อธิบาย .การประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์เป็นงานวิจัยท่ีจัดท าขึ้นเพื่อมุ่งเน้นถึงการ
น าวัสดุเหลือท้ิงในท้องถิ่นน ามาท าให้เกิดประโยชน์มาเป็นวัตถุดิบโดยการเตรียมใบอ้อย ตากให้แห้งแล้วน ามา
บดกับเครื่องบดย่อยวัสดุ แล้วท าการร่อนแยกขนาดโดยน าเข้าเครื่องร่อนแยกขนาด น าเส้นใยใบอ้อยไปร่อน
เพื่อคัดแยกขนาด  ในการเตรียมสารเคมีท่ีใช้เป็นสารยึดติดประกอบด้วยกาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน
เกรด Desmodur 44V20 L เป็นของเหลวสีน้ าตาลเข้มผสมของ Polymeric diphenylmethane-4,4'-
diisocyanate (pMDI) ท่ีปริมาณ 5% 7% และ9% (w/w of oven dry sugar cane  bagasse fibers)  ท่ี
น ามาใช้เป็นตัวประสานเป็นของบริษัทอี เทอ นัลเรซิน จ ากัด มีปริมาณเนื้อกาว 50% ความหนืดท่ีอุณหภูมิ 25 
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oC 160-240 mPas มีค่า pH 8.15 และมีความถ่วงจ าเพาะท่ี 1.23 g/cm3 (20oC ) ของน้ าหนักช้ินวัสดุแห้ง
ของเส้นใยน าวัสดุเข้าเครื่องผสมกาว และสารเร่งแข็ง เป็นสารแอมโมเนียคลอไรด์ (ammonium 
chloridc,NH4CL) เกรด EU-703  โดยใช้ระดับความเข้มข้น 2% ของน้ าหนักของสารเร่งแข็งต่อน้ าหนักของ
กาวแห้ง สารพารฟินอิมั่นช่ัน ปริมาณ 1% (w/w) โดยน าเส้นใยท่ีผ่านการพ่นกาวคลุกกับเส้นใยให้เข้ากัน โดย
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที แล้วน าเส้นใยใบอ้อยท่ีได้มาฟอร์มแผ่นโดยการโรยช้ินวัสดุผสมกาวแล้วลงในกล่อง
แบบท่ีก าหนดไว้ให้มีระดับท่ีเท่ากัน โดยมีแม่พิมพ์แผ่นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการขึ้นรูปท่ีใช้ในการผลิตสภาวะต่างๆท่ี
ก าหนดในการผลิตแผ่นประกอบด้วย  ปริมาณความช้ืนเส้นใยใบอ้อยก่อนผสมกาว 3- 5% และหลังผสม 10-
12% อุณหภูมิท่ีอัดร้อน 120 Co แรงดันในการอัด 150 kg/cm2 ระยะเวลาการอัดร้อน 15 นาทีเมื่อครบเวลาท่ี
ก าหนดจึงน าออกจากเครื่องอัดร้อน น าแผ่นท้ิงไว้ที่อุณหภูมิปกติ เป็นเวลา 24 ชม.ก่อนและน าวัตถุดิบมาผ่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งานซึ่งผู้วิจัยได้คิดค้นขึ้นโดยศึกษากระบวนการแปร
รูปวัสดุหลังคาจากใบอ้อย  เพื่อต้องการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อน และศึกษาต้นทุน
เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตวัสดุหลังคาจากใบอ้อยพร้อมกับการศึกษาการขึ้นรูปต้นแบบจากใบอ้อย เพื่อ
ศึกษาความเปน็ไปได้ในการวิจัยครั้งนี้. 
 
2) TRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ินระดับ ...................  
รายละเอียด .......................................................................................................................  

อธิบาย .เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน เผยแพร่ให้กับชุมชนและผู้ประกอบรายย่อย อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

น าไปใช้ในการผลิต เพื่อน าเศษวัสดุท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุพร้อมน ามา

ประยุกต์ใช้งานและศึกษาต้นทุนในการผลิตและการประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมน าไปสู่

การผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ในการผลิต  โดยการน าเศษวัสดุท่ีเป็น

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาเพิ่มมูลค่าในการผลิตพร้อมกับ การจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง

แก่ชุมชนอย่างเป็นแบบแผนและสาธิตการประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุทดแทน ในการวิจัยครั้งนี้.. 

  
7.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  
1) SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ...................  
รายละเอียด .......................................................................................................................  

อธิบาย ...ระดับความพร้อมทางสังคมปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหา หรือการวางโครงการต่าง ๆ ท่ี
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็เพื่อเป็นการให้ ประชาชนได้มีสิทธิ และเสมอภาคกันในอันท่ี
จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสังคมประชาชน จะมีโอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ 
และร่วมรับผิดชอบปัจจัยจ านวนมากสามารถก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมของรายได้ ต้ังแต่โครงสร้างทางสังคม 
เพศ เช้ือชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน จนถึงนโยบายของภาครัฐ อย่างนโยบายด้านภาษี
นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายแรงงาน นโยบายการเงิน รวมถึงระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใน
การผลิต จนถึงอิทธิพลจากโลกาภิวัฒน์ แต่โดยพื้นฐานแล้วการกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทียมกันนั้นมีสาเหตุมา
จากธรรมชาติของการส่ังสมต้นทุนทางเศรษฐกิจของผู้เข้าแข่งขันในระบบตลาดเสรีท่ีจะได้เปรียบผู้ท่ีมีต้นทุน
ทางเศรษฐกิจท่ีน้อยกว่าอยู่แล้ว ปัจจัยอื่นๆ จึงเป็นเพียงตัวเร่ง และขยายความไม่เท่าเทียมดังกล่าวนี้ให้มาก
และรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ส าหรับประเทศไทยนั้น สาเหตุส าคัญท่ีกระตุ้นให้ความไม่เท่าเทียมดังกล่าวนี้
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือ ความไม่เท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ต้อง
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กลายเป็นประชาชนผู้มีรายได้ต่ า และมีโอกาสเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อแสวงหาความมั่งค่ัง และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้น้อยกว่าคนอื่นๆ.. 
 
2) SRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ินระดับ ...................  
          รายละเอียด ....................................................................................................................... 

อธิบาย . .เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน บริการให้ความรู้แก่ประชาชน  เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนและผู้ประกอบ
รายย่อย อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆน าไปใช้ในการผลิตโดยให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ   เพื่อน าเศษวัสดุท่ีเป็นวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร มาเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุพร้อมน ามาประยุกต์ใช้งานและศึกษาต้นทุนในการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มาเพิ่มมูลค่าในการผลิต เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยจัดให้มี การจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องแก่ชุมชนอย่าง
เป็นแบบแผนและสาธิตการประยุกต์ใช้ใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุทดแทน ในการวิจัยครั้งนี้. 

 
8. แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

8.1 การเช่ือมโยงกับนักวิจัยท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีท าการวิจัยท้ังในและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
(Connections with other experts within and outside Thailand) และแผนท่ีจะติดต่อหรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย  
         มี การเช่ือมโยงกับนักวิจัยท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีท าการวิจัยท้ังในประเทศและแผนท่ีจะติดต่อ
หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังการสร้างทีมงานวิจัยในอนาคตด้วย ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้ท างานวิจัยร่วมกันมา 
 

8.2 การเช่ือมโยงหรือความร่วมมือกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิ จัย 
(Stakeholder and User Engagement) โดยระบุช่ือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดย
อธิบายกระบวนการด าเนินงานร่วมกันและการเช่ือมโยงการขับเคล่ือนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเมื่อโครงการวิจัยเสร็จส้ิน 
เช่น 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ใช้ในกระบวนการวิจัยต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษา 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ใช้ในกระบวนการวิจัยต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษาและชุมชน 

-มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ใช้ในกระบวนการวิจัย   ต่อยอดการวิจัยให้กับนักศึกษาและชุมชน 
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใช้ในกระบวนการวิจัยต่อยอดการวิจัยให้กับนักศึกษา 
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9. ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (โครงการท่ี
เกิดผลกระทบสูง 5 ล าดับแรก)  
 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

ปีที่ได้รับ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

การผลิตและศึกษาสมบัติแผ่นดูดซับเสียงจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร กรณีศึกษา : ชานอ้อย  เปลือกข้าวโพด  ซัง
ข้าวโพด  เส้นใยมะพร้าว  เส้นใยปาล์ม  ฟางข้าว  แกลบ 

2555 940000 ต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษาและชุมชน 

การศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติแผ่นกระเบื้องหลงัคา
ซีเมนต์ผสมผักตบชวา ต้นธูปฤาษี ซังข้าวโพด แกลบ 

2556 46000 ต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษาและชุมชน 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกท่ีมี
ส่วนผสมวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร   กรณีศึกษา: 
ผักตบชวา  ต้นธูปฤาษี  ฟางข้าว  ยอดและใบอ้อย 

2558 430000 ต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษาและชุมชน 

การพัฒนาเทคนิคการเคลือบแผ่นกระเบื้องหลังคาท่ีท าจาก
เส้นใยชานอ้อย 

2561 400000 ต่อยอดการวิจัยให้กับ
นักศึกษาและชุมชน 

 

ส่วนที ่4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ  
1. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (KR) ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตัวอย่างการน าส่ง KR เช่น KR ท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  คือ จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
ต่อป ี 

ดังนั้นผลผลิตท่ีเป็น ผลงานตีพิมพ์ (ระดับชาติ/นานาชาติ) เป็นการ น าส่ง KR โดยตรง แต่ผลผลิตท่ี

เป็น การพัฒนาก าลังคน, หนังสือ, การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนาระดับชาติ จะเป็นการน าส่ง KR โดยอ้อม 

เป็นต้น 

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปีที่
น าส่ง

ผลผลิต 

น าส่ง 
KR 
ตรง 

น าส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

องค์ความรู ้ องค์ความรู้ใหม ่  
 
3 

 
 

เรื่อง 

โครงการที่ 1 ...การแปรรูปแผ่นชิ้น
ไม้อัดเรียงชิ้นจากใบอ้อย...  
โครงการที่ 2 ...การข้ึนรูปแผ่นวัสดุ
หลังคาจากเส้นใยใบอ้อย....  
โครงการที่ 3 ...การผลิตคอนกรีต
บล็อกผสมเศษจากใบอ้อย...  

 
 

2565 

 
 
3 

 

การพัฒนา
ก าลังคน 

นศ.ระดับ
อาชีวศึกษา 

300 คน นศ.ระดับอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

 3  

 นศ.ระดับ
ปริญาตรี 

15 คน  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรม 
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 นศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5 คน  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรม 

  3 

 นักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
(พ้ืนฐาน,R&D) 

 
2 

 
คน 

  
2565 

 
3 

 

 นักวิจัยชุมชน
ท้องถ่ิน 

5 คน   3  

 นักวิจัยเอกชน 2 คน  2565 3  

 นักวิชาการ
อิสระ 

2 คน  2565 3  

การ
ฝึกอบรม
ทักษะพิเศษ
เพ่ิมเติม 

เด็กและเยาวชน 30  คน การฝึกอบรมกระบวนการแปรรูป
ใบอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัยให้กับนักเรียน
นักศึกษา 

 
2565 

 

 
3 

 

 คร/ูอาจารย์ 30  คน การฝึกอบรมกระบวนการแปรรูป
ใบอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัย 

 
2565 

 
3 

 

 เกษตรกรรุ่นใหม ่ 20 คน การฝึกอบรมการน าใบอ้อยมาข้ึน
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน 

2565 
 

 
3 

 

 กลุ่มคนที่
ต้องการทักษะ
พิเศษ 

 
10 

 
คน 

การฝึกอบรมทักษะพิเศษเพ่ิมเติม
แก่กลุ่มผู้สนใจในชุมชนของ
เกษตรกรที่ต้องการความรู้และ
ทักษะการน าใบอ้อยมาแปรรูปใน
รูปแบบต่างๆ 

 
2565 

 
3 

 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ระดับชาติ(ระบุ
ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์) 

 
 
3 

 
 

เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
 
2565 

 
 
3 

 

 นานาชาติ(ระบุ
ฐานข้อมูลที่
ตีพิมพ์) 

1 เรื่อง การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจากเส้น
ใยใบอ้อย....  
 

2565 3  

หนังสือ Book chapter 
ระดับชาติ 

      

 Book chapter 
ระดับนานาชาติ 

      

 หนังสือเล่ม
ระดับชาติ 

 
 
3 

 
 

เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
 
2565 

 
 
3 
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 หนังสือเล่ม
ระดับนานาชาติ 

      

การประชุม
เผยแพร ่
ผลงาน/
สัมมนา
ระดับชาติ 

น าเสนอแบบ
ปากเปล่า 

 
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

      

การประชุม
เผยแพร่ 
ผลงาน/
สัมมนา
ระดับ
นานาชาติ 

น าเสนอแบบ
ปากเปล่า 

 
 
3 

 
 

เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
 

2565 

 
 
3 

 

 น าเสนอแบบ
โปสเตอร ์

      

ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 ระดับภาคสนาม 3 เรื่อง 1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

2565 3  

 ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ต้นแบบ
เทคโนโลยี 

ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 ระดับภาคสนาม       

 ระดับ
อุตสาหกรรม 
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โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ห้องปฏิบัติการ/
หน่วยวิจัย 

 
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 

      

 โรงงานต้นแบบ       

กระบวน 
การใหม่ 

ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

 
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 ระดับภาคสนาม 3 เรื่อง 1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

2565 3  

 ระดับ
อุตสาหกรรม 

      

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

อนุสิทธิบัตร  
3 

 
เรื่อง 

1) การแปรรูปแผ่นชิ้นไม้อัดเรียง
ชิ้นจากใบอ้อย...  
2).การข้ึนรูปแผ่นวัสดุหลังคาจาก
เส้นใยใบอ้อย....  
3)การผลิตคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
จากใบอ้อย... 

 
2565 

 
3 

 

 สิทธิบัตร       
 ลิขสิทธ์ิ       
 เครื่องหมาย

ทางการค้า 
      

 ความลับ
ทางการค้า 

      

 พันธ์ุพืช/พันธ์ุ
สัตว์ 

      

 

หมายเหตุ 1. กรอกข้อมูลเฉพาะผลผลิตท่ีโครงการคาดว่าจะได้รับและสามารถท าได้จริง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด  
ในการประเมินผลของหน่วยงาน (หากผลผลิตข้อใดไม่มีไม่ต้องระบุ) 

   2. ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดขึ้นทันทีเมื่อจบโครงการ และเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งได้
ระบุไว้ในกิจกรรมของโครงการ ยกเว้นการประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทาง
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ปัญญา อาจเกิดขึ้นปีงบประมาณอื่นได้ แต่เมื่อส้ินสุดโครงการต้องมีหลักฐานยืนยันการจะเกิดผลผลิตดังกล่าว
ดังนี ้ 

- การประชุมเผยแพร่ผลงาน/สัมมนา ต้องมีใบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม และบทคัดย่อบทความ

ท่ีจะน าเสนอ  
- ผลงานตีพิมพ์นั้นต้องมีต้นฉบับผลงาน (manuscript) ท่ีได้รับการ submitted ผ่านระบบของ

วารสารวิจัยแล้ว (มี Manuscript Number)  

- ทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีเลขท่ียื่นค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

 
2. ผลลัพธ ์(Expected Outcomes) ที่เกิดจากการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้ใช ้(users)  

นิยามของผลลัพธ์ คือ การน าผลผลิต (output) ท่ีได้ของโครงการพัฒนา ววน. ไปใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้ 

(users) ท่ีชัดเจน ส่งผลท าให้ระดับความรู้  ทัศนคติ พฤติกรรม การปฏิบัติหรือทักษะ  ของผู้ใช้มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับก่อนการน าผลผลิตจากโครงการมาใช้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลผลิต

ของโครงการท่ีเป็นท้ังผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนหรือประชาสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมท่ียังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้มีระดับความพร้อมในการใช้ประโยชน์สูงขึ้น

อย่างมีนัยยะส าคัญ 

 
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

จ านวน หน่วย
นับ 

รายละเอียดของผลผลิต ปีที่
น าส่ง

ผลผลิต 

น าส่ง 
KR 
ตรง 

น าส่ง 
KR 
โดย
อ้อม 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications)   3 ฉบับ  2565 3  

การอ้างอิง (Citations)   6 ครั้ง  2566 3  

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
 (Research tools and methods)   

3 ครั้ง  2565 3  

ฐานข้อมูลและแบบจ าลองวิจัย 
(Research databases and 
models) 

3 ครั้ง  2565 3  

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(Next destination) 

3   2565 3  

รางวัลและการยอมรับ (Awards and 
recognition) 

      

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Use of facilities and 
resources) 

15 ครั้ง  2565 3  

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (Intellectual property 
and licensing) 

3 ครั้ง  2565 3  

การจัดต้ังบริษัท (Spin-off 
Companies) 

- -     

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products) 3 ชนิด     
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ทุนวิจัยต่อยอด (Further funding)       

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborations and 
partnerships) 

      

การผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ แผน
และกฎระเบียบ (Influence on 
policy, practice, plan and 
regulations) 

      

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 
(Engagement activities) 

3 ครั้ง     

 

ประเภทของผลลัพธ์และค าจ ากัดความ (Type of Outcomes and Definition) 

ประเภทของผลลพัธ ์
(Types of Outcomes) 

 

ค าจ ากัดความ 
(Definition) 

ผลงานตีพิมพ์ (Publications) 
 

ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัย อาทิ
เช่น บทความจากการประชุมวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ 
หนังสือ ต ารา พจนานุกรม และงานวิชาการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 

การอ้างอิง (Citations)  
 

จ านวนคร้ังในการอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูล Scopus 

เคร่ืองมือและระเบียบวิธีการวิจัย 
(Research tools and methods) 

เคร่ืองมือหรือกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในการทดลอง ทดสอบ เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ได้มีมาก่อน แต่ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีผู้น าเคร่ืองมือและ
ระเบียบวิธีการวิจัยไปใช้ต่อและมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ฐานข้อมูลและแบบจ าลองวิจัย 
(Research databases and models) 

ฐานข้อมูล (ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน) หรือแบบจ าลอง (การสร้างรูปแบบเพื่อ
แทนวัตถุ กระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ)์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัย โดยมี
ผู้น าฐานข้อมูลหรือแบบจ าลองไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีหลักฐานอ้างอิงได้  

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรด้าน
วิ ท ยาศ าสต ร์ วิ จั ยแ ละนวั ตกรรม  ( Next 
destination) 

การติดตามการเคลื่อนย้ายและความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม 
ววน. หลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ร า ง วั ล แ ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ  ( Awards and 
recognition) 

เกียรติยศ รางวัลและการยอมรับจากสังคมที่ได้มาโดยหน้าที่การงานจากการท างานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยมีส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้  

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้อง
วิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน (Use of facilities 
and resources) 

การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้น หรือได้รับงบประมาณเพื่อการจัดหาให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้งานในวงกว้าง โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(Intellectual property and licensing) 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นหรือคิดท าขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใดๆที่ท าให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี 
หรือการกระท าใดๆ เก่ียวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเร่ิมโดยใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างให้เกิดงานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่
กฎหมายก าหนด อาทิเช่น งานวรรณกรรมงานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานภาพยนตร์ 
เป็นต้น โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากงานวิจัย เช่น ผลิต / ขาย / ใช้ หรือมีไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของสิทธิทั้งน้ีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การจัดต้ังบริษัท 
(Spin-off Companies) 

การน าเอาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยที่ เกิดจากการวิจัย ( technology 
transfer) มาจัดต้ังเป็นบริษัท เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยมี
หลักฐานอ้างอิงได้ 
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Products) 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ / ผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคนิคและเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร และผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะและ
การสร้างสรรค์ โดยผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์ หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อน าไปสู่รูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ เป็นต้น โดยเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญใน
โครงการ และสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

ทุนวิจัยต่อยอด 
(Further funding) 

ทุนที่นักวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเกิดจากการน าผลงานวิจัยที่ได้
ของโครงการวิจัยเดิมมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรบัทุนวิจัยต่อยอดในโครงการใหม่ สิ่ง
ส าคัญคือ การให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งทุนและงบประมาณที่ได้รบัจากโครงการทุนวิจัยต่อยอดใหม่ 
โดยมีหลักฐานอ้างอิงได ้ 

 

ประเภทของผลลพัธ ์
(Types of Outcomes) 

 

ค าจ ากัดความ 
(Definition) 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ  
(Collaborations and partnerships)  

 

ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยเป็นความ
ร่วมมือที่เก่ียวข้องโดยตรงหรืออาจจะทางอ้อมจากการด าเนินโครงการ ทั้งน้ีสิ่งส าคัญคือ การ
ระบุผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือน้ี โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 

การผลักดันนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนและ
กฎระเบียบ 
(Influence on policy, practice, plan and 
regulations) 

การด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อขบัเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย หรือเกิดแนวปฏิบตั ิแผนและกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์และ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในมิตติ่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
การเมืองการปกครอง ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม โดยมีหลกัฐานอ้างอิงได ้
ทั้งนี้ตอ้งไม่ใช่การด าเนนิการที่ระบุไว้เปน็ส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั  

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement 
activities) 

กิจกรรมที่หัวหน้าโครงการและ/หรือทีมวิจัย ได้สื่อสารผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) กับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และเป็นเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป โดยมีหลักฐานอ้างอิงได้ 
ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวต้องมิใช่กิจกรรมที่ได้ระบุไว้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย 

 
3. ผลกระทบ (Expected Impacts) 

นิยามของผลกระทบ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ (outcome) ในวงกว้างท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม หรือผลส าเร็จระยะยาวที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของผลลัพธ์ โดย
ผ่านกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (impact 
pathway) ในการขับเคล่ือนไปสู่การสร้างผลกระทบ ท้ังนี้ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิง
บวกและเชิงลบ ทางตรงและทางอ้อม ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจให้เกิดข้ึน 
 
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดของผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ รายงานผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจ าฤดูการผลิตปี 61/62 หลังผ่าน 87 วัน นับ
จากเปิดหีบวันแรก 1 ธ.ค.ท่ีผ่านมา มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบแล้ว 81.02 
ล้านตัน เทียบระยะเวลาหีบอ้อยของปีก่อนท่ีมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 72.39 
ล้านตัน ส่งผลให้ผลิตน้ าตาลทรายได้แล้ว 8.614 ล้านตัน แม้มีปัญหาอ้อยไฟ
ไหม้จากการเร่งจัดเก็บผลผลิตของชาวไร่ หลังจากท่ีโรงงานน้ าตาลทราย
เปิดรับอ้อยเข้าหีบประจ าฤดูการผลิตปี 2561/62 เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 
2560 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 หรือคิดเป็นระยะเวลา 87 วัน พบว่า โรงงาน
น้ าตาลทรายท่ัวประเทศได้รับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบแล้วจ านวน 
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81.02 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้น 8.63 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการ
หีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อนท่ีมีอ้อยเข้าหีบ 72.39 ล้าน
ตันอ้อย ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานน้ าตาลทรายท่ัวประเทศได้เตรียมพร้อมด้าน
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบสูงสุดเฉลี่ย 1.21 
ล้านตันต่อวันโรงงานน้ าตาลรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน ส าหรับปี 
2563/64 รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และปี 2564/65 จะลด
ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ร้อยละ 0-5 ต่อวัน น้ัน ภาคโรงงานน้ าตาลได้เตรียมการ
และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และ
แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลไทยทั้งใน
ด้านคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบ รวมถึงการก่อปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมภาคโรงงาน
น้ าตาลมีความกังวลว่า ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตระหนักถึงผลกระทบจาก
การจัดเก็บอ้อยไฟไหม้เข้าหีบมาโดยตลอด รวมถึงด าเนินมาตรการต่างๆ ที่จูงใจให้แก่
ชาวไร่จัดเก็บอ้อยสดและมีมาตรการลงโทษอ้อยไฟไหม้ที่ชัดเจน ทั้ งการหักเงินอ้อยไฟ
ไหม้ การจัดคิวรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ทุเลาลงในระดับเป็นที่น่า
พอใจ 

ด้านสังคม  ความต้องการของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญยิ่งก็คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างจริงจังและจริงใจท้ังนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้
มีการศึกษา การร่วมกันพิจารณาและการตกลงใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
หรือการวางโครงการต่าง ๆ ท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมก็เพื่อเป็นการให้ ประชาชนได้มีสิทธิ และเสมอภาคกันในอันท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบในสังคมประชาชน จะมีโอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบปัจจัยจ านวนมากสามารถ
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมของรายได้ ต้ังแต่โครงสร้างทางสังคม เพศ เช้ือ
ชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน จนถึงนโยบายของภาครัฐ 
อย่างนโยบายด้านภาษีนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายแรงงาน นโยบายการเงิน 
รวมถึงระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในการผลิต จนถึง
อิทธิพลจากโลกาภิวัตน์ แต่โดยพื้นฐานแล้วการกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทียม
กันนั้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติของการส่ังสมต้นทุนทางเศรษฐกิจของผู้เข้า
แข่งขันในระบบตลาดเสรีท่ีจะได้เปรียบผู้ท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีน้อยกว่า
อยู่แล้ว  

ด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษจากการเผาอ้อยจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานท่ี 
โดยท่ัวไปมลพิษจากการเผาไหม้ ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
สารประกอบอินทรีย์ท่ีระเหยได้ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กและฝุ่นละออง ซึ่ง
จะกระจายไปในอากาศท าให้สภาพการมองเห็นลดลง เกิดการระคายต่อจมูก
และล าคอแล้วถ้าประสบสภาวะนี้อยู่นาน ๆ จะเป็นผลเสียต่อการหายใจ เมื่อ
เกิดการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งจะท าให้ความสามารถ
ในการขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง นอกจากนี้สารประกอบอินทรีย์ท่ี
ระเหยได้ ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น เบนซิน โทลูอีน เมทิลลีนคลอ
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ไรด์ และเมทิลคลอโรฟอร์ม จะมีผลกระทบต่อพืชและมนุษย์อีกด้วยในการ
เผาอ้อยจะเกิดความร้อนสูงมาก ท าให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว และเกิด
ฝุ่นละอองลอยตัวกระจายในอากาศสูงกว่า 2,250 เมตร และลอยไปได้ไกล
ถึง 16 กิโลเมตร หรือมากกว่า ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศโดยท่ัวไป และ
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวในการพิจารณา
ผลกระทบจากการเผาไร่อ้อยท่ีมีต่อมลภาวะทางอากาศ จะต้องพิจารณา
ปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยดังนี้ ปริมาณของอ้อยท่ีเผา คุณภาพของอากาศใน
บริเวณนั้น สภาพทางอุตุนิยมวิทยา และอากาศพิษท่ีปล่อยจากแหล่งอื่น ๆ 
ในย่านนั้น เช่น โรงงาน ยานพาหนะ เป็นต้น 
 

 

ค านิยามของผลกระทบด้านต่าง ๆ 

1. ด้านเศรษฐกิจ การน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาหรือ

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดการลงทุน

ใหม่ เกิดการจ้างงานเพิ่ม หรือลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ใหม่ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรืออาจเป็ น

ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีน าไปสู่มาตรการท่ีสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ ท้ังนี้ควรแสดงให้เห็นถึงมูลค่า

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม (Return on Investment : ROI) 

2.ด้านสังคม การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง การ

เสริมพลัง ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นท่ี หรือผลักดันไปสู่นโยบายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ท้ังนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึง

ผลตอบแทนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเชิงมูลค่า (Social Return on Investment : 

SROI) ได้ ก็จะเป็นส่ิงดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมท่ีดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และน าไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงการผลักดัน

ไปสู่นโยบายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดังกล่าวได้อย่าง

ชัดเจน ท้ังนี้หากสามารถแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรมเชิงมูลค่า (Social Return on Investment : SROI) ได้ ก็จะเป็นส่ิงดี แต่ต้องวิเคราะห์ตามหลักการ

ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

ข้อมูลอ้างอิง 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
2. ด้านสังคม 
3. ด้านส่ิงแวดล้อม 
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4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
แนวทางการพัฒนาของ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

- พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า 
- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
- พัฒนาบริการแห่งอนาคต 

2. ด้านสังคม 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 
- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ า 
- พัฒนาการจัดการพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

4. ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
- พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
- พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย 

5. ด้านปัจจัยสนับสนนุในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจ าเป็นต่อ

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญ 
- พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับตามข้อตกลง ระหว่าง

ประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
- ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมท้ังการ พัฒนา

กระบวนการและผลิตภัณฑ์ 
- การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
- การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ ในการ

ด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
 
สาขาตาม OECD 
1. เกษตรศาสตร์ 

1.1 เกษตรศาสตร์ 
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1.2 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร 
1.3 ประมง 
1.4 ป่าไม้ 
1.5 วิทยาศาสตร์การเกษตร 
1.6 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ 
1.7 สัตวแพทยศาสตร์ 
1.8 สัตวศาสตร์ 

 
2. มนุษยศาสตร์ 

2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
2.2 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 
2.3 ภาษาและวรรณคดี 
2.4 มนุษยศาสตร์อื่น ๆ 
2.5 ศิลปะ 

 
3.วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 

3.1 การแพทย์คลินิก 
3.2 การแพทย์พื้นฐาน 
3.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ 
3.4 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่น 
3.5 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4.วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
4.1 คณิตศาสตร์ 
4.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
4.3 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
4.4 วิทยาศาสตร์เคมี 
4.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
4.6 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ 
4.7 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

5. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
5.1 เทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม 
5.2 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ 
5.3 เทคโนโลยีพลังงาน 
5.4 นาโนเทคโนโลยี 
5.5 วิศวกรรมการแพทย์ 
5.6 วิศวกรรมเคมี 
5.7 วิศวกรรมเครื่องกล 
5.8 วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็คทรอนิกส์ 
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5.9 วิศวกรรมโยธา 
5.10 วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ 
5.11 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ 
5.12 วิศวกรรมสารสนเทศ 
5.13 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

6. สังคมศาสตร์ 
6.1 จิตวิทยา 
6.2 นิติศาสตร์ 
6.3 นิเทศน์ศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
6.4 ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
6.5 รัฐศาสตร์ 
6.6 ศึกษาศาสตร์ 
6.7 เศรษฐศาสตร์ 
6.8 สังคมศาสตร์ 
6.9 สังคมศาสตร์อื่น ๆ 

 



      ขอบคุณค่ะ
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