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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
เทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นองค์กรปกครอง     

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทและภารกิจหลกัในการจดัระบบสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน    
บริการอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน และแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในเขต
พื้นท่ีของตนเอง ผูว้ิจัยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมจึงมีแนวคิด น า
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยเร่ิมจากเขา้ใจปัญหา เขา้ถึงผูค้นและพื้นท่ี
(Empathy) ระบุความตอ้งการ (Define) หาทางแกไ้ขปัญหา (Ideate) พฒันาตน้แบบ (Prototype) 
และทดสอบ (Test) มาประยกุตใ์ชใ้นการท างานแบบบูรณาการ 

ผกัตบชวาเป็นวชัพืชน ้ าท่ีก าลงัสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและส่ิงแวดลอ้มใน
ประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพืชลม้ลุกมีอายหุลายฤดูสามารถขยายพนัธ์ุไดอ้ยา่งรวดเร็วในช่วงฤดูฝน
ตามแหล่งน ้ าธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย  สารเคมีท่ีใชก้นัอยูใ่นชีวิตประจ าวนั เช่น 
ผงซกัฟอก ปุ๋ย เป็นธาตุอาหารของพืชน ้ าโดยเฉพาะผกัตบชวาเป็นอยา่งดี  แพผกัตบชวาจะกีดขวาง
การเดินทางของน ้ าและการระบายน ้ าของประตูน ้ า ส่งผลให้อตัราการไหลของน ้ าลดลงอีกทั้งยงัท า
ให้ระบบนิเวศเสียหายแมผ้กัตบชวาจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารท่ีเป็นตวัการท าให้น ้ าเสียแต่เม่ือมี
จ านวนมากเกินไปจะส่งผลกระทบกบัส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ าจะขาดออกซิเจนและตายลง รวมถึงการบดบงั
แสงแดดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการสังเคราะห์แสงของพืชใตน้ ้ าจะท าใหพ้ืชเหล่านั้นเน่าและตายส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาน ้าเน่าเสีย จากการศึกษาวิจยัพืชท่ีมีเสน้ใยทางการเกษตร (Fiber Crops) วสัดุประเภทน้ี
มีโครงสร้างท่ีเป็นสารประกอบอินทรีย ์เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน อยูเ่ป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะเซลลูโลสมีปริมาณสูง ถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบทั้งหมด ซ่ึงเหมาะสมในการ
น ามาใชท้  าเส้นใยเสริมแรงหรือสารเติมในผลิตภณัฑ์และเป็นทางเลือกใหม่ซ่ึงมีขอ้ดีทั้งดา้นราคา
และคุณภาพ การใชว้สัดุพืชท่ีมีเส้นใยวชัพืชธรรมชาติเป็นองคป์ระกอบจะช่วยส่งผลให้ราคาของ
ผลิตภณัฑมี์ราคาตน้ทุนถูกลงสามารถแข่งขนัทางการตลาดได ้(สมพงษ ์พิริยายนตแ์ละกิตติศกัด์ิ บวั
ศรี, 2559) 
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จากการเกบ็ขอ้มูลขอ้ร้องเรียนและการสอบถามขอ้มูลของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล
บางเสาธง  อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ รวมถึงศึกษาพื้นท่ีตั้งของชุมชน และสังเกต
ขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอยา่งแทจ้ริง พบวา่การแกปั้ญหาผกัตบชวาท่ีมีปริมาณ
มากจนกลายเป็นขยะวชัพืชในแม่น ้ าล าคลองต่างๆ เป็นปัญหาการสัญจรทางน ้ า  ซ่ึงแต่ละปีเทศบาล
ตอ้งเสียงบประมาณไม่น้อยในการก าจดั ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นปัญหาระดบัชาติ จากการประยุกต์
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซ่ึงเร่ิมระบุถึงปัญหาในชุมชน ความตอ้งการของ
ชุมชน หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา พฒันาตน้แบบและทดสอบผลจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ท่ีได ้คือการน าเส้นใยผกัตบชวามาเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตเป็นกระถางตน้ไมซ่ึ้ง
ริเร่ิมจากความต้องการของคนในชุมชน มีจุดเด่นของแนวคิดคือการใช้ว ัชพืชเหลือท้ิงน ามา
สร้างสรรคผ์ลงานแถมดว้ยการเพิ่มมูลค่าใหก้บัวชัพืชเหลือท้ิง โดยศึกษาคุณสมบติัดา้นก าลงัอดัของ
คอนกรีตท่ีใชเ้ส้นใยจากผกัตบชวาเป็นมวลรวมหยาบและเป็นมวลรวมละเอียดมาเปรียบเทียบกบั
ก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีใชม้วลรวมจากธรรมชาติแลว้น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาผลิตกระถาง
คอนกรีตผสมเส้นใยผกัตบชวาทางการเกษตร  ผลิตภณัฑ์จึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ลดขยะจาก
ผกัตบชวา ลดปัญหาการสญัจรทางน ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใชก้ระถางตน้ไมแ้บบพลาสติก
นอกจากนั้น ยงัสามารถสร้างรายไดแ้ละความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้กบัชุมชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
สามารถแกปั้ญหาใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ การคิดเชิงออกแบบในการแกปั้ญหาเนน้แนวคิด

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน โดยน าวชัพืชเหลือท้ิงกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเป็นตวัอยา่งแนวทางการแกไ้ขปัญหาของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้และวิธีการท ากระถางต้นไม้จากผกัตบชวาทดลองว่า
กระถางตน้ไมจ้ากผกัตบชวาสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

3) เพื่อทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของกระถางคอนกรีตเสริมเส้นใยผกัตบชวาในเบ้ืองตน้ 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจิยั 
1) ด้านการใช้กระบวนการ การคิดเชิงออกแบบใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการโดยเน้นแนวคิด
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน 

2) ดา้นระยะเวลาด าเนินการศึกษาวิจยัอยูร่ะหวา่งเดือนมกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 



3 
 

3) ดา้นการทดสอบโดยทดลองหาส่วนผสมของกระถางคอนกรีตเสริมเส้นใยผกัตบชวา
ออกเป็น 5 กลุ่มสูตร รวมสูตรในการทดลองทั้งหมด 20 สูตร เก็บตวัอยา่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ์
ขนาดทดลอง 15x15x15ซม. สูตรละ 3 กอ้น เพื่อทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนั 
 

1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ขั้นตอนการศึกษามีดงัน้ี 

1) วิธีการวิจยัเชิงการปฏิบติั (Action Research) เป็นวิธีการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ การคิด
เชิงออกแบบส าหรับในการแกปั้ญหาชุมชนจากผกัตบชวา  

           - เร่ิมจากการลงพื้นท่ีชุมชน พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนของชุมชน ส ารวจดว้ยการถ่ายภาพ
ลกัษณะทางกายภาพของสภาพแวดลอ้มของปัญหา ศึกษาสถิติขอ้ร้องเรียนในอดีต 

           - น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาหาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อคิดและวิเคราะห์สาเหตุ
และหาแนวทางท าการแกไ้ขใหเ้ป็นระบบ  

           -น าความคิดวิถีจากชุมชนมาพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยสร้างนวตักรรมใหม่ 
2) วิธีการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต

เสริมเส้นใยผกัตบชวา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้ มีการทดสอบหาส่วนผสมท่ี
เหมาะสมท่ีสุดระหว่างเส้นใยต่อคอนกรีตโดยน ้ าหนักส าหรับการทดสอบก าลงัรับแรงอดัแลว้น า
ส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดน าไปใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑต่์อไป 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ไดท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการน าผกัตบชวามาใชง้านคอนกรีต  
2) ไดท้ราบถึงความแตกต่างดา้นของก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีใชม้วลรวมจากผกัตบชวา 
3)  เป็นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มาจากผกัตบชวา 
4)  เป็นการลดปริมาณผกัตบชวาในแหล่งน ้าท่ีมีอยูจ่  านวนมากในปัจจุบนั 
5)  เป็นการลดตน้ทุนในการวตัถุดิบเหลือใชเ้ม่ือเทียบกบัวสัดุในทอ้งตลาด 
6)  เป็นการเพิ่มมูลค่าของวตัถุดิบเหลือใชใ้ห้เกิดประโยชน์สามารถใชง้านไดจ้ริงเพื่อเป็น

ตวัอยา่งแนวทางการแกไ้ขปัญหาของชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
1) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อแกไ้ข

ปัญหาหรือโจทยใ์ห้ถูกจุด ตลอดจนพฒันาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย ์ท่ีตั้ งไว ้
เพื่อท่ีจะหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งเป็น
ระบบโดยยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางในการออกแบบเพื่อแกไ้ขปัญหา มีกระบวนการคิดท่ีส าคญั 3 
ระยะ คือ 1. ระยะเขา้ใจปัญหา (Understanding) คือ การท าความเขา้ปัญหาใหถู้กตอ้งกบัประเด็น
และความตอ้งการ 2. ระยะพฒันาไอเดีย (Creating) คือ การพฒันาความคิดริเร่ิมท่ีจะท าให้เกิด
นวตักรรมไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ เม่ือไดรั้บการพฒันาจะเป็นจะตั้งตน้ของการแกปั้ญหาเชิง
สร้างสรรค์ 3. ระยะส่งมอบนวตักรรม (Delivering) คือ การเปล่ียนไอเดียให้เป็นตน้แบบ
นวตักรรมก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช ้ 

2) ก าลงัอดัของคอนกรีต หมายถึง ค่าท่ีแสดงถึงความแขง็แรงของคอนกรีต หน่วยวดั ksc
เป็นแรง/พื้นท่ี (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

3) มวลรวมหยาบ หมายถึง มวลรวมท่ีส่วนใหญ่คา้งอยูบ่นตะแกรงร่อนขนาด 4.7 มิลลิเมตร
และมีส่วนท่ีละเอียดกวา่ผสมอยูไ่ดบ้า้ง   

4) มวลรวมละเอียด หมายถึง มวลรวมท่ีส่วนใหญ่ลอดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 4.7 
มิลลิเมตรได ้และอาจมีบางส่วนท่ีหยาบกวา่ผสมอยูไ่ดบ้า้ง 
 
  



  
 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ชก้ระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแกปั้ญหาชุมชน
จากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีตเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา
ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนทฤษฎีแนวคิดเอกสารของราชการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1  ผกัตบชวา 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการคิดเชิงออกแบบ 
2.3 วสัดุท่ีน ามาผสมในการออกแบบกระถางตน้ไมค้อนกรีต 
2.4  การท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต 
2.5  พรรณไมท่ี้เหมาะสมกบัการปลูกในกระถาง 
2.6  สถานท่ีในการท าวิจยั 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ผกัตบชวา  
 2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผกัตบชวา 
 กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2561) ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผกัตบชวา โดยอธิบายว่า ผกัตบชวา       
มีช่ือพฤษศาสตร์ว่า Eichornia Crassipes (Mart.) Solms ช่ือสามญัว่า Lilac Devil หรือWater 
Hyacinth อยูใ่นวงศ ์Pontederiaceae เป็นวชัพืชน ้ าลม้ลุก ล าตน้อวบน ้ าและมีไหล (Stolon) ทอดไป
ตามผวิน ้าแลว้เจริญเป็นตน้อ่อนท่ีปลายไหล 
 

 ต้นผกัตบชวาล าตน้มีลกัษณะอวบน ้าผวิล าตน้เรียบเป็นสีเขียวอ่อนและเขม้ล าตน้จะมีขนาด
สั้นหรือยาวจะข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้ามีความสูงไดป้ระมาณ 3-90 เซนติเมตร กา้นใบ
จะพองออกตรงช่องกลางภายในมีลกัษณะเป็นรูพรุนช่วยพยุงล าตน้ให้ลอยน ้ าได ้รากจะแตกออก
จากล าตน้บริเวณขอ้มกัมีสีม่วงด า  ซ่ึงล าตน้ลอยอยูบ่นผิวน ้ าบางตน้อาจจะข้ึนอยูต่ามโคลนในท่ีน ้ า
ต้ืนสามารถข้ึนบนบกได ้ทนทานต่อความแห้งแลง้ไดดี้ แต่จะไม่ทนน ้ าเค็ม ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว
โดยการแยกกอหรือใชไ้หล พบไดท้ัว่ไปตามริมน ้าดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 ตน้ผกัตบชวา 
 

ใบผกัตบชวาใบเป็นใบเด่ียวแตกจากล าตน้เป็นกอ โคนกา้นใบแผเ่ป็นกาบหุม้ประกบไว ้ใบ
จะป่องออกเพื่อช่วยใหล้อยตวัอยูใ่นน ้าได ้ใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม กา้นใบอวบน ้ าตรงกลางพอง
ออก ภายในเป็นช่องอากาศคลา้ยกบัฟองน ้ า จึงช่วยพยงุล าตน้ใหล้อยน ้ าได ้ลกัษณะของใบจะคลา้ย
กบัใบโพธ์ิ ใบมีขนาดกวา้งใหญ่ รูปร่างค่อนขา้งกลม ปลายใบมน โคนใบเวา้เขา้หากา้นใบ มีหูใบ
ขนาดของใบและความยาวของกา้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม แผน่ใบเป็นสีเขียวสด มีลายเส้นโคง้
ทั้งใบ ใบสดจะประกอบไปดว้ยสารแคโรทีนในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง  ดงัรูปท่ี 2.2 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 กา้นใบผกัตบชวา 
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ดอกผักตบชวาดอกเป็นช่ออยู่กลางกอ ไม่มีกา้นดอก ในช่อหน่ึงจะประกอบไปดว้ยดอก
ขนาดเล็กหลายดอก มีดอกประมาณ 2-25 ดอก ดอกย่อยเป็นสีชมพูอมฟ้าหรือสีม่วง มีกลีบดอก 6 
กลีบ กลีบบนสุดจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบอ่ืนๆ และจะมีจุดหรือแตม้สีเหลืองท่ีกลางกลีบ กลีบดอก
จะมีลกัษณะบาง เม่ือช่อดอกเจริญข้ึนกา้นช่อดอกจะค่อยๆ ยาวพองใหญ่ข้ึน ท าให้ภายในท่ีหุ้มกา้น
ช่อดอกกบักา้นใบขาดออก เม่ือกา้นช่อดอกเจริญมากข้ึนจะดนักาบใบกา้นในขาด กา้นช่อดอกจะ
แทงชูช่อดอกเจริญโผล่ข้ึนมา มีใบเลก็ๆ ท่ีปลายกา้นใบและภายในท าหนา้ท่ีเป็นใบประดบัรองรับ
ช่อดอกอีกหน่ึง เม่ือเจริญเต็มท่ีแล้วดอกมักจะบานพร้อมกันหมดทั้ งช่อ โดยจะเร่ิมบานตั้ งแต่
แสงอาทิตยเ์ร่ิมส่องและจะบานเตม็ท่ีเม่ือแสงแดดส่องจา้ โดยดอกจะบานแค่เพียง 1 วนั มีความสวย
เด่นสะดุดตา และดึงดูดสายตาได้ดีมาก โดยจะออกดอกช่วงปลายฤดูหนาวถึงตน้ฤดูร้อน และ
เน่ืองจากช่อดอกของผกัตบชวามีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัดอกไฮยาซินธ์ ดอกผกัตบชวาจึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือสามญัวา่ Water Hyacinth ดงัรูปท่ี 2.3 

 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 ดอกผกัตบชวา 

ท่ีมา: ส านกัวิจยั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2559) 

 
 

ผลผกัตบชวาเป็นแบบแคปซูลแหง้และแตกได ้แบ่งเป็นพ ู3 พลูกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก 
ฐานกลม 0.3x 1.0 เซนติเมตร ปลายผลมีแหลมยืน่ออกมาจากเมลด็ เมลด็กลม อยูภ่ายในผล มีขนาด 
0.25x1.17 มิลลิเมตร มีสันตามแนวยาวของเมล็ด 10-12 สัน เม่ือแก่จะแตกกลางพู ภายในมีเมล็ด
จ านวนมาก ลกัษณะของเมล็ดเป็นรูปกลมขนาดเล็ก การติดเมล็ดของผกัตบชวาตามธรรมชาติมี
เปอร์เซ็นตไ์ม่สูงมากนกัและปริมาณการติดเมลด็จะแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งท่ี  ดงัรูปท่ี 2.4  
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รูปท่ี 2.4 ผลผกัตบชวา 
ท่ีมา: ส านกัวิจยั กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน (2559) 

 

การสืบพันธ์ุของผักตบชวาโดยทัว่ๆไปผกัตบชวาจะไม่สืบพนัธ์ุโดยเมล็ด นอกจากใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเช่นในตอนท่ีน ้ าแหง้ช่วงฤดูแลง้ซ่ึงตน้ผกัตบชวาแห้งตายหมด แต่พอถึง
ฤดูฝนเมล็ดท่ีพกัตวัอยู่ในดินจะเร่ิมงอกข้ึนมาเป็นตน้อ่อน และในไม่ชา้ก็จะเจริญเติบโตข้ึน การ
สืบพนัธ์ุของผกัตบชวาท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไปคือ การแตกไหลแลว้กลายเป็นล าตน้ติดอยูก่บัตน้แม่เป็น
จ านวนมากจนเกิดเป็นกอใหญ่ หลงัจากท่ีตน้อ่อนท่ีเกิดใหม่ตาย ก็จะมีตน้อ่อนใหม่ๆ เกิดข้ึนภายใน
เวลาเพียงไม่ก่ีวนัผกัตบชวามีอตัราการเจริญเติบโตสูงมาก โดยมีอตัราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่ากบั 
1.5 % ต่อวนั ถา้ปล่อยให้ผกัตบชวาเติบโตในแหล่งน ้ าโดยเร่ิมตน้จาก 500 กรัม น ้ าหนักสด ต่อ
ตารางเมตร ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนคร่ึง ผกัตบชวาสามารถเจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุให้มวล
ชีวภาพสูงถึง 40,508 กรัม น ้าหนกัสด ต่อตารางเมตรในระยะเวลา 1 ปีดงัรูปท่ี 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       รูปท่ี 2.5ไหลใชสื้บพนัธ์ุของผกัตบชวา 

 
 

 

 

ไหลใชสื้บพนัธ์ุ 
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ส่วนประกอบทางเคมีของผักตบชวา  อมรรัตน์ สีสุกอง (2546)ไดร้ายงานว่าตน้ผกัตบชวา
สด 100 กิโลกรัม หลงัจากตากใหแ้หง้จะมีน ้าหนกัเหลือประมาณ 5กิโลกรัม คิดเป็นน ้าหนกัของกาก
แห้งเฉล่ียร้อยละ5ของน ้ าหนักทั้ งหมดการวิเคราะห์องค์ประกอบผกัตบชวาพบว่าผกัตบชวา
ประกอบดว้ยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และแร่ธาตุอ่ืนๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบในผกัตบชวาแหง้ 
 

องคป์ระกอบ ปริมาณ (ร้อยละ) 
ลิกนิน 

เซลลูโลส 
แพนแซน 

เถา้ 
คาร์บอน 
ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน 
โซเดียม 

โปแตสเซียม 
แคลเซียม 

12 - 13 
43 - 44 
14 - 15 
20 - 21 
32 - 35 
5.4 - 5.8 
2.8 - 3.5 
1.5 - 2.5 
2.0 - 3.5 
0.6 - 1.3 

ท่ีมา:อมรรัตน์ สีสุกอง (2546) 
 

ความสามารถพิเศษของผักตบชวา ใบของผกัตบชวาไดลู้กจดัเรียงกนัอย่างดี โดยท่ีใบแต่
ละใบจะไดรั้บแสดงแดดเตม็ท่ีเพื่อปรุงอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ การท่ีตน้ลอยอยูน่ ้ า ช่วยใหห้มด
ปัญหาในเร่ืองการดูดน ้ าเพื่อหล่อเล้ียงตน้ โดยท่ีในน ้ าส่วนใหญ่มกัจะมีอาหารแร่ธาตุอยู่บริบูรณ์ 
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผกัตบชวา ซ่ึงมีระบบรากท่ีแผ่กระจายและดูดแร่ธาตุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นเยีย่ม เม่ือแพผกัตบชวาลอยอยูใ่นน ้า คล่ืนลม และกระแสน ้าจะท าใหไ้หลขาดออก
จากกนั และช่วยแยกกอของผกัตบชวาออกไปเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่ออยูใ่นเวลา 8 เดือนความสะดวกใน
การกระจายพนัธ์ุไปตามท่ีต่างๆ โดยล่องลอยไปตามน ้ าระหว่างนั้นแต่ละส่วนก็จะเพิ่มปริมาณมาก
ข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดพื้นน ้านั้นๆกจ็ะเตม็ไปดว้ยผกัตบชวาข้ึนเตม็จนแน่นหากเกิดเด่ียวๆ ผกัตบชวา
จะมีทรงตน้มัน่คงไม่คว  ่าไดง่้ายๆ แมว้า่จะถูกลมพายพุดัทั้งน้ีกเ็พราะมีโครงสร้างท่ีสมดุลไดส้ัดส่วน
และประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นล าตน้ลอยอยู่ใตผ้ิวน ้ าโดยมีกาบใบห่อหุ้มอยู่เป็นการช่วยป้องกัน
ภยนัตรายต่างๆ เช่นอากาศหนาวเยน็ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวและท าลายใบเหนือน ้ าตายหมด แต่



10 
 

ล าต้นอยู่ใต้น ้ าจะไม่ได้รับอันตรายเลย พออากาศอบอุ่นข้ึนล าต้นก็สามารถแตกใบใหม่และ
เจริญเติบโตต่อไปไดย้ิ่งไปกว่านั้น การฉีดยาก าจดัวชัพืชถา้ความเขม้ขน้ไม่สูงพอก็ไม่อาจท าลายล า
ตน้น้ีได ้แมว้่าใบทั้งหมดจะลูกท าลายหมด เม่ือถูกดึงข้ึนจากน ้ ากาบใบท่ีหุ้มล าตน้อยูจ่ะช่วยป้องกนั
ไม่ให้ล าตน้แห้งตายเป็นเวลานาน ตน้ท่ีอยู่ล่างๆ ของกองผกัตบชวาอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 3 
สปัดาห์แมว้า่จะเป็นพืชอยูใ่นน ้าจืดแต่ผกัตบชวากส็ามารถทนอยูใ่นน ้าเคม็ไดใ้นระยะเวลาสั้นๆไดมี้
ผูพ้บผกัตบชวาลอยออกปากแม่น ้ าแห่งหน่ึงแลว้ลอยไปตามฝ่ังทะเลเขา้ไปในอีกแม่น ้ าหน่ึงล าตน้ท่ี
มีกาบใบห่อไวอ้ยูจ่ะทนต่อสภาพน ้ าเคม็ไดห้ลายวนัเม่ือแหล่งน ้ าแห้งลง ผกัตบชวาก็ปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพน ้าแหง้น้ีไดโ้ดยการหยัง่รากลงในโคลนขณะท่ีโคลนยงัเปียกอยูต่น้ผกัตบชวาท่ีเคยใหญ่โต
จะลดขนาดลงจนเหลือเป็นตน้แคระ มีกา้นใบสั้นเพียง 1-2 เซนติเมตรแทนท่ีจะเป็น 90 เซนติเมตร 
ท่ีมนัเคยเป็นในขณะท่ีมีน ้ าบริบูรณ์ ตน้ผกัตบชวาแคระท่ีรอดตายก็จะหลุดลอยออกจากดิน แลว้เร่ิม
แตกใบใหม่ และค่อยๆ เจริญใหญ่โตข้ึนเหมือนสภาพปกติท่ีมีน ้ าบริบูรณ์นอกจากท าหนา้ท่ีรับแสง
เพื่อปรุงอาหารแลว้ใบของผกัตบชวายงัใชแ้ทนใบหรือเพื่อรับลมส าหรับลอยตามกระแสลม และ
บางคร้ังอาจลอยทวนกระแสน ้ าข้ึนไปไดห้ากน าผกัตบชวาไปหั่นเป็นช้ินๆ ช้ินส่วนหลายช้ินจะ
สามารถสืบพนัธ์ุต่อไปได ้หากน าไปท้ิงในน ้ าอีกมีผูล้องผา่ซีกตามยาว แต่ละซีกก็สามารถสืบพนัธ์ุ
ไดอี้กเช่นกนั ลองเอาซีกท่ีผ่าตามยาวน้ีไปหั่นตามขวางอีกทีแต่ละช้ินส่วนท่ีถูกตดัออกก็สามารถ
แตกหน่อสืบพนัธ์ุต่อไปไดอี้ก 

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของผกัตบชวา 
ผกัตบชวาเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต ้เขา้ใจว่ามีการก าเนิดอยูใ่นประเทศบราซิล 

แมว้่าในปัจจุบนัผกัตบชวาจะเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายทัว่โลก แต่เอกสารทางพฤกษศาสตร์ไม่ได ้
เคยมีบนัทึกเร่ืองผกัตบชวาเลย จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ.2367 เม่ือนกัพฤกษศาสตร์และนายแพทยช์าว
เยอรมนัช่ือ Karl Von Martius ไดไ้ปพบเขา้ในขณะท่ีท าการส ารวจพนัธ์ุพืชในบราซิล ในประเทศ
ต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ผกัตบชวาไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ให้แก่วงการต่างๆ เลย ทั้ งน้ีก็
เพราะว่าในถ่ินก าเนิดมีศตัรูธรรมชาติเช่น แมลง โรค และศตัรูอ่ืนๆ คอยควบคุมการระบาดอยูแ่ลว้ 
แต่เม่ือถูกน าไปจากถ่ินก าเนิดซ่ึงปราศจากศตัรูธรรมชาติ ผกัตบชวาจึงเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและ
ถึงขั้นท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ไดป้ระวติัการแพร่กระจายของผกัตบชวา จากถ่ินเดิมในอเมริกาใตไ้ป
ยงัส่วนต่างๆ ของโลกในชัว่ระยะเวลาไม่ถึง 100 ปีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจควรแก่การศึกษาเป็นอยา่งยิง่
เท่าท่ีมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน ผกัตบชวาไตลู้กมกัธุรกิจชาวญ่ีป่น น าไปแสดงในงานนิทรรศการ
ปาย (Cotton State Exposition) ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2427 โดย
การไปเกบ็มาจากแม่น ้าโอริโนโกในประเทศเวเนซูเอลาในทวีปอเมริกาใต ้แลว้แจกเป็นของท่ีระลึก
แก่บุคคล ส าคญัท่ีมาเท่ียวชมคนละตน้หลงัจากงานนั้น 11ปีแม่น ้ าเซ็นตจ์อห์นในรัฐฟลอริดาซ่ึงอยู่
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ห่างจากเมืองนิวออร์ลีนส์ไปทางใตถึ้ง 600 ไมลเ์กิดมีแพผกัตบชวายาวถึง 100 ไมล ์และคลุมบริเวณ
ห่างจากฝังไป 200 ฟุต แพผกัตบชวาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานของโรงเล่ือย เพราะซุงไม่
สามารถจะลอยเขา้ไปยงัโรงเล่ือยไดจ้นในท่ีสุด รัฐฟลอริดาไดร้้องเรียนไปยงัรัฐสภาเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในตา้นการป้องกนัก าจดัผกัตบชวา 

ในปี 2424 ชาวดทัซ์ท่ีปกครองประเทศอินโดนีเซียไดน้ าผกัตบชวา ซ่ึงขณะนั้นมีปลูกกนั 
เฉพาะในสวนพฤกษชาติในหลายประเทศในทวีปยุโรปเข้ามายงัประเทศอินโดนีเซียเพราะ 
ผกัตบชวามีดอกสีฟ้าเป็นช่อตั้งสวยงามคลา้ยคลึงกบัดอก Hyacinthซ่ึงเป็นไมป้ระดบัของประเทศ
ในเขตอบอุ่น ค าว่า Water Hyacinth อนัเป็นช่ือสามญัภาษาองักฤษของผกัตบชวาก็ถือก าเนิดมาจาก
ค าน้ีเอง เม่ือแรกน าเขา้ก็ไดป้ลูกเล้ียงไวอ้ย่างดีในสวนพฤกษชาติท่ีเมืองโบกอร์ แต่ต่อจากนั้นไม่
นานกแ็พร่กระจายไปตามล าน ้ าต่างๆ อยา่งรวดเร็ว 

ประเทศไทยมีผกัตบชวามาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเจา้นายในสมยันั้นไดต้ามเสด็จไป 
ประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2444 ไดเ้ห็นผกัชนิดน้ีออกดอกสีม่วงสวยงามอยู่ทัว่ไปจึงไดเ้อาพนัธ์ุ 
ผกัตบชวามายงัประเทศไทยเพียงเลก็นอ้ยใส่อ่างดินเล้ียงไวห้นา้วงัสระประทุมจนกระทัง่ออกดอก 
สวยงามและเพิ่มจ านวนมากข้ึนจนลน้กระถาง ประกอบดว้ยในช่วงนั้นเกิดน ้าท่วมวงัสระปทุมท าให้
ผกัตบชวาล่องลอยกระจดักระจายออกไปตามท่ีต่างๆ และแพร่พนัธ์ุอยา่งกวา้งขวางในปัจจุบนั 

2.1.3 สภาพปัญหาและความส าคญั 
ผกัตบชวา 1 ตน้ สามารถใหเ้มลด็ไดถึ้ง 5,000 เมลด็ เมลด็ผกัตบชวาเม่ืออยูใ่นแหล่งน ้ าจะมี

ชีวิตไดน้านถึง 15 ปีผกัตบชวาสามารถขยายพนัธ์ุไดด้ว้ยการแตกหน่อ ผกัตบชวา 2 ตน้สามารถแตก
ใบและเจริญเติบโตเป็นตน้ไดถึ้ง 30 ตน้ ภายในเวลา 20 วนั หรือเพิ่มน ้ าหนกัข้ึน 1 เท่าตวั ภายใน 10 
วนั สามารถขยายตวัครอบคลุมผิวน ้ าไดอ้ตัราร้อยละ 8 ต่อวนั ถา้เร่ิมปล่อยผกัตบชวาในแหล่งน ้ า
เพียง 10 ตน้ จะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ลา้นตน้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ผกัตบชวาได้
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบท่ีราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะในท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา และแม่
น ้ าท่าจีน เน่ืองจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม น ้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนน ้ าท้ิงจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร ท าให้ในน ้ ามีธาตุอาหารพืชสูง ท าให้ผกัตบชวาเติบโต
และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าเฉพาะในบริเวณน ้ าท่าจีนจะมีผกัตบชวาไหลลงสู่อ่าวไทย 
คิดเป็นน ้ าหนักสดประมาณวนัละ 2,000 ตนั ซ่ึงการแพร่กระจายของผกัตบชวาในแหล่งน ้ าและ
แม่น ้ าต่างๆ ซ่ึงการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของผกัตบชวา ท าให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรณีผกัตบชวาลอยเตม็แม่น ้ าล าคลอง การขนส่งและการสัญจรทางน ้ า  
เป็นไปอยา่งยากล าบาก การจบัสัตวน์ ้ าเพื่อการประมงหรือการเล้ียงชีพก็ท าไม่ไดอ้ตัราการไหลของ 
แม่น ้าล าคลองลดลง 40% แสงสว่างในน ้ าลดลง น ้ าก็จะเกิดการเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าและ 
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ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าว ส่วนผกัตบชวาท่ีจมลงใตน้ ้ าก็จะเกิดการทบัถมท าให้ทางเดิน
ของน ้าต้ืนเขินเร็วกวา่ปกติเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าจนน าไปสู่ปัญหาน ้าท่วม 

การก าจัดผักตบชวา ในปัจจุบนัมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ การก าจัดโดยการเผาหรือฝัง 
รูปแบบน้ีสามารถใชไ้ดดี้ในกรณีมีจ านวนผกัตบชวาน้อย และพื้นท่ีการขยายพนัธ์ุผกัตบชวาเป็น
พื้นท่ีปิดและจ ากดั ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงคือ การน าผกัตบชวาไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ
น าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ การท าปุ๋ยหมกั การน ามาท าเยื่อเซลลูโลสส าหรับท ากระดาษ การน า
ผกัตบชวาแหง้มาตีเกลียวเพื่อน ามาท าเป็นเส้นดา้ยส าหรับงานสานและทอผืนผา้ผกัตบชวา เป็นตน้
จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้การวิจยัและพฒันาผกัตบชวาสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผกัตบชวา จน
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างแพร่หลาย สามารถเรียกไดว้่าผกัตบชวาเป็นวชัพืชเงินลา้นท่ีไม่เพียงแต่
สร้างมูลค่าให้กบัตวัเองผ่านการใชง้านในรูปแบบต่างๆ ได ้แต่ยงัเป็นการลดผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถสร้างอาชีพ ลดงบประมาณของภาครัฐในการก าจดัผกัตบชวาไดอี้กดว้ย 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการคดิเชิงออกแบบ 
 2.2.1 ความหมายของการออกแบบ (Design) 
 2.2.2 ความคิดในการออกแบบ 
 2.2.3 การคิดเชิงออกแบบ 

2.2.4 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
2.2.5 ขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
2.2.6 การพฒันาความคิดเชิงออกแบบ 
 

2.2.1 ความหมายของการออกแบบ (Design) 
กุลนิษก ์สอนวิทย ์ (2557) ใหค้วามหมาย การออกแบบคือความพยายามของมนุษยใ์นการ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นความงามและประโยชน์ใชส้อย การออกแบบแฝงอยู่ในงานทุก
ประเภท ทั้งน้ีเพราะการออกแบบเป็นกระบวนการในการแกปั้ญหาดว้ยความคิดสร้างสรรคข์อง
มนุษย ์

มาโนช  กงกะนนัทน์ (2538) ให้ความหมาย การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์
ประเภทหน่ึงของมนุษย ์โดยมีทศันธาตุและลกัษณะของทศันธาตุเป็นองคป์ระกอบ ใชท้ฤษฎีต่างๆ 
เป็นแนวทางและใช้วสัดุนานาชนิดเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยท่ีนักออกแบบจะตอ้งมี
ขั้นตอนในการปฏิบติังานหลายขั้นตอนตลอดกระบวนการสร้างสรรคน์ั้น 



13 
 

อารี สุทธิพนัธ์ุ (2527) ใหค้วามหมาย การออกแบบ คือ การรู้จกัวางแผน เพื่อท่ีจะไดล้งมือ
กระท าตามท่ีตอ้งการและการรู้จกัเลือกวสัดุ วิธีการเพื่อท าตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะรูปแบบ และคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์ส าหรับการออกแบบอีก
ความหมายหน่ึงท่ีให้ไว ้หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงานท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือส่ิงต่าง ท่ีมีอยูแ่ลว้ให้
เหมาะสม ใหมี้ความแปลกความใหม่เพิ่มข้ึน 

สิทธิศกัด์ิ ธญัศรีสวสัด์ิกุล (2529) ใหค้วามหมาย การออกแบบ คือ เป็นกิจกรรมอนัส าคญั
ประการหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูใ่นความนึกคิด อนัอาจจะเป็นโครงการหรือรูปแบบท่ี
นกัออกแบบก าหนดข้ึนดว้ยการจดั ท่าทาง ถอ้ยค า เส้น สี แสง เสียง รูปแบบ และวสัดุต่างๆ โดยมี
กฎเกณฑท์างความงาม 

ผูว้ิจยัให้ความหมายค าว่า การออกแบบ คือ เป็นความคิดสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อตอ้งการสร้าง
ผลิตภณัฑช้ิ์นนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ท่ีผูอ่ื้นสามารถมองเห็น 
รับรู้หรือสัมผสัได ้ เพื่อให้มีความเขา้ใจในผลงานร่วมกนั แบบท่ีคิดออกมาอาจเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้
จริง หรือแบบท่ีเป็นลกัษณะเพอ้ฝันเป็นเพียงนามธรรมกไ็ด ้

2.2.2  ความคดิในการออกแบบ 
ความคิดของนักออกแบบมีความส าคัญเน่ืองจากงานออกแบบเก่ียวข้องในกิจกรรม

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน เช่น ตอ้งอาศยัอยู่ในบา้น อาคาร ตอ้งเลือกสินคา้บริการเกือบ
ทั้งหมดมีนกัออกแบบเป็นผูส้ร้างสรรค ์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกสินคา้และบริการในการ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  อาจจะกล่าวไดว้่านักออกแบบเป็นตวัแทนของการแกปั้ญหาของส่ิง
ต่างๆในชีวิตประจ าวนัแทนผูบ้ริโภคและหาแนวทางใหม่ๆในการสร้างส่ิงประดิษฐ ์ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (Lawson, 2012) 
 ความคิดของนักออกแบบเป็นการคิดเก่ียวข้องกับความคิด 2 ประเภทคือ ความคิด
สร้างสรรค ์ (Creative Thinking) และความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทั้งความคิด
สร้างสรรคแ์ละความคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะท างานควบคู่กนัไปอยา่งต่อเน่ือง ความคิดสร้างสรรค ์
เป็นแรงขบัในการสร้างผลงานในจิตนาการ ในขณะท่ีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นการสรุปจากจิต
นาการให้เขา้มาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ซ่ึงความคิดของนักออกแบบเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  และความคิดท่ีเกิดจากธรรมชาติของนักออกแบบเอง ท่ีมีลกัษณะ
กระตือรือร้นในการติดตามความเคล่ือนไหวของการเปล่ียนแปลง ความคิดทั้งสองรูปแบบ (Modes 
of Thinking) จะแสดงออกอยา่งเห็นไดช้ดัเจนอยูส่องลกัษณะคือ  ความคิดของนกัออกแบบท่ีแสดง
ให้เห็นในผลงานออกแบบ และความคิดท่ีแสดงให้เห็นในการควบคุมกระบวนการการท างาน
ทั้งหมด (ปรีชา  สิทธิพนัธ์ุ, 2557; ปิยะชาติ แสงอรุณ, 2545) 
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2.2.3  การคดิเชิงออกแบบ 
Simon (2009) กล่าวว่า การคิดเชิงออกแบบคือการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ ์ท่ีเกิดจากทกัษะ

ความช านาญในการสร้างงานและความสามารถทางสมองของมนุษย์และเช่ือว่า ส่ิงประดิษฐ์ทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนในโลก ลว้นเกิดข้ึนจากฝีมือและสมองสร้างสรรคข์องมนุษยแ์ทบทั้งส้ิน นอกจากนั้น
ไซม่อนได้เสนอว่า การออกแบบคือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การหาเหตุและผลจากการ
แกปั้ญหานั้นจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาทุกคนเห็นชอบร่วมกนั เช่น 
ผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคและควรเปิดกวา้งกบัการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น 

Jones (1992)  กล่าววา่  การคิดเชิงออกแบบนั้นไม่ใช่แค่ผลงานการออกแบบเพียงอยา่งเดียว
แต่หมายถึง  การคิดออกแบบไม่ว่าจะเป็นระบบกระบวนการส่ิงแวดลอ้มเครือข่าย หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
อยู่รอบๆตวั  นอกจากน้ีเขายงักล่าวอีกว่า  การออกแบบท่ีแทจ้ริงแลว้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผูบ้ริโภคและผูใ้ช ้ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของนกัออกแบบ  
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ความคิดออกแบบนั้นอยูใ่นความคิดเห็นวา่ความคิดออกแบบนั้นอยูใ่นความคิด
ของมนุษยแ์ทบทุกคน  นอกจากน้ีเขาเช่ืออีกว่าเม่ือน าศิลปะและวิทยาศาสตร์เขา้มาร่วมในการ
สร้างสรรคจ์ะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆในอนาคตไดอี้กมากมาย 

Schon (1995) ให้ขอ้เสนอว่า การคิดเชิงออกแบบมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกบั
แนวคิดของ Simon เพราะการคิดออกแบบตอ้งมีเหตุและผลในการแกปั้ญหา แต่เชิญใหค้วามส าคญั
ต่อกระบวนการท างานของนกัออกแบบ ซ่ึงกระบวนการจะแสดงให้เห็นผลสะทอ้นของวิธีคิด และ
ความรู้ของนักออกแบบปฏิบัติเพราะในขณะท่ีนักออกแบบก าลังคิดและก าลังสร้างงาน นัก
ออกแบบก าลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาดงันั้นการศึกษาการคิดออกแบบควรศึกษาในช่วงการปฏิบติังาน
ในสตูดิโอของนกัออกแบบมากกวา่ดูผลส าเร็จของงานออกแบบ 

Buchanan (1992) เสนอว่า การคิดเชิงออกแบบตอ้งให้ความส าคญัในการแกปั้ญหาโดย
การศึกษาขอ้มูลอยา่งมากมายเพื่อท่ีเขา้ใจปัญหาอยา่งแทจ้ริง นอกจากจะช่วยในการแกปั้ญหาในการ
ออกแบบไดแ้ลว้ยงัจะส่งผลกระทบต่อการแกปั้ญหาในสงัคมได ้ นอกจากน้ี Buchanan กล่าววา่ การ
คิดออกแบบเ ป็นแนวความคิด ท่ี มีลักษณะ ท่ีประกอบข้ึนมาจากศาสตร์ ท่ีหลากหลาย
(Multidisciplinary) เช่ือมโยงกนัเพื่อการแกปั้ญหาในชีวิตมนุษยไ์ดแ้ก่ 

1) ปัญหาของการส่ือสารการมองเห็น (Symbolic and Visual Communications or Graphic 
Design) 

2) ปัญหาเก่ียวกบังานพสัดุ (Material Objects or Industrial Design) 
3) ปัญหาทางดา้นการใชบ้ริการ (Activities and Organizational Services or Service 

Design) 
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4) ปัญหาดา้นระบบส่ิงแวดลอ้มความเป็นอยู่การเรียนการสอน (Complex Systems or 
Environments for Living or Interaction Design) 

Lawson (2012) เป็นนกัจิตวิทยาและสถาปนิกไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า การออกแบบเป็นการ
แกปั้ญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีอิงกับหลกัวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว การแก้ปัญหาของนัก
ออกแบบเป็นการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ ท่ีมีจินตนาการทางความงามอยู่ดว้ยพร้อมเหตุและลอว์
สนัพยายามช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งนกัคิดแบบวิทยาศาสตร์กบันกัคิดออกแบบแกปั้ญหาโดย
การสังเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามลอวส์ันให้ความส าคญักบัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากการแกปั้ญหา
การออกแบบดว้ยการปฏิบติั 

Cross (2006) มีความคิดเห็นในการคิดเชิงออกแบบไวว้่า เป็นวิธีการเช่ือมโยงระหว่าง
ปัญหากบัการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยอาศยัองคค์วามรู้ประสบการณ์และความสามารถของ
ผูอ่ื้นท่ีมีความรู้เฉพาะทางในเร่ืองของปัญหานั้นๆ มาเป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างผลงาน
ออกแบบนอกจากน้ีคอร์สมีความคิดเห็นว่าการออกแบบมกัใชส้ัญชาตญาณในการออกแบบสร้าง
ผลงานแต่ผูท่ี้ท่ีไม่ไดเ้ป็นนกัออกแบบไดโ้ดยการศึกษาองคค์วามรู้  และความเขา้ใจของผูอ่ื้นเขา้มา
ช่วยในการคิดออกแบบ 

Krippendorff (2006) ไดเ้สนอว่า  การคิดเชิงออกแบบ  เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ใจความรู้สึก
ของมนุษย ์โดยออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจกบัความรู้สึกของมนุษยเ์ป็นหลกั (Human 
Centered Design) ซ่ึงเป็นการศึกษาความหมาย (Meaning) ของส่ิงประดิษฐ ์และไดใ้หค้วามส าคญั
ในการคิดสร้างความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกในส่ิงประดิษฐ ์ หลกัการน้ีเป็นการตีความหมาย
จากส่ิงประดิษฐข์องนกัออกแบบ  แสดงใหเ้ห็นวา่ผลงานออกแบบท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารดว้ย
ความหมาย  แนวคิดดงักล่าวเก่ียวโยงกบัการใชภ้าษา (Linguistic) และระบบภาษาภาพ (Visual 
Systems) การตีความหมาย  และสัญลกัษณ์ทางวตัถุ  (Semantic) อย่างไรก็ตาม  แนวความคิด
ค่อนขา้งจะเป็นนามธรรมเพราะเก่ียวขอ้งกับความรู้ทางอารมณ์  เป็นเร่ืองของการเขา้รหัสและ
ถอดรหสั (Decoding and Encoding) ของมนุษยก์บัส่ิงประดิษฐ ์อยา่งไรกดี็  การคิดเชิงออกแบบของ
Krippendorff สามารถท่ีจะสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ในความตอ้งการท่ีซบัซอ้นของมนุษยใ์นปัจจุบนั 

Brown (2009) กล่าวว่า  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นความคิดท่ีมีรูปแบบ
เป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนในการท างาน  มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ นวตักรรมนั้นจะแสดงออกในลกัษณะสินคา้หรือบริการ  หรือแสดงให้เห็นเป็น
รูปแบบอ่ืนๆ เช่น  กลยทุธ์  ยทุธศาสตร์ฯ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เหมาะสมกบัการ
น าไปใชก้บัผูท่ี้ไม่ใช่นกัออกแบบ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการออกแบบนอ้ย  ขั้นตอนในการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถคิดไดเ้หมือนนกัออกแบบ  แนวคิด
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ของ Brown เนน้ไปท่ีการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น (Collaboration) เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้
จากผูอ่ื้น  การเรียนรู้ดว้ยการท างานกลุ่มจะช่วยใหเ้กิดการสร้างประสบการณ์ใหม่  น าไปสู่การสร้าง
ส่ิงใหม่  นอกจากน้ี 

Martin (2010) กล่าวว่า การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือการคิดสร้างนวตักรรม
ทางธุรกิจ เช่น สินคา้ บริการ แผนการตลาดฯ ดว้ยวิธีการท่ีประกอบการตอ้งคิดอย่างนกัออกแบบ
เพราะการศึกษาวิจยัทางการตลาดไม่เพียงพอกบัการสร้างนวตักรรมในยคุปัจจุบนั สินคา้และบริการ
ท่ีดี  เกิดจากความคิดท่ีมาจากสัญชาตญาณของนกัออกแบบ  ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินคา้
และบริการได้  ดังนั้ นผูป้ระกอบการจึงตอ้งคิดอย่างนักออกแบบ โดยใช้เคร่ืองมือหรือเทคนิค
ทางการออกแบบมาสนบัสนุนการท างาน 

สรุปไดว้า่  การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากกลุ่มคนในศาสตร์
หลายแขนง  ทุกความคิดมีจุดมุ่งหมายคลา้ยคลึงกัน  คือ การสร้างส่ิงประดิษฐ์นวตักรรม หรือ
ผลงานสร้างสรรค ์ และเช่ือว่าการสร้างส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยใชค้วามรู้เพียงศาสตร์
เดียว แต่ต้องใช้ความรู้หลายๆศาสตร์  เข้ามาช่วยการท างานเป็นการท างานแบบร่วมมือ 
(Collaboration) ซ่ึงหลกัการดงักล่าว  จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้จาก กลุ่มคนหลากหลายสาขาวิชาท าให้
สามารถมองเห็นปัญหาในหลายมิติและเขา้ใจปัญหาอยา่งแทจ้ริง  อยา่งไรก็ดีการคิดเชิงออกแบบ  มี
กระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยๆกนั  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่ม
คนหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ (Brown, 2088; Buchanan,1992; Jones, 1992; Simon, 2009) 
 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นวิธีการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคป์ระกอบ
กบัหลกัตรรกะ และให้ความส าคญัต่อกระบวนการท างาน ซ่ึงกระบวนการจะแสดงให้เห็นผล
สะทอ้นของวิธีคิด  ผลงานท่ีเกิดจากวิธีการคิดเชิงออกแบบจะให้คุณค่าทั้งดา้นเศรษฐศาสตร์ดา้น
การส่ือสารและความพึงพอใจต่อความรู้สึกเป็นต้นCross,1999;Krippendorff;Lawson,2005; 
Schon,1995) ทั้งน้ีอาจจะสรุปไดว้่าการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีหลกัการคือการใช้
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) ช่วย
ในการผลิตผลงานออกแบบ โดยผลงานออกแบบมีความสร้างสรรคต์ามหลกัการอนัมีผลกระทบต่อ
ผูค้นในสังคม  แนวคิดดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัตามกลุ่มนกัคิดท่ีพยายามน าเสนอจุด
แข็งท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มตนเองแต่หลักการและ
กระบวนการยงัคงมีรูปแบบท่ีคงเดิม 
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 ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) เป็นองคป์ระกอบหลกัของการคิดเชิงออกแบบ  จากงานวิจยัทางการเรียนการสอนพบว่า
การคิดเชิงออกแบบสัมพนัธ์กบัการสร้างทกัษะทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
และความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) เช่นงานวิจยัSeidel and Fixson (2013) พบว่ารูปแบบ
การสอนการคิดเชิงออกแบบช่วยในการสร้างแนวคิด(Concept) เพื่อน าไปต่อยอดความคิด
สร้างสรรค ์ และงานวิจยัของ  Jobst et al. (2013) พบว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  ส่งเสริม
ทกัษะท่ีส าคญั 2 ประเภท คือ  ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) และทกัษะการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

2.2.4 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวตักรรมอย่างเป็นระบบเพื่อแกปั้ญหาและสร้างสรรค์

นวตักรรมผา่นผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ท่ีใชก้ารท าความเขา้ใจในปัญหาอยา่งลึกซ้ึง โดยเอาผูใ้ช้
เป็นศูนยก์ลางและน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มาสร้างไอเดีย 
ทดสอบและพฒันา เพื่อให้ไดแ้นวทางหรือนวตักรรมท่ีตอบโจทยก์บัผูใ้ชแ้ละสถานการณ์ (DEX 
Space, 2016) 

กระบวนการออกแบบท่ียึดเอาคนเป็นศูนยก์ลางในการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคน้ี์ เรียกอีก
อยา่งวา่ “Human-Centered Design” นอกจากจะช่วยท าใหเ้กิดนวตักรรมแลว้ ยงัช่วยสร้างทกัษะการ
คิดแกปั้ญหา มุมมอง และประสบการณ์ให้กบัทีมท่ีร่วมเรียนรู้อีกดว้ย (IBM Connect, 2017)  
กระบวนการคิดเชิงออกแบบไดถู้กน ามาใชใ้นองคก์รชั้นน าของโลกมากมายทั้งท่ีมีทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเลก็ อาทิเช่น Google, Apple, Phillips, P&G และ Airbnb เป็นตน้ โดยองคก์รต่างๆ เหล่าน้ี
ไดน้ า Design Thinking มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกั เพื่อสร้างนวตักรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Product and 
Service, Operational Process, Business Strategy และรวมไปถึง Business Model เป็นตน้ (DEX 
Space, 2017) ส่วนทางดา้นการศึกษาไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชใ้นศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การออกแบบและ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เป็นหลกัการแกปั้ญหาบนพื้นฐานของการส่ือสาร และการร่วมคิดร่วม
ท า (Communicate and to Coordinate Activity) เป็นท่ีรู้จกัและนิยมใชใ้นหมู่นกัออกแบบ (Rowe, 
1991) ปัจจุบนัไดรั้บนิยมและน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในวงการธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ (Brown, 
2009) เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดทางออกและเพิ่มมูลค่าซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัไวแ้ค่เหตุผล หรือค าตอบ
ใดค าตอบหน่ึงอนัน าไปสู่การตั้งสมมติฐานท่ีสามารถ เป็นไปไดใ้นสถานการณ์หรือจากส่ิงท่ีสังเกต
นกัออกแบบจะตอ้งเรียนรู้เพื่อหาค าตอบและออกแบบไปพร้อมกนั (Dorst, 2011) 
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2.2.5  ขั้นตอนของกระบวนการคดิเชิงออกแบบ 
 หน่วยงานต่างๆ ได้น าเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสอดคลอ้งกัน 
ดงัเช่น Stanford D. school Bootcamp Bootleg อา้งถึงใน DEX Space น าเสนอกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 5 ขั้นตอนประกอบ ดว้ย Empathize, Define, Ideate, Prototype และTes tมีความหมาย 
ดงัน้ี    
 Empathy เป็นการท าความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เม่ือจะสร้างสรรคห์รือแกไ้ขส่ิงใดกต็ามจะตอ้งเขา้ใจถึงกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งถ่องแท ้     
 Define การสงัเคราะห์ขอ้มูลการตั้งค  าถามปลายเปิดท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคไ์ม่
จ ากดักรอบของการแกปั้ญหา ซ่ึงภายหลงัจากท่ีเราเรียนรู้และท าเขา้ใจต่อกลุ่ม บุคคลเป้าหมายแลว้ก็
ตอ้งวิเคราะห์ปัญหาก าหนดให้ชดัเจนว่าจริงๆ แลว้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอะไรเลือกและสรุป แนวทาง
ความเป็นไปได ้
 Ideate การระดมความคิดใหม่ๆ อยา่งไม่มีขีดจ ากดัหรือการสร้างความคิดต่างๆ ให้เกิดข้ึน 
โดยเนน้การหาแนวคิดและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้มากท่ีสุดหลากหลายท่ีสุด โดยความคิด
และแนวทางต่างๆ ท่ีคิดข้ึนมาเพื่อตอบโจทยปั์ญหาท่ี เกิดข้ึนในขั้น Define 
 Prototype การสร้างแบบจ าลองหรือการสร้างตน้แบบข้ึนมา เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถทดสอบ
และตอบค าถามหรือกระตุน้ให้เกิดการวิพากษว์ิจารณ์เพื่อท่ีเราจะไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีเราอยากรู้มากยิง่ข้ึน 
และยิง่สร้างเร็วเท่าไรกย็ิง่ไดล้องหาขอ้ผดิพลาด และเรียนรู้เก่ียวกบัไอเดียของเราไดเ้ร็วเท่านั้น         
 Test หรือการทดสอบโดยเราน าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบกบัผูใ้ชห้รือกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสังเกตประสิทธิภาพการใชง้าน โดยน าผลตอบรับขอ้เสนอแนะต่างๆ ตลอดจนค าแนะน ามาใช้
ในการพฒันา และปรับปรุงต่อไป (DEX Space, 2017) 
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอนสอดคลอ้งกบัการถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ดงั
รูปท่ี 2.6 
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รูปท่ี 2.6 ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) 

ท่ีมา: ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC, 2559) 

Empathyเข้าใจ
ปัญหาเข้าถึงผู้คน
และพืน้ที ่

เดือดร้อนเร่ืองอะไร ส่ิงท่ีมกัจะตรัสถามเวลาเสดจ็เยีย่มราษฎร แสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนถึงการใหค้วามส าคญักบัคนในพื้นท่ีเป็นอนัดบัแรกควบคู่กบัการศึกษาและท า

ความเขา้ใจสภาพสงัคมและภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี สะทอ้นใหเ้ห็นวธีิคิดแบบนกั

สงัคมและมนุษยว์ทิยา 

Define 

ระบุความต้องการ 

Ideate 

หาแนวทาง
แก้ปัญหา 

Prototype 

พฒันาต้นแบบ 

Test 

ทดสอบ 

ความเขา้ใจปัญหาอยา่งถ่องแท ้จะตอ้งท างานร่วมกบัความสามารถในการมอง

ความสมัพนัธ์โดยรวม  เพื่อน าไปสู่การระบุความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในขั้นตอนน้ี ทรง

แสดงใหเ้ห็นถึงวธีิคิดแบบนกัวเิคราะห์และวธีิคิดเชิงระบบ 

 

 

 

เม่ือระบุโจทยไ์ดอ้ยา่งแม่นย  า การคิดหาทางเลือกจึงสามารถท าได ้ดว้ยวธีิคิดแบบ

นกัวทิยาศาสตร์และผูส้ร้างนวตักรรมท่ีไม่ปิดกั้นความเป็นไปได ้โดยมีตวัช่วยส าคญั

คือความรู้ในดา้นต่างๆ และการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม ดงัท่ีทรงแสดงใหป้ระจกัษแ์ลว้

วา่หากมีปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยกบัความรู้และความมุ่งมัน่เพียงพอ มนุษยก์ด็ดัแปรสภาพ

อากาศใหฝ้นตกลงมาได ้

หน่ึงในองคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการออกแบบคือการพฒันา “ตน้แบบ” 

ส าหรับการเปล่ียนความคิดตั้งตน้และเป็นรูปเป็นร่าง ทั้งเพื่อทดสอบความคิดตั้งตน้

และเพื่อน าไปทดสอบการใชง้านจริง ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัทั้งการคน้ควา้ทางดา้น

เทคนิค และความคิดแบบไม่ยอมแพ ้หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นวธีิคิดแบบนกัประดิษฐ ์

โดยเราจะเห็นวา่หลกัส าคญัของโครงการพฒันาอนัเน่ืองจากมาจากพระราชด าริ คือ

ความเรียบง่ายและสมเหตุสมผล อนัหมายถึงโอกาสในการน าตน้แบบไป

ประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีต่างๆไดอ้ยา่งไม่รู้จบนัน่เอง 

เม่ือไดต้น้แบบแลว้ส่ิงส าคญัในการน าไปใชจ้ริงกคื็อ วธีิคิดแบบนกัท า นัน่หมายถึง

การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงในพื้นท่ี ดว้ยความยดืหยุน่

และหวงัผลในการปฏิบติั บวกกบัการน าความรู้ใหม่มาปรับปรุงตน้แบบอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง นัน่คือการพฒันาคุณภาพชีวติและความ

เป็นอยูข่องผูค้นใหพ้ึ่งพาตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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2.2.6  การพฒันาความคดิเชิงออกแบบ 
 Dorst (2004) ไดใ้ห้เสนอในการพฒันาความคิดเชิงออกแบบมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ร่ิมตน้  
(Novice) พฒันาทกัษะความคิดดว้ยหลกัทฤษฎีการพฒันาของ เฮอเบิร์ตดรายฟัส (Dreyfus Model of 
Skill Acquisition) ว่าผูฝึ้กปฏิบติัควรมีความสามารถในการคิดเพิ่มข้ึนจากผูเ้ร่ิมตน้ไปจนเกิดความ
เช่ียวชาญตามหลกัการ 7 ระดบั ดงัรูปท่ี 2.7 

 ท างานโดยสัญชาตญาณ 

ผูมี้วิสยัทศัน์ (Visionary ) 

ผูมี้วิสยัทศัน์ (Visionary ) 

ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) 

ผูช้  านาญการ  (Proficient ) 

ผูมี้ความสามารถ  (Competent ) 

ผูเ้ร่ิมตน้ขั้นสูง (Advance beginner) 

ผูเ้ร่ิมตน้ (Novice) 
 

รูปท่ี 2.7 หลกัทฤษฎีการพฒันาของเฮอเบิร์ต ดรายฟัส (Dreyfus  Model of Skill Acquisition) 

 

ระดบัท่ี 1 ผูเ้ร่ิมตน้ (Novice) เป็นการปฏิบติัตามกฎเกณฑต์ามกฎระเบียบท่ีวางไวใ้นการ
แกไ้ขปัญหา 
 ระดบัท่ี 2 ผูเ้ร่ิมตน้ขั้นสูง (Advance beginner) เป็นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ตามกฎระเบียบ
ท่ีวางไว ้ สามารถประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
 ระดบัท่ี 3 ผูมี้ความสามารถ (Competent) เป็นการประยกุตก์ฎเกณฑใ์ชต้ามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง  แต่ใชท้กัษะในการตดัสินใจท่ีจะใชห้รือไม่ใชก้ฎเกณฑใ์นการแกปั้ญหากไ็ด ้
 ระดบัท่ี 4 ผูช้  านาญการ (Proficient) มีการซึมซบัประสบการณ์โดยกา้วขา้มกฎเกณฑใ์ช้
ความคิดของตนเองในการแกปั้ญหา 
 ระดบัท่ี 5 ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) สามารถแกปั้ญหาโดยใช ้สัญชาตญาณจากประสบการณ์
และทกัษะโดยอตัโนมติั 
 ระดบัท่ี 6 ผูเ้ช่ียวชาญขั้นสูง (Master) สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยใชส้ัญชาตญาณจาก
ประสบการณ์และทกัษะ 

ท างานภายใตก้ฎเกณฑ ์
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 ระดบัท่ี 7 ผูมี้วิสัยทศัน์ (Visionary) เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ในการคาดการณ์อนาคต โดยใช้
ประสบการณ์และทกัษะสามารถขยายผลของความสามารถต่างๆ สร้างเป็นเครือข่ายขยายความรู้ 
 จากระดบัการพฒันาทกัษะทั้งหมด ในระดบัท่ี 1 ผูเ้ร่ิมตน้ (Novice)ระดบัท่ี 2 ผูเ้ร่ิมตน้ขั้น
สูง(Advance beginner) จะเนน้ไปท่ีกระบวนการท างาน  และในระดบัท่ีเหนือกว่านั้นเป็นการเนน้
ไปยงัความสามารถของผูป้ฏิบติั   
 

2.3วสัดุทีน่ ามาผสมในการออกแบบกระถางต้นไม้คอนกรีต 

 2.3.1 ปูนซีเมนต์ (Cement) 
ปูนซีเมนต ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการบดปูนเม็ด ซ่ึงเป็นผลึกท่ีเกิดจากการเผาส่วนผสม 

ต่างๆ จนรวมตวัผสมกนัสุกพอดี มีส่วนประกอบทางเคมีท่ีส าคญัคือแคลเซียม และอลูมิเนียมซิลิเกด 
ปูนซีเมนตท่ี์กล่าวถึงน้ีจะหมายถึงปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ (Portland Cement) ซ่ึงเป็น ปูนซีเมนตไ์ฮ
ดรอลิก(Hydraulic Cement) ท่ีเม่ือผสมกบัน าตามส่วนแลว้สามารถก่อตวัและ แขง็ตวัในน ้ าได้
เน่ืองจากปฏิกิริยาระหว่างน ้ ากับส่วนประกอบของปูนซีเมนต์นั้ น การท าปฏิกิริยา ดังกล่าว 
เรียกว่าไฮเดรชัน่ (Hydration) ส าหรับของช่ือปูนซีเมนตท่ี์เรียกกนัว่า “ปอร์ตแลนด์” น้ี ไดม้าจาก
การตั้งช่ือของนายโจเซฟ แอสปดิน โดยท่ีในปี ค.ศ.1824 เขาไดท้  าการจดทะเบียน วิธีการผลิต
ปูนซีเมนตอ์ยา่งหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการเผาส่วนผสมระหว่างหินปูนและดินเหนียวและเม่ือ น ามาบดจะ
ไดเ้น้ือปูนซีเมนตมี์สีเหลือง- เทา คลา้ยกบัหินในเกาะของเมืองปอร์ตแลนด์ ประเทศองักฤษ จึงตั้ง
ช่ือวา่ ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ปูนซีเมนตท่ี์ผลิตไดใ้นตอนแรกนั้นยงัมีคุณภาพต ่ามาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเผาส่วนผสมดงักล่าวใชค้วามร้อนต ่า ซ่ึงท าใหหิ้นปูนกบัดินเหนียวยงัรวมตวัไม่ดี 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีส าคัญท่ีสุดในการก่อสร้างทางวิศวกรรม 
ปัจจุบนั โดยท่ีเม่ือผสมกบั หิน กรวด ทรายและน ้ าดว้ยอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะไดเ้ป็นคอนกรีต ซ่ึง
เม่ือแข็งตวัแลว้จะแข็งและทนทานคลา้ยหิน ตวัอย่าง ส่ิงก่อสร้างคอนกรีตท่ีใชปู้นซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ ไดแ้ก่ ฐานราก ตอม่อ เข่ือน ก าแพงกั้นดิน พื้นและถนน เม่ือเสริมดว้ยเหล็กเสริมจะเป็น 
คอนกรีตเสริมเหลก็ ส าหรับพื้น หลงัคา สะพาน อาคาร อุโมงค ์และอ่ืนๆหรือเม่ือผสมรวมกบั ทราย
และปูนขาวจะเป็นปูนฉาบส าหรับการก่ออิฐหรือหิน เป็นตน้ 

ปูนซีเมนตท่ี์ผลิตในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะผลิตตามมาตรฐานของ อเมริกา (ASTM 
C.150) และขององักฤษ (British Standard; B.S.) ซ่ึงตามมาตรฐาน มอก.15 ของไทยไดแ้บ่ง 
ปูนซีเมนตอ์อกเป็น 5 ประเภท คือ 
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  1.ประเภทหน่ึง (Normal Portland Cement) เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดธ์รรมดา เหมาะกบั
งานก่อสร้างคอนกรีตทัว่ๆ ไปท่ีไม่ตอ้งการคุณสมบติัพิเศษเพิ่มเดิม เช่น คาน เสา พื้น ถนน ค.ส.ล. 
เป็นตน้ แต่ไม่เหมาะกบังานท่ีตอ้งสมัผสักบัเกลือซลัเฟตผลิตกณัฑ ์ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีท่ีมีจ าหน่าย
ไดแ้ก่ ตราชา้ง เพชร (เมด็เดียว) พญานาคเขียว TPI (แดง) ภูเขา และดาวเทียม 

2.ประเภทสอง (Modified Portland Cement )เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ตดัแปลง เพื่อให้
สามารถตา้นทานเกลือซลัเฟตไดป้านกลาง และจะเกิดความร้อนปานกลาง ในช่วงหล่อ เหมาะกบั
งานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ตอม่อ สะพาน ท่าเทียบเรือ เข่ือน เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ปูนซีเมนต์
ประเภทน้ีท่ีเคยมีจ าหน่ายไดแ้ก่ ตราพญานาคเจด็เศียร (ท่ีปัจจุบนัเลิกผลิตแลว้) 

3.ประเภทสาม (High-Early Strength Portland Cement) เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ท่ี
สามารถให้ก าลงัไดร้วดเร็วในเวลาอนัสั้น หลงัจากเทแลว้สามารถใชง้านไดภ้ายใน 3-7 วนั เหมาะ
กบังานท่ีเร่งด่วน เช่น คอนกรีตอดัแรง เสาเขม็ พื้นถนนท่ีจราจรคบัคัง่ เป็นตน้ ผลิตภณัฑป์ูนซีเมนต์
ประเภทน้ีท่ีมีจ าหน่ายไดแ้ก่ ตราเอราวณั สามเพชร TPI (ด า) และพญานาคแดง 

4. ประเภทส่ี (Low-Heat Portland Cement) เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดช์นิดพิเศษท่ีมีอตัรา
ความร้อนต ่าก าลงัของคอนกรีตจะเพิ่มข้ึนอย่างชา้ๆ ซ่ึงส่งผลดีท าให้การขยายตวัน้อยช่วยลดการ
แตกร้าว เหมาะกบังานสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีในประเทศไทยยงัไม่มีการผลิต
จ าหน่าย 

5. ประเภทหา้ (Sulfate-Resistant Portland Cement) เป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ท่ีทนต่อ
เกลือซัลเฟตไดสู้งเหมาะกบังานก่อสร้างบริเวณดินเค็ม หรือใกลก้บัทะเล ผลิตกณัฑ์ ปูนซีเมนต์
ประเภทน้ีท่ีมีจ าหน่ายไดแ้ก่ ตราปลาฉลาม TPI  (ฟ้า) และตราชา้งฟ้า (ปัจจุบนัเลิกผลิตแลว้)
นอกจากปูนซีเมนต์ทั้ง 5 ประเภทแลว้ ยงัมีปูนซีเมนตท่ี์ผลิตข้ึนมาโดยดดัแปลงเพื่อให้ เหมาะกบั
งาน และราคาถูกลง ท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไปไดแ้ก่ 
   - ปูนซีเมนตผ์สม (Mixed Cement) เป็นการน าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนดป์ระเภท1 ผสม
กบัทรายหรือหินบดละเอียดประมาณ 25-30 %ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการใชง้านลดการแตกร้าวเหมาะกบั
งานก่ออิฐฉาบปูน ผลิตภณัฑป์ูนซีเมนตป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ตราเสือ งูเห่า นกอินทรีย ์TPI (เขียว) 
   - ปูนซีเมนตข์าว (White Portland Cement) เป็นปูนซีเมนตท่ี์มีส่วนผสมหลกั คือ 
หินปูน และวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีมีปริมาณของแร่เหล็กน้อยกว่า 1% ลกัษณะของผงสีปูนท่ีไดจ้ะเป็น สี
ขาว สามารถผสมกบัสีผืนเพื่อท าให้เป็นปูนซีเมนตสี์ต่างๆ ตามตอ้งการ จึงนิยม ใชใ้นงานตกแต่ง
ต่างๆ เพื่อความสวยงาม ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีท่ีผลิตในประเทศไทย ไดแ้ก่ ตราชา้งเผือก ตราเสือ
เผอืกและตรามงักร 
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จากการทดสอบเปรียบเทียบหาก าลงัอดัของปูนซีเมนต์ทั้ง 5 ประเภทในสภาพปัจจยั 
เดียวกนั ท่ีอายคุอนกรีต 1, 7, 28 และ 90 วนั ตามล าดบัโดยก าหนดให้ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์
ประเภท 1 เป็นตวัเปรียบเทียบท่ี 100 % ผลไดด้งัตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบก าลงัอดัของปูนซีเมนต ์ทั้ง 5 ประเภท 
 

ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ 
ก าลงัอดัเป็นเปอร์เซ็นต์เมือ่เทยีบกบัประเภท 1 

1 วัน 7 วัน 28 วัน 90 วัน 

ประเภท 1 100 100 100 100 
ประเภท 2 75 85 90 100 
ประเภท 3 190 120 110 100 
ประเภท 4 55 55 75 100 
ประเภท 5 65 75 85 100 

 

ท่ีมา: สุริยา การะเกษ (2557) 
จากขอ้มูลขา้งตน้ผูอ่้านคงจะไดท้ราบถึงประวติัและประเภทของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์

เพิ่มข้ึน ดงันั้น เม่ือถึงเวลาตอ้งใชปู้นซีเมนตใ์นการก่อสร้าง ก็หวงัว่าขอ้มูลจากบทความน้ีจะเป็น 
ประโยชน์ส าหรับการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเป็นอยา่งดี 

 2.3.2  มวลรวม 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2560) ให้นิยามค าว่า

มวลรวมหรือวสัดุผสม (Aggregate) คือวสัดุท่ีเป็นของแข็งท่ีไม่ท าปฏิกิริยากบัปูนซีเมนต ์เช่นหิน
ย่อย  กรวด ทราย เป็นส่วนผสมท่ีส าคญัของคอนกรีตเน่ืองจากมวลรวมมีปริมาตร 70-80% ของ
ปริมาณของส่วนผสมทั้งหมด  

ในอดีตมวลรวมถูกคิดว่าเป็นเพียงวสัดุเฉ่ือยท่ีเป็นตวัแทรกประสาน โดยกระจายอยู่ทัว่ 
ซีเมนตเ์พสตเ์ท่านั้น ในปัจจุบนัน้ีพบว่ามวลรวมยงัท าหน้าท่ีอ่ืนท่ีส าคญัอีกประการแรกเน่ืองจาก 
มวลรวมเป็นส่วนผสมของคอนกรีตท่ีมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนตด์งันั้นในส่วนผสมของคอนกรีตจึง 
ควรใชป้ริมาณมวลรวมใหพ้อเหมาะเพื่อท่ีจะใหป้ริมาณปูนซีเมนตน์อ้ยลง ประการต่อมาคุณสมบติั
ของมวลรวมจะช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน (Durability) และปริมาตรไม่เปล่ียนแปลงมาก 
(Volume Stability) รวมทั้งมวลรวมยงัท าหนา้ท่ีตา้นทานน ้ าหนกั ท่ีกดลงบนคอนกรีตดว้ยก าลงั 
และคุณสมบติัทางกายภาพอีกหลายประการของมวลรวม มีผลต่อคุณสมบติัของคอนกรีต ทั้งใน
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สภาพท่ีเป็นคอนกรีตเหลวและคอนกรีตแข็งตวัแลว้ ดงันั้นการเลือกใช้มวลรวมท่ีเหมาะสมไม่
เพยีงแต่เป็นการประหยดั แต่ยงัคงช่วยใหค้อนกรีตเหลวและคอนกรีตแขง็ตวัแลว้ ดงันั้นการเลือกใช้
มวลรวมท่ีเหมาะสมไม่เพียงแต่เป็นการประหยดั แต่ยงัคงช่วยใหค้อนกรีตมีคุณภาพท่ีดีข้ึนดว้ยมวล
รวมท่ีดีจะส่งผลใหค้อนกรีตมีความทนทานสูงควรมีคุณสมบติัพื้นฐานท่ีดีดงัน้ีคือ ตอ้งมีความคงทน
ไม่ท าปฏิกิริยากบัส่วนประกอบใสซีเมนตซ่ึ์งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเสถียรภาพทางปริมาตรของ
คอนกรีตและมวลรวมจะตอ้งไม่มีส่ิงเจือปนท่ีมีผลเสียต่อก าลงัและความคงตวัของซีเมนต์เพสต์
คุณสมบติัของคอนกรีตคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้จะข้ึนอยูก่บัขบวนการยอ่ยแปรสภาพของมวลรวม 

ก. ประเภทของมวลรวมแบ่งมวลรวมตามแหล่งก าเนิดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. มวลรวมท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Natural Mineral Aggregate) เกิดจากขบวนกดักร่อน 
และเสียดสีตามธรรมชาติ 
 2. มวลรวมท่ีมนุษยท์  าข้ึน (Artificial Aggregate) เช่น มวลรวมเบาบางประเภทท่ีไดจ้า 
การเผาดินเป็นตน้ 

ข. แบ่งมวลรวมตามตามความหนาแน่นหรือหน่วยน ้าหนกัแบ่งได ้3 กลุ่ม คือ 
 1. มวลรวมเบา (Light Weight Aggregate) มีความหนาแน่นตั้งแต่ 300-1,100 กก./  
ลบ.ม. 
 2.มวลรวมปกติ (Normal Weight Aggregate) มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2,400-3,000กก./
ลบ.ม. 
 3.มวลรวมหนกั (Heavy Weight Aggregate) มีความหนาแน่นมากกว่า 4,000 กก./   
ลบ.ม. 

ค .แบ่งมวลรวมตามขนาดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 
 1. มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ไดแ้ก่หินหรือกรวดท่ีมีขนาดตั้งแต่ 4.5 มม.ข้ึน
ไป หรือคา้งอยูบ่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 
 2. มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ไดแ้ก่ทรายท่ีขนาดเลก็กว่า 4.5 มม.หรือสามารถ 
ผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 แต่ตอ้งไม่เล็กกว่า 0.07 มม. หรือผา่นตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 200
ส่วนท่ีมีขนาดเลก็กวา่มวลรวมละเอียดท่ีมีจ านวนนอ้ยมากในส่วนผสมคอนกรีตสามารถแบ่งเป็น 
  - Silt จะมีขนาดปริมาณ 0.70 มิลลิเมตร 
  - Clay จะมีขนาดอยูใ่นช่วง 0.02-0.06 มิลลิเมตร 
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 2.3.3 น า้ 
น ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการท าคอนกรีต น ้ าในท่ีน้ีอาจแบ่งไดอ้อกเป็น น ้ าส าหรับผสม 

คอนกรีตให้มีความขน้เหลวท างานง่าย น ้ าส าหรับบ่มคอนกรีตให้แขง็ตวั และมีก าลงัรับแรงไดต้าม
ตอ้งการน ้ าส าหรับลา้งวสัดุผสมท่ีจะใชผ้สมคอนกรีตให้สะอาดน ้ าส าหรับผสมคอนกรีต (Mixing 
Water) ตอ้งสะอาดมีความขุ่นไม่เกิน 2,000 ppm. (ส่วนในลา้น) ปราศจากกรดด่าง น ้ ามนัและ
สารอินทรียอ่ื์นๆ ในปริมาณท่ีเป็นอนัตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม โดยปกติน ้ าประปาและน ้ า
จืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่มีส่วนผสมของน ้ าท้ิงจากอาคาร บ้านเรือนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมถือว่ามีคุณภาพดีพอส าหรับงานคอนกรีต ในกรณีท่ีสงสัยใหท้ าแท่งทดสอบโดยใชน้ ้ า
ท่ีสงสยัและเปรียบเทียบก าลงัอดัแท่งทดสอบท่ีท าจากน ้าท่ีมีคุณภาพดี หนา้ท่ีของน ้ าท่ีผสมคอนกรีต 
คือ 
 1. ท าหนา้ท่ีเคลือบหินและทรายใหเ้ปียกเพื่อปูนซีเมนตจ์ะเขา้เกาะโดยรอยและแขง็ตวั
ยดึใหติ้ดกนัได ้
 2. ท าหน้าท่ีหล่อล่ืนในวสัดุท้ิง 3 อย่างน้ีเกิดความเหลว สามารถเทและกระทุง้หรือ 
เขยา่เขา้แบบหล่อใหเ้ป็นรูปต่างๆ ได ้
 3. ท าหนา้ท่ีผสมกบัปูนซีเมนตท์างปฏิกิริยาเคมีแลว้เกิดความร้อนท่ีเรียกว่า Heat of 
Hydration ท าให้ผงซีเมนตน์ั้นกลายเป็นวุน้ และเป็นซีเมนตเ์หนียวซ่ึงเป็นตวัประสาน ผิวระหว่าง
เมด็ของวสัดุผสม เกาะยดึแน่นเม่ือแขง็ตวั 

สารเจือปนอยูใ่นน ้ า ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพของคอนกรีตเสียไปไดแ้ก่ ผนิหรือผง (Silt) น ้ามนั 
กรดด่าง เกลือด่าง สารอินทรียด่์างๆ น ้ าท้ิงจากอาคารบา้นเรือนและโรงงาน อุตสาหกรรมปริมาณ
สารต่างๆ ท่ีเจือปนอยูใ่นน ้าจะตอ้งไม่เกินกวา่ปริมาณท่ีก าหนดไวใ้น ตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ปริมาณท่ียอมใหข้องสารเจือปนในน ้า 
 

สารเจือปน ปริมาณท่ียอมใหสู้งสุดส่วนต่อลา้น 
เกลอื 

โซเดียมคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต 
แคลเซียมและมกัเนเซียมคาร์บอเนต 
มกันิเซียมซลัเฟตและคลอไรต ์
โซเดียมคลอไรต ์
โซเดียมซลัเฟต 

กรด 
เกลือของแร่เหลก็ 
น ้าทะเล 
น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
น ้าโสโครก 
น ้าตาล 
ตะไคร่น ้า 

 
1,000 
400 

40,000 
20,000 
10,000 

 
40,000 
35,000 
4,000 
400 
500 
1,000 

 

ท่ีมา : สุริยา การะเกษ (2557)  
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2.4 การท ากระถางต้นไม้คอนกรีต 

ขั้นตอนการท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต  เร่ิมจากการหาอุปกรณ์ไวส้ าหรับเป็นแบบพิมพ ์
อาจจะเป็นในรูปแบบพลาสติก เน่ืองจากมีความยืดหยุ่น แกะง่าย และน ามาใช้ไดห้ลายคร้ัง ได้
ลกัษณะกระถางท่ีดูแตกต่างไม่ซ ้ าใครมีขั้นตอนท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต 5 ขั้นตอนดงัรูปท่ี 2.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.8 ขั้นตอนท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต 
 

ท่ีมา: โครงการฝึกอาชีพศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
อ าเภอหนองหิน กศน.ต าบลตาดข่า (2553) 
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             ขั้นตอนที่หน่ึง ขั้นเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการหล่อกระถางไดแ้ก่ แบบพิมพ ์หิน ปูนซีเมนต ์
ทราย เหลก็ 2 หุน แบบพิมพก์ระถาง คอ้น เกรียง กระบะปูน จอบ 

ขั้นตอนทีส่อง ท าความสะอาดแบบพิมพ ์โดยใชน้ ้ ามนัทาแบบพิมพ ์ 
ขั้นตอนที่สาม น าส่วนผสมการหล่อกระถางดว้ยปูนซีเมนต ์คือใชปู้น 1 ส่วนทราย 2 ส่วน  

น ้ า  2 ส่วน เทคนิค คือ การหมกัปูนสกัพกั 
ขั้นตอนที่ส่ี ตรวจสอบว่าปูนเต็มแลว้ให้ใช้ประแจขนัน๊อตแบบพิมพใ์ห้แน่นแลว้พกัไว ้      

ใหแ้หง้ โดยใชเ้วลาประมาณ 1 คืน 
            ขั้นตอนที่ห้า แกะแบบพิมพอ์อกมาแลว้เก็บรายละเอียด ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะใชค้วามประณีต
ความช านาญการเพราะเป็นขั้นตอนการเกบ็รายละเอียดของช้ินงาน เพื่อเตรียมลงสี โดยใชสี้ขาวรอง
พื้น 1 คร้ัง ท้ิงไวใ้ห้แห้ง แลว้อาจจะท าการเพน้ทล์วดลายตามความชอบแลว้ท้ิงไวใ้ห้สีแห้งเคลือบ
ดว้ยน ้ายาท าความเงาท้ิงไวใ้หแ้หง้แลว้สามารถน ้าไปใชง้านไดเ้ลย 
 

2.5 พรรณไม้ทีเ่หมาะสมกบัการปลูกในกระถาง 

 ไมก้ระถาง หมายถึง การน าพรรณไมบ้างชนิดมาปลูกลงในกระถาง หรือภาชนะสวยงาม
จุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นไมป้ระดบั ตกแต่งอาคารสถานท่ีท่ีมีพื้นท่ีจ ากดั  และสามารถเคล่ือนยา้ยไป
ประดบัในสถานท่ีต่างๆ ไดง่้าย สะดวกในการดูแลรักษา และโยกยา้ยสับเปล่ียนพรรณไมไ้ดต้าม
ความพอใจ ในปัจจุบนัไมป้ระดบักระถางเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ท่ีมี
พื้นท่ีราคาแพง จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีให้คุม้ค่าท่ีสุด  จึงตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มให้มี
ชีวิตชีวาดว้ยการใชไ้มป้ระดบักระถางแทนสภาพอ่ืนท่ีขาดหายไป 
 2.5.1 พรรณไม้ทีนิ่ยมปลูกในกระถาง 
 พรรณไมท่ี้ใชเ้ป็นไมก้ระถางไดดี้ส่วนใหญ่เป็นพรรณไมท่ี้ไม่มีรากแกว้ นอกจากจะน ามา
ตดัรากแกว้ออกท าเป็นไมแ้คระ การแบ่งกลุ่มของไมก้ระถางอยา่งกวา้งๆ ตามลกัษณะความตอ้งการ
แสงของตน้ไม ้ไดด้งัน้ี 
 พรรณไม้กระถางในร่ม (Indoor Plants) เป็นพนัธ์ุไมท่ี้นิยมปลูกประดบัในสถานท่ีร่ม หรือ
ในอาคาร เช่น วา่นต่างๆ บอน เฟิร์น สาวนอ้ยประแป้ง โกสน พลูด่าง เดหลี วาสนา ก ามะหยี ่หมาก
ผูห้มากเมีย กล็อกซีเนีย อาฟริกนัไวโอเลทฯลฯ พรรณไมเ้หล่าน้ีตอ้งการแสงแดดเพียง 20-40% 
ชอบอากาศเยน็ เป็นไมใ้บท่ีบอบบาง บางชนิดเปราะ บางชนิดเหนียว ใบเป็นมนั หรือสีต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะมีสีเขียวมีลายใบ 
 พรรณไม้กระถางกลางแจ้ง (Outdoor Plants) เป็นพรรณไมท่ี้นิยมปลูกประดบัสวน ริมร้ัว 
ริมอาคาร ระเบียง ท่ีนิยมปลูกเล้ียงกนัมาก เช่น โป๊ยเซียน เบญจมาศ กหุลาบ ชวนชม เฟ่ืองฟ้า ว่านส่ี
ทิศ คริสตม์าส ดาวเรือง เป็นตน้ เป็นกลุ่มไมท่ี้ชอบแสงแดด ปลูกกลางแจง้หรือร่มก็ได ้แต่จะตอ้ง
ไดรั้บแสงแดดมากกว่า 50 % ข้ึนไป สามารถปรับตวัไดร้ะยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ถา้น าไปประดบัในท่ี
ร่มนานเกินไปจะไม่เจริญเติบโต 
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 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ค  านิยามค าว่า กระถางหมายถึง 
"ภาชนะท่ีมีปากกวา้งรูปแบบต่างๆ ใชส้ าหรับปลูกตน้ไมห้รือใส่น ้ า"ท ามาจากดิน หรือ พลาสติก
หรือเซรามิก มีรูระบายน ้าท่ีกน้ และมีถาดรองรับน ้าเขา้ชุดกนั ขนาดรูปทรงและสีสันแตกต่างกนัไป
ตามความนิยมใชส้ าหรับตกแต่งสภาพภายในอาคารใหส้วยงามเพิ่มข้ึน 
 2.5.2 ชนิดของกระถาง 
 1) กระถางดินเผา เป็นกระถางท่ีท ามาจากดินเหนียวดว้ยวิธีการน ามาผึ่งลมใหแ้หง้พอหมาด 
แลว้น าเขา้เตาเผา มีขนาดรูปร่างแตกต่างกนัตั้งแต่ความกวา้งของขอบปากกระถาง 1-16 น้ิว โดยแบ่ง
รูปทรงดงัน้ี 
         1.1 ทรงมาตรฐานกระถางแบบน้ีมีความสูงเท่ากบัความกวา้งปากกระถางมีขนาดตั้งแต่ 1-16
น้ิวเหมาะส าหรับปลูกพนัธ์ุไมท้รงสูงระบบรากลึก 
          1.2 ทรงรูปกระทะ กระถางแบบน้ีมีความสูงเพียงคร่ึงหน่ึงของ ความกวา้งปากกระถาง มี
ขนาดตั้ง5-16น้ิวเหมาะส าหรับพนัธ์ุไมท้รงเต้ีย 
         1.3 ทรงส่ีเหล่ียมหรือทรงถงั กระถางแบบน้ีมีความสูงประมาณ 1 ใน 3 ของความกวา้งปาก
กระถางมีขนาดตั้งแต่ 5-16 น้ิว เจาะรูท่ีบริเวณขอบกระถางดา้นบนประมาณ 3-4 รูนิยมใชแ้ขวน
พนัธ์ุไมค่้อนขา้งเล้ือย ใบหอ้ยยอ้ย ระบบรากต้ืน 
 2) กระถางพลาสติก เป็นกระถางท่ีท าจากเม็ดพลาสติกหลอมดว้ยความร้อนให้ไดรู้ปทรง 
สีสันสวยงามตามรสนิยมของผูใ้ช้สอยมีขนาดให้เลือกมากมายตั้ งแต่ความกวา้งของขอบปาก
กระถาง 1-16 น้ิว รูปทรงเหมือนกบักระถางดินเผา 
 3) กระถางเซรามิก เป็นกระถางท่ีประดิษฐ์ข้ึนโดยให้มีรูปร่างท่ีแตกต่างกนัออกไป เหมาะ
ส าหรับปลูกตกแต่ง โชวล์วดลาย สีสันของกระถาง และความสวยงามของพนัธ์ุไมใ้บประดบั หรือ
นิยมประดบัติดผนงัหอ้ง 

4) กระถางคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์ เป็นกระถางท่ีการน าปูนซีเมนต์ผสมทรายและ
สารประกอบอ่ืนๆ มาแล้วเรียบร้อย ส่ิงท่ีต้องท าเพิ่มเติมคือผสมน ้ าสะอาดลงไปในปริมาณท่ี
พอเหมาะ ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้น าไปข้ึนรูปตามแบบหล่อก็จะไดภ้าชนะปูนรูปทรงต่างๆ ตามภาชนะ
ตน้แบบ หรืออาจท าเป็นรูปทรงอ่ืนๆ ใชว้างประดบับนชั้นวางหรือน าไปประดบัประดาในสวนมี
หลายขนาดรูปทรงส่ีเหล่ียม วงกลม ปิระมิด ทรงกรวย มีมากมายหลายรูปทรง 
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2.5.3 ประโยชน์ของกระถางต้นไม้ผกัตบชวามีดังนี ้
  1) ประหยดัพื้นท่ีในการปลูก สามารถตั้ง หรือแขวนไวใ้นพื้นท่ีท่ีจ  ากดัได ้
  2) สะดวกในการโยกยา้ย และสับเปล่ียนพรรณไมเ้พื่อประดบั ตกแต่งก็ท าไดง่้าย
เน่ืองจากมีน ้าหนกัเบากวา่กระถางคอนกรีต 

             3) ภาชนะปลูกสามารถดดัแปลงมาจากวสัดุเหลือใชไ้ด ้เช่น กระป๋องพลาสติก และ
ขวดแกว้ รูปทรงต่างๆ 

4) ไมก้ระถางสะดวกในการขยายพนัธ์ุ ไม่เปลืองวสัดุปลูก และเวลา 
  5) ไม่แพร่กระจายโรคเร็วเหมือนปลูกในแปลงบนพื้นดิน หากมีอาการผิดปกติ
เน่ืองจากโรคและแมลงกแ็กไ้ขไดง่้าย 

             6) คงสภาพและจดัรูปทรงของตน้ไมไ้ดดี้ สามารถน าไปใชป้ระดบั ตกแต่งไดทุ้กท่ี 
และสามารถเปล่ียนแปลงความสวยงามไดต้ามตอ้งการ 

 7) การดูแลบ ารุงรักษาท าไดง่้ายไม่ส้ินเปลืองเวลามาก 
2.5.4 ปัจจัยความส าคญัในการเจริญเติบโตของต้นไม้ในกระถาง 

 เน่ืองจากดินปลูกไมก้ระถางทัว่ไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีจ  ากดั ดินปลูกจึงควรมีลกัษณะร่วนโปร่ง 
อุม้น ้ าหรือเกบ็ความช้ืนไดดี้  สามารถระบายน ้าและถ่ายเทอากาศไดดี้  ดินทัว่ไปมีคุณสมบติัทางเคมี 
และทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อให้เหมาะสมเป็นเคร่ืองปลูกไมก้ระถางจึงตอ้งมีการปรับปรุง
คุณภาพโดยมีวสัดุอ่ืนๆ เป็นส่วนผสมดงัน้ี อินทรีวตัถุประกอบดว้ยเศษซากใบไมผ้ ุ เปลือกไมแ้ห้ง 
แกลบขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับฟางขา้ว และเปลือกทัว่ เป็นตน้ ปุ๋ยคอก ประกอบด้วย ข้ีววั  
ข้ีควาย  ข้ีหมู  ข้ีไก่ และข้ีคา้งคาว เป็นตน้ ทรายอิฐป่นและถ่านป่น 
 วสัดุดงักล่าวเม่ือน ามาผสมกบัดินธรรมชาติแลว้จะมีคุณสมบติัร่วนโปร่ง มีน ้ าหนักเบา 
อินทรีวตัถุนอกจากจะช่วยปรับสภาพเน้ือดินให้ไดดี้ข้ึนแลว้ยงั พบว่ามีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตของไมก้ระถางคือเป็นปุ๋ยโดยตรงกบัพืชแต่อาจจะไม่มากเหมือนปุ๋ยเคมีกต็าม 
 ความเป็นกรดเป็นด่างหรือมีพีเอช็ (pH) ท่ีเหมาะสมกบัไมก้ระถางต่างๆดงัน้ี ไมใ้บกระถาง 
ควรมีค่า pH ระหว่า ง 5.5-7.5 ไมด้อกกระถางควรมีค่า  pH ระหว่าง 5.5-6.0 เช่น กลอ็กซีเนีย อาฟริ
กนั ไวโอเลท  บีโกเนีย  และกุหลาบเป็นตน้ ช่วงความเป็นกรด เป็นด่าง หรือ pH ของดินปลูก
ระหวา่ง 5.5-6.0 ถือเป็นช่วงท่ีเหมาะสมส าหรับไมก้ระถาง และไมด้อกกระถางอายยุนื  เช่น ไฮเดรน
เยยี เบญ็จมาสหนู  เบญ็จมาสพวง  กลอ็กซีเนีย  บีโกเนีย อาฟริกนั ไวโอเลท กุหลาบ เป็นตน้ เพราะ
ระบบรากพืชสามารถใชธ้าตุอาหารหรือปุ๋ยไดดี้ระดบัหน่ึง ดินปลูกท่ีดีส าหรับไมก้ระถางตอ้งคงทน 
มีอายกุารใชง้านไดน้าน ไม่สลายหรือยบุ ตวัเร็ว ดินปลูกท่ีมีส่วนผสมของเปลือกถัว่  แกลบ เปลือก
ไมแ้หง้ กาบมะพร้าว จะอยูไ่ดน้านกวา่ ดินท่ีมีส่วนผสม ใบไมผ้ ุ ฟางขา้ว หรือหญา้แหง้ 
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ความตอ้งการความช้ืนของพืชปกติการรดน ้ าตน้ไมเ้ป็นส่ิงส าคญั  เพราะการให้น ้ ามาก
เกินไปน้อยเกินไปหรือให้น ้ าไม่ถูกวิธี ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นเป็นผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
เหมือนกนั  ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัชนิดของพรรณพืช สภาพของดิน หรือเคร่ืองปลูกสภาพแวดลอ้ม เช่น ใน
ร่มกลางแจง้มีลมพดัผา่นหรือไม่  อุณหภูมิ  และฤดูกาล เป็นตน้ถา้พืชไดรั้บน ้ านอ้ยเกินไปจะท าให้
ใบเห่ียว เน่ืองจากน ้าในดินมีไม่พอใหร้ากดูดไปเล้ียงล าตน้ ช่วงเวลาใกลเ้ท่ียงถึงบ่าย 3โมงเยน็  เป็น
ช่วงท่ีอากาศร้อนจดั พืชจะคายน ้ ามากเม่ือคายน ้ ามากแลว้ รากตอ้งดูดน ้ ามาชดเชยใหก้บัใบท่ีเสียน ้ า
ไปกบัอากาศ ถา้ชดเชยไม่ทนั ก็จะท าให้ใบเห่ียว ถา้น ้ ามากจนเตม็ ช่องว่างทั้ง หมดของดิน และไล่
อากาศออกท าให้ดินอ่ิมตวั  จนเกิดน ้ าขงั ก็จะไม่เหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช เพราะท าให้พืช
ขาดออกซิเจน  ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการหายใจของรากเราเรียกความช้ืนในดินระดับน้ีว่าระดับ 
Superfluous ถา้ดินมีน ้ าขงั เพียง 2–3วนั พืชจะมีอาการเห่ียวทั้งๆ ท่ีไม่ขาดน ้ าบางชนิด อาจตายได ้
แต่ในทางกลบักนั ถา้พืชไดรั้บน ้ านอ้ยเกินไปตน้ก็เห่ียวเหมือนกนัการรดน ้ าท่ีดีควรรดน ้ าแลว้ปล่อย
ให้ใบแห้งก่อนเพื่อป้องกนัการเกิดโรคในขณะท่ีใบพืชช้ืนควรพิจารณาตามฤดูกาล และความช้ืน
ของดิน 
 ไมก้ระถางในร่มตอ้งการแสงนอ้ยเน่ืองจากการคายน ้าการหายใจการดูดธาตุอาหารนอ้ยกวา่ 
ไมก้ลางแจง้การใหน้ ้ าตอ้งสังเกตความตอ้งการน ้ าของพืชดว้ยเช่นสัมผสัดินปลูกความสดใสของใบ 
ในขณะท่ีอากาศแหง้ถา้ อากาศช้ืน-เยน็ ควรใหน้ ้ าวนัเวน้วนั หรือสัปดาห์ละ 2 คร้ังไมก้ระถางท่ีมีใบ
ใหญ่ จ านวนใบมาก ใบและตน้มีลกัษณะอวบน ้ า จะตอ้งการน ้ ามากกว่าไมใ้บเล็ก หรือจ านวนใบ
น้อย ความตอ้งการน ้ าแตกต่างกนั ตามชนิดของพรรณไม ้ไมก้ระถางอายุยืนพุ่มใหญ่ ระบบราก
สมบูรณ์จะตอ้งการน ้ ามากกว่าไมก้ระถางขนาดเล็กอายุน้อยหรือระบบรากยงัไม่เจริญเต็มท่ี และ
ความช้ืนของดินมีผลมาจากส่วนผสมของดินปลูกท่ีแตกต่างกนั ดินท่ีมีส่วนผสมของอินทรีวตัถุปุ๋ย 
คอกและวสัดุอ่ืน เช่น อิฐมอญทุบ ทราย จะอุม้ น ้ าไดดี้กว่าดินร่วนธรรมดา ดินเหนียวระบายน ้ าและ 
อากาศไดไ้ม่ดี ดินแน่นแขง็ตวัง่าย ท าใหร้ะบบรากเจริญเติบโตไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
 ชนิดของกระถางมีส่วนส าคญัในการใหน้ ้ าดว้ยเช่นกนัเช่นกระถางดินเผามีรูพรุนท าใหก้าร
ระเหยน ้ าไดง่้ายท าให้เคร่ืองปลูกแห้งเร็วกว่ากระถางพลาสติกแกว้หรือโลหะดงันั้นไมท่ี้ปลูกใน 
กระถางดินเผาจึงควรใหน้ ้ าบ่อยกวา่ กระถางชนิดอ่ืน 
 สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบั แสง อุณหภูมิ ความช้ืนและลม ส่ิงเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั การใหน้ ้ า
ด้วย เพราะมีส่วนท าให้พืชสูญเสียน ้ าจากตน้ ด้วยการคายน ้ ากับระเหยไปจากเคร่ืองปลูกด้วย  
เช่นกนั 
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ชนิดของพรรณไมท่ี้แตกต่างกนัความตอ้งการน ้ ามากนอ้ยก็แตกต่างกนัไปดว้ย ดงันั้นจึงมี
ขอ้สงัเกตบางประการท่ีพอจะบอกใหท้ราบเก่ียวกบัการใหน้ ้ าแก่พืช โดยดูจากส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

1)  คุย้ผวิดินในระดบั ความความลึกประมาณคร่ึงน้ิว หากดินแหง้กค็วรใหน้ ้ าไดแ้ลว้ 
 2)  สงัเกตดูจากสีของผวิดินหนา้กระถาง  ถา้สีของดินจางลงมาก  หนา้ดินดูแหง้ก็ควรใหน้ ้ า
ไดแ้ลว้แต่ถา้สีของดินยงั ค่อนขา้งทึบแสดงว่า ดินยงัมีความช้ืนอยู่ ก็ไม่จาเป็นตอ้งให้น ้ าขณะนั้น
 3) ดินในกระเร่ิมหดตวัแยกออกจากขอบกระถางแสดงว่าดินแห้ง แต่ลกัษณะน้ีจะเห็นได้
ชดัว่า เคร่ืองปลูกน้ีมีส่วนผสมของดินเหนียวอยู่มาก วิธีแกจึ้งควรพรวนดินให้ฟูก่อนรดน ้ า เพื่อให้
ดินโปร่งและซับน ้ าได้ดีข้ึน ควรศึกษาและสังเกตนิสัยความต้องการน ้ าของพืช เพราะแต่ละ
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั แมจ้ะเป็นพืชชนิดเดียวกนั กอ็าจจะตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

2.5.5 กระถางต้นไม้คอนกรีตหรือปูนซีเมนต์   
เป็นกระถางท่ีท ามาจากคอนกรีตหรือปูนซีเมนตจ์ะมีความแขง็แรง ทนความร้อน มีรูพรุน

เหมือนกบักระถางดินเผาและเซรามิก ท าให้สามารถระบายน ้ าไดดี้ ดงันั้นกระถางประเภทน้ีจึง
เหมาะกบัตน้ไมท่ี้ไม่ตอ้งการความช้ืนสูงอย่างไมท้ะเลทรายหรือไมท้นแลง้ เช่น แคคตสั ล้ินมงักร 
เป็นตน้ 

ขอ้ดี ของกระถางคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์เป็นกระถางท่ีค่อนขา้งแขง็แรง ไม่แตกหักง่าย
เหมือนกระถางดินเผา ทนน ้า ทนฝน สวยงามแบบดิบๆ ระบายน ้าไดดี้กวา่กระถางเซรามิก 

ขอ้เสีย ของกระถางคอนกรีตหรือปูนซีเมนตท่ี์เห็นไดช้ดัคือ น ้ าหนกัมากกวา่กระถางทัว่ไป 
ค าแนะน าในการใชค้วรน ากระถางปูนไปแช่น ้ าก่อนใชส้ักประมาณ 2 วนัเพื่อลดความเป็นด่าง 
จากนั้นสามารถน ามาปลูกตน้ไมไ้ดต้ามปกติ 
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2.6  สถานที่ในการท าวจิยั 
2.6.1   สถานที ่
 1) สถานท่ีเตรียมวตัถุดิบและส่วนผสมเก็บตวัอยา่งในการทดสอบเทศบาลต าบลบางเสาธง 

อ าเภอบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการดงัรูปท่ี 2.9 
 
 

                        
 

รูปท่ี 2.9 ส านกังานเทศบาลต าบลบางเสาธงอ าเภอบางเสาธง  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

2) สถานท่ีน าตวัอยา่งทดสอบขนาดทดลอง 15x15x15 ซม. เพื่อท าการทดสอบความตา้น
แรงอดั ปริมาณความช้ืน และทดสอบกระถางคอนกรีตจริงเพื่อให้ไดเ้กณฑ์เทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.602/2547 ท่ีอาคารวิเคราะห์วิจยัและทดสอบแขวงการทางจงัหวดั
สมุทรปราการดงัรูปท่ี 2.10 

 
 

            
 

    รูปท่ี 2.10 แขวงการทางจงัหวดัสมุทรปราการ 
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2.6.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลต าบลบางเสาธง 
ดว้ยคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2560 

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ไดมี้มติเห็นชอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
ซ่ึงก าหนดกรอบโครงสร้างส่วนราชการ อตัราก าลงัและอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเทศบาล
ต าบลบางเสาธงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตามหนงัสือจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ี สป 0023.2/ว3315 ลงวนัท่ี 
29 กนัยายน 2560   

อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสมุทรปราการ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
หมวด 12 ขอ้ 252 และ ขอ้ 253 จึงใหก้ าหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายว่า
ดว้ยเทศบาล กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่เทศบาล ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางเสาธง ประกอบดว้ย 
1. ส านกัปลดัเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลงั 
4. กองช่าง 
5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
6. กองการศึกษา 
7. กองสวสัดิการสังคม 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลบางเสาธง ประกอบไป 1 ส านัก 6 กอง
รายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้าง ดงัรูปท่ี 2.11 
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ข้อ 2 อ  านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1) ส านกัปลดัเทศบาล ให้มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาลและ

ราชการท่ีมิไดก้ าหนดหนา้ท่ีของกองรวมทั้งก ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการของเทศบาล 

2) กองวิชาการและแผนงาน ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานรวมรวมขอ้มูลสถิติ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) กองคลงั ใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4) กองช่าง ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย เน่ืองจากเทศบาลฯ ยงัไม่ได้
จดัตั้งกองช่างสุขาภิบาล จึงให้กองช่างเทศบาลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวสัดุท่ีใชแ้ลว้(ขยะ) การจดัการคุณภาพน ้า การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคาร
โรงงานท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และ
มลพิษในดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งการปฏิบติังานต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัสาธารณสุขชุมชน 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัการป้องกนัโรคติดต่อ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6) กองการศึกษา ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษา และพฒันา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอธัยาศยั 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7) กองสวัสดิการสังคม ให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสังเคราะห์                
การใหค้  าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกบังานสวสัดิการสงัคมและปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
มานิตย์ อาษานอก (2561)ได้ท าการศึกษาการบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ          

เพื่อพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งเป็นระบบ โดยยดึ “คน” เป็นศูนยก์ลางใน
การออกแบบเพื่อแกปั้ญหา มีกระบวนท่ีส าคญัอยู ่3 ระยะคือ 1) ระยะเขา้ใจปัญหา (Understanding) 
คือการท าความเขา้ใจปัญหาให้ถูกตอ้งกบัประเด็นและความตอ้งการ 2) ระยะพฒันาไอเดีย 
(Creating) คือปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดนวตักรรม ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ เม่ือไดรั้บการพฒันาจะ
เป็นจุดตั้งตน้ของการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรคแ์ละ 3) ระยะส่งมอบนวตักรรม (Delivering) คือการ
เปล่ียนไอเดียให้เป็นตน้แบบนวตักรรม ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใชซ่ึ้งผลจากการทดลองน ามาใช้
บูรณาการกับการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาพบว่า
กระบวนการคิดเชิงออกแบบช่วยสร้างการเรียนรู้ของนิสิตและพฒันาทักษะต่างๆ ตลอดจน
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมาย สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อช่วยแกปั้ญหาผูเ้รียนและสังคม ช่วยเพิ่มมูลค่าและผลลพัธ์การ
เรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

สมพงษ ์ พิริยายนตแ์ละนายกิตติศกัด์ิ บวัศรี (2559) ไดท้  าการศึกษาสมบติัเชิงกลแผน่ปูพื้น
ลานกิจกรรมท่ีท าจากเส้นใยจากผกัตบชวา และยางในของรถจกัรยานยนตท่ี์ผ่านการใชง้านแลว้  
เป็นวตัถุดิบและใชน้ ้ ายางธรรมชาติโดยแผน่ท่ีผลิตไดมี้ลกัษณะเป็นแผน่เรียบ แบบชั้นเดียวมีขนาด
กวา้ง  400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และหนา 10 มิลลิเมตร ท่ีปริมาณเส้นใยและอนุภาคจากยาง
ในรถจกัรยานยนต์ท่ีใช้แลว้ จ านวน 10-50 phr เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารเติม ศึกษาสมบติัเชิง
กายภาพและเชิงกลของแผ่นท่ีผลิตไดต้ามล าดบัผลการทดสอบสรุปค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการท า
ผลิตภณัฑแ์ผน่ยางปูพื้นนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านนั้นๆ ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกค่า ของ
น ้ ายางผสมเส้นใยผกัตบชวาในอัตราส่วน 50 phr เน่ืองจาก มีค่าความแข็ง64.8 Shore A ซ่ึง
ผลิตภณัฑใ์ชง้านในลกัษณะการปูพื้นส าหรับรับแรงจากการกระแทกหรือลดอุบติัเหตุต่างๆ และยงั
เป็นการลดตน้ทุนของน ้ายางโดยใช ้เสน้ใยจากวชัพืชท่ีไร้ราคาเขา้ไปเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์
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กุลยศ สุวนัทโรจน์และพิเชษฐ์  บุญญาลยั (2558) ได้ท าการศึกษาจากการสุ่มส่วนผสม
ระหว่างแกลบและผกัตบชวา โดยการช้ินรูปวสัดุดงักล่าวให้มีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบขนาด ความ
หนาระหว่าง 1 ถึง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นความหนาท่ีใกลเ้คียงกบัฝากระโปรงรถยนต์ท่ีมีใช้อยู่ใน 
ปัจจุบนั จากนั้นน าวสัดุตน้แบบท่ีผลิตไดไ้ปท าการทดสอบคุณสมบติัทางกล เช่น ค่าความยืดหยุน่, 
ความสามารถในการรับโมเมนตด์ดั ดว้ยเคร่ืองทดสอบแบบ Universal testing จากผลการทดสอบ 
พบว่าการใชเ้รซ่ินเป็นตวัประสานวสัดุ (วสัดุเรซ่ินเสริมผกัตบชวาและแกลบ) จะมีความสามารถ
การดูด ซับพลังงานได้น้อย ในขณะท่ีการใช้ พลีเมอร์เป็นตัวประสาน (วสัดุโพสีเมอร์เสริม
ผกัตบชวาและแกลบ) จะมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานได้ดีกว่า โดยส่วนผสมระหว่าง
ผกัตบชวาและแกลบท่ี เหมาะสมในการช้ินรูป เพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัการดูดซับพลงังานท่ีดีในการ
ทดลองคร้ังน้ีคือ วสัดุโพลีเมอร์ เสริมผกัตบชวาและแกลบ (50:50) เน่ืองจากมีค่าความยืดหยุน่เชิง
เส้นนอ้ยท่ีสุดคือ 1.087 N/mm จากการทดสอบแบบดดั และมีความสามารถในการดูดซบัพลงังาน
สูงสุดท่ี 1,612,444 J/m3 ซ่ึงการใชส่้วนผสมดงักล่าวจะสามารถลดความรุนแรงจากการกระแทกใน
กรณีคนเดินเทา้ไดดี้ท่ีสุด 

กิตติชยั โสพนันา, กนกวรรณ  วรดง, วิชชุดา ภาโสมและอนนัตสิทธ์ิ ไชยวงัราช (2558) ได้
ท าการศึกษากระถางเพาะช าชีวภาพจากวสัดุในทอ้งถ่ิน คือขุยมะพร้าว ฟางขา้ว และผกัตบชวา ท่ี
อตัราส่วนวสัดุ : กาวแป้งเปียก เท่ากบั 1:2, 1:3 และ 1:4 แลว้ทดสอบความแข็งแรง การดูดซบัน ้ า 
และหาปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จากการทดสอบความแข็งแรงของสาร
ตวัอย่าง พบว่าค่าความแขง็แรงของช้ินงานส าหรับทดสอบข้ึนอยูก่บัความแน่นและการบ่มช้ินงาน 
เพราะการบ่มเป็นการควบคุมและป้องกนัมิให้น ้ าระเหยออกจากกระถางเร็วเกินไป อีกทั้งยงัพบว่า
ค่าความแขง็แรงของสารตวัอยา่งท่ีอตัราส่วน 1 : 4 มีค่าความแขง็แรงมากท่ีสุด โดยค่าความแขง็แรง
ของ ผกัตบชวา ขยุมะพร้าวและฟางขา้ว เท่ากบั 16.39 x 103,15.04 x 103 และ 3.56 x 103 N/m2 
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่กระถางเพาะช าชีวภาพท่ีผลิตจากผกัตบชวามีความแขง็แรงมากท่ีสุด 

 
 
 

 



 
 

บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำนวจิัย 
 

การศึกษาวิจยัการประยุกต์ใชก้ระบวนการ การคิดเชิงออกแบบส าหรับในการแกปั้ญหา
ชุมชนจากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางต้นไม้คอนกรีตเป็นงานวิจัยเชิงการปฏิบัติ (Action 
Research) และงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงเป็นกระบวนการวิจยัประเภทหน่ึง
ของการวิจยัเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1) วิจยัเชิงการปฏิบติั (Action Research) ใชแ้นวคิดวิธีการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ การคิด
เชิงออกแบบส าหรับในการแกปั้ญหาชุมชนจากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต  

2) วิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของผกัตบชวาใน
ดา้นความเหนียวซ่ึงมีประโยชน์ทางดา้นแรงดึงและน ้าหนกัเบาสามารถน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์
มีน ้ าหนกันอ้ยลงได ้  

 

3.1 วจิยัเชิงกำรปฏิบัต ิ(Action Research) 
เป็นวิธีการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ การคิดเชิงออกแบบส าหรับในการแกปั้ญหาชุมชนจาก

ผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต เพื่อศึกษาและแกปั้ญหาของชุมชน เร่ิมจากการท า
ความเขา้ใจถึงปัญหาจากชาวบา้น ขา้ราชการ รวมถึงสภาพพื้นท่ีตั้งของชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ หลงัจากนั้นออกส ารวจพื้นท่ีชุมชนด าเนินการ
การสัมภาษณ์และสอบถามคนในชุมชนสังเกตส ารวจดว้ยการถ่ายภาพลกัษณะทางกายภาพของ
สภาพแวดลอ้มของปัญหา ศึกษาสถิติขอ้ร้องเรียนในอดีตน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อมาหาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกบัชุมชน เพื่อคิดและวิเคราะห์สาเหตุและร่วมกนัหาแนวทางท าการแกไ้ขใหเ้ป็นระบบ  โดยน า
ความคิดวิถีของประชาชนในชุมชนมาพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยสร้างนวตักรรมใหม่ โดยเร่ิมจากพบว่า
ปัญหาผกัตบชวาเป็นปัญหาหลักท่ีส าคัญและเป็นปัญหาระดับชาติท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
หลงัจากนั้นด าเนินการคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยวิธีการระดมสมองจากประชาชนในพื้นท่ี
แบบเขียน คดัเลือกวิธีการลดปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากผกัตบชวา 

การประยุกต์ใช้กระบวนการ การคิดเชิงออกแบบส าหรับในการแก้ปัญหาชุมชนจาก
ผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต  เพื่อลดปัญหาขยะจากผกัตบชวาในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณ
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มาก ลดงบประมาณในการจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ส าหรับการก าจดัผกัตบชวา ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้ม
ในชุมชนดีข้ึนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 
3.1.1  กำรเช่ือมโยงยุทธศำสตร์ตำมหลกับริหำรของเทศบำลต ำบลบำงเสำธง 
1) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดัสมุทรปรำกำรม ี5 ยุทธศำสตร์ ดังนี ้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหม่ศกัยภาพเพื่อการแข่งขนัใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนาการผลิตท่ี เ ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมรวมทั้ งอนุ รักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยกระดบัรายไดแ้ละการจดัการดา้น
การศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ศิลปวฒันธรรมและสาธารณูปโภคใหเ้พยีงพอเท่าเทียมและทัว่ถึง 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 ส่งเสริมLogisticประชาคมอาเซียนโดยพฒันาการบริหารการจดัการและ
ปรับปรุงโครงการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขนั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม
โดยการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวสินคา้การบริการและประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและประทบัใจของ
นกัท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน โดยพฒันา
ระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามความมัน่คง  
 

2) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสภำจังหวัดสมุทรปรำกำรมี 6 
ยุทธศำสตร์ ดังนี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ผงัเมืองกระชบั การพฒันาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันา
ระบบเพื่อรองรับการจดัการกบัภยัพิบติั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบสวสัดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเท่ียวแบบ

สมดุล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาการเมือง การบริหาร 
 
 



41 
 

3)  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเทศบำลต ำบลบำงเสำธง 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ผงัเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นพฒันาระบบสวสัดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นพฒันาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการท่องเท่ียวแบบสมดุล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลกัธรรมาภิบาล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาการเมือง การบริหาร 
 

การศึกษาวิจยัการประยุกต์ใชก้ระบวนการ การคิดเชิงออกแบบส าหรับในการแกปั้ญหา
ชุมชนจากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีตโดยเร่ิมจากแนวคิดกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบส าหรับในการแก้ปัญหาชุมชนจากผกัตบชวา เช่ือมโยงกับพนัธกิจเป้าประสงค์แนว
ทางการพฒันาจนบรรลุถึงวิสัยทศัน์ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรปราการ ยุทธศาสตร์ท่ี1 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหม่ศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดย
พัฒนาการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมรวมทั้ งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสภาจงัหวดั
สมุทรปราการ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลกัธรรมาธิบาล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งยทุธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางเสา
ธงยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มให้สมดุลกบัการพฒันาเมืองให้
ตรงตามเป้าประสงค ์ เพื่อพฒันาจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการใชป้ระโยชน์
อย่างคุม้ค่าและยุทธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลกัธรรมาภิบาลให้สมดุล
กบัการพฒันาเมืองให้ตรงตามเป้าประสงค ์ เพื่อพฒันาจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้มีการใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า  ซ่ึงมีแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาค
ราชการ เอกชน และประชาชน ในการสร้างจิตส านึกการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้มใหคุ้ม้ค่า โดยมีพนัธกิจ คือ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการพฒันาเมืองเป้าประสงค ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั 
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3.1.2  กำรวิเครำะห์กระบวนกำร กำรคิดเชิงออกแบบส ำหรับในกำรแก้ปัญหำชุมชนจำก
ผกัตบชวำโดยน ำมำท ำกระถำงต้นไม้คอนกรีต  

การวิจยัน้ีมุ่งเนน้ในการน าผลวิจยัไปใชใ้นเชิงการปฏิบติั (Action Research) โดยด าเนินการ
วิจยัตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) คือ กระบวนการคิดเพื่อแกไ้ข
ปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพฒันาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ท่ีตั้ งไว ้
เพื่อท่ีจะหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด การแกปั้ญหาบนพื้นฐานกระบวนการน้ีจะเนน้ยดึไป
ท่ีหลกัของผูใ้ช/้ผูบ้ริโภค (User-centered) เป็นหลกั โดยมีเจตนาในการสร้างผลลพัธ์ในอนาคตท่ี
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ตอบโจทยต์ลอดจนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมไปถึงเกิดนวตักรรม
ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการแกปั้ญหาของชุมชน โดยน าการประยกุตเ์อารูปแบบกระบวนการ
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหาของชุมชน ดงัน้ี 

   1. ท าให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ในปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากข้ึน รู้อย่างถ่ีถว้นถ่องแทล้ะเอียด รู้ถึง
ปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีซ่อนอยู ่ท  าใหจ้บัจุดปัญหาไดถู้ก และมีวิธีการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นล าดบั  

    2. มีการคิดวิเคราะห์วิธีแกไ้ขอย่างถ่ีถว้นและรอบดา้น ให้สามารถมองวิธีการแกปั้ญหา
ต่างๆ ไดร้อบมุม หลากหลายมุมมอง แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือไม่ก็สามารถ
หาทางแกอ่ื้นส ารองไดท้นัท่วงทีหากทางแกท่ี้เลือกไม่ประสบผลส าเร็จ 

     3. ก่อให้เกิดการคิดแบบสร้างสรรคใ์นรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะน ามาคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา 
พยายามหาหนทางท่ีมากกวา่ส่ิงท่ีตนเองคุน้เคย ตลอดจนสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ข้ึนได ้ 

การท าความเขา้ใจในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) จะสามารถ
ท าใหเ้ราล าดบัการปฏิบติัการ ตลอดจนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไปจนถึง
สามารถสร้างนวตักรรมหรือผลลพัธ์เพื่อมาตอบโจทยท่ี์ตอ้งการได ้ซ่ึงกระบวนการของการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking Process) ในรูปแบบสากลนั้นมีการสร้างสรรคข้ึ์นมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ
และเป็นขั้นตอน ดงัรูปท่ี 3.1 
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1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เข้ำใจปัญหำ เข้ำใจ

พืน้ที ่(Empathize) 

จากการลงพื้นท่ีชุมชน พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

ชุมชนจึงท าการศึกษาและแกปั้ญหาของชุมชน 

 

ระบุควำมต้องกำร 

(Define) 

น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกบั

ชุมชนเพื่อคิดและวเิคราะห์สาเหตุและหากแนว

ทางแกไ้ขเป็นระบบ 

หำแนวทำงแก้ไข

(Ideate) 

น าความคิดวิถีจากชุมชนมาพฒันาผลิตภณัฑโ์ดย

สร้างนวตักรรมข้ึนมาใหม่ 

พฒันำต้นแบบ

(Prototype) 

ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ ์โดยการ

พฒันารูปแบบใหเ้ป็นประโยชนต่์อชุมชน 

ทดสอบ 
 (Test) 

จากการพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑจึ์งน ามาสู่      

การทดลองใชง้านเพื่อพฒันาคุณภาพ       

ผลิตภณัฑใ์หย้ ัง่ยนื 
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3.2 วจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
โดยวิธีการพิจารณาจากคุณสมบัติของผกัตบชวาในด้านความเหนียวซ่ึงมีประโยชน์

ทางดา้นแรงดึงและน ้ าหนักเบาสามารถน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีน ้ าหนักน้อยลงได ้ จึงน า
คุณสมบติัดา้นต่างๆ เหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นงานทางดา้นวิศวกรรม โดยศึกษาเก่ียวกบัการน าเส้นใย
ของผักตบชวามาท าการทดลองมาใช้ผสมในคอนกรีตเพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและ
ความสามารถในการป้องกนัความร้อนของคอนกรีตเสริมเสน้ใยจากผกัตบชวาท่ีมีอตัราส่วนท่ีท าให้
ก าลงัรับแรงอดัและแรงดดัสูงสุดรวมถึงท าการเปรียบเทียบความสามารถในการเสริมเส้นใยจาก
ผกัตบชวาและคอนกรีต  เพื่อท่ีจะสามารถน าไปพฒันาเป็นกระถางคอนกรีตท่ีมีน ้ าหนกัเบาและมี
คุณสมบติัพิเศษด้านการป้องกันความร้อนต่อไปในอนาคต โดยใช้แนวคิดกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เขา้มามีส่วนร่วมช่วยในการศึกษาวิจยัมุ่งเนน้การน าผลวิจยัไปใชใ้น
เชิงการปฏิบติั (Action Research) 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตเสริมเส้นใยผกัตบชวา เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้โดยมีการทดสอบหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว่าง
เส้นใยต่อคอนกรีตโดยน ้ าหนกัส าหรับการทดสอบก าลงัรับแรงอดัแลว้น าส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดไปใช้
ในการออกแบบผลิตภณัฑต่์อไป โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานตามตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

กจิกรรม 
เดือน 

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

 
           

3.2.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิจยั  
 

          

3.2.3 ท าการทดลองหาส่วนผสม             

3.2.4 ท าการทดสอบกระถาง
คอนกรีตจริง (มผช.602/2547) 

   
 

        

3.2.5 ทดสอบกระถางคอนกรีต 
ก าลงัรับแรงอดัและความช้ืน 

    
 

       

3.2.6 การสรุปผล        
 

    
 

 
 



45 
 

3.2.1 กำรเตรียมวตัถุดิบ 
1) ผกัตบชวา เกบ็จากแหล่งน ้า น ามาผึ่งแดด สบัและบดละเอียดดงัรูปท่ี 3.2 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 กา้นผกัตบชวา 
 

  2) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทท่ี 1หินเกร็ด ทราย ดงัรูปท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 3.3 ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ประเภทท่ี 1หินเกร็ด ทราย 
 

3) น ้าสะอาด ดงัรูปท่ี 3.4 
  

   
รูปท่ี 3.4 น ้ าสะอาด 
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3.2.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวจัิย 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิจยั รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวิจยั 
 

ล ำดับ อุปกรณ์และเคร่ืองมือวจัิย ภำพประกอบ 

1 ตะแกรงขนาด เบอร์4, 8,16 มิลลิเมตร 
 

2 เคร่ืองป่ัน  เกรียงเหลก็ 
 

3 กะละมงัผสมปูน 
 

4 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าแบบละเอียด 
 

5 ชุดทดสอบความขน้เหลวของคอนกรีต Slump Test 
 

6 
แบบเกบ็ตวัอยา่งคอนกรีต รูปทรงลูกบาศกท์ าตามมาตรฐาน 
มทช.(ท) 102-254   

 

7 เคร่ืองทดสอบความตา้นการอดั (Compression Testing Machine) 
 

8 เคร่ืองอบอากาศ(Oven) 
 

9 เคร่ือง Universal Testing Machine 
 

10 แบบหล่อกระถางคอนกรีต 
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3.2.3 วธีิกำรทดลองหำส่วนผสม 
 การทดลองหาส่วนผสมของกระถางคอนกรีตผสมเส้นใยจากผกัตบชวาบดละเอียด 
ก าหนดใหส่้วนผสมType A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกร็ด =1:2:4 โดยน ้ าหนกั 
(กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547  
อิฐบลอ็กประสาน ความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 MPa. และ7 MPa.โดยแบ่งส่วนผสมในการ
ทดลองออกเป็น4 กลุ่มสูตร  
 1. Type A1- A5 เพิ่มส่วนผสมเสน้ใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 

2. Type B1- B5 แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 
 3. Type C1- C5 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)  
 4. Type D1- D5 แทนท่ีหินเกร็ดดว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)  

รวมสูตรในการทดลองทั้งหมด 20 สูตร ท าการเก็บตวัอย่างคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ท า
ตามมาตรฐาน มทช.(ท) 102-254 ส่วนผสมโดยปริมาตรโดยใชอ้ตัราส่วนผสม ปูน:มวลรวมละเอียด 
: มวลรวมหยาบ เท่ากบั 1:2:4 ของน ้ าหนกั ค่าอตัราส่วนน ้ าต่อซีเมนตเ์ท่ากบั 0.4, 0.5 และ 0.6 และ
ค่ายบุตวั (Slump) ระหว่าง 5-10 มิลลิเมตร ขนาดทดลอง 15x15x15 ซม. สูตรละ 3 กอ้น เพื่อท า
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงอตัราส่วนผสมท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

รำยกำร รำยละเอยีด 
ส่วนผสม(กก.) 

ปูน ทรำย หิน ผกัตบชวำ 
Type A ส่วนผสมตน้แบบ 1 2 4 0 

เพิ่มเส้นใยผกัตบชวา   
Type A1 ส่วนผสมตน้แบบเพิ่มเสน้ใยผกัตบชวา  0.020 1 2 4 0.020 
Type A2 ส่วนผสมตน้แบบเพิ่มเสน้ใยผกัตบชวา  0.040 1 2 4 0.040 
Type A3 ส่วนผสมตน้แบบเพิ่มเสน้ใยผกัตบชวา  0.060 1 2 4 0.060 
Type A4 ส่วนผสมตน้แบบเพิ่มเสน้ใยผกัตบชวา  0.080 1 2 4 0.080 
Type A5 ส่วนผสมตน้แบบเพิ่มเสน้ใยผกัตบชวา  0.100 1 2 5 0.100 

 

  แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา   
Type B1 แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.020 0.980 2 4 0.020 
Type B2 แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.040 0.960 2 4 0.040 
Type B3 แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.060 0.940 2 4 0.060 
Type B4 แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.080 0.920 2 4 0.080 
Type B5 แทนท่ีปูนดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.100 0.900 2 4 0.100 

  แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา   
Type C1 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.020 1 1.980 4 0.020 
Type C2 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.040 1 1.960 4 0.040 
Type C3 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.060 1 1.940 4 0.060 
Type C4 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.080 1 1.920 4 0.080 
Type C5 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.100 1 1.900 4 0.100 

  แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา   
Type D1 แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.020 1 2 3.980 0.020 
Type D2 แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.040 1 2 3.960 0.040 
Type D3 แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.060 1 2 3.940 0.060 
Type D4 แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.080 1 2 3.920 0.080 
Type D5 แทนท่ีหินดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  0.100 1 2 3.900 0.100 
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3.2.4 วธีิกำรทดสอบกระถำงคอนกรีตจริงมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชุมชน มผช.602/2547 
ในการทดลองหาส่วนผสมของกระถางคอนกรีตยงัไม่ผสมเส้นใยจากผกัตบชวา และได้

ก าหนดอตัราส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกล็ด=1:2:4 โดยน ้ าหนัก(กก.)เพื่อท าการทดลอง
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 อิฐบล็อกประสาน ความ
ตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 2.5 MPa. และ7 MPa.โดยการน าตวัอยา่งกระถางคอนกรีตจริงท่ีหล่อใน
ท้องตลาดมาท าการทดสอบเปรียบเทียบกับอิฐบล็อกประสานว่ามีความต้านทานแรงอัด ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.602/2547 หรือไม่ และเก็บค่าทดสอบท่ีไปเทียบกับกระถาง
คอนกรีตยงัผสมเส้นใยจากผกัตบชวาดงัรูปท่ี 3.5 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 ผงัขั้นตอนการทดสอบกระถางคอนกรีตจริงมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 

1.เตรียมแบบใชใ้นการหล่อตวัอยา่งทดสอบ 

2.ชัง่ตวงส่วนผสมตวัอยา่งทดสอบ 

3.ผสมส่วนต่างๆตวัอยา่งทดสอบใหเ้ขา้กนั 1 : 2 : 4 

4.เทส่วนผสมลงในแบบหล่อตวัอยา่งท่ีเตรียมไว ้

5.ถอดแบบหล่อตวัอยา่งตวัอยา่งทดสอบเม่ือครบ 24 ชัว่โมง 

6.น าตวัอยา่งทดสอบไปบ่มน ้า 28 วนั 

7.น าตวัอยา่งทดสอบไปทดสอบความตา้นทานแรงอดัเม่ือ    

ครบ 28 วนั ตามล าดบั 
 

8.น าผลทดสอบตวัอยา่ง  28 วนัเปรียบเทียบก าลงัอดั 

อิฐบลอ็กประสานมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  มผช. 602/2547 
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3.2.5 วธีิกำรเตรียมตัวอย่ำงทดสอบกระถำงคอนกรีตก ำลงัรับแรงอดัและควำมช้ืน 
ท าการทดลองหาส่วนผสมของกระถางคอนกรีตผสมเส้นใยจากผกัตบชวาโดยแบ่ง

ส่วนผสมในการทดลองออกเป็น 5 กลุ่มสูตร รวมสูตรในการทดลองทั้งหมด 20 สูตร ท าการเก็บ
ตวัอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาดทดลอง 15x15x15 ซม.สูตรละ 3 กอ้น เพื่อทดสอบหาค่า
ความดา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัโดยมีขั้นตอนดงัรูปท่ี 3.6 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 ผงัแสดงการเตรียมตวัอยา่งทดสอบกระถางคอนกรีตก าลงัอดัและความช้ืน 
 

 

1.เตรียมแบบใชใ้นการหล่อตวัอยา่งทดสอบขนาดทดลอง 15 x 15 x 15 ซม. 

2.ชัง่ตวงส่วนผสมตวัอยา่งทดสอบทั้ง 5 กลุ่มสูตรทดลองทั้งหมด 20 สูตร   

3.1 ผสม Type A เป็นตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกร็ด = 1 : 2 : 4 โดยน ้าหนกั (กก.) 

         3.2 Type A1- A5  เพิ่มส่วนผสมเสน้ใยผกัตบชวา  20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 

         3.3 Type B1- B5 แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)  

         3.4 Type C1- C5 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  20, 40, 60, 80, 100 กรัม(%) 

         3.5 Type D1- D5 แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้นใยผกัตบชวา  20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)   

 

 

5.ถอดแบบหล่อตวัอยา่งตวัอยา่งทดสอบเม่ือครบ 24 ชัว่โมง 

 

6. น าตวัอยา่งทดสอบไปบ่มน ้า  28 วนั 

7.น าตวัอยา่งทดสอบไปทดสอบการตา้นแรงอดั และปริมาณความช้ืน 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

 จากการใชก้ารประยุกตใ์ชก้ระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแกปั้ญหาชุมชนจาก
ผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีตโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกระบวนการวิจยัเชิงการ
ปฏิบติั (Action Research) โดยใชแ้นวคิดเชิงออกแบบและวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)
ศึกษาโดยท าการทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีตเสริมเส้นใยผกัตบชวา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเบ้ืองตน้และมีการทดสอบหาส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว่างเส้นใยคอนกรีตต่อ
คอนกรีตโดยน ้ าหนกั ส าหรับการทดสอบก าลงัรับแรงอดัแลว้เพื่อน าส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดไปใชใ้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑต่์อไปผลการศึกษาวิจยัมีดงัน้ี 
 

4.1 ผลวจิยัเชิงการปฏิบัต ิ(Action Research) 
 4.1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ การคิดเชิงออกแบบส าหรับในการแก้ปัญหา
ชุมชนจากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางต้นไม้คอนกรีต 

  1)  เข้าใจปัญหา เข้าถึงผู้คนและพืน้ที ่(Empathize) 
ผูว้ิจยัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลบางเสาธง 

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการให้สอดคลอ้งกบัภารกิจตามหลกัยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ี 5ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลโดยมีพนัธกิจ คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพฒันาเมืองเป้าประสงค ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกระดับมีขั้นตอนด าเนินงานเร่ิมจากการท าความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมอง 
แกปั้ญหา เขา้ใจในส่ิงท่ีประชาชนในพื้นท่ีตอ้งการแกไ้ขหลงัจากนั้นยึดแนวคิดของประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแกปั้ญหาเพื่อหาหนทางท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด การเขา้ใจค าถามอาจเร่ิม
ตั้งดว้ยการตั้งค  าถาม สร้างสมมติฐาน กระตุน้ใหเ้กิดการใชค้วามคิดท่ีน าไปสู่ความคิดสร้างสรรคท่ี์
ดี วิเคราะห์ปัญหาให้ถว้นถ่ี เพื่อหาแนวทางท่ีชดัเจนและเขา้ใจในปัญหาอย่างลึกซ้ึงถูกตอ้ง  ซ่ึงจะ
น าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีตรงประเด็นและไดผ้ลลพัธ์ท่ียอดเยี่ยมคือ การลงพื้นท่ีชุมชนพบปัญหาท่ี
เกิดข้ึนของชุมชน จึงท าการศึกษาและแกปั้ญหาของชุมชน เดินส ารวจพื้นท่ี สอบถาม วิเคราะห์สถิติ
ขอ้ร้องเรียนและความตอ้งการของปัญหาในชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆดงัรูปท่ี 4.1  
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 รูปท่ี 4.1 การลงพื้นท่ีชุมชน 
 

พบปัญหาของประชาชนในชุมชนมีความตอ้งการให้เทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมุทรปราการให้รีบด าเนินการแกไ้ขมากท่ีสุด คือ ปัญหาขอผกัตบชวาท่ีมีปริมาณมากใน
พื้นท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ดงัน้ี 
 1. ผกัตบชวากีดขวางทางเดินน ้าส่งผลใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมขงัระบายน ้าไม่ทนั ดงัรูปท่ี 4.2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 ปัญหาน ้าท่วมขงั 
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2. ผกัตบชวาส่งผลใหน้ ้ าเน่าเสียในชุมชน ดงัรูปท่ี 4.3 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 ปัญหาน ้าเน่าเสีย 
 
 

3. เทศบาลสูญเสียงบประมาณในการจดัซ้ือพาหนะ ค่าบ ารุงรักษา ค่าน ้ามนั และก าลงั
บุคลากร ดงัรูปท่ี 4.4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี4.4ปัญหาเทศบาลสูญเสียงบประมาณ 
 

รูปท่ี 4.4 ปัญหาเทศบาลสูญเสียงบประมาณ 
 
 

ปัญหาผกัตบชวาถือเป็นปัญหาของทุกทอ้งถ่ิน เรียกว่าเป็นปัญหาระดบัประเทศก็ว่าได ้ 
คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ น าโดยนางประนอม 
แซ่ล้ี นายกเทศมนตรีต าบลบางเสาธง ไดมี้ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาของผกัตบชวาเป็นอย่างมาก 
การก าจดัผกัตบชวาของเทศบาลต าบลบางเสาธงในความเป็นจริงแลว้ เป็นภาระหน้าท่ีหลกัของ     
กรมชลประทานซ่ึงมีงบประมาณและเจา้หน้าท่ีน้อยไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างทัว่ถึงแต่ทั้งน้ี 
นายกเทศมนตรีต าบลบางเสาธง ถือว่าปัญหาผกัตบชวาเป็นเร่ืองท่ีตอ้งร่วมกันแก้ปัญหาเพราะ
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ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วงปีท่ีผ่านๆมาเทศบาลต าบลบางเสาธงได้ใช้
งบประมาณในการแกปั้ญหาน้ีหลายแสนบาทดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณค่าใชจ่้ายปีงบประมาณ 2562ในการก าจดัผกัตบชวาของเทศบาล                   
ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ปีงบประมาณ  ปริมาณผกัตบชวาท่ี
ก าจดัได ้(กิโลกรัม) 

ปริมาณผกัตบชวาท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ (กิโลกรัม) 

งบประมาณ
ค่าใชจ่้าย(บาท) 

2562 6,324.75 0.00 461,915.00 
 

ท่ีมา: http://waste.dla.go.th สืบคน้เม่ือ 25 ธนัวาคม 2563 
 

              ปริมาณผกัตบชวาก็ยงัคงไหลตามน ้ ามาเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ  จึงมีนโยบายในการ
ก าจัดผกัตบชวาเป็นการถาวรในทุกๆปี จึงมอบหมายให้ ปลัดเทศบาลรับนโยบายการก าจัด 
ผกัตบชวาและวางแผนในการท างานโดยเร่ิมจากออกส ารวจสภาพปัญหาจากการตรวจสอบพื้นท่ี
จริง โดยมีคณะผูบ้ริหาร ปลดัเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกนัดูแลก ากบัอย่างใกลชิ้ดทุกวนั 
ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงมีแนวความคิดน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาปรับใชก้บั
งานประจ าท่ีท าอยู่ทุกวนัน านวตักรรมใหม่มาต่อยอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีแนวคิด
ความตอ้งการของประชาชนในชุมชน สามารถน าผลิตภณัฑ์กระถางตน้ไมค้อนกรีตไปใชใ้ห้ เกิด
ประโยชน์ไดจ้ริง และส่งผลใหเ้กิดการแกปั้ญหาในการก าจดัผกัตบชวาอยา่งย ัง่ยนืโดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีไดท้  าเป็นภารกิจประจ าเพื่อแกไ้ขปัญหาผกัตบชวาในพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1)  เทศบาลจดัเกบ็เอง โดยระดมเจา้หนา้ท่ีจากกองต่างๆ น าโดย กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง 
กองการประปา กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ช่วยกนัดูแลการจดัเก็บผกัตบทั้งหมด โดยมีคณะ
ผูบ้ริหาร ปลดัเทศบาล หวัหนา้ส่วนราชการ ช่วยกนัดูแลก ากบัอยา่งใกลชิ้ดทุกวนัดงัรูปท่ี 4.5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.5 คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลร่วมกนัเกบ็ผกัตบชวา 
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2) ประสานองคก์รภาคเอกชนเขา้ร่วมด าเนินงานจิตอาสา ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการก าจดัผกัตบชวาในพื้นท่ีดงัรูปท่ี 4.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 คนในชุมชนเทศบาลเขา้มามีส่วนร่วมในการก าจดัผกัตบชวา 

 
 

3)  จดัโครงการจิตอาสาพฒันาบางเสาธง เชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ทหาร ต ารวจ ร่วมพฒันาคลองชลประทานในเขตพื้นท่ีของตนเอง โดยมีเป้าหมายคือ สร้างจิตส านึก
การรักชุมชนในแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี มีการท าบนัทึกขอ้ตกลงในการแกไ้ขปัญหาผกัตบชวา
ระหว่างเทศบาลต าบลบางเสาธง กบัหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ในการแกปั้ญหาผกัตบชวาอยา่งเตม็ประสิทธิภาพดงัรูปท่ี 4.7 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการก าจดัผกัตบชวา 
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4) ประสานงานบริษทัผูรั้บจา้งในการขอเคร่ืองจกัรมาช่วยในขั้นตอนการท างานในจุดต่างๆ
ดงัรูปท่ี 4.8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 เคร่ืองจกัรก าลงัท างานในจุดพื้นท่ีก าจดัผกัตบชวา 
  
 

  2)  ระบุความต้องการ (Define) 
เม่ือทราบขอ้มูลปัญหาท่ีชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแลว้ ให้น าเอาขอ้มูล

ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะคดักรองให้เป็นปัญหาท่ีแทจ้ริง ก าหนดหรือบ่งช้ีปัญหาอย่างชดัเจน 
เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการปฏิบติัการต่อไป รวมถึงมีแก่นยดึในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีทิศทาง  คือ 
การน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาหาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อคิดและวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทา
การแกไ้ขให้เป็นระบบมีการจดัประชุมกลุ่มย่อยของเจา้หนา้ท่ี ตวัแทนชุมชน พร้อมทั้งการระดม
ความคิดแบบเขียน เพื่อคดัเลือกปัญหาและระบุความตอ้งการดงัรูปท่ี 4.9 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี 4.9 จดัประชุมกลุ่มยอ่ยของชุมชน  
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  3)  หาทางแก้ไขปัญหา (Ideate) 
 

การน าเสนอแนวความคิดตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่มี
กรอบจ ากัด ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมองหลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากท่ีสุด 
เพื่อท่ีจะเป็นฐานขอ้มูลในการท่ีเราจะน าไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ
แกไ้ขปัญหานั้นๆ ซ่ึงอาจไม่จ าเป็นตอ้งเกิดจากความคิดเดียว หรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการ
ผสมผสานหลากหลายความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางสุดทา้ยท่ีชดัเจนก็ได ้การระดมความคิดน้ียงั
ช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านและละเอียดข้ึนด้วย รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
รอบคอบไดด้ว้ยเช่นกนัคือ การน าความคิดวิถีจากชุมชน มาพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสร้างนวตักรรม
ข้ึนมาใหม่ระดมความคิดแบบเขียน เพื่อหาหนทางในการแกปั้ญหาดงัรูปท่ี 4.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 หาแนวทางแกไ้ขร่วมกบัชุมชน 
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  4)  พฒันาต้นแบบ (Prototype) 
หากเป็นเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมขั้น Prototype น้ีก็คือการสร้างตน้แบบ

เพื่อทดสอบจริงก่อนท่ีจะน าไปผลิตจริง ส าหรับในดา้นอ่ืนๆ ขั้นน้ีก็คือการลงมือปฏิบติัหรือทดลอง
ท าจริงตามแนวทางท่ีไดเ้ลือกแลว้ ตลอดจนสร้างตน้แบบของปฏิบติัการท่ีเราตอ้งการจะน าไปใช้
จริง คือ การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑก์ารพฒันารูปแบบเพื่อเป็นตน้แบบใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน
เม่ือไดว้ิธีการแกปั้ญหากพ็ฒันาตน้แบบเพื่อเตรียมแผนและแนวทางใชจ้ริงดงัรูปท่ี 4.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.11 พฒันาตน้แบบ (Prototype) 
ท่ีมา: https://www.baanlaesuan.com/50614/ideas/pot/2 สืบคน้เม่ือ 25 ธนัวาคม 2563 

 

  5)  ทดสอบ (Test) 
ทดลองน าตน้แบบหรือขอ้สรุปท่ีจะน าไปใชจ้ริงมาปฏิบติัก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 

ตลอดจนประเมินผล เสร็จแลว้กน็ าเอาปัญหาหรือขอ้ดีขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข ก่อน
น าไปใชจ้ริงคือ การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑน์ ามาสู่การทดลองใชง้านเองพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์
ใหย้ ัง่ยนืเม่ือพฒันาตน้แบบแลว้กน็ าไปใชแ้ลว้ดูผลตอบสนองดงัรูปท่ี 4.12 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 รูปท่ี 4.12 การทดลองใชง้านเองพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑใ์หย้ ัง่ยนื 
ท่ีมา: https://www.pstconcrete.com/th/articles/ สืบคน้เม่ือ 22 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 

https://www.baanlaesuan.com/50614/ideas/pot/2
https://www.pstconcrete.com/th/articles/%20สืบค้น
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4.1.2 ผลการศึกษาวเิคราะห์กระบวนการ การคดิเชิงออกแบบส าหรับในการแก้ปัญหาชุมชน
จากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางต้นไม้คอนกรีตดังตารางที ่4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 การน าแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใชใ้นการ
ด าเนินการวิจยั 

 

กระบวนการ 
คดิเชิงออกแบบ 

ผู้รับผดิชอบ ภารกจิ เคร่ืองมือ ภาพประกอบ 

เขา้ใจปัญหา 
เขา้ถึงผูค้นและ

พื้นท่ี 
(Empathize) 

เทศบาล/
เจา้หนา้ท่ี         
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

-วิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิติ
ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
ประชาชน 
 
-การลงพื้นท่ีส ารวจ
ปัญหา 
 
 
-การสัมภาษณ์รวบรวม
ปัญหาต่างๆ 

- การบนัทึก
ภาคสนาม 
 
 
-การสังเกต       
การสอบถาม 
 
 
- เทคนิค            
การสัมภาษณ์ 
 
 

 
 

 
 

 
ระบุความ

ตอ้งการ (Define) 
ผูน้ าชุมชน -จดัประชุมกลุ่มยอ่ย 

เจา้หนา้ท่ี/ตวัแทนชุมชน 
พร้อมทั้งระดมความคิด
คดัเลือกปัญหา/  ความ
ตอ้งการ 
 

- ปัญหาตอ้ง
ชดัเจนและ  
จดัเรียงล าดบั 
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ตารางท่ี 4.2 การน าแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มาใชใ้นการด าเนินการ
วิจยั (ต่อ) 

กระบวนการ 
คดิเชิงออกแบบ 

ผู้รับผดิชอบ ภารกจิ เคร่ืองมือ ภาพประกอบ 

หาแนวทางแกไ้ข 
(Ideate) 

จดัท าโครงการ
จิตอาสาพฒันา 

- ระดมความคิดและ    
ความร่วมมือ 
-มองเห็นปัญหาไปจนถึง
ขั้นตอนการสรุป 

-มีเป้าหมาย
อยา่งเดียวกนั 

 

 
 

 
 

พฒันาตน้แบบ
(Prototype) 

ผูรั้บเหมา/
ประชาชน

ผูส้นใจ/ผูว้ิจยั 

-ลงมือปฏิบติัหรือทดลอง
ท าจริง 

-พฒันา
ตน้แบบให้
เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 
 
 

 

 
 

ทดสอบ (Test) ผูว้ิจยั -ทดสอบปรับปรุงดู
ผลตอบสนองเพื่อใหใ้ช้
งานไดจ้ริง 

-พฒันา
คุณภาพ
ผลิตภณัฑใ์ห้
ย ัง่ยนื 
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4.2 วจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 4.2.1 ผลการทดสอบหาค่าความต้านแรงอดักระถางต้นไม้คอนกรีตผสมเส้นใยผกัตบชวา 
 ผู ้วิจัยด าเนินการทดลองหาส่วนผสมกระถางคอนกรีตผสมเส้นใยจากผักตบชวา
บดละเอียดก าหนดใหส่้วนผสม Type A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็=1:2:4 
โดยน ้าหนกั (กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.
602/2547 มีค่าการรับก าลงัอดัของอิฐบลอ็กประสานท่ีค่าความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 เมกะ
พาสคลั(MPa) และ7 เมกะพาสคลั(MPa)โดยแบ่งส่วนผสมในการทดลองออกเป็น4 กลุ่มสูตรดงัน้ี 

1) Type A1- A5 เพิ่มส่วนผสมเสน้ใยผกัตบชวา  20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 
 Type A1  มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1:2:4 + เพิ่มส่วนผสมเส้นใยผกัตบชวา 
20 กรัม 
 Type A2 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1:2:4 + เพิ่มส่วนผสมเส้นใยผกัตบชวา 
40 กรัม 
 Type A3 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1:2:4 + เพิ่มส่วนผสมเส้นใยผกัตบชวา 
60 กรัม 
 Type A4 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1:2:4 + เพิ่มส่วนผสมเส้นใยผกัตบชวา 
80 กรัม 
 Type A5 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1:2:4 + เพิ่มส่วนผสมเส้นใยผกัตบชวา 
100 กรัม 
 2) Type B1- Type B5 แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม 
(%)  
 Type B1 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 0.980:2:4 + แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา  20 กรัม 
 Type B2 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 0.960:2:4 + แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา 40 กรัม 
 Type B3 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 0.940:2:4 + แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา 60 กรัม 
 Type B4 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 0.920:2:4 + แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา 80 กรัม 
 Type B5 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 0.940:2:4 + แทนท่ีปูนซีเมนตด์ว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา 100 กรัม 
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3) Type C1- Type C5 แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)  

 Type C1 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:1.980:4 + แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใย
ผกัตบชวา  20 กรัม 
 Type C2 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:1.960:4 + แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใย
ผกัตบชวา 40 กรัม 
 Type C3 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:1.940:4 + แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใย
ผกัตบชวา 60 กรัม 
 Type C4 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:1.920:4 + แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใย
ผกัตบชวา 80 กรัม 
 Type C5 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:1.900:4 + แทนท่ีทรายดว้ยเส้นใย
ผกัตบชวา 100 กรัม 
 4) Type D1 - Type D5 แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้นใยผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม 
(%)  
 Type D1 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:2:3.980 + แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา  20 กรัม 
 Type D2 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:2:3.960 + แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา  40 กรัม 
 Type D3 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:2:3.940 + แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา  60 กรัม 
 Type D4 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:2:3.920 + แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา  80 กรัม 
 Type D5 มีส่วนผสม ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ = 1:2:3.900 + แทนท่ีหินเกลด็ดว้ยเส้น
ใยผกัตบชวา 100 กรัม 
 รวมสูตรในการทดลอง 4 กลุ่ม 20 สูตร ท าการเก็บตวัอยา่งคอนกรีต รูปทรงลูกบาศกท์ า
ตามมาตรฐานมทช.(ท) 102-254 ส่วนผสมโดยปริมาตร โดยใชอ้ตัราส่วนผสม ปูน:มวลรวมละเอียด 
: มวลรวมหยาบ เท่ากบั 1:2:4 ของน ้าหนกัค่าอตัราส่วนน ้าต่อซีเมนตเ์ท่ากบั 0.4, 0.5 และ 0.6 และค่า
ยบุตวั (Slump) ระหว่าง 5-10 มิลลิเมตร ขนาดทดลอง15x15x15 ซม. สูตรละ 3 กอ้น เพื่อท าการ
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัผลการทดลองปรากฏดงัน้ี 
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 4.2.1.1 ผลทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของ Type A1- A5 เพิ่มส่วนผสมเส้นใย
ผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 
 โดยก าหนดใหส่้วนผสม  Type A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็ =1 : 
2 : 4 โดยน ้าหนกั (กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  
มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 MPa และ7 MPa เพื่อ
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบสูตร Type A1 - A5 

สูตร Type A 

ความตา้นแรงอดั (MPa) 

แต่ละกอ้น (>7.0 MPa)  เฉล่ีย 3 กอ้น 

ตวัอยา่ง1 ตวัอยา่ง2 ตวัอยา่ง3  (>7.0 MPa) 

Type A1 15.65 14.75 14.84 15.08 

Type A2 14.35 14.34 14.12 14.27 

Type A3 13.32 14.21 13.14 13.56 

Type A4 12.35 12.75 12.83 12.64 

Type A5 11.37 11.25 11.02 11.21 
 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัสูตร Type A1 - A5 พบวา่ 
1. Type A1 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 15.65 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 

14.75 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 14.84 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
15.08 MPa 

2. Type A2 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 14.35 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
14.34 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 14.12 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
14.27 MPa 
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3. Type A3 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 13.32 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
14.21 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 13.14 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
13.56 MPa 

4. Type A4 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 12.35 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
12.75 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 12.83 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
12.64 MPa 

5. Type A5 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 11.37 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
11.25 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 11.02 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
11.21 MPa 

 
 4.2.1.2ผลทดสอบหาค่าความต้านแรงอดัของ Type B1- B5 แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเส้นใย
ผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 
 โดยก าหนดใหส่้วนผสม Type A เป็นส่วนผสมตน้แบบปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็=1:2:4 
โดยน ้ าหนัก (กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  
มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 MPa และ 7 MPa เพื่อ
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนั ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบสูตร Type B 

สูตร Type B 

ความตา้นแรงอดั (MPa) 

แต่ละกอ้น (> 7.0 MPa)  เฉล่ีย 3 กอ้น 

1 2 3  (>7.0 MPa) 

Type B1 12.55 12.45 12.84 12.61 

Type B2 11.77 11.75 10.98 11.50 

Type B3 10.77 10.45 10.02 10.41 

Type B4 9.48 9.46 9.38 9.44 

Type B5 8.87 7.98 7.97 8.27 
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ผลการวิเคราะห์การทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัสูตร Type B1- B5พบวา่ 
1. Type B1 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 12.55 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 

12.45 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 12.84 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
12.61 MPa 

2. Type B2 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 11.7 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
11.75 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.98 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
11.50 MPa 

3. Type B3 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 10.77 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
10.45 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.02 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
10.41 MPa 

4. Type B4 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 9.48 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
9.46 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 9.38 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
9.44 MPa 

5. Type B5 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 8.87 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
7.98 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 7.97 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
8.27 MPa 
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4.2.1.3 ผลทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของ Type C1- C5 แทนที่ทรายด้วยเส้นใย
ผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%) 

โดยก าหนดใหส่้วนผสม  Type A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็=1:2:4 
โดยน ้ าหนัก (กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  
มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 MPa และ 7 MPa เพื่อ
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการทดสอบสูตร Type C 

 

สูตร Type C 

ความตา้นแรงอดั (MPa) 

แต่ละกอ้น (> 7.0 MPa)  เฉล่ีย 3 กอ้น 

1 2 3  (>7.0 MPa) 

Type C1 14.25 14.54 14.52 14.44 

Type C2 13.36 14.31 13.24 13.64 

Type C3 12.75 12.45 12.64 12.61 

Type C4 11.17 11.25 10.98 11.13 

Type C5 9.28 9.36 9.58 9.41 

 
ผลการวิเคราะห์การทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัสูตร Type C1- C5 พบวา่ 
1. Type C1 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 14.25 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 

14.54 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 14.52 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
14.44 MPa 

2. Type C2 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 13.36 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
14.31 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 13.24 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
13.64 MPa 
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3.Type C3 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 12.75 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
12.45 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 12.64 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
12.61 MPa 
 4. Type C4 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 11.17 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
11.25 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.98 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
11.13 MPa 
 5. Type C5 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 9.28 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
9.36 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 9.58 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
9.41 MPa 
 
 4.2.1.4 ผลทดสอบหาค่าความต้านแรงอัดของ Type D1- D5 แทนที่หินเกร็ดด้วยเส้นใย
ผกัตบชวา 20, 40, 60, 80, 100 กรัม (%)  
 โดยก าหนดใหส่้วนผสมType A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็=1:2 :4 
โดยน ้ าหนัก (กก.) เพื่อท าการทดลองเปรียบเทียบกับผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  
มผช. 602/2547 อิฐบลอ็กประสานความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 MPa และ 7 MPa เพื่อ
ทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการทดสอบสูตร Type D 
 

สูตร Type D 

ความตา้นแรงอดั (MPa) 

แต่ละกอ้น (> 7.0 MPa)  เฉล่ีย 3 กอ้น 

1 2 3  (>7.0 MPa) 

Type D1 14.59 14.58 14.79 14.65 

Type D2 13.39 14.47 13.45 13.77 

Type D3 12.95 12.84 12.74 12.84 

Type D4 11.97 11.87 10.75 11.53 

Type D5 9.98 10.02 10.41 10.14 
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ผลการวิเคราะห์การทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28 วนัสูตร Type D1- D5พบวา่ 
1. Type D1 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 14.59 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 

14.58 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 14.79 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
14.65 MPa 

2. Type D2 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 13.39 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
14.47 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 14.45 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
13.77 MPa 

3. Type D3 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 12.95 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
12.84 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 12.74 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
12.84 MPa 

4. Type D4 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 11.97 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
11.87 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.75 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
11.53 MPa 

5. Type D5 ค่าความตา้นแรงอดั (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 9.98 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 เท่ากบั 
10.02 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.41 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง3 ตวัอยา่งเท่ากบั 
10.14 MPa 

สรุปไดว้่า ผกัตบชวานั้นเป็นวสัดุท่ีสามารถน าไปผสมกบัส่วนผสมของกระถางคอนกรีต
ไดโ้ดยจะท าใหน้ ้ าหนกัของกระถางคอนกรีตลดลง แต่จะมีผลท าใหค้วามตา้นแรงอดันั้นลดลงและ
ปริมาณความช้ืนจะสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงคอนกรีตบลอ็กทั้ง 20 สูตรใชเ้กณฑผ์า่นการทดสอบความ
ตา้นแรงอดัและปริมาณความช้ืนตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 อิฐบลอ็กประสาน
ความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกวา่ 2.5 MPa และ 7 MPa 
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4.2.1.5  การทดสอบหาค่าเฉลีย่ต้านแรงอดัต ่าสุดของทั้ง 4 Type 
ท าการเก็บตวัอยา่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศกท์ าตามมาตรฐาน มทช.(ท)102- 254 ส่วนผสม

โดยปริมาตรโดยใชอ้ตัราส่วนผสมปูน:มวลรวมละเอียด:มวลรวมหยาบเท่ากบั 1:2:4 ของน ้ าหนกั
ทดลอง 15x15x15 ซม.สูตรละ3กอ้น เพื่อทดสอบหาค่าความตา้นแรงอดัเม่ือครบ 28วนัดงัตารางท่ี 
4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงผลการทดสอบค่าเฉล่ียตา้นแรงอดัต ่าสุดทั้ง 4 Type 

4 Type  

ความตา้นแรงอดั (MPa) 

แต่ละกอ้น (> 7.0 MPa)  เฉล่ีย 3 กอ้น 

1 2 3  (>7.0 MPa) 

Type A 11.37 11.25 11.02 11.21 

Type B 8.87 7.98 7.97 8.27   

Type C 9.28 9.36 9.58 9.41 

Type D 9.98 10.02 10.41 10.14 

 
ผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉล่ียตา้นแรงอดัต ่าสุดทั้ง 4 Type 
1.Type A ค่าความตา้นแรงอดัต ่าสุด (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 11.37 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 

เท่ากบั 11.25 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 11.02 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่ง
เท่ากบั 11.21 MPa 

2. Type B ค่าความตา้นแรงอดัต ่าสุด (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 8.87 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 
เท่ากบั 7.98 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 7.97 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่ง
เท่ากบั 8.27 MPa 

3. Type C ค่าความตา้นแรงอดัต ่าสุด (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 9.28 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 
เท่ากบั 9.36 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 9.58 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่ง
เท่ากบั 9.41 MPa 

4. Type D ค่าความตา้นแรงอดัต ่าสุด (MPa) ตวัอยา่งท่ี 1 เท่ากบั 9.98 MPa ตวัอยา่งท่ี 2 
เท่ากบั 10.02 MPa และตวัอยา่งท่ี 3 เท่ากบั 10.41 MPa ส่วนค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียทั้ง 3 ตวัอยา่ง
เท่ากบั 10.14 MPa 
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4.2.2 การวเิคราะห์ต้นทุนในการผลติกระถางคอนกรีต 

การวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิต การค านวณหาราคาตน้ทุนการผลิตกระถางคอนกรีตจาก
ผกัตบชวา โดยมีส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อรตแ์ลนด์ประเภท 1, ทราย, หินและผกัตบชวา
บดละเอียด  โดยคิดราคาตน้ทุนจากสูตรท่ีท าการทดลองทั้ง  20 สูตร เพื่อเปรียบเทียบราคากบัสูตรท่ี
ไม่ไดใ้ส่ผกัตบชวา  และราคาตน้ทุนจะคิดจากน ้ าหนักวสัดุท่ีน ามาผลิต ผลิตกระถางคอนกรีตต่อ
ช้ินงานกระถาง ราคาตน้ทุนการผลิตผกัตบชวาไม่มีตน้ทุนเป็นวสัดุเหลือใช ้ราคาปูนซีเมนตป์อร์ต
แลนด ์1 ถุง 150 บาทคิดเป็นกิโลกรัมละ3.00บาท ราคาทรายหยาบ1 ตนั 460 บาท คิดเป็นกิโลกรัม
ละ 0.46 บาท ราคาหินเบอร์ 1 จ านวน 1 ตนั 554 บาท คิดเป็นกิโลกรัมละ 0.55 บาท (ราคาจาก
กระทรวงพาณิชยป์ระจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2562) ราคาค่าแรงงานต่อช้ินงาน 30บาท ค่าแรงงานขั้น
ต ่าในจงัหวดัสมุทรปราการ ปี 2562 =325 บาท ดงัแผนภูมิท่ี 4.1 
 

 

แผนภูมิท่ี 4.1 การวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตกระถางคอนกรีต 

จากการทดสอบคุณสมบติัของกระถางคอนกรีต ทั้ง 20 สูตร ท าใหไ้ดสู้ตรท่ีมีคุณสมบติัอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 และประหยดัท่ีสุดคือ Type B5 มีราคาตน้ทุน
การผลิตอยู่ท่ี 75.99 บาท ซ่ึงถูกกว่าราคาขายส่งและกระถางคอนกรีตตามทอ้งตลาดราคาประมาณ
ใบละ 130-150 บาท จากการ เปรียบเทียบราคาท าใหพ้บวา่กระถางคอนกรีตจากผกัตบชวามีราคาถูก
กวา่กระถางคอนกรีตในทอ้งตลาดทัว่ไปประมาณ 50-58 % ท าใหล้ดตน้ทุนในการผลิตสามารถเป็น
ทางเลือกสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนไดด้งัรูปท่ี 4.13 
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ราคาขายส่งและกระถางคอนกรีต 
ราคาประมาณใบละ 130 – 150 บาท 

   
   
    กระถางคอนกรีตจากผกัตบชวา สูตร Type B5 
    มีราคาตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 75.99 บาท ถูกกวา่ 
    ทอ้งตลาดทัว่ไปประมาณ 50-58 % 
 

รูปท่ี 4.13 ภาพประกอบการวิเคราะห์ตน้ทุนในการผลิตกระถางคอนกรีต 
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4.2.3 ผลวเิคราะห์ค่าความต้านแรงอดัเฉลีย่ของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตทั้ง 20 สูตร 
จากกราฟแสดงค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียของตวัอย่างทดสอบคอนกรีตทั้ง 20 สูตร พบว่า

การใส่ผกัตบชวาเขา้ไป ในส่วนผสมคอนกรีตบล็อกจะแปรผกผนักับค่าความตา้นแรงอดัของ
คอนกรีต โดยการใส่ผกัตบชวาเพิ่มข้ึนจะท าใหค่้าความตา้นแรงอดัของคอนกรีตนั้นลดลงตามล าดบั 
และค่าความตา้นแรงอดัของทั้ง 4 กลุ่มสูตรจะลดลงเม่ือใส่ผกัตบชวาเพิ่มข้ึนเหมือนกนั แต่ทุกสูตร 
นั้นผา่นค่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.602/2547 ทั้งความตา้นแรงอดัเฉล่ีย 3 กอ้น และความ
ตา้นแรงอดัแต่ละกอ้นสามารถน าไปส่วนผสมของกระถางคอนกรีตได ้

ตวัอยา่งทดสอบคอนกรีตทั้ง 20 สูตร พบว่าการใส่ผกัตบชวาเขา้ไปในส่วนผสมคอนกรีต 
Type B จะแปรผกผนักบัค่าความตา้นแรงอดัของคอนกรีต โดยการใส่ผกัตบชวาเพิ่มข้ึนจะท าใหค่้า
ความตา้นแรงอดัของคอนกรีตนั้นลดลงตามล าดบั และค่าความตา้นแรงอดัของทั้ง 4 กลุ่มสูตร จะ
ลดลงเม่ือใส่ผกัตบชวาเพิ่มข้ึนเหมือนกนั แต่ทุกสูตรนั้นผ่านค่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.
602/2547 สามารถผลิตขายไดท้ั้ง 20 สูตร แต่จะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัราคาของวสัดุท่ีแตกต่าง
กนัดงัแผนภูมิท่ี 4.2 
 

 

แผนภูมิท่ี 4.2  ค่าความตา้นแรงอดัเฉล่ียของตวัอยา่งทดสอบคอนกรีตทั้ง 20 สูตร 

 
 



 
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประยุกตใ์ชก้ระบวนการ การคิดเชิงออกแบบในการแกปั้ญหา
ชุมชนจากผกัตบชวาโดยน ามาท ากระถางตน้ไมค้อนกรีต” มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัดงัน้ีใช้
แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาผกัตบชวาท่ีมีปริมาณมากในพื้นท่ี ให้น ากลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเป็นตวัอย่างแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 

5.1สรุปผลวจิยัเชิงการปฏิบัติ (Action Research) 
การศึกษาวิจยัน้ีมีการประยกุตใ์ชก้ระบวนการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)    

ในการแกปั้ญหาของชุมชนเทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการโดยยึด 
“คน” เนน้แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยคนในชุมชนมีส่วนริเร่ิมแนวคิดแสดงความ
คิดเห็น ระดมสมองวิเคราะห์หาแนวทาง หาบทสรุปแนวทางแกไ้ขปัญหา  พบว่าปัญหาในชุมชนท่ี
คนในพื้นท่ีตอ้งการให้แกไ้ขด่วนท่ีสุด คือ ปัญหาผกัตบชวาซ่ึงเป็นวชัพืชเหลือท้ิงน ากลบัมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีแนวคิดการท ากระถางตน้ไมค้อนกรีตผสมเส้นใยผกัตบชวา เน่ืองจาก
จ านวนผกัตบชวาท่ีมีปริมาณมากในพื้นท่ีชุมชน ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต อาทิ ปัญหาน ้ าเน่า
เสียน ้ าท่วมระบายไม่ทันเม่ือฝนตกเน่ืองจากผกัตบชวากีดขวางทางเดินน ้ า และการสูญเสีย
งบประมาณของภาครัฐจ านวนมากในแต่ละปี ซ่ึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภณัฑ์กระถาง
ตน้ไมค้อนกรีตผสมเส้นใยผกัตบชวาช่วยสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนและพฒันาทกัษะต่างๆ 
ตลอดจนกระบวนการคิดและการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ผ่านการลงมือทดลองปฏิบติัจริงและ
สามารถน ามาใช้งานได้จริงช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดตน้ทุนการผลิต ก่อให้เกิดรายได้จาก
ทรัพยากรในพื้นท่ีของชุมชนเองเป็นตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนและการ
สร้างสรรคน์วตักรรมช่วยแกปั้ญหาสงัคมอยา่งย ัง่ยนืดงัรูปท่ี 5.1 
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รูปท่ี 5.1 ภาพประกอบแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบต่อยอดจากตน้แบบในรูปแบบต่างๆ 
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5.2 สรุปผลวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 
จากผลการศึกษากระถางตน้ไมค้อนกรีตผสมเส้นใยผกัตบชวาบดละเอียด ซ่ึงก าหนดให้

ส่วนผสม Type A เป็นส่วนผสมตน้แบบ ปูนซีเมนต:์ทราย:หินเกลด็=1:2:4 โดยน ้ าหนกั (กก.) เพื่อ
น ามาทดลองเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช.602/2547 มีค่าการรับ
ก าลงัอดัของอิฐบลอ็กประสานท่ีค่าความตา้นทานแรงอดัไม่นอ้ยกว่า 2.5 เมกะพาสคลั (MPa) และ  
7 เมกะพาสคลั (MPa)โดยแบ่งส่วนผสมในการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม 20 สูตรซ่ึงมีการดดัแปลง
แทนท่ีวสัดุต่างๆ ดว้ยผกัตบชวา สรุปผลไดด้งัน้ี 

1) ผกัตบชวาเป็นวชัพืชเหลือท้ิงท่ีสามารถน าไปผสมกบัส่วนผสมของกระถางคอนกรีตได ้
มีผลท าใหก้ระถางคอนกรีตมีน ้าหนกัเบา มีปริมาณความช้ืนเพิ่มสูงข้ึน และค่าความตา้นทานแรงอดั
ของกระถางไม่ลดลงอยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐานทั้งหมด 20 สูตร เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์
ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน มผช.602/2547 ซ่ึงส่งผลดีต่อผลิตภณัฑก์ระถางคอนกรีตในดา้น
การตลาด น ้าหนกัของกระถางลดลงท าใหส้ะดวกในการเคล่ือนยา้ยขนส่งและประหยดัแรงงาน 

2) ผกัตบชวานั้นเป็นวสัดุผสมท่ีสามารถช่วยลดการน าความร้อนของกระถางคอนกรีตได ้ 
เน่ืองจากผกัตบชวามีค่าการน าความร้อนต ่า   เม่ือน ามาผสมกบัส่วนผสมกระถางคอนกรีตจะท าให้
เกิดการกระจายตวัไปทัว่กระถางคอนกรีต ท าให้ความร้อนท่ีผิวกระถางคอนกรีตไม่ส่งผลกระทบ
กบัตน้ไม ้

3) ราคาตน้ทุนในการผลิตกระถางคอนกรีตจากผกัชวา มีราคาตน้ทุนการผลิตอยู่ท่ี 75.99 
บาท ซ่ึงถูกกว่าราคาขายส่งและกระถางคอนกรีตตามทอ้งตลาดราคาประมาณใบละ 130-150 บาท 
ถูกกวา่กระถางคอนกรีตในทอ้งตลาดทัว่ไปประมาณ 54-74 บาท หรือประมาณ 50-58 % ซ่ึงผลของ
งานวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสร้างรายได้
จากการน าวสัดุเหลือใชไ้ม่เป็นประโยชนท์ าใหมี้คุณค่าของช้ินงานและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดใ้นอนาคต 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโดยภารกิจแลว้ตอ้ง

รับภาระมากมายจากการถ่ายโอนอ านาจจากกระทรวง กรม และจงัหวดั ภายใตภ้ารกิจท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมากถือเป็นขอ้จ ากดัอีกประการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเผชิญ และเตรียมความ
พร้อมอยู่เสมอส าหรับภารกิจใหม่ท่ีมีความทา้ทาย ดงันั้นการสร้างความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นท่ีจะถือเป็นรากฐานท่ีเขม้แข็งท่ีทอ้งถ่ินจะสามารถกา้วขา้มปัญหาไปพร้อมๆ กบักลไกลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจากรากฐานชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งและประชาชนมีความเป็นพลเมืองท่ี
พร้อมส าหรับการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความยัง่ยืน
ในเชิงพื้นท่ีต่อไป 

2) การศึกษาวิจยัคร้ังถดัไปควรมีการควรน าวสัดุอ่ืนๆ มาใชใ้นการทดลอง เช่น ฟางขา้ว      
ข้ีเล่ือย แกลบ เปลือกขา้วโพด หรือวสัดุเหลือใชช้นิดอ่ืน 

3) ควรน าตวัอย่างไปทดสอบการบ่มน ้ าท่ี 7 วนั, 14 วนั และ 21วนั แลว้น าตวัอยา่งไป
ทดสอบการตา้นแรงอดั และปริมาณความช้ืน เพื่อเป็นการลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดตน้ทุนการ
ผลิตท่ีคุม้ค่าท่ีสุด เหมาะสมกบัการลงทุนของคนในชุมชนต่อไป 
  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1)  ควรออกแบบลกัษณะรูปแบบกระถางให้มีความหลากหลาย และเพิ่มรูปแบบในการ

ตกแต่งเพื่อการสร้างบรรยากาศต่อท่ีพกัอาศยัและท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถจดั
สวนไดต้รงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

2) สามารถน าแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับการแก้ปัญหาชุมชนจาก
ผกัตบชวาไปต่อยอดเพื่อพฒันาผลิตภณัฑก์ระถางจากวชัพืชเหลือท้ิงอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของ
ชุมชนและตามลกัษณะของทรัพยากรแต่ละพื้นท่ี 

3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับพืชท่ีมีเส้นใยสูงชนิดอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อหาพืชท่ีมีเส้นใยสูง                 
ท่ีมีความเหมาะสมกบัการปลูกตน้ไมม้ากข้ึน ซ่ึงจะลดขั้นตอนในการดูแลตน้ไมล้งส่งผลให้การจดั
สวนหรือปลูกพืชในกระถางเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึนเหมาะกบัวิถีชีวิตของคนเมืองมากข้ึน 
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      กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

19. การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นท่ี 53, อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ 

      บรมราชูปถมัภ ์วนัท่ี 1-2 ธนัวาคม 2561 

20. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธีก าลงั (Strength Design Method) ส าหรับโครงการสร้าง 

       พิเศษ, อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์วนัท่ี 7-21 ธนัวาคม 2561 

21. การค านวณก าลงัรับน ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็, อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ ์วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 
 

ประวัติการท างาน  
1. จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง ผูค้วบคุมงาน กองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ  
    งานเข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าท่าจีน หนา้วดัสุวรรณาราม อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรีมูลค่า 
    งาน 115,000,000 บาท  พ.ศ.  2540 
2. ศูนยร์าชการศาลากลาง อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกอง 
    ควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ งานอาคาร (ศาลากลาง- หอประชุม) และสาธารณูปโภคต่างๆ    
    มูลค่างาน 374,367,000  บาท พ.ศ.  2540 
3. อาคารอยัการ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกองควบคุม 

    การก่อสร้างกรมโยธาธิการ มูลค่างาน 44,512,000 บาท พ.ศ.  2540 

4. อาคารสถานรับเดก็และเยาวชน จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่งท่ี ผูค้วบคุมงานกอง 
    ควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ มูลค่างาน 50,000,000 บาท พ.ศ.  2541 
5. (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) อ าเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่งท่ี ผูค้วบคุมงาน 

    กองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการงานน ้าพดุนตรีสวนเฉลิมภทัรราชินี มูลค่างาน 7,000,000  

    บาท พ.ศ. 2541 

7. เข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้าท่าจีนหนา้วดัไก่เต้ีย อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีปฎิบติัหนา้ท่ี 

    ต าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการมูลค่างาน 27,321,000 บาท พ.ศ.   

   2542 
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8. เข่ือนป้องกนั ตล่ิงริมแม่น ้าท่าจีนหนา้ท่ีวา่การอ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี ปฎิบติัหนา้ท่ี 
    ต าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ มูลค่างาน 1,560,000 บาท พ.ศ. 
    2542 
9. งานเข่ือนป้องกนัตล่ิงริมแม่น ้า นครนายก หนา้วดันางหงษ ์จงัหวดันครนายก ปฎิบติัหนา้ท่ี 

    ต าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ มูลค่างาน 12,619,000 บาท พ.ศ. 

    2543 

10. งานเข่ือนป้องกนั ตล่ิงริมแม่น ้าเจา้พระยา หนา้ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร อ าเภอบางไทรจงัหวดั 

      พระนครศรีอยธุยา ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่งท่ี ผูค้วบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิ 

      การ มูลค่างาน 14,450,000 บาท   พ.ศ. 2544 

11. อาคารแสดงสินคา้ศิลปะหตัถอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและอาคารตลาดศิลปาชีพบางไทร  

      ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง ผู ้

      ควบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ มูลค่างาน 632,700,000 บาท พ.ศ. 2544  

12. ร้านคา้ในงานกาชาดประจ าปี 2545 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่งท่ี ผู ้

      ควบคุมงานกองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ พ.ศ. 2545 

13. พระท่ีนัง่อมัพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง ผูค้วบคุมงานกอง 

      ควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการ งานโครงการปรับปรุงพระท่ีนัง่  พ.ศ. 2545 มูลค่างาน 

     165,000,000 บาท พ.ศ.  2546 

14. องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าทราย จงัหวดัสมุทรสาคร ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง นายช่างโยธา  

      ควบคุมงานออกแบบ ประมาณราคาประจ า มูลค่างาน 50,000,000 บาท พ.ศ. 2547-2548 

15. เทศบาลต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง นายช่าง 

     โยธาควบคุมงานออกแบบ ประมาณราคาประจ า มูลค่างาน 45,000,000 บาท พ.ศ. 2548-2551 

16. เทศบาลต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ ปฎิบติัหนา้ท่ี ต  าแหน่ง     

      ต าแหน่ง นกับริหารงานช่าง(หวัหนา้ฝ่ายโยธา) ควบคุมงานโยธา ออกแบบ ประมาณราคา 

      ประจ า มูลค่างาน 65,000,000 บาท พ.ศ.  2554 -30 มิถุนายน 2563 
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 พ.ศ. 2540 จนถึง ปี พ.ศ.2563 ท างานต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายการโยธา (ระดบันกับริหารงาน

ช่าง) ปฏิบติัหน้าท่ี  เก่ียวกบั การออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และการบ ารุงรักษางาน

ทางดา้นช่างโยธา ให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบเก่ียวกบังานสะพาน ท่อระบายน ้ าถนน ปฏิบติังาน

ด้านส ารวจเพื่อการก่อสร้างส ารวจทดสอบวสัดุ ค  านวณแบบด้านช่างโยธาควบคุมดูแลระบบ

สาธารณูปโภคและงานซ่อมบ ารุง  ท่ี เทศบาลต าบลบางเสาธง อ า เภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั ท างานต าแหน่งผูอ้  านวยการกองช่าง (ระดบันกั

บริหารงานช่าง) ปฏิบติัหน้าท่ี เก่ียวกบัการวางแผนบริหารจดัการ จดัระบบงาน อ านวยการสั่ง

ราชการมอบหมายก ากับ  แนะน า ตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของ

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบซ่ึงลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษและ

ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
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