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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 ในอดีตก่อนที่จะมีการจัดท าบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้
มีการน าบทสมบูรณ์รายการวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ที่ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปีละประมาณ 45 เรื่อง น ามาเรียบเรียงเนื้อหาจาก
บทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงให้เป็นเนื้อหาบทความ เพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นเนื้อหา
ย้อนหลังประมาณ 3 – 4 ปี ก่อนที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในช่วงแรกของการเผยแพร่
บทความจะเป็นเนื้อหาที่ได้จากบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเนื้อหา
ส่วนมากได้จากบทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ซึ่งวิทยากรส่วนมากเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 จากนั้นได้มีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งท่ีเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช หรือบุคคลภายนอก สามารถส่งบทความเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตได้ โดยทุกต้นเดือนจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนในร่วมกันส่งบทความเชิง
ปกิณกะเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และจะสรุปจ านวนผู้ส่งบทความทุกสิ้นเดือน เพ่ือส่งให้
บรรณาธิการจ านวน 3 ท่าน ได้อ่านพิจารณาคัดเลือก เพ่ือน าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของเดือน
ถัดไป อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง ปีละอย่างน้อย 60 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นสาระบันเทิง 2. เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้มีช่องทางในการแสดงความสามารถในการเขียน
บทความ 3. เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สาระส าคัญของบทความเชิงปกิณกะที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษา
ต่อเนื่องน าออกแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะไม่ใช่บทความวิชาการโดยตรง แต่จะเป็นบทความทั่วไปที่
ให้ความรู้ ความคิดควบคู่กับความเพลิดเพลิน แนวความคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ บอกเล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก าลังสนใจหรือเป็นปัญหา หรือเรื่องราวที่สังคมก าลังถกเถียง
กัน เป็นต้น ซึ่งฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดกรอบการเขียนเนื้อหา
บทความเชิงปกิณกะส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกไว้ 4 กลุ่มเนื้อหาด้วยกัน ดังนี้   1. กลุ่มพัฒนา
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คุณภาพชีวิต 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 3. กลุ่มบริหารงาน/บริหารคน และ4. กลุ่มส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
 เนื้อหาบทความเชิงปกิณกะเผยที่น าออกแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล  ส านักการศึกษาต่อเนื่องนั้นได้มาจาก 2 แหล่ง คือ เนื้อหาบทความที่ได้จากผู้สนใจทั่วไปส่ง
เข้ามาร่วมกิจกรรมพิจารณาซึ่งต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะบรรณาธิการสามท่ านก่อนน า
ออกเผยแพร่ และเนื้อหาบทความอีกแหล่งหนึ่งที่ได้จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากบทสมบูรณ์รายการ
วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดท าเพ่ือน าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 นั้น บทความดังกล่าว
ยังไม่มีการจัดจ าแนกแบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการ
ค้นหา การเข้าถึงเนื้อหาบทความเชิงปกิณกะ ดังกล่าว 
 จากเหตุผลข้างต้นนี้ นักวิจัยจึงเห็นควรด าเนินการท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์
บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  ส านักการศึกษา-
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้จ านวน กลุ่มเนื้อหา เนื้อหาโดยสรุป วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
บทความ เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา เข้าถึงเนื้อหาบทความได้รวดเร็วและแม่นย ายิ่งขึ้นต่อไป 
      รายงานการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น า
ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  2) จัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่
น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 3) สังเคราะห์เนื้อหากลุ่ม
บทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการ
วิจัย คือ บทความเชิงปกิณกะของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ที่น าออก
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ านวน 474 เรื่อง ใช้ทั้งหมด ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยาย เน้นความถ่ี (Frequence) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์จากบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งปี 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 
สรุปได้ดังนี้ 
 1.  จากการส ารวจได้จ านวนเรื่องบทความท้ังหมด 474  เรื่อง 
 2.  จากการจัดกลุ่มเนื้อหาบทความได้กลุ่มเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม 

 2.1  กลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
      จ านวน  188  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 39.66 
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 2.2  กลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
      จ านวน  57  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 12.03 

 2.3  กลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน   
      จ านวน  72  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15.19 

 2.4  กลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
      จ านวน  157  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 33.12 

 3.  จากการสังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความ จ านวนทั้งหมด 474 เรื่องนั้น ได้วัตถุประสงค์ 
เนื้อหาโดยสรุป และประโยชน์ที่ได้รับของบทความท้ังหมด เพ่ือประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามาอ่าน
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และน าไปเป็นฐานข้อมูลของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลต่อไป 
 

ข้อค้นพบที่ส ำคัญ 
 1. จากการส ารวจได้จ านวนเรื่องบทความทั้งหมด 474 เรื่อง เนื่องจากช่วงแรกของการ
ด าเนินการจัดท าบทความออกอินเทอร์เน็ตของปี 2549 ได้มีการก าหนดให้ออกเผยแพร่บทความทาง
อินเทอร์เน็ต 2 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 5 เรื่องเป็นอย่างน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2549 จึงท าให้มีบทความออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2549 จ านวน 4 ครั้ง รวม 
21 บทความ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดจ านวนบทความที่น าเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตให้แต่ละปีจะต้องมีบทความอย่างน้อย 60 เรื่อง ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเฉลี่ยเดือน
ละ 5 เรื่อง ประกอบกับในบางเดือนมีบทความที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของบรรณาธิการได้
มากกว่า 5 เรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวนบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละปี
มีจ านวนแตกต่างกัน ดังนี้  ปี พ.ศ. 2550 มีบทความ จ านวน 64 เรื่อง ปี พ.ศ. 2551 มีบทความ 
จ านวน 60 เรื่อง ปี พ.ศ. 2552 มีบทความ จ านวน 60 เรื่อง ปี พ.ศ. 2553 มีบทความ จ านวน 75 
เรื่อง ปี พ.ศ. 2554 มีบทความ จ านวน 61 เรื่อง ปี พ.ศ. 2555 มีบทความ จ านวน 60 เรื่อง ปี พ.ศ. 
2556 มีบทความ จ านวน 73 เรื่อง 

 2. จากการจัดกลุ่มเนื้อหาบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่อินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องนั้น พบว่าจ านวนเรื่องบทความที่แบ่งตามกลุ่มเนื้อหา 4 กลุ่ม มีความ
มากน้อยไม่สมดุลกัน อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความเพ่ือรับการ
คัดเลือกน าขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือนนั้น มิได้มีการก าหนดกลุ่มเนื้อหาจ าเพาะกลุ่ม 
แต่เป็นการเปิดกว้างในการเขียนเนื้อหาบทความให้อยู่ภายใน 4 กลุ่มที่ก าหนด คือ กลุ่มเนื้อหาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  กลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน   
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และกลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จึงเป็นสาเหตุท าให้ได้จ านวนบทความของ
แต่ละกลุ่มเนื้อหามีความมากน้อยแตกต่างกัน 

 อีกทั้ง จากการที่มีผู้ส่งบทความกลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจ านวนบทความ
มากเป็นอันดับ 1 (188 เรื่อง) เนื่องจากกลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการให้ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งด้านพัฒนาร่างกาย จิตใจ หรือ
สติปัญญา ประกอบกับผู้ส่งบทความกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายอาชีพ แต่มีความ
สนใจในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ส่งบทความ จึงท าให้มีจ านวนบทความกลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยพบว่าบทความ ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต ประเด็นเนื้อหา
เน้นทางกาย เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกินเพ่ือสุขภาพ พืชผักผลไม้
เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ บุหรี่ ควันธูป บิ๊กอาย 
โบท๊อกซ์ น้ าอัดลมที่มีผลต่อสุขภาพ   

 ส าหรับบทความกลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว มีจ านวนบทความ
รองลงมาเป็นอันดับสอง (157 เรื่อง) เนื่องจากบทความกลุ่มนี้ผู้ส่งบทความเป็นผู้มีความสนใจในเรื่อง
ของศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ หรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเป็นผู้ส่งบทความ โดยพบว่าบทความ ด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/  
กำรท่องเที่ยว ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเสียงเพลงกล่อมลูกภาคต่างๆ ประเพณี
ส าคัญของแต่ละภาค สถานที่ส าคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วัด โบราณสถาน พิธีกรรมของภาคต่างๆ 
ผ้าไหม ตุง เรือกอและ หุ่นกระบอกจิ๋ว มโนราห์ สถาปัตยกรรมไทยในต่างแดน 

 ส าหรับบทความกลุ่ม เนื้ อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน และกลุ่ ม เนื้ อหาด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีจ านวนบทความน้อยกว่า 2 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นกลุ่ม
บทความที่มีเนื้อหาเฉพาะทาง ซึ่งผู้ส่งบทความส่วนมากเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้โดยตรง โดย
บทความกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน ส่วนมากเจ้าของบทความมักเป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็น
ระดับหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือบริหารคน หรือเป็นผู้ที่มี
ความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นผู้ส่งบทความเข้าร่วมเพ่ือพิจารณา จึงเป็นสาเหตุให้
กลุ่มบทความเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน และกลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีจ านวน
บทความที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มเนื้อหาด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว โดยพบว่าบทความ ด้ำนบริหำรงำน/บริหำรคน ประเด็นเนื้อหา
เน้นด้านบริหารงานเกี่ยวกับสูตรส าเร็จการพัฒนาองค์การ การบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่ หลักธรรม
กับการบริหารจัดการ จิตวิทยาในการบริหารงาน  ยอดผู้น ายุคใหม่  การบริหารงานในองค์กรต่างๆ 
ระบบไคเซ็น บริหารงานอย่างไรได้ใจลูกน้อง การเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน  และด้ำน
วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงาน
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ด้านการออกแบบ ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการถ่ายภาพ  อีเทรนนิ่ง การสืบค้นข้อมูลด้วย Search 
Engine อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องมือช่วยงานด้านต่างๆ เช่น เครื่องก าจัดควันตะกั่ว 
เครื่องนับฟ้าผ่า การเพาะถั่ว การเพาะเห็ด เครื่องย่อยหลอดไฟ เครื่องนับเม็ดยา เครื่องดักไขมัน เครื่อง
อ่านหนังสือ รถยนต์ หุ่นยนต์   
 3. ผู้อ่านสามารถน าความรู้ของแต่ละบทความไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
หรือผู้ อ่ืนได้ ทั้งในเรื่องการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง หรือบุคคลใกล้ชิด ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน อีกทั้งบทความแต่ละกลุ่มมีการให้
ความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านท าให้ผู้อ่านบทความมีความรู้ที่กว้างขึ้น ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และในบางบทความยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวให้
ดูแลทั้งตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคม หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้วย 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มเนื้อหาบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
กลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว มีจ านวนบทความใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มเนื้อหา
ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคนมีจ านวนบทความน้อย ดังนั้น
จึงเห็นสมควรมีประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมพิจารณาในกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/
บริหารคน และด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีให้มากขึ้น และควรมีการก าหนดประเด็นเนื้อหาของทั้ง 4 
กลุ่มให้ชัดเจน เนื่องจากจ านวนผู้ส่งบทความแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างของประเด็นเนื้อหา
ค่อนข้างมาก  จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์การส่งบทความในแต่ละเดือนให้มีความชัดเจนและแตกต่าง
กัน เพ่ือให้ได้บทความที่มีความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนเรื่องใน
ประเด็นเนื้อหาของบทความแต่ละกลุ่มที่มีจ านวนน้อยให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น ประเด็นเนื้อหาทาง
สติปัญญา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน ของกลุ่มบริหารงาน/บริหารคน และประเด็นเนื้อหาด้าน
การท่องเที่ยว ของกลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว เป็นต้น 
 2.  การวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ท าให้ได้จ านวนเรื่องบทความ
ทั้งหมด กลุ่มเนื้อหาของบทความที่ชัดเจน เนื้อหาบทความโดยสรุป วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากบทความ ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  โดยจะน าไป
จัดท าฐานข้อมูลของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องต่อไป และผู้อ่านบทความ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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 3.  การท าวิจัยจากงานประจ า (R2R)  แบบเชิงสังเคราะห์นั้น ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของงาน
ประจ าที่ท าอยู่ให้เป็นระบบสืบค้นง่าย ได้แก่ การเก็บข้อมูลลงใน CD DVD หรือ External Harddisk 
พร้อมก าหนดรหัสของกลุ่มข้อมูลพิมพ์เป็นเอกสารเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล และควรมีการศึกษารูปแบบการ
จัดพิมพ์รายงาน ระเบียบและวิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์ให้เข้าใจก่อนลงมือท าการวิจัย เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการจัดท าและพิมพ์รายงานการวิจัย 
 4.  จากข้อมูลผลการวิจัยในครั้งนี้ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาต่อยอดการวิจัยใน
ครั้งต่อไป โดยการน าข้อมูลผลการวิจัยออกเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตช่องทางที่ฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องดูแลรับผิดชอบต่อไป ในหัวข้อเรื่องการศึกษาพฤติกรรม ความพึง
พอใจและปัญหาของผู้เข้าใช้บริการโครงการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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ชื่อเรื่อง   การสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
  ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ชื่อผู้วิจัย   นายชัยณรงค์  นพศิริ 
ปีท่ีแล้วเสร็จ   2559 
 

บทคัดย่อ 
 
      การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น าออก
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  2) จัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น า
ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 3) สังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความ
เชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายเน้นความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบส ารวจ แบบ
จัดกลุ่ม แบบสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความ ซึ่งประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความเชิง
ปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่างใช้ทั้งหมด
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ 1) ส ารวจจ านวนบทความ ใช้แบบส ารวจจ านวนบทความ  2) จัดกลุ่ม
เนื้อหาบทความ ใช้แบบจัดกลุ่มบทความ  3) การสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความ ใช้แบบสังเคราะห์คัดย่อ
กลุ่มบทความ เพ่ือให้ได้เนื้อหาโดยสรุป วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ  
 ผลการวิจัยพบว่าจากการส ารวจได้จ านวนบทความทั้งหมด 474  เรื่อง โดยปี พ.ศ. 2549 
จ านวน 21 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2550 จ านวน 64 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 60 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 
60 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 75 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2554  จ านวน 61 เรื่อง  ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 60 
เรื่อง  ปี พ.ศ. 2556  จ านวน 73 เรื่อง  และจัดกลุ่มจ านวนบทความได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเนื้อหาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 188 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.66 กลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  
จ านวน 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.03 กลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 72 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 15.19  กลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จ านวน 157 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 33.12  จากข้างต้นพบว่าจ านวนเรื่องบทความที่แบ่งตามกลุ่มเนื้อหา 4 กลุ่ม มีความมากน้อย
ไม่สมดุลกัน จึงควรมีประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมพิจารณา โดยมีการก าหนดประเด็น
เนื้อหาของทั้ง 4 กลุ่มให้ชัดเจน และมีการก าหนดเกณฑ์การส่งบทความในแต่ละเดือนให้มีความ
ชัดเจนและแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้บทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน 
 
ค ำส ำคัญ : การสังเคราะห์บทความ บทความเชิงปกิณกะ การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were (1) to survey miscellaneous articles disseminated via the 
Internet during the years 2006 – 2013; (2) to categorize into groups the miscellaneous articles disseminated 
via the Internet during the years 2006 – 2013; and (3) to synthesize the contents of the grouped 
miscellaneous articles disseminated via the Internet during the years 2006 – 2013. 
 This research was a data synthesis research with the use of descriptive statistics of frequency and 
percentage.  The employed data collecting instruments were a survey form, a group categorization form, a 
synthesis form for abstracts of the grouped articles.  The target population of this research comprised all 
miscellaneous articles disseminated via the Internet during the years 2006 – 2013.  Data were collected 
from all articles in the population with the following steps: (1) surveying the total number of articles with 
the use of the survey form; (2) categorizing the surveyed articles into groups with the use of the group 
categorization form; and (3) synthesizing the abstract contents of the grouped articles with the use of the 
synthesis form for abstracts of the grouped articles in order to obtain the conclusions on contents, 
objectives and benefits of the articles. 
 Research findings showed that the total number of 474 articles were disseminated via the Internet 
during the period.  They were broken down into 21 articles in 2006, 64 articles in 2007, 60 articles in 2008, 
60 articles in 2009, 75 articles in 2010, 61 articles in 2011, 60 articles in 2012, and 73 articles in 2013.  The 
articles were subsequently categorized into four groups as follows: the group with contents on life quality 
development comprising 188 articles or 39.66 percent, the group with contents on science and technology 
comprising 57 articles or 12.03 percent, the group with contents on work/personnel administration 
comprising 72 articles or 15.19 percent, and the group with contents on arts, culture and tourism promotion 
comprising 157 articles or 33.12 percent.  From the above-mentioned statistics, it could be seen that the 
numbers of articles in the four groups were not equitable.  Therefore, there should be public relations 
campaigns to invite people to submit their articles for consideration, with clear guidelines for content issues 
of the four groups, and with determination of clear and different criteria for submission of articles in each 
month in order to obtain the equitable numbers of articles in each of the four content groups. 
 
Keywords:   Synthesis of articles, Miscellaneous articles, Dissemination via the Internet 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ในอดีตก่อนที่จะมีการจัดท าบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้
มีการน าบทสมบูรณ์รายการวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ที่ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปีละประมาณ 45 เรื่อง น ามาเรียบเรียงเนื้อหาจาก
บทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงให้เป็นเนื้อหาบทความ เพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นเนื้อหา
ย้อนหลังประมาณ 3 – 4 ปี ก่อนที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในช่วงแรกของการเผยแพร่
บทความจะเป็นเนื้อหาที่ได้จากบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเนื้อหา
ส่วนมากได้จากบทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ซึ่งวิทยากรส่วนมากเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 จากนั้นได้มีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่ วไปทั้ งที่ เป็นบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช หรือบุคคลภายนอก สามารถส่งบทความเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยทุกต้นเดือนจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนในร่วมกันส่ง
บทความเชิงปกิณกะเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และจะสรุปจ านวนผู้ส่งบทความทุกสิ้นเดือน เพ่ือ
ส่งให้บรรณาธิการจ านวน 3 ท่าน ได้อ่านพิจารณาคัดเลือก เพ่ือน าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของ
เดือนถัดไป อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง ปีละอย่างน้อย 60 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นสาระบันเทิง 2. เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ได้มีช่องทางในการแสดงความสามารถใน
การเขียนบทความ 3. เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของ มสธ. 
 สาระส าคัญของบทความเชิงปกิณกะที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษา
ต่อเนื่องน าออกแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะไม่ใช่บทความวิชาการโดยตรง แต่จะเป็นบทความทั่วไปที่
ให้ความรู้ ความคิดควบคู่กับความเพลิดเพลิน แนวความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ บอกเล่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก าลังสนใจหรือเป็นปัญหา หรือเรื่องราวที่สังคมก าลังถกเถียง
กัน เป็นต้น ซึ่งฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดกรอบการเขียนเนื้อหา
บทความเชิงปกิณกะส่งเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกไว้ 4 กลุ่มเนื้อหาด้วยกัน ดังนี้ 
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 1. กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 3. กลุ่มบริหารงาน/บริหาร
คน และ4. กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
 เนื้อหาบทความเชิงปกิณกะเผยที่น าออกแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล  ส านักการศึกษาต่อเนื่องนั้นได้มาจาก 2 แหล่ง คือ เนื้อหาบทความที่ได้จากผู้สนใจทั่วไปส่ง
เข้ามาร่วมกิจกรรมพิจารณาซึ่งต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะบรรณาธิการสามท่านก่อนน า
ออกเผยแพร่ และเนื้อหาบทความอีกแหล่งหนึ่งที่ได้จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากบทสมบูรณ์รายการ
วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดท าเพ่ือน าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 นั้น บทความ
ดังกล่าวยังไม่มีการจัดจ าแนกแบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นปัญหา
ต่อการค้นหา การเข้าถึงเนื้อหาบทความเชิงปกิณกะ ดังกล่าว 
 การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ จัดกลุ่ม และสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะ
ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 ให้ ได้เนื้อหาโดยสรุป 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับจากบทความ และได้บทความเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน สะดวกต่อการ
ค้นหา เข้าถึงเนื้อหาบทความเชิงปกิณกะได้รวดเร็วและแม่นย ายิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
      2.1 เพ่ือส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 
      2.2 เพ่ือจัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 
 2.3 เพ่ือสังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้ คือ ประชากรในการวิจัย คือ บทความ
เชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  กลุ่มตัวอย่าง ใช้
ทั้งหมด 
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4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 “บทควำมเชิงปกิณกะ” หมายความว่า งานเขียนเชิงปกิณกะที่ให้ความรู้ ความคิดทั่วไป
ควบคู่กับความเพลิดเพลิน แนวความคิดที่แปลกใหม่ น่าสนใจ บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก าลังสนใจหรือเป็นปัญหา เรื่องราวที่สังคมก าลังถกเถียงกัน ไม่เจาะจงจ าเพาะ
บทความวิชาการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยตรง ที่บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเขียน
เสนอให้คณะบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และเนื้อหางานเขียนที่ได้
จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากบทสมบูรณ์รายการวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ซ่ึงแบ่งกลุ่มเนื้อหำบทควำมได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 2) กลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
 3) กลุ่มบริหารงาน/บริหารคน   
 4) กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
 กำรส ังเครำะห ์บทควำม  หมายถ ึง เทคน ิคว ิธ ีการว ิจ ัยตามระเบ ียบว ิธ ีการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี่นำบทความจากหลายๆ บทความมาศ ึกษาว ิเคราะห ์ด ้วยว ิธีการ ทางสถ ิติหร ือว ิธีการ
วิเคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงค ุณภาพและนำเสนอข ้อสร ุปอย ่างม ีระบบ ทำให ้ได ้คำตอบ วัตถุประสงค์ เนื้อหา
โดยสรุป และประโยชน์ที่ได้รับ ซ ึ่งม ีล ักษณะท ี่กว ้างขวางและล ึกซ ึ้งย ิ่งข ึ้น โดยการส ังเคราะห ์จัดกลุ่ม
บทความม ีข ้อตกลงเบ ื้องต ้นท ี่ส  าค ัญ ค ือ กลุ่มบทความท ี่น ามาส ังเคราะห ์แต ่ละเร ื่องให ้ข ้อค ้นพบแต ่ละ
ม ุมของปรากฏการณ ์ท ี่ ผู้เขียนต ้องการน าเสนอ และเม ื่อนำกลุ่มบทความมาส ังเคราะห ์รวมก ัน ผลการ
ส ังเคราะห ์ท ี่ได ้ร ับจะม ีความกว ้างขวาง และล ุ่มล ึกมากกว ่าท ี่จะได ้ร ับจากบทความแต ่ละเร ื่อง 

 การส ังเคราะห ์จัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะ มีจุดม ุ่งหมายเพ ื่อส ารวจ จัดแบ่งกลุ่ม และ
สังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความ เพ ื่อให ้ได ้ข ้อความร ู ้ในเช ิงสร ุปผลบทความท ี่ม ีอย ู ่กระจ ัดกระจาย ให ้ม ี
ความช ัดเจนและได ้ข ้อย ุต ิย ิ่งข ึ้น จากเนื้อหาบทความของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ท ี่ออกเผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ตมาอย ่างต ่อเน ื่อง  ทำให ้สามารถนำผลการว ิจ ัยไปใช้ ประโยชน ์ได ้สอดคล ้องก ับ
ชีวิตประจ าวัน เพ ื่อให ้เก ิดผลงานทางว ิชาการท ี่ม ีค ุณค ่าและสามารถนำความร ู ้ไปต ่อยอดได้ 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
      5.1 ได้จ านวนเรื่องบทความทั้งหมดที่น าออกเผยแพร่อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
ถึงปี พ.ศ. 2556 เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลต่อไป 
      5.2 ได้กลุ่มเนื้อหาของบทความท่ีชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
      5.3 ได้เนื้อหาบทความโดยสรุป วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากบทความ เพ่ือ
ประโยชน์กบัผู้สนใจทั่วไป และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 บทความเป็นงานเขียนที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระด้วยภาษาท่ีเป็น ร้อยแก้ว ใช้ส านวน
โวหาร และลีลาการเขียนที่ชวนอ่าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เหตุการณ์ เรื่องราว 
ฯลฯ และความคิดเห็นในสาระเนื้อหาที่น าเสนอ โดยการอธิบายขยายความ การสนับสนุน การโต้แย้ง 
การแสดงเหตุผล ตัวอย่าง ฯลฯ นอกจากได้รับความรู้แล้ว ผู้อ่านจะได้รับแนวความคิดที่แปลกใหม่ 
น่าสนใจ เพราะเรื่องราวที่น าเสนอเป็นความรู้ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง แสดงหลักฐานที่
เชื่อถือได้ หรือบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เนื้อหาที่เลือกมาเขียนบทความเป็นเรื่องที่คน
ทั่วไปก าลังสนใจหรือเป็นปัญหา หรือเรื่องราวที่สังคมก าลังถกเถียงกัน โดยในการวิจัยครั้งนี้จะ
น าเสนอประเด็นที่ทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 58)  

 
1. หลักการในการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ต 
2. การเขียนบทความวิชาการ 
 2.1 ความหมายของบทความวิชาการ 
 2.2 ลักษณะ องค์ประกอบบทความวิชาการ 
 2.3 ประเภทของบทความวิชาการ 

3. การเขียนบทความเชิงปกิณกะ 
 3.1 ความหมายของบทความเชิงปกิณกะ 
 3.2 ลักษณะ องค์ประกอบบทความเชิงปกิณกะ 
 3.3 ประเภทของบทความเชิงปกิณกะ 

4. โครงสร้างการบริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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1. หลักการในการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ต  
  
 ในอดีตก่อนที่จะมีการจัดท าบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้
มีการน าบทสมบูรณ์รายการวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ที่ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ย้อนหลังปีละประมาณ 45 เรื่อง น ามาเรียบเรียงเนื้อหาจาก
บทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงให้เป็นเนื้อหาบทความ เพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นเนื้อหา
ย้อนหลังประมาณ 3 – 4 ปี ก่อนที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในช่วงแรกของการเผยแพร่
บทความจะเป็นเนื้อหาที่ได้จากบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเนื้อหา
ส่วนมากได้จากบทสมบูรณ์วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ซึ่งวิทยากรส่วนมากเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 จากนั้นได้มีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งท่ีเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช หรือบุคคลภายนอก สามารถส่งบทความเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตได้ โดยทุกต้นเดือนจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนในร่วมกันส่งบทความเชิง
ปกิณกะเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และจะสรุปจ านวนผู้ส่งบทความทุกสิ้นเดือน เพ่ือส่งให้
บรรณาธิการจ านวน 3 ท่าน ได้อ่านพิจารณาคัดเลือก เพ่ือน าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของเดือน
ถัดไป อย่างน้อยเดือนละ 5 เรื่อง ปีละอย่างน้อย 60 เรื่อง   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นหลักในการน าบทความ เชิงปกิณกะขึ้นเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 

2. การเขียนบทความวิชาการ 
 
 มีเนื้อหา เรื่องราวที่เสนอสาระความรู้และทรรศนะทางวิชาการ โดยการตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสมาคมทางวิชาชีพสถาบันทางการศึกษา หรือที่มี
บทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งที่หน่วยงานที่ตีพิมพ์บทความจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
การเลือกตีพิมพ์บทความจะตอบสนองความต้องของผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เฉพาะวิชาชีพ และสาขาวิชา
การต่างๆ ดังนั้นผู้เขียนบทความจึงต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์รวมทั้งข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไป
ตีพิมพ์ และกลุ่มผู้อ่าน สมาชิก วารสาร เพ่ือจะได้เป็นสนาม ส าหรับฝึกฝนการเขียนบทความให้
เหมาะสมกับวารสารฉบับนั้นๆ ด้วย (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 60) 
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 2.1 ความหมายของบทความวิชาการ 
 บทความวิชาการ  คือ งานเขียนหรือข้อเสนอความรู้ หรือแนวคิดทางวิชาการใหม่ๆ อัน
เป็นผลการศึกษาค้นคว้า การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
แวดวงวิชาการ อันก่อให้เกิดการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนที่จะน าไป
รวบรวมเรียบเรียงเป็นต ารา หรือวางกฎเกณฑ์ให้เป็นหลักวิชาต่อไป (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 60) 
 2.2 ลักษณะ องค์ประกอบบทความวิชาการ 
 บทความวิชาการในสาขาต่างๆ มีลักษณะส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ 
3 ประการ ดังนี้ 
    2.2.1 เพื่อเสนอความคิดใหม่ๆ 
    2.2.2 เพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้า หรือการค้นพบใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัย 
    2.2.3 เพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ 
 วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความมีส่วนในการก าหนดเนื้อหาทางวิชาการ และในการ
ก าหนดเนื้อหาทางวิชาการ และในศาสตร์ต่างๆ ที่ผู้ เขียนมีความรู้ ความสนใจ และต้องการเผยแพร่
แก่ผู้อ่าน น ามาเขียนในรูปแบบการเขียนซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา และ
ส่วนท้าย 
    1) ส่วนน ำ บทความวิชาการมีส่วนน าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอันดับแรก 
ก่อนการเสนอเนื้อหา ได้แก่ ชื่อเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน และบทคัดย่อหรือสาระสังเขป (บาง
บทความไม่มี) 
             (1) ชื่อเรื่อง อาจจะก าหนดเป็นค า วลี หรือประโยค ซึ่งมีความหมายที่ท า
ให้เห็นสาระส าคัญของบทความวิชาการ และมีส่วนในการตัดสินใจอ่าน หรือไม่อ่านบทความ 
    (2) ข้อควำมเกี่ยวกับผู้เขียน  มักตีพิมพ์เป็นเชิงอรรถตอนล่างของหน้าแรก 
บอกชื่อผู้เขียน และผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) แสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้เขียน อาทิ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
     (3) บทคัดย่อหรือสำระสังเขป  เป็นข้อความที่เขียนขึ้นใหม่แยกต่างหาก
จากเนื้อหา โดยสรุปเนื้อหาสาระของบทความทั้งหมดโดยสังเขป ไม่มีการตีความหรือวิจารณ์เพ่ิมเติม
บทคัดย่อหรือสาระสังเขปเป็นส่วนที่ท าให้ผู้อ่านทราบขอบเขตเนื้อหาของบทความ ท าให้ผู้อ่านสนใจ 
และถ้าเห็นว่าตรงตามความต้องการก็จะอ่านเนื้อหาของบทความอย่างละเอียดต่อไป 
        2) ส่วนเนื้อหำ ประกอบด้วย ความน าหรือเกริ่นน า เนื้อความ และบทสรุป 
     (1) ค ำน ำหรือเกริ่นน ำ  มีวิธีการเขียนหลายแบบ เช่น กล่าวถึงที่มาของ
เรื่อง หรือความเป็นมาของประเด็น หรือปัญหาที่น ามาเขียน บางเรื่องเกริ่นน าโดยบอกถึงจุดมุ่งหมาย
ของการเขียนบทความ บางเรื่องกล่าวถึงสิ่งที่ผู้อ่านคุ้นเคย หรือมีความรู้อยู่แล้ว น ามาเชื่อมโยงไปสู่
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เนื้อหาความรู้ที่จะกล่าวต่อไปในส่วนเนื้อหา อาจจะกล่าวอ้างถึงความคิดเห็นการยกข้อความ หรืองาน
ของนักวิชาการคนอ่ืนที่ยอมรับกันทั่วไป ฯลฯ  ส่วนของความน ามักจะมีความยาวประมาณ 1 ย่อหน้า 
หากยังกล่าวไม่จบความก็เขียนเป็นย่อหน้าใหม่อีก 1 ย่อหน้า ความน าควรเป็นข้อความที่เร้าความ
สนใจ หรือปูพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป 
    (2) เนื้อควำม  เป็นเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนวางแผนจะเขียนเพราะเห็นว่ามี
ความส าคัญ จึงน าเสนอเป็นรายละเอียดในประเด็นหรือปัญหาต่างๆ มักจะแบ่งเป็นตอนหรือหัวข้อ
ตามความเหมาะสม ผู้เขียนจะเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นอย่างครบถ้วนตามที่ผู้เขียนต้องการ มี
ล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักหรือทฤษฎีวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และ
แทรกด้วยความคิดเห็นของผู้เขียน เนื้อความที่เสนอ ข้อค้นพบใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีสาระ
สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ และได้รับความรู้และทรรศนะทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
    (3) บทสรุป  มีแนวการเขียนหลากหลาย เช่น อาจเขียนสรุปสาระของ
เนื้อความ โดยให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับสาระที่น าเสนอ หรืออ้างค าประพันธ์ 
ส านวน ค าพังเพย กวีนิพนธ์ ฯลฯ บทสรุปเป็นส่วนที่ควรเขียนอย่างกระชับ เข้าใจง่าย ผู้อ่านที่ไม่มี
เวลาอ่านโดยละเอียดสามารถอ่านเฉพาะบทสรุป และท าความเข้าใจแนวความคิดของบทความได้ใน
เวลาอันจ ากัด 
    3) ส่วนท้ำย  ประกอบด้วย เชิงอรรถ และบรรณานุกรม 
    (1) กำรเขียนเชิงอรรถ  เขียนได้ 2 ต าแหน่ง คือ เขียนเชิงอรรถในต าแหน่ง
ตอนล่างของหน้าที่อ้างอิง กับเชิงอรรถที่น ามาเขียนรวมทุกเชิงอรรถในตอนท้ายของบทความ การ
เลือกใช้แบบใดขึ้นอยู่กับความถนัดและการเลือกใช้ของผู้เขียนแต่ละคน 
    (2) กำรเขียนบรรณำนุกรม  เป็นการเขียนรายการและชื่อของสิ่งตีพิมพ์ 
หรือแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่น ามาอ้างอิง หรือใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในการ
เขียนเนื้อหาบทความวิชาการเรื่องนั้น  
  นอกจากนี้บทความบางเรื่อง อาจมีภาคผนวกเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเนื้อความ แต่ควรมี
ความยาวไม่มากนัก และผู้เขียนพิจารณาแล้วว่าเป็นเนื้ อหาส่วนเสริมที่ท าให้สาระของบทความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น บทความวิชาการบางเรื่องอาจจะรวบรวมตารางหรือแผนภูมิมารวมอยู่ในภาคผนวก  
(ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 79-81) 
 2.3 ประเภทของบทความวิชาการ 
 บทความวิชาการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ บทความวิชาการทั่วไป บทความปริทัศน์ 
และบทความวิจัย 
    2.3.1 บทความวิชาการทั่วไป  เป็นบทความที่เขียนแสดงความรู้และประสบการณ์
ของผู้เขียน ซึ่งได้จากการอ่าน การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ โดยน าข้อมูลมาแสดงการวิเคราะห์และ
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เลือกสรรส าคัญเพียงประเด็นเดียวมาเขียน วิธีการน าเสนอเนื้อหามีหลายแบบ เช่น การรวบรวม
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ การวิจารณ์ การเสนอแนะ ฯลฯ 
    2.3.2 บทความปริทัศน์  เป็นบทความเชิงวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยรวบรวม
ข้อมูลจากงานเขียนต่างๆ ที่มีประเด็นเนื้อหาอย่างเดียวกัน น ามาเขียนวิเคราะห์เปรียบเทียบ วิจารณ์ 
สรุปประเด็นเสนอแนะ ฯลฯ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นที่เสนอได้กระจ่างชัดเจน และเห็นแนวโน้มของ
สาขาวิชานั้น นอกจากนี้ยังได้เห็นตัวอย่างของการศึกษาวิจัยในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถน าไปเป็น
แนวการศึกษาวิจัยต่อไป 
    2.3.3 บทความวิจัย  เป็นบทความที่น าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ โดยน า
งานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเขียนอย่างสังเขป แสดงให้เห็นความเป็นมาของการวิจัย ระเบียบวิ ธีการ
ศึกษาวิจัย ผลสรุป และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจทฤษฎีหรือการปฏิบัติทางวิชาการใน
สาขาวิชานั้น นอกจากนี้ยังได้เห็นตัวอย่างของการศึกษาวิจัยในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถน าไปเป็น
แนวการศึกษาวิจัยต่อไป (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 81) 
 

3. การเขียนบทความเชิงปกิณกะ 
 
 3.1 ความหมายของบทความเชิงปกิณกะ 
         บทความ หมายถึง เป็นงานเขียนที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระด้วยภาษาท่ีเป็น ร้อยแก้ว 
ใช้ส านวนโวหาร และลีลาการเขียนที่ชวนอ่าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
เรื่องราว ฯลฯ และความคิดเห็นในสาระเนื้อหาที่น าเสนอ โดยการอธิบายขยายความ การสนับสนุน 
การโต้แย้ง การแสดงเหตุผล ตัวอย่าง ฯลฯ (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 58) 
          ปกิณกะ หมายถึง [ปะกินนะกะ] ว.เรี่ยราย, เบ็ดเตล็ด, กระจาย, ระคนกัน, คละกัน, 
(มักใช้ประกอบหน้าศัพท์ ) เช่น ปกิณกคดี. (ป. ปกิณณก ; ส. ปรกีรณก). (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552, พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2556 หน้า 646) 
           บทความเชิงปกิณกะ หมายความว่า เป็นงานเขียนที่ให้ความรู้ทั่วไป ไม่เจาะจงจ าเพาะ
บทความประเภทใดประเภทหนึ่งโดยตรง สาระส าคัญของบทความเชิงปกิณกะที่ฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องน าออกแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะไม่ใช่บทความวิชาการโดยตรง 
แต่จะเป็นบทความทั่วไปที่ให้ความรู้ ความคิดควบคู่กับความเพลิดเพลิน แนวความคิดที่แปลกใหม่ 
น่าสนใจ บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก าลังสนใจหรือเป็นปัญหา หรือ
เรื่องราวที่สังคมก าลังถกเถียงกัน เป็นต้น 
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 3.2 ลักษณะ องค์ประกอบบทความเชิงปกิณกะ 
 องค์ประกอบของบทความ ประกอบด้วยเนื้อหา ความคิดเห็น และวิธีการเขียน 
 3.2.1 เนื้อหา  เนื้อหาของบทความเป็นสาระเรื่องราว ข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน เป็น
เรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องที่สมมติขึ้นมาเอง และเป็นเนื้อหาที่เขียนจากข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน
ข้อมูลจนผิดความจริง ข้อมูลที่น ามาเขียนมักจะประมวลได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและสิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ หรือสะสมรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เขียน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 การเลือกเนื้อหามาเขียนบทความ อาจพิจารณาจากความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่าน เป็นเรื่อง
ที่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลานั้น หรือพิจารณาจากตัวผู้เขียนเองว่า ต้องการเผยแพร่ความรู้
และถ่ายทอดความคิดเห็นของตน เพ่ือสะท้อนปัญหา และกระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงความส าคัญ
ของสาระที่น าเสนอในบทความ อาจจะน าเรื่องที่แปลกใหม่ ซึ่งไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน มาเสนอใน
บทความ มีบางเรื่องเป็นเรื่องในอดีต เป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ยังไม่มีใครพิจารณา
หรือสังเกตอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทั้งๆ ที่มีประเด็นและแง่มุมที่ควรสนใจ เพราะอาจจะมีผลกระทบ
หรือขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตก็ได้ 
 ดังนั้นเนื้อหาของบทความจึงไม่มีขอบเขตจ ากัด มีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ หลักการส าคัญ คือ ควรเป็นเนื้อหา
เรื่องราวที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคม 
 3.2.2 ความคิดเห็น  การน าเสนอความคิดเห็นในบทความ จะต้องเป็นความคิดเห็นที่
แปลกใหม่ เที่ยงตรง และสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการส ารวจข้อมูล ปัญหา แล้ววิเคราะห์อย่างละเอียดถี่
ถ้วน ความคิดเห็นที่แสดงออกมาในบทความควรจะน่าสนใจ มีสาระ และมีเหตุผล มิใช่แสดงความ
คิดเห็นพ้ืนๆ แบบที่ใครๆ ก็คิดได้ และไม่เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากอคติส่วนตัว แต่ควรสร้างสรรค์ 
และน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 
 การน าเสนอความคิดเห็นในบทความมีลักษณะของการสนับสนุน การโต้แย้งคัดค้าน การ
วิพากษ์วิจารณ์ การให้รายละเอียดเพ่ิมเติม การตั้งประเด็นเป็นข้อสังเกตที่ท าให้ผู้อ่านคิดและตีความ 
ฯลฯ ผู้เขียนจึงต้องพิจารณาค้นหาแง่มุม หรือประเด็นของเนื้อหา เพ่ือให้เหตุผล ตัวอย่าง รายละเอียด
ต่างๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน แปลกใหม่และสมเหตุสมผล ไม่เป็นความคิดเห็น
ที่สับสนวกวน นอกจากนี้ไม่ควรเป็นความคิดเห็นแบบด่วนสรุป หรือตีขลุม ว่าเป็นอย่างท่ีผู้เขียนคิดไว้ 
 3.2.3 วิธีเขียน  บทความที่ดึงดูดความสนใจให้ติดตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบได้นั้น  มี
วิธีการใช้ภาษาที่สละสลวย น่าอ่าน ผู้เขียนมีลีลาการเขียน การใช้ถ้อยค าภาษา และส านวนโวหารที่
ชัดเจน กะทัดรัด และให้ความหมายที่เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามวิธีการเขียนบทความมีหลายวิธี ตาม
เงื่อนไขของท่วงท านองการเขียน (Style) และประเภทของบทความ ซึ่งท าให้วิธีการเขียนบทความ 
แต่ละเรื่องแตกต่างกันไป เช่น บทความวิชาการมีวิธีการเขียนโดยอ้างอิงทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ อย่าง
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สมเหตุสมผล มีการใช้ศัพท์เฉพาะวิชาการนั้นๆ และอธิบายข้อมูลความรู้ต่างๆ ไปตามล าดับ ใช้ภาษา
ง่ายๆ และชัดเจน บทความแสดงความคิดเห็นเน้นการเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลนั้น จะใช้ถ้อยค า
ภาษาที่มีความหมายตรงๆ ไม่เยิ่นเย้อ หรือก ากวม เสนอแง่คิด ข้อสังเกต ข้อแนะน า ฯลฯ ที่สามารถ
สื่อความคิดเห็นได้ชัดเจน และตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ เป็นต้น (ธิดา โมสิกรัตน์, 2548, หน้า 58-59) 
 
 3.3 ประเภทของบทความเชิงปกิณกะ 
      ประเภทบทความเชิงปกิณกะของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทได้ แต่จ าแนกแบ่งออกเป็น
กลุ่มเนื้อหาบทความได้เป็น 4 กลุ่ม ด้วยกันดังนี้ 
  3.3.1 กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.3.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
  3.3.3 กลุ่มบริหารงาน/บริหารคน 
  3.3.4 กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
 

4. โครงสร้างการบริหารของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 
          ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหน่วยงานระดับส านักในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
มีหน่วยงานย่อยในสังกัด  6  ฝ่าย โดยจัดเป็นกลุ่มงาน 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ไม่มุ่งหารายได้มี 2 ฝ่าย และกลุ่มงานบริการรูปแบบพิเศษ มี 3 ฝ่าย และส านักงาน
เลขานุการเป็นหน่วยงานสนับสนุน  ดังนี้ 
 กลุ่มงานสนับสนุน 
 4.1 ส านักงานเลขานุการ  เป็นหน่วยสนับสนุนงานในภาพรวมของส านักเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนงานบริหารของผู้บริหารส านักคือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน  
คือ   
    4.1.1 งานอ านวยการ  รับผิดชอบ งานสารบรรณ  งานยานพาหนะ งานประชุม งาน
พัสดุ งานอาคารสถานที่ ติดต่อประสานงาน งานบริการและอ านวยความสะดวก งานจัดพิมพ์เอกสาร                 
    4.1.2 งานบริหารทั่วไป  หน้าที่ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบ  งานแผนงาน การ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานประเมินผล งาน
บุคคล งานฐานข้อมูล  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานควบคุมภายใน งานควบคุมคุณภาพ งาน
ประชาสัมพันธ์ ประสานงานการเยี่ยมชม งานเชิงรุก งานเชิงพัฒนา และงานพิเศษ 
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 กลุ่มงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ไม่มุ่งหารายได้ 
 4.2 ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  รับผิดชอบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการ
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น วิทยุกระจายเสียง  อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น และการจัด
โครงการสัมฤทธิบัตร  โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยไม่มุ่งปริญญาบัตร  และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 4.3 ฝ่ายอุทยานการศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในอุทยาน
การศึกษา ในลักษณะผสมผสานและประยุกต์วิทยาการที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และนันทนาการเพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ 
 กลุ่มงานบริการรูปแบบพิเศษ 
 4.4 ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  รับผิดชอบในการพัฒนาและ
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม  การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม เสนอข้อก าหนดการรับจัด
ฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าโครงการ  การวิเคราะห์ความต้องการ
การฝึกอบรม การจัดท าหลักสูตร และการประเมินผลการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 4.5 ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม รับผิดชอบในการจัดหา ออกแบบ  
พัฒนา  และผลิตสื่อ  รวมทั้งงานศิลปกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรม  การจัดระบบเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
และให้ค าปรึกษาในการผลิตสื่อการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ 
 4.6 ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมและ
จัดฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์การ
ท างานด้านต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ และให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งส ารวจ จัดกลุ่ม และสังเคราะห์เนื้อหาบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นบทความที่ได้จากผู้สนใจทั่วไปเขียนส่งซึ่งต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
บรรณาธิการสามท่าน และเนื้อหาบทความที่ได้จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากบทสมบูรณ์รายการ
วิทยุกระจายเสียงของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
(ดังแสดงในภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ประชำกร 
 
 ประชากรในการวิจัย คือ บทความเชิงปกิณกะของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  จ านวน 
474 เรื่อง ใช้ทั้งหมด 
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 2.1 แบบส ารวจจ านวนบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
 2.2 แบบจัดกลุ่มจ านวนบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน  
 2.3 แบบสังเคราะหค์ัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน 
 

ภาพที่ 1  ล าดับขั้นตอนการท า

วิจัย 

ส ารวจบทความ ปี 2549 - 2556 

วิจัย 
จัดแบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความ 

วิจัย 
สังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความ 

วิจัย 
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3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.1  ส ำรวจจ ำนวนบทควำม การส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 ส ารวจรวบรวมด้วยการศึกษาจากฐานข้อมูล
บทความ เชิ งปกิณ กะที่ มี อยู่ ในฝ่ ายบ ริการเผยแพร่ท างไกล   ส านั กการศึ กษ าต่ อ เนื่ อ ง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวนทั้งหมด 474 เรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูล ชื่อเรื่อง จ านวน และปี 
พ.ศ. ที่น าบทความออกเผยแพร่อินเทอร์เน็ตลงตารางแบบบันทึกข้อมูลส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่
น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบส ารวจ (ดังข้อ 2.1) 
 3.2  จัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมใน 4 ด้ำน การจัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออก
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 จัดแบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความด้วยการ
น าเอาเนื้อหาข้อมูลบทความที่ได้จากการส ารวจรวบรวมมาอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของ
บทความเพ่ือจ าแนกแบ่งเป็นกลุ่ม พร้อมบันทึกข้อมูล ชื่อเรื่อง จ านวนแบ่งตามกลุ่มบทความและปี 
พ.ศ. ที่น าออกเผยแพร่ ลงตารางแบบบันทึกข้อมูลจัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบจัดกลุ่ม (ดังข้อ 2.2) 
 3.3  สังเครำะห์คัดย่อกลุ่มบทควำมใน 4 ด้ำน สังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความเชิง
ปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตสังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความด้วยการน าเอาเนื้อหา
บทความที่ได้จากการจัดแบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความแล้วมาอ่านและท าความเข้าใจเนื้อหาสาระ สรุปจับ
ประเด็นหลักให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาโดยสรุปและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบทความ 
พร้อมบันทึกข้อมูลลงแบบบันทึกข้อมูลสังเคราะห์บทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต โดยใช้แบบสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความ (ดังข้อ 2.3) 
 

4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิ เคราะห์ข้อมูล ใช้ สถ ิต  ิบรรยาย  เน้นความถี่  (Frequence) และค่าร้อยละ
(Percentage) 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 4.1  ผลการส ารวจจ านวนบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
ตอนที่ 4.2  ผลการจัดกลุ่มจ านวนบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน 
ตอนที่ 4.3  ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

              ใน 4 ด้าน 
 

ตอนที่ 4.1  ผลการส ารวจจ านวนบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

 
 ผลการส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2549 – 
2556  ได้จ านวนบทความทั้งหมด 474 เรื่อง ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.1 มีดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปผลการส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 
  ปี พ.ศ. 2549 - 2556  

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 รวม 
จ านวน 
(เรื่อง) 

21 64 60 60 75 61 60 73 474 

ร้อยละ 4.43 13.50 12.66 12.66 15.82 12.87 12.66 15.40 100.00 

 
 จากการส ารวจได้จ านวนบทความทั้งหมด 474 เรื่อง ซึ่งเห็นได้ว่าช่วงแรกของปี พ.ศ. 
2549  มีจ านวนบทความเพียง 21 เรื่อง เนื่องจากในปี 2549 มีการก าหนดให้มีการเผยแพร่บทความ
ทางอินเทอร์เน็ต 2 เดือน 1 ครั้ง ครั้งละ 5 เรื่องเป็นอย่างน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 สิ้นสุด
เดือนกันยายน 2549 จ านวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดจ านวนบทความที่น าเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตให้แต่ละปีจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 60 เรื่อง ต่อปี ซึ่งเฉลี่ยเดือนละ 5 เรื่อง ประกอบ
กับในบางเดือนมีบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของบรรณาธิการมากกว่า 5 เรื่อง จึงเป็นสาเหตุให้
จ านวนบทความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีจ านวนบทความแตกต่างกัน แต่รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
60 เรื่อง ต่อปี 
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ตอนที่ 4.2  ผลการจัดกลุ่มจ านวนบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน 

  
 ผลการจัดกลุ่มจ านวนบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549 – 2556 ได้จ านวนของกลุ่มบทความ 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต            188  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี   57  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน   72  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว          157  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  474 เรื่อง ดังแสดงข้อมูล ตารางที่ 4.2 มีดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.2  สรุปผลการจัดกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน 

สถิติ 
 

กลุ่มบทความ 
- ประเด็นเนื้อหา 

ความถี่ 

รวม ร้อยละ 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 4 10 24 32 41 22 22 33 188 39.66 
  - ทางกาย 4 7 19 29 28 19 10 29 145 30.59 
  - ทางสติปัญญา - 3 5 3 13 3 12 4 43 9.07 
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลย ี 3 8 8 6 10 9 8 5 57 12.03 
  - ด้านวิทยาศาสตร์ - 1 3 3 - 1 3 1 12 2.53 
  - ด้านเทคโนโลยี 3 7 5 3 10 8 5 4 45 9.50 
บริหารงาน/บริหารคน 4 11 3 8 9 18 12 7 72 15.19 
  - ด้านบริหารงาน 2 8 1 3 8 12 8 4 46 9.70 
  - ด้านบริหารคน 2 3 2 5 1 6 4 3 26 5.49 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 
การท่องเที่ยว 

10 35 25 14 15 12 18 28 157 33.12 

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม 7 7 12 6 14 7 14 26 93 19.62 
  - ด้านการท่องเที่ยว 3 28 13 8 1 5 4 2 64 13.50 

รวม 21 64 60 60 75 61 60 73 474 100.00 
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 จากการจัดกลุ่มจ านวนบทความได้กลุ่มบทความ 4 ด้าน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 
188 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.66  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี จ านวน 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
12.03  ด้านบริหารงาน/บริหารคน จ านวน 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.19  และด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จ านวน 157 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.12  จะเห็นได้ว่ากลุ่มเนื้อหา
บทความทางด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มเนื้อหาบทความทางด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การ
ท่องเที่ยว มีจ านวนบทความใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มเนื้อหาบทความทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
และกลุ่มเนื้อหาบทความด้านบริหารงาน/บริหารคนมีจ านวนบทความน้อย อาจเป็นเพราะมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความ เพื่อรับการคัดเลือกน าข้ึนเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในแต่
ละเดือนนั้น มิได้มีการก าหนดกลุ่มเนื้อหาจ าเพาะกลุ่ม แต่เป็นการเปิดกว้างในการส่งบทความภายใน 
4 ด้าน ของกลุ่มบทความ จึงเป็นสาเหตุท าให้ได้จ านวนบทความของแต่ละกลุ่มเนื้อหามีความมากน้อย
แตกต่างกัน 
 ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมพิจารณาในกลุ่ม
เนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน และด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีให้มากข้ึน และควรมีการก าหนด
ประเด็นเนื้อหาของทั้ง 4 กลุ่มให้ชัดเจน เนื่องจากจ านวนผู้ส่งบทความแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างของ
ประเด็นเนื้อหาค่อนข้างมาก  จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์การส่งบทความในแต่ละเดือนให้มีความ
ชัดเจนและแตกต่างกัน เพ่ือให้ได้บทความที่มีความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้น และเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมจ านวนเรื่องในประเด็นเนื้อหาของบทความแต่ละกลุ่มที่มีจ านวนน้อยให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น ประเด็น
เนื้อหาทางสติปัญญา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ของกลุ่ม
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน ของกลุ่มบริหารงาน/บริหารคน และประเด็น
เนื้อหาด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว เป็นต้น 
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ตอนที่ 4.3  ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน 
 

ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2549 -2556  ดังแสดงข้อมูล มีดังนี้ 
 

ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต          
ปี พ.ศ. 2549  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน  

- ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต      4  เรื่อง  
- ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     3  เรื่อง   
- ด้านบริหารงาน/บริหารคน     4  เรื่อง 

- ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  10  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 4 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การออกแบบบ้านเพ่ือคนสูงอายุ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (2/6) - 49

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบ้าน เพ่ือคนสูงอายุ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในอนาคตอัตราการเพ่ิมประชากรผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุยังไม่มีการออกแบบที่เหมาะสม โดยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ น้ าหนักจะลดลง กระดูกและขาจะเสื่อมลง และมีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไป เช่น การ
เดินจะช้าลง เป็นต้น จากท่ีกล่าวว่าจึงควรมีการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีเทคนิคหลายประการ เช่น ควรสร้างบ้านชั้นเดียว และประตูควรกว้าง มีความ
ปลอดภัยทางกายภาพ พื้นไม่ลื่น มีราวจับ ประตูห้องน้ าควรปิดได้โดยไม่ต้องล็อค ควรมีเตียงส่วนตัวไว้
ให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น และที่ส าคัญควรตั้งอยู่ในท าเลที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่มีผู้อายุในครอบครัวมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนหรือสร้างบ้านที่เหมาะสม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การศึกษาภายในบ้านใครคิดว่าไม่ส าคัญ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย                            

วัตถุประสงค์                      NET 4 (2/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักส าคัญในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หลังจากมีการเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปการศึกษา มุ่งการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้อง
เรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ใช่ให้เด็กคร่ าเคร่งกับการเรียนเพียงอย่างเดียว 
ครอบครัวจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็ก โดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองต้องมีศักยภาพในการดูแลเรื่องการศึกษาของเด็ก โดยเด็ก
จะได้เรียนรู้ตามความสนใจ มิใช่เป็นการบังคับจากผู้ใหญ่ ท าให้เกิดความสุขและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
แต่ปัญหาส าคัญคือ ครอบครัวต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี และต้องให้เด็กมีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่ม
ครอบครัวอ่ืน ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวเหมือนกัน เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมสังคมกับภายนอกบ้าง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถที่มีศักยภาพและมีเวลา สามารถน าไปจัดการศึกษาให้เด็กในครอบครัวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เห็ดไทยท ารายได้ช่วยชาติ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณส าเภา  ภัทรเกษวิทย์                            

วัตถุประสงค์                      NET 3 (4/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงรายได้ของการเพาะเห็ด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เห็ดมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณทางยา จึงท าให้มีผู้ต้องการเพาะเห็ดเพ่ือประกอบเป็น
อาชีพ ส าหรับเห็ดชนิดใหม่ๆ อาจมีปัญหาในการจ าหน่ายในระยะแรก เนื่องจากไม่เป็นที่รู้จัก 
ส่วนมากจะเพาะปลูกและจ าหน่ายในโครงการหลวงก่อน จนเป็นที่รู้จักจึงมีการเพาะจ าหน่ายทั่วไป 
เช่น เห็ดเข็มทอง ส าหรับเห็ดที่จ าหน่ายออกไปต่างประเทศส่วนมากก็จะจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โครงการหลวง และขายได้ในในราคาสูง เช่น เห็ดชิเมจิ กิโลกรัมละประมาณ 500 บาท เนื่องจากมี
ต้นทุนการผลิตสูง ใช้ระยะเวลาการเพาะนาน อีกท้ังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศสร้างรายได้ให้ประเทศอีกทางหนึ่ง ส าหรับการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ ควรศึกษารายละเอียด
ของเห็ดชนิดนั้นๆ เนื่องจากเห็ดเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือบางชนิดต้องมีการลงทุนสูง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สามารถเลือกลงทุนในการเพาะเห็ดที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   พันธุ์ข้าวไทยต่อไปจะไม่สูญพันธุ์ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.สงกรานต์  จิตรากร 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (4/6) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว
แห่งชาติอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีบทบาทในการขยายเชื้อพันธุ์ข้าวและปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้
ได้เชื้อพันธุ์ที่มีความหลากหลาย และเพ่ือให้ได้ข้าวที่มีพันธุ์ที่ดี เช่น จากการประเมินพันธุ์ข้าวไทยแล้ว
ส่วนมากพันธุ์ข้าวจะมีคุณภาพเมล็ดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
น้อย จึงได้มีการติดต่อขอแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวกับต่างประเทศเพ่ือจะน าพันธ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อ
โรคและแมลงน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปเข้าชมวิธีการเก็บรักษา 
พันธุ์ข้าวได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จังหวัดปทุมธานีได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ สถานที่ และปีที่ก่อตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวไทยได้ 
 
 
กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี จ านวน 3 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องก าจัดควันตะกั่วนวัตกรรมลดมลพิษภาวะ 
   ทางอากาศ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ศิศีโรฒน์  เกตุแก้ว 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (2/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงการใช้หลักกระบวนการของเครื่องก าจัดควันตะก่ัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันงานด้านอุตสาหกรรมของประเทศก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ แต่ผลเสียที่ตามมาของความเจริญทางอุตสาหกรรม คือ 
ปัญหาด้านมลภาวะ ความเป็นพิษทางอากาศ มีสารตะกั่วตกค้างเจือปนอยู่ในอากาศจ านวนมาก จึงมี
การคิดค้นเครื่องก าจัดควันตะกั่วขึ้น เพื่อก าจัดควันหรือลดควันตะก่ัวให้เหลือน้อยที่สุด โดยเครื่อง
ดังกล่าวจะใช้หลักกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นหลักด้านเคมีท่ัวไป นอกจากจะช่วยลดมลภาวะ
จากควันพิษท่ีปล่อยโดยโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว การผลิตในประเทศไทยยังมีต้นทุนถูกกว่าอีกด้วย 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายการใช้หลักกระบวนการของเครื่องก าจัดควันตะกั่วได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องนับฟ้าผ่า เทคโนโลยีฝีมือคนไทย 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ส ารวย  สังข์สะอาด                            

วัตถุประสงค์                      NET 4 (3/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงเจ้าของโครงการและความสามารถของเครื่องนับฟ้าผ่า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเกิดฟ้าผ่ามักก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีการ
คิดค้นเครื่องนับฟ้าผ่าขึ้น โดยเครื่องนับฟ้าผ่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นโดยใช้สายอากาศ
เป็นแบบจานอลูมิเนียม และจะนับจ านวนครั้งที่เกิดฟ้าผ่าและนับจ านวนล าฟ้าผ่ามาแต่ละวาบว่ามีก่ี
ล าที่เรียกว่า ล าฟ้าผ่าซ้ า จากนั้นยังแยกออกเป็นฟ้าผ่าลบ ฟ้าผ่าบวก ด้วยเหตุว่ากระแสที่มันไหว
ออกมามีทิศทาง สนามไฟฟ้า เป็นบวก หรือเป็นลบ ตามลักษณะของประจุที่ลงมาสู่พื้นโลก ซึ่ง
สามารถนับว่าความห่างของล าฟ้าผ่าแต่ละครั้งได้ อีกท้ังยังสามารถบันทึกวันเวลาที่เกิดฟ้าผ่า ซึ่งข้อมูล
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงความสามารถของเครื่องนับฟ้าผ่าและบอกได้ว่าใครคือผู้พัฒนาผลิตเครื่องได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เรือเหาะเพ่ือการเกษตร 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ปองวิทย์  ศิริโพธิ์ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (3/5) - 49

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประดิษฐ์เรือเหาะเพ่ือการเกษตร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
ได้ท าการทดลองประดิษฐ์เครื่องบินหรืออากาศยานประเภทอ่ืนที่หนักกว่าอากาศ จึงเป็นที่มาของการ
ประดิษฐ์ เรือเหาะเพ่ือการเกษตร โดยน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะด้านการเกษตร 
การจราจร การควบคุมภัยธรรมชาติ ไฟป่า หรือการส ารวจ รวมถึงความมั่นคงทางทหารด้วย เช่น ใน
ด้านการเกษตร เรื่องการปลูกข้าวโดยมีวัตถุประสงค์จะให้อาหารทางใบกับต้นข้าว จึงมีการประดิษฐ์
อุปกรณ์ต่างๆ น าขึ้นไปกับตัวยานหรือเรือเหาะด้วย เป็นต้น โดยขนาดของเรือเหาะจะมีตั้งแต่ขนาด
เล็กสุดความยาวล าตัวประมาณ 3 เมตร จนถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวยานอยู่ที่ 10 เมตร 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงประโยชน์หลายๆ ด้านของเรือเหาะได้  
 



 
22 

 

กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน จ านวน 4 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
อ.มยุรา  ภักดีรอด 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (1/6) - 49

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การสอนงาน เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน การจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้รักงานที่ท า 
เนื่องจากเกิดจากความช านาญ เกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งผู้สอนงานต้องมีความรักในสิ่งที่
ก าลังถ่ายทอด มีความอดทน อดกลั้น มีใจเมตตาและไม่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายให้ปลายทางรู้สึก 
ส าหรับการสอนงานนั้นมีเทคนิคมากมาย เช่น เมื่อสอนงานแล้วควรมีสาธิต มีการให้ฝึกปฏิบัติ ซึ่ง
ผู้สอนจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงานของตน โดยปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการสอนงานมีหลาย
ประการ เช่น คนสอนมีทัศนคติไม่ดี มองการสอนเป็นเรื่องยาก ไม่อยากสอนเพราะกลัวโดยเลื่อยขา
เก้าอ้ี กลัวผู้ถูกสอนรู้ว่าผู้สอนเองรู้ไม่จริงในเรื่องที่สอน ขี้เกียจสอน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนงานให้กับบุคลากรในองค์การได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   หลักธรรมกับการบริหารจัดการ วิธีผสมผสาน 
            อย่างสมดุลย์ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณยุภา  อดิเรก                            

วัตถุประสงค์                      NET 4 (5/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารองค์การ 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การท างานด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงได้มีแนวทางการน าหลักของพุทธ
ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการ เนื่องจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าใหญ่ 
เพียงพิจารณาเลือกค าสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและองค์การ เช่น ในการ
บริหารองค์การต้องใช้หลักธรรม สังควัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของกันและกัน 
เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของการน าหลักค าสอนมาประยุกต์ใช้จะท าให้รู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการ
ท างานต้องไม่รีบร้อน ต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าหลักธรรม สังควัตถุ 4 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารรองค์การของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   มาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ                            

วัตถุประสงค์                      NET 3 (1/5) - 49

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพในงานฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การบริหารคุณภาพเป็นบทบาทส าคัญของการพัฒนาองค์การ น ามาซึ่งมาตรฐานคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และในการด าเนินตามระบบ
คุณภาพนี้ ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงต้องน าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในงานฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาระบบงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน โดยแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ระบบงานหลัก 
ประกอบด้วย การหาความต้องการในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร การคัดเลือกวิทยากร การด าเนินการก่อนหลังการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม       
2. ระบบงานสนับสนุน ประกอบด้วย การควบคุมเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจติดตามคุณภาพ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความมั่นใจในมาตรฐานการฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   วิธีการวางแผนที่เป็นแบบแผน 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ                            

วัตถุประสงค์                      NET 3 (5/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคส าหรับวางแผนในการด าเนินงาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แบบแผนของการวางแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการวางแผนเพ่ือท าให้แผนงานมีประสิทธิภาพมี
ทั้งหมด 9 ประการ คือ การเลือกเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดเป้าหมายที่วัดได้ 
การพัฒนาแผนงาน การเปรียบเทียบแผนงาน การเปิดช่องว่างระหว่างเป้าหมายของแผนกลยุทธ์กับ
เป้าหมายขององค์การ การเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด การด าเนินงานตามแผน การวัดและควบคุมงาน  
ซึ่งการด าเนินงานในภารกิจใดๆ ย่อมหวังความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังนั้นหากมีการวางแผนไว้
อย่างรอบคอบจะท าให้การงานทุกอย่างประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวางแผนการท างานได้ 
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กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 10 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สถาปัตยกรรม : วัดไทยในต่างแดน 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (4/5) - 49

 เพ่ือแสดงให้เห็นความมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของวัดไทยในต่างแดน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่าง ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี   
ภาษาวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และที่มีความโดดเด่น คือ วัดไทย ซึ่งมีการการสร้างไว้ที่
ต่างประเทศหลายแห่ง โดยวัดไทยที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ที่ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจากท่ีถวายพระ
เพลิงพระพุทธองค์ประมาณ 300 เมตร และยังมีการสร้างวัดไทยในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา 
โดยการสร้างวัดในแต่ละประเทศจะต้องค านึงถึงการออกแบบ มีการเลือกรูปแบบและวัสดุให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศ เพ่ือให้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธที่อยู่
ต่างประเทศได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยในต่างแดนก็คือวัดไทย 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สถาปัตยกรรมศาลาไทยในประเทศเยอรมัน 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี                            

วัตถุประสงค์                      NET 4 (4/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของสถาปัตยกรรมศาลาไทยในประเทศเยอรมัน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มิสเตอร์วูฟ กรังโคลน เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจ าประเทศเยอรมัน ท่านมีความรัก
เคารพราชวงศ์ของประเทศไทยมาก ท่านกงสุลมีความประสงค์จะสร้างศาลาไทยไว้ที่ฮัมบรูก ในสวน
อาร์เกนแบนพาร์ค ซึ่งเป็นสวนสวยของประเทศเยอรมัน จึงหาสถาปนิกในการออกแบบและสร้าง
ศาลาไทยไว้ที่เยอรมัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยในการด าเนินการสร้างต้องมีการเตรียมการออกแบบการก่อสร้างอย่างดี เนื่องจากกฎหมายของ
เยอรมันจะรัดกุมมาก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และมีความน่ายินดีที่ประเทศเยอรมันยอมรับในความ
งดงามของสถาปัตยกรรมของไทย   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมของไทยที่เป็นที่ยอมรับในเยอรมัน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สืบสานศิลปะ ผ้าไหมยกดอกของไทย 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอรสา  คูณแสงค า 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (5/6) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงการสืบสานศิลปะผ้าไหมยกดอกของล าพูน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผ้าไหมยกดอกเป็นงานหัตถกรรมชั้นสูงของเมืองล าพูน ซึ่งเดิมเป็นผ้าไหมที่ทอในคุ้มเจ้า และ
นิยมสวมใส่กันในราชส านัก ซึ่งความแตกต่างของผ้าไหมยกดอกกับผ้าไหมชนิดอ่ืนมีหลายประการ 
เช่น ผ้าไหมที่ไม่มีลวดลายจะแตกต่างจากผ้าไหมอย่างอ่ืน คือมีลวดลายที่นูนขึ้นมาจากพ้ืนผ้าอย่างเห็น
ได้ชัด มีผ้ายกเล็ก มีเชิงอยู่อีกเชิงหนึ่ง ผ้าไหมยกใหญ่จะมี 2 ตะเข็บ ประยุกต์ขึ้นมาเป็นลายเงี้ยว ผ้า
ไหมยกเล็กเป็น 2 ตะเข็บและสอดสีเชิง จะมีเชิง 2 ข้างมาประกบกัน เป็นต้น โดยลายพื้นฐานของผ้า
ไหมล าพูนคือ ลายยกดอกหรือลายพิกุล ลานพานพุ่ม ส าหรับกรรมวิธีก่อนน าผ้าไหมไปตัดเย็บจะต้อง
น าไปอบเส้นไหมให้นิ่มก่อนแล้วจึงน าไปตัดเย็บ ซึ่งข้อจ ากัดที่ส าคัญของผ้าไหมยกดอก คือ มีราคาสูง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายความเป็นมา วิธีการทอ และลายผ้าของผ้าไหมยกดอกของล าพูนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เส้นทางการพัฒนาผ้าไหมยกดอก 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอรสา  คูนแสงค า                            

วัตถุประสงค์                      NET 3 (2/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบแนวทางการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย สีสันผ้าไหมยกดอกของไทยเพ่ือการส่งออก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผ้าไหมยกดอกล าพูน เป็นผ้าไหมที่ทอกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งบริษัท ล าพูนไหมไทย 
สามารถที่จะผลิตผ้าไหมยกดอกท่ีมีความงดงาม มีความหลากหลายของลวดลาย และได้มีแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการทอไหมยกดอก โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเพ่ือพัฒนาลายผ้าไหมยกดอก 
ซึ่งจะมีการน าเทคนิคใหม่มาใช้ในการผลิตลวดลายและสีสัน มีการคัดเส้นไหมที่มีคุณภาพมาใช้ในการ
ทอ อีกท้ังมีการตรวจสอบคุณภาพหลังจากทอผ้าเสร็จแล้วว่าได้คุณภาพหรือไม่ ส าหรับข้อจ ากัดของ
ผ้าไหมยกดอก คือ เมื่อซื้อไปแล้วเก็บรักษาไม่ถูกวิธีจะท าให้ผ้าไหมเสียหายง่าย ทั้งนี้หากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน อาจท าให้สามารถส่งออกผ้าไหมยกดอกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความสนใจที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยผ้าไหมยกดอกเพ่ืออนุรักษ์ความเป็นไทย 
 



 
26 

 

กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เปิดต านานตุงแห่งล้านนา 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
ครูสิงห์แก้ว มโนเพชร 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (3/6) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตุง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชาวล้านนามีความเชื่อว่าตุงเป็นลักษณ์ของความดี ความเป็นสิริมงคล เป็นเครื่องสักการะที่
สามารถท าขึ้นได้จากวัสดุหลายประเภท เช่น ผ้าฝ้าย กระดาษ ไม้ เป็นต้น ตุงมีความเป็นมาคู่กับพุทธ-
ศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธามาช้านาน ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านทางภาคเหนือน าตุงมาใช้ในงานเฉลิม
ฉลองวัดวาอารามต่างๆ งานปีใหม่ ท าบายศรีก็มีการแห่ตุง โดยตุงเป็นธงมีรูปร่างเหมือนกับสไบผืน
ยาวๆ ผู้ไม้ไว้ข้างบนและหย่อนห้อยลงมา ไม่เหมือนกับธงที่ใช้ในภาคกลาง และหากไม่มีงานอะไรก็จะ
ท าตุงไปท าทาน เพ่ือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอานิสงส์ให้ผู้ตายที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อ
ว่าหากตายไปแล้วตกนรกตุงจะไปหอบอุ้มไม่ให้ได้รับทุกขเวทนา เมื่อพ้นวิบากกรรมก็จะได้ขึ้นสวรรค์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายวัสดุที่น ามาใช้ในการท า ความเชื่อ และงานพิธีที่น าตุงไปใช้ประกอบได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วันครอบครัว (14 เมษายน) 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกระแสร์  ฉิมมาลี 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (6/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของวันครอบครัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วันครอบครัว มีจุดมุ่งหมายให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิมซึ่งได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจบ้านเมือง อีกท้ังยังเป็นช่วงที่คนไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาท าบุญเทศกาลสงกรานต์ จึงถือเป็นโอกาสรวมญาติ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ า
ด าหัว ขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล อีกท้ังครอบครัวเป็นพ้ืนฐานของสังคม โดย
สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทที่พึงปฏิบัติต่อกันหลายประการ เช่น ให้ความรัก ความอบอุ่นและเอ้ือ
อาทรต่อกัน ดูแล เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยกัน เป็นต้น โดยหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน คือ 
หลัก 5 อ. คือ อภัย เอ้ือเฟ้ือ อารมณ์ขัน อดทนอดกลั้นอดออม และอบอุ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจดจ า ระลึกถึงความส าคัญของครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของสังคมไทย 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เสียงกล่อมจากอ้อมอกแม่ 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวชิราภรณ์  วรรณดี                        

วัตถุประสงค์                      NET 3 (3/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของเพลงกล่อมลูกของภาคกลาง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูกของภาคกลาง จะเป็นส าเนียงภาคกลาง เนื้อร้องเป็นภาษากลางชัดเจน โดย
เนื้อหาจะแบ่งเป็นเห่กล่อม บทปลอบเด็ก เพลงกล่อมลูกจะสอนเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม และการ
เอ้ือนจะคล้ายๆ กับเพลงพ้ืนบ้านแต่ท านองช้ากว่า โดยเทคนิคส าคัญของการร้องเพลงกล่อมลูก คือ 
ต้องเป็นธรรมชาติ มีความเรียบง่าย และร้องอย่างนุ่มนวล ส าหรับประโยชน์ของเพลงกล่อมลูกมีหลาย
ประการ เช่น มีความนุ่มนวลที่เด็กได้รับฟังแล้วท าให้เกิดความสบายใจ เป็นการเล่าเรื่องที่ถือเป็นการ
สอนเด็กไปพร้อมกัน อีกท้ังเป็นการบอกให้ลูกรู้ถึงความรักของแม่ ท าให้เกิดความผูกพันทางตาและทา
ใจกับแม่หรือผู้ขับกล่อม เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงลักษณะของเพลงที่ใช้กล่อมลูกของภาคกลางได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องใต้เมืองนคร 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกิตติ  เจริญพานิช  

วัตถุประสงค์                      NET 4 (1/5) - 49

 เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ก่ิงอ าเภอช้างกลาง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กิ่งอ าเภอช้างกลางมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ระหว่งอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทั้งน้ าตก ถ้ าประวัติศาสตร์มากมาย 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น วัดธาตุน้อย วัดมะนาวหวาน เป็นต้น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ส าหรับการจัดการด้านการท่องเที่ยว มีการตั้งกลุ่มและชมรม ถ้าต้องการมัคคุเทศก์ก็จะให้ 
กศน. เป็นผู้น าชมสถานที่ต่างๆ และก่ิงอ าเภอช้างกลาง ยังมีแปลงดอกหน้าวัวขนาดใหญ่เป็นโครงการ
น าร่องการท่องเที่ยว มีการเลี้ยงผึ้ง มีฟาร์มเพาะพันธ์ปลา มีชุมชนคนรักเห็ด มีแหล่งการเรียนรู้
มากมาย หากสนใจท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรู้สึกชื่นชอบและอยากไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ก่ิงอ าเภอช้างกลาง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   กลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยว 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (1/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องอาศัยสภาพแวดล้อมของประเทศเป็นส าคัญ หากทรัพยากร
การท่องเที่ยวยังมีความสมบูรณ์ ไม่ถูกท าลาย รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
การขนส่ง โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดน าเที่ยว ฯลฯ ก็จะยังคงหลั่งไหลเข้าประเทศได้
ตลอดเวลา ซึ่งหลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีหลายประการ เช่น มีการจัดการเรื่องเส้นทาง
ในการท่องเที่ยว ในแต่ละพ้ืนที่ต้องมีแผนและนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ในการ
จัดการท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น และมีการประสานงานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งต่างๆ ที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ในท้องถิ่นได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

พ.ศ. 
2549 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (5/5) - 49

 เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 รัฐบาลมีความเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนน ารายได้เข้ามาสู่ในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้อง
แลกกับการเกิดปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สกปรก และเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงมีความคิด
ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยจะต้องมีการส ารวจพ้ืนที่ที่จะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ มีการค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและเกิดประโยชน์
สูงสุด จึงมีการคิดรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยแบ่งออกเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยว
เชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายได้ว่ารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีอะไรบ้าง 
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 จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต      
ปี พ.ศ. 2549 พบว่าจ านวนบทความ และประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน มีความ
แตกต่างกัน เช่น ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 4 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา เน้นทางกาย เกี่ยวกับ   
การออกแบบบ้านเพ่ือคนสูงอายุ การเรียนที่บ้าน เรื่องของเห็ด และพันธุ์ข้าวไทย  ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี จ านวน 3 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครื่องก าจัดควันตะกั่ว เครื่องนับ
ฟ้าผ่า และเรือเหาะเพ่ือการเกษตร ด้านบริหารงาน/บริหารคน จ านวน 4 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาด้าน
บริหารงานและบริหารคน เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม และวิธีการวางแผนการท างาน 
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักธรรมกับการบริหารจัดการ  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/
การท่องเที่ยว จ านวน 10 เรื่อง ประเดน็เนื้อหาเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยใน
ต่างแดน ผ้าไหมยกดอก ตุงแห่งล้านนา เสียงกล่อมจากอ้อมอกแม่ วันครอบครัว   
 จะเห็นได้ว่าปี พ.ศ. 2549 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความ ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นประเด็นเนื้อหาทางสติปัญญา และบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี   
เน้นประเด็นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้จ านวนบทความมีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่ม
บทความทั้ง 4 ด้าน 
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2550  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    10  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     8  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน   11  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  35  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  64 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 
กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 10 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การฝึกหายใจ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรศักดิ์  จิรศรีบัญชา 

วัตถุประสงค์               NET 11 (2/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงการหายใจเข้า-ออกที่ถูกวิธี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การฝึกการหายใจ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อช่วยหายใจให้แข็งแรงขึ้น  
สามารถดึงอากาศเข้าสู่ปอดได้ปริมาณมาก โดยใช้แรงน้อยลงจากฝึกอย่างสม่ าเสมอ โดยกล้ามเนื้อที่
ใช้หายใจประกอบด้วย กระบังลม กล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างซี่โครง แผงอกตอนบน ซึ่งเทคนิคการฝึก
หายใจมีหลายประเภท คือ การหายใจด้วยท้อง การหายใจด้วยทรวงอก การหายใจแบบเต็ม   
การหายใจแบบอนุโลมะ วิโลมะ การหายใจช าระปอด การหายเข้าแบบเต็ม หายใจออกแบบปกติ การ
หายใจแบบกะปาลาบาติ ซึ่งการก าหนดลมหายใจเข้านั้นให้ยกทรวงอกข้ึนเล็กน้อย หายใจเข้าเบาๆ 
ให้ท้องป่อง ส่วนการหายใจออกให้หดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง พร้อมกับพ่นลมหายใจออก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกหายใจเข้าออกท่ีถูกวิธีได้ด้วยตนเอง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การฝึกพลังลมปราณ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 

วัตถุประสงค์                 NET 5 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงหลัก 3 ประการของการฝึกพลังลมปราณเพ่ือสุขภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พลังลมปราณนั้นแตกต่างกับการหายใจแบบปกติ เนื่องจากเป็นการหายใจสู่ปอดส่วนล่างให้
หายใจลงไประหว่างลิ้นปี่กับสะดือ หากสามารถหายใจน าออกซิเจนไปไว้ในบริเวณนี้ได้จะสามารถช่วย
เพ่ิมพลังในร่างกาย เลือดจะฉีดไหลเวียนในร่างกายได้ดีมาก การฝึกพลังลมปราณไม่ต้องเตรียม
ร่างกาย แต่ต้องเตรียมใจในการมาฝึกเท่านั้น โดยฝึกตามหลัก 3 ประการคือ 1. ฝึกให้เหมาะสมกับ
อายุ  2. ฝึกตามสังขาร 3. ฝึกตามความจ าเป็นที่จะน าไปใช้งาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกพลังลมปราณให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการฝึกพลังลมปราณ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 

วัตถุประสงค์                 NET 1 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคในการฝึกพลังลมปราณ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพให้แข็งแรง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เทคนิคการฝึกพลังลมปราณนั้น คือ หายใจให้ถูกต้อง หายใจให้เต็มปอด เคลื่อนไหวช้าๆ อาจ
เกร็งหรือไม่เกร็งกล้ามเนื้อก็ได้ตามความต้องการ เป้าหมายการฝึกพลังลมปราณ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง และโรคบางชนิด เช่น โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบ หืด นอนกรน  
หากฝึกบ่อยจะท าให้อาการของโรคต่างๆ ดีขึ้น ส าหรับการแต่งกายในการฝึกนั้น สามารถใส่ชุดแบบ
ใดก็ได้ ขอเพียงเวลานั่งแล้วไม่ขาดก็สามารถฝึกได้ และสามารถฝึกได้ทุกที่ ไม่ว่าที่ท างาน ที่บ้าน หรือ
แม้แต่ข้างถนน แต่ที่ส าคัญต้องฝึกอย่างสม่ าเสมอให้เหงื่อออก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกพลังลมปราณเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ไซนัส 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิงหนาท  นาคพงศ์พันธุ์ 

วัตถุประสงค์                 NET 5 (1/6) - 50

 เพ่ืออธิบายอาการของโรคไซนัสและวิธีป้องกันการป่วยเป็นไซนัสอักเสบ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไซนัส มีหน้าที่ช่วยปรับความดันในโพรงจมูกระหว่างหายใจและช่วยสร้างน้ ามูกซ่ึงช่วยในการ
กรองฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอม เพื่อให้ร่างกายได้รับอากาศหายใจที่บริสุทธิ์ ส าหรับอาการไซนัส
อักเสบเกิดจากจมูกได้รับมลพิษและสารระคายเคืองจากการต้องหายใจมากกว่าปกติ เมื่อนานเข้าจะ
สะสมท าให้โพรงจมูกอุดตัน ท าให้มูกเหลวไปค้างอยู่ในโพรงอากาศไซนัสหากปล่อยทิ้งไว้จะติดเชื้อ 
ส าหรับคนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นไซนัสอักเสบ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ผู้ที่อยู่ในเขตมลพิษทางอากาศสูง 
ผู้ที่มีโครงสร้างของจมูกผิดปกติ โดยการรักษาแพทย์มักใช้ยาลดการอักเสบ ส าหรับวิธีป้องกันการเป็น
ไซนัสมีหลายวิธี เช่น ไม่สั่งน้ ามูกแรงเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดโรคไซนัสอักเสบได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   “ภาวะโลกร้อน” กับการด าเนินชีวิต 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธวัชชัย  สุขลอย 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (2/6) - 50

 เพ่ือทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การใช้ชีวิตที่เน้นการบริโภคและความสะดวกสบายมีส่วนก่อให้เกิดปรากฎการณ์ “ภาวะโลก
ร้อน” เนื่องจากเมื่อกระบวนการผลิตท างานจะท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปสะสมในชั้น
บรรยากาศ และเมื่อสะสมต่อเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ท าให้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่อง
ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาแล้วสะท้อนกลับออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้น้อยลง ท าให้แสงอาทิตย์
ถูกจัดเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศมาก ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซี่งภาวะโลกร้อนท าให้เกิดภัยหลาย
ประการ เช่น น้ าท่วม แห้งแล้ง และส่งผลผลให้น้ าแข็งบริเวณข้ัวโลกละลาย เป็นต้น ดังนั้นจึงควร
ร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิต เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สูตรส าเร็จ 7 ข้อ สู่ความก้าวหน้าในอาชีพ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                 NET 6 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงสูตรส าเร็จเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นสิ่งมุ่งหวังของทุกคน ซึ่งการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าใน
อาชีพนั้น จ าเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ คุณลักษณะของบุคคลนั้นมีส่วนส าคัญที่จะ
ผลักดันให้เกิดอุปนิสัยและพฤติกรรม ค าพูด การแสดงออก ซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะนิสัย 7 ประการ เป็นที่มาของความคิด คุณภาพ และวิถีชีวิต ตลอดจนคุณภาพ
ของผลงานด้วย ซึ่งจะประกอบด้วย การเริ่มต้นท าก่อน คือ ถ้าคิดแล้วต้องเริ่มท าก่อน  
การมจีุดมุ่งหมายในใจ ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ การชนะใจคนอ่ืน ต้องมีความคิดแบบชนะ มี
การประสานพลัง และมีการปรับตัวให้สมดุล 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าสูตรดังกล่าวไปปรับใช้กับหน้าที่การงานของตนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สังคมไทยกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุพรรณิกา  ธีรพงศากร 

วัตถุประสงค์                 NET 4 (1/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงการบริโภคนิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การด ารงชีวิตของไทยในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นการบริโภคนิยม ซึ่งวัฒนธรรมของต่างชาติได้
เข้ามามีอิทธิพลกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก เช่น การรับประทานอาหาร ที่นิยมรับประทานอาหาร 
fastfood ที่มีไขมันค่อนข้างเยอะ ท าให้เป็นโรคอ้วน และมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อเทียบกันคนไทยใน
อดีต ความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องรู้จักดูตนเองว่าสิ่งนั้นมีความจ าเป็นหรือไม่  
ไม่จ าเป็นต้องวิ่งตามกระแสสังคมตลอดเวลา ควรเลือกใช้ความเจริญที่เหมาะสมกับตนเองและ 
ที่ส าคัญควรสนับสนุนของไทยใช้ของไทย เพื่อรักษาภูมิปัญญาของไทยไว้ และไม่ตกเป็นทาสทาง
เศรษฐกิจของต่างประเทศ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านไมบ่ริโภคนิยมตามกระแสและสามารถเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์กับตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   รู้ให้ทัน “ความคิด” 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชินาพร  คูณกลาง 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (2/6) - 50

 เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลความคิดของตนเอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สิ่งที่ยากที่สุดในการกระท าเกี่ยวกับความคิด คือ การหยุดคิด ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการ
ควบคุมสั่งการจิตใจของตนเอง การหยุดคิดอย่างมีระบบแสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมจิตใจว่า
เราสามารถคัดกรองเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาในห้วงแห่งความคิดได้ อย่างไรก็ตามการคิดอย่างเป็น
ระบบจะท าให้ชีวิตมีแบบแผน เหมาะสมและเกิดความผิดพลาดน้อย แต่เมื่อใดที่เราขาดสติ จะท าให้
ระบบความคิดของเราไม่ม่ันคง และความคิดนั้นอาจสร้างปัญหาให้เราได้ จึงควรสร้างสติให้แข็งแรง
รู้ทนัจิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้รู้ก าลังคิดสิ่งใด ควรเลิกคิดสิ่งใด เพื่อไม่ให้ความคิดท่ีไม่ดีแหล่านั้น
ฝังลึกในจิตใจของตนเอง ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยระวังความคิดให้อยู่ในกรอบได้ก็คือ การมีสติ นั่นเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกจิตใจ และตั้งมั่นในสติ เพ่ือให้สามารถรู้ทันความคิดของตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาฉลาม 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิรัช  ภัทรบูชา 

วัตถุประสงค์                 NET 3 (1/6) - 50

 เพ่ืออธิบายนิสัยและลักษณะของปลาฉลามที่พบในประเทศไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โดยทั่วไปคนมักมองปลาฉลามว่าเป็นสัตว์ดุร้ายกระหายเลือด แต่ความจริงแล้ว ปลาฉลามที่มี
อยู่ประมาณ 350 ชนิดทั่วโลก มีเพียง 30 ชนิดเท่านั้นที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และมีเพียง 4-5 
ชนิดเท่านั้นที่จะท าร้ายมนุษย์ก่อน โดยปัจจุบันฉลามถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาฉลามผิวน้ า 
และกลุ่มปลาฉลามหน้าดิน โดยฉลามที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น ปลาฉลามเสือ ปลาฉลาม
หูด า ปลาฉลามครีบเงิน เป็นต้น ปกติแล้วฉลามมักหลบหลีกมนุษย์แลไม่เข้าโจมตีมนุษย์ก่อน โดย
มักจะโจมตีมนุษย์ต่อเมื่อต้องการอาหารหรือได้กลิ่นคาวเลือด ดังนั้นหากเสียเลือดหรือได้รับบาดเจ็บ 
ต้องรีบขึ้นจากน้ าทันที เนื่องจากเลือดเป็นตัวกระตุ้นระบบรับสัมผัสของปลาฉลามเป็นอย่างดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและนิสัยของปลาฉลามได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ปลากระเบน : จานบินแห่งท้องทะเล 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิรัช  ภัทรบูชา 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (1/6) - 50

 เพ่ือความรู้เกี่ยวกับปลากระเบนชนิดต่างๆ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปลากระเบน มีล าตัวแบนจนมองดูคล้ายจาน เป็นสัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่บริเวณที่เป็นโคลน
ปนทราย ชอบฝังตัวลงไปใต้พ้ืน อาหารของปลากระเบน ได้แก่ สัตว์หน้าดินต่างๆ โดยปลากระเบนที่
พบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 40 ชนิด โดยจะพบในทะเลมากกว่าน้ าจืด ส าหรับปลากระเบนน้ าจืด
ขนาดใหญ่ คือ ปลากระเบนเจ้าพระยา และปลากระเบนน้ าเค็มขนาดใหญ่ คือ ปลากระเบนลาย
แมลงวัน ส าหรับปลากระเบนจัดเป็นปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
หลายประการ ทั้งน ามาบริโภคเป็นอาหาร หรือน ามาท าเป็นเครื่องหนังราคาแพง เป็นต้น แต่ปลา
กระเบนจะมีเงี่ยงพิษอยู่บริเวณโคนหาง หากถูกแทงจะได้รับพิษและเจ็บปวด จึงต้องระมัดระวังให้มาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายลักษณะของปลากระเบนแต่ละชนิดได้ 
 
 

กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ปุ๋ย EM : นวัตกรรมเพ่ือความพอเพียง 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิงหนาท  นาคพงศ์พันธุ์ 

วัตถุประสงค์                     NET 5 (2/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของการน าปุ๋ย EM มาใช้ในโครงการพื้นที่ป่าดงนาทาม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ป่าดงนาทามในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะกับการท าเกษตร
ชาวบ้านมีความยากจนอดอยาก และเม่ือวันที่ 23 ธ.ค. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ เมื่อทรงทราบถึงความยากล าบากของประชาชน จึงทรงรับสั่งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ จึงเกิดโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ป่าดงนาทาม อันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น และได้มีการน านวัตกรรมปุ๋ยจุลินทรีย์ EM ที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกมากกว่า 80 ชนิดมาใช้ในการเกษตร ซึ่งได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพที่ดีมาก ท าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่ท าการเกษตรมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนโดยใช้ปุ๋ย EM ได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคโนโลยีการแปรรูปกากของเสียเป็นน ้ามัน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่ 

วัตถุประสงค์                     NET 5 (4/6) - 50

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของโครงการแปรรูปของเสียเป็นน ้ามัน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการแปรรูปกากของเสียเป็นน ้ามัน เกิดจากการมีความคิดจะน้ากากของเสียที่ได้จาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมีการศึกษาองค์ประกอบของกากของเสีย ซึ่งพบว่ากาก
ของเสียมีค่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านหินลิกไนต์ และมีการใช้กระบวนการไพโรไลซิสมาใช้ในการ
เปลี่ยนกากของเสียให้เป็นน ้ามัน ซึ่งผลที่ได้จากการแปรรูปออกมาเป็นน ้ามันนั น เรียกรวมๆ ว่าน ้ามัน
ชีวภาพ โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นน ้ามันเบนซิน ดีเซล หรือน ้ามันก๊าด แต่หากน้ามากลั่นล้าดับส่วน
จะพบว่าบางส่วนมีองค์ประกอบของน ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล และน ้ามันเตาแยกกันอยู่ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สามารถน้ามาใช้ผลิตเชื อเพลิงทดแทนต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของโครงการแปรรูปกากของเสียเป็นน ้ามันได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ถ่านไทยท้าอะไรได้มากกว่าหุงต้ม 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกิตติ  เลิศล ้า 

วัตถุประสงค์                     NET 9 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงกับประโยชน์ และปัญหาของการผลิตถ่าน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ถ่านหุงต้มมีใช้กันมานานทั งในครัวเรือนและในอุตสาหกรรมบางประเภท ถึงแม้ปัจจุบันจะใช้
ถ่านเพ่ือหุงต้มประกอบอาหารกันน้อยลงกว่าสมัยก่อน แต่ว่าถ่านยังเป็นที่นิยมอยู่และมีการพัฒนา
คุณภาพของถ่านให้สามารถท้าประโยชน์ได้มากกว่าการหุงต้มเพียงอย่างเดียว เช่น การน้าถ่านในการ
ดูดซับกลิ่นและความชื น เราสามารถใช้ถ่านเพ่ือดูดซับสิ่งที่เป็นพิษ ซึ่งมีขายในร้านขายยา ที่เรียกว่า
คาร์บอน หรือแอคติเวท คาร์บอน หรือแม้แต่น้ามาผสมกับสบู่เพ่ือท้าเป็นสบู่ โดยผงถ่านจะเข้าไปในรู
ขุมขนและดูดซับเซลผิวหนังที่อุดตันอยู่ตามรูขุมขนออกมา แต่การผลิตถ่านนั นเกิดปัญหาในแง่ของ
กฎหมาย คือ ถ่านจะไปเกี่ยวข้องกับการตัดไม้เพ่ือมาเผาถ่าน จึงมีการออกกฎหมายควบคุมการผลิต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน้าถ่านมาใช้ประโยชน์มากกว่าการหุงต้มได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   นาโนเทคโนโลยี 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว 

วัตถุประสงค์                     NET 6 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลย ี
เนื้อหาโดยสรุป 
 นาโน คือ ขนาดของอัตราส่วนที่มีขนาดเล็กมาก โดย 1 นาโนเมตร เท่ากับ 1 ในล้านส่วนของ
มิลลิเมตร ซึ่งนาโนจะเก่ียวข้องกับทุกศาสตร์ตั งแต่ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ทางด้าน
วิศวกรรม รวมถึงด้านการแพทย์ ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนาโนแทบ
ทั งสิ น ซึ่งในบางอุตสาหกรรมก็ได้มีการน้าเทคโนโลยีนาโนมาผลิตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้ว 
ส้าหรับเรื่องนาโนเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหม่ของทุกประเทศ และมีข้อจ้ากัดในเรื่องของราคาเครื่องมือที่
จะมีราคาแพง แต่นาโนเทคโนโลยีก็ยังมีประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม เพราะนาโนเทคโนโลยีนั นใช้
พลังงานน้อย จึงท้าให้เกิดของเสียน้อยตามไปด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ผักผลไม้ไทยก้าวไกลไปทั่วโลก 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.สมชาย  กล้าหาญ 

วัตถุประสงค์                     NET 1 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการยืดอายุผักและผลไม้ให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเทศไทยสามารถผลิตผักและผลไม้ได้มากกมาย แต่ปัญหาคือผักและผลไม้มีอายุการเก็บ
รักษาที่สั นมาก หากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้จะท้าให้สามารถน้าผลผลิตนั นไปขายในแหล่ง
ต่างๆ ได้มากขึ น ได้มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการยืดอายุผักและผลไม้ โดยการน้าสารดูดซับเอสทีลีน
ซึ่งเป็นด่างทับทิม และสารดูดความชื นใส่ลงไปในพลาสติกท่ีใส่ผลไม้ท่ีผ่านการคัดสรรแล้วว่าไม่เน่าเสีย 
จากนั นน้าถุงพลาสติกที่ใส่ผักผลไม้ชนิดนั นๆ ไปเข้าเครื่องบรรจุท้าหน้าที่ดูดอากาศออกก่อน จากนั น
เติมก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมขึ นอยู่กับ
ชนิดของผักและผลไม้ จากนั นผนึกถุงพลาสติกและน้าไปเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน้าความรู้ไปใช้ในการยืดอายุผลผลิตของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณหัสนัย  ริยาพันธ์ 

วัตถุประสงค์                     NET 2 (1/6) - 50

 เพ่ือแนะน้าวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันในการถ่ายภาพนิยมใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เนื่องจากมีความรวดเร็ว มีความสะดวก 
และง่ายในการใช้งาน อีกทั งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถดูภาพจากจอคอมพิวเตอร์ได้เลย           
ไม่จ้าเป็นต้องอัดภาพ ซึ่งการถ่ายภาพแต่ละชนิดจะมีเทคนิคต่างกันและกล้องดิจิตอลจะมีโหมดต่างๆ 
ที่ใช้ถ่ายได้อย่างสะดวก เช่น การถ่ายภาพย้อนแสงโดยใช้แฟลซ การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพวิว
ทิวทัศน์ การถ่ายภาพโหมดกว้าง เป็นต้น ส้าหรับองค์ประกอบของกล้องดิจิตอลขนาดเล็ก มีดังนี     
ตัวกล้องดิจิตอล เลนส์ ช่องมองภาพ ปุ่มชัตเตอร์ แฟลช จอภาพแอลซีดี ช่องเก็บการ์ดหน่วยความจ้า 
ช่องเก็บแบตเตอรี่ ช่องโอนถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ช่องต่อทีวี  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลให้สวยงามได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   อีเทรนนิ่ง (E-Training) 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                     NET 6 (6/6) - 50

 เพ่ืออธิบายความหมายและขั นตอนการจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่ง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อีเทรนนิ่งเป็นการฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีสื่อประสม มีการก้าหนดให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ โดยผู้อบรมเป็นผู้บริหารจัดการตนเองตามลักษณะเนื อหาวิชาของหลักสูตร 
สิ่งส้าคัญของการจัดท้าหลักสูตรแบบอีเทรนนิ่ง คือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียน
การสอน มีการวางแผนการใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมส้าหรับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งขั นตอนการสร้างหลักสูตรอีเทรนนิ่ง เริ่มจาก การวิเคราะห์เนื อหาหลักสูตร  
การออกแบบเนื อหลักสูตร จากนั นพัฒนาเนื อหาหลักสูตรให้มีความชัดเจน ต้องน้ามาทดลอง 
ตรวจสอบผล เพ่ือน้ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จึงเปิดอบรมหลักสูตรอีเทรนนิ่ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายความหมายและขั นตอนการจัดหาหลักสูตรอีเทรนนิ่งได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   วงจรแห่งความส้าเร็จจากข้อมูลสารสนเทศ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณฐิติวรดา  อุปพงษ์ 

วัตถุประสงค์                     NET 7 (1/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ข้อมูลสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลจนได้บทสรุป ที่จะน้าไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือน้าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยข้อมูล
สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้เวลาในการ
ประมวลผลน้อย มีเครื่องมือในการประมวลผลที่สอดคล้องเข้ากันกับข้อมูล และข้อมูลต้องมีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งการมีข้อมูลที่ดีนั นย่อมท้าให้องค์กรมีการพัฒนาและท้าให้เกิดวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้เพ่ิมขึ น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และน้าไปสู่ความส้าเร็จขององค์กร 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศได้ 
 
 
กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 11 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   นักบริหารทีมงานมืออาชีพ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                     NET 9 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท้ากิจกรรมใดให้ประสบความส้าเร็จนั น เกิดจากความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจกัน 
ในหมู่คณะ มากกว่าเกิดจากความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งองค์กรสามารถพัฒนาทีมงานให้
มีประสิทธิภาพได้ โดยองค์ประกอบส้าคัญของทีมงานสามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ 1. ทุกคนในทีม
มุ่งวัตถุประสงค์เดียวกัน 2. ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งและส่วนส้าคัญของทีม 3. ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและ
แผนการด้าเนินงานอย่างดี ซึ่งการพัฒนาทีมงานนั นทุกคนในทีมไม่ว่าจะผู้บริหารหรือสมาชิกในทีม
ต้องมีความรู้ความสามารถ มีนิสัยการท้างานเป็นทีมท่ีดี และมีวินัยในการท้างานร่วมกัน จึงจะท้าให้
การบริหารจัดการทีมงานประสบความส้าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน้าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การจัดคนในองค์การอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.วิรัช  วิรัชนภิาวรรณ 

วัตถุประสงค์                   NET 10 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทางวิชาการมี 2 ระบบ คือ 1. ระบบ
อุปถัมภ์ คือ ระบบพวกพ้อง ระบบสายเลือด เครือญาติ  2. ระบบคุณธรรม คือ ระบบความรู้
ความสามารถ เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและให้ความยุติธรรมกับบุคลากรในองค์การ โดย
ข้อดีของระบบอุปถัมภ์ คือ จะมีความสามัคคี ไว้ใจกันได้ ข้อเสีย คือบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ 
ส าหรับข้อดีของระบบคุณธรรม คือ ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ แต่อาจจะไม่มีความสามัคคี
ในหน่วยงาน ซึ่ง การจะเลือกน าระบบใดมาใช้นั้น ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.กิ่งพร  ทองใบ 

วัตถุประสงค์                   NET 11 (3/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความส าคัญของกลุ่มคนในองค์การ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พฤติกรรมของคนในองค์กรไม่ว่าจะกลุ่มผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กลุ่มผู้ปฏิบัติการหรือ
กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา ล้วนมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบงาน 
ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญ คือ ต้องรับผิดชอบความส าเร็จขององค์กร 
ต้องท างานให้เกิดผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  และต้องท าให้เกิดความถึงพอใจในการท างาน
ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างาน ที่ส าคัญต้องดูแลทีมงานที่มีในองค์กร โดยพฤติกรรมที่ผู้บริหาร
ควรพึงมี คือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นระบบ มีการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม มีภาวะผู้น า ซึ่งพฤติกรรม
ของคนในองค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบการท างานเพ่ือท าให้องค์การมีความเข้มแข็งได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง บัญญัติ 10 ประการส าหรับการฝึกอบรมในองค์กร 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเจนจิรา  วิศพันธ์ 

วัตถุประสงค์                   NET 11 (1/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงข้อปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การฝึกอบรมถือเป็นกระบวนพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ ซึ่งการจัดฝึกอบรมในองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น มีข้อปฏิบัติหลายประการ  1. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  2. ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผลและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3. การฝึกอบรมต้องเริ่มต้นสร้างความรู้จากพ้ืนฐานก่อน 
4. มีกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศในการอบรม 5. ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 6. เลือกวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 7. มีการประเมินความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดของวิทยากร  8. มีการวางแผนก่อนการจัดฝึกอบรม 9. เอกสารและสื่อต้องสอดคล้องกับ
บทเรียนและจุดมุ่งหมายในการอบรม 10. ส่งเสริมให้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรได้ 
 

กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   สู่ความส าเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (6/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบและการจัดรูปแบบองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัฒนธรรมองค์การ เป็นแบบแผนวิธีการ กฎเกณฑ์ของการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรใน
หน่วยงาน การจะพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัย
ส าคัญ ซึ่งคุณสมบัติของวัฒนธรรมองค์การนั้น ประกอบด้วยหลายสิ่ง ตั้งแต่เรื่องของผู้น า การบริหาร
องค์การ กลไกการสื่อสารและการควบคุม การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมด และเรื่องของทีมงาน 
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากทุกสิ่งมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์การใน
ระยะยาว ซึ่งการจะพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีการจัดรูปแบบองค์กรให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการด้านการเรียนรู้ในองค์กร 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายองค์ประกอบและการจัดรูปแบบองค์การให้ประสบความส าเร็จได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณภูริ  ฟูวงศ์เจริญ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (2/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องการบริการองค์กรภาครัฐในศตวรรษใหม ่
เนื้อหาโดยสรุป 
  จากการที่ภาครัฐมีความล้มเหลวไม่สามารถปรับตัวได้เท่าทันเอกชน จึงเกิดกระแสการแปร
รูปให้เปลี่ยนองค์กรภาครัฐให้มีการบริหารงานแบบเอกชน ซึ่งจะต้องด าเนินการปรับตัวอย่างถอนราก
ถอนโคน และมีแนวคิดเรื่องการบริหารองค์กรในรูปแบบใหม่มาใช้ โดยเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับเรื่องการ
ไหลเวียนอย่างอัตโนมัติไม่ต้องการผ่านขั้นตอนมากมาย มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ และมี
การบริหารงานบุคคลในรูปแบบใหม่ ซึ่งในอนาคตการบริหารองค์กรยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะตัดสิน
ความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องมีความตื่นตัวและรู้จักปรับตัวไม่ยึดติดแนวคิดเดิมๆ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมทีัศนคติที่ดีต่อระบบการท างานของภาครัฐบาล 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (1/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้หลายด้าน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การอภิปรายเรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2549 
โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายปราโมทย์ ไม้กลัด  นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร และ ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ 
ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปของการอภิปรายคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ไม่ได้สร้างขึ้นมาจาก
ความว่างเปล่าหรือการจินตนาการ แต่เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติได้จริงของในหลวง และปรัชญา
พอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกิจการต่างๆ ได้ ไม่ใช่แต่ภาคเกษตกรรมเท่านั้น และการที่จะ
น าไปประยุกต์ใช้ให้ได้ผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไข คือ ทฤษฏีต้องมีพ้ืนฐานมั่นคง มีหลักการชัดเจน จึงจะ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   โครงการอุทยานผักพ้ืนบ้านบึงฉวาก 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเชาว์  เสาวลักษณ์ 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงการจัดตั้งโครงการอุทยานผักพ้ืนบ้านเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์เป็นปีที่ 50 กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดท าโครงการอุทยานผักพ้ืนบ้านเฉลิมพระเกียรติบึงฉวากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมพันธ์ผักพ้ืนฐานทางทุกภูมิภาคของประเทศมาปลูกไว้ โดยต้องการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นคุณค่าของผักพ้ืนบ้าน และเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ         
ซึ่งรูปแบบของการด าเนินงานอุทยานผักพ้ืนบ้าน แบ่งออกเป็น ด้านวิชาการ ด้านการตกแต่ง ด้านการ
ส่งเสริมการขยายผลให้เป็นทั้งกลุ่มผู้ผลิตและเป็นเรื่องเครือข่ายการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงงานวิจัย เพื่อน าไปสู่ความร่วมมืองานด้านวิจัยและส่งเสริมในอนาคต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สนใจเรื่องผักพ้ืนบ้านสามารถไปเยี่ยมชมที่อุทยานผักพ้ืนบ้านฯ ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 
   80 พรรษา ลงน้ า 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
น.ท.หญิง แจ่มใส  พันทวี 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (1/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติฯ ลงน้ า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปี 2550 
กองทัพเรือจึงได้มีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีอัจฉริยะภาพ และมี
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อผู้คนทั้งแผ่นดินมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ซึ่งรัฐบาลเห็น
ความส าคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้อนุมัติวงเงินให้กองทัพเรือด าเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์
ใกล้ฝั่งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี และได้มีพิธีปล่อยเรือลงน้ าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายความเป็นมาในการจัดสร้างเรือและพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ลงน้ าได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   คุณภาพข้าราชไทยท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ก าชัย  จงจักรพันธ์ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (2/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดการปฏิรูประบบราชการโดยเน้นประชาชนเป็นส าคัญ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ระบบราชการถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โครงสร้าง คุณภาพ และวัฒนธรรมการท างาน          
ส าหรับส่วนของคุณภาพของตัวข้าราชการนั้น ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงจะถูกมองในแง่ลบเสมอ มองว่า
ท างานเช้าชามเย็นชาม อาจเพราะตัวข้าราชการเองยังไม่ได้แสดงศักยภาพในการท างานเท่าท่ีควร 
จากปัญหาที่สั่งสมมา จึงมีแนวคิดท่ีจะปฏิรูประบบราชการ โดยลดความซ้ าซ้อนในการท างานปรับ
โครงสร้างให้กระชับขึ้น และมุ่งที่จะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของระบบราชการโดยมุ่งเน้นประโยชน์
ของประชาชนเป็นส าคัญ  ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการท างาน และสร้างจิตส านึก การมี
คุณธรรมจริยธรรม ต้องสร้างระบบให้ข้าราชการเห็นความส าคัญของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ตั้งสติก่อนตัดสินใจ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเกรียงศักดิ์  ตั้งเจริญเวช 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (2/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและการตัดสินใจซื้อ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ระบบเศรษฐกิจ คือ การที่มีผู้ผลิตท าหน้าที่ผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือ
สินค้าหรือบริการนั้น และประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ท าให้ผู้ผลิตมีความต้องการ
ก าไรเป็นเป้าหมายสูงสุด ซึ่งจะพยายามขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากๆ โดยจะพยายามกระตุ้น
ผู้บริโภคท่ีไม่เคยบริโภคให้บริโภค และผู้ที่เคยบริโภคอยู่แล้วให้บริโภคเพ่ิมข้ึน ผ่านกระบวนการท า
กิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา ลดราคา แจกสินค้าตัวอย่าง การชิงโชค เป็นต้น ดังนั้น
ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการควรตั้งสติให้มั่นคง ควรพิจารณาก่อนว่าประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับ
ราคาที่จ่ายไปก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายกลไกการกระตุ้นการซื้อผ่านกิจกรรมทางการตลาดได้ 
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กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 35 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพลงกล่อมลูกจากภาคเหนือ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (6/6) - 50

 เพ่ืออธิบายลักษณะของเพลงกล่อมลูกจากภาคเหนือ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูกของภาคเหนือ เรียกว่า เพลงอ่ือลูก จะมีค าขึ้นต้นว่า อื่อจาๆ อ่ือๆ จาๆ ซึ่งถือ
เป็นวัฒนธรรมหนึ่งของชุมชน โดยวัตถุประสงค์ส าคัญคือ คือต้องการกล่อมลูกให้หลับโดยเร็วที่สุด พ่อ
แม่จะได้มีเวลาท างานบ้าน ลักษณะเด่นของเพลงกล่อมลูก คือ การอ่ือๆ เสียง การอ่ือเสียงนี้เพ่ือให้
เด็กท่ีใกล้จะหลับ หรือก าลังจะหลับ พอได้ยินเสียงอ่ือๆ จาๆ จะท าให้เด็กง่วงและสามารถหลับได้ 
ส าหรับคุณค่าของเพลงกล่อมลูกของภาคเหนือ คือด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าด้านจริยธรรม การใช้
เพลงกล่อมลูกถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัตนธรรมที่มีคุณค่า เป็นการส่งเสริมคุณค่าวรรณกรรม
ท้องถิ่น และในเนื้อหาก็จะเป็นการสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กไม่ก้าวร้าวอีกด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงลักษณะของเพลงกล่อมลูกภาคเหนือได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพลงกล่อมลูกจากภาคอีสาน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูกจากภาคอีสาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูก เป็นวัฒนธรรมพ้ืนบ้านประเภทมุขปาฐ คือสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล แต่
ไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด กลไกของการสืบสานวัฒนธรรมที่ท าให้เพลงกล่อมลูกยังคงอยู่
สืบทอดกันมา คือ การเรียนรู้จากพ่อแม่ที่ใช้เพลงกล่อมลูกร้องจนติดปาก มีการร้องกันในวิถี
ชีวิตประจ าวัน และได้ผลอย่างที่ผู้ร้องต้องการให้เป็นเช่นนั้น โดยท านองและเนื้อร้องของเพลงกล่อม
ลูกนั้นจะแตกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ของภาคอีสานจะมีการฮื่อ ประกอบในเนื้อร้องด้วย เป็นต้น 
ส าหรับเนื้อหาจะเป็นเรื่องความเชื่อทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถีชีวิต ส่วนใหญ่จะร้องต่อกันมา ซึ่งจะ
สามารถรู้วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนได้จากเพลงกล่อมลูก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสานในอดีตจากเพลงกล่อมลูกได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพลงกล่อมลูกจากภาคใต้ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.เอ่ียม  ทองดี 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (6/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องเพลงกล่อมลูกของภาคใต้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูกของภาคใต้ เป็นภาษาถ่ินที่ส่วนมีส าเนียงเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนที่สุด โดยเพลง
มักจะขึ้นต้นเพลงด้วยค าว่า “ฮา เอ้อ” หรือค าว่า “เหอ” ซึ่งในเพลงก็จะมีเรื่องความเชื่อเข้ามามี
บทบาท โดยที 2 ส่วน คือ ความเชื่อพ้ืนบ้านตามเนื้อหาสาระก็จะสอดแทรกเรื่องความเชื่อพ้ืนบ้าน 
ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่องผีบ้าน ซึ่งในเพลงพื้นบ้านไม่ว่าจะของภาคใต้หรือภาคอ่ืนๆ ก็จะมี
ลักษณะคล้ายกัน คือ เพลงจะมีเนื้อหาเพ่ือสั่งสอนเด็ก ต้องการขัดเกลาให้เด็กเป็นอย่างที่สังคม
ต้องการ ซึ่งถือเป็นกลวิธีส าคัญที่จะยึดใจเด็กให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมตั้งแต่เด็ก ถือ
เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงลักษณะของเพลงที่ใช้กล่อมลูกของภาคใต้ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณีปอยหลวงแบบล้านนา 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณดาริกา  เสมาทอง 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (1/6) - 50

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของการจัดประเพณีปอยหลวง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเพณีปอยหลวงเป็นงานท าบุญเพ่ือเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ตน
และครอบครัว อีกท้ังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์ และการท าบุญปอยหลวง
ที่นิยมท ากัน คือ ท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว และ
การที่ต้องเรียกประเพณีดังกล่าวว่าปอยหลวง เนื่องจาก เป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคคลเป็นจ านวนมาก มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนาและด้านมหรสพเพ่ือความบันเทิง อีกท้ังมีการ
จดัการอ านวยความสะดวกให้แขกต่างหมู่บ้าน ซึ่งจะมีทั้งสมณะและฆราวาสทุกเพศทุกวัย และในงาน
ปอยกหลวงจะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย เนื่องจากจะใช้เวลาในการจัดงานประมาณ 3-7 วัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงเรื่องประเพณีปอยหลวงของชาวล้านนาได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ตุง ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (1/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ ตุง ศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตุง หมายถึง ธง ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ ของภาคเหนือ มีหลายชนิด หลายลักษณะ โดยตุง
สามารถจ าแนกได้เป็นหมายประเภท คือ 1. แบ่งตามวัสดุในการท า เช่น ท าจากกระดาษ คือ ตุงช้าง 
ตุงไส้หมู ท าจากผ้า คือ ตุงตะขาบ ตุงจระเข้ ตุงแตง เป็นต้น 2. ตุงที่ใช้ในงานประดับประดาหรือร่วม
ขบวนแห่ คือ ตุงซาววา ตุงกระด้าง  3. ตุงที่ใช้ในงานมงคล เช่น ตุงไชย ตุงช้าง เป็นต้น  4. ตุงที่ใช้ใน
งานพิธีอวมงคล คือ ตุงแดง ตุงสามหาง ซึ่งชาวเหนือมีจุดมุ่งหมายในการใช้ตุงเพ่ือเป็นพุทธบูชามา
นาน โดยมีความเชื่อว่าการถวายตุงเป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง ส าหรับปัจจุบันรูปแบบการใช้ตุง
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายลักษณะการใช้งานของตุงแต่ละประเภทได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เมรุรูปนกหัสดิลิงค์ สถาปัตยกรรมบนความเชื่อ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (2/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการตกแต่งเมรุรูปนกหัสดิลิงค์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เมรุรูปนกหัสดิลิงก์เป็นเมรุชั่วคราว ในอดีตใช้ส าหรับการถวายพระเพลิงเจ้าผู้ครองนคร        
เจ้าเมือง รวมทั้งเครือญาติที่มีเชื้อสายเจ้านายในเขตแคว้นล้านนา ส าหรับทางศาสนาใช้ในพิธีกรรม
ปลงศพพระเถรานุเถระ พระผู้มีอาวุโสพรรษามาก โดยการใช้นกหัสดิลิงค์เป็นองค์ประกอบของเมรุ 
ด้วยความเชี่อว่านกดังกล่าวเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์มีลักษณะเป็นนกมีเพศเหมือนช้าง มีพลังเทียบเท่า
กับห้าช้างสาร สามารถน าพาศพหรือวิญญาณของผู้ตายบินไปสู่เมืองผีหรือเมืองสวรรค์ได้ โดยปัจจุบัน
เมรุรูปนกหัสดิลิงค์นิยมใช้ปลงศพพระภิกษุส าคัญ ที่มีสมณศักดิ์ หรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการ
พระราชทานเพลิงศพ โดยมักจะพบการตกแต่งเมรุลักษณะนี้ทางภาคเหนือและอีสานในบางจังหวัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาและสาเหตุการตกแต่งเมรุตามลักษณะของนกหัสดิลิงค์ได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สถาปัตยกรรมไทยไปต่างแดน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมบ้านไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สถาปัตยกรรมไทยเป็นงานที่เป็นภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันสถาปัตยกรรม
บ้านไทยไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่มีสถาปนิกชาวไทยที่เห็นความส าคัญและได้น าบ้าน
ไทยไปปลูกสร้างในต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้เห็นและชื่นชมในความสามารถ
ของคนไทยและงานสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสร้างความประทับใจให้ชาวต่างชาติเป็น
อย่างมากในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะแถบยุโรป หรืออเมริกา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความภูมิใจในภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมบ้านไทยที่ไปสร้างในต่างประเทศ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ป้อมพระจุลจอมเกล้า จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
น.ต.หญิง แจ่มใส  พันทวี 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (2/6) - 50

 เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือที่นิยมเรียกกันว่า ป้อมพระจุลฯ ตั้งอยู่ที่ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นสถานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในการด ารง
ไว้ซึ่งการรักษาเอกราชของไทยมากว่า 100 ปี เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้เป็นที่มั่นในการต้านการรุกรานจากชาติมหาอ านาจ ปัจจุบันกองทัพเรือ ได้พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเชิงประวัติศาสตร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ดินแดนปราสาทเมืองโบราณ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวีระชัย  ชูแสงทอง 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (3/5) - 50

 เพ่ือแนะน าโครงการการท่องเที่ยววัดสระก าแพงใหญ่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ดินแดนปราสาทเมืองโบราณมีปราสาทหินวัดสระก าแพงใหญ่ เป็นสถานที่ส าคัญ โดยปัจจุบัน
ปราสาทวัดสระก าแพงใหญ่ได้รับการบูรณะ เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชม
ปราสาทหิน และโบราณสถานต่างๆ ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น มีมากมาย เช่น จะมีการแสง
เสียง เรียกว่า ลองกอง ผ้าแลงๆ ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี มีการแสดงแต่งตัวรูปแบบ
วัฒนธรรมเดิมส าหรับผู้มาเท่ียวชมลองกองผ้าแลง จะมีการต้อนรับอาหารเย็นแบบดั้งเดิม เป็นต้น           
อีกท้ังกรมศิลปากรยังได้บูรณะ ดูแลโบราณสถานต่างๆ โดยแห่งใดสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้จะให้ความรู้กับคนในท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยวได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวชมโบราณสถานที่วัดสระก าแพงใหญ่ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท่องเที่ยวเครื่องไม้เมืองถวายอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพิทักษ์  ตุ้มอินมร 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (4/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของงานไม้แกะสลักบ้านถวาย OTOP แห่งแรกของประเทศไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 งานไม้แกะสลักท่ีบ้านถวาย เกิดจากผู้เฒ่า 3 ท่าน ออกไปรับจ้างท างานซ่อมแซมหางหงส์
ใบระกาตามวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ และทั้ง 3 ท่านได้เล็งเห็นว่างานแกะสลักสามารถยึดเป็นอาชีพได้ 
จึงน ามาสอนลูกหลานสืบต่อกันมา จนชาวบ้านถวายทุกหลังคาเรือนท าการแกะสลักไม้ทุกบ้าน และ
ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้าน OTOP แห่งแรกในประเทศไทย โดยชาวบ้านมักจะท าการแกะสลักเอง ขาย
เองในตัวบ้าน โดยจะผ่านพ่อค้าคนกลางน้อยที่สุด ส าหรับการขายของนั้นไม่ได้ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์
แต่ขายบริการทางด้านจิตใจด้วย เพราะส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศซึ่งมักต้องการเห็น
วิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์เครื่องไม้เมืองถวาย 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   หมู่บ้าน OTOP เครื่องหมายเมืองถวาย 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณยันยงค์  ค ายวง 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (6/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาสินค้าแกะสลักของบ้านถวาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การท าไม้แกะสลักของบ้านถวายเริ่มตั้งแต่ปี 2550 โดยเอกลักษณ์ของงานไม้แกะสลักบ้าน
ถวายมี 2 ประเภท คือ น าไม้รางน้ า ไม้ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว น ามาแกะสลักเพ่ือให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อีก โดยไม่ท าลายธรรมชาติ และอีกประเภทที่ชาวบ้านท าสืบเนื่องกันมาตลอด คือ การ
แตง่เส้นท าสีลวดลายต่างๆ ในอดีตงานแกะสลักบ้านถวายจะมุ่งเน้นการผลิตอย่างเดียว ต่อมามีการใส่
ใจเรื่องการขายสินค้าเพ่ิมขึ้น และพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP มีการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ มีการบรรจุหีบ
ห่อให้สวยงาม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเมื่อซื้อสินค้ากลับไปแล้วให้รู้ว่าเป็นไม้แกะสลักจาก
บ้านถวาย และมีบริการบรรจุหีบห่อสินค้าส าหรับลูกค้าที่ซื้อกลับไปต่างประเทศด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวและซื้อสินค้า OTOP ของบ้านถวาย 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สิ่งแวดล้อมกับแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 
   บ้านปราสาท 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบุญช่วย  แรมพิมาย 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (5/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านปราสาท 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโฮมสเตย์นั้นเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะต้องมี
การดูแลตั้งแต่บ้านเรือน ที่นอน ห้องน้ า แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพราะหากสภาพแวดล้อมไม่ดี พ้ืนที่ไม่
มีความสะอาด นักท่องเที่ยวก็จะไม่เข้ามาพัก รวมทั้งในพ้ืนที่ต้องมีการปลอดภัยไม่มีมลภาวะ จึงมี
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยสิ่งจ าเป็นส าหรับแนวคิดนี้คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน และมีการประสานงานให้สาธารณสุขจังหวัด มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมกับ
สมาชิกท่ีท าธุรกิจโฮมสเตย์ เพ่ือให้ร่วมมือกันดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโฮมสเตย์ให้ดีและเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโฮมสเตย์บ้านปราสาทได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (2/5) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวที่บ้านแม่ก าปอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 บ้านแม่ก าปองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีความเป็นมากว่าร้อยปี มีสภาพพ้ืนที่ที่สวยงาม มีสภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จึงมีแนวคิดเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
มีบริการแบบโฮมสเตย์ แต่ปัญหาของการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น คือ ยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง 
สิ่งบริการพ้ืนฐานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า ร้านอาหาร ร้านขายของ ที่จอดรถ เป็นต้น 
อีกท้ังมัคคุเทศก์ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอในการให้บริการ และเมื่อมีการเปิดให้บริการท่องเที่ยวปัญหา
เรื่องขยะก็เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยการจัดการท่องเที่ยวมี 3 ลักษณะ คือ    
มีบริการนักท่องเที่ยวแบบขาจร บริการแบบทัศนศึกษา และการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนลักษณะโฮมสเตย์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปเท่ียวที่บ้านแม่ก าปองเพ่ิมขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สัมผัสวัฒนธรรมชนบทแม่ก าปอง 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพรหมมินทร์  พวงมาลา 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (5/5) - 50

 เพ่ือแนะน าท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่บ้านแม่ก าปอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 บ้านแม่ก าปองเปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2543 เนื่องจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรมที่ยังคงเหมือนเดิม เช่น เรื่องความเอ้ืออาทร การ
ให้ความช่วยเหลือกันและกัน เป็นต้น ส าหรับการจัดการให้นักท่องเที่ยวนั้น มีมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับ
ที่ศูนย์ข้อมูลและเดินทางมาบ้านพัก ซึ่งเจ้าของบ้านจะมารอรับแขกท่ีเข้าพักในหมู่บ้าน และจะมี
บริการต่างๆ นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดให้มีกลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มฟ้อนร า กลุ่มนวด ซึ่งจะมีประธานของ
แต่ละกลุ่มเป็นผู้ประสานงาน การจัดการบ้านพักจะมีการจัดล าดับในการต้อนรับแขก มีการจัดเตรียม
บ้านเรือนให้มีความสะอาด เพ่ือให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมวัฒนธรรมชนบทที่บ้านแม่ก าปอง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   หนองคาย เมืองแห่งพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศิริภักดิ์  พินิจดี 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (2/6) - 50

 เพ่ืออธิบายเกี่ยวกับพระคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระคู่บ้านคู่เมืองของหนองคาย คือ หลวงพ่อพระใส ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโพธิ์ชัย เป็นวัด
พระอารามหลวงชั้นตรี โดยพระใสเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ตามประวัติกล่าวว่า 
พระธิดาสามพระองค์ของกษัตริย์ล้านช้าง ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปประจ าพระองค์ขึ้น เพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา และขนานนามว่าพระสุก พระเสริม พระใส มีขนาดลดกันตามล าดับ หลังสร้างเสร็จ
ได้ประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวงอาณาจักรล้านช้าง เมื่อบ้านเมืองไม่สงบสุกชาวเมืองก็จะน าพระพุทธรูป
ทั้ง 3 ไปซ่อนไว้ หากสงบแล้วจึงน ากลับมาไว้ดังเดิม นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วยังคงมีประวัติอีกมากมาย
เกี่ยวกับพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับพระใส พระคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสตร์ 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (5/6) - 50

 เพ่ืออธิบายเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 5 – 
6 ล้านไร่ อีกทั้งภายในอุทยานยังมีน้ าตกหลายแห่ง เช่น น้ าตกไทรโยค น้ าตกเอราวัณ เป็นต้น จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเพราะถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด ส าหรับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น สิ่งที่จ าเป็นคือ ต้องสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว มีเรื่องของ
การส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางของสัมมนา มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวการขายสินค้า และต้อง
มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นคือจะต้องได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมธรรมชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท าอย่างไรแหล่งท่องเที่ยวของอยุธยาจะยั่งยืน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นโบราณสถานต่างๆ 
ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มีความยั่งยืนนั้น ต้องค านึงถึงเรื่องขีดความสามารถใน
การรองรับของพ้ืนที่ทั้งเรื่องขีดจ ากัดทางสิ่งแวดล้อมทางการตลาด ขีดจ ากัดของชุมชน ควรมีการให้
ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเมืองไทยกับนักท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และต้องมี
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ แต่จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเม่ือมีนักท่องเที่ยว 
เข้าไปเยี่ยมชม และไม่มองข้อจ ากัดของท้องที่ว่ามีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวได้หรือไม่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณรัชทิน  ศยามานนท์ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (3/6) - 50

 เพ่ืออธิบายเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
เนื้อหาโดยสรุป 
  นครนายกเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย มีอุทยาน 
แห่งชาติเขาใหญ่ มีน้ าตกมากมาย เช่น น้ าตกสาลิกา น้ าตกนางรอง เป็นต้น แต่การท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครนายกก็ยังไม่ข้อจ ากัด คือ หากผู้ที่ชื่นชอบการล่องแก่งที่จะไม่สามารถเล่นได้ทั้งปี ช่วง
หน้าแล้งจะไม่ค่อยมีน้ า แต่หากต้องการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติสามารถไปได้ทั้งปี ส าหรับแผนระยะ
สั้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการจัดการนักท่องเที่ยวที่ต้องการมา
ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ส าหรับแผนระยะยาวอาจต้องมีการสร้างเมืองใหม่ที่ทันสมัย มีการวางผัง
เมือง แต่จะต้องมีการวางแผนอย่างดีเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายก 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวน สานสันต์ 

คุณไพโรจน์ สมทรัพย์ 
คุณสมโภชน์ จารุสันต์ 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (6/6) - 50

 เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนปากเกร็ดในต าบลบางตะไนย์ ต าบลคลองพระอุดม ต าบลบางพลับ 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นั้น เนื่องจากท้ัง 3 ต าบล มีศักยภาพในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ต าบลบางพลับ มีการท านาแบบดั้งเดิม ในฤดูท านาไถหว่านจะมีนกนานาชนิด ต าบลคลองพระอุดม   
มีวิถีชีวิตริมน้ าของชาวมอญ มีโฮมสเตย์ ต าบลบางตะไนย์ มีบ้านน้ าหอมของชาวรามัญ เป็นต้น โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 ต าบล ส าหรับประสานงานใน
เรื่องการท่องเที่ยว มีจัดตั้งเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้บริการกับผู้สนใจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สนใจไปเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3 ต าบลของจังหวัดนนทบุรี 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 ต าบลในนนทบุรี 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  คงสม 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 ต าบลในจังหวัดนนทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ต าบลบางตะไนย์ ต าบลบางพลับ ต าบลคลองพระอุดม ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เป็นต าบลที่มีศักยภาพที่เหมาะส าหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ โดยในพื้นที่สามารถ
แบ่งเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกท้ังมีจุดแข็งเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างดี และสิ่งส าคัญส าหรับ
การพัฒนาให้ทั้ง 3 ต าบลเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ ต้องมีการปรับปรุงเรื่องสาธารณูปโภค มีการจัด
ระเบียบบ้านเรือนในชุมชน และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการจัดการเรื่อง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรู้จัก 3 ต าบลในจังหวัดนนทบุรี ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สารพันค าถามการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับ อบต. 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณไพรัช  รุ่งสว่าง 
คุณสุรินทร์  นิลเลิศ 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (5/6) - 50

 เพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวที่ต าบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ต าบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเกษตรกรรม ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่คือ 
ท านา และการปลูกผลไม้ โดยแหล่งท่องเที่ยวส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับต าบลบางเจ้าฉ่า คือ พระนอนวัดขุน
อินทประมูล วัดไชโยวรวิหาร วัดสุวรรณราชหงส์ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาเรื่องเครื่องจักสานไม้ไผ่ 
เครื่องจักสานหวาย จึงได้มีการขยายผลท าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้มีพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร     
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเจ้าของสวนมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจะมีการใช้
กระบวนการโดยการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นส าคัญ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรที่จังหวัดอ่างทอง 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ดอยสวยคู่นกงาม 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณรุ่งโรจน์  จุกมงคล 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (4/6) - 50

 เพ่ือแนะน าสถานที่ชมนกที่ดอยอินทนนท์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย จัดเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีนก
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงพบประมาณเกือบ 400 ชนิด โดยจะมีท้ังนกประจ าถิ่นและนกท่ีอพยพมา
ตามฤดูกาล ส าหรับเส้นทางการดูนกบนดอยอินทนนท์ สามารถขับรถขึ้นไปตามจุดต่างๆ แล้วจอดรถ
ริมทางแล้วเดินเข้าไปได้ แต่จะมีข้อห้ามส าหรับนักท่องเที่ยวคือ ห้ามท าลายธรรมชาติ และต้องเดิน
ตามเส้นทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น ส าหรับการแต่งกายที่เหมาะสมในการดูนก คือ สวมใส่เสื้อผ้าที่มี
กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ใส่สีสันฉูดฉาด สวมหมวกเพ่ือป้องกันหนาม และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการ 
ดูนกให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องทางไกลหรือคู่มือส าหรับการดูนก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจที่จะไปเที่ยวดอยอินทนนท์และแวะชมจุดชมนก 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สิ่งแวดล้อมกับหาดทรายชายทะเล 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสมศักดิ์  พิริยโยธา 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางฟ้ืนฟูหาดทรายชายทะเล 
เนื้อหาโดยสรุป 
  จากการส ารวจประเทศไทยมีหาดทราย หาดหิน หาดเลน ประมาณ 341 แห่ง และอยู่ใน
ความดูแลของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์ 61 แห่ง แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งเรื่องน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ จึงมีแนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรมให้สมบูรณ์ข้ึน ต้องมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและค านึงถึงเรื่องความสมดุลของระบบนิเวศน์  
มีการจัดการให้ชุมชนทุกหรือภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแล เนื่องจากทรัพยากร 
ธรรมชาติเป็นของทุกคนในประเทศ จึงควรร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมมีการจัดการกับหาดทราย
ชายทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางชายทะเลเมื่อไปท่องเที่ยว 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   อนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเฉลิม  ตุ้มหิรัญ 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (6/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ดูแลช้าง ควาญช้างและผู้เกี่ยวข้อง
กับช้าง โดยช้างจะต้องกินดีอยู่ดี เมื่อยามเจ็บป่วยมีสถานที่รักษา และมีการดูแลเรื่องการผสมพันธุ์ของ
ช้างทั้งแบบธรรมชาติ และการผสมเทียม อีกทั้งได้มีการจัดให้มีการท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ด้วย ซึ่งจะ
มีการแสดงของช้าง มีการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติของช้าง
และควาญช้าง โดยจะเด่นของศูนย์อนุรักษ์ช้างคือ ช้าง 1 เชือก จะมีควาญช้างดูแล 2 คน ส าหรับ
อาหารของช้างก็จะรับซื้อหญ้า กล้วย อ้อย จากชาวบ้านที่ปลูกและน ามาส่งให้กับทางศูนย์ซึ่งถือเป็น
การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

   เชิงนิเวศ 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (3/6) - 50

 เพ่ืออธิบายวิธีบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น คือ การบริหารจัดการหมู่บ้าน สินค้าหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลในแต่ละหมู่บ้าน ค้นหาวิธีดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เพ่ือเกิดความ
ต้องการซื้อสินค้า ให้ความใส่ใจกับกระบวนการผลิต และกระตุ้นความสนใจในการท่องเที่ยวใน
หมู่บ้าน สนใจสัมผัสชีวิตของชุมชน วิถีชีวิต โดยต้องท าการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 
มีการวางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน โดยต้องเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  การวิเคราะห์สถานการณ์แหล่งท่องเที่ยว- 

   อุทยานป่าเขา 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงการวิเคราะห์เพ่ือการบริหารจัดการท่องเที่ยวต าบลแม่ตึง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ต าบลแม่ตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายนั้น เป็นพื้นที่ท่ีมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก         
มีน้ าตก มีโป่งน้ าร้อน ส าหรับการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวนั้นได้มีการศึกษาวิเคราะห์หลายส่วนทั้ง
ด้านจุดอ่อน จุดแข็ง ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการให้บริการ การบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว มีการจัดการทางด้านกายภาพ เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค
ที่จะอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว แต่สิ่งส าคัญต้องเริ่มจากการเรียนรู้ร่วมกัน มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกกับภูมิปัญญาภายนอก และต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนจึงจะท าให้เกิด
ความยั่งยืนในการท่องเที่ยวได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่ต าบลแม่ตึง จังหวัดเชียงรายได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ช่วงนี้ไปเที่ยวไหนดี 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธีรพล  ศรีแป๊ะบัว 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (5/6) - 50

 เพ่ือแนะน าวิธีเตรียมตัวก่อนไปท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลนั้น ควรศึกษาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว และสอบถามไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวโดยตรงว่าสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้หรือไม่ ซึ่งในการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
หรือช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายๆ วัน มีเทคนิคการเลือกสถานทีท่องเที่ยว ดังนี้ 1. ไม่ควรเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะจะเต็มไปด้วยผู้คนที่แห่ไปเที่ยวจนที่พัก ที่กิน ไม่เพียงพอ  2. ควรศึกษา
ข้อมูลเส้นทางให้ดีก่อนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด  3. ตรวจสอบสถานที่พัก ที่
รับประทานอาหาร  4. สอบถามเบื้องต้นเรื่องการท่องเที่ยวไปยังส านักงานการท่องเที่ยวของจังหวัด  
5. เตรียมความพร้อมของตนเองให้ดีที่สุด เช่น เต็นท์ ถุงนอน อุปกรณ์ด ารงชีวิต น้ าดื่ม เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ 1 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในการท่องเที่ยวให้ปลอดภัยนั้นมีสิ่งส าคัญท่ีต้องระลึกถึง คือ นักท่องเที่ยวต้องระลึกถึงความ
ปลอดภัยของตัวเอง และต้องไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการจะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาตินั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ เช่น ต้องไม่ส่งเสียงดัง ไม่กระท าการอันเป็นการ
รบกวนหรือเป็นที่เดือดร้อนร าคาญของคนหรือสัตว์ เป็นต้น โดยในเขตอุทยานจะมีสัญญาณเตือนภัย
ต่างๆ เช่น การมีประกาศเตือนก่อนที่จะถึงจุดอันตราย เป็นต้น ส าหรับการท่องเที่ยวควรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพ่ือไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และควรมีการติดต่อ
ไปยังพื้นที่ล่วงหน้า เนื่องจากอุทยานบางแห่งจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาเท่านั้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ 2 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุวรรณ  พิทักษ์สินธร 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (4/6) - 50

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ าให้ปลอดภัย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กฎระเบียบของการท่องเที่ยวทางน้ า มีไว้เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่นักท่องเที่ยวอาจจะไปท าให้เกิดกับทรัพยากร สัตว์ป่า สัตว์น้ า และเพ่ือจัดระเบียบ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยกฎระเบียบที่ส าคัญมี 4 ประการ คือ 1. ควรเที่ยวตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสม  2. หากเล่นน้ าช่วงมรสุมต้องระมัดระวังอันตรายเกี่ยวกับทะเล และอันตรายจาก
สัตว์ต่างๆ  3. ควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ าทะเลเมื่อมีคลื่นลมรุนแรงตามชายหาด  4. ต้องระวังเรื่องน้ า
ไหล เพราะอาจถูกน้ าพัดออกไปสู่ทะเลได้ ส าหรับผู้ชอบด าน้ า ควรมีการเตรียมความพร้อมและมีการ
สอบถามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องการท่องเที่ยวทางน้ า 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ       
   การท่องเที่ยว 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.มาลี  สุรเชษฐ 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (3/6) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นเรื่องที่มุ่งให้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ พืช 
สัตว์ เป็นต้น จะเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมีเรื่องของกฎหมายอนุรักษ์เข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก าหนดโทษความรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาในการฝ่าฝืนข้อก าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือท าให้เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้ ไม่กระท าผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.วศิณ  อิงคพัฒนากุล 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (6/6) - 50

 เพ่ืออธิบายความส าคัญของสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สิ่งส าคัญส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวนั้นมี 3 ประการ คือ เรื่องความสนใจ
ทางด้านการพัฒนาสังคม เรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และเรื่องคุณภาพของชีวิตมนุษย์ โดยการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยวมีประเด็นที่หลายหน่วยงานให้ความส าคัญมีหลายประการ คือ 
การศึกษาเรื่องข้อจ ากัดของตัวทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยว การพัฒนาเรื่องผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการท่องเที่ยว ส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีจะท าให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมมือกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สิ่งที่ควรรู้คู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (6/6) - 50

 เพ่ือแนะน าเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
ซึ่งกระบวนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นมีสิ่งส าคัญ คือ  ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นในเชิง
คุณภาพ  ต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะมีกิจกรรมมากมาย เช่น เดินป่า ดูนก ดูพันธุ์พืช ล่องแก่ง หรือ
ปัจจุบันนิยมการท่องเที่ยวประเภทโฮมสเตย์ โดยการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์จะต้องมี
การวางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวให้ดี เพราะจะส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบกับชุมชน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้เรื่องกระบวนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (5/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2551 มีการพัฒนาเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกับนักท่องเที่ยว โดยยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ ยุทธศาสตร์
เรื่องความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสินค้าและบริการ การด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกันใน
เชิงการท่องเที่ยวต่างประทศ โดยจะมีการน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาในเรื่อง
สินค้าและบริการ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการเรื่องต่างๆ ของการท่องเที่ยว         
การพัฒนาในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ อีกท้ังต้องมีการปรับแผนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกัน เช่น การส่งเสริมคุณภาพในการบริการให้สอดคล้องกับการตลาด เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายแนวทางการน ายุทธศาสตร์มาใช้ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   จากนโยบายสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนิรมล  เปลี่ยนจรูญ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (4/5) - 50

 เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยว จึงมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้งมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเซีย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาไว้หลาย
ประการ เช่น การสร้างและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกระทรวง 

   การท่องเที่ยว 

พ.ศ. 
2550 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (3/6) - 50

 เพ่ืออธิบายการท างานของส านักพัฒนาการท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายเน้นการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้น
การรักษาสภาพแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น       
มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งได้ก าหนดให้ส านักพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผิดชอบเรื่องการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว โดยดูแลเรื่องแหล่งท่องเที่ยว การจัดบริการในด้าน
ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว ทั้งเรื่องการขนส่ง ความปลอดภัย มัคคุเทศก์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงเรื่องบทบาทของส านักพัฒนาการท่องเที่ยวได้ 
 

จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี 
พ.ศ. 2550 พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน มีความแตกต่าง
กัน เช่น  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 10 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นทางกายเกี่ยวกับการฝึกและ
เทคนิคของพลังลมปราณ การหายใจ  ไซนัส  ภาวะโลกร้อน  สังคมไทยกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน  
สูตรส าเร็จสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา
เน้นด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีแปรรูปของเสียเป็นน้ ามัน เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ  ข้อมูลสารสนเทศ  อีเทรนนิ่ง  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 11 เรื่อง ประเด็น
เนื้อหาเน้นด้านบริหารงานเกี่ยวกับ สูตรส าเร็จการพัฒนาองค์การ การบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่  
เดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จ านวน 35 เรื่อง 
ประเด็นเนื้อหาเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ สินค้า OTOP ใน
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กฎหมายนโยบาย การบริหารและการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2550 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  โดยเน้นประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์  ส าหรับบทความด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เน้นประเด็นเนื้อหาทางด้านสติปัญญา และบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  เน้นประเด็น
เนื้อหาด้านบริหารคน เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน  
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2551  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    24  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     8  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน     3  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  25  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  60 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 
กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 24 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปรีชา  คงเกลี้ยง 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ข้าวทุกชนิดสามารถท าเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษได้ทุกพันธุ์ แต่เน้นเรื่องของศักยภาพ
ของพ้ืนที่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่เกษตกรปลูกอยู่แล้ว ซึ่งการปลูกนั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างกับการ
ปลูกข้าวทั่วไป เพราะต้องค านึงถึงเรื่องดิน น้ า เมล็ดพันธุ์ เครื่องมือการเกษตรทุกอย่างต้องปลอดจาก
สารพิษ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนนั้นต้นทุนการผลิตต่ ากว่า สามารถแปรรูปได้ในท้องถิ่นและขาย
ได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป แต่อาจเพราะเกษตรกรเคยใช้สารเคมีมานานจึงคิดว่าถ้าท าเกษตรอินทรีย์
แล้วจะไม่คุ้มทุน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความสนใจปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ชื่อเรื่อง   ประโยชน์ล้ าจากสาหร่ายหลากชนิด 
พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงชนิดและประโยชน์ของสาหร่าย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในแวดวงวิทยาศาสตร์ สาหร่าย หมายถึง สิ่งมีชีวิตชั้นต่ า ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก ต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการศึกษารายละเอียด มีการด ารงชีพหลายแบบ โดยอาจอยู่แบบอิสระ หรืออยู่
ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยพบว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินเป็นกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นบนโลก ซึ่งสาหร่าย
ชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีแร่ธาตุ วิตามินต่างๆ มากมาย จึงเป็นเกิดช่องทางการตลาดท าเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายยี่ห้อ อีกทั้งมีการน าสาหร่ายสีน้ าเงินที่มีชีวิตมาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ใน
นาข้าวอีกด้วย นอกจากสาหร่ายสีเขียวแล้ว ยังมีสาหร่ายสีน้ าตาล สาหร่ายสีแดง ที่มีประโยชน์ทาง
ชีวภาพมากมายหากน ามาใช้ทดแทนสารเคมี จะช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของสาหร่ายแต่ละชนิดได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เห็ดมหัศจรรย์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกรรณิการ์  เสนทอง 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงประเภทและประโยชน์ของเห็ด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เห็ด เป็นพืชชั้นต่ าจ าพวกเห็ดรา มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป เห็ดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ เห็ดที่ข้ึนตามขอนไม้หรือกิ่งไม้ และเห็ดที่ข้ึนตามพ้ืนดิน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทยังแบ่ง
ออกเป็นประเภทที่กินได้และกินไม่ได้อีกด้วย เห็ดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโน 9 
ชนิด ซึ่งมีอยู่อย่างครบถ้วนมากกว่าเนื้อสัตว์และธัญพืช และมีงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดที่ยืนยันว่า ในเห็ดมี
สารบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบคุ้มกัน ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และ
ช่วยต้านมะเร็งต่างๆ ส าหรับการบริโภคเห็ดให้ปลอดภัยนั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ไม่ควรบริโภค
เห็ดสด เพราะพิษในเห็ดบางชนิดจะถูกท าลายเมื่อได้รับความร้อน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจรับประทานเห็ดแทนเนื้อสัตว์เพิ่มมากข้ึน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ไข่อาหารยอดนิยมของคนไทย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล 

วัตถุประสงค์                     NET 9 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักการเลือกรับประทานไข่ และประโยชน์ของไข่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไข่มีประโยชน์มากมาย แต่ควรรับประทานไข่ท่ีปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายสามารถน าไบโอติน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้เต็มที่ ไม่ควรรับประทานไข่ดิบ เพราะโปรตีนในไข่ขาวที่ไม่สุกจะ
ท าให้วิตามิน ไบโอตินต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารไม่สามารถน าไปใช้ในร่างกายได้ และไข่ไม่สุกจะย่อยยาก 
ไข่สามารถน าไปประกอบอาหารได้มากมายทั้งคาว และหวาน ซึ่งไข่มีคุณสมบัติส าคัญหลายประการ 
เช่น เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยให้อาหารข้น หรือแข็งตัว หรือเป็นฟองฟู เป็นต้น 
นอกจากนี้ทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมฟอกหนัง ก็ใช้ประโยชน์
จากไข่เช่นกัน หรือแม้แต่ทางการแพทย์ก็ใช้ไข่ในการรักษา เช่น การใช้ไข่ในการถอนพิษ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถรับประทานไข่ได้ถูกวิธีเพ่ือให้ร่างกายได้รับประโยชน์ครบถ้วน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ดอกก้าน : ดอกดินที่กินได้ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของดอกก้านและปรุงอาหารจากดอกก้าน 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ดอกก้านเป็นพืชล้มลุก ตระกูลเดียวกับบุก มีเหง้าอยู่ในดิน ล าต้นเป็นก้านยาวออกมาเหนือ
ดินประมาณ 1-2 ฟุต ลักษณะกลมขนาดนิ้วมือ สีเขียวอ่อนและน้ าตาลแดง บางชนิดเป็นพ้ืนลาย  
ขอบใบเรียบ ดอกจะมีลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว ดอกท่ียังไม่แก่ก าลังตูมชาวบ้านมักเก็บมากินและ
ขาย แต่เมื่อดอกบานแล้วไม่นิยมน ามารับประทาน ดอกก้านจะข้ึนในป่าบริเวณท่ีลุ่มมีความชื้น      
ดินอุดมสมบูรณ์ มักจะขึ้นอยู่รวมกันเป็นกอหรือเป็นกลุ่ม นิยมน ามาท าเป็นแกงส้มดอกก้าน 
โดยเฉพาะน ามาท าเป็นแกงดอกก้านใส่อึ่งแบบพ้ืนเมือง แต่ไม่นิยมน าไปต้มหรือลวกจิ้มน้ าพริกเหมือน
ผักป่าชนิดอื่น เนื่องจากจะมีเมือกเหนียวและคัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายลักษณะของดอกก้านและรู้จักอาหารที่ท าจากดอกก้านได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   “น้ าอัดลม” ภัยที่คาดไม่ถึง 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสลีลา  ทั้งรักษ์ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงโทษของการดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า 
เนื้อหาโดยสรุป 
  น้ าอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันทุกเพศทุกวัย ซึ่งในน้ าอัดลมมีประกอบด้วย น้ า สารให้
รสหวาน สารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน้ าเชื้อ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัตถุกันเสีย และในบางยี่ห้อใส่
คาเฟอีนด้วย น้ าอัดลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ าอัดลมรสโคล่าหรือน้ าด า และน้ าอัดลมที่ไม่ใช่
โคล่า ได้แก่ประเภทน้ าสีต่างๆ ส าหรับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากน้ าอัดลมก็คือน้ าตาลซึ่งร่างกาย
สามารถน าไปใช้เป็นพลังงานได้ และผลเสียของน้ าอัดลมมีมากมาย เช่น หากดื่มมากๆ จะท าให้อ้วน 
ฟันผุ ปวดท้องเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าอัดลมจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก กระดูกพรุน
เนื่องจากมีคาเฟอีน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านลด ละ เลิก ดื่มน้ าอัดลม เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   คุณรู้จัก “เสาวรส” ดีแล้วหรือยัง 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล 

วัตถุประสงค์                    NET 12 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของเสาวรส 
เนื้อหาโดยสรุป 
  เสาวรส เป็นผลไม้มีชื่อเดิมว่า กะทกรก เป็นไม้เลื้อย ภายในผลมีน้ าเยอะ รสเปรี้ยวจัด 
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศของประเทศไทย โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยมี 3 
พันธุ์ คือ พันธุ์ผลสีม่วง พันธุ์ผลสีเหลือง และพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเสารสสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อใน 
เปลือกและเนื้อส่วนนอก น้ าสามารถน ามาคั้นเป็นเครื่องดื่มได้ ส าหรับคุณค่าทางโภชนาการนั้น เสารส 
1 ผล ประกอบไปด้วยฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และมีวิตามินเอ และ
วิตามินซีค่อนข้างสูง เสาวรสเป็นผลไม้ท่ีนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่
รู้จักมากนักในประเทศไทย ทั้งๆ ที่เป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์สูง  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจรับประทานเสาวรสเพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โรคติดเน็ต 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเปรมมิกา  ศูนย์จันทร์ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงอาการของโรคติดเน็ต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกิดอาการติดอินเทอร์เน็ต และ
เกมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มากข้ึน โดยเรียกว่า โรคเฮอรี่ ซิกเน็ส (herry sickness) โดยอาการ คือ จะรีบ 
หงุดหงิดง่าย อดทนไม่ได้เมื่อต้องรอสิ่งใด หรือบางครั้งอาจเกิดความรู้กดดัน เมื่อต้องจัดสรรเวลากับ
การกิจกรรมกับเวลาที่เร่งรีบ ซึ่งนักจิตวิทยาชาวสกอตแลนด์กล่าวว่าต้นเหตุอาการเหล่านี้เกิดจาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้ควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ล าบากมากข้ึน โดยการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้
เป็นหลักประกันว่าเด็กจะได้รับการเรียนรู้ที่ดีเสมอไป เพราะเด็กอาจเจอเว็บแปลกๆ โฆษณาสินค้า
จ านวนมาก รวมถึงเกมออนไลน์ เว็บพนันออนไลน์ ที่จะดึงดูดให้เด็กหลงเข้าไปในเว็บนั้นอย่างไม่รู้ตัว  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงอาการของโรคติดอินเทอร์เน็ตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  โรคหลอดเลือดสมอง มหันตภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ชาญพงศ์  ตังคณะกุล 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ และวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สมองของมนุษย์ท าหน้าที่ดูแลทุกระบบของร่างกาย สมองไม่สามารถสร้างหรือสะสมอาหาร
เองได้ แต่สมองจะน าสารอาหารและอ๊อกซิเจนจากเลือดมาใช้หล่อเลี้ยง หากเลือดไม่สามารถไหลเวียน
ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ อาจเกิดความผิดปกติของเส้นเลือด ท าให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น พูดไม่ชัด 
แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจเกิดจากหลอดเลือดตีบ อุดตันหรือแตก หากเป็นชั่วคราว
จะเรียกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วคราว แต่หากผิดปกติจนเนื้อสมองตายอาจเป็นอัมพฤกษ์ได้ 
ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ต้องหมั่นตรวจสุขภาพ ตรวจเช็คความดันทุกปี ต้องควบคุม
น้ าหนัก งดอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดโรคหลอเลือดสมองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   Art Therapy เปิดตัวศิลปกรรมบ าบัด 
   ในประเทศไทย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปภพโชติ  อักขะบุตร 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (2/5) - 51

 เพ่ือแนะน าเรื่องศิลปกรรมบ าบัดในประเทศไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ศิลปกรรมบ าบัด (Art Therapy) เป็นวิธีการแพทย์ทางเลือกวิธีหนี่งที่น ามาบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งเกิดข้ึนครั้งแรกโดยความร่วมมือขององค์กรดวงประทีปแห่ง
ตะวันออก ลอสเองเจลิส สหรัฐอเมริกา และคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ต่อมา ซึ่งถือเป็นการช่วยบ าบัดผู้ป่วย โดยผลงานศิลปะจะเป็นตัวถ่ายทอดอารมณ์นึกคิดที่ซ่อนเร้นใน
จิตใจของผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางจิต โดยผู้จะท าหน้าที่เป็นนักศิลปกรรมบ าบัดได้นั้น ต้องมี
คุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามที่สมาคมศิลปกรรมบ าบัดอเมริกันก าหนดไว้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมา และคุณสมบัติของนักศิลปกรรมบ าบัดได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ออกก าลังกายอย่างไรจะปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีออกก าลังกายและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การออกก าลังกายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงผู้สูงอายุด้วย ซึ่งการ
ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุจะเน้นไปทางการชะลอความแก่และป้องกันโรค ซึ่งผู้สูงอายุสามารถ
ออกก าลังกายโดยการแอโรบิคได้ 2 ประเภท คือ แบบแรงกระแทกต่ า และแบบปลอดแรงกระแทก 
โดยควรออกก าลังกายตอนเช้า จะท าให้เลือดลมดี ระบบขับถ่ายดี นอกจากการออกก าลังกายแล้ว 
ควรรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และขยันไปปรึกษาหมอเพ่ือดูแลสุขภาพ และลดภาวะ
ความเครียดเพ่ือให้จิตใจสบาย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
 
 



 
69 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สังคมผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชัยภัทร  เกษมณี 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงการเตรียมการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุลดลงและประชากรมีอายุขัยสูงขึ้น และต้อง
ยอมรับว่าความสามารถของครอบครัวในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุน้อยลง เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ 
ถึงแม้จะมีนโยบายจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุหลายประเภท ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้บริการ
ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้สูงอายุมีจ านวนมากและรัฐมีงบประมาณจ ากัด จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ โดยมี
ประเด็นส าคัญหลายด้าน เช่น การด าเนินมาตรการกระตุ้นประชาชนให้มีการออมเพ่ือรองรับการเลี้ยง
ชีพหลังวัยเกษียณอายุการท างาน การส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยการดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   นวัตกรรมข้อเข่าเทียม 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ภาวะข้อเข่าเสื่อมอยู่คู่กับคนไทยมานาน เนื่องจาการใช้ชีวิตคนเราใช้ข้อเข่ามาก ส าหรับ
อาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนั้น เมื่อเริ่มเป็นใหม่ จะรู้สึกว่าข้อที่เคยขยับงอเข้าหรือออก 
ขยับได้ยากข้ึน หรือมีอาการเจ็บเป็นครั้งคราว บางครั้งมีอาการบวมปูด ซึ่งการรักษามีหลายรูปแบบ
หากเป็นไม่มากอาจใช้ยารักษา ท ากายภาพบ าบัด หากมีอาการรุนแรงอาจต้องมีการส่องกล้องหรือ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเรื่องการผ่าตัด โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยให้มี
ความเที่ยงตรงในการผ่าตัดมากข้ึน ผู้ป่วยจะเจ็บน้อยลง แผลเล็กลง ท าให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ทางท่ีดี 
ควรป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะเป็นการดีที่สุด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการป้องกันตนเอง และทราบวิธีในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใกล้ตัวใครๆ ก็ท าได้ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิวัฒน์  ศัลยก าธร 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื้อหาโดยสรุป 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนาบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
ซึ่งความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวทีด่ีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ในการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงอยู่ภายใต้บริบทที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมั่นคง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   กับการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาในโรงเรียน 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
รท.ทพ.ศุภสวัสดิ์ 
ศิริพิพัฒนกุล รน. 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษานั้น เป็นการเน้น
เรื่องการสอนให้รู้จักดูแลทันตสุขภาพตนเอง เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา เพราะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาเรื่องฟันนั้นค่อนข้างสูง จึงควรสอนให้เด็กตระหนัก รู้จักพอประมาณในการด ารงชีวิต รู้จักเลือก
หรือไม่เลือกรับประทานอาหารที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเด็ก ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
ในการที่จะรู้จักดูแลตนเองไม่ให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ ที่ส าคัญผู้ปกครองควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพ
ฟันทุก 6 เดือน เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถสอนเด็กๆ ให้สามารถดูแลสุขภาพฟันของตนเองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สถานศึกษากับการพัฒนาเด็ก 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิวัฒน์  พลายละหาร 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กในอนาคต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคน อีกท้ัง
กระแสการบริโภค การเน้นความบันเทิงจนเกินความพอดี ท าให้เด็กอาจถูกครอบง าได้ง่าย จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หลายประการ เช่น 1. การพัฒนาความคิด
ด้านบวกให้กับเด็ก ปลูกฝังให้มองโลกในแง่ดี มีการพัฒนาทั้งด้านความฉลาดทางสติปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์  2. การให้สัมผัสที่อบอุ่นแห่งความรัก 3. ส่งเสริมให้เด็กตระหนักในแนวคิดแห่ง
ความพอเพียง  4. มีการพัฒนาเด็กตามหลักคุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ  5. พัฒนาเด็กให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมมือกันพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติให้ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มัคคุเทศก์น้อย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
อ.พยุง  ชัยวงศ์,  อ.จรินทร์ - 
ล าจวญ, อ.ดาวรุ่ง  เขื่อนทอง 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการมัคคุเทศก์น้อย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการหลักสูตร มัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักบ้านถวาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมี
ความตระหนักถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนสามารถเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยวในหมู่บ้านได้ 
และให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เสริมช่วยเหลือผู้ปกครองได้ ส าหรับเนื้อหา
ที่ท าการสอน คือ ศึกษาภูมิศาสตร์ของบ้านถวาย บุคคลส าคัญในชุมชน งานไม้แกะสลัก การตกแต่ง
เส้นสีงานไม้ และการท าธุรกิจค้าขาย นอกจากนี้ยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษเทิดไท้องค์
ราชินี เป็นโครงการต่อยอด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศ และให้มีความ
กล้าในการแสดงออกและมีทักษะในการใช้ภาษาในการแนะน าสถานที่และสินค้าในหมู่บ้าน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการมัคคุเทศก์น้อยได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อเรื่อง   มัคคุเทศก์ใครว่าไม่ส าคัญ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกิตติภูมิ  พงศ์ภัทรถาวร 

คุณวิฑูรย์  หินแก้ว 
วัตถุประสงค์                      NET 4 (5/5) - 51

 เพ่ืออธิบายความส าคัญของการเป็นมัคคุเทศก์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มัคคุเทศก์ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การท่องเที่ยวเจริญก้าวหน้า เพราะเป็นผู้ที่ท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดความรัก ความเข้าใจและสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส าหรับการจะเป็นมัคคุเทศก์นั้นจะต้องมี
ความรักในวิชาชีพก่อน ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นผู้ชอบท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ และต้องมีความ
อดทนสูงด้วย เนื่องจากต้องพบเจอกับนักท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท ที่ส าคัญมัคคุเทศน์
ถือเป็นตัวแทนของประเทศ อาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างสรรค์และท าลายอุตสาหกรมมการท่องเที่ยวและ
ชื่อเสียงของประเทศได้ เพราะสิ่งที่มัคคุเทศน์ประพฤติปฏิบัติคือหน้าตาของประเทศนั่นเอง  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจถึงความส าคัญของอาชีพมัคคุเทศก์ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการอ่านเร็ว 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณประวิทย์  เชี่ยวชาญกุล 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (1/5) - 51

 เพ่ือแนะน าเทคนิคในการอ่านหนังสือให้เร็ว 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การอ่านหนังสือแต่ละประเภทนั้นจะใช้วิธีการอ่านที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของ
การอ่าน ส าหรับการการอ่านหนังสือเร็วนั้นมีเทคนิคหลายวิธี โดยวธิีที่จะแนะน าคือ การอ่านโดยใช้
ปากกา ดินสอ ชี้ใต้ข้อความ ลากจากซ้ายไปขวาอย่างรวดเร็ว พร้อมกวาดสายตาตามไปด้วย และเป็น
การอ่านโดยไม่ออกเสียง ให้มองตัวหนังสือเป็นเหมือนรูปภาพจะท าให้สามารถเข้าใจในสิ่งนั้นได้เร็วขึ้น 
ส าหรับการอ่านต าราเรียนนั้น ต้องท าความเข้าใจกับโครงสร้างและเนื้อหา ก่อนอ่านใจความส าคัญ คือ 
อ่านวัตถุประสงค์ ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย ถ้าหนังสือมีบทสรุปให้อ่านบทสรุปก่อน จะท าให้
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น จากนั้นเขียนสิ่งที่ได้รับจากเรื่องที่อ่านลงกระดาษเพ่ือเตือนความจ าในเรื่องนั้นๆ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นและได้เนื้อหาสาระจากเรื่องที่อ่านด้วย 
 



 
73 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   รู้ทันรู้เท่า ไม่เศร้าไม่ทุกข์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (4/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองโดยใช้ 3 คาถา 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ต้นก าเนิดของอารมณ์มาจากความคิดท่ีมองภาพและตีความสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว การ
รู้ทัน คือ มีสติมาทันเวลาที่ตาของเราเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นชิมรส การสัมผัสเย็น ร้อน 
อ่อน แข็ง รู้เท่า คือ มีปัญญาพิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่หลงรัก หลงเกลียด โดยคาถาที่ให้เรา
อยู่อย่างรู้เท่าทันชีวิตมี 3 คาถา ดังนี้ คาถาที่ 1 คือ เขาด่าดีกว่าเขายอ จะได้เกิดส านึกและน ามา
ปรับปรุงตัวให้ดี ซึ่งค าด่าบางครั้งเป็นการติเตือน เป็นการด่าด้วยความหวังดี ท าให้ไม่ลืมตัว  คาถาที่ 2 
ล าบากดีกว่าสบาย การจะประสบความส าเร็จในชีวิตจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะท าให้เราเป็นคน
เข้มแข็ง คาถาที่ 3 จิตที่คิดให้ เป็นการฝึกให้เสียสละและไม่เห็นแก่ตัว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการด าเนินชีวิตและฝึกจิตใจให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความสุขจากเวลาที่เสียไป 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์                    NET 12 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักการใช้เวลาให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการใช้เวลา 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ตั้งแต่เด็ก ส่วนใหญ่มักจะเสียเวลาไปกับการเล่น กิน นอน เรียนในห้องเรียน เมื่อส าเร็จ
การศึกษาก็เสียเวลาไปกับการท างานเก็บออมทรัพย์สินเพื่อให้มีความสุข บางคนท างานอย่างหนักมา
ทั้งชีวิตจนร่ ารวยและประสบความส าเร็จ แต่ต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากขาด
ความสมดุลในการด าเนินชีวิต ดังนั้นจึงควรรู้จักแบ่งเวลา แบ่งงาน ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข เพราะชีวิตคนเราไม่มีเพียงแค่งาน แต่ต้องมีครอบครัว สังคม และการอุทิศตนเองเพ่ือผู้อื่น
บ้าง ซึ่งในปั้นปลายชีวิตเมื่อเป็นผู้สูงอายุควรท าหน้าที่เป็นร่มเงาให้ลูกหลาน เพ่ือจะได้มีสิ่งดีดีท า    
จะได้ห่างไกลจากการเป็นโรคซึมเศร้า  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการใช้เวลาในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชื่อเรื่อง   ประวัติและประเภทของปูนซีเมนต์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณไอยรา  พงษ์สุวรรณ 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและประเภทของปูนซีเมนต์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปูนซีเมนต์ คือ ผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลึกท่ีเกิดจากการเผาส่วนผสม
ของหินปูน หินดินดานและศิลาแลงที่อุณหภูมิสูง 1450  C จนเกิดการรวมตัวกันสุกพอดี ซึ่งปูนซีเมนต์ 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน เช่น 1. ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ธรรมดา เหมาะกับงานก่อสร้าง  2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงเพ่ือให้ต้านทานเกลือซัลเฟต
ได้ปานกลาง เหมาะกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่  3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่หลังจากเทแล้วสามารถ
ใช้งานได้ภายใน 3-7 วัน เหมาะกับงานเร่งด่วน เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปูนซีเมนต์ที่ผลิต
ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับงานและราคาถูกลง เช่น ปูนซีเมนต์ผสม เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความหมายและประเภทของปูนซีเมนต์แต่ละชนิดได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องกลับพลิกกอง 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ธีระพงศ์  สว่างปัญญากุล 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักการ ส่วนผสม และข้ันตอนการท าปุ๋ยหมัก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการ การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องกลับพลิกกอง เกิดจากการได้รับงบประมาณสนับสนุน
วิจัยจาก สกอ. เป็นการหมักเศษพืชคลุกเคล้ากับมูลสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นมูลโคแบบผสม โดยในมูลโคจะ
มีทั้งจุลินทรีย์และไนโตรเจนในการเจริญเติบโต หากสัดส่วนเหมาะสม การย่อยสลายจะเกิดข้ึนเร็ว 
โดยผลการวิจัยของโครงการนี้ได้ถูกน าไปใช้ที่หลายจังหวัด เช่น พะเยา เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งข้อดีของ
การใช้ปุ๋ยหมักคือ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ดินจะดีข้ึนหากลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 
และเป็นการลดมลพิษอันเกิดจากการเผาเศษพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีนานๆ จะท าให้ดินเป็นกรด ส่งผล
ให้ต้นพืชเป็นโรคง่าย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธวัชชัย  สุขลอย 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวรวมประมาณ 2,600 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวม 23 จังหวัด ซึ่งขณะนี้บริเวณชายฝั่งทะเลของไทยก าลังเผชิญกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1. จากระบวนการตามธรรมชาติ เช่น 
ลมมรสุมและพายุ เป็นต้น  2. จากการกระท าของมนุษย์ คือ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยมุ่งเน้นพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน  การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ าบริเวณต้นน้ า การสูบน้ า
บาดาล เป็นต้น ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง สภาพเศรษฐกิจ และวิถีการ
ด ารงชีวิตของชุมชน ส าหรับการป้องกันแก้ไขนั้นสามารถท าได้ทั้งวิธีทางธรรมชาติและทางวิศวกรรม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันรณรงค์เพ่ือช่วยกันลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 
 

กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
   Design Technology by using Computers 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอนันต์  นิ่มนวัฒน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคโนโลยีของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย รวมถึงงานด้านการออกแบบ 
ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายมีความละเอียดถูกต้อง
มากขึ้นกว่าในอดีต อีกท้ังช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส าหรับงานออกแบบ
ด้านโครงสร้างที่ต้องอาศัยการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ค่อยข้างซับซ้อน ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการค านวณท าให้ได้ผลที่มีความถูกต้องแม่นย าสูง ช่วยลดเวลาการค านวณเป็นอย่างมาก จึงท า
ให้อุตสาหกรรมการออกแบบในปัจจุบันนิยมใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานการออกแบบเป็นอย่างมาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ของการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานออกแบบได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางการแพทย์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสมพงค์  บางยี่ขัน 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยงานด้านการแพทย์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญในหลายด้าน แม้แต่วงการแพทย์ก็ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ท าการวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา รวมถึงการ
รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทางการแพทย์ และมีการน าคอมพิวเตอร์มาสร้างต้นแบบชิ้นส่วนมนุษย์ โดยการ
สร้างชิ้นส่วนอวัยวะเทียมเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยที่ทุพพลสามารถมีอวัยวะเทียมใช้ได้เทียบเคียงกับอวัยวะ
แท้ๆ ได้ ซึ่งการสร้างอวัยวะเทียมด้วยการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้
แพทย์สามารถวางแผนการวินิจฉัยอาการ หรือตรวจรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณยงยุทธ  อินยาโส 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ Search Engine 
เนื้อหาโดยสรุป 
 Search Engine คือ เครื่องมือในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยการกรอกข้อมูลหรือ
ค าท่ีต้องการค้นหาแล้ว enter ข้อมูลก็จะถูกแสดงออกมาอย่างมากมาย Search Engine สามารถ
แบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น Crawler Based Search Engine เป็น Search Engine ที่ได้รับความ
นิยมมาก เพราะได้ผลในการค้นหาแม่นย าที่สุด ซึ่งองค์ประกอบหลักมี 2 ส่วนคือ ฐานข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ ส าหรับเทคนิคในการค้นหาข้อมูลนั้นมีมากมาย แต่ควรเลือกรูปแบบการค้นหาให้ตรงกับ
ความต้องการมากท่ีสุด ในเรื่องของประโยชน์ของ Search Engine มีหลายประการ เช่น การค้นหาให้
เวลารวดเร็ว สะดวก และ มีความหลากหลายของข้อมูล สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทาง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องไปใช้ค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   โลกแห่งอนาคต : สู่สังคม ยูบิควิตัส 
   (Ubiquitous Society) 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.อัจฉราวรรณ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา 
วัตถุประสงค์                      NET 6 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมาย และตัวอย่างของเทคโนโลยียูบิควิตัส 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ยูบิควิตัส เป็นค าภาษาลาติน หมายถึง ทุกหนทุกแห่ง ส าหรับเทคโนโลยียูบิควิตัส หมายถึง
เทคโนโลยีอัจฉริยะ การที่สังคมจะพัฒนาเข้าสู่สังคมยูบิคได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการต้องมี
เทคโนโลยีระดับสูง การเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งการมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่นั้นๆ ซึ่งเทคโนโลยีได้แทรกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันมนุษย์ และได้ถูกพัฒนาให้มี
ขนาดเล็กลงจนสามารถแทรกลงในระหว่างชั้นของเนื้อกระดาษหรือฝังในเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งได้มีการ
น ามาใช้ในงานหลายประเภท เช่น บัตรประจ าตัว ฉลากสินค้า บัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงเรื่องเทคโนโลยียูบิควิตัสได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   iPhone การปรากฏของการหลอมรวมกัน 
   (The Emergence of Convergence) 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุธาสินี  กวีวัจน์ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (2/5) - 51

 เพ่ืออธิบายเทคโนโลยีของโทรศัพท์ที่มีความสามารถมากกว่าใช้เป็นเครื่องมื่อสื่อสาร 
เนื้อหาโดยสรุป 
  Convergence คือ การมาบรรจบ หลอมรวมกัน เป็นการเชื่อมโยงโลกปัจจุบันให้มีการ
เข้าถึงกันมากข้ึน ทั้งในเรื่องการติอต่อสื่อสารโทรคมนาคม อีกท้ังเป็นเรื่องของการหลอมรวมกันของ
อุปกรณ์ (Convergence of Devices) ซ่ึง Steve Jobs ได้เปิดตัว iPhone ในปี 2007 ซึ่งทุกคน
ยอมรับเรื่องการออกแบบที่มีสไตล์ และยังสามารถรวมจุดเด่นต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหลาย เช่น การมี 
touchscreen มีระบบสัมผัสพิเศษแบบหลายสัมผัส (Multi-touch) อีกท้ังยังมีสามารถใช้มือถือได้ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน เป็นต้น อีกท้ังมีการหลอมรวมบริการ (Convergence of Services) โดยให้
สามารถใช้เป็นโทรศัพท์พ้ืนฐานและสามารถใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสารได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   พลังชีวมวล 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิริพร  ไศละสูต 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของการใช้พลังงานจากชีวมวล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชีวมวล คือเศษวัสดุหรือสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
แกลบ ฟางข้าว กากอ้อย เศษไม้ เป็นต้น ซึ่งเศษวัสดุเหล่านี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิต
พลังงานจากชีวมวลได้ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีภารกิจหลักคือโครงการ
ส่งเสริมการน าพลังงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พลังงานของปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการ
น าร่องของกระทรวงพลังงานเรื่องไบโอชุมชน ที่จะเข้าไปร่วมกับชุมชนในการผลิตไบโอดีเซล จะเห็น
ได้ว่า พลังงานชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานใหม่ซึ่งอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
น ามาใช้ทดแทนพลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้าจากประเทศ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันใช้พลังงานชีวมวลเพ่ือลดต้นทุนการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวรนุช  จิตธรรมสถาพร 

วัตถุประสงค์                    NET 12 (5/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
  โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากการเคหะ
แห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลชุมชนแออัดทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการที่เป็นอาคารแฟลต บ้าน 
ทุกโครงการมักประสบปัญหาน้ าเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น กองทัพบกจึงได้น าความรู้เรื่องจุลินทรีย์ที่มี
ชื่อว่า EM เอฟเป็กทีฟไมโครออกานิซึ่ม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเล็กๆ มาใช้ โดยทดลองเทจุลินทรีย์ 
ลงไปเพียง 4 ชั่วโมง น้ าที่เคยด าสนิทก็ใส สีเหมือนน้ าคลอง และเมื่อเจอแสงแดดก็จะไปกินแบคทีเรีย
และจุลินทรีย์ที่เน่าเปื่อย ก็จะกินพวกกากตะกอนหรือเลนจนหมด น้ าจึงใสและไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งถือ
เป็นโครงการทดลองที่ประสบความส าเร็จ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงวิธีดูแลน้ าในแหล่งชุมชนให้ใสและไม่มีกลิ่นเหม็นได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   สมุนไพรก าจัดปลวก 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.สุรพล  วิเศษสรรค์ 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (5/5) - 51

 เพ่ือให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรในการก าจัดปลวก 
เนื้อหาโดยสรุป 
  สมุนไพรมีประโยชน์มากมายและได้การคิดค้นวิธีน าสมุนไพรมาก าจัดศัตรูพืช ซึ่งพบว่ามีพืช
หลายชนิด เช่น สะเดา ตะไคร้ ข่า ขม้ิน หอม สามารถยับยั้งพัฒนาการของแมลง เมื่อแมลงกินเข้าไป
จะไม่ลอกคราบท าให้จ านวนแมลงลดลง และจากการพัฒนาพบว่าปลวกไม่สามารถกินพืชบางอย่างได้ 
เช่น กลุ่มพวกหางไหล มีสารโปรตีนโลนที่ปลวกย่อยไม่ได้ หรือสารพวกอัลซาดีเล็คตินที่มีอยู่ในเมล็ด
สะเดา ดังนั้นจึงน ามาผสมสารสกัดแล้วผสมฉีดบริเวณที่มีปลวก เมื่อปลวกกินเข้าไปจะท าลายความ 
สามารถในการย่อยอาหารของปลวก ปลวกก็จะค่อยๆ ตาย ท าให้จ านวนปลวกลดลง วิธกีารสกัด
สมุนไพร ควรสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ต้มโดยวิธีวิทยาศาสตร์ เพราะจะไม่ท าลายคุณภาพของสารสกัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านลดการใช้สารเคมีและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการก าจัดปลวกได้ 
 
 

กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 3 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   พัฒนาคนพัฒนางานสู่เป้าหมายองค์กร 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (4/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีการพัฒนาคนและพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ปัจจุบันองค์กรภาครัฐตระหนักถือความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ          
แผนกลยุทธ์ เพ่ือที่จะพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด ซึ่งในการพัฒนาจะเน้น 
การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการท างาน และที่ส าคัญการพัฒนา
คนต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และ KPI ขององค์การ  ซึ่งการ
ฝึกอบรมถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนางานให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีเป้าหมายขององค์กรก าหนดไว้ได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   บริการอย่างไรได้ใจยั่งยืน 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (4/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีการท างานด้านบริการให้ได้ใจผู้มารับบริการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 งานบริการเป็นเรื่องของการให้ ดังนั้นพฤติกรรมการให้บริการที่ดีสามารถแสดงออกได้หลาย
ประการ โดยเริ่มจากใจก่อน เรียกว่า Service Mind มีทัศนคติท่ีดี จากนั้นจึงแสดงออกด้วยท่าทางที่
บ่งบอกถึงการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งผู้ท างานบริการต้องให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ มีความ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความอดทน อดกลั้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
ผู้ท างานบริการจะต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งกายเรียบร้อย สะอาด การแสดงออกต้องเป็น
ธรรมชาติ เพราะผลลัพธ์ส าคัญที่ของงานบริการก็คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน  
ชื่อเรื่อง   ท างานอย่างไรให้มีความสุข 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (4/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีการท างานให้มีความสุข 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท างานให้มีความสุขนั้น สามารถท าได้โดยการเริ่มต้นท างานในแต่ละวันด้วยความตั้งใจ 
เต็มใจในการท างาน ไม่ท างานด้วยจิตใจเศร้าสร้อย และให้น าอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ท าให้
คนท างานส าเร็จมาใช้ คือ ฉันทะ มีความพอใจในงาน วิริยะ มีความพากเพียร จิตตะ มีจิตใจจอจ่อมี
สมาธิในการท างาน และวิมังสา คือ เมื่อท างานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบแก้ไขงานให้ดี นอกจากนั้นต้อง
ท างานในหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์เพียงแค่เราต้องท าเต็มความสามารถ สิ่งเหล่านี้จะท า
ให้ประสบความส าเร็จในการท างาน ส่งผลให้เรามีความสุขในการท างานด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตการท างานของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 25 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สืบสานการไหว้ครูดนตรีไทย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ชนก  สาคริก 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมายของการไหว้ครูดนตรีไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พิธีไหว้ครู เป็นพิธีส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่านอกจากเทพเป็นผู้อบรมครู
แห่งศิลปะการแสดงทั้งมวลที่ศิลปินต้องให้ความเคารพแล้ว ศิลปินยังต้องไหว้ครูเพ่ือเป็นการระลึกถึง
ครูผู้อบรมประสิทธิประสาทวิชาใหม่ ทั้งครูที่อยู่ในปัจจุบันและครูที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นยังถือ
เป็นการพบปะสังสรรค์ในหมู่นักดนตรีด้วยกัน ซึ่งหัวใจส าคัญของการไหว้ครูดนตรีไทย คือ จิตใจและ
ความระลึกรู้ที่ถูกต้อง โดยครูต้องเป็นผู้ถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจความหมายของการไหว้ครูอย่างถูกต้อง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงเรื่องการไหว้ครูดนตรีไทยได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พิธีไหว้ครูการสืบทอดจากครูถึงศิษย์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ชนก  สาคริก 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (4/5) - 51

 เพ่ืออธิบายขั้นตอนของการไหว้ครู 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การไหว้ครูดนตรีไทย ได้แบบอย่างมาจากศาสนาพราหมณ์ เป็นการไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็น 
ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านดนตรีไทยทั้งที่ยังมีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว ซึ่งขั้นตอนการไหว้ครูดนตรี
ไทย ม ี3 ขั้นตอนคือ 1. การไหว้ครูเพ่ือฝากตนเป็นศิษย์  2. การไหว้ครูส าหรับดนตรีไทย เพ่ือต่อเพลง
ส าคัญ เช่น เพลงหน้าพากย์ เพลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์  3. การไหว้เพื่อที่จะขอเป็นครูสืบต่อไป ซึ่งจะ
เรียกว่า การครอบครู จะเห็นได้ว่าการไหว้ครูดนตรีไทยมีคุณค่าอย่างมากแก่สังคม คือ ให้ก าลังใจแก่
ศิษย์ว่าเป็นศิษย์มีครู มีแหล่งความรู้ มีสัมมาคารวะ มีความมั่นใจในศาสตร์ของตนที่จะศึกษาต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับการไหว้ครูดนตรีไทยได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ฮ้องขวัญ : หนึ่งในพิธีกรรมชาวล้านนา 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (2/5) - 51

 เพ่ืออธิบายพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา 
เนื้อหาโดยสรุป 
  พิธีฮ้องขวัญ เป็นความเชื่อสะท้อนการผสมผสานเรื่องขวัญกับพระพุทธศาสนา เป็นพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางวัฒนธรรมบนวิธีชีวิตของชาวลา้นนา และยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ท าให้
เกิดความอบอุ่นทางใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและชุมชน โดยชาวล้านนา
มีความเชื่อกันว่า ขวัญจะอยู่ประจ าตัวเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องรักษาเจ้าของขวัญให้มีความสุขไม่
เจ็บป่วย แต่เมื่อใดที่ขวัญออกจากร่าง จะท าให้ร่างกายจิตใจของเจ้าของขวัญ รู้สึกเสียใจ ตกใจ ท้อใจ 
ไม่มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต เรียกว่า ขวัญหาย เสียขวัญ หากต้องการให้ขวัญกลับคืนสู่ตัว จ าเป็น 
ต้องท าพิธีฮ้องขวัญ ซึ่งมีหลายลักษณะ ทั้งฮ้องขวัญเกี่ยวกับคน การฮ้องขวัญผู้มาเยือน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงพิธีกรรมที่ส าคัญตามความเชื่อของชาวล้านนาได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พิธีฮ้องขวัญควาย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
พ่อหลวงเมือง 

วัตถุประสงค์                      NET 4 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของพิธีฮ้องขวัญควาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในอดีตมีการใช้แรงงานวัวควายท านา หลังจากท านาเรียบร้อยแล้วในชุมชนจะท าจัดพิธีฮ้อง
ขวัญควาย โดยบ้านใครท านาเสร็จก่อนก็ท าพิธีก่อน โดยมีหมอขวัญในหมู่บ้านไปท าพิธีในชุมชนด้วย
ตัวเองคุณค่าของพิธีฮ้องขวัญควาย เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนเรามีจิตส านึกเก่ียวกับสัตว์ที่เราเคยใช้
แรงงาน เพื่อเป็นการไถ่บาปที่ใช้แรงงานวัวควาย เพราะขณะท านาควายอาจถูกเฆี่ยนตีท าให้ตกใจ 
ขวัญหนี และเกิดอาการเศร้าเสียใจน้อยใจ ซึ่งหากขวัญไม่อยู่กับตัวควายแล้ว จะท าให้ควายเจ็บป่วย
ไม่สบาย หรือวิกลจริต ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลไถนาแล้ว ชาวนาต้องจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญขึ้น เพื่อ
อัญเชิญขวัญให้กลับมาอยู่กับตัวควาย เพ่ือปลอบขวัญให้หากตกใจหรือเศร้าใจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมฮ้องขวัญควายตามแบบฉบับของชาวล้านนาได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วิธีการท าบุญของชาวพุทธ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
พระไพศาล  วิสาโล 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (4/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีการท าบุญ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 คนไทยนิยมท าบุญกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งการท าบุญนั้น ไม่เน้นเฉพาะการให้ทาน แต่รวมไปถึง
ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน บุญ คือ การช าระหรือเครื่องช าระ ช าระจิตใจให้สะอาดแล้วผลที่ได้รับคือ
ความสุข การบุญสามารถท าได้หลายวิธี ตั้งแต่ การให้ทาน การรักษาศีล การฟังธรรม การแสดงธรรม 
การท าตัวอ่อนน้อมถ่อมตน หรือแม้แต่การอนุโมทนาแสดงความยินดีก็เป็นการร่วมท าบุญเช่นกัน 
ส าหรับวิธีการท าบุญสามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ การสละทรัพย์อย่างฉลาด การท าชีวิตให้โปร่งเบา 
การเก้ือกูลด้วยแรงกาย การฝึกจิตช าระใจด้วยการท าสมาธิ ซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นการท าบุญทั้งสิ้น 
โดยการท าบุญเป็นการช่วยลด ละกิเลส มีความสงบ และช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุข  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจท าบุญเพ่ือลดกิเลส และเพ่ือให้ชีวิตมีความสงบ มีความสุข 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สืบสานศิลปะ มวยไทยไชยา 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอมรกฤต  ประมวญ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (5/5) - 51

 เพ่ืออธิบายลักษณะของมวยไทยไชยา 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไชยานั้นมีมากมาย ทั้งการย่างสามขุม ซึ่งเป็นศิลปะการเดินมวยโดยแต่
ละครูมวยจะมีท่าทางแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ส่วนลูกไม้ต่างๆ ก็ออกมาจากแม่ไม้มวยไทย ซึ่งมี
หลายศาสตร์ ทั้ง แม่ไม้กล ไม้เด็ด ไม้เป็น ไม้รับ ไม้ตาย จระเข้ฟาดหาง หิรัญแผ่นดิน ฯลฯ โดยลูกไม้
จะแตกออกมาจากปัญญาของศิษย์แต่ละครูมวล ซึ่งจะแปลงไปตามสภาพการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ ในเรื่อง
กติกา สมัยก่อนมวยไชยาเป็นการต่อยในศึกสงครามเป็นการต่อยเพ่ือเอาตัวรอดจึงไม่มีกติกา แต่ใน
การต่อยที่แสดงเป็นวิชาการหรือการละเล่นต่อหน้า จะต่อยให้แค่พอหราบ ปราบแต่พอจ า คือให้รู้ว่า
แพ้ก็แพ้จริงๆ แพ้แบบสมศักดิ์ศรี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงลักษณะมวยไทยไชยาได้ 
 



 
84 

 

กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพลงโคราช 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวาตรี  วัฒนะนุกูล 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (1/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบประวัติของเพลงโคราช 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงโคราชเป็นเพลงตามต านานความเชื่อ ซึ่งคุณค่าของเพลงโคราชอยู่ที่เนื้อหาของเพลงที่
แสดงวิถีชีวิตของบุคคลในแง่มุมต่างๆ และเป็นเพลงพ้ืนบ้านเป็นคติชนวิทยา เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับ
ชาติพันธุ์โคราช ทั้งภาษา ความรู้ ความคิด วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งประเภทของเพลงโคราชอาจแบ่ง
ตามโอกาสที่จะเล่น คือ เพลงอาชีพ จะเล่นเพลงโคราชเมื่อมีการว่าจ้าง  เพลงชาวบ้าน จะเป็นเพลง
ของชาวบ้านที่ร้องเล่นกันในยามว่างงานเพื่อความสนุกสนาน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น 
นอกจากนี้เพลงโคราชยังมีท่าร าทั้งท่าร าช้า และท่าร าเร็ว  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา เนื้อหา ลักษณะของเพลงโคราชได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ต่ าหูก นุ่งซิ่น หอมกลิ่นดอกจ าปา 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพนารัตน์  เดชกุลทอง 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (2/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องการ ต่ าหูก นุ่งซิ่น ของผู้หญิงลาว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ดอกจ าปา เป็นดอกไม้ประจ าชาติของลาว และการต่ าหูก นุ่งซิ่น ก็จะเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิงลาว
มาตั้งแต่อดีต ซึ่งตามประเพณีผู้หญิงลาวจะฝึกต่ าหูกตั้งแต่เด็ก โดยลวดลายในผ้าซิ่นแต่ละผืนจะเกิด
จากฝีมือการต่ าหูกของผู้หญิงลาว ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งซิ่นบางแบบถูกก าหนดไว้เพื่อใช้
ในประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นลวดลายในผืนซิ่นจึงสะท้อนถึงความเชื่อ สภาพสังคมของ
ผู้ใช้ และบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้อีกด้วย แม้ในปัจจุบันมีการแทรกซึมทางวัฒนธรรม แต่ยังคงมีการ
สืบทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่า โดยการถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น เพ่ือรักษาให้ภูมิปัญญาที่ดีงามคงอยู่สืบไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประเพณีการต่ าหูก และวัฒนธรรมการนุ่งซิ่นของผู้หญิงลาวได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ไทลื้อ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (1/5) - 51

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของไทลื้อ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ มีถ่ินฐานเดิมอยู่แถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์โดดเด่นเรื่องการใช้
ภาษา การแต่งกาย ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ในอดีตชาวไทลื้อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาว
ล้านนา มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบใกล้แหล่งน้ าเพ่ือท าไร่นา การแต่ง
กายผู้ชายจะนุ่งเตี่ยวสะกอ (เป้าลึก) มัดตะเข็บหรือเตี่ยวสามดูก ไม่ใส่เสื้อ ต่อมามีการสวมเสื้อม่อฮ่อม 
ผู้หญิงสวมเสื้อมัดรัดรูปผ่าอก มีสาบหน้าเฉียงผู้ติดกับด้าย ใช้กระดุมเม็ดขนาดใหญ่เกี่ยวกันไว้ ตัวเสื้อ
สั้นแขนยาว และนุ่งผ้าซิ่นลายขวาง วิถีชีวิตจะใกล้เคียงกับชาวไทยล้านนา โดยปัจจุบันชาวไทลื้อ
กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและลักษณะของชนเผ่าไทลื้อได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เทศกาลวันสงกรานต์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพิศาล  บุญปลูก 

วัตถุประสงค์                      NET 7 (5/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ของชาวมอญ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ช่วงประเพณีสงกรานต์มีวันส าคัญต่างๆ มากมาย คือ วันมหาสงกรานต์ วันเนา วันเถลิงศก          
วันจ่ายสงกรานต์ วันสังขารล่อง ซ่ึงจะมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายตามแต่ละพ้ืนที่ โดยเทศกาล
สงกรานต์ของชาวมอญนั้น ถือเป็นเทศกาลใหญ่ประจ าปี เป็นประเพณีท่ีต้องรับศิริมงคลต่างๆ เข้ามาสู่
ชีวิต คนมอญจึงมีการเฉลิมฉลองต่อเนื่องนาวนานกว่า 15 วัน ซึ่งในช่วงเทศกาลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ผู้ชายจะไปช่วยกันกวนกะละแม ผู้หญิงจะเตรียมสถานที่เล่นสะบ้าและท าความสะอาดบ้านเรือน 
เมื่อถึงวันเทศกาลจะน าอาหารที่เตรียมไว้ เช่น ขนมจีน กะละแม ไปไหว้ผู้ใหญ่ และน าไปท าบุญ 
จากนั้นจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยกลางคืนมีกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นสะบ้า เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ของชาวมอญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ได้ 
 



 
86 

 

กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   คุณค่าประเพณีงานสงกรานต์ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจันทกานต์ 

สุวรรณนานาภูติ 
วัตถุประสงค์                      NET 7 (3/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีท่ีมีกิจกรรมต่างๆ รวมอยู่ด้วยกัน ทั้งเรื่องศาสนา ครอบครัว 
และสังคมส่วนรวม โดยด้านศาสนาจะมีการท าบุญตักบาตร อุทิศส่วนบุญให้ผู้ล่วงลับ ด้านครอบครัว 
จะมีการรวมตัวกันท าความสะอาดบ้านเรือน มีการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ด้านสังคม คือ การที่สังคม
ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งก่อพระเจดีย์ทราย นอกจากนั้นนิสัยคนไทย
ไม่ว่าประเพณีใดก็มักจะมีเรื่องสนุกสนานมาประกอบเสมออีกทั้งเป็นช่วงหน้าร้อนจึงมีจัดมีกิจกรรม
สาดน้ าเข้าร่วมด้วย แต่ทั้งนี้ประเพณีการเล่นน้ าสงกรานต์ได้เปลี่ยนไปมาก สมัยก่อนจะใช้วิธีรดน้ าด า
หัว แต่ปัจจุบันจะใช้วิธีสาดน้ า บางครั้งสาดน้ ากันรุนแรงจนไม่นึกถึงเรื่องความเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วัดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
พระโสภิต  กิตติธาดา 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดนนทบุรีมีวัดเก่าแก่ท่ีมีศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามอยู่มากมาย ซึ่งรวมถึงวัดเฉลิม
พระเกียรติวรวิหารด้วย โดยวดัเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาลสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีจุดเด่นที่พระอุโบสถ พระวิหาร การเปรียญหลวงและพระเจดีย์ซึ่งเป็น
เสนาสนะที่มีมาแต่เดิม แต่ได้มีการท านุบ ารุง บูรณะให้สามารถใช้งานได้ โดยศิลปกรรมภายในวัดจะ
เน้นเรื่องความสวยงามของภาพวิจิตรศิลป์ ส าหรับการอ านวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปเยี่ยมชม
นั้นจะเน้นเรื่องความสะอาดของพ้นที่ และความสะอาดห้องน้ าเป็นส าคัญ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หันตรา 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอดิศักดิ์  บุญรอด 

วัตถุประสงค์                      NET 2 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวทองวัฒนธรรมที่อ าเภอหันตรา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 “หันตรา” เป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า 
เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นแหล่งประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
และนวดข้าวของหลวง โดยลักษณะภูมิประเทศของต าบลหันตราเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองหันตราที่รับ
น้ าจากแม่น้ าป่าสัก โดยไหลผ่านทุกหมู่บ้านในต าบลหันตรา ซึ่งขณะนี้ อบต.หันตรามีแผนที่จะบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เช่น วัดมเหยงค์ อุโบสถมหาอุตฆ์ และจะมี
โครงการตลาดน้ าบริเวณ 2 ฝั่งคลอง และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
และอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในการพัฒนาหันตราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อ าเภอหันตราเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   หัตถกรรมจักสานใบเตยปาหนัน จังหวัดกระบี่ 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปภพโชติ  อักขะบุตร 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (1/5) - 51

 เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าหัตถกรรมจักสานของชาวจังหวัดกระบี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เตยปาหนัน เป็นพืชตระกูลหญ้า มีใบเรียว ขอบใบและหลังมีหนาม เมื่อน ามาจักตอกพร้อม
สานจะมีสีขาวนวล ย้อมสีได้สวยงาม และเม่ือท าการสานเป็นงานหัตถกรรมแล้วจะมีความอ่อนนิ่มไม่
หยาบกระด้างเมื่อสัมผัสด้วยมือ ชาวมุสลิมตามชายฝั่งทะเลของภาคใต้ส่วนใหญ่รู้จักน าประโยชน์ของ
ใบเตยมาใช้จักสานมาช้านาน จนเป็นกลายเป็นส่วนของวัฒนธรรมชาวมุสลิม โดยจะใช้ประกอบงาน
พิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน หรือใช้เป็นของที่ระลึกเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ซึ่งงานหัตถกรรม
จากเตยปาหนันมีในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันมีหลายรูปแบบ เช่น เสื่อ หมอน กระเป๋า เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านช่วยกันอุดหนุนหัตถกรรมจักสานจากใบเตยปาหนันเมื่อไปท่องเที่ยวที่กระบี่ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณญาดา  โกจินะ 

วัตถุประสงค์                      NET 9 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าสถานที่แห่งใหม่ของจังหวัดระยอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีเกาะเสม็ดที่ ชายหาดสวยงามหลายแห่ง จึงได้มี
การเติมเต็มให้การท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงมีการาสร้างสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ า จัดแสดงอยู่ภายในอาคาร เรียกว่า RAYONG AQUARIUM ภายในจะเป็นตู้แสดงสัตว์น้ า ทั้งตู้
สี่เหลี่ยม จ านวน 40 ตู้ ตู้กลมที่ล้อมเสา 3 ตู้ มีอุโมงค์ให้เดินลอดประหนึ่งว่าเดินอยู่ใต้ท้องทะเล 
ส าหรับการแสดงจะแบ่งเป็นโซนปลาสวยงามในแนวปะการัง โซนปลาเศรษฐกิจ อีกท้ังยังมีการจ าลอง
สภาพของระบบนิเวศ มีห้องนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประมง ส าหรับผู้สนใจเที่ยวชมเป็น
หมู่คณะขอให้ติดต่อมาล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมไว้การต้อนรับ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมที่ RAYONG AQUARIUM เพ่ิมข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เยี่ยมบ้านนกในธรรมชาติของจันทบุรี 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณประทีป  มุ่งนากลาง 

วัตถุประสงค์                    NET 10 (3/5) - 51

 เพ่ือแนะน าสถานที่ดูนกในจังหวัดจันทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
  เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งดูนกท่ีได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง เพราะมีนกหลายร้อย
ชนิด เช่น นกแซงแซว หางบ่วง นกปรอดหัวจุก นกเขาเกล้า นกเหงือก เป็นต้น โดยจุดเด่นของเขา
สอยดาว คือ ความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารนก มีต้นลูกไทรอยู่ในบริเวณเขาสอยดาวจ านวนมาก มี
น้ าตกเขาสอยดาว ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติด้วย ซึ่งข้อแนะน าในการไปดูนกในเบื้องต้นนั้น
ควรสวมเสื้อผ้าให้กลมกลืนกับธรรมชาติ สีพราง สีเทา สีด า ไม่ควรสวมสีฉูดฉาด เพราะนกเห็นแล้วจะ
ตกใจ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ส าหรับดูกนกมาด้วยเช่น กล้องดูนก  เป็นต้น และไม่ควรส่งเสียงดัง 
ส าหรับการเลือกกล้องส าหรับดูนก ควรเลือกที่เหมาะสมทั้งในเรื่องประสิทธิภาพกล้อง น้ าหนัก ขนาด  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมเขาสอยดาวแหล่งดูนกตามธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เกาะกุลาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมพร 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพรชัย  เพชรพิมพันธุ์ 

วัตถุประสงค์                    NET 12 (3/5) - 51

 เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 
เนื้อหาโดยสรุป 
  เกาะกุลา เป็นเกาะในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และเป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเช่นกัน โดย
เกาะกุลาเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์และไม่อยู่ในเขตสัมปทานรังนก อีกทั้งมี
แนวปะการังที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีปลามากมาย เหมาะกับการลงไปด าน้ าประเภทผิวน้ าที่
เรียกว่า สนอร์เกิลลิ่ง ส าหรับหาดจะเป็นลักษณะที่สามารถเดินทางผ่านเข้ามาชมธรรมชาติในป่าได้ 
อีกท้ังยังมี นกชาปีไหน ที่ค่อนข้างหายาก และกฎหมายจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองให้นักท่องเที่ยวได้
ชื่นชมอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมธรรมชาติที่เกาะกุลาเพ่ิมขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เกาะเปริดทะเล 2 หน้า 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเสน่ห์  บรรจงกรณ์ 

วัตถุประสงค์                    NET 11 (3/5) - 51

 เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
  เดิมเกาะเปริดชื่อว่าเกาะเปริด แต่เกิดโรคระบาด จึงเพ่ิม รอ เรือ มาควบกล้ าเป็นชื่อเกาะ 
และสมัยก่อนเกาะเปริดเป็นเกาะที่มีแม่น้ าล้อมรอบ แต่ปัจจุบันมีการท าถนนเข้ามาจึงไม่มีน้ าล้อม 
และมีเกาะบริวาร 2 เกาะ คือ เกาะกว้าง เกาะนางค า อีกทั้งมีถ้ านกนางแอ่น ถ้ าโจรสลัด มีสถานที่ 
ตกปลาที่มีปลาชุกชุมมาก โดยหลังเกาะเปริดมีลักษระเป็นหินลอย หินจมเป็นทะเลสองหน้า ช่วงน้ าลง
หินจะโผล่ขึ้นมาประมาณ 50-60 ซ.ม. หากน้ าข้ึนจะมองไม่เห็นหินนั้น ในเรื่องการประชาสัมพันธ์         
การท่องเที่ยวได้มีการท าความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนให้เข้าใจถึงการท่องเที่ยวและการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งชาวบ้านมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวเกาะเปริดในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ทะเลไทยเที่ยวไม่จ ากัด 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.บ ารุงศักดิ์  ฉัตรอนันทเวช 

วัตถุประสงค์                      NET 8 (3/5) - 51

 เพ่ือแนะน าวิธีการท่องเที่ยวทะเล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเทศไทยมีทะเลที่สวยงาม และมีกิจกรรมมากมายให้เลือกไม่ว่าจะว่ายน้ า พักผ่อนตาก
อากาศ หรือด าน้ า ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นควรมีการวางแผนก่อนท่องเที่ยว ต้องค านึงถึงฤดูกาลด้วย เช่น 
ช่วงฤดูหนาว ลมจะพัดจากแผ่นดินออกสู่ทะเลสามารถเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออกตั้งแต่ ตราด จันทรบุรี 
ชลบุรีได้ เพราะอยู่ด้านหลังลม เป็นต้น นอกจากการท่องเที่ยวแล้วจะต้องค านึงถึงเรื่องการรักษา
สภาพแวดล้อม ต้องไม่ท าลายทรัพยากรด้วย และที่ส าคัญในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งต้องมีการเตรียม
ร่างกายให้แข็งแรง และควรเตรียมยาสามัญติดต่อไปด้วย เพราะการเที่ยวทะเลบางครั้งต้องถอด
รองเท้าเดิน อาจโดนหอยบาดเท้าได้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนไปเที่ยวทะเลได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   อุทยานแห่งชาติเขาสกกับการท่องเที่ยว 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณไชยธัช  บุญภูพันธ์ตันติ 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาสก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุทยานแห่งชาติเขาสก ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยได้รับรางวัลเด่นประเภท
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาติเขาสก ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชื่อว่าเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีความสวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ได้รับฉายาว่าเป็นขุนเขาแห่งป่าฝนและมีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นหายาก เช่น ปาล์มเจ้าเมืองถลาง 
เป็นต้น นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ านวนมาก มีน้ าตกสวยงามหลายแหล่ง 
และบริเวณเหนือเขื่อนรัชประภา ยังมีทิวทัศน์ภูเขาหินปูนที่สวยงานจนได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองไทย 
ส าหรับผู้สนในมาท่องเที่ยวนั้น ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานอย่างเคร่งครัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาสกเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท่องเที่ยวไปกับอุทยานแห่งชาติพุเตย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเกียว  นักพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (3/5) - 51

 เพ่ือแนะน าอุทยานแห่งชาติพุเตย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 85 ของประเทศไทย 
ซึ่งกรมป่าไม้เข้ามาส ารวจและบุกเบิกเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งพ้ืนที่ของอุทยานเป็น
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้สนสองใบ มีน้ าตกหลายแห่ง มีหมู่บ้านกระเหรี่ยงดั้งเดิม หมู่บ้านกระเหรี่ยง 
ตะเพินดี่ และในปี 2534 มีเหตุการณ์เครื่องบินของเลาดาห์แอร์ตกลงบนเขาพุเตยผู้โดยสารเสียชีวิตทั้ง
ล า จึงได้มีการสร้างศาลเลาดาห์แอร์ และบริเวณศาลเป็นจุดชมวิม เรียกว่า ทะเลภูเขา นอกจากนี้ยังมี
ต้นไม้ใหญ่ อายุ 200-300 ปี มีหินงอกหินย้อย และมีที่ท าการศูนย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน
อุทยาน เพ่ือจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติพุเตย 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   แหล่งท่องเที่ยวต าบลบางกะไชย 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบรรยงค์  ชินสถิต 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวที่ต าบลบางกะไชย 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ต าบลบางกะไชย มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างมีฝนชุกตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งต าบลบางกะไชยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น วนอุทยาน
เขาแหลมสิงห์ เกาะนมสาว อ่าวกระทิง อีกทั้งยังมีแหล่งโบราณสถานป้องไพรีพินาศ เป็นต้น นอกจาก
เรื่องสถานท่ีท่องเที่ยวแล้ว ยังมีอาหารการกินมากมาย โดยอาหารพ้ืนบ้านที่ขึ้นชื่อของจันทบุรี คือ 
แกงหมูชะมวง อีกท้ังยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่ข้ึนชื่อ คือ เสื่อจันทบูร  หากท่านใดสนใจไปท่องเที่ยวที่
ต าบลบางกะไชย จังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม จะมีผลไม้แทบทุกชนิดออกสู่
ตลาดให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่ต าบลบางกะไชยเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ของฝากจากรายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 

วัตถุประสงค์                      NET 6 (3/5) - 51

 เพ่ืออธิบายเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเน้น 3 เรื่องส าคัญคือ ความสามารถในการแข่งชัน การ
พัฒนาสินค้าและบริการ และการด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกัน การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงต้อง
ประสานการพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการท างานในสถานที่
ท่องเที่ยวมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และอีกประเด็นที่ส าคัญ คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ต้องให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชน การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
ความประทับใจและพึงพอใจให้นักเที่ยว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความส าคัญของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   แหล่งท่องเที่ยวดีเด่น 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.วิจารณ์  มีผล 

วัตถุประสงค์                      NET 5 (5/5) - 51

 เพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวดีเด่น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ศูนย์วิจัยป่าชายเลน สังกัดส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจุดเด่นของศูนย์ คือ การมีสภาพป่า
ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ ต้นโกงกางที่ได้รับอนุรักษ์ไว้มากมาย มีการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนโดยมีการจัดสถานที่เพ่ือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องป่าชายเลน มีการจัดสร้างสะพานทางเดินให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมในป่าชายเลน เป็นจุดที่เรียกว่า
สวนรุกขชาติป่าชายเลน และมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบให้สวยงาม จัดสถานที่จอดรถ และจัดเตรียมห้องน้ าที่สะอาดไว้รองรับนักท่องเที่ยว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปชมธรรมชาติเชิงนิเวศท่ีศูนย์วิจัยป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน รู้ได้อย่างไร 

พ.ศ. 
2551 

ผู้เขียนบทความ 
คุณภราเดช  พยัควิเชียร 

วัตถุประสงค์                    NET 12 (4/5) - 51

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการประเมินแหล่งท่องเที่ยว 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การประเมินการท่องเที่ยวเป็นการประเมินทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการบริการ โดย
แบ่งกลุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และในเรื่องของกลุ่ม
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องของกิจกรรมเรื่องของเทศกาลประเพณี หรือสิ่งที่สังคมสร้างสรรค์ขึ้นมา 
ส าหรับตัวชี้วัด จะวัดเรื่องคุณค่าทางด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้น ผลทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการบริหารจัดการ โดยมีการก าหนดค่า
น้ าหนักและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่เหมาะสมมีมาตรฐาน โดยจะรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริโภค หรือลูกค้าไปท าการประเมินด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงวิธีการประเมินแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 
 จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2551 พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความท้ัง 4 ด้าน มีความแตกต่างกัน เช่น 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 24 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา เน้นทางกายเกี่ยวกับอาหารประเภทไข่ เห็ด 
น้ าอัดลม ข้าวอินทรีย์ สาหร่าย เสาวรส การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับโรคภัย การออกก าลังกาย การท าปุ๋ย 
สังคมผู้สูงอายุ  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานแพทย์ งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลด้วย 
Search Engine โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 3 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา
เน้นด้านบริหารคนเกี่ยวกับการท างานอย่างมีความสุข บริหารคนให้ได้ใจยั่งยืน พัฒนาคนสู่เป้ าหมาย
ขององค์กร  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จ านวน 25 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดต่างๆ การท่องเที่ยวทางทะเล ป่าเขา อุทยาน การเที่ยว
ชมนก แหล่งท่องเที่ยวดีเด่น มาตรฐานการท่องเที่ยว 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2551 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เน้นประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับด้านบริหารงาน/บริหารคน ควรเน้น
ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารงาน เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน  
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2552  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    32  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     6  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน     8  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  14  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  60 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 32 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โรคเบาหวานที่ไม่หวานตามชื่อ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์

วัตถุประสงค์                        NET 3 (5/5) - 52

 เพ่ืออธิบายชนิด สาเหตุและวิธีป้องกันโรคเบาหวาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคเบาหวานแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยชนิดที่ 1 เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนชื่อว่า
ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งสร้างจากตับอ่อนท าหน้าที่ลดระดับน้ าตาลในเลือด  เกิดจากตับอ่อนถูกท าลาย 
ส าหรับชนิดที่ 2 ร่างกายไม่ขาดอินซูลินแต่ฮอร์โมนอินซูลินที่ร่างกายสร้างขึ้นออกฤทธิ์น้อยลง ท าให้
ลดน้ าตาลได้น้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยทางพันธุกรรม ความอ้วนและการไม่ออกก าลังกาย โดยส่วน
ใหญ่ 5 ปีแรกของผู้ที่เริ่มเป็นเบาหวาน จะไม่เกิดอาการใด ซึ่งสิ่งที่จะรู้ได้คือต้องตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด และผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงควรตรวจสุขภาพเพ่ือตรวจ
ระดับน้ าตาลในเลือดอย่างสม่ าเสมอ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โรคเบาหวานภัยเงียบที่อันตราย 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์

วัตถุประสงค์                        NET 4 (4/5) - 52

 เพ่ือให้รู้จักโรคเบาหวานและวิธีดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคเบาหวานเกิดได้กับทุกคน แต่ส าหรับผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวาน จะมี
ความเสี่ยงมากกว่าผู้อื่น โดยโรคเบาหวานสามารถท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคไต โรคทางตา หากรักษาเบาหวานไม่ดีอาจท าให้ตาบอดได้ เป็นต้น ส าหรับการ
รักษาในเบื้องต้นจะต้องท าตามค าแนะน าของแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องรับประทานอาหาร ซึ่งอาหารของ
ผู้ป่วยเบาหวานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทานได้เต็มที่ คือ ผักใบเขียว กลุ่มท่ีไม่ควรรับประทาน
เลย คือ น้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมหวาน และกลุ่มที่ต้องจ ากัดปริมาณการรับประทาน เช่น ข้าว แป้ง 
ผลไม้บางชนิด เป็นต้น และที่ส าคัญต้องหมั่นออกก าลังกายเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลตนเองและครอบครัวเพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ถึงเป็นโรคเบาหวานก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์

วัตถุประสงค์                        NET 5 (3/5) - 52

 เพ่ือให้รู้จักวิธีดูแลตนเองและดูแลญาติที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นหากดูแลตนเองได้ดีก็จะสามารถมีอายุที่ยืนนานได้ โดยหลัก
ส าคัญของการรักษา คือ ต้องดูแลระดับน้ าตาลในเลือด โดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ต้อง
ควบคุมความดันของโลหิต ต้องดูแลเรื่องอาหาร เลือกรับประทานและควบคุมให้อยู่ในปริมาณท่ี
พอเหมาะ ส าหรับผู้ที่มีญาติป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องหมั่นให้ก าลังใจผู้ป่วย และคอยดูแลโดยเฉพาะ
เรื่องอาหาร ที่ส าคัญต้องคอยระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลตนเองและญาติที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สมองเสื่อมภัยร้ายใกล้ตัว ตอนที่ 1 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พญ.ศิรินทร  ฉันท์ศิริกาญจน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 10 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สมองเสื่อมเป็นอาการที่ท าให้ความสามารถของสมองลดน้อยลง ซึ่งต่างจากความจ าเสื่อม 
เพราะสมองเสื่อมจะสูญเสียทั้งเรื่องของความทรงจ าและความสามารถอ่ืนๆ ที่เป็นความสามารถของ
สมอง สมองเสื่อมเกิดขึ้นได้กับทุกวัย โดยสมองเสื่อมที่พบบ่อยเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1.  เกิดจาก
การเสื่อมสลายของสมอง เนื้อสมองหยุดท างาน อาการลักษณะนี้เรียกว่าอัลไซเมอร์  2. เกิดจากเนื้อ
สมองตาย เนื่องจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ โดยการเสื่อสลายของเซลล์สมองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับพันธุกรรมด้วย ส าหรับวิธกีารดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในเบื้องต้นนั้น เมื่อสังเกตุพบอาการผิดปกติ
ควรรีบพาไปพบแพทย์ และพยายามให้ท ากิจกรรมต่างๆ ที่เคยท า ให้เป็นไปอย่างปกติที่เคยเป็น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมสีามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สมองเสื่อม มหันตภัยใกล้ตัว ตอนที่ 2 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 11 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงการสังเกตและป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเป็นโรคสมองเสื่อมที่ถือว่าเป็นอันตราย คือ การลืม ลืมแล้วลืมเลย และท าสิ่งที่ตนเองเคย
ท าได้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ได้ หรือท าได้ไม่ง่ายเหมือนปกติ และในบางครั้งผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอาจมี
พฤติกรรมและบุคลิกที่เปลี่ยนไป เช่น ไม่รักษาความสะอาด อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิด เป็นต้น ส าหรับ
การสังเกตอาการโรคสมองเสื่อมและการป้องกันนั้น ท าได้หลายวิธี  เช่น 1. คนที่มีความดันโลหิตสูง
ในช่วงกลางคนพบว่ามีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองมากกว่าคน
ทั่วไป  2. คนที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอติดต่อประมาณ 10 ปี และออกมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะมี
โอกาสเป็นโรคนี้น้อยกว่าผู้ไม่ออกก าลังกาย  3. ควรรับประทาผักและผลไม้เยอะๆ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถสังเกตอาการและป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมในเบื้องต้นได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   แก่แล้ว ไม่แก่เลย ตอนที่ 1 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 

วัตถุประสงค์                        NET 8 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในอดีตมนุษย์มีอายุขัยค่อนข้างสั้น มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50 ปี เท่านั้น แต่ปัจจุบันมี
อายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นที่ประมาณ 70 ปีกว่า โดยช่วงวัยเกษียณเป็นผู้สูงอายุคือ 60 ปี แต่ความจริงคน
วัยนี้ยังสามารถท างานได้ มีประสบการณ์มาก มีความสุขุมรอบคอบ แต่ปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุอาจ
เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. โรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของกาย 
เช่น โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคทางด้านกายภาพประเภท โรค
ของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก โรคอันเกิดจากอุบัติเหตุ  2. โรคที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจ 
เช่น อาการปวดต่างๆ  ความเครียด ความกังวล อาการซึมเศร้า เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   แก่แล้ว ไม่แก่เลย ตอนที่ 2 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 

วัตถุประสงค์                        NET 9 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการดูแลตนเองของผู้อยู่ในวัยทอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าวัยทองประมาณ 48-49 ปี โดยช่วงไม่มีประจ าเดือน รังไข่จะหยุด
ท างานและหยุดสร้างฮอร์โมน ท าให้หลายท่านจะมีอาการร้อนวูบวาบ นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน 
ควบคุมตนเองไม่ได้ โกรธง่ายโกรธแรง ซึ่งมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมถึงมีภาวะ
เครียดกับปัญหาต่างๆ และการมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยวัยทอง แพทย์มักจะ
รักษาด้วยการปรับฮอร์โมน และอาจมีการแนะน าให้ออกก าลังกายด้วยวิธีกายใจบริหาร เช่น โยคะ 
เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับคนวัยทอง คือ เรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มีการออกก าลัง
กายให้เหมาะสมกับสุขภาพและวัย และรับประทานอาหารให้พอดี เน้นผัก ผลไม้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแนะน าและดูแลสุขภาพผู้ที่เข้าสู่วัยทองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   “มะระ” หวานเป็นลม ขมเป็นยา พืชสมุนไพร 
    สารพัดประโยชน์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเพ็ญประภา  ต้นวงศ์ 

วัตถุประสงค์                      NET 10 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงชนิด ลักษณะ และประโยชน์ของมะระ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มะระเป็นผักท่ีมีรสขม ท าให้หลายคนไม่ชอบรับประทานโดยเฉพาะเด็ก ซึ่งมะระท่ีรู้จักกันมี 2 
ชนิด คือ 1. มะระจีน บางครั้งเรียกมะระเฉยๆ ลักษณะอวบอ้วน ลูกโต สีเขียวอ่อนรสขมน้อยกว่า
มะระขี้นก  2. มะระขี้นก มีขนาดเล็ก ผิวตะปุ่มตะป ่า สีเขียวเข้มกว่า และมีรสขมกว่ามะระจีน 
ส าหรับประโยชน์ทางด้านโภชนาการของมะระนั้นมีมากมาย เช่น ท าให้เจริญอาหาร อุดมไปด้วย
ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี วิตามินบี 1 ธาตุเหล็ก เป็นต้น มะระสามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้
หลายชนิด เช่น มะระผัดกุ้ง ต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับ เป็นต้น นอกจากนี้มะระยังมีสรรพคุณเป็นยาใน
ทุกส่วนของมะระ เช่น ราก ต้มน้ ากินเป็นยาลดไข้  ใบ เป็นยาเจริญอาหาร ช่วยระบาย เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรับประทานมะระ พืชรสขมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  กินข้าวโพดหวานต้ม ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวัชรีย์  รัตนกาญจน์ 

วัตถุประสงค์                        NET 5 (2/5) - 52

 เพ่ือแนะน าประโยชน์ที่ได้รับจากการกินข้าวโพดหวานต้ม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การกินข้าวโพดต้มหวาน ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยการต้ม
ข้าวโพดหวานจะปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญ ชื่อว่า กรดเฟอรูลิก ซึ่งเป็นสาระส าคัญที่ช่วยท า
ให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายงานวิจัยในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกา ระบุ
ว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้ว จะออกฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายสูงขึ้น แม้ว่าจะสูญเสียวิตามินซีไปกับการ
ต้มข้าวโพด แต่พบว่ายิ่งต้มข้าวโพดนานจะท าให้สารที่เป็นตัวช่วยดับพิษของพวกอนุมูลอิสระเพ่ิมขึ้น 
และยังมีส่วนช่วยโรคที่เกิดจากความชรา เช่น โรคต้อกระจกและโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรับประทานข้าวโพดหวานต้มเพ่ิมข้ึน เพ่ือประโยชน์ทางสุขภาพของตนเอง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   กินนมอย่างไรให้ได้แคลเซียม 100 เปอร์เซนต์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.กิตติคุณ นพ.เสก   
อักษรานุเคราะห์ 

วัตถุประสงค์                        NET 8 (4/5) - 52

 เพ่ือแนะน าวิธีรับประทานนมเพ่ือให้ได้รับแคลเซียม 100 เปอร์เซนต์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 นมเป็นแคลเซียมที่ผ่านกระบวนการผลิตในร่างกายวัว ซึ่งถือเป็นแคลเซียมที่ดีที่สุด ดังนั้น
สามารถกินนมเม่ือไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีน้ ากรดมาก เพราะแคลเซียมที่กินเข้าไปสามารถดูดซึมได้ทันที โดย
แคลเซียมในนม 1 ซีซี จะมีชีวะแคลเซียม 1 มิลลิกรัม แต่ปัญหาคือในนมนอกจากมีแคลเซียมแล้วยังมี
ฟอสฟอรัสผสมอยู่ด้วยในอัตรา 2 ต่อ 1 ถ้ากินนมประมาณ 500 ซีซี จะได้รับทั้งแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสในอัตราที่พอดี แต่ถ้าเกิน 500 ซีซี จะได้รับฟอสฟอรัสเกินความต้องการ ซึ่งส่วนที่เกินจะไป
กระตุ้นต่อมพาราไทรอยด์บริเวณคอให้หลั่งฮอร์โมน ซึ่งมีฤทธิ์ย่อยสลายกระดูก จะท าให้กระดูกบางลง 
แต่ส าหรับเด็กเล็กๆ ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต ต้องใช้พลังงานมาก สามารถกินนมได้ถึงวันละ 1,000 ซีซี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถรับประทานนมได้อย่างถูกวิธี 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ความส าคัญของอาหารเช้า 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปิยนุช  ยอดสมสวย 

วัตถุประสงค์                        NET 6 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการรับประทานอาหารเช้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อาหารเข้าเป็นอาหารมื้อที่ส าคัญท่ีสุดของวัน เพราะจะท าให้มีพลังงานในการท ากิจกรรม
ต่างๆ หลังจากไม่ได้รับประทานอาหารมาทั้งคืน ร่างกายจะอยู่ในภาวะขาดน้ าตาลกลูโคส อาหารเช้า
จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ส าหรับเด็กที่ไม่รับประทานอาหารเช้าจะท าให้ไม่มีสมาธิในการเรียน หงุดหงิด 
สับสน ปวดศีรษะ หรือปวดท้อง มีการวิจัยพบผู้ที่รับประทานอาหารเช้าทุกวัน จะมีโอกาสเกิดภาวะ
อ้วนและเบาหวานน้อยกว่าผู้ที่ไม่รับประทานอาหารเช้าถึง35-50% ส าหรับผู้ไม่รับประทานอาหารเช้า
อาจเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากร่างกายลดการตอบสนองฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งโรค 
เบาหวานยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านใส่ใจสุขภาพของตนเองโดยการรับประทานอาหารเช้าทุกวัน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกก าลังกายเอง 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกันตินันท์  วงศ์เชษฐ์ 

วัตถุประสงค์                        NET 7 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายได้ใช้พลังงานที่อยู่ในตัวเอง และการออกก าลังกายสม่ าเสมอ
จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกได้ตั้งแต่ผิวหนังชั้นนอกสุด ช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ช่วยเพิ่มออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกาย และช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย กล่าวกันว่าทุกครั้งที่ออกก าลังกายร่างกายจะหลั่ง
สารแห่งความสุขชื่อว่า เอนเดอร์ฟินส์ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะช่วยขับไล่อารมณ์ท่ีสกปรกให้หายไปจนได้
อารมณ์ที่สะอาดเข้ามาแทนที่ ช่วยรักษาปริมาณขดสมอง ช่วยลดอาการเจ็บสาหัสให้เบาบางลง ช่วย
เติมสมาธิให้นิ่งพอที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริง ที่กล่าวมาจะต้องลองพิสูจน์ด้วยตนเองว่าการออก
ก าลังกายจะช่วยได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องเลือกวิธีออกก าลังกายที่เหมาะสมและท าอย่างสม่ าเสมอ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านหมั่นออกก าลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ธรรมะส าหรับผู้ครองเรือน  

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 

(ชะมารัมย์) 
วัตถุประสงค์                        NET 2 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตครอบครัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การที่คนสองคนจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เป็นเรื่องท่ียากพอสมควร ต้องปรับความคิดเห็นเข้าหา
กัน เพื่อลดความบาดหมาง หรือความโกรธเคือง หากมีความคิดเห็นที่ตรงกันก็จะน าไปสู่การสร้าง
ครอบครัวที่มีความสุขได้ ดังนั้นหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการด าเนินชีวิตครอบครัวที่ขอแนะน า คือ หลัก
ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย สัจจะ (ความซื่อสัตย์ต่อกัน)  ทมะ (การรู้จักข่มใจ)  ขันติ (ความอดทน)  
จาคะ (การเสียสละ)  ซึ่งหลักธรรมที่กล่าวมาถือเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนโดยแท้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าหลักธรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตครอบครัวได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ธรรมะส าหรับรับมือวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ า 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 

(ชะมารัมย์) 
วัตถุประสงค์                        NET 9 (1/5) - 52

 เพ่ือแนะน าหลักธรรม 4 ประการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีหลักธรรม 4 ประการ ที่จะใช้รับมือกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น  คือ  
1. ให้รู้จักหา  คือ การขยันท ามาหากิน เพ่ือให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  2. ให้
รู้จักรักษา เวลาหาเงินได้มาควรมีการแบ่งเก็บออมไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินบ้าง  3. ให้รู้จักคบมิตรสหายที่ดี 
ไม่ควรคบคนที่ชวนเที่ยวเตรี ให้เสียเงินทองโดยไม่จ าเป็น  4. ให้รู้จักการจับจ่ายใช้สอยแต่พอดี เป็น
การรู้จักประมาณในการใช้จ่ายเงินทอง มีความพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย หากปฏิบัติได้ไม่ว่า
เศรษฐกิจจะไม่ดีแค่ไหน ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แน่นหนาสามารถอยู่ได้อย่างไม่ขัดสน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าหลักธรรม 4 ประการไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   10 ทางเลือกในการท าบุญ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจารุวัตร  กลินอยู่ 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงหลากหลายวิธีในการท าบุญ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดเรื่องการท าบุญ โดยคิดเพียงว่า คือ การตักบาตร ถวาย
ปัจจัย ถวายสังฆทาน แท้จริงแล้ว การท าบุญสามารถท าได้อีกหลายวิธี คือ 1. ท าบุญด้วยการให้ทาน 
เพ่ือก าจัดความโลภ  2. รักษาศีล  3. ภาวนาหรือนั่งสมาธิ วปิัสสนา  4. ท าบุญด้วยการประพฤตินอบ
น้อม  5. ท าบุญด้วยการช่วยในงานที่ควรกระท า  6. การให้บุญที่ตนถึงแล้ว แก่บุคคลอ่ืน  7. การยินดี
ในบุญที่คนอ่ืนถึงพร้อม  8. การฟังธรรม  9. การแสดงธรรม  10. การกระท าความเห็นให้ตรงหรือ
ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า การท าบุญมิใช่แต่การให้ทานเท่านั้น เราสามารถท าบุญได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่
กล่าวไว้ข้างต้นก็ได้ที่ท าแล้วใจเราเกิดความสุข 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีที่ท าบุญแล้วใจมีความสุขได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สังคมแห่งการเรียนรู้ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                        NET 1 (4/5) - 52

 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัวที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์  หรือจากการ
ได้ยินได้ฟังมาก ถือว่าเป็นความรู้ทั้งหมด ซึ่งความรู้นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้มากยิ่งมี
คุณค่าเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่องค์กรต้องรวบรวมองค์ความรู้ ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล หรืออยู่
ในรูปแบบเอกสารให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับองค์กรใน
หลายด้าน เช่น เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากรที่สูญเปล่า เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง หลักการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล 

วัตถุประสงค์                        NET 1 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์หลายประการ คือ เพ่ืออธิบาย
ข้อมูล เพ่ือรายงานหรือกระตุ้นความสนใจ เพ่ือให้ความรู้ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือโน้มน้าวใจ เพื่อ
วิเคราะห์หรือวิจารณ์ เพ่ือความเพลิดเพลิน ส าหรับบทความที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแบ่งออกได้ 4 
ประเภท คือ บทความแนะน าวิธีปฏิบัติ บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป บทความเชิงวิชาการ และ
บทความวิเคราะห์ ส าหรับหลักการเขียนบทความนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเขียน ซึ่งก็มากจาก
ความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยโครงสร้างของการเขียนบทความประกอบไปด้วย 
ชื่อเรื่อง ความน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เกมการเรียนรู้ สู่การสะกดค าศัพท์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณน้ าผึ้ง  ยาฉ่ า 

วัตถุประสงค์                        NET 4 (1/5) - 52

 เพ่ืออธิบายเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แม้จะมีการท่องศัพท์แต่ไม่นานก็จะลืม จึงได้มีการค้นหาวิธีให้เด็ก
สามารถจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น โดยการใช้เกมเป็นสื่อการสอน เป็นเกมท่ีสนุกสนานแต่เต็มไปด้วยสาระการ
เรียนรู้ บางครั้งอาจใช้วิธีให้นักเรียนตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัดในการสร้างความสนุกสนานเพื่อ
ผ่อนคลายอารมณ์ โดยเกมในการจัดการเรียนรู้มีพ้ืนฐานแนวคิดท่ีส าคัญ 3 แบบ คือ 1. การเรียนรู้
ด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง  2. พหุปัญญา คือ ให้นักเรียนสามารถแสดงท่าทางเพ่ือสื่อสารทั้งด้าน
ความคดิ และความรู้สึกได้  3. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งทั้ง 3 แนวคิดมีจุดที่มีความคล้ายกัน
ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ นั่น คือ การเคลื่อนไหวที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายหลักการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สื่อสารอย่างไรจะสร้างความพอใจในงานบริการ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (5/5) - 52

 เพ่ือแนะน าวิธีการสื่อสารและมารยาทของผู้ที่ท างานบริการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท างานทุกอาชีพต้องใช้การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส าหรับการสื่อสารใน
งานบริการนั้น เทคนิคท่ีส าคัญมีหลายประการ เช่น ต้องมีน้ าเสียงที่น่าฟัง อ่อนโยน สื่อสารด้วยความ
เต็มใจ ใช้ถ้อยค าภาษาที่สุภาพ พูดมีหางเสียง ครับ ค่ะ เป็นต้น ส าหรับสิ่งที่ผู้ท างานด้านบริการควร
หลีกเลี่ยง คือ 1. ค าพูดที่สื่อถึงความไม่สุภาพ  2. ค าพูดที่แสดงความไม่จริงใจ  3. การโต้เถียงทุก
ประเด็น  4. พูดสวนขณะที่ผู้รับบริการก าลังพูดต้องฟังให้จบก่อนแล้วจึงอธิบาย  5. ค าพูดที่แสดง
ความข้องใจ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มารยาทที่ผู้ท างานบริการไม่ควรกระท ามีหลายประการ เช่น 
การชี้นิ้ว การสั่งผู้รับบริการ การแสดงความหยาบคาย แสดงอาการดูถูก เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องการสื่อสาร และมารยาทงานบริการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการท างานให้มีความสุขในหน้าร้อน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 

วัตถุประสงค์                        NET 7 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคการท างานในหน้าร้อน 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การท างานมี 2 ลักษณะ คือ การท างานคนเดียวและการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะ
จะมีปัจจัยที่ท าให้ขาดความสุขในการท างานต่างกัน เช่น ส าหรับผู้ท างานคนเดียว หากมีทรัพยากรไม่
เอ้ืออ านวยความสะดวกจะท าให้เกิดความหงุดหงิด ส าหรับผู้ท างานเป็นกลุ่ม หากขาดความเป็น
กัลยาณมติรของทีมงาน ไม่เห็นอกเห็นใจกัน ท าให้ไม่มีความสุขในการท างานได้ เป็นต้น ส าหรับ
เทคนิคการท างานในฤดูร้อนให้มีความสุขมีหลายวิธี เช่น หากผู้ใดไม่ท างานในห้องแอร์ให้พยายามหา
ร่มไม้ หรือหากมีโอกาสให้อาบน้ า ล้างหน้า ล้างมือ ดื่มน้ า ก็จะช่วยให้ลดความร้อนได้ และหลีกเลี่ยง
การใส่เสื้อผ้าหนาๆ เป็นต้น และการคิดบวกถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้มีความสุขในการท างานได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการรับมือกับการท างานในหน้าร้อน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การคิดเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 

วัตถุประสงค์                        NET 4 (3/5) - 52

 เพ่ือเป็นแนวทางในการเปลี่ยนมุมมองความคิดของตนเอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การคิดเชิงบวก เป็นการพยายามหามุมมองที่แตกต่างจากมุมมองปกติให้เป็นด้านบวก  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน เพราะในแต่ละวันจะต้องเจอกับความสับสนวุ่นวาย 
มีความเครียดมากมาย การคิดเชิงบวกจึงเป็นมุมมองท าให้เราคิดในแง่ดี มุมมองท าให้เรามีก าลังใจ       
มีความสุขในชีวิต มีแรงจูงใจที่จะต่อสู้ในชีวิตมากขึ้น ส าหรับการคิดเชิงบวกจะต้องได้รับการฝึกฝน 
โดยการฝึกคิดเรื่องเดิมในมุมมองที่ต่างออกไป ฝึกคิดในมุมมองที่ท าให้เราเกิดความสบายใจ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณภาพในการด าเนินชีวิต 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกความคิดเชิงบวกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 

วัตถุประสงค์                   NET 2 (4/5) - 52

 เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตยามเกษียณอายุราชการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 คนที่อายุ 60 ปี คือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ ซึ่งบางท่านเคยท างานมาตลอดตั้งแต่จบ
การศึกษา พอต้องอยู่เฉยๆ อาจท าใจไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องท าให้ร่างกายและจิตใจมีความสุข ต้องปรับ
กิจวัตรประจ าวันของตนเองให้เหมาะสมกับวัย และจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ไม่ควรพะวงกับการ
นอนมากนัก โดยสิ่งส าคัญ คือ การดูแลสุขภาพตนเองให้ดี เพื่อที่จะต้องไม่เป็นภาระให้กับตนเอง และ
ผู้อื่น นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นการฝึกสมอง ไม่
ควรอาลัยถึงอดีตที่รุ่งเรือง ให้เก็บไว้เป็นความทรงจ า ที่ส าคัญคือจงมองข้างหน้าอย่างมีหวังและมอง
ข้างหลังอย่างภูมิใจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าไปแนะน าผู้ใกล้วัยเกษียณมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สวางคนิวาส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ 

วัตถุประสงค์                   NET 2 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการท างานของสวางคนิวาส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สวางคนิวาส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลมีนายแพทย์
เป็นผู้อ านวยการ เป็นสถานที่ฟ้ืนฟูผู้ป่วย ผู้พิการทุกประเภท โดยก่อนการดูแลรักษาจะต้องประเมิน
ก่อนว่าจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้ท่ีจะรับเข้ามาให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งได้หรือไม่ หากประเมิน
แล้วไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ก็จะไม่รับ เช่น การพูดให้ฟังแล้วสามารถเข้าใจและพยายามปฏิบัติตาม ก็จะรับ
ไว้ เป็นต้น และเป็นสถานพ้ืนฟูแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ดนตรีบ าบัดผู้พิการ และปัจจุบันได้มีการใช้
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบ าบัดผู้พิการเพ่ิมด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายขั้นตอนและวิธีการท างานของสวางคนิวาสได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   หลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
อ.นิยม  บุญญานาม 

วัตถุประสงค์                        NET 9 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการนักสืบสายน้ าอนุรักษ์ลุ่มน้ าประแส 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จากปัญหาคุณภาพน้ าในแม่น้ าประแส ท าให้โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจัดท าโครงการ
เพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าประแส โดยใช้ชื่อโครงการนักสืบสายน้ ารักษ์ลุ่มน้ าประแส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การอนุรักษ์และต่อมาได้น าเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานใช้ในโครงการ ซึ่งในโครงการจะต้องมีความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยการให้ผู้น าชุมชนและครูในโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้
เด็กนักเรียน โดยชุมชนและโรงเรียนจะต้องด าเนินการคู่กันไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีการท ากิจกรรมทั้งปลูก
ป่า บ าบัดน้ าเสีย สร้างจิตส านึกวิธีพอเพียงให้เด็ก และบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เด็กมีแนวทางในปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เศษใบไม้เพ่ิมคุณค่าพัฒนาชุมชนเมืองได้อย่างไร 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุขลักขณา  อ่วมอ่ิม 

วัตถุประสงค์                      NET 11 (1/5) - 52

 เพ่ือแนะน าวิธีการเพ่ิมคุณค่าให้กับเศษใบไม้ในชุมชนด้วยการน ามาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การพัฒนาชุมชนเมือง เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ส าหรับ
ชุมชนที่พัฒนาแล้ว คือ การที่ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในทุกด้าน โดยเป้าหมายของการ
พัฒนาชุมชนที่ส าคัญคือต้องการให้ชุมชนเข็มแข็ง แต่ในชุมชนก็จะมีปัญหาต่างๆ มากมาย ที่พบ
บ่อยครั้งเป็นเรื่องเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นตามถนน ซึ่งวิธีการแก้ไขเดิมๆ คือ กวาด เก็บทิ้ง กองสุมไว้ ซึ่ง
หลายเดือนกว่าจะย่อยสลาย ส าหรับทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ การน าเศษใบไม้ ไปกอง
ท าเป็นปุ๋ยหมัก โดยท าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ถือเป็นการพัฒนาชุมชนและเป็นการแปรรูปของที่
เป็นขยะให้เกิดเป็นมูลค่าเพ่ิม เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การท าปุ๋ยอินทรีย์จากภูมิปัญญาจากชาวบ้าน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการท า และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากการสลายตัวของเศษวัสดุอินทรีย์จากพืชและสัตว์ ตลอดจนสิ่ง
ขับถ่ายของสัตว์ รวมถึงของเหลือทิ้งจากการท างานอุตสาหกรรมการเกษตร โดยคุณสมบัติที่ดีของปุ๋ย
อินทรีย์จากธรรมชาติคือ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งการท าปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีสูตรในการท ามากมาย 
ขึ้นอยู่กับว่าต้องน าไปใช้กับส่วนใด หรือต้องการใช้เพ่ืออะไร เช่น สูตรที่ 1 ส่วนผสม 1 ต่อ 3 ต่อ 10 
คือ กากน้ าตาล 1 ส่วน ผัก 3 ส่วน น้ า 10 ส่วน หมักด้วยกัน 1 เดือน แล้วกรองกากออก น าน้ ามาฉีด
แล้วผลไม้ได้ผลดี เป็นต้น โดยประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายประการ เช่น ลดต้นทุน ผลผลิต
รับประทานแล้วปลอดภัย ผู้รับผลผลิตไปขายก็ไม่มีพิษภัย เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สามารถท าปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สานฝันยุวเกษตรกร 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณฉวีวรรณ  ภู่ก าชัย 

วัตถุประสงค์                        NET 9 (4/5) - 52

 เพ่ืออธิบายความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการสานฝันยุวเกษตรกร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษ 80 พรรษา โครงการนี้จัดขึ้นโดยเน้นที่บุตร
หลานของเกษตรกรที่พ่อแม่ได้รับพระราชทานที่ดิน ซึ่งเด็กเหล่านี้จะต้องได้รับที่ดินตกทอดจากพ่อแม่ 
จึงจัดโครงการเพ่ือให้ยุวเกษตรกรเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปที่ดิน รู้สิทธิและหน้าที่ และท่ีส าคัญคือให้
ทราบนโยบายการปฏิรูปที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ให้ โดยมุ่งหวังให้
ยุวเกษตรกรด าเนินตามพระราชด าริ ให้รู้เรื่องการประกอบอาชีพ ตลอดจนรู้จักสิทธิและหน้าที่ รวมถึง
วินัยในการเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการสานฝันยุวเกษตรกรได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มาออมเงินกันดีกว่า 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณภวิตา  อุปมัย 

วัตถุประสงค์                        NET 9 (2/5) - 52

 เพ่ือรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการออมเงิน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การออมเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยหัวใจส าคัญของการออม คือ การ
บังคับจิตใจของตนเอง ซึ่งปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการออมมีหลายประการ คือ การใช้บัตรเครดิตโดย
หลงเชื่อค่าธรรมเนียมโปรโมชั่นต่างๆ การไม่สามารถควบคุมตนเองได้ การขาดวินัยในตนเอง การใช้
จ่ายเพื่อเอาใจผู้อ่ืน รสนิยมสูงแต่รายได้ต่ า และการใช้จ่ายตามผู้อื่น ส าหรับการวางแผนทางการเงิน 
และวิธีการออมเงินสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ต้องระลึกถึงดอกเบี้ยของบัตรเครดิตที่แพงมากหากไม่
ช าระหนี้ตามก าหนด รักษาร่างกายให้แข็งแรงเพ่ือลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล รู้จักหักห้ามใจตนเอง 
และหัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายประจ าเดือน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรู้จักเก็บออมเงินไว้เพ่ืออนาคต 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   อารยะขัดขืน Civil Disobedience 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศิวาลักษณ์  โสภาพรม 

วัตถุประสงค์                        NET 4 (2/5) - 52

 เพ่ือชี้แจงลักษณะของการกระท าการอารยะขัดขืน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อารยะขัดขืนมีลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ 1. เป็นการละเมิดหรือตั้งใจละเมิดกฎหมาย   
2. ใช้สันติวิธี  3. เป็นการกระท าสาธารณะโดยแจ้งให้ฝ่ายรัฐรับรู้ล่วงหน้า  4. เต็มใจรับผลทาง
กฎหมายของการละเมิดกฎหมายดังกล่าว  5. ท าไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ   
6. มุ่งสร้างส านึกความยุติธรรมของคนส่วนใหญ่  7. มุ่งสร้างส านึกความยุติธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายและสถาบันทางสังคม  ส าหรับเงื่อนไขของอารยะขัดขืน มักจะเป็นการสื่อสารทางการเมือง 
สะท้อนให้เห็นว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องในกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงลักษณะของการกระท าการอายะขัดขืนได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   วิกฤตการณ์การอ่านหนังสือของคนไทย 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวันวิสา  รอดกล่อม 

วัตถุประสงค์                      NET 10 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงวิกฤตการณ์การอ่านหนังสือของคนไทยในอดีตที่มีผลต่ออนาคต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หนังสือเป็นการสะสมความรู้ เป็นสิ่งส าคัญคล้ายกับธนาคารความรู้เป็นออมสินที่จะท าให้
มนุษย์ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ส าหรับการอ่านหนังสือของคนไทยถือว่าน้อยมาก ซึ่งส านักงานสถิติ
แห่งชาติได้ท าการส ารวจการอ่านหนังสือในปี 2548 พบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละประมาณ   
1 ชั่วโมง 59 นาที และได้ท าการส ารวจอีกครั้งในปี 2551 ปรากฏว่าการอ่านหนังสือเหลือเพียงวันละ 
39 นาที จะเห็นได้ว่าลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากการมีสื่ออ่ืนที่น่าสนใจกว่า เช่น โทรทัศน์ เกม 
เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กมีแนวโน้มการอ่านหนังสือน้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัญญาณอันตรายของ
ประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถสร้างความรู้ให้กับเยาวชนได้มากเท่ากับการอ่านหนังสือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านใส่ใจให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือเพ่ือพัฒนาสติปัญญาของตนเพ่ิมข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ช้างสุรินทร์คืนถิ่น 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชูชัย  มุ่งเจริญพร 

วัตถุประสงค์                      NET 10 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการน าช้างสุรินทร์ให้คืนสู่ถิ่น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชาวจังหวัดสุรินทร์ให้ความส าคัญกับช้างมาก ในประวัติศาสตร์ของประเทศบันทึกไว้ว่าช้าง
เป็นพาหนะของกษัตริย์ยามออกศึก จึงถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่
ในปัจจุบันช้างในจังหวัดสุรินทร์ต้องออกมาเร่ร่อน เนื่องจากขาดแคลนอาหาร จนท าให้ต้องประสบ
อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีการจัดตั้งโครงการน าช้างคืนถ่ินพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อ
หวังจะน าช้างที่เร่ร่อนให้กลับคืนสู่บ้าน โดยมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือจัดตั้งมูลนิธิช้าง
สุรินทร์ และเปิดรับบริจาคส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือช้างสุรินทร์ให้สามารถคืนถ่ิน และน าเงินมาพัฒนา
สร้างหมู่บ้านช้างต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านช่วยรณรงค์ให้ความช่วยเหลือช้างสุรินทร์ให้กลับคืนสู่ถิ่นก าเนิดได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การจัดสวนให้ศพเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
อ.พิศาล  ตันสิน 

วัตถุประสงค์                        NET 6 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดการตกแต่งงานศพด้วยต้นไม้สด 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้น และเมื่อมีงานศพก็ต้องมีการจัดดอกไม้หน้าศพ ซึ่ง
โดยมากจะใช้ดอกไม้สดในการตกแต่ง แต่หลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้ว ดอกไม้ก็เหี่ยวเหาถูกทิ้งเป็น
ขยะ จึงมีแนวคิดในการตกแต่งโดยการใช้ต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ มาประดับตกแต่งในงานศพ เพื่อลด
โลกร้อน เมื่อเสร็จสิ้นงานศพแล้ว สามารถน าต้นไม้เหล่านั้นไปปลูกไว้บริเวณวัด เพ่ือเพ่ิมสีเขียวให้วัด
ได้อีกด้วย ส าหรับพืชพรรณที่น ามาใช้ในการตกแต่งสามารถใช้ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว 
ก็สามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแนะน าแนวทางในการช่วยลดภาวะโลกร้อนเมื่อต้องจัดงานศพได้ 
 
 
กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 6 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (computer crime) 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเฌอฟ้า  อุดมมรกต 

วัตถุประสงค์                        NET 1 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบรูปแบบและวิธีการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นการรกระท าท่ีขาดจริยธรรมที่ดี และยังเป็นการผิด
กฎหมายด้วย ซึ่งการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น  1. การลักลอบ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  แบ่งออกกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ แฮกเกอร์  แคกเกอร์  สคริปต์ คิดดี้  
2. การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรมประสงค์ร้าย เป็นรูปแบบของการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์  3. การ
ก่อกวนระบบด้วยสแปมเมล์  เป็นต้น ส าหรับการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้
หลายวิธี เช่น โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือการใช้ระบบไฟร์วอล์ล เป็นต้น 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ผู้อ่านสามารถป้องกันตนองจากการถูกก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   โปรแกรมสร้างภาพสามมิติ (Pov-Ray) 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.อุรฉัตร  โคแก้ว 

วัตถุประสงค์                        NET 8 (2/5) - 52

 เพ่ือแนะน าโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ (Pov-Ray) 
เนื้อหาโดยสรุป 
 POV-Ray เป็นโปรแกรม ประเภท Freeware ลักษณะของโปรมแกรมเป็นแบบตามรอยแสง 
(ray-tracing) คุณภาพสูง โดยตัวโปรแกรมจะมีเครื่องมือประมวลผลภาพในตัว แต่ไม่มีส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ในการสร้างโมเดล ท าให้ผู้สร้างงานต้องจิตนาการภาพที่เขียนขึ้น เหมาะส าหรับผู้ใช้งานที่ต้อง
สร้างภาพสามมิติที่ใช้สีและการใช้แสงตกกระทบต่อวัตถุ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pov-
ray.org ส าหรับประโยชน์ของ Pov-Ray นอกจากได้ผลงานจากการสร้างภาพสามมิติแล้ว อาจน า
ผลงานของตนเข้าร่วมประกวดผลงานที่สร้างจาก Pov-Ray เรียกว่า Pov-Ray Short code Contest 
ได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายหลักการ และความเหมาะสมกับงานของโปรแกรมได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   หุ่นยนต์อลวนกู้ระเบิด 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ปิติเขต  สู้รักษา 

วัตถุประสงค์                        NET 7 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของหุ่นยนต์อลวนกู้ระเบิด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการหุ่นยนต์อลวนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. เป็นการต่อยอดความรู้ ด้วยการ
น ารูปแบบที่ขับเคลื่อนในคอมพิวเตอร์มาเป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ท าการพัฒนาประมาณ 1 ปี 
ได้วงจรทั้งหมด 128 รูปแบบ แล้วน ามาเลือกว่าวงจรไหนดีที่สุด โดยการเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ท าให้หุ่นยนต์หมุนหรือเดินได้ ซึ่งจากการทดสองในห้องปฏิบัติการ มีการจ าลอง
สถานการณ์ให้หุ่นยนต์เดินไปหาวัสดุ โลหะ และหุ่นยนต์อลวนเหมาะส าหรับใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีแผนที่ 
เพราะสามารถเดนิได้คล่องกว่า ซึ่งการวิจัยยังต้องมีการขยายผลต่อไปว่า หากน าไปใช้ในการกู้ระเบิด
จริง ต้องพัฒนาเรื่องการติดเกราะให้หุ่นยนต์และเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบลับ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายความเป็นมาของหุ่นยนต์อลวนกู้ระเบิดได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   แผ่นดินไหวสอนอะไรให้แก่เด็กไทยบ้าง 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.วีระชัย  

สิริพันธ์วราภรณ์ 
วัตถุประสงค์                      NET 12 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แผ่นดินไหวที่จะสื่อถึงอันตรายจะมีความสั่นสะเทือนประมาณเกิน 4 ริกเตอร์ขึ้นไป จะเกิด
อันตรายบริเวณท่ีอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ คือ สิ่งก่อสร้าง
พังทลาย หากเกิดขึ้นใต้น้ าใต้ท้องทะเลอาจท าให้เกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอน
เรื่องแผ่นดินไหวให้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมแล้ว คือวิชาวิทยาศาสตร์ของโลก แต่แผ่นดินไหวเป็น
ปรากฏการณ์ที่รวมวิชาฟิสิกข์ และอีกหลายวิชาเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีเรื่องของคลื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ส าหรับสาเหตุของแผ่นดินไหวสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1. เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การ
ทดลองปรมาณู เป็นต้น  2. แผ่นดินไหวที่เกิดจากกลไกของธรรมชาติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงสาเหตุ และผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  น้ ามะพร้าวอ่อนพระเอกตัวใหม่ในวงการแพทย์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 

วัตถุประสงค์                        NET 5 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของน้ ามะพร้าวในวงการแพทย์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 น้ ามะพร้าวมีประโยชน์มากมาย หากเกิดการแพ้ยาสามารถดื่มน้ ามะพร้าวเพ่ือขับพิษออกมา
ทางปัสสาวะ ส าหรับสตรีวัยหมดประจ าเดือนที่ต้องได้รับฮอร์โมนทดแทน อาจมีผลข้างเคียงเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง จึงมีการวิจัยเพื่อหาสิ่งที่เป็นสารธรรมชาติหรือพืชมาทดแทน ซึ่งน้ ามะพร้าวมี
ฮอร์โมนฮิสโซเจนสูง โดยภูมิปัญญาของไทยบอกไว้ว่าหากจะดื่มน้ ามะพร้าวเพ่ือหวังผลฮิสโซเจนอย่าง
ทานเนื้อมะพร้าวเพราะเนื้อมะพร้าวมีสารแอนตีฮิสโซเจน นอกจากนี้น้ ามะพร้าวสามารถช่วยชะลอ
โรคอัลไซเมอร์ และงานวิจัยได้พบว่าสามารถช่วยสมานแผลกับโรคบางโรคท่ีแผลหายช้าได้ ส าหรับ
โครงการพัฒนาในอนาคตอาจมีการพัฒนารูปแบบให้ทานได้สะดวกขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกทานน้ ามะพร้าวเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   การผลิตปุ๋ยน้ าหมัก 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนที  กุลธรรม 

วัตถุประสงค์                        NET 8 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการผลิต และประโยชน์ของปุ๋ยน้ าหมัก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 น้ าปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าสารอินทรีย์ไปหมักในน้ า จนสารอินทรีย์และ
สารอนินทรีย์ถูกดึงออกมาจากเซลล์ ซึ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 
ส าหรับการสกัดส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นของเหลวออกจากเซลล์ อาจท าให้หลายประการ ในทาง
ชีวภาพมี 2 วิธีการใหญ่ๆ คือ การใช้จุลินทรีย์เข้าย่อยสลาย และการท าให้สารละลายภายอกเซลล์
เข้มข้นมาก ส าหรับปุ๋ยน้ าหมักนั้นมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ธาตุอาหารพืช กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ 
ประโยชน์ของปุ๋ยน้ าหมัก มีหลายประการ เช่น เป็นการน าของเหลือทางการเกษตรกลับมาใช้
ประโยชน์ เป็นการช่วยก าจัดศัตรูพืช เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงการผลิต และประโยชน์ของปุ๋ยน้ าหมักได้ 
 
 
กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 8 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   SWOT เครื่องมือวิเคราะห์ตนเองสู่ความส าเร็จ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 

วัตถุประสงค์                        NET 2 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จโดยใช้ SWOT 
เนื้อหาโดยสรุป 
 SWOT เป็นการเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กร เพ่ือวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร 
ซึ่งสามารถน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ
ตนเองได้ การวิเคราะห์ตนเองนั้น จะช่วยให้มีความเข้าใจยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง โดยน ามา
ก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง และ
พัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถใช้ SWOT พัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้ 
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กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                      NET 11 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมาย และการพัฒนา Competency ของบุคคล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 Competency  คือ ศักยภาพ ความสามารถโดยรวมของบุคคล ที่จะท าให้สามารถท าสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดส าเร็จ ซึ่งอาจจะต้องใช้ทั้ง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ผ่านมาประกอบกัน โดย 
Competency ของแต่ละกลุ่มงานก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและ
องค์ประกอบในงานนั้นๆ แต่หากบุคลากรขาด Competency ในเรื่องใดก็สามารถพัฒนาสิ่งที่ขาดไป
ได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการ จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้สิ่งที่เขาขาดไป เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความหมาย และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   องค์กรยุคใหม่ ไม่ใส่ใจ CSR ไม่ได้แล้ว 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพงษ์เทพ เจียรอุดมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์                        NET 5 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด ประเภท และความส าคัญของกิจกรรม CSR 
เนื้อหาโดยสรุป 
 CSR เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนในลักษณะ
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือสะท้อนให้เห็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งความ
รับผิดชอบต่อสังคมแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้าน
จริยธรรม และด้านการใจบุญโดยสมัครใจ ส าหรับประเภทกิจกรรมเพ่ือสังคมแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
สายสัมพันธ์กับรัฐบาล สายสัมพันธ์ทางการเมือง สายสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย และ
ชุมชนสัมพันธ์ ส าหรับความส าคัญของการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมนั้นมีหลายประการ เช่น เพ่ือท าให้
สังคมพัฒนาเจริญก้าวหน้า เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความเข้าใจ และร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคมภายในองค์กรของตนเอง 
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กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การด าเนินงาน CSR เขามีหลักการและแนวคิด 
   การจัดท ากลยุทธ์อย่างไร 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพงษ์เทพ เจียรอุดมทรัพย์ 

วัตถุประสงค์                        NET 6 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงการท า CSR ของ BARCLAYS 
เนื้อหาโดยสรุป 
 BARCLAYS ด าเนินธุรกิจทางด้านธุรกิจการเงิน และการธนาคาร จะมีการก าหนดกลยุทธ์ 
โดยการน ากลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 แกนหลัก มาเชื่อมโยงกับประเด็น CSR ที่องค์กร
สนใจ ทั้งด้านสังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม โดยเลือกท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะผู้ถือหุ้น 
ลูกคา้ คู่ค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชน โดยโครงการ CSR ต้องสามารถระบุให้เห็นถึงผลลัพธ์ของ
โครงการที่กลับมามีส่วนช่วยผลักดันกลยุทธ์องค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าแนวคิดการจัดโครงการ CSR ไปใช้กับองค์กรได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการสื่อสารของผู้บริหารภายในองค์กร 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                        NET 3 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบ และเทคนิคการสื่อสารของผู้บริหารที่ดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์สังคม มี 5 องค์ประกอบ คือ 1. ผู้ส่ง-
ข่าวสาร 2. ข้อมูลที่ส่งออกไป  3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ผู้รับสาร  5. การตอบสนองจากผู้รับสาร 
ทั้งนี้การสื่อสารที่ดีมีหลายวิธี เช่น มีความน่าเชื่อถือ มีสาระ มีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับ
โอกาส มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นต้น ส าหรับเทคนิคการสื่อสารของผู้บริหารภายในองค์กร
นั้นมีหลายประการเช่น มีความเข้าใจในเรื่องที่จะพูด มีทักษะในการสื่อสาร มีความช่างสังเกตเรียนรู้
ได้เร็วและความจ าดี เป็นต้น ทั้งนี้ในการสั่งงานหรือประสานงาน จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องนั้นๆ ให้เข้าใจ
ก่อนที่จะสื่อสารออกไป เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าความรู้เรื่องการสื่อสารไปปรับใช้เพื่อลดความผิดพลาดในการท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                      NET 10 (4/5) - 52

 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 คน ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ และต้องสร้าง 
แรงจูงใจในการท าการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยได้มีการสะท้อนจากหลักคิดและธรรมะจากพระธรรมปิฎก
ที่ว่าบุคคลที่พัฒนาแล้วจะต้องเป็นคนเต็มคน คือ เป็นการพัฒนาพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางวัตถุ พฤติกรรมทางสังคม จิตใจ สติปัญญา ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้จะส่งผลให้เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนั้นควรมีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนินชีวิต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและองค์กรได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  เทคนิคการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                        NET 5 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและปัจจัยความส าเร็จของทีมงานที่ดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท างานเป็นทีม คือ การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท างานเป็นทีมจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน โดยขั้นตอนการสร้างทีมงานมี  7 ประการ และแนวทางการพัฒนาให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ
มีวงจรทั้งหมด 4 ระยะ ส าหรับปัจจัยความส าเร็จของการท างานเป็นทีมที่ส าคัญมีหลายประการ เช่น 
ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน สมาชิกในทีมต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการท างานเป็นทีม เน้นการมีส่วน
รว่มของสมาชิก และต้องมีการประสานงานที่ดี และเมื่อท างานร่วมกันแล้วจะต้องมีการประเมิน
ความส าเร็จของทีมงานด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าเทคนิคการสร้างทีมงานไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ป่าชุมชนต าบลหนองเสม็ด 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเทพ  แสนกล้า 

วัตถุประสงค์                        NET 7 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาป่าชุมชนต าบลหนองเสม็ด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ทุกวันนี้ป่าไม้ก าลังจะหมดไป จึงมีแนวคิดในการออกกฎระเบียบเพื่อลดการตัดไม่ท าลายป่า 
โดยแนวทางการดูแลทรัพยากรต้องมีการระดมความคิดกันในส่วนของคณะกรรมการ ซึ่งส่วนของการ
ล่าสัตว์จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้าไปสอดส่องดูแล มีการท าแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม 
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือสอนให้เด็กๆ มีจิตส านึกรักป่า และมีการจัดการ 
บวชป่า โดยระดมผู้คนในต าบล นิมนต์พระและเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งในภาพรวมชาวบ้านและ
คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้ท าลายป่าอีก ป่าไม้เป็นสมบัติของ
ประเทศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างบรรยากาศให้สดชื่นให้กับชุมชนได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีจิตส านึกร่วมกันรักษาป่าไม้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
 
 
กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 14 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัตนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เขาใหญ่ อุทยานแห่งการเรียนรู้ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเชิดชูเกียรติ  กวาวสนั่น 

วัตถุประสงค์                        NET 3 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมา ลักษณะ และความส าคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่กว้างขวาง ครอบคลุม 4 
จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครราชสีมา นครนายก และสระบุรี มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็น
ต้นก าเนิดแม่น้ าหลายสาย มีความหลากหลายของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีความอุดมสมบูรณ์และ
ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะส าหรับการท่องเที่ยว มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
และได้รับสมญานามว่าเป็น อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านพันธุ์
พืชและสัตว์ป่าที่ส าคัญของไทยอย่างยิ่ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเห็นคุณค่าร่วมกันดูแลรักษาเขาใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสืบต่อไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัตนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เขาปู่ เขาย่าอุทยานแห่งชาติที่น่าเยือน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสรรเสริญ  เทพโอรส 

วัตถุประสงค์                        NET 2 (3/5) - 52

 เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง โดยประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ให้เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 42 ซึ่งภายในอุทยานมี
แหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามมากมาย เช่น ถ  าเทพนิมิต ถ  ามัจฉาปลาวน ถ  าวังนายปุด จุดชมวิวาา
าึ ง น  าตกเหลียง อ่างเก็บน  าห้วยน  าใส เป็นต้น หากต้องการเที่ยวชมอุทยานแห่งนี ควรติดต่อล่วงหน้า 
เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่เขาปู่ เขาย่า เพิ่มขึ น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สามเหลี่ยมมรกตพื นที่ล  าค่าของสามประเทศ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเตชินทร์  เชื อลี 

วัตถุประสงค์                        NET 4 (5/5) - 52

 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพื นที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นรอยต่อของสามประเทศ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สามเหลี่ยมมรกตเป็นพื นที่รอยต่อของประเทศไทย ลาว กัมพูชา ตั งอยู่ในพื นที่ของอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คืออ่างเก็บน  าพลาญเสือ ซึ่งหลังจากท่ีสงครามสงบ
รัฐบาลไทยมีแนวคิดเปลี่ยนสมรภูมิรบเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพและการท่องเที่ยว โดยการพัฒนา
ฐานทหารพรานบริเวณเนิน 500 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การสู้รบ แต่ต้องท าการเก็บกู้
ระเบิดท่ีฝังไว้ครั งยังมีสงครามออกเสียก่อนเพื่อความปลอดภัย ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชม
สามเหลี่ยมมรกต ขอแนะน าให้ต่อต่อที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เนื่องจาก
จะมีคนน าทางและมัคคุเทศก์ไว้บริการ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามเหลี่ยมมรกตเพ่ิมขึ น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  วนอุทยานเขากระโดงปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณรณภพ  ณรงค์ 

วัตถุประสงค์                        NET 6 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบลักษณะ และความเป็นมาของวนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วนอุทยานเป็นพื นที่ป่าขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น มีความงดงามตามธรรมชาติ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพ่ือพักา่อนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ วนอุทยานแห่งชาติเขา
กระโดง มีลักษณะเป็นภูเขารูปกระดองเต่า เป็นป่าวนอุทยานในใจกลางไข่แดงของป่า เป็นปล่องภูเขา
ไฟที่ดับสนิทแล้ว แต่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง บริเวณร่องห้วยที่มีความชื น
สูงจะเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งที่สามารถศึกษาเรื่องการเกิดภูเขาไฟได้เป็นอย่างดี      ซึ่งจะมีการ
พัฒนาโครงการศึกษาและพัฒนาภูเขาไฟวนอุทยานเขากระโดง โดยเชื่อมโยงความเชื่อ ประวัติศาสตร์ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมาัสธรรมชาติกัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนในไปท่องเที่ยวที่วนอุทยานเขากระโดงเพ่ิมขึ น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   มรดก “บ้านเชียง” แหล่งอารยธรรมกว่า 
   5,000 ปี ของชาวไทยและชาวโลก 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพชร 

วัตถุประสงค์                      NET 11 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประเภทแหล่งอนุสรณ์
สถาน ตั งอยู่ที่ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุดรธานีร่วมกับกรมศิลปากร ได้ของบประมาณในการจัดสร้างอาคารหลังแรกจากส านักงานสลากกิน
แบ่ง โดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการส ารวจพบที่บ้านเชียงและแหล่งโบราณคดี
ใกล้เคียง ซึ่งได้มีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ คือ 1. การจัดแสดงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอาคารส านักงานสลากกินแบ่ง  2. การจัดแสดงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพ่ิมขึ น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปริญญา  เจริญพันธ์ 

วัตถุประสงค์                      NET 11 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ เริ่มก่อตั งขึ นครั งแรกเมื่อปี 2517 โดยรวบรวมโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุท่ีมีอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ มาจัดแสดงไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้มอบโบราณวัตถุ
กว่า 900 รายการที่รวบรวมได้ให้ทางกรมศิลปากรเป็นาู้ดูแล โดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็นเกี่ยวกับ 
โบราณวัตถุศิลปวัตถุ  การแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดี  ประวัติเมืองสุรินทร์  การแสดงชาติพันธ์
วิทยา และเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เพิ่มขึ น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัตนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   บ้านรักไทแหล่งท่องเที่ยวกลิ่นไอชาวยูนาน 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบุญเลิศ  อัศวดีกุล 

วัตถุประสงค์                        NET 3 (4/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของบ้านรักไท 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในอดีตบ้านรักไท ชื่อว่าบ้านแม่อออยู่ติดชายแดนไทยพม่าด้านตะวันตก เป็นชาวไทยเชื อสาย
จีน ซึ่งชนกลุ่มนี เป็นจุดสกัดคาราวานฝิ่น ถือก าลังส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลประเทศไทย หมู่บ้านมีเนื อท่ี
ประมาณ 500-600 ไร่ ตั งอยู่ภายในโครงการพระราชด าริที่สูงปางตอง ในชีวิตประจ าวันจะใช้
ภาษาจีน แต่ชาวบ้านสามารถพูดภาษาไทยได้ และอาชีพหลักคือการท าไร่ชา ส าหรับการพัฒนา
หมู่บ้านในอนาคต อาจท าให้อยู่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีโฮมสเตย์ที่ชาวบ้านสร้าง
กันเอง แล้วเปิดให้ให้นักท่องเที่ยวสัมาัสธรรมชาติ ขี่ม้า ขี่ล่อ ชมวิวชมไร่ชา ดูวิถีชีวิต และรับประทาน
อาหารจีน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปสัมาัสบรรยากาศธรรมชาติที่บ้านรักไท 
 
 
 



 
121 

 

กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  การจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                        NET 8 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางจัดการวัดเพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะวัด ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีวัดตั งอยู่มากมาย 
จึงมีนโยบายจัดให้วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้รุ่งเรือง ส าหรับการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักวิชาการเข้า
มาเก่ียวข้อง จึงมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องการจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
สามารถจัดการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาสังคม พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเพ่ือพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ยั่งยืนต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านมีความสนใจไปท่องเที่ยววัดเพ่ิมมากขึ น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   อุโบสถเงิน หลังแรกของโลก 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พระครูพิทักษ์  สุทธิคุณ 

วัตถุประสงค์                        NET 6 (5/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงอุโบสถท่ีสร้างด้วยเงินเป็นส่วนใหญ่หลังแรกของโลก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อุโบสถเงินเกิดจากแนวคิดของวัดและญาติโยมาู้มีจิตศรัทธาของทางวัด ประกอบกับชุมชนท า
หัตถกรรมเครื่องเงินเป็นอาชีพ อีกทั งเป็นการร่วมบุญกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ชาวบ้าน ในการสร้างจะใช้วัสดุหลายอย่างประกอบกัน โดยส่วนของโครงสร้างจะใช้อิฐ ปูน เหล็ก 
ส าหรับวัสดุที่เป็นเงินนั นจะใช้เงินจริงบางส่วน บางอย่างต้องาสมเงินกับอลูมิเนียม เนื่องจากหากใช้
เงินบริสุทธิ์ทั งหมดจะมีราคาสูงมาก โดยลวดลายที่ใช้ประดับอุโบสถมี 3 ลักษณะ คือ เกี่ยวกับพุทธ
ศิลป์ พุทธธรรม และลวดลายท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ และลงลวดลายเป็นศิลปะล้านนาร่วมสมัย ท า
ให้มีความงดงามเป็นอย่างมาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวอุโบสถเงินแห่งนี เพ่ิมขึ น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สถาปัตย์ชิโน-โปรตุกิส (Chino-Portuguese) 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวัชรีย์  รัตนกาญจน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิส 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สถาปัตย์ชิโน-โปรตุกิส เป็นลกัษณะบ้านเรือนที่ปลูกสร้างาสมาสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีน
กับสถาปัตยกรรมโปรตุกิส โดยโปรตุเกสเป็นชนชาติแรกท่ีเดินทางมาภูเก็ตและและได้น ารูปแบบมา
เายแพร่เมืองต่างๆ ทั งที่ ปีนัง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ก่อนที่ชาวยุโรปชาติอ่ืนจะเข้ามามี
บทบาท ซึ่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส มากที่สุดระหว่างสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปลายรัชกาลที่ 
6 โดยช่วงนั นมีการท าเหมือง และชาวจีนอพยพเข้ามาประสบความส าเร็จเป็นเจ้าของเหมืองมากท่ีสุด 
โดยจุดเด่นของสถาปัตยกรรมดังกล่าว คือ ภายนอกอาคารสังเกตจาก หง่อกากี่ หรืออาเขต  ภายใน
อาคารสังเกตจาก สิ่มแส้ บ่อน  ากลางบ้าน และฮวงจุ้ย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสามารถอธิบายประวัติ ลักษณะจุดเด่นของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิสได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ช าเลืองมองวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 

วัตถุประสงค์                        NET 7 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เชียงใหม่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากหลาย
แห่ง เช่น ลาว ญวน มอญ เป็นต้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา โดยหล่อ
หลอมกันจนมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านภาษา ด้านการสร้างบ้านเรือน และชาวเชียงใหม่
มักจะนิยมใส่ชุดพื นเมืองเชียงใหม่เวลามีงานส าคัญ เช่น ไปท าบุญ ไปร่วมประเพณียี่เป็ง เป็นต้น 
ส าหรับการสร้างบ้านหากมีฐานะดีก็จะตกแต่งโครงสร้างให้สวยงามสมฐานะ และนิยมประดับตกแต่ง
ด้วยกาแล เรียกว่าเรือนกาแล ในด้านภาษานอกเหนือจากการใช้ภาษากลางแล้ว ยังมีภาษาค าเมือง 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้กันมานานครั งอาณาจักรล้านนา  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านอธิบายถึงวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดต่อกันมาได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   600 ปีพระประสูติกาล พระเจ้าติโลกราชแห่ง 
   ล้านนา 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ใจศรี 

วัตถุประสงค์                      NET 1 (1/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงประวัติของพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระเจ้าติโลกราช ทรงเป็นกษัตริย์ราชวงค์มังรายล าดับที่ 9 แห่งอาณาจักรล้านนา เป็นราช
บุตรล าดับที่ 6 ของพญาสามฝั่งในแกนกษัตริย์ราชวงศ์มังรายล าดับที่ 8 ต่อมาได้กระท าาิดอาชญา
พระราชบิดาจึงถูกเนรเทศไปไว้เมืองยวมใต้ โดยพระองค์มีพระราชกรณียกิจที่ส าคัญหลายด้าน คือ 
ด้านการสร้างความเป็นปึกแา่นให้กับอาณาจักร ด้านการท านุบ ารุง การเายแพร่และส่งเสริมศาสนาให้
มีความรุ่งเรือง ด้านศิลปกรรม โดยการดูแลท านุบ ารุงบูรณะซ่อมแซมศิลปกรรมต่างๆ อีกทั งเรื่องของ
การป้องกันอาณาจักรจากการถูกแทรกแซงอ านาจและการท าสงครามเพ่ือปกป้องบ้านเมือง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านสามารถอธิบายถึงพระราชกรณียกิจที่ส าคัญขององค์ท่านได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัตนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   รวงข้าวและชาวนา “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุพรรณี  ตะการจันทร์ 

วัตถุประสงค์                        NET 3 (2/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวนา และวิธีการท านาในอดีต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 รวงข้าวและชาวนาเป็นสิ่งคู่กัน โดยในอดีตการท านา เป็นอาชีพหลักของคนไทย เมื่อถึงฤดูฝน
ก็จะร่วมมือกันลงแขก โดยก่อนท านาต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว พื นที่ ต้นกล้า ส าหรับการด านานั นใน
อดีตจะช่วยกันด านาให้เสร็จเป็นรายๆ ไป เรียกว่า ลงแขกด านา และเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนชาวนา
ทุกคนก็จะร่วมกันเก่ียวข้าวให้เสร็จเป็นรายๆ ไปคล้ายตอนด านา เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว โดยการ
ร่วมมือกันทั งในช่วงด านาหรือเกี่ยวข้าว แทบจะไม่จ่ายเงินค่าแรงเลย จ่ายเฉพาะค่ากับข้าวเพ่ือเลี ยง
ตอบแทนเพ่ือนบ้านที่มาช่วยท านา เป็นการแสดงถึงการพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นการใช้น  าใจในการ
แลกเปลี่ยน ถือเป็นสิ่งดีที่ควรปลูกจิตส านึกให้คนรุ่นหลังควรยึดถือปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านมีจิตส านึกรู้จักใช้น  าใจในการแลกเปลี่ยนพ่ีงพาอาศัยกันมากกว่าเงินทอง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   มวยไทยไชยา 

พ.ศ. 
2552 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอมรกฤต  ประมวญ 

วัตถุประสงค์                        NET 1 (3/5) - 52

 เพ่ือให้ทราบถึงต้นก าเนิด และประโยชน์ของมวยไทยไชยา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมวยไทยแต่ละท้องถิ่นจะมี
จุดเด่นเฉพาะตัว เช่น มวยไชยา เป็นมวยที่มีพิษสงรอบตัว ต้นก าเนิดอยู่ที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยศิลปะมวยไทยไชยาถือเป็นมวยโบราณ ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกความแข็งแกร่งให้กับ
ร่างกาย ยังเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ยังเป็นการฝึกปรัชญาให้กับชีวิตให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ในตัวเอง และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของมวยไชยาให้คงอยู่สืบไปด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 าู้อ่านอธิบายถึงต้นก าเนิด และประโยชน์ของมวยไทยไชยาได้ 
 

จากาลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเายแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2552 พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื อหาของกลุ่มบทความทั ง 4 ด้าน มีความแตกต่างกัน เช่น 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 32 เรื่อง ประเด็นเนื อหาเน้นทางกาย เกี่ยวกับโรคเบาหวาน           
โรคสมองเสื่อม โรคชรา อาหารการกินมะระ ข้าวโพดหวาน นม อาหารเช้า การออกก าลังกาย         
การท าบุญ ชีวิตมีสุขในวัยเกษียน การท างานให้มีความสุข  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 6 
เรื่อง ประเด็นเนื อหาเน้นทั งสองด้านเท่ากัน ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมัก น  ามะพร้าวอ่อน
ช่วยวงการแพทย์ แา่นดินไหวสอนอะไรให้เด็กไทย  ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ หุ่นยนต์กู้ระเบิด โปรแกรม
สร้างภาพสามมิติ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 8 เรื่อง ประเด็น
เนื อหาเน้นด้านบริหารคน เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือวิเคราะห์ตนเองสู่ความส าเร็จ  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/            
การท่องเที่ยว  จ านวน 14 เรื่อง ประเด็นเนื อหาเน้นด้านการท่องเที่ยว เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเขาใหญ่ 
เขาปู่เขาย่า สามเหลี่ยมมรกต วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง บ้านเชียง การจัดการวัดเพ่ือการท่องเที่ยว 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2552 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ประเด็นเนื อหาทั งสองประเด็น และด้านบริหารงาน/บริหารคน เน้นประเด็น
เนื อหาด้านบริหารงาน เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั ง 4 ด้าน  
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2553  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    41  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี   10  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน     9  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  15  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  75 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 41 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความสุขท่ีมนุษย์ต้องการ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกรกฤษณ์  จงจัดกลาง 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (5/10) - 53

 เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การใช้ชีวิตของคนเรามีการแสวงหาความสุขที่แตกต่างกัน แต่ควรพิจารณาว่าอะไรคือ
ความสุขที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยพระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวว่า ความสุขของมนุษย์เกิดจากการ
แสดงหาความต้องการ 2 ประเภท คือ 1. ความต้องการสิ่งเสพปรนเปรอตน เป็นความต้องการที่ไม่
จ ากัด เรียกว่า ตัณหา  2. ความต้องการคุณภาพชีวิตที่มีขอบเขตจ ากัด เรียกว่า ฉันทะ โดยสิ่งส าคัญ
ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้ ไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่ท าให้สังคมเดือดร้อน ไม่ท าลาย
ธรรมชาติ เมื่อชีวิตครอบครัวเป็นสุข สังคมสงบสุข จึงเป็นการมุ่งไปสู่ความสุขที่แท้จริง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถพิจารณาถึงผลที่ได้รับจากการแสวงหาความต้องการของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการดูแลสุขภาพ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ส าอาง  สืบสมาน 

วัตถุประสงค์         NET 6 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การมีสุขภาพดีนั้นต้องประกอบด้วยการมีท้ังสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี  ไม่มี
ความเครียด ซึ่งโรคที่เกิดพร้อมความเครียดมีหลายโรค อาทิ โรคความดัน ซึ่งเปรียบเสมือนฆาตกร
เงียบ โดยภาวะความดันมักอยู่ควบคู่กับความอ้วน จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมน้ าหนัก โดยการ
รับประทานอาหารให้พอเหมาะ ถูกหลักโภชนาการ รับประทาน ผัก ผลไม้สด งดอาหารมัน หวานจัด 
เค็มจัด เนื่องจากจะท าให้เป็นโรคต่างๆ มากมาย อาทิ อาหารหวานจัดจะท าให้ตับอ่อนท างานหนักใน
การผลิตอินซูลินในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด หากตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลิน ก็จะท าให้เป็น
โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากการดูแลเรื่องอาหารแล้ว ควรออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับร่างกาย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ในเบื้องต้น 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ขจัดความเครียดด้วยอาหาร 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกชพรรณ  เต็งรัตนนันท์ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท าให้เกิดความเครียดและอาหารที่ช่วยขจัดความเครียดได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความเครียดเป็นโรคยอดฮิตของคนไทย เกิดจากตัวเราเองเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ความคิดของตัวเอง คิดในแง่ลบ นิสัยวิตกกังวล เกิดจากการกินอาหาร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งต่อ
ระบบไหลเวียนโลหิต ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งวิธีผ่อนคลาย
ความเครียดสามารถท าได้หลายวิธี ในที่นี้ขอกล่าวถึงการผ่อนคลายความเครียดด้วยอาหาร อาทิ กิน
อาหารประเภทคาโบไฮเดรต วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี แมกนีเซียม สังกะสี เป็นต้น ส าหรับอาหาร
ที่ไม่ควรรับประทานเนื่องจากเป็นการเพ่ิมความเครียด ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ อาหารรส
หวานจัด น้ าอัดลม อาหารเค็ม หมักดอง อาหารไขมันสูง เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โภชนาการเสริม เพื่อสุขภาพ  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (3/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การบริโภคอาหารไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุของภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน โดยกองโภชนาการ 
กรมอนามัย ได้มีข้อปฏิบัติการกินเพ่ือสุขภาพที่ดี เรียกว่า โภชนบัญญัติ 9 ประการ โดยข้อที่ 1. การ
กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หมั่นดูแลน้ าหนักตัว  2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ง
บางมื้อ  3. กินพืชผักและผลไม้เป็นประจ า 4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ า  
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย  6. กินอาหารไขมันแต่พอควร  7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวานจัดเค็ม
จัด  8. กินอาหารสะอาด  9. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส าหรับปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจใน
เรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงมักรับประทานอาหารเสริมสุขภาพประเภทอาหารฟังก์ชั่นนอล มากข้ึน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การใช้ยาอย่างถูกวิธี 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ภกญ.สุรีพร ภาวสุทธิกุล 

วัตถุประสงค์         NET 1 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบความส าคัญของค าต่างๆ ในฉลากยา และทราบถึงวิธีใช้ยาประเภทต่างๆ  
เนื้อหาโดยสรุป 
 แม้ว่าฉลากยาจะระบุวิธีใช้และความถี่ของการใช้ยาแล้ว แต่ควรทราบถึงความหมายของค า
ต่างๆ ในฉลากยา เช่น รับประทานก่อนอาหาร หมายถึง ก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง 
เพ่ือให้ยาถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิตได้ดี ยาที่ต้องรับประทานหลังอาหาร หมายถึง ต้องทานหลังอาหาร
อย่างน้อย 15 นาที ส่วนมากเป็นยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหาร  ยาที่ต้องรับประทานหลัง
อาหารทันทีนั้น เป็นยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร ไม่ควร
รับประทานติดต่อกันนานๆ เพราะจะท าให้กระเพาะเป็นแผลและทะลุได้ เป็นต้น อีกท้ังวิธีการใช้ยายัง
แบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ ยาปฏิชีวนะผงแห้งละลายน้ า ยาเม็ดอมใต้ลิ้น ยาหยอดตา เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามค าแนะน าของฉลากยาประเภทต่างๆ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ยาวิเศษในวัยผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ือให้มีความสุข 
เนื้อหาโดยสรุป 
 นับวันผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเกินครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจ าตัว
มากกว่าหนึ่งโรค ดังนั้นส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้จะช่วยท าให้มีความสุขทั้งกาย
และใจ ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความหลากหลายของหมวดหมู่ และ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอ และต้องออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม เพราะจะช่วยให้ร่างกายสามารถใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอความชรา 
ช่วยให้การท างานของระบบต่างๆ ท างานดีขึ้น ลดภาวะความจ าเสื่อม ช่วยเรื่องการท างานของกระดูก
และกล้ามเนื้อ ลดความเครียด และลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ได้ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สุคนธบ าบัด (Aromatherapy) 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ภก.วิศิษฏ์  วิญญรัตน์ 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (2/10) - 53

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของสุคนธบ าบัดและวิธีใช้น้ ามันหอมระเหย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สุคนธบ าบัด (Aromatherapy) เป็นการแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่ง เป็นศาสตร์ของการใช้
น้ ามันหอมระเหยจากพืชเพ่ือส่งเสริมให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ดีขึ้น โดยน้ ามันหอมระเหย 
(Volatile oil) เป็นของเหลวที่สกัดได้จากพืช และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดม การซึมผ่าน
ผิวหนังและการรับประทาน ส าหรับการน าน้ ามันหอมระเหยไปใช้ดูแลสุขภาพนั้น มีด้วยการหลายวิธี 
เช่น การสูดดมโดยตรง  การสูดจากไอระเหย  การใช้เป็นน้ ามันนวดคลายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  การใช้
เป็นน้ ามันทางผิวและเครื่องส าอาง  การใช้อาบน้ าและแช่น้ า  การประคบร้อนหรือประคบเย็น  แต่
การใช้น้ ามันหอมระเหยก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นกัน จึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดก่อนน ามาใช้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจสุคนธบ าบัดและสามารถเลือกใช้น้ ามันหอมระเหยได้อย่างเหมาะสม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความรู้เรื่องล้างพิษ คุณรู้ดีแล้วจริงหรือ ? 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (1/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องวิธีการล้างพิษออกจากร่างกาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันร่างกายคนเราเต็มไปด้วยสารพิษ บางครั้งจึงมีความจ าเป็นต้องลดสารพิษที่สะสมใน
ร่างกายให้น้อยลง ซึ่งการล้างพิษมีหลายวิธี เช่น 1. หยุดรับประทานอาหาร โดยการรับประทานแต่น้ า
ดิ่มบริสุทธิ์ 2. การใช้แปรงขัดผิวโดยใช้น้ าหรือแปรงแห้ง  3. การฉีดวิตามิน ซี เพื่อช าระโลหะหนัก
ออกจากร่างกาย  4. การอบไอน้ า  5. การรับประทานอาหารสมุนไพร เช่น กระเทียม หัวหอม            
6. ไม่น าสารพิษใหม่เข้าในร่างกาย  7. เลือกผักไร้สาร  8. ลดการรับประทานอาหารพลังงานสูง 
โดยเฉพาะน้ าตาล นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องมีวิธีอ่ืนๆ อีกมากมายที่สามารถล้างพิษในร่างกายได้ 
ร่างกายเราไม่ใช้เครื่องจักร การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกวิธีล้างสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   รางจืด ยอดสมุนไพรล้างพิษ  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกัลยา  กันทะถ้ า 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (5/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสรรพคุณของรางจืด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันมีมลภาวะที่เป็นพิษเกิดขึ้นรอบตัว และมักจะมีสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้แทบทุก
ชนิด เมื่อรับประทานเข้าไปก็จะเกิดการสะสมสารพิษ ท าให้เกิดโรคภัยต่างๆ มากมาย ซึ่งว่านรางจืด 
เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถช่วยในการถอนพิษและขับล้างพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยรางจืด
มีหลายชนิด แต่รางจืดเถาชนิดดอกสีม่วง เป็นสมุนไพรที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่ามี
สรรพคุณในการล้างพิษดีที่สุด ตามต าราเภสัชแผนโบราณกล่าวว่า รางจืดเป็นตัวยารสเยน็ ใช้ปรุงเป็น
ยาเขียวถอนพิษไข้ รักษาคนที่ถูกวางยา และถอนพิษอ่ืนๆ ได้มากมาย จึงเป็นยาประจ าบ้านที่สามารถ
ใช้ช่วยชีวิตคนหรือสัตว์ได้ในยามฉุกเฉินได้ดี ซึ่งสรรพคุณท่ีดีที่สุดของรางจืดอยู่ที่ราก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน ารางจืดมาปรุงเป็นยาใช้ในการล้างพิษ ถอนพิษ กรณีฉุกเฉินได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   หญ้าคา : วัชพืชที่มีคุณประโยชน์ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 

วัตถุประสงค์         NET 1 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ และประโยชน์ของหญ้าคา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หญ้าคาเป็นวัชพืชศัตรูร้ายที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาช้านาน แพร่พันธุ์รวดเร็ว และก าจัดยาก  
แต่ก็เป็นพืชที่มีประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ของหญ้าคานั้นแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. เป็นพืชสมุนไพร 
รักษาโรคได้หลายชนิด อาทิ ราก ปรุงเป็นยาห้ามเลือด แก้ร้อนใน แก้ไอ กระหายน้ า  แก้เลือดก าเดา
ไหล แก้พิษอักเสบในกระเพาะอาหาร  ส าหรับ ใบ ปรุงเป็นยาต้มอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย และ ดอก ปรุงเป็นยารับประทานแก้ปวดอุจจาระเป็นเลือด ต าเป็นยาพอกแผลอักเสบ บวม 
ฝี มีหนอง เป็นต้น  2. เป็นพืชเศรษฐกิจ น ามาเย็บเป็นตับท าเป็นที่มุงหลังคาขายเป็นอาชีพได้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงลักษณะ และประโยชน์ของหญ้าคาได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ไผ่ ไม้สารพัดประโยชน์ช่วยลดโลกร้อน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชุติญา  จงมีเสร็จ 

วัตถุประสงค์         NET 7 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงคุณประโยชน์ของไม้ไผ่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไผ่ เป็นไม้โตเร็วและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เมื่อไผ่อายุมากข้ึน ก็สามารถน าไม้
ไผ่มาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่งานโครงสร้าง น ามาเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน หรือน ามาจักรสานใช้เป็น
ภาชนะในบ้าน เป็นอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาชีพ ไม้ไผ่สามารถตัดน ามาท าเป็นข้าวหลามได้ หน่อไม้ 
น ามาท าเป็นอาหาร  แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากไผ่มีน้อยลง และหายากมากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพลาสติก เพราะหาซื้อง่ายและทนทาน แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน จึงมีการรณรงค์ให้หันกลับมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยให้
คนในท้องถิ่นกลับมาท างานยังถิ่นฐานบ้านเกิด และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยอีกทางหนึ่งด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มากขึ้น 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนา อีคิว เด็กไทย 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุมณฑา  สุผล 

วัตถุประสงค์         NET 6 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญและวิธีการพัฒนาอีคิวของเด็กไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เด็กท่ีประสบความส าเร็จในเรื่องของการเรียนทางวิชาการ เรียกว่า เป็นผู้มี IQ สูง แต่ใน
ปัจจุบันได้มีค าว่า EQ เข้ามามีอิทธิพลกับบรรดาผู้ปกครอง ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ คือ รูปแบบ
หนึ่งของความฉลาดทางสังคมที่ประกอบด้วยความสามารถในการรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน 
หรือหมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ โดยปัจจุบันสถานศึกษามีการส่งเสริมให้
เด็กท ากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน โดยมีความเชื่อว่าศิลปะ ดนตรี กีฬา จะช่วย
พัฒนา EQ ของเด็กได้ ในปัจจุบันมีความเชื่อว่า เด็กท่ีมี IQ ปานกลาง แต่มี EQ สูง จะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต และมีความสุขมากกว่าเด็กที่มี IQ สูง แต่ EQ ต่ า  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าศิลปะ ดนตรี กีฬา ไปพัฒนาอีคิวของลูกหลานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความลับอะไรซ่อนอยู่ในกรุ๊ปเลือด 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวสันตร์  อายุบเคน 

วัตถุประสงค์         NET 2 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบลักษณะนิสัย อาหารที่เหมาะสม อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของกรุ๊ปเลือดทั้ง 4 หมู่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กรุ๊ปเลือดแบ่งได้ 4 หมู่ คือ 1. กรุ๊ป A มีจิตส านึกต่อสังคม เคร่งครัดต่อวัฒนธรรม กฎหมาย 
เหมาะกับอาหารมังสวิรัติ  ควรเลี่ยงเนื้อสัตว์  2. กรุ๊ป B นิสัยล่องลอย สนใจเรื่องที่ตนเองชอบ        
มีความคิดละเอียดอ่อน กว้างไกล ไม่ยึดติด ไม่ควรทานเนื้อไก่ ทานนมได้เต็มที่  ผลไม้ที่ควรเว้น 
ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง 3. กรุ๊ป AB มีนิสัยมีหลักการเหตุผล วางแผนการท างานอย่างชัดเจน 
ชอบท างานอาสาสมัคร สิ่งที่ควรและไม่ควรรับประทานจะเหมือนกรุ๊ป A และ B หลีกเลี่ยง กล้วย ส้ม 
ลูกพลับ  ควรรับประทาน  เชอรี่ องุ่น  4. กรุ๊ป O มีนิสัยรักเพ่ือน เปิดเผย จิตใจร่าเริงไม่เกรงต่อความ
ล าบาก สามารถย่อยเนื้อสัตว์ได้ดี ควรงดผลิตภัณฑ์จากนมวัว ชา กาแฟ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือดของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ดูแลร่างกายอย่างไรให้ห่างไกลโรคกระดูกพรุน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.เกียรติคุณ นพ.เสก   

อักษรานุเคราะห์ 
วัตถุประสงค์          NET2 (5/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบสาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กระดูกประกอบด้วยเซลส์สิ่งมีชีวิตคล้ายเม็ดเลือด เซลส์กระดูกเกิดมามีชีวิตได้ประมาณ 5 
เดือน ก็จะตาย แล้วก็จะมีการสร้างทดแทนขึ้นมา วัยเด็กกระดูกจะเจริญเติบโตขึ้น เด็กตัวสูงขึ้นจน
อายุ 20 ปี กระดูกจะหยุดการเจริญเติบโต จนถึงอายุ 30 ปี กระดูกจะหนาแน่นที่สุด หลังอายุ 30 ปี 
ขึ้นไปจะเกิดปัญหาคือ ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลง เนื้อกระดูกจะหายไปตามอายุที่สูงขึ้น ท าให้
เนื้อกระดูกบางและเสื่อม ตามอายุ เพศ การกินอาหาร การกินยา โรคบางชนิด และผู้ที่กินเหล้าสูบ
บุหรี่ ดื่มน้ าอัดลมมากๆ วิธีป้องกันการเกิดกระดูกพรุน คือ การกินแคลเซียม เนื้อ นม ไข่ ออกก าลัง
กาย การเดินหรือวิ่งพอสมควรกับวัย โดยแดดตอนเช้า หรือเย็นวันละ 15 นาที จะท าให้กระดูกดีขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ชนิดและหน้าที่ของกระดูก  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน์ 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (6/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงชนิดและหน้าที่ของกระดูก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กระดูก เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เป็นโครงร่างแข็ง ซึ่งกระดูกแบ่งออกเป็นหลายชนิด หากแบ่ง
ตามรูปร่าง สามารถแบ่งได้ 4 ชนิด คือ กระดูกยาว กระดูกสั้น กระดูกแบน กระดูกที่มีรูปร่างไม่
แน่นอน แต่หากแบ่งกระดูกตามชนิดของกระดูก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ กระดูกแข็ง และกระดูก
พรุน สุดท้ายคือการแบ่งชนิดกระดูกตามต าแหน่งที่อยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระดูก
แกนกลาง และกระดูก-รยางค์ ในร่างกายมนุษย์มีกระดูกท้ังหมดรวมแล้ว 206 ชิ้น ซึ่งกระดูกมีหน้าที่
หลายประการ เช่น ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะในร่างกาย รักษารูปร่างให้คงรูปอยู่ได้ ช่วยในการ
เคลื่อนที่ และสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงชนิด และหน้าที่ของกระดูกภายในร่างกายได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ท าอย่างไรให้ห่างไกลจากเข่าเสื่อม 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.นพ.ธีรวัฒน์  กุลนันทร์ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันการเกิดโรค และการดูแลรักษาโรคเข่าเสื่อม 
เนื้อหาโดยสรุป 

โรคเข่าเสื่อมเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. เกิดตามอายุ เช่น อายุประมาณ 30-35 ปี   
ขึ้นไป คนที่ไม่ออกก าลังกาย เป็นต้น  2. เกิดตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น คือ เกิดจากอุบัติเหตุ  มีความ
ผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด มีเนื้องอกในกระดูก น้ าหนักตัวมากเกินไป ส าหรับวิธีการป้องกัน ควรปรับ
ท่าทางในชีวิตประจ าวันที่ถูกต้อง ควรบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรง โดยการนั่งเก้าอ้ีแล้วยกขาขึ้น 
เหยียดเข่าตรงขนานกับพ้ืน เกร็งค้างไว้แล้วเอาลง สลับซ้ายขวาประมาณ 10-20 ครั้ง ส าหรับวรักษา 
ส่วนใหญ่ใช้ยาแก้ปวดและยากระดูก หากมีการเจ็บอักเสบเฉียบพลัน 24 ช.ม.แรกใช้วิธีประคบเย็น 
หลังจาก 24 ช.ม. หลังใช้วิธีประคบร้อน เมื่อการอักเสบดีขึ้นสามารถใส่สนับเข่าช่วยเป็นครั้งคราวได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบาย สาเหตุ อาการ และวิธีดูแลรักษาโรคเข่าเสื่อมได้อย่างถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การกดจุดสะท้อนเท้า 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร 

วัตถุประสงค์         NET 8 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึง 62 จุดเท้า ที่เกี่ยวข้องกับ 7 ระบบของร่างกายเรา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การกดจุดสะท้อนเท้ามีมานานกว่า 5 พันปี แต่ประเทศไทยมีความคิดว่าเท้าเป็นของต่ า  
จึงท าให้รู้จักศาสตร์นี้ช้ากว่าประเทศอ่ืน ซึ่งเท้าเปรียบเสมือนดวงใจดวงที่สอง ส าหรับการกดจุด
สะท้อนเท้าจะนวด 62 จุด แบ่งเป็น 7 ระบบ คือ 1. ระบบขับถ่าย  2. ระบบสมอง  3. ระบบสัมผัส  
4. ระบบฮอร์โมน  5. ระบบการเคลื่อนไหว  6. ระบบของภูมิต้านทาน  7. ระบบต่อมน้ าเหลือง     
โดยแต่ละจุดของเท้าก็จะสะท้อนไปยังระบบต่างๆ ในร่างกายแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องจ าจุดต่างๆ  
ให้ได้ โดยการนวดกดจุดเป็นประจ าจะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย เป็นการดูแลสุขภาพให้กับตนเอง
และคนในครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความเกี่ยวข้องของ 62 จุดเท้ากับ 7 ระบบของร่างกายได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ต้อกระจก (Cararact) 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ภญ.สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (5/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ ลักษณะอาการและวิธีรักษาต้อกระจก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ต้อกระจก เป็นภาวะที่แก้วตา หรือเลนส์ตา ภายในลูกตามีลักษณะขุ่นขาวขึ้นจากปกติท่ีมี
ลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก เมื่อแก้วตาขุ่นขาวก็จะมีลักษณะทึบแสง ท าให้เกิดอาการตาฝ้าฟาง 
หรือมืดมัว โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเสื่อมตามวัย หรืออาจมีสาเหตุอ่ืนแต่ก็เป็นส่วนน้อย อาทิ 
เป็นมาแต่ก าเนิด การได้รับการกระทบกระเทือนที่ตาอย่างรุนแรง เกิดความผิดปกติของตา เป็นต้น 
โดยผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่า ตาค่อยๆ มัวลงเรื่อยๆ ทีละน้อย ส าหรับอาการแทรกซ้อน เมื่อต้อสุกและ
ไม่ได้รับการผ่าตัดจะท าให้ตาบอดสนิท บางรายแก้วตาบวม ท าให้ความดันภายในลูกตาสูงขึ้น จน
กลายเป็นต้อหินได้ โดยมากจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถสังเกตอาการต้อกระจกและวิธีการดูแลรักษาตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ไข้ฉ่ีหนู 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ภญ.สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (6/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันโรคไข้ฉี่หนู 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เล็ปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้เป็นครั้งคราวในแทบทุกจังหวัด พบมากในคนที่มี
อาชีพที่ต้องย่ าน้ าหรือแช่น้ า อาทิ ท านา จับปลา เก็บขยะ เป็นต้น พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง สาเหตุ
ของโรค เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อนี้จะมีอยู่ในไตของสัตว์แทะ คือ หนู สุนัข วัว ควาย โดยเชื้อ
ที่รุนแรงจะอาศัยอยู่ในตัวหนู โดยเชื้อจะถูกปล่อยมากับปัสสาวะ และซึมผ่านร่างกายเข้าทางบาดแผล 
หรือทางเยื่อบุตา จมูก ช่องปาก ผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศรีษะรุนแรง ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ และอาจมีอาการแทรกซ้อน อาทิ ภาวะไตวาย ปอดอักเสบ หากมีการอาการควรรีบน าส่ง
โรงพยาบาลทันที การป้องกันที่ดีที่สุดคือการรักษาความสะอาดบ้านเรือน เพ่ือมิให้เป็นที่อาศัยของหนู 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรู้จักวิธีป้องกันตนเองมิให้เป็นโรคไข้ฉ่ีหนู 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สร้างโลกปลอดโรคอัลไซเมอร์ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเสริมศรี  ทันใจชน 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจัยที่ท าให้เป็นโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด คือ อายุที่มากขึ้น แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงการเป็น
โรคอัลไซเมอร์ได้ โดยการใช้สมองบ่อยๆ ให้สมองแข็งแรง  ซึ่งมีงานวิจัยและการทดลองแล้วว่า ผู้มี
การศึกษาสูง ไมค่่อยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ส าหรับวิธีใช้สมองที่ได้ผลมีหลายวิธี เช่น  อ่านหนังสือ การ
เล่นเกมเรียงอักษร การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ออกก าลังกายโดยเฉพาะการ
เดินเร็วๆ  และการฝึกนิสัยเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาก็จะสามารถบรรเทาอาการเสื่อมถอยของสติปัญญา
ได้ รวมทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่นการรับประทานอาหารประเภทปลาและไขมันไม่
อ่ิมตัว ก็ลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านหมั่นใช้งานสมองเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   หยุดคิดสักนิดก่อนจะก้าวต่อไป 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
พระครูสีลวัฒนาภิรม 

วัตถุประสงค์         NET 5 (5/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตและการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สังคมปัจจุบันมักจะด าเนินชีวิตไปตามกระแสของความเจริญทางวัตถุจนหลงลืมหลักธรรมที่
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจ หลักส าคัญของธรรมะก็คือหน้าที่ที่ถูกต้อง ซึ่งหลักธรรมส าคัญที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันมี 2 ประการ คือ การมีขันติ มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบ ประการที่
สอง คือ ต้องมีสติสัมปชัญญะหรือมีปัญญาในการวิเคราะห์ ส าหรับการประกอบอาชีพการงานก็มี
ความจ าเป็นต้องมีหลักธรรมให้ยึดปฏิบัติเช่นกัน เนื่องจากเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ต้องเคารพกฎ
ต่างๆ ของสังคม กฎทางศีลธรรม หากมีความเบื่องานมากๆ วิธีแก้ไข คือ ให้สร้างสัมมาทิฐิในหัวใจ ก็
จะไม่มีปัญหา ให้ระลึกเสมอว่า ชีวิตกับงานคือเรื่องเดียวกัน เมื่อมีชีวิตอยู่จงอย่าเบื่อหน่ายการท างาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าหลักธรรมค าสั่งสอนไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศิวาพร  หมีน้อย 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (9/10) - 53

 เพ่ืออธิบายประโยชน์ของการฝึกสมาธิ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การสมาธิมีประโยชน์มากมาย คือ 1. ท าให้จิตใจสงบ มีความปลอดโปร่งท าให้สติปัญญาดีขึ้น  
2. ท าให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความม่ันคงทางอารมณ์ ไม่โกรธง่ายเมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอก  3. ช่วย
คลายเครียดในการใช้ชีวิตประจ าวันได้  4. เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ มีความประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  5. ท าให้ครอบครัวมีความสงบสุข  6. ท าให้สังคม
สงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรม  7. ท าให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและรู้ถึงคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจในการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของตนเพิ่มขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   คุณได้อะไรจากการปฏิบัติธรรม 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 

วัตถุประสงค์         NET 4 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การปฏิบัติธรรมเป็นการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ส าหรับการเข้าวัดนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเป็นคนแก่ หรือคนท่ีมีความทุกข์ คนขาดที่พ่ึงเท่านั้น 
การตั้งใจไปท าบุญ ไปไหว้พระ ไปสนทนาธรรมกับพระโดยที่ไม่มีพิธีการ ก็คล้ายกับการไปพักผ่อน
จิตใจ ส าหรับการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนจิตใจ  สมาธิ  สติปัญญา และเป็นการเรียนรู้หลักธรรม 
ค าสั่งสอน โดยสามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน หรือแม้แต่ในชีวิตประจ าวัน โดยการปฏิบัติธรรมให้
ส าเร็จจะต้องท าเป็นประจ า และต้องสละกิเลสให้หลุดพ้น จากนั้นเพ่ิมฉันทะ  เพ่ิมวิริยะ  เพ่ิมจิตตะ 
และวิมังสา หากสามารถฝึกฝนได้ จะมีท าให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ทั้งยามหลับ และยามตื่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สมาธิศาสตร์ของความมหัศจรรย์ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 

วัตถุประสงค์         NET 5 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของการฝึกท าสมาธิ  
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคเกิดได้ทั้งโรคที่เกิดทางกาย และโรคที่เกิดจากปัญหาทางจิต  เมื่อร่างกายเกิดความเครียด
จะหลั่งฮอร์โมน Adrenalin จากต่อมหมวกไต ไปยับยั้งการท างานของอวัยวะส าคัญ และท าให้ภูมิ
ต้านทานของร่างกายต่ าจนเกิดโรคต่างๆ ตามมา ซึ่งปัญหาของการเกิดโรคทั้งสองประการเกิดจาก
สภาวะทางจิต จึงมีการน าภูมิปัญหาของชาวพุทธมาใช้เพ่ือรักษาสุขภาพ ซึ่งมีการวิจัยในแคนาดา
พบว่าผู้ที่ฝึกสมาธิจะเข้ารับการรักษาพยาบาลน้อยลง อีกท้ังยังมีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาพบว่า การฝึกสมาธิเป็นประจ า จะช่วยผ่อนคลายความเครียด สามารถท างานได้
กระฉับกระเฉงกว่าผู้ไม่ได้นั่งสมาธิ ช่วยเรื่องอารมณ์แปรปรวนได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจในการฝึกสมาธิเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากจิตใจ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ไตรลักษณ์ : สัจธรรมแห่งชีวิต 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี 

(ชะมารัมย์) 
วัตถุประสงค์                      NET 12 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต โดยเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชีวิตเปรียบเสมือนการแสดงละครมีครบทุกรสชาติ มีโลกเป็นเวทีการแสดงขนาดใหญ่              
โดยชีวิตของคนเราประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ โครงสร้างทางกายภาพ และโครงสร้างทาง
จิตตภาพ ซึ่งชีวิตเปลี่ยนไปตามกฎไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
ชีวิตมีลักษณะเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และดับสลายลง สัจธรรมนี้เรียกว่า อนิจจัง  โดยเมื่อเกิดมาแล้วมีชีวิต
รอดจะพบกลับความทุกข์มากกว่าความสุข เช่น ทุกข์เพราะเศร้าโศกเสียใจ ทุกข์เพราะความหิว สัจ
ธรรมนี้เรียกว่า ทุกขัง  และสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งสมมุติ จึงไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา ชีวิตไม่ใช่
ของเรา เราไม่สามารถห้ามเจ็บ ห้ามแก่ ห้ามความตายได้ สัจธรรมดังกล่าวก็คือ อนัตตา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีหลักธรรมในการใช้ชีวิต และไม่ยึดติดกับสิ่งรอบตัว  
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สมาธิกับการท างาน  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมสัน  วิเศษธร 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (4/10) - 53

 เพ่ือแนะน าวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยการท าให้เกิดสมาธิ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท างานให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องมีสมาธิในการท างานไม่วอกแวกไปเรื่องอ่ืน ผู้ที่มีสมาธิดี 
เมื่อท างานจะมีความมุ่งม่ัน ท างานได้มากและไม่เหนื่อยเพราะมีความสุขเพลิดเพลินในการท างาน 
นอกจากการฝึกใจให้มีสมาธิแล้ว ต้องมีสติก ากับ เพ่ือให้รู้ตนเองว่าก าลังมีสมาธิอยู่ในเรื่องใด รับรู้ว่า
ควรท าอะไรต่อไป ปัจจุบันมีสิ่งดึงดูดเวลา ความสนใจหรือสมาธิมากมาย จึงต้องอาศัยสติในการดึง
สมาธิกลับมาในเรื่องที่ตนเองก าลังท าอยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หากมีสติกับสมาธิอยู่คู่กัน ย่อมไม่มี
วันอบจนหนทางในชีวิตแน่นอน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านหมั่นฝึกสมาธิและมีสติในการท าเรื่องต่างๆ เพื่อให้สิ่งนั้นประสบความส าเร็จ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   อันว่า “งาน งาน งาน” 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (8/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความสุข 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สิ่งที่ท าให้มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า คือ การท างาน ดังค ากล่าวที่ว่า ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน 
เนื่องจากการท างานท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยงานนั้นมีด้วยกันหลายประเภท ทั้งงานที่ต้องใช้
สมอง งานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว งานที่ใช้ประสบการณ์พิเศษ ไม่ว่างานประเภทใดก็ต้องใช้ความ
เอาใจใส่และความขยันหมั่นเพียร และเม่ือใดที่พบปัญหาจะต้องตั้งสติ หาเหตุผลในการแก้ไขปัญหา
นั้นๆ จึงจะประสบความส าเร็จได้ ที่ส าคัญควรรักในงานที่ท า มีความพอใจที่ได้ท า จะส่งผลให้มี
ความสุขในการท างานและความส าเร็จก็จะตามมา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตนให้มีความสุขกับการท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เกิดมาเพ่ือท างาน ท างานเพ่ือ ?  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (2/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักในการท างานเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับชีวิต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มนุษย์ต้องท างานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งหัวใจของการท างานคือ ความรับผิดชอบ เมื่องานมี
ปัญหาต้องพยายามแก้ไข ผู้ที่พยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เท่ากับว่าท าส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  
โดยหลักของการท างานที่ดีมี ดังนี้  1. มีจุดยืนที่มั่นคงในการท างาน  2. เรียนรู้ที่จะเอาใจเขามา           
ใส่ใจเรา  3. เลือกที่จะคิดแง่บวก  4. รู้จักการท างานเป็นทีม  5. รู้จักเสียสละ  6. ท ามากกว่าที่ลูกค้า
คาดหวัง  7. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและท าให้คนอ่ืนเชื่อมั่นในตัวเรา  8. ใส่ใจเข้าไปในงานทุกชิ้น
ที่ท า  9. ซื่อสัตย์แต่ตนเองและผู้อ่ืน  10. อย่าตกลงไปอยู่ในความยโสโอหัง  11. น้อมรับค าต าหนิติ
เตียน  12. ตรวจงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถประพฤติตามหลักการท างานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   EQ ในชีวิตประจ าวันของคุณ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์                NET 11 (10/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองโดยใช้ EQ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 EQ เป็นการจัดการความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง รวมถึงความฉลาดของการรู้จักใช้
อารมณ์ของตนเองในการชีวิตประจ าวันด้วย โดยหลักการประยุกต์ EQ ในชีวิตประจ าวันมีประโยชน์
อย่างยิ่งกับทุกคน เช่น เป็นการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ ท าให้สามารถปรับตัว ปรับใจ รับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีลักษณะ EQ ที่ด ีมีหลายประการ เช่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แสดง
อารมณ์ได้ถูกกาลเทศะ คิดก่อนพูด สามารถดึงความรู้สึกกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วเมื่อเผชิญกับ
ความเครียด เป็นต้น ซึ่งอารมณ์ของคนเราจะดีได้นั้น จะต้องมีความคิดดี มีอารมณ์ในด้านดี และมีการ
กระท าที่ดี รวมถึงต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจและมีสมาธิอันมั่นคงด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ เพ่ือใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.รัชตพงษ์  ปุกหุต 

วัตถุประสงค์         NET 7 (5/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการดูแลสุขภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่รวบรวมตามพ้ืนฐานฟิสิกส์เคมีและชีวะ มีการค านวณตัวเลขเส้นแวง เส้น
รุ้ง รวมถึงเส้นแรงแม่เหล็กโดยจะบอกเรื่องดวงดาวที่มีอิทธิพลกับโลกและสิ่งแวดล้อม โดยฮวงจุ้ยจะ
รวบรวมในเรื่องของธาตุทั้งห้าไว้ด้วย เป็นลักษณะของการปรับสมดุลทั้งเรื่องความร้อน ความเย็น ลม 
ฟ้า เวลา เรื่องท่ีอยู่อาศัย การปรับทิศทาง เพ่ือให้ตรงกับธาตุของคน แม้กระทั่งการนอน การ
รับประทานอาหาร หากในชีวิตประจ าวันเราสามารถเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามธาตุของ
ตนเองก็จะท าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายหลักฮวงจุ้ยที่มีผลต่อสุขภาพได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยโหงวเฮ้ง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.รัชตพงศ์  ปุกหุต 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (3/5) - 53

 เพ่ืออธิบายแนวทางการเสริมบุคลิกภาพด้วยโหงวเฮ้ง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์แห่งการพิจารณาลักษณะทั้งห้าประการ คือ คิ้ว หู ตา จมูก ปาก รวมถึง
การพิจารณาจากใบหน้า รูปร่าง บุคลิกท่าทาง รวมถึง ราศี การวิเคราะห์ธาตุทั้ง 5 โดยการเสริม
บุคลิกภาพด้วยโหงวเฮ้งนั้น อาจมองไปถึงเรื่องของศัลยธรรมไม่ว่าจะการตัดออก หรือการเพิ่มเติม แต่
นอกจากการศัลยกรรมแล้ว การรับประทานอาหาร การออกก าลังกายก็มีผลต่อการมีโหงวเฮ้งท่ีดีได้
เช่นกัน การเสริมบุคลิกภาพด้วยโหงวเฮ้ง อาจจะหมายถึงการประทับใจในครั้งแรกท่ีเห็นกัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองได้ โดยใช้โหงวเฮ้ง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ธรรมชาติคืนชีวิต 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณภูษิตา  ชัยอสัมภินพงศ์ 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (8/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงเคล็ดลับ 4 ประการในการท าให้สุขภาพดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การดูแลสุขภาพให้ดี มีเคล็ดลับ 4 ประการ คือ 1. ควรขับถ่ายอุจจาระเพ่ือเอาของเสียออก
วันละ 3 ครั้ง เนื่องจากคนเรารับประทานอาหาร 3 ครั้ง การขับถ่ายอุจจาระเพียงครั้งเดียวไม่สามารถ
ขับของเสียออกหมดได้  2. พยายามดื่มน้ าผักผลไม้วันละ 3 แก้ว เนื่องจากผักผลไม้ช่วยต้านอนุมูล
อิสระ กากใยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการก่อมะเร็งได้  3. การพักผ่อนและออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม การดื่มน้ าสะอาดและถูกวิธี  4. ร่างกายที่แข็งแรงมาจากจิตใจที่เข้มแข็ง จึงจ าเป็นต้องท า
จิตใจให้เบิกบาน และควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ เนื่องจากความเครียดท าให้เกิดโรคภัยต่างๆ หาก
สามารถปฏิบัติตนได้ตามเคล็ดลับเบื้องต้นได้จะท าให้เรามีสุขภาพดีได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มาอนุรักษ์ป่าชายเลนกันเถอะ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 

วัตถุประสงค์                NET 9 (10/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และความส าคัญของป่าชายเลน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า มีความหลากหลายด้านชีวภาพ โดยระบบนิเวศ
ของป่าชายเลนจะอยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินกับพ้ืนน้ าทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งก าเนิดห่วงโซ่อาหาร โดยป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
หลายด้าน ทั้งเป็นเกราะป้องกันภัยจากธรรมชาติ เป็นแหล่งสร้างอาชีพแก่ชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เชิงนิเวศท่ีสวยงาม และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันป่าชายเลนได้รับผลกระทบ
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการเพ่ิมของประชากร ท าให้เกิด
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน ท าให้ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบถึงประโยชน์ของป่าชายเลนและร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาป่าชายเลน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ปะการัง สัตว์ใต้ทะเล 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปัญจ์พัชรภร  บุญพร้อม 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (8/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ และความส าคัญของปะการัง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปะการัง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งในโลกพบว่ามีมากกว่า 400 ชนิด ในน่านน้ าประเทศ
ไทยพบประมาณ 240 ชนิด ซึ่งปะการังสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะที่พบเห็น คือ ปะการังแข็ง 
กัลปังหา และปะการังอ่อน โดยปะการังมีประโยชน์และมีความส าคัญมากกมายต่อระบบนิเวศ
ธรรมชาติและมนุษย์ แนวปะการังเปรียบเสมือนก าแพง ช่วยลดแรงปะทะของกระแสน้ าและคลื่น ลม 
ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่ง รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่ และเป็นที่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์
น้ านานาชนิด เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของมนุษย์ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน อีกท้ัง
ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้าทางทะเลที่ส าคัญอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีจิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์แนวปะการัง ให้คงอยู่ตลอดไป 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ซักเกอร์ ตัวอันตราย 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.นฤมล  สุขุมาสวิน 

วัตถุประสงค์         NET 5 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบความอันตรายของปลาซักเกอร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปลาซัคเกอร์ มีถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ มีมากในประเทศบราซิล  มีลักษณะส่วนหัว
ค่อนข้างใหญ่ ปากจะคว่ าลง มีกล้ามเนื้อปากที่แข็งแรงใช้ส าหรับเกาะหรือดูดเก็บกินอาหาร เป็นปลา
ที่มีความแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพ แม้น้ าที่ใกล้จะเน่าเสียก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในหลายปีก่อนมีผู้น า
ปลาซักเกอร์เข้ามาจากประเทศบราซิล โดยมีเจตนาเลี้ยงเพ่ือท าความสะอาดตู้ปลา แต่พอปลามีขนาด
โตขึ้นก็น าไปปล่อยลงแม่น้ า แต่ปลาซักเกอร์ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและมันเป็นปลาที่กินเก่ง กินได้ทุก
อย่าง พอหิวมาก ก็จะไล่กินปลาที่อยู่ในแม่น้ าล าคลองอันเป็นทรัพยากรของไทย จึงต้องมีการควบคุม
การแพร่พันธุ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เลี้ยงปลาตู้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านแนะน าผู้ที่เลี้ยงปลาซักเกอร์ให้ระมัดระวังไม่ให้ปลาหลุดลงแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   หมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 

วัตถุประสงค์         NET 1 (5/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงผลงานของหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดนนทบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 นายสุรินทร์ เสนกองแก้ว เป็นหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรี ได้ท าการรวมกลุ่ม
เกษตรในต าบล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร โดยเริ่มต้นจากเรื่องดิน
เสีย ซึ่งจะมีลักษณะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น รดน้ าไม่ลงดิน ดินแข็ง วิธีแก้ไขคือการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เข้า
ไปผสมในดินและปูนขาว จะท าให้ดินมีลักษณะซุย และชุ่มน้ า ขุดลงได้ และทดลองปลูกถั่วประมาณ  
3 ปี จึงพลิกฟ้ืนพื้นดินให้ดีขึ้นได้ ส าหรับผลงานที่ปราชญ์ท่านนี้ได้ท าประโยชน์ให้กับชุมชน คือ 
สามารถก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน โดยทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จะมีการบันทึกบัญชีครัวเรือน 
รายรับ รายจ่าย พร้อมทั้งแนะน าการลด เลิก อบายมุข ให้กับคนในชุมชน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   รู้ทัน ภัยเงียบ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (4/10) - 53

 เพ่ือแนะน าวิธีดูแลสุขภาพของตนเพื่อป้องกันการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย โรคนี้ไม่ได้เกิด
จากการติดเชื้อ แต่เกิดจากพฤติกรรมการกินในชีวิตประจ าวันที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะเมื่อ
ล่วงเลยวัยกลางคน จะมีการสะสมของไขมันและแคลเซียมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดท าให้เลือด
ไหลไม่สะดวก จะส่งผลให้มีการอุดตันของหลอดเลือด หากเกิดกับหลอดเลือดแดงจะมีอันตรายถึงข้ัน
ท าให้การท างานของหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นเพ่ือป้องการกันเกิดโรค ควรควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง 
และรับประทานอาหารที่ช่วยการท างานของหลอดเลือดและอาหารที่มีกากใย และควรออกก าลังกาย
เป็นประจ า โดยการงดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีส่วนช่วยได้เช่นกัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เขียนอย่างไร ไม่ให้แรง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพรทิพย์  ลิ้มตระกูล 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (4/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบผลกระทบของการเลือกใช้ค าภาษาอังกฤษท่ีไม่นุ่มนวลในการสั่งงานทางอีเมล์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันการสื่อสารทางอีเมล์มีบทบาทอย่างมากกับองค์กร โดยเฉพาะการเขียนอีเมล์เป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจากประสบการณ์การท างานในองค์กรเอกชนของผู้เขียน พบว่าปัญหาส าคัญประการ
หนึ่งที่ท าให้การประสานงานไม่ราบรื่น คือ การใช้ประโยคค าสั่งที่ไม่นุ่มนวล น้ าเสียงของประโยคมี
ความแข็งกระด้าง ท าให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ดังนั้นในการสั่งงานหรือการติดต่อความคืบหน้า
ของงานทางอีเมล์ ผู้เขียนจะต้องระมัดระวัง การใช้ส านวนไม่ให้ห้วนหรือขาดความสุภาพ ที่จะท าให้
ผู้รับข้อความเกิดความรู้สึกในทางลบได้ ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือท าให้การประสานงานเป็นไปอย่างไม่
ราบรื่นหรือไม่ประสบความส าเร็จตามคาดหวัง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเลือกใช้ค าหรือส านวนภาษาอังกฤษที่มีความสุภาพในการท างานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความฝันและการละเมอ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิริพร  ถนอมเงิน 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (7/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบสาเหตุของความฝันและการละเมอ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในแง่มุมของนักวิทยาศาสตร์ การฝันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของสมอง ซึ่งบางส่วนยัง
ท างานสานต่อกันเป็นการเห็น ได้ยิน และสัมผัส โดยปราศจากการควบคุมจากซีรีบรัม ส าหรับนักจิต
วิเคราะห์ ถือว่า ความฝัน เป็นสิ่งสะท้อนจิตในส่วนลึกตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ความสุข ความทุกข์ 
สมหวัง ผิดหวัง ส าหรับการนอนละเมอ เป็นการท ากิริยาต่างๆ โดยไม่รู้ตัวขณะหลับ เมื่อตื่นขึ้นก็จ า
ไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการได้รับสิ่งกระตุ้นทั้งจากภายนอก และภายในร่างกาย โดยการละเมอในเด็กมี 2 
แบบ คือ ละเมอฝันผวา และการละเมอเดิน ซึ่งผู้ปกครองควรระมัดระวังสภาพแวดล้อมภายในห้อง
เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับเด็ก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายเรื่องความฝัน และสามารถแก้ไขการละเมอของเด็กในครอบครัวได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ใช้กระดาษช าระถูกวิธี เชื้อจุลินทรีย์ไม่มาย่ ากราย  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค์                  NET 10 (1/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงประเภท และการเลือกใช้กระดาษช าระให้ถูกวิธี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กระดาษทิชชู ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีด้วยกันหลายประเภท โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งาน 
ได้แก่ กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก กระดาษเช็ดมือ กระดาษเอนกประสงค์    
แต่เมื่อใช้งานมักจะไม่ค านึงถึงประเภทของทิชชู เช่น การน ากระดาษช าระมารองอาหาร ซึ่งแท้จริง
กระดาษช าระเหมาะส าหรับท าความสะอาดหลังขับถ่าย ด้วยความที่ใช้กระดาษช าระทุกอย่าง จึงได้มี
การน ากระดาษช าระทั้งแบบเกรดเอ และ บี จ านวน 24 ตัวอย่างไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ    
เพ่ือทดสอบหาปริมาณจุลินทรีย์ชนิดก่อโรค ซึ่งพบว่าทุกยี่ห้อมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในปริมาณ
น้อยมาก และไม่ก่อให้เกิดโรคแต่อย่างใด แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ควรน ากระดาษช าระไปใช้ผิดประเภท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเลือกใช้กระดาษช าระให้ถูกประเภทได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การท าบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (2/5) - 53

 เพ่ือแนะน าวิธีการท าบุญถวายสังฆทานที่ถูกต้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท าบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากท าถูกต้อง และตั้งใจจัดหาซื้อของตาม
ปัจจัยและตามก าลังที่มี อย่าให้เดือดร้อนเพราะท าบุญ โดยการท าสังฆทานจะประกอบด้วย อาหารสด 
(กับข้าว) อาหารแห้ง ข้าวสวย น้ าสะอาด รองเท้า 1 คู่ จีวร อังสะ สบง รัดประคด หากมีทรัพย์น้อย
สามารถท าบุญด้วยผ้าเช็ดหน้าแทนก็ได้ ยารักษาโรค เสื่อสาด เครื่องปูลาด อาสนะสงฆ์ หนังสือมนต์
พิธีแปล พระพุทธรูปปางวัดเกิดของเราหรือของคนที่เราจะอุทิศให้ ร่ม และอ่ืนๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก 
น้ ายาล้างห้องน้ า เป็นต้น ทั้งนี้สามารถใส่เงิน โดยเขียนหน้าซองว่าใช้ในกิจสงฆ์ส่วนรวมได้หมดทุก
อย่าง หากท าได้เช่นนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ทั้งกับตัวเองและผู้ที่เราต้องการอุทิศให้เป็นอย่างมาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถท าบุญถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 10 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   โรงสีข้าวฉบับกระเป๋า  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ศักดา  อินทรวิชัย 

วัตถุประสงค์         NET 1 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบวิธีการท างาน จุดเด่น ต้นทุนการผลิต และประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเป็นเครื่องต้นแบบที่ได้จากโครงการวิจัย ชื่อ โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ 
กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรกล ผู้ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มผู้ใช้เครื่อง วิธีการท างาน
ของเครื่องมีดังนี้ 1. การกะเทาะแตก  2. ดีดแยกข้าวกล้อง  3. การขัดขาว  4. ได้ข้าวสารปริมาณ 
150 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง จุดเด่นของเครื่อง คือ มีขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงชุมชนระดับ
ครัวเรือนในชนบทได้  และประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ คือ ชุมชนเกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ในการผลิตข้าว
อย่างครบวงจร ส าหรับต้นทุนการผลิตต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาท  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายวิธีการท างานและทราบประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับได้ถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.วิษณุ  มีสวัสดิ์ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบแนวคิด เทคนิคการสร้าง และการพัฒนาเครื่องในอนาคต 
เนื้อหาโดยสรุป 

การสร้างเครื่องเพาะถั่วงอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ซึ่งเทคนิค
การสร้างเครื่อง จะใช้ถัง 6 แกลลอน ภายในถังแบ่งเป็นชั้นตะแกรงพลาสติกเพ่ือใส่ถั่วเขียว อีก 2 ถัง
เป็นถังน้ า 10 ลิตร พร้อมปั้มน้ า 1 ตัว อีก 1 ถังเป็นถังปุ๋มชีวภาพ เพื่อน าไปผสมกันในถังน้ า  
เพ่ือก าหนดการลดน้ า โดย 4 ชั่วโมง ลด 1 ครั้งๆ ละ 1 นาที และหยุดลดใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็จะ
ได้ขนาดของถั่วงอกท่ีใหญ่และยาวกว่ามาตรฐาน ซึ่งจะมีสัญญาณเสียงเตือนการน าเก็บจ าหน่ายได้
แบบอัตโนมัติ แนวทางการพัฒนาในอนาคตจะใช้น้ าอุ่นและเป็นระบบปิด คือ ใช้น้ า 10 ลิตรครั้งเดียว    
วนในระบบจนได้ถั่วงอก พร้อมทั้งล้างและตัดรากให้อัตโนมัติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการน าไปลงทุนประกอบเป็นอาชีพเพาะถั่วขายได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   รถไฮบริด  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
นายธรรมมา เจียรธราวานิช 

วัตถุประสงค์         NET 8 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและการท างานรถไฮบริด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 รถไฮบริด คือ รถท่ีมีแหล่งจ่ายพลังานตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป ผู้ใช้สามารถสวิทซ์การใช้งาน
ระหว่างน้ ามันกับแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ รถยนต์ไฮบริดแบบ
ขนาน และไฮบริดแบบอนุกรม โดยรถยนต์ไฮบริดประกอบด้วย เครื่องยนต์แก็สโซลีน ถังน้ ามัน 
มอเตอร์ไฟฟ้า เจนเนอร์เรเตอร์ แบตเตอรี่ เหตุผลส าคัญท่ีท าให้มีการผลิตรถยนต์ไฮบริดออกมา คือ 
รถไฮบริดจะมีไอเสียออกมาจากรถน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร 
เนื่องจากรถยนต์ที่เติมน้ ามันทั่วไปสามารถเติมน้ ามันได้ที่ปั๊ม มีความรวดเร็ว มีอัตราเร่งที่เร้าใจกว่า 
คนส่วนมาจึงนิยมใช้รถยนต์ธรรมดาอยู่ จนไม่ค านึงถึงเรื่องมลพิษจากการปล่อยไอเสียของรถยนต์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้และแนวทางในการเลือกซื้อรถยนต์เพ่ิมข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   โทรศัพท์มือถือ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพชร 

วัตถุประสงค์         NET 7 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงข้อเสียของการใช้โทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคโลกาภิวัฒน์ โดยข้อดีของโทรศัพท์มือถือ 
คือ ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา แต่หากใช้ในทางที่ผิดจะก่อให้เกิดโทษได้ เช่น ขาด
ความอดทนและใจร้อน โรคขาดมนุษยสัมพันธ์ อาจท าให้เป็นโรคเก่ียวกับหู ปวดหัวไมเกรน มีปัญหา
ทางเส้นประสาท ที่อันตรายที่สุด คือ การแผ่รังสีของตัวโทรศัพท์ อาจท าให้เป็นโรคมะเร็งในสมอง          
สิ่งที่วงการแพทย์สามารถยืนยันได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ การคุยโทรศัพท์นานๆ จะท าให้ผู้ใช้เกิด
อาการปวดศรีษะ นอกจากนี้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ประกอบด้วยโลหะหนักต่างๆ ซึ่งเป็นขยะอันตราย
ที่ก่อให้เกิดโทษกับสุขภาพ ดังนั้นจึงควรใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม และควรใช้แฮนด์ฟรีทุกครั้ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
 



 
148 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   การจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ “ปัญหา หรือ  
   ประโยชน์” 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุธาสินี  อ้ังสูงเนิน 

วัตถุประสงค์                  NET 11 (9/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงผลดี และผลเสียของการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ โรงไฟฟ้าแบบความร้อนจากปฏิกิริยาแตกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งรูปแบบ
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประกอบด้วย อาคารปฏิกรณ์ อาคารกังหันและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และอาคาร
อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งบางแห่งอาจมีหอระบายความร้อนด้วย โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียมากมาย แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาตลอด แต่ยังไม่มีหลักประกันว่าโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะมีความปลอดภัยเต็มที่ จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบถึงผลดีและผลกระทบที่จะ
ได้รับจากการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายผลดี และผลเสียของการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   การดูแลรักษากล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (4/5) - 53

 เพ่ือแนะน าวิธีดูแลรักษากล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กล้องดิจิตอลมีราคาค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษา โดยมีส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ  
1. เลนส์ เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากภาพจะออกมาคมชัดหรือไม่ข้ึนอยู่กับคุณภาพของเลนส์ ต้องป้องกัน
ไม่ให้มีรอยขีดข่วน 2. ตัวกล้อง จะประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมาย จึงควรเก็บรักษาในที่
ที่เหมาะสม  3. จอมอนิเตอร์ กล้องดิจิตอลสามารถดูภาพถ่ายได้ทันทีจึงจ าเป็นต้องรักษาให้ดี ไม่ควร
วางของกดทับ ควรให้อยู่ในสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิปกติ  4. การ์ดบันทึกภาพ ต้องระวังไม่ไปสัมผัสตรงขั้ว
เสียบเข้ากับตัวกล้อง เพราะอาจท าให้การส่งสัญญาท าได้ไม่ดี อีกส่วนส าคัญ คือ แบตเตอรี่ควรเก็บใน
ที่อุณหภูมิเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานกล้องดิจิตอลให้ยาวนานขึ้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถดูแลรักษากล้องถ่ายภาพดิจิตอลให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่าและคงทน 
 



 
149 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   กูเกิ้ล ครองโลก 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกรกฤษณ์  จงจัดกลาง 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (6/10) - 53

 เพ่ือแนะน าจุดก าเนิด และบริการต่างๆของกูเก้ิล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กูเก้ิล เกิดจากสองการคิดค้นระบบ ในการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก 2 คน 
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยแต่เดิมใช้ค าว่า googol หมายถึงจ านวนทางคณิตศาสตร์อัน
มหาศาล แต่จดผิดเป็น Google ซึ่งไม่มีความหมายแต่ชื่อนี้ได้ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยรายได้หลักท่ี
เกิดจากการค้นหาข้อมูล ก็คือ โฆษณา โดยกูเก้ิลจะเปิดให้ผู้ที่ต้องการติดอันดับการค้นหามาลงโฆษณา 
โดยกูเก้ิลมีบริการมากมายและยังเป็นผู้น าบนโลกอินเตอร์เน็ต ด้วยการเปิดให้บริการด้านต่างๆ โดยไม่
คิดเงิน เช่น Google Image Search, YouTube, Blogger, Picasa, Google Translate, Gmail, 
Google Maps จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากูเก้ิลมีอิทธิพลมากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบถึงที่มาของกูเกิ้ลและเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของตน 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ชีวิตในยุคโลกไซเบอร์และการสื่อสารไร้พรมแดน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 

วัตถุประสงค์         NET 5 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบช่องทางการสื่อสารที่ไร้พรมแดน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โลกไซเบอร์หรืออินเทอร์เน็ต นั้น ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์
เท่านั้น ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ แต่โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้
อย่างง่ายดาย สะดวก อีกท้ังยังมีการใช้บริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ช่วยให้ติดต่อสื่อสาร
สะดวกขึ้น และยังสามารถเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ ได้หลายช่องทาง ทั้งผ่านระบบที่
มีสาย คือ การใช้ USB port หรือเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายด้วยการส่งผ่านข้อมูลด้วยบลูทูธ ก็สามารถ
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ได้ เพ่ือให้การสื่อสารบนโลกที่ไร้พรมแดนนี้ มี
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึงควรมีสติและเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารบนโลกไร้พรมแดนได้อย่างเหมาะสม 
 



 
150 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   “ปัญญาเดี่ยว” และ “ปัญญารวมหมู”่ 
    วัฏจักรสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.อัจฉรา  เรืองประทุม 

วัตถุประสงค์         NET 6 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึง รูปแบบของปัญญาเดี่ยวและปัญญารวมหมู่บนโลกอินเทอร์เน็ต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัญญาเดี่ยว คือ ปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีถูกสร้างขึ้นจากคนหนึ่งคน  ปัญญา
รวมหมู่ คือ ปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นจากการร่วมคิดของคนหลายคน ซึ่งใน
อดีตการถ่ายทอดและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบของปัญญาเดี่ยว คือ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แต่ส าหรับปัจจุบันจะเป็นลักษณะที่สามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อความคิดของผู้เขียนคนอ่ืนๆ ได้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของปัญญารวมหมู่ ส าหรับการ
จะเลือกวิธีการใดไปใช้ในการหาข้อสรุปนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นปัญหาแบบ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบถึงความหมายและรูปแบบของปัญญาเดี่ยวและปัญญารวมหมู่ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   รีไซเคิล (ไม่ใช่) สิ่งใหม่ไกลตัว 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพงษ์เพชร อินทร์เพชร 

วัตถุประสงค์                   NET 10 (10/10) - 53

 เพ่ือรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การรีไซเคิล เป็นหนึ่งวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
เก็บรวบรวม การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน การผลิตหรือปรับปรุง การน ามาใช้
ประโยชน์อีกครั้งโดยวัสดุที่น ามารีไซเคิลแต่ละชนิดจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
จะมีเครื่องหมายประทับไว้บนผลิตภัณฑ์ ส าหรับประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิลมีหลายวิธี เช่น ช่วยลด
ภาระในการก าจัดกากของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดเงินตรา ช่วยให้การจัดเก็บ
ของเสียมีระเบียบ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ิมคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านช่วยกันลดขยะให้โลก ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรีไซเคิล 
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กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 9 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 6 (5/5) - 53

 เพ่ือทราบถึงภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง ควรมีลักษณะอย่างไร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ภาวะผู้น า คือ ความสามารถในการน า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ผู้น า เป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อองค์การ สามารถน าองค์การไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้น าจึงเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ โดยลักษณะของผู้น าที่พึงประสงค์มีหลายประการ อาทิ มีมุมมองที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น มี
ความรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมิตร เป็นต้น อีกท้ังต้องมีสมรรถนะด้านการบริหาร 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ที่ส าคัญต้องมีความสามารถในการเลือกใช้คน อย่างไรก็ตามภาวะผู้น าในยุค
การเปลี่ยนแปลง จะต้องท าให้บุคลากรในองค์กรยอมรับในสิ่งใหม่โดยการปรับพฤติกรรมหรือเร่งเร้า
ให้บุคลากรคล้อยตาม และบอกทิศทางในการด าเนินงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องภาวะผู้น าและสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   จิตวิทยาในการบริหารงาน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ และประโยชนที่ได้รับของหลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารงาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การจัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารงาน นั้น มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการโดยการ
บรรยายจากสื่อ PowerPoint สื่อวิดีทัศน์ กิจกรรมเกมส์ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ จาก
วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ
สาธิต พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาการน าเสนอสิ่งที่ได้จากหัวข้อบรรยายของแต่ละวัน นอกจากเนื้อหาที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้เพื่อนใหม่ เป็นการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์จาก
ผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่น โดยจัดท าเป็นท าเนียบรุ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ปัจจัยแห่งความส าเร็จในองค์กร 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
นายเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบลักษะของการสื่อสารที่ดีที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะการสื่อสารด้วย
ถ้อยค า ท่าทาง สายตา การแสดงออก เนื่องจากเป็นการบอกเล่าให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกัน ส าหรับการ
สื่อสารด้วยการพูดนั้น มีองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน อาทิ ต้องใช้ความรู้สึก ซึ่งก็คือ การคิด
ก่อนพูด ต้องมีสติ และรู้จักควบคุมตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร เป็นต้น ส าหรับการ
สื่อสารในองค์กรนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคลในองค์กร ระดับกลุ่มในองค์กร และระดับ
องค์กรทัง้ระบบ ส าหรับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถในเรื่องการสื่อสารนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ
หลายประการ เช่น  พูดจาให้เกียรติสุภาพอ่อนโยน  รอบรู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ เป้าหมาย  เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   วัคซีนป้องกันภาพลักษณ์ขององค์กร 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 7 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบวิธีป้องกันภาพลักษณ์ขององค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีและมีจริยธรรม โดยนอกจาก
การท าธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมแล้ว เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน จะไม่ละเลยเรื่องความ
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยองค์กรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากข้ึน มีการค านึงถึงชุมชนในสังคม 
มีการส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ อีกท้ังยึดหลักคุณธรรมในทางการ
บริหารงานมากขึ้น โดยจะมีการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การท าบุญบริจาคเพ่ือการกุศล  
การอาสาสมัครช่วยเหลืองานส่วนรวม  การท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องวิธีป้องกันภาพลักษณ์ขององค์กรไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   องค์ประกอบการจัดการความรู้ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเยาวลักษณ์ สงวนพานิช 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (7/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้อยู่รอดได้ ผู้บริหารขององค์การจึงต้องให้ความส าคัญกับความรู้ของคนในองค์กร ซึ่งปัจจุบัน
การจัดการความรู้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยสิ่งส าคัญที่สุด คือ การก าหนดความรู้ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ ส่งผลให้บรรลุป้าหมายขององค์การ เป็นการน าความรู้ของบุคลากรใน
องค์การมาแลกเปลี่ยนความรู้และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการความรู้ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ผู้น าและกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างพื้นฐานและทีมเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร การวัดและประเมินผล 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้จัดการความรู้ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (3/10) - 53

 เพ่ืออธิบายลักษณะการท างานของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต    
การขนส่งและการกระจาย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การบ ารุงรักษา การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่   
การก าจัด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการได้มาของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมีกรอบด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การก าหนดเป้าหมาย 
ขอบเขต การวิเคราะห์บัญชีรายการ การประเมินผลกระทบ การแปลผลการศึกษา ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายการท างานของเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เรื่องกระต่ายในดวงจันทร์ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชาญชัย  พินทุเสน 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงการรณรงค์ให้ร่วมกันรักษาป่าไม้และธรรมชาติของกลุ่มมูลนิธีกระต่ายใน  
ดวงจันทร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
  มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์เป็นการรวมกลุ่มกันของคนหลากหลายอาชีพ ที่อยากให้
ธรรมชาติและป่าไม้ได้รับการดูแล โดยร่วมกันท ากิจกรรมให้กับเยาวชนในโรงเรียน เพื่อที่จะให้
เยาวชนเกิดความเข้าใจเรื่องการดูแลป่าไม้ และให้เยาวชนมีความรู้ดีที่ดีต่อป่า สงสารป่า  และสร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดค่ายเยาวชน  หรือการใช้เพลงเป็น
เครื่องมือในการจูงใจให้เกิดความรักในธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ทางมูลนิธิได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายในอ าเภอสวนผึ้ง เพื่อหาทางออกเรื่องอาชีพ เพราะมีความเชื่อว่า หากชาวบ้านมี
อาชีพที่ดี มีรายได้ ก็จะไม่ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีจิตส านึกร่วมกันรักษาป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปถึงรุ่นลูกหลาน 
 
 
กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบุบผา รัชชตาระนันท์ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงหลักปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชีวิตให้ดีงามข้ึน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยรวมการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถใช้หลักปฏิบัติธรรมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   สร้างงานสร้างอาชีพกับโครงการ NEC 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (5/5) - 53

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของโครงการ NEC และคุณสมบัติของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการ NEC (new entrepreneurs creation) คือ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็น
การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา 
SME กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ข้ึนมา ประโยชน์ที่จะได้รับ 
คือ สามารถจัดท าแผนในการด าเนินธุรกิจได้ และได้รับความรู้เรื่องมาตรการส่งเสริม SME การจัดการ
ด้านการตลาด การผลิต การบริการต่างๆ การบริหารบุคลากร การบริหารหน่วยงาการจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานยังหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ NEC เพ่ิมข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 15 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.กษภรณ์  ตราโมท 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (5/5) - 53

 เพ่ืออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เป็นการจัดท าพิพิธภัณฑ์ ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เพ่ือเป็นเกียรติให้กับครูมนตรี ตราโมท 
ศิลปินแห่งชาติ โดยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแสดงถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีชาวพุทธ และมีการ
จัดการแสดงการบรรเลงดนตรีไทย ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้รับชม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีแนวทางในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็สามารถท าประโยชน์
ให้สังคมได้ด้วย 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   บ้านโสมส่องแสง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ญาณี  ตราโมท 

วัตถุประสงค์         NET 5 (3/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของบ้านโสมส่องแสง 
เนื้อหาโดยสรุป 

บ้านโสมส่องแสง เป็นบ้านของครูมนตรี  ตราโมท ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ 
แสดงดนตรีไทย ปี พ.ศ. 2528 ท่านได้แต่งเพลงมากมาย และบ้านโสมส่องแสงก็เป็นสถานที่หนึ่ง ที่ใช้
ผลิตเพลงเหล่านั้น รวมถึงเป็นบ้านของท่านจริงๆ เมื่อท่านเสียชีวิตลงจึงมีความคิดที่จะจัดท าบ้านเปิด
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังไว้เรียนรู้ถึงวิถีการด ารงชีวิตของศิลปินแห่งชาติท่านนี้ โดยภายในบ้าน
จะแสดงชีวประวัติ รวมถึงผลงานเพลงที่เป็นลายมือต้นฉบับตั้งแต่เพลงแรกที่ครูมนตรีแต่งตอนอายุ 
20 ปี ถึงเพลงสุดท้ายเมื่ออายุ 91 ปี โดยถ่ายทอดความรู้สึกของเจ้าของบ้านผ่านทายาทที่มีความตั้งใจ
จะรบัช่วงสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา และพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนทั่วไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเยี่ยมชมบ้านโสมส่องแสงเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เมืองโบราณทรัพย์จ าปา 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.สถาพร  มอญโพพาน 

วัตถุประสงค์         NET 6 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของเมืองโบราณทรัพย์จ าปา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เมืองโบราณทรัพย์จ าปา เป็นมรดกทางวัฒนธรรม มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี   
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 – 2,500 ปี รวมถึงโบราณวัตถุประเภทศิลาจารึก 
ประติมากรรมรูปแบบต่างๆ แต่ด้วยปัญหาภัยแล้งจึงท าให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ก าลังจะถูก
ทอดทิ้ง จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย โดยมีการวิจัยเป็นชุดโครงการ โดยแบ่งเป็น เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวของป่าทรัพย์จ าปากับเมืองโบราณทรัพย์จ าปา เรื่องการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  เรื่องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยหวังเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์เมืองโบราณทรัพย์จ าปาให้คงอยู่สืบไปจนรุ่นลูกหลาน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วังประวัติศาสตร์ที่โลกยกย่อง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
หม่อมหลวงปนัดดา  ดิสกุล 

วัตถุประสงค์         NET 7 (4/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาของวังวรดิษฐ์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วังวรดิษฐ์มีความโดดเด่นทางด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ  
ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พ้ืนที่ในวังมีความสงบร่มเย็น ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ร าลึกถึงสมเด็จ- 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ องค์ปฐมต้นราชสกุลดิสกุล โดยวังวรดิษฐ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนส าคัญ คือ 
หอสมุดด ารงราชานุภาพ หอภาพดิสวรกุมาร และต าหนักใหญ่วังวรดิษฐ์ โดย หอสมุดด ารงราชานุภาพ
จะเปิดทุกวัน เวลาราชการ แต่ส าหรับต าหนักใหญ่วังวรดิษฐ์จะต้องมีการนัดหมายก่อน เพ่ือเตรียม 
วิทยากรในการต้อนรับและน าชม โดยเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะประมาณ 40-50 คน หลายท่านเมื่อเข้า
มาในวังแห่งนี้ มักกล่าวว่ามีความรู้สึกรักชาติบ้านเมือง และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจและเข้าไปเยี่ยมชมวังวรดิษฐ์ วังประวัติศาสตร์ของไทยมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ศิลปะล้ าค่าแห่งลุ่มน้ าแม่กลอง 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
พระสิทธิโชค  เตชะปัญโญ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (5/5) - 53

 เพ่ือแนะน าวัดบางแคน้อยให้เป็นที่รู้จัก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัดบางแคน้อย มีอายุประมาณ 138 ปี โดยพระอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 4 ก่อสร้างโดย
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระครูสมุทร นันทคุณ หรือหลวงพ่อแพร นันโท ภายในอุโบสถหลังนี้เป็นไม้
ทั้งหมด เรื่องราวที่แกะสลักในอุโบสถเป็นเรื่องของพระเจ้า 10 ชาติ โดยเป็นการแกะสลักในรูปแบบ
สามมิติ ใช้เวลาแกะสลักถึง 8 ปี โดยบริเวณรอบอุโบสถจะเป็นปูนปั้น ในส่วนการดูแลรักษาต้องแบ่ง
หน้าที่กันดูแลทั้งพระ และช่าง พระอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2540 เสร็จปี 2549 และขณะนี้ทาง
วัดได้ด าเนินการสร้างกุฏิอีกหนึ่งหลัง เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่า และมีการอัญเชิญหุ่นจ าลอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี มาประดิษฐาน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้สักการะ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดบางแคน้อยเพิ่มข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   หนึ่งเดียวในโลก ประเพณีอุ้มพระด าน้ า 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 

วัตถุประสงค์                     NET 10 (3/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระด าน้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเพณีอุ้มพระด าน้ า เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดจากต านานที่เล่า
ขานกันมากว่า 400 ปี ว่ามีพระพุทธรูปลอยอยู่ในน้ ามีลักษณะด าผุดด าว่ายอยู่ตลอดเวลา จึงอัญเชิญ
ขึ้นมาประดิษฐานบนบกเพ่ือกราบไหว้สักการะบูชา พร้อมร่วมกันถวายพระนามว่า พระพุทธมหา
ธรรมราชา เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 ของทุกปี จะจัดงานประเพณี อุ้มพระด าน้ า โดยมีความเชื่อ
ว่าจะท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามเก็บเก่ียวได้มาก และให้ปลอด
จากโรคระบาด โดยความเชื่อในการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาด าน้ า ผู้ที่อัญเชิญจะต้องเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดเท่านั้นโดยจะลงด าน้ าทั้ง 4 ทิศ ซึ่งถึอว่าเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายประเพณีอุ้มพระด าน้ าประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เรือกอและ จิตกรรมชิ้นเอกของชายแดนใต้  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเจ๊ะอัสมิง  เจ๊ะมูดอ 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (1/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของเรือกอและ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กอและ ในภาษายาวีหมายถึง โคลงเคลง เรือกอและ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องทะเลฝั่ง
ตะวันออกของแหลมมลายู เป็นเรือประมงท่ีใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีลักษณะเป็นเรือยาวต่อ
ด้วยไม้กระดาน ส่วนหัวและส่วนท้ายสูงจากร าเรือเพ่ือให้ดูสวยงาน เรือกอและมี 2 แบบ คือ แบบหัว
สั้นและแบบหัวยาว นิยมทาสีเขียนลวดลายฉูดฉาด ลวดลายบนเรือเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ
ไทย อิสลาม จีน และศิลปะอ่ืนๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม เรือกอและจึงเป็นเสมือน
ศิลปกรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของกลุ่มชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายลักษณะความเป็นมาของเรือกอและได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เปิดต านานผ้ากาบบัวเมืองอุบล  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณหนูเวียง  บุญคุณ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (4/5) - 53

 เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมการทอผ้าพ้ืนเมือง ให้คงอยู่สืบต่อไป 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เป็นประวัติความเป็นมาในเรื่องการทอผ้าพื้นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีผู้ทอผ้า
มากมายจนได้รับค าชมเชยว่าเป็นผ้าทอที่ดีมาก จนมาถึงรัชกาลที่ 9 มีกลุ่มผู้ทอผ้าเมืองอุบล ได้ร่วมใจ
กัน ทอผ้าเป็นของขวัญให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าผ้าทอจาก
จังหวัดอุบลราชธานี ฝีมือละเอียดเรียบร้อย สวยงามก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้เป็น
เอกลักษณ์ประจ าจังหวัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความภาคภูมิใจเมื่อได้สวมใส่ผ้าทอของไทย 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ผ้าทอเกาะยอ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุธิดา  คงทอง 

วัตถุประสงค์                   NET 10 (9/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของผ้าทอเกาะยอ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผ้าทอเกาะยอ หรือผ้าเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา โดยเล่าขานกัน
ว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งคนจีนที่อพยพเข้ามาท่ีเกาะยอในช่วงแรกได้น าอาชีพ
ทอผ้ามาสอนชาวบ้าน และได้สืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่เดิมมัก
นิยมทอลายก้านแย่ง ซึ่งเป็นลายที่สวยงามที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า ลายราชวัตร โดยปัจจุบันมีลายตา่งๆ เพิ่มขึ้นมากมาย เช่น ลายดอกจัน ลาย
ดอกมุด ลายสายฝน ส าหรับตลาดค้าขายนั้นนอกจากวางจ าหน่ายในท้องถิ่นแล้วยังส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอให้เป็นมรดกของรุ่นลูกหลานสืบต่อไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เรื่องของการไหว้ 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมสัน  วิเศษธร 

วัตถุประสงค์         NET 2 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการไหว้ที่ถูกต้องตามลักษณะแต่ละประเภท  
เนื้อหาโดยสรุป 
 การไหว้ หมายถึง การท าความเคารพโดยการยกมือขึ้นประนม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1. การไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบุคคลและตระหนักถึงบุญคุณ  2. ไหว้เพราะเกรงกลัวอ านาจและ
การส านึกผิด ส าหรับวิธีการไหว้มีหลายลักษณะคือ การไหว้พระ นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลาย
นิ้วชี้จรดตีนผม  การไหว้ผู้ที่เคารพนับถือ ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างค้ิว  
การไหว้ผู้อาวุโสทั่วไป ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก ก้มศีรษะพองาม 
น้อมตัวเล็กน้อย  และการไหว้ผู้เสมอกัน ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก ก้มศีรษะพองาม ไม่ต้องน้อมตัว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถประนมมือไหว้ตามลักษณะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัตนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณีการถือศีลอดของคนไทยมุสลิม 
   ในประเทศไทย 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ศรายุทธ  มีสมรรถ 

วัตถุประสงค์                      NET 12 (5/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงประเพณีศีลอดของชาวมุสลิม 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การถือศีลอด เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยหลักการ
ปฏิบัติตัวส าหรับผู้ที่จะต้องท าการถือศีลอดนั้น จะต้องงดเว้นจากการกิน การดื่ม การมีเพศสัมพันธ์
ในช่วงกลางวันในช่วงที่ท าการถือศีลอด เริ่มนับตั้งแต่แสงอรุณข้ึน จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน และไม่
ท าการใดๆ ที่ให้ผลในทางลบ ซึ่งการถือศีลอด เป็นการฝึกอบรมตนเองให้มีพลังและความตั้งใจอย่าง
เด็ดเดี่ยว เป็นการฝึกระเบียบ เป็นการสร้างความปรองดอง และให้เกิดความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
แต่กระนั้นก็มีข้อยกเว้นให้กับ คนชราภาพ สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่มีประจ าเดือน เด็ก ผู้ที่ต้องเดินทางไกล 
แต่สตรีที่มีประจ าเดือน และผู้ที่ต้องเดินทางไกล ต้องชดใช้ในเดือนถัดไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาและหลักการถือศีลอดของชาวมุสลิมได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ 
   กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่ง 
   กรุงสยามที่น่าชื่นชม  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (1/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงพระเกียรติประวัติของเจ้านายของแผ่นดินที่ทรงสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงเป็นผู้มีพระ
อัจฉริยภาพทางด้านงานวิจิตรศิลป์ ในหลายแขนง รวมถึงความรู้ความสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ 
ประวัติศาตร์ โบราณคดี จนได้รับยกย่องจาก UNESCO ให้พระองค์เป็นบุคคลส าคัญของโลก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายประวัติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ 
กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พระนางเจ้าสุวัทนา  พระวรราชเทวี 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (2/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงชีวประวัติของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเป็นธิดาของพระยาอภัยภูเบศวร กับคุณเล็ก บุนนาค 
หลังจากมารดาถึงแก่กรรม ได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของท้าวศรีสุนทรนาฎ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการละคร
หลวงฝ่ายในกรมมหรสพ ต่อมาได้รับการฝึกฝนดุริยางคศิลป์ในราชส านักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-
เกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2467 จากนั้นทรงตามเสด็จพระบาท- 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดพระชนม์ชีพทรง
อุปการะกิจการเพ่ือสาธารณประโยชน์มากมาย อาทิ ทรงประราชทานเงินส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคาร
ส าหรับผู้ป่วยนอก และห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 หลัง เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายชีวประวัติของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี 
   ขัตติยนารี 6 แผ่นดิน 

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
นายณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค์                 NET 9 (7/10) - 53

 เพ่ือให้ทราบถึงพระราชประวัติของพระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 75 ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับเจ้าจอมมารดาดวงค า พระองค์ทรงเป็น
เจ้านายที่ทรงมีพระชันษายืนนาวที่สุดในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงประสูติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2408 โดยพระองค์ทรงด ารงพระชนม์ชีพเป็นองค์สุดท้ายในจ านวนพระราชโอรสและพระราชธิดา 
ในรัชกาลที่ 4 ทรงมีประชนมายุยืนยาวถึง 6 แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 9 ทรง
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2505 พระชันษา 96 ปี 5 เดือน 29 วัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายประวัติของพระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารีได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   หลายชีวิต สู่หลวงพระบาง  

พ.ศ. 
2553 

ผู้เขียนบทความ 
พ.ต.ต.ดิฐภัทร  บวรชัย 

วัตถุประสงค์                      NET 3 (2/5) - 53

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ของเมืองหลวงพระบาง รวมถึงเส้นทาง 
การเดินทางสู่หลวงพระบาง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเดินทางของคณะผู้เขียนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่เมืองหลวงพระบาง ได้พบปะกับ
ผู้คนหลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศลาว ที่เป็นประสบการณ์ 
ความประทับใจในหลากหลายรูปแบบที่พบเจอให้การเดินทางครั้งนี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของสถานที่ต่างๆและเส้นทางเดินทางสู่หลวงพระบางได้ 
 
 
 
 



 
163 

 

 จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี 
พ.ศ. 2553 พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน มีความแตกต่าง
กัน เช่น ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 41 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นทางกายเกี่ยวกับ เทคนิคการ
ดูแลสุขภาพ อาหารโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การใช้ยาถูกวิธี สมุนไพรล้างพิษ การป้องกันกระดูกพรุน 
เข่าเสื่อม โรคฉี่หนู ต้อกระจก อัลไซเมอร์ ยาวิเศษในวัยสูงอายุ ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ การกดจุดรักษาโรค 
ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 10 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องเพาะถั่วงอก โรงสีข้าวฉบับกระเป๋า โทรศัพท์ รถยนต์ กล้องถ่ายภาพ โลกอินเทอร์เน็ต กูเกิ้ล
ครองโลก  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 9 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านบริหารงานเกี่ยวกับ
จิตวิทยาในการบริหารงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร การสร้างงานสร้างอาชีพกับ NEC ผู้น า
ยุคการเปลี่ยนแปลง วัคซีนป้องกันภาพลักษณ์องค์กร  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  
จ านวน 15 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นการศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับสถานที่ที่มีศิลปวัฒนธรรม บ้านโสม
ส่องแสง บ้านครูมนตรี เมืองโบราณซับจ าปา ประเพณีของแต่ละภาค เรือกอและผ้าทอเกาะยอ 
ชีวประวัติบุคคลส าคัญในอดีตด้านศิลปวัฒนธรรม 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2553 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เน้นประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับด้านบริหารงาน/บริหารคน ควรเน้น
ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว เน้นประเด็นเนื้อหาด้าน
การท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน  
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ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2554  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    22  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     9  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน   18  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  12  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  61 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 22 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทิวาพร  เพิลล์มันน์ 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (1/5) – 54

 เพ่ือแนะน าวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา เทคนิคในการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น มีอยู่ด้วยกัน 6 
ประการ คือ วางแผนล่วงหน้า ขจัดความขี้เกียจ ฝึกนิสัยประหยัด อดออม คิดในมุมสร้างสรรค์ ไม่ท้อ
ต่ออุปสรรค และเคารพตนเอง จุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การมีความพร้อม และเปิด
ใจยอมรับตนเอง การมีความพร้อมในการเรียนรู้และมีสติตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  งานวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 

วัตถุประสงค์                  NET 3 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เนื้อหาโดยสรุป 
          การวิจัยเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดของเยาวชน ได้ท าการศึกษาเด็ก 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มเด็กติดยาเสพติดประมาณ 300 คน และกลุ่มเด็กปกติท่ีไม่ติดยา ค าถามการวิจัยคืออยากรู้ว่า
เด็ก 2 กลุ่มนี้อะไรต่างกันมากที่สุด สรุปผลจากการวิจัย เรื่องที่ไม่แตกต่างกันคือ ฐานะ การศึกษาของ
พ่อแม่ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือบรรยากาศในครอบครัวมีหลายตัว เช่น จ านวนชัว่โมงการอยู่บ้านของพ่อ 
แม่  การท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เป็นต้น ผลการวิจัยบอกว่าบรรยากาศในครอบครัว 
ทั้งการทานข้าว การออกก าลังกาย การดูทีวีร่วมกันท าให้เกิดผลดีกับเด็ก และเวลาขับรถรับส่งลูกเป็น
เวลาที่มีค่ามากท่ีสุดส าหรับคนกรุงเทพและปริมณฑล เพราะอยู่กันสองคนท าให้ได้พูดคุยกันมากขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในครอบครัวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  วิจัยเชิงคุณภาพกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 

วัตถุประสงค์                  NET 4 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับชุมชน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท างานวิจัยเชิงคุณภาพกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีหลายขั้นตอน คือ 1. ขบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องของการออกแบบงานวิจัย 2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์
ข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูลน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การตอบข้อสงสัยร่วมกัน  4. การเผยแพร่ 
ชุมชนก็ยังสามารถจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยช่องทาง
ต่างๆ โดยความรู้ที่ได้จากงานวิจัยก็จะเป็นความรู้ที่ชุมชนได้เช่นเดียวกัน เป็นความรู้ที่ไม่ได้ถูกผูกขาด 
ชุมชนสามารถที่จะได้ค าตอบทันที สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เปิด
โอกาสในเรื่องของขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยกันแสวงหาความรู้ ความจริงร่วมกันได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงแนวทางการท าวิจัยคุณภาพร่วมกับชุมชนได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  งานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.บ าเพ็ญ เขียวหวาน 

วัตถุประสงค์                  NET 2 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
  งานวิจัยเชิงคุณภาพนั้นตัวผู้วิจัยเป็นผู้มีความส าคัญมากในการที่จะเข้าไปศึกษาค้นหาความ
จริงจากปรากฏการณ์ในสังคมนั้น โดยต้องให้ความส าคัญกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ในทุกมิติ
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา เช่น  สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น และ
อาจต้องมีการเก็บข้อมูลจากหลายวิธีการ หลายแหล่ง หลายกลุ่ม หลายช่วงเวลา และมักจะน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยการบรรยาย การพรรณนาสิ่งที่พบเห็นมากกว่าการอธิบายด้วยตัวเลข ซึ่งงานวิจัยเชิง
คุณภาพสามารถอธิบายปรากฏการณ์และให้ค าตอบในสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาได้อย่างเจาะลึก โดย
สามารถน าไปสู่การวางแผนในระดับต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี       
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  การสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบุณิกา  จันทร์เกตุ 

วัตถุประสงค์                  NET 8 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 

จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นส่วนรวม หรือการตระหนักรู้ ค านึงถึงการมี
ส่วนรวมร่วมกัน การตระหนักรู้ตน ที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เปรียบได้กับ
ความรู้สึกนึกคิด ถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะร่วมกัน การใช้สิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่
ทิ้งขยะลงที่พ้ืนทั่วไป ต้องทิ้งขยะในที่จัดไว้ให้ การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ การใช้กระแสไฟฟ้า
สาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยเหลือดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากตามโอกาสอันสมควร 
เป็นต้น จิตสาธารณะ จึงถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อคนทุกระดับของสังคม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจร่วมกันการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  จริยธรรมของสื่อมวลชน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ 

วัตถุประสงค์                  NET 6 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงจริยธรรมของสื่อมวลชน 
เนื้อหาโดยสรุป 
  สื่อมวลชน เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยัง
มวลชนจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว การเผยแพร่ส่วนหนึ่งต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อเวลาหรือพ้ืนที่ อย่างไร
ก็ตามองค์กรนั้นสามารถใช้สื่อมวลชนแบบให้เปล่าได้ หากเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ หรือบังคับโดยข้อ
กฎหมาย ประเทศไทยเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย การเสนอข่าวถือว่ามีความเป็นอิสระ สื่อมวลชนจึงมี
บทบาทมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ จึงควรมีการจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสม 
มีจรรยาบรรณ จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ในการน าเสนอข่าวสาร ส าหรับการควบคุมสื่อมวลชน
ท าได้ 3 ระดับ คือ การควบคุมด้วยตัวเอง การควบคุมทางสังคม และการควบคุมด้านกฎหมาย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงบทบาท หน้าที่ และจริยธรรมที่เหมาะสมของสื่อมวลชน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  เทคนิคการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจา 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 9 (2/5) – 54

 เพ่ือแนะน าเทคนิคการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจา 
เนื้อหาโดยสรุป 

หลักการส าคัญ 3 ประการในการน าเสนอข้อมูล คือ ให้ใช้ทัศนูปกรณ์ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ
ในการถ่ายทอดข้อมูล จากนั้นให้ฝึกซ้อมการน าเสนอบ่อยๆ อย่างน้อยสามครั้ง และให้ตระหนักว่าผู้ฟัง
โดยทั่วไปจะสามารถจดจ าข้อความได้ดีเพียงสามประการเท่านั้น ควรวางแผนล่วงหน้าว่าสามประเด็น
หลักท่ีท่านประสงค์จะให้ผู้ฟังจ าได้ดีนั้นมีอะไรบ้าง ส าหรับการน าเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่ การเริ่มต้นการน าเสนอ การน าเสนอเนื้อหาทั้งหมดและการยุติการน าเสนอ โดยทั่วไปในส่วน
ของการเริ่มต้นการน าเสนอ ควรชักจูงให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่จะน าเสนอ ให้ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเอง 
ส าหรับการยุติการน าเสนอนั้นควรรวบรัดและสรุปเนื้อหาให้ดีให้ประทับใจผู้ฟัง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจฝึกฝนเทคนิคการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจา 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   วัยเกษียณอายุวัยแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัยเกษียณอายุ เป็นชีวิตของการเลิกท างาน การเตรียมตัว เรื่องแรกคือเตรียมใจ และต้อง
เตรียมตัวไว้ว่าหลังเกษียณจะท างานใดที่เหมาะสมกับวัย ความรู้ และความสามารถ ต้องมีการจัดสรร
ปันส่วน เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชรา มีการน าไปลงทุนที่เสี่ยงจนเกินไป เช่น ซื้อสลากออกสิน เป็นต้น 
ในขณะเดียวกันต้องพยายามต้องท าจิตใจให้แจ่มใสจะช่วยให้ร่างกายสดชื่น จ าเป็นต้องท าดี คิดดี  พูด
ดี แล้วสุขภาพก็จะดี ส าหรับการดูแลตนเองในวัยเกษียณนอกจากเรื่องจิตใจแล้ว ต้องดูแลเรื่องการกิน 
วิธีกินที่ดีหลังจากตื่นขึ้นมาควรดื่มน้ า 2 – 3 แก้ว หลังจากดื่มน้ าแล้วทานผลไม้ การทานผลไม้ให้ถูกวิธี
ต้องทานเวลาที่ท้องว่าง ทานผลไม้สักพักแล้วค่อยทานข้าว จะช่วยให้การขับถ่ายดี ท้องไส้ไม่มีปัญหา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแนะน าการปฏิบัติตัวของผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ออกก าลังตอนเช้าหรือเย็นดี ? 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเสริมศรี  ทันใจชน 

วัตถุประสงค์                  NET 3 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มีงานวิจัยจากต่างประเทศ พบว่า การออกก าลังกายตอนเช้านั้น จะท าให้ภูมิต้านทานใน
ร่างกายลดลง เพราะตอนนอนตับจะท างานหนักมาก ส าหรับการออกก าลังกายตอนเย็น จะท าให้ภูมิ
ต้านทานในร่างกายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรับรับประทานอาหารเช้า กลางวัน ท าให้ช่วงเย็นมียังมีพลังงาน
เหลือเฟือ ข้อเสนอ อีกข้อหนึ่งคือออกก าลังกายแบบแอโรบิกก่อนนอน เพราะการออกก าลังกายแบบ
แอโรบิก 30 นาที ขึ้นไปนี้ ร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟีน ท าให้ง่วงนอนคลายความเจ็บปวด  คลาย 
เครียด จะท าให้หลับสนิท อีกทั้งหลังรับประทานอาหารอ่ิมเต็มที่ไม่ควรออกก าลังกาย เพราะจะท าให้
เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ท าให้หน้ามืด เป็นลม ซึ่งบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกายได้ 
 



 
169 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ทางเลือกผู้ป่วยโรคไตวาย การล้างไตผ่านช่องท้อง 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.อภิสิทธ์  ฉัตรทนานนท์ 

วัตถุประสงค์                  NET 5 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงข้อดีของการล้างไตผ่านช่องท้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ข้อดีของการล้างไตผ่านช่องท้อง คือ เป็นการรักษาแบบค่อยเป็น ค่อยไป จะมีการถ่ายเท
ของเสียออกจากร่างกายตลอดทั้งวัน ท าให้ร่างกายสามารถปรับตัวได้ดี และไม่ต้องเผชิญกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงฉับพลันเหมือนกับการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม ซึ่งผลการวิจัยในต่างประเทศ
พบว่า การรักษาด้วยการล้างไตผ่านช่องท้องนั้น ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเทียบเท่ากับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนไต ข้อควรระวัง คือ เรื่องความสะอาดเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งการล้างไตผ่านทางช่อง
ท้อง ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นหลายประการ เช่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยืดหยุ่น อิสระ เพราะผู้ป่วย
สามารถล้างไตได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ของการล้างไตผ่านช่องท้อง เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยโรคไตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  รู้รอบเท่าทันมะเร็งเต้านม 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.นพ.กฤษณ์  จาฎามระ 

วัตถุประสงค์                  NET 6 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงความเสี่ยงและการรักษามะเร็งเต้านม 
เนื้อหาโดยสรุป 
  มะเร็งเต้านมถือเป็นเพชฌฆาตร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆ และในประเทศ
ไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคร้ายชนิดนี้เป็นอันดับ 2  รองจากมะเร็งปากมดลูก จากสถิติทางการแพทย์บ่งชี้ว่า
ผู้หญิงเมืองกรุงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าที่อยู่ในชนบท เพราะว่าใช้ชีวิตที่รีบเร่ง ไม่มีเวลา
ดูแลสุขภาพของตัวเอง ขาดการออกก าลังกาย เป็นโรคเครียดสะสม กลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม คือ   
ผู้ที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และสตรีที่ไม่มีบุตรมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าสตรีที่มีบุตร ส าหรับ
การดูแลรักษาผู้เป็นมะเร็งเต้านม ควรพบแพทย์ที่รักษามะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ การรักษามีหลายวิธี 
เช่น ผ่าตัด  ฉายแสง  เคมีบ าบัด เป็นต้น สิ่งส าคัญคืออย่าคิดท้อ ต้องรักษาด้านต้องจิตใจควบคู่ไปด้วย   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงกลุ่มเสี่ยงและการรักษามะเร็งเต้านมได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  โรคนอนกรนอันตรายที่คาดไม่ถึง 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.นพ.ชัยรัตน์  นิรันตรัตจน์ 

วัตถุประสงค์                  NET 8 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคนอนกรน 
เนื้อหาโดยสรุป 

การกรนเป็นอาการที่เวลานอนหลับช่องคอจะแคบลง คนที่กรนช่องคอจะแคบกว่าคนปกติท า
ให้ลมที่ผ่านเข้าออกมีการกระแทกบริเวณช่องคอแรงขึ้น เสียงกรนก็จะสัมพันธ์กับช่วงหายใจเข้าหรือ
ออก คนที่เป็นรุนแรงก็จะมีทั้งเข้าและทั้งออกพบได้ในหลายเพศ หลายระดับความรุนแรงของการ
นอนกรนจะมีอยู่ 3 ระดับ ส าหรับคนที่นอนกรนได้รับออกซิเจนไม่พอตลอดทั้งคืนก็เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ 
เช่นโรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความจ าเสื่อมถอย เป็นต้น โรคนอนกรนเป็นโรคที่
พอจะรักษาได้จึงไม่ควรจะทิ้งไว้ ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนอนกรน คือ คนดื่มสุรา สูบบุหรี่ คน
อ้วน ซึ่งการป้องกันมีหลายวิธี เช่น ควบคุมไม่ให้น้ าหนักมากเกินไปจะท าให้ช่องคอกว้างขึ้น เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแนะน าผู้เป็นโรคนอนกรนที่ไม่รุนแรงสามารถแก้ปัญหาการนอนกรนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   บัวบก สมานแผลแก้ความจ าเสื่อม 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
 รศ.ดร.ภก.เอกรินทร์ สายฟ้า 

วัตถุประสงค์                  NET 7 (3/6) – 54

 เพ่ือทราบประโยชน์ของบัวบก 
เนื้อหาโดยสรุป 

ใบบัวบกหรือเรียกกันว่าผักหนอกนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย มีวิตามินเอสูงช่วยใน
การบ ารุงสายตา และยังมีแคลเซียมมากซึ่งช่วยบ ารุงกระดูก อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยา เช่น แก้ช้ าใน 
แก้ร้อนในกระหายน้ า ลดอาการปวดศรีษะข้างเดียว บ ารุงสมอง แก้ความดันโลหิตสูง  บ ารุงหัวใจและ
ช่วยขับปัสสาวะ เป็นต้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเพ่ือค้นหาสาระส าคัญหรือหาสารออกฤทธิ์ต่างๆ  
ที่มีอยู่ในบัวบกนั้น  พบว่าใบบัวบกจะให้สารไกลโคชายหลายชนิดที่ให้ผลต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่น ซึ่งมีผลต่อการลดความเสี่ยงของเซลล์อวัยวะต่างๆ  ของร่างกายได้  และยังช่วยเร่งการสร้างสาร
คอลาเจนซึ่งเป็นโครงสร้างของผิว จึงถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้แผลสมานตัวได้เร็ว   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงประโยชน์ของบัวบกได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าอย่างไรจะประสบ 
  ความส าเร็จ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์                  NET 9 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
เนื้อหาโดยสรุป 

เห็ดฟางจะเจริญได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น วงจรชีวิตของเห็ดฟางในตะกร้ามี 2 ระยะ  
ระยะแรกนับตั้งแต่วันที่ 1-4 หลังจากโรยเชื้อเห็ดฟางลงในตะกร้า เชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตเป็นเส้นใย  
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 35-37 องศาเซลเซียส ระยะที่สอง ระยะเกิดดอกอยู่ในช่วงวันที่ 5-8  ช่วงนี้
เห็ดฟางต้องการออกซิเจนมาก ต้องเปิดวัสดุคลุมตะกร้าและควบคุมความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 
28–39  องศาเซลเซียส รวมระยะเวลาวงจรชีวิตของเห็ดฟางที่อยู่ในตะกร้าประมาณ 8–9 วัน การเก็บ
ให้ใช้มีดตัดเพราะจะได้ไม่กระทบกระเทือนกับดอกเล็กๆ ที่ก าลังจะเติบโต  ฤดูที่เหมาะจะเพาะเห็ด 
ช่วงที่ดีคือช่วงหน้าร้อนหรือหน้าฝน  และการเพาะควรเลือกเชื้อเห็ดที่ดี และต้องระมัดระวังปลวกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และฤดูที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดฟางได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  เทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์                  NET 8 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
  การเพาะเห็ดฟางมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเพาะ เช่น การเพาะเห็ดฟางแบบ
กองสูง การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า 
เป็นต้น ส าหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้านี้เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางที่ประยุกต์ขึ้นมา จะใช้พื้นที่ใน
แนวสูงกับแนวราบของพ้ืนที่ตะกร้าที่เป็นทรงกระบอก โดยสามารถใช้ตะกร้าซักผ้า ตะกร้าใส่ผลไม้ 
หรือตระกร้าที่ไม่สูงมากประมาณ 1 ฟุต รอบ ๆ ตะกร้าจะมีตามีช่องด้านบนเห็ดก็สามารถออกได้  
และสามารถน าตะกร้าซ้อนกันได้หลายชั้น  เป็นลักษณะของการเพ่ิมพ้ืนที่การออกดอกของดอกเห็ด  
อีกท้ังการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าไม่ยุ่งยาก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพาะเห็ดฟาง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเพาะเห็ดฟางได้ และสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือสร้างรายได้เสริม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  กระชาย : สมุนไพรไทยไม่ธรรมดา 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (3/5) – 54

 เพ่ือแนะน าประโยชน์ และวิธีท าน้ ากระชายปั่น เพ่ือบ ารุงร่างกาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 กระชายพืชพ้ืนบ้านไทยหรือโสมไทย มีล าต้นอยู่ใต้ดิน เรียกว่า หัว หรือ เหง้า เป็นพืชที่มีถิ่น
ก าเนิดในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พบขึ้นบริเวณป่าดิบร้อนชื้น  คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์
ของกระชายมากกว่าชนชาติอ่ืน กระชายเป็นพืชที่ประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหยในรากและเหง้าของ
กระชายมีสาร ไพนิน แคมฟีน ทูจีน ไลโมนีน และการบูร  อีกท้ังยังมีสารอาหารที่มีคุณค่ามากมาย 
เช่น แคลเซียม เกลือแร่ วิตามิน เป็นต้น นอกจากกระชายสามารถน ามาปรุงเป็นอาหารแล้ว ยัง
สามารถน ามาปรุงเป็นยาด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับการบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น บรรเทา
อาการจุกเสียด บ าบัดโรคกระเพาะ แก้ฝ้าขาวในปาก  แก้กลาก  เกลื้อน  แก้ปวดท้อง  เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์และวิธีการท าน้ ากระชายปั่นส าหรับดื่มเพ่ือบ ารุงร่างกายได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง ความส าคัญและความเป็นมาของการปลูกแก่นตะวัน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.สนั่น  จอกลอย 

วัตถุประสงค์                  NET 1 (3/5) – 54

 เพ่ือทราบถึงการปลูก และประโยชน์ของแก่นตะวัน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พืชแก่นตะวัน มีถ่ินก าเนิดอยู่ตอนใต้ของประเทศแคนาดา ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา อยู่ใน
เขตท่ีค่อนข้างหนาวเย็น ชอบดินร่วนปนทรายที่สามารถระบายน้ าได้ดี มีลักษณะคล้ายทานตะวัน         
แต่ว่าต้นจะแตกแขนงมากกว่าทานตะวัน มีลักษณะพิเศษก็คือมีหัวอยู่ใต้ดิน โดยในหัวมีสารส าคัญ
เรียกว่า อินนูลิน เป็นน้ าตาลฟรุ๊คโตส เมื่อบริโภคเข้าไประบบย่อยของคนไม่ย่อยอินนูลิน หรือย่อย
น้อยมากท าให้ไม่ไปเพิ่มน้ าตาลในเลือด ท าให้ไม่รู้สึกหิว สามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน 
ช่วยลด triglyceride, LDL  นอกจากนี้แก่นตะวันยังสามารถน ามาผลิตเป็นเอทานอลได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ และการปลูกแก่นตะวันได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (1/5) – 54

 เพ่ือแนะน าประโยชน์ และวิธีการดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การดื่มชาเขียวนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ เนื่องจาก ในใบชามีองค์ประกอบที่เรียกว่า แทน
นินหรือทีโพลีฟีนอล สารแทนนินที่มีฤทธิ์ทางยา ซึ่งมีฤทธิ์ต้านโรคภัย แต่มีองค์ประกอบของฟลูออไรด์  
ในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง การที่ร่างกายได้รับเข้าไปทุกวัน จะเกิดการสะสม มีผลให้ไตวาย เกิดมะเร็ง
ล าไส้ และโรคอื่นๆที่เก่ียวกับกระดูก ส าหรับการวิธีการดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์นั้น ควรดื่มชาแบบ
เย็น เพราะความเย็นจะช่วยรักษาคุณค่าของสารส าคัญในใบชาไว้ได้ดี หากชอบดื่มชาร้อน ควรดื่ม
แบบเข้มข้น อีกทั้งการดื่มน้ าชาไม่ว่าร้อนหรือเย็น ไม่ควรแต่งรสด้วยนมทุกชนิด เพราะโปรตีนในนม
จะไปท าลายประสิทธิภาพ สารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ที่รับประทานวิตามินเสริม ควร
หลีกเลี่ยงการดื่มน้ าชาร่วมไปด้วย ใบชามีสารคาเฟอีนในปริมาณสูงอาจสูงกว่าในเมล็ดกาแฟ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ของชาเขียวและสามารถดื่มชาเขียวได้ถูกวิธี 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  อบรมเรื่องการกดจุดสะท้อนเท้าแล้วได้อะไร 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร 

วัตถุประสงค์                  NET 2 (5/5) – 54

 เพ่ือทราบประโยชน์ของการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
           เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้
ให้บริการทางวิชาการโดยได้จัดอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก การนวดกดจุด
สะท้อนเท้า ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดนนทบุรี เป็นเวลา 8 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า โดย
การอบรมจะมีประโยชน์หลายด้าน เช่น สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม น าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของตนเอง สามารถน าไปใช้
รักษาตัวเองและรักษาคนรอบข้าง และได้รู้ถึงการนวดเท้าถึง 62 จุด เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ของการเข้ารับการอบรมได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  มิติใหม่ทางอัจฉริยภาพ : พหุปัญญา  
  (Multiple Intelligences) 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุดาพร  ปัญญาพฤกษ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 9 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 

พหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาโดย Howard Garner ซึ่งเริ่ม
แนวคิดทางสติปัญญาในปี 1960-1970 จนมาถึงปัจจุบันโดยมีพหุปัญญาที่ได้รับการยอมรับ 9 ด้าน 
คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ คณิตศาสตร์ ด้านดนตรี จังหวะ ด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว ด้านการ
เข้าใจผู้อ่ืน ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านการมองเป็นตัวเรา ซึ่งการพัฒนาความฉลาด
หรืออัจฉริยภาพในแต่ละด้านสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการส่งเสริมโดยครอบครัว สถาบัน- 
การศึกษา และการฝึกฝนด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจ าวัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายวิธีการพัฒนาอัจฉริยภาพได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนบัตรเชิญ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณดิษญา  ลิ้มตระกูล 

วัตถุประสงค์                       NET 7 (1/6) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการเขียนบัตรเชิญด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
  บัตรเชิญมีองค์ประกอบส าคัญ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเจ้าภาพ  ค าเชิญ ชื่อผู้รับเชิญ  
รูปแบบของงานเลี้ยง เช่น a cocktails, a buffet, a wedding, a brunch, a tea, a coffee 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เช่น  a reception of…  ,a farewell party for…. ,in honor of…… 
วันและเวลา เช่น On Sunday January 9th 2011 at 19.00 house 
สถานที่จัดงาน เช่น at Benchamas Ballroom,Grand Luxury Hotel 
การแต่งกาย เช่น National Dress, Business Attire, Lounge Suit 
รายละเอียดการตอบกลับ เช่น R.S.V.P ย่อมาจาก Repondez s’il vous plait แปลว่า โปรดตอบ 
ค าขอพิเศษ เช่น Kindly bring this card with you. Please present this invitation card. 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเขียนบัตรเชิญเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  โลกของแมลง สัตว์ที่มีจ านวนมากที่สุดในโลก 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์ 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของแมลง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แมลง เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี 6 ขาและมีปีก อาจจะมี 2 คู่หรือคู่เดียวก็ได้ มีการแบ่งล าตัวชัดเจน
เป็นส่วนหัว สว่นอก และส่วนท้อง ล าตัวจะแบ่งออกเป็นปล้องคล้ายกัน การจ าแนกชนิดแมลงอาจจะ
ต้องดูไปถึงลักษณะอ่ืนที่นอกเหนือจากรูปร่างหน้าตา การนิยามค าว่า “ชนิด” ขึ้นมา หมายความว่า
เป็นชนิดเดียวกันได้ก็คือนอกจากรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจะต้องผสมพันธุ์กันและออกลูกมาได้ แมลง
มีทัง้บนบกและในน้ า บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร บางชนิดกินแมลงด้วยกันเป็นอาหาร โดยแมลงมี
วิวัฒนาการตั้งแต่สมัยโบราณ จากการค้นพบฟอสซิลของแมลงในอดีต พบว่ามีขนาดใหญ่กว่าแมลงใน
ปัจจุบันมาก อีกท้ังแมลงยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น น ามารับประทานเป็นอาหารได้ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายลักษณะ และประโยชน์ของแมลงได้ 
 
 

กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 9 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  แกมมาไนฟ์นวัตกรรมรักษาโรคสมอง 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ดิตถพงษ์  บุญอ าพล 

วัตถุประสงค์                  NET 3 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงนวัตกรรมการรักษาโรคสมอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แกมมาไนฟ์ หรือเรียกว่า การผ่าตัดด้วยรังสีศัลยกรรม รักษาได้หลายโรค ทั้งโรคเนื้องอกในสมอง  
การผ่าตัดเส้นเลือดในสมอง การยิงรักษาเส้นเลือดในสมองที่ผิดปกติ โรคซึมเศร้า โรคบางโรคเกี่ยวกับ
ภาวะทางจิต เช่น โรคย้ าคิดย้ าท า เป็นต้น ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้มีข้อจ ากัดคือ ก้อนเนื้องอกต้องไม่ใหญ่
เกินไป หรือคนไข้ต้องไม่มีอาการจากการกดของเนื้องอก ต้องเป็นเนื้องอกที่ได้ผลต่อการรักษา (เนื้อ
งอกบางชนิดยิงพลังงานรักษาไม่ได้) โดยการรักษาอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะสมองบวม คลื่นไส้
อาเจียน แต่ยังไม่มีการเสียชีวิตจากการรักษาด้วยวิธีนี้ ส าหรับโรคความผิดปกติทางอารมณ์รักษายากที่สุด  
เพราะมาจากปัจจัยหลายด้าน และไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้เหมือนกับอวัยวะหรือชิ้นส่วนอ่ืน ๆ   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงนวัตกรรมการรักษาโรคสมองและ ข้อจ ากัด ของการรักษาได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  ผ้าก๊อซเซลลูโลสชีวภาพ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณยุพิน  วัฒนสิทธิ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 4 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการผลิต และประโยชน์ของผ้าก๊อซเซลลูโลสชีวภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผ้าก๊อซเซลลูโลสผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายๆ กับโพลิเมอร์ของโมเลกุลของน ้าตาล ซึ่ง
ปกติจะเลี ยงแบคทีเรียในน ้าตาลซึ่งได้จากน ้าสับปะรด เชื อตัวนี จะสร้างเส้นใยออกมาเหมือนโรงงาน
ทอผ้า แล้วผ่านกระบวนการท้าให้เส้นใยเหล่านี ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ปิดแผล ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น
ขาวบาง ๆ  คล้ายกับมะพร้าวอ่อน โดยคุณสมบัติ คือ มีความเย็น สามารถดูดซับน ้าได้ประมาณ 200-
300 % ของขนาดน ้าหนักตัว และมีการทดสอบไม่พบการแพ้จากผู้ป่วย 13 ราย และได้ทดลองใช้ใน
ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ส้าหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย คือ ผู้ป่วยไม่
ต้องกลับมาท่ีโรงพยาบาลหลายครั ง ลดอัตราการมาท้าแผลหรือเปิดแผล ไม่มีอาการแพ้ มีความชุ่มชื น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประโยชน์ และการใช้ผ้าก๊อซเซลลูโลสชีวภาพได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  นวัตกรรมใหม่รักษาโรคนอนกรน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.นพ.ชัยรัตน์  นิรันตรัตจน์ 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (1/5) – 54

 เพ่ือทราบถึงนวัตกรรมใหม่ทางเลือกในการรักษาโรคนอนกรน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การรักษาโรคนอนกรนเริ่มจากการดูแลตัวเอง การนอนตะแคง นอนหัวสูงโดยใช้หมอน 2 ใบ 
หลีกเลี่ยงยาที่ท้าให้ง่วงนอนจนเกินไป หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา งดการสูบบุหรี่ นอกจากนี ยังมีหลายวิธีที่
ท้าให้อาการกรนดีขึ น เช่น การใส่เครื่องช่วยหายใจ การใส่ฟันยาง การตัดต่อมทอมซิน ลิ นไก่ เป็นต้น 
วงการแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาคิดนวัตกรรมใหม่ คือการอุ่นเนื อเยื่อบริเวณเพดานอ่อนและลิ นไก่ด้วย
คลื่นความร้อน ได้ผลเทียบเคียงกับการผ่าตัด และอีกนวัตกรรม คือ การใส่พินล่า เป็นการใส่ด้ายที่เย็บ
พวกหลอดเลือด โดยใส่ไปในบริเวณท่ีมีการสั่นสะเทือนมากๆ การกรนก็จะลดลง แต่ข้อเสียของวิธีนี 
คือ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเรา แต่ก็มีจุดเด่น คือ ลดความเจ็บปวดจากกอาการผ่าตัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่นอนกรนสนใจเข้ารักษาอาการนอนกรน 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  นวัตกรรมใหม่การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส้าเนาว์  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (4/5) – 54

 เพ่ือทราบถึงนวัตกรรมในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเพาะเห็ดฟาง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เห็ดฟางเป็นเห็ดพื นบ้าน วัสดุที่น้ามาเพาะเห็ดส่วนมากเป็นของเหลือจากการเกษตร หรือ
วัสดุที่ได้ในท้องถิ่น แต่ผู้เพาะเห็ดก็ควรมีความรู้ว่าวัสดุจึงเหมาะสมกับการเพาะเห็ดที่สุด และต้องมี
ความรู้ในเรื่องของเห็ดที่จะเพาะปลูก ส้าหรับเห็ดฟางมีวงจรชีวิตหลังจากเพาะจนถึงให้ผลผลิต
ประมาณ 8 วัน ในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่ในฤดูหนาวอาจใช้เวลาประมาณ 10  -12 วัน แต่ในปัจจุบัน
ได้มีการน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาควบคุมอุณหภูมิ ความชื น และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ จึงท้าให้
สามารถก้าหนดเวลาการเก็บผลผลิต ก้าหนดขนาด สีสัน ของเห็ดได้ แต่ในการก้าหนดสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ จะต้องให้ความระมัดระวังให้มาก เพราะเห็ดฟางมีความอ่อนไหวต่อความแปรปรวนของ
สภาพแวดล้อมมาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความรู้และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคโนโลยีการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส้าเนาว์  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลและวิธีการปลูกมะนาวบนต้นมะขวิด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มะนาวเป็นพืชตระกูลส้มที่อ่อนแอต่อโรค การปลูกโดยน้าต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนมาปลูก 
ท้าให้มีระบบรากไม่แข็งแรง ดังนั นการปรับปรุงระบบรากของมะนาวจ้าเป็นต้องอาศัยรากของพืชอ่ืนที่
มีความสามารถสูงมาทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการผลิตในการน้าต้นตอพืชพื นเมืองที่มี
อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่ามะขวิด มีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูงมาก ทนแล้ง ทนต่อน ้า
ท่วม อายุยืน จากการทดลองพืชหลายชนิดสรุปว่า มะนาวบนต้นตอมะขวิดจะให้ผลผลิตดีกว่าพืชชนิด
อ่ืน ๆ  เทคโนโลยีดังกล่าวคือการติดตา ต่อกิ่ง ข้อดี คือจะได้ผลดก ออกลูกตลอดปีไม่จ้ากัดฤดู       
ซึ่งต่อไปก็จะหมดปัญหาซื อมะนาวแพงในหน้าแล้งอีกต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปลูกมะนาวเพ่ือให้ได้ผลผลิตได้เพียงพอความต้องการได้ 



 
178 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  เทคนิคการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส้าเนาว์  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (4/5) – 54

 เพ่ือแนะน้าเทคนิคการเพาะมะขวิด และการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มะนาวเป็นพืชที่ใช้ส้าหรับปรุงรสที่แทบจะขาดไม่ได้ส้าหรับคนไทย ในบางฤดูมีผลผลิตน้อย
ท้าให้มะนาวมีราคาสูง เทคนิคการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิดจึงเป็นทางเลือกในการผลิตมะนาว 
โดยขั นแรกจะต้องมีการเตรียมมะขวิดมี 2 วิธี คือ เพาะเมล็ดในภาชนะ และเพาะเมล็ดในแปลงปลูก 
ส้าหรับการเปลี่ยนยอดจากต้นมะขวิดเป็นมะนาวที่ดีที่สุดคือฤดูฝน จากนั นต้องท้าการเสียบยอดโดย
ใช้วิธีการเสียบแบบลิ่ม ถ้าก่ิงพันธ์เล็กการประสานตัวของรอยต่อก็จะรวดเร็ว หรืออาจใช้วิธีต่อตา แต่
โดยปกติถ้าต้นไม้มีลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. ให้เสียบยอด แต่ถ้ามีขนาดใหญ่เช่น 1 นิ ว 
หรือมากกว่าจะใช้วิธีเสียบเปลือก ส้าหรับผู้ที่สนใจควรค้านึงถึงเวลาและฝีมือในการติด-ต่อกิ่ง ด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปลูกมะนาวเพ่ือให้ได้ผลผลิตได้เพียงพอความต้องการ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ความส้าคัญและความจ้าเป็นของการใช้โปรแกรม 
   power point 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิรภพ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (5/5) – 54

 เพ่ือแนะน้าวิธีการเตรียม และวิธีการน้าเสนอ power point ที่ถูกต้อง และเหมาะสม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การใช้โปรแกรม power point มีแนวปฏิบัติที่ส้าคัญหลายประการ คือ 1. ต้องเขียนหัวข้อ
เรื่องการน้าเสนอไว้ทุกครั ง  2. การน้าเสนอแต่ละหน้าควรใส่ที่ต้องการเน้น  3. ไม่ควรใส่เนื อหาที่เป็น
ข้อความมาก ให้ขยายรายละเอียดโดยวิธีการอธิบายเพ่ิมเติม  4. หากมีความจ้าเป็นต้องมีข้อความที่
เป็นลักษณะของข้อเขียน ควรจะมีรูปประกอบด้วย  5. ไม่ใส่สไลด์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื อหาที่ต้องการ
น้าเสนอ 6. ถ้ากลุ่มผู้ฟังมีความแตกต่างในเรื่องวัยหรือระดับการศึกษาหรือวิชาชีพมาก ต้องพยายาม
เน้นความเรียบง่าย 7.ต้องพยายามรู้ข้อมูลของกลุ่มผู้ฟังให้มากที่สุด เพ่ือสามารถตรียม Power point 
ได้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง  8. ควรแจกเอกสารหลังจากน้าเสนอแล้วเพ่ือให้ผู้ฟังไปอ่านเพ่ิมเติมอีกครั ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถผลิตสื่อน้าเสนอจากโปรแกรม power point ได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง  ฟ้าผ่าไม่ได้เกิดจากโลหะสื่อล่อฟ้า 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.บัญชา  ธนบุญสมบัติ 

วัตถุประสงค์                  NET 6 (2/5) – 54

 เพ่ือทราบถึงกลไกและกระบวนการเกิดฟ้าผ่า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ฟ้าผ่าเกิดจากในเมฆฝนฟ้าคะนองมีการแยกตัวของประจุบวกกับลบ โดยตัวเมฆฝนฟ้าคะนอง
ด้านบนยอดเมฆสูงขึ นไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีประจุบวก ส่วนด้านล่างที่เรียกว่าฐานเมฆท่ีอยู่
ใกล้พื นดินจะมีประจุลบ ซึ่งจะเหนี่ยวน้าพื นดินและสิ่งต่างๆ ด้านล่างที่มีประจุเป็นบวก ท้าให้เกิด
ฟ้าผ่าจากฐานเมฆมาที่พื นดินได้ การสวมสร้อยโลหะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อน 
ตัวน้าไฟฟ้าท่ีดีคือโลหะลวดไฟฟ้า ตัวล่อไฟฟ้า วิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ในภาวะที่มีฝนฟ้าคะนอง 
ถ้าอยู่ในที่โล่งให้เข้าหาที่ก้าบัง เช่น อาคารที่เปิด หรือในรถแต่อย่าแตะโครงสร้างของรถที่เป็นโลหะ 
เป็นต้น ถ้าหาที่หลบไม่ได้ ให้เอาเท้าชิดกันที่สุด ย่อตัวนั่งลงคุดคู้แล้วก้มหัวลักษณะคล้ายกับการหมอบ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงกลไกและกระบวนการเกิดฟ้าผ่า วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.พัชรี  ชินธรรมมิตร 

วัตถุประสงค์                  NET 1 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด การน้าเสนอของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ท้าการปรับปรุงขึ นใหม่บนพื นที่อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม 
มีห้องจัดนิทรรศการ 7 ห้อง ออกแบบให้เป็นดิสคัฟเวอรีมิวเซียม โดยต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความคิดต่อยอดไม่ใช่น้าเสนอเนื อหาเป็นหลัก แต่จะเป็นการ
ตั งค้าถามแบบปลายเปิด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสงสัยเป็นการเปิดโอกาสให้หาความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ น 
อีกทั งยังมีการสร้างตัวละครเป็นเรื่องราวต่างๆ เช่น พ่อค่า แม่ค้า คุณครู เป็นต้น มีการน้าสาระความรู้
เทคโนโลยีมาใช้จัดแสดง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมท้าให้เกิดความสนุกสนาน ตามแนวคิด play 
and learn โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดท้าการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบที่มา แนวคิด ที่ตั งและการน้าเสนอของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
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กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ยอดผู้น าในยุคใหม่ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                  NET 9 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงประเภทลักษณะ และธรรมะของผู้น าที่ดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ประเภทของผู้น า มี 3 ประเภทคือ  ผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น า
แบบตามสบาย หน้าที่ความส าคัญของผู้น าในองค์กรยุคใหม่ คือ การควบคุม มีทักษะของการ
ประสานงานที่ดี และติดตามประเมินผลงาน คุณสมบัติผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าที่ดี สิ่งแรกต้องมีความรู้
ความสามารถ  มีจิตส านึกท่ีดี อารมณ์มั่นคง มีวุฒิภาวะ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสนใจและใช้
กิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ลักษณะของผู้น าที่ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คือ จะต้องเป็น
นักพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีผู้ร่วมงานที่รู้ใจ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และธรรมมะของ
ผู้บริหารที่ควรมี คือ พรหมวิหาร 4  สังคหวัตถุ 4  และอคติ 4   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงประเภทของผู้น า ธรรมะท่ีดีส าหรับผู้น าได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  บริหารคน GENERATION Y 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนุศรา  ทองรอด    

วัตถุประสงค์                 NET 11 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการบริหารบุคลาการให้เหมาะสม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 Generation Y (GEN Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2543 เป็นกลุ่มคนที่โตมา
พร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่
ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบเงื่อนไข ต้องการความชัดเจนในการท างาน มีความสามารถในการท างาน
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร สามารถท างานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง  ต้องการท างานที่มีความก้าวหน้า  สามารถแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการด้วย
ตนเอง แต่สิ่งที่ไม่ชอบมากท่ีสุดคือการระเบียบวินัยที่มากเกินไป  ซึ่งผู้บริหารควรต้องท าความเข้าใจ
ธรรมชาติของคน Gen Y ในหลายด้าน เช่น ควรต้องมีการยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ท างาน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าข้อมูลของ GEN Y ไปปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลได้  
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การสร้างทีมงานมืออาชีพ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                  NET 1 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการสร้างทีมงานมืออาชีพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความส าเร็จขององค์กรที่พึงปรารถนา คือบุคคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรจึงจ าเป็นมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการสร้างทีมงาน คือ การสร้างความเข้าใจภายในกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานในทีมต้องรู้บทบาทของ
แต่ละบุคคล และที่ปรึกษาหรือผู้น าองค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับทีมงาน มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถจัดการความคิดได้รวดเร็ว ชัดเจน 
ถูกต้อง มีความรอบรู้ในเนื้อหาของงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคง เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
โดยกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ ต้องมีการก าหนดแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน มีการประเมินและติดตามผล  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าแนวคิดไปปรับใช้ในหน่วยงานเพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  สูตรส าเร็จของการบริหารงานบริการ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                  NET 3 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงงานบริการที่ได้รับความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
           การบริการ หรือ Service ประกอบด้วย Smiling การยิ้มแย้มเอาใจเขามาใส่ใจเรา, Early 
response ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ, Respectful นับถือให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ, Voluntariness การให้บริการอย่างเต็มใจ,  
Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้รับบริการรวมถึงผู้ให้บริการด้วย, Courtesy สุภาพ 
มารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน, Enthusiasm มีความกระตือรือร้น ส าหรับการบริหารงานบริการให้
ได้รับความส าเร็จมีหลายประการ เช่น 1. การบริการที่มีไมตรีจิต และยิ้มแย้ม  2. ค าพูดที่ควรใช้ใน
การให้บริการ คือ ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ 3. แสดงความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ HR พัฒนาคุณธรรม 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์                  NET 5 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการอบรมที่ดีต้องประกอบด้วยด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม 
เนื้อหาโดยสรุป 

การฝึกอบรม คือการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมบุคคลให้เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ ทั้งด้าน
ความเก่ง คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดฝึกอบรมจึงควรมีการใส่หัวข้อที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
ไว้ด้วยเสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมคุณภาพของความคิดดี ท าดีให้กับบุคคล โดยคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมี 4 ประการ  คือ 1. ต้องรักษาความสัตย์จริงใจต่อตัวเองเพ่ือส่วนรวม
และประเทศชาติ 2. ต้องรู้จักข่มใจตัวเองให้ประพฤติอยู่ในสัจจะความดี 3. มีความอดทน อดกลั้น  
อดออม ไม่ล่วงละเมิด ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 4. รู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต เสียสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และควรมีคุณธรรมในการท างาน โดยใช้หลักฆราวาสธรรม  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายหลักการอบรมท่ีดีได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                  NET 1 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
เนื้อหาโดยสรุป 

การท างานเป็นทีม คือการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ส าหรับขั้นตอนของการสร้างให้เกิดพลังทีมงาน มี 7 ประการ คือ 1. การก าหนดภารกิจหรือ
งานที่ท าก่อน  2. สร้างความเข้าใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม 3. การระดมความคิดเห็น 4. 
คัดเลือกความคิด  5. ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน  6. การด าเนินงานตามแผน  7. การประเมินผล 
โดยการท างานเป็นทีมให้ประสบผลส าเร็จ  ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  ผู้น าต้องมีการตัดสินใจที่ดี 
สมาชิกในทีมต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการท างานเป็นทีม มีการประสานงานภายในทีมที่ดี ส าหรับ
หลักธรรมที่ควรน ามาใช้ในการท างาน คือ สังคหวัตถุ 4  (ทาน ปิยะวาจา อัตถะจริยา สมานัตตา) 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายแนวทางการท างานเป็นทีม เพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการตลาดเพ่ือสังคม 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ 

วัตถุประสงค์                  NET 1 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยการตลาดเพ่ือสังคม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ภาพลักษณ์องค์การ เป็นภาพรวมของความรู้สึก ความเชื่อ ความประทับใจ ของแต่ละคนที่มี
ต่อองค์กร โดยจะถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของลูกค้าหรือคนกลุ่มอ่ืนๆ ส าหรับแนวคิดการตลาดเพื่อ
สังคม เป็นภารกิจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ เป็นการส่งเสริมให้
ลูกค้าและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเปราะบางเพราะเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นองค์การจึงต้องหมั่นระวังรักษาความรู้สึกดังกล่าว
ของลูกค้าเอาไว้ทุกวิถีทางท าให้ชื่อเสียงของบริษัทหรือตราสินค้านั้นๆ ได้เข้าไปอยู่ภายในใจของลูกค้า 
ซึ่งก็จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้ท้ังภาพลักษณ์ที่ดีและความส าเร็จทางธุรกิจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยการตลาดเพ่ือสังคมได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  มูลนิธิราชสุดา 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  

อมาตยกุล 
วัตถุประสงค์                  NET 5 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการให้บริการมูลนิธิราชสุดา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มูลนิธิราชสุดาจัดตั้งโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในเรื่องการเงินและช่วยเหลือในกรณีท่ีไม่สามารถจะเบิกงบประมาณได้ทันเวลา 
เพ่ือให้วิทยาลัยราชสุดา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ให้คนพิการได้เรียนในระดับปริญญาได้มีงบประมาณในการ
ใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคจากองค์กรต่างๆ ให้ร่วมบริจาคเงิน โดยน าเงินไปท าวิจัยที่เกิดผล
ประโยชน์กับคนพิการอย่างมากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือแทนคนตาบอดมี 2 
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดท าหนังสือเสียงส าหรับคนพิการ (หนังสือเสียงระบบเดซี่) 
เป็นต้น อีกท้ังยังให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และการให้บริการของมูลนิธิราชสุดาได้ 



 
184 

 

กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  มูลนิธิโลกสีฟ้า 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพวงทอง พัฒนาศิษฎางกูร 

วัตถุประสงค์                  NET 4 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ แนวคิดของมูลนิธิโลกสีฟ้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
  มูลนิธิโลกสีฟ้าก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังเยาวชน
และประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เพลงเป็นสื่อ โดยจะน าเพลงหรือกิจกรรมของโลกสีฟ้าขยายเครือข่าย
ไปยังโรงเรียนต่างๆ และได้เริ่มกิจกรรมใช้เพลงช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในด้านดนตรีบ าบัด ช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย โดยในอนาคตจะประสานไปทางองค์กรต่างๆ เพื่อขยายร่วมมือและ
เครือข่าย ส าหรับสมาชิกประกอบด้วยผู้คนจากหลายอาชีพ ทั้งที่เกษียณแล้วและยังท างานอยู่ ทั้ง
แพทย์ พยาบาล ครู พ่อค้า นักธุรกิจ แม่บ้านรวมตัวกันเป็นคณะนักร้องประสานเสียงผู้สูงวัย   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจเข้าร่วมท ากิจกรรมมูลนิธิโลกสีฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  วิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณบุญชู  มั่งคั่ง 

วัตถุประสงค์                  NET 4 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าวิทยาลัยชุมชน 
เนื้อหาโดยสรุป 
  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วด าเนินการตั้งแต่ปี 2545 เปิดสอน 7 สาขา คือ การปกครอง
ท้องถิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การจัดการ การบัญชี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ
สาขาการค้าชายแดน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ขาดโอกาส ผู้พลาดโอกาส ร้างการศึกษามานานมาก โดย
ความแตกต่างของนักศึกษาท่ีมาเรียนที่นี้มีมากท้ังด้านอายุ ความรู้พ้ืนฐาน ดังนั้นการเรียนการสอนจึง
ต้องใช้รูปแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายในการปรับกระบวนการเรียนรู้ จะมีวิชาเตรียมความพร้อม
หรือปรับพื้นฐานความรู้ด้วย ในด้านวิชาการจะได้รับความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ      
ส าค่าลงทะเบียนหนึ่งภาคการศึกษาไม่เกิน 700 บาท ตลอดหลักสูตรลงทะเบียนไม่ถึง 5,000 บาท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการศึกษาwfh 
 



 
185 

 

กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ศูนย์ฝึกอาชีพอักแนส 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (2/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงศูนย์ฝึกอาชีพที่ช่วยเหลือประชาชนโดยยึดหลักความดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ศูนย์ฝึกอาชีพอักแนสตั้งอยู่ที่โบสถ์นักบุญอักแนส มีกิจกรรมช่วยหลือสังคม โดยการจัดอบรม
ให้กับประชาชนในจังหวัดกระบี่ เริ่มจากความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ 
ศูนย์นี้มีกิจกรรมพิเศษเป็นหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถออกไปเป็น operator ใน อบต.
ในจังหวัดกระบี่ หรือโรงแรม โดยเน้นผู้พิการทางด้านความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขน ขา 
หรืออัมพาต โดยต้องจบ ป.6 ถึง ม.3  มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดอบรมเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็น operator สามารถจดบันทึกการประชุม โดยศูนย์ฝึกอาชีพ
แห่งนี้ ได้งบประมาณมาจากองค์กรคาลิตัส อินเตอร์เนชั่นแนลลิสต์ จากกรุงโรมอิตาลี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านใช้แนวคิดทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  รอยยิ้มในโรงเรียนแห่งความสุข 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.วิวัฒน์  พิทักษ์สุจรรยา 

วัตถุประสงค์                  NET 4 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรงเรียนบ้านน้ าลัด  มีนักเรียนประมาณ 200 กว่าคน  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขาจากหลาย
เผ่า มีฐานะยากจน จึงเกิดปัญหาแตกต่างกันไป ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย น าทีมงานด้านสุขภาพจิตโครงการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในเรื่องต่างๆ  ทางโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความสุข โดยครูจะต้องเป็นผู้เติมเต็มเป็นทั้ง พ่อ แม่ และพ่ีที่คอย
ให้ค าปรึกษาแก่เด็กๆ เนื่องจากเด็กต้องออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุยังน้อย อีกท้ังมีอาสาสมัครจาก
มูลนิธิกระจกเงามาคอยช่วยเหลือทั้งด้านให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก เรื่องการค้ามนุษย์ และให้ความรู้เรื่อง
ภาษาต่างประเทศ สิ่งส าคัญ คือ เรื่องงบประมาณ ซึ่งจ าเป็นต้องขอบริจาคจากผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส 
 



 
186 

 

กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  เรียนรู้เรื่องบ้านเรา 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ผ.ศ.สุวรรณ  เกรียงไกร 

วัตถุประสงค์                  NET 5 (2/5) – 54

 เพ่ืให้ทราบถึงวิธีการเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือเก็บข้อมูลในอดีต 
เนื้อหาโดยสรุป 

โครงการเรียนรู้บ้านเราจากเรื่องเล่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธรได้มีโครงการร่วมกับพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านวัดไหล่หิน จังหวัดล าปาง ได้มีการดึงทรัพยากร ครู นักเรียนมาร่วมมือกันสร้างสิ่งต่างๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ผู้ที่มาดูหรือมาใช้ประโยชน์ โดยเชิญครู 
นักเรียนมาพูดคุย เรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เรื่องอาหารการกินของท้องถิ่น ถ้อยค าท่ีใช้กันมาแต่
โบราณ เป็นค าติดปากบางค าอุทานและยังใช้กันอยู่ซึ่งที่อ่ืนไม่มี โดยให้เด็กท่ีสนใจเตรียมความรู้ทาง
คติชนวิทยารวบรวมข้อมูลที่ง่าย เหมาะกับเด็ก เริ่มจากให้ไปคุยกับผู้เฒ่า ผู้แก่ ปู่ย่าตายาย สิ่งเหล่านี้
จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นว่าบ้านเรา ยังคงมีสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าแนวคิดนี้ไปใช้เพ่ือเรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนที่ตนเองอาศัยได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ไคเซ็น 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณแสงระวี  แซ่เฮ้า 

วัตถุประสงค์                  NET 9 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดของไคเซ็น 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ไคเซ็น แปลว่า การปรับปรุง เป็นกิจกรรมการบริหารงานเชิงคุณภาพมีรากฐานก าเนิดมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมไคเซ็น คือ การให้ความสนใจต่อการด าเนินงาน คุณลักษณะของกิจกรรม
ไคเซ็นจะมีรูปแบบดังนี้ 1. มุ่งด าเนินการในช่วงระยะเวลาอันสั้น 2. มุ่งการท างานเป็นทีม 3. การมุ่ง
จุดเน้น 4. มุ่งเน้นการปฏิบัติการ 5. สามารถทวนสอบด้วยมาตรวัด 6. การด าเนินซ้ า  โดยมีหลักการ 
7 ขั้นตอน คือ 1. ค้นหาปัญหาและก าหนดหัวข้อแก้ไข   2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหา  
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ 4. ก าหนดวิธีการแก้ไข  5. ใครเป็นคนท าและท าอย่างไร  6. ลงมือด าเนินการ  
7. ตรวจดูผลลัพธ์ ผลกระทบต่าง ๆ และมีการน าข้อแก้ไขมาก าหนดมาตรฐานการท างาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายหลักการ วิธีการที่น าไคเซ็นไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดคุณภาพของงานได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  นโยบายการศึกษาของภาครัฐ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์                  NET 8 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายการศึกษาของภาครัฐ 
เนื้อหาโดยสรุป 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมีอยู่ 8 ประการคือ 1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ปฏิรูป
โครงสร้าง การบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมายต่างๆ 2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการศึกษา 3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง 4. จัดให้
ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาฟรี 15 ปี ตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนด 5. ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 6. ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สร้างสรรค์ความรู้ 8. เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการทุกระดับการศึกษา  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องนโยบายการศึกษาของภาครัฐได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ห้องไพศาล ชีวะศิริ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.สุวิมล  อุดมพิริยะศักดิ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 6 (4/5) – 54

 เพ่ือทราบถึงรูปแบบและความเป็นมาของห้องไพศาล ชีวะศิริ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ห้องไพศาล ชีวะศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนจากประธานกรรมการ
บริษัทกลุ่มพูนเพ่ิมไพศาล จ ากัด  สร้างห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ถือ
เป็นหน้าต่างแห่งการเรียนรู้  มีลักษณะการให้บริการเป็นห้องออกก าลังกายภายในร่ม แบ่งเป็น  3  
ส่วน  คือ ห้องยิมนาสติกท่ีเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายของเด็ก ห้องทอยไลเบอรี่ คือ ส่วนที่มีของ
เล่นที่พ่อแมม่ีส่วนร่วมในการเล่นด้วย และห้องส าหรับแพทย์เฉพาะทาง โดยการให้บริการจะมี
แผนการศึกษาเฉพาะตามช่วงอายุของเด็ก เช่น เด็กเล็กแรกเกิดถึง 4 ปี จะเป็นแผนให้บริการเฉพาะ
ครอบครัว เมื่อเด็กเข้าสู่วัยอนุบาลแล้ว จึงเป็นแผนการจัดการศึกษารายบุคคล เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและรูปแบบของห้องไพศาล ชีวะศิริได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  งานสารบรรณที่ดีท าได้อย่างไร 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทันดร  ธนะกุลบริภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 3 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบหลักการของงานสารบรรณ 
เนื้อหาโดยสรุป 
           งานสารบรรณ เป็นขั้นตอนของงานหนังสือราชการเริ่มตั้งแต่การผลิตการจัดท า พิจารณา         
คิด ร่าง เขียน ตรวจร่าง พิมพ์ ทาน ท าส าเนา น าเสนอ น าส่ง รวมถึงการท าลายเอกสารเมื่อครบอายุ 
โดยหลักการบรรณงานสารบรรณที่ดีนั้น มีหลายประการ คือ  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการทางด้านเอกสาร  2. การสื่อสารในส านักงานและขององค์การ  3. ระบบการ
ผลิตเอกสารต่าง ๆ ต้องมีการก าหนดอายุไว้บนเอกสารด้วยว่าเรื่องนี้ปฏิบัติเสร็จแล้วเก็บ 1 ปี แล้วก็
รอท าลาย  เรื่องการเงินเก็บ  10  ปี  4. เอกสารที่เก็บไว้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอย่างรวดเร็ว สะดวกและ
ทันต่อสถานการณ์  5. ระเบียบของราชการไทยให้ทุกหน่วยงานควรมีการท า 5  ส   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าไปปฏิบัติในหน่วยงานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีแพทย์ทางเลือก 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์                  NET 2 (1/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของโครงการ 
เนื้อหาโดยสรุป 
          การแพทย์ทางเลือกด้วยวิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของจีน สามารถ
บรรเทาโรคภัยโดยใช้หลักพลังไหลเวียน เพ่ือการปรับความสมดุลของระบบต่างๆ ทั้งระบบขับถ่าย 
สมอง ประสาท  ฮอร์โมน  ไขสันหลังและการเคลื่อนไหว  เป็นการสร้างภูมิต้านทานของโรคให้กับ
ร่างกาย  ซึ่งโครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีแพทย์ทางเลือก มีลักษณะเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยให้เด็ก
มัธยมระดับ  ม.1 - ม.3 โรงเรยีนละประมาณ 10 คน  มาเข้ารับการอบรม มีการฝึกปฏิบัติวิธีการนวด
กดจุด โดยในเบื้องต้นจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารและหลักพลัง 5 ธาตุก่อน ส าหรับประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ สามารถน าความรู้ไปดูแลสุขภาพของครอบครัว หรือชุมชนได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายลักษณะและประโยชน์ของโครงการได้ 
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กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 12 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  วัดแก้วโกรวาราม 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
พระปัญญาวุธธรรมคณี และ

คุณชวน ภูเก้าล้วน 
วัตถุประสงค์                  NET 7 (5/6) – 54

 เพ่ือทราบความเป็นมาของวัดแก้วโกรวาราม 
เนื้อหาโดยสรุป 
  วัดแก้วโกรวารามตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาและศูนย์กลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 จนถึงปัจจุบัน  โดยได้ยก
ฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์มายุ
ครบ 6 รอบ  ซึ่งภายในวัดมีพระอุโบสถหลังเก่า ที่สร้างจากไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2467  ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
ส าหรับโบสถ์ใหม่เริ่มสร้างเมื่อปี 2547 ชั้นล่างมีพ้ืนที่การใช้งานประมาณ 1,400 ตารางเมตร เป็นห้อง
ประชุมเพ่ือรองรับโครงการของวัด คือศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ส าหรับผู้ใหญ่ และต้องการให้เป็น
ส านักปฏิบัติธรรม มีการจัดตั้งโครงการป่าไม้ธรรมชาติ โดยอนุรักษ์ไว้เป็นปอดของคนเมืองกระบี่ด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดแก้วโกรวาราม 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  วัดนักบุญอักเนส 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม 

วัตถุประสงค์                  NET 8 (5/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา และกิจกรรมของวัดนักบุญอักเนส 
เนื้อหาโดยสรุป 
  อักเนสเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ในสมัยคริสศตวรรษท่ี 1-2 เป็นคาทอลิคจึงถูกจับเพราะไป
นับถือพระเป็นเจ้า แต่อักเนสยอมตายเพ่ือยืนยันถึงพระเจ้า ดังนั้นอักเนสจึงกลายเป็นฮีโร่ของชาวกรุง
โรมในยุคนั้นที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเอง จึงใช้ชื่ออักเนสเป็นองค์ประมุขประธานของโบสถ์แห่งนี้ 
โดยโบสถ์อักเนสได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมภาคใต้มาประยุกต์ใช้ โดยสร้างเป็นทรงเรือนไทยมุสลิม
และน าศิลปวัฒนธรรมภาคใต้มาประยุกต์ใช้ในโบสถ์อย่างมากมาย เช่น น าหนังตะลุงมาเป็นแบบวาดภาพ
พระเยซูที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน เป็นต้น อีกทั้งที่วัดยังมีการจัดค่ายอบรมจริยธรรมส าหรับเด็กอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายประวัติความเป็นมา และกิจกรรมให้บริการชุมชนของวัดนักบุญอักเนสได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  พุทธะศิลปะ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
พระเมธา 

วัตถุประสงค์                  NET 2 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงประวัติการสร้าง และความงดงามของวัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
เนื้อหาโดยสรุป 
           วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2539-2540 โดยพระคณาจารย์จีน 
พระธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองศิริราชสมบัติครบ 
50 ปี และแสดงความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์ไทยที่คณะสงฆ์จีนได้เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 
จึงได้มีการออกแบบให้เป็นไปตามแบบวัดหลวงของเมืองจีน มีความสวยงามสง่าแบบศิลปะจีนโบราณ 
โดยในลานกว้างของวัดจะมีรูปปั้น 18 อรหันต์ ภายในอุโบสถมีพระพุทธเจ้า 3 องค์ซึ่งจ าลองมาจาก
พระประธานในพระอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ ด้านหลังพระอุโบสถมีอาคารสูง 4 ชั้น ภายในอาคารมีสถานที่
ต่างๆ เช่น มีวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม พันมือ พันตา เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมา และประวัติของวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.อุดม  สมพร 

วัตถุประสงค์                  NET 5 (4/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จิปาถะภัณฑ์บ้านคูบัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
  จิปาถะภัณฑ์บ้านคูบัว  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรี  เป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของชุมชน โดยต้องการที่จะเชิดชูเกียรติคุณของบรรพชนไทย-ญวนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่
รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป โดยบริเวณใกล้เคียงมีโบราณสถานองค์ใหญ่สมัยทวารวดีที่มีอายุประมาณ 2,400 
ปี ซึ่งกรมศิลปากรได้ไปขุดตกแต่งและขึ้นทะเบียนไว้ในระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2506  ส าหรับภายในตัว
อาคารมีศิลปะมากมาย เช่น ศิลปะปูนปั้น ดินเผารูปบุคคล รูปภาพ มีห้องที่แสดงภูมิปัญญาของคนไทย
โยนกเชียงแสน ห้องแสดงความเป็นอยู่โดยใช้หุ่นขี้ขึ้งเป็นสื่อในการแสดง ห้องที่น าเสนอวัฒนธรรมของ
การท านา ภูมิปัญญาการทอผ้า และมีการจัดแสดงเงิน เหรียญ เครื่องมือ เครื่องใช้สมัยโบราณ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่จิปาถะภัณฑ์บ้านคูบัวเพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  พิพิธภัณฑ์บัว 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร 

วัตถุประสงค์                  NET 7 (4/6) – 54

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บัว และพันธุ์ของบัว 
เนื้อหาโดยสรุป 
  พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งเมื่อปี 2543  เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีพันธุ์บัวประมาณ 170  
สายพันธุ์ในพ้ืนที่ด าเนินการประมาณ 18 ไร่ด าเนินการใน 7 กิจกรรม คือ การเก็บรวบรวมสายพันธ์บัว
การปลูกรักษาพันธ์ไม่ให้สูญพันธุ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากบัว การจัดท าศูนย์ข้อมูลเรื่องบัว 
การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พันธุ์บัว การวางแผนพัฒนาสายพันธุ์ และการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช โดยในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ คือบัวจงกลณี เป็นบัวไทยแท้แต่โบราณเป็นบัวที่มีแห่งเดียว
ในโลก และมีความพิเศษ เป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบ หากสนใจสามารถเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจศึกษาเรื่องบัว มีสถานที่ท่ีจะศึกษา และท าให้รู้จักพันธ์บัว 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  หลักเมืองกระบี่ หลักมงคลชัยแห่งอันดามัน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบถึงประวัติของจังหวัดกระบี่ การสร้างศาลหลังเมือง และความเชื่อ 
เนื้อหาโดยสรุป 

การสร้างหลักเมืองกระบี่ ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2534 และเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2535  โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปิดศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 29 กันยายน  
2535 หลังจากนั้นไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง จนกระท่ังปี พ.ศ. 2542 จังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้
เทศบาลเข้าไปดูแล พบว่าสภาพของศาลหลักเมืองทรุดโทรมมาก จนในปี พ.ศ. 2549 ได้ประสานกับ 
ดร.ภิญโญ  สวุรรณคีรี ให้เป็นผู้ออกแบบบูรณะศาลหลักเมืองให้สวยงามน่าเคารพ น่ากราบไหว้บูชา  
ซึ่งการบูรณะศาลหลักเมืองตรงตามเป้าหมาย คือทุกคนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา และได้ปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบศาลหลักเมืองให้สวยงาม ให้สมกับที่กระบี่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายประวัติความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ ความศรัทธาของศาลหลักเมืองได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  กระบี่ คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (5/5) – 54

 เพ่ือน าเสนอลักษณะทั่วไปของจังหวัดกระบี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,400 ตารางกิโลเมตร มีเกาะ
แก่งมากมายถึง 145 เกาะ หาดทรายชายทะเลมีความยาว 160 กิโลเมตร ป่าไม้สวยงามมาก ป่าชาย
เลนมีเกือบ 2 แสนไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ น้ าทะเลใสสะอาด มีปะการังสมบูรณ์ สัตว์น้ ามีมากมาย และ
ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา มีความเข้มแข็งของชุมชนมีมากข้ึน มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนา
เด็ก เยาวชนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย โดยโรงเรียนถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็ก
ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการให้ความรู้เรื่องของ
การผลิตสินค้า OTOP และกระบี่เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาด้านมลพิษ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอายุยืน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวจังหวัดกระบี่เพิ่มมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วัฒนธรรมกับการอยู่อาศัยของชุมชน 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
อ.กิตติพงษ์  เทพจิตรา   

วัตถุประสงค์                 NET 12 (4/5) – 54

 เพ่ือทราบวิวัฒนาการของการสร้างที่อยู่อาศัยของคนในภาคใต้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัฒนธรรมมี 2 อย่างคือ วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ และไม่ใช่วัตถุ รูปแบบของการอยู่อาศัยถือเป็น
วิถีชีวิตที่เป็นวัฒนธรรม โดยความแตกต่างของวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้จะมีวัฒนธรรมทั้งของ
มุสลิมและพุทธ ซึ่งที่อยู่อาศัยของมุสลิมจะมีลักษณะเด่นของหลังคา คือ หลังคาแบบจั่ว หลังคาแบบ
ปั้นหยา หลังคาแบบมนิลา ซึ่งได้อิทธิพลมากจากสภาพภูมิอากาศชื้นถึงชื้นมากของภาคใต้ ส าหรับไทย
พุทธจะมีลักษณะของเรือนเครื่องผูกเหมือนในภาคกลาง  แค่ชาวใต้เรียกว่าหน า และพัฒนาเป็นเรือน
เครื่องสับ ต่อมาพัฒนาเป็นการก่ออิฐ แต่ชาวใต้ไม่ต้องการยกใต้ถุนสูง เพ่ือให้สะดวกต่อการท ามาหา
กิน แต่หากที่ใดอยู่ติดแม่น้ าจะนกสูง เพ่ือหนีน้ าและป้องกันสัตว์ร้าย แต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมเหล่านี้
เลือนหายไปมาก เนื่องจากมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการดัดแปลงบ้านให้เป็นโฮมสเตย์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทราบถึงวิวัฒนาการของการอยู่อาศัยของประชาชนในภาคใต้  
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  ประเพณีกินเจ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณอุดมศรี  ทรัพย์อนันต์ 

วัตถุประสงค์                  NET 2 (3/5) – 54

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและประโยชน์ของการกินเจ 
เนื้อหาโดยสรุป 
          การกินเจตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมส าคัญ 2 ประการ คือ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียน
ตนเองและด ารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อีกทั้งเป็นการกินเพ่ือสุขภาพ ร่างกายสามารถ
ขับถ่ายของเสียออกได้หมดท าให้ไม่มีสารพิษตกค้างอยู่ภายใน สารอาหารที่มีคุณค่าในพืชผักและผลไม้
จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยเป็นปกติ ด้านชีวิตและจิตใจ บังเกิดเมตตาจิต เกิดความสงบ สุขุม  
เยือกเย็น อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่โมโหง่าย ท าให้มีสติมั่นคง มีสมาธิแน่วแน่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เมื่อกินเจต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน  สิ่งไม่ดีหรือความรู้สึกขุ่นมัว
มืดมนจะหมดไป ความสดใสจะปรากฏขึ้นในจิตใจ  ถ่ายทอดออกไปสู่ใบหน้าให้มีความสะอาดสดใส   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายถึงความเป็นมาและประโยชน์ของการกินเจได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  อุทยานแห่งชาติโบกขรณี 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธนากร  จรูญรัชฎ์ 

วัตถุประสงค์                  NET 6 (5/5) – 54

 เพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ธารโบกขรณี เป็นชื่อน้ าตกท่ีเป็นที่ตั้งของอุทยาน ความหมายว่าน้ าไหลออกจากม่านผาที่โบก
ด้วยภูเขาหิน ซึ่งบริเวณนั้นเป็นภูเขาหินปูน ในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสจังหวัดกระบี่ จุดตรงน้ าตกธารโบกเป็นที่รับเสด็จของ
ท่านทั้ง 2 พระองค์ ต่อมามีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขึ้น ในปี พ.ศ. 
2541 มีพ้ืนที่ประมาณ 65,000 ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายประเภท ทั้งน้ าตก ภาพเขียนก่อน
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ เกาะห้อง ถ้ ารอดกับถ้ าผีหัวโต ส าหรับหลักการ
บริหารเบื้องต้น เป็นเรื่องของการจัดโซน เรื่องความสะอาด และเรื่องการให้บริการกับนักท่องเที่ยว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติโบกขรณี 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าบางขามเมืองลพบุรี 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
ปลัดศักดิพงศ์  ธรรมอาชวกุล 

วัตถุประสงค์                  NET 7 (6/6) – 54

 เพ่ือทราบแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าบางขามเมืองลพบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ลุ่มน้ าบางขามในเขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สถาปัตยกรรมโบราณสถาน มีแหล่งท่องเที่ยงต่างๆ มากมาย เช่น เทือกเขาสมอคอน เป็นเทือกเขา
หินปูนกลางทุ่งนา วัดไหล่ตั้งอยู่บริเวณเขาสมอคอน สวนกล้วยไม้จะมีการเพาะกล้วยไม้ส่งขาย
ต่างประเทศ มีกลุ่มทอผ้าของอ าเภอบ้านหมี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการลุ่มน้ าบางขาม 
มีการปลูกต้นไม้ริมแม่น้ าบางขามโดยเฉพาะด้านต้นล าพูประมาณ 3,000 ต้น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมา
ชมหิ้งห้อยได้ในอนาคต นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ชาวบ้านมาท าโฮมสเตย์น าชีวิตวิถีชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และมีโครงการพัฒนาการท านาโดยใช้เกษตรอินทรีย์ใช้ควายมาท านา และด านาอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปท่องเที่ยวที่ลุ่มน้ าบางขามเมืองลพบุรี 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 

พ.ศ. 
2554 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสมศักดิ์  กิตติธรกุล 

วัตถุประสงค์                  NET 7 (2/6) – 54

 เพ่ือให้ทราบแนวทาง กลยุทธ์ การบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม  มีวัฒนธรรม มีความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะภาคใต้ มี
แหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวที่ดีเพ่ือให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความประทับใจ  โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพติดอันดับต้นๆ ของโลก เช่น 
เกาะพีพี อ่าวพระนาง เกาะลันตา เป็นต้น ส าหรับการด าเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นในการ
หาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แต่ในการ
ด าเนินงานอาจมีปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบาย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายกลยุทธ์การบริหารงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดกระบี่ได้ 
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จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2554 พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความท้ัง 4 ด้าน มีความแตกต่างกัน เช่น 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 22 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นทางกาย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต งานวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ออกก าลังกายตอนไหนดี โรคภัยต่างๆ โรคไต โรคมะเร็ง  
โรคนอนกรน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประโยชน์ของพืชผัก บัวบก กระชาย ชาเขียว แก่นตะวัน  
การกดจุดเท้าได้อะไร  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 9 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้าน
เทคโนโลยี เกี่ยวกับเทคโนโลยี เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกมะนาวบนต้นมะขวิด  นวัตกรรมการเพาะ
เห็ดฟาง นวัตกรรมรักษาโรคนอนกรน นวัตกรรมรักษาโรคสมอง โปรแกรม powerpoint                       
ในคอมพิวเตอร์  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 18 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านบริหารงาน
เกี่ยวกับ ยอดผู้น ายุคใหม่ สูตรส าเร็จของการบริหารงานบริการ  ภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการตลาดเพ่ือ
สังคม การบริหารงานในองค์กรมูลนิธิโลกสีฟ้า วิทยาลัยชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพอักเนส นโยบายการศึกษา
ของภาครัฐ ห้องไพศาล ชีวะศิริ ระรบบไคเซ็น    ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 
12 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา เน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ โบราณสถานวัดแก้วโกรวาราม พุทธศิลปะ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ บ้านคูบัว หลักเมืองกระบี่ ประเพณีกินเจ 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2554 ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เน้นประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ส าหรับด้านบริหารงาน/บริหารคน ควรเน้น
ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน และบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นประเด็นเนื้อหาทางด้าน
สติปัญญา เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน  
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2555  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    22  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     8  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน   12  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  18  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  60 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 22 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โรคบวมน้ าเหลือง  

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
นพ.ดร.วิชัย  เอกทักษิณ 

วัตถุประสงค์         NET 3 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นของอาการโรคบวมน้ าเหลืองได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคบวมน้ าเหลืองมีหลายสาเหตุ เช่น บวมน้ าเหลืองที่เท้า เกิดจากพยาธิเส้นไหม ซึ่งมียุงเป็น
พาหะ หรืออาการบวมน้ าเหลืองจากการผ่าตัดมะเร็ง มีลักษณะที่แพทย์ต้องเลาะหลอดน้ าเหลืองทิ้ง 
เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อมะเร็ง เป็นต้น โดยแพทย์ได้แบ่งระยะเวลาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะศูนย์ 
หลังผ่าตัดมะเร็งใหม่ๆ ระยะหนึ่ง แสดงอาการบวมเป็นครั้งคราวแล้วยุบตามธรรมชาติ ระยะสอง จะ
บวมตลอดเวลา ระยะสามบวมแบบเฟอะฟะ ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงมีน้ าเหลืองไหลเยิ้ม ส าหรับ
การดูแลในเบื้องต้น คือ อย่ากินของแสลง ระวังเรื่องอาหารรสเค็ม บางคนที่มีอาการบวมน้ าเหลือง
เฉียบพลันจะมีอาการร้อน ให้ใช้น้ าแข็ง หรือเจลเย็นนาบตรงส่วนที่ร้อน เพื่อลดอาการบวม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่มีอาการของโรคบวมน้ าเหลืองสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   โรคอัลไซเมอร์ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พญ.อรพิชญา  ไกรสุทธิ 

วัตถุประสงค์                NET 11 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบลักษณะอาการ ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคประเภทหนึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุ มีลักษณะอาการหลงลืม อาจมีอาการลืม
แบบกู่ไม่กลับ จ าไม่ได้เลย หรือการสูญเสียความสามารถเดิมที่เคยท าได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคมี
มากมาย เช่น อาจเกิดได้จากโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน ผู้ป่วยโรคพากินสัน โดยปัจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง คือ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งการลดความเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค
หลอดเลือดในสมอง มีหลายประการ เช่น การดูแลเรื่องอาหาร การลดความเครียด ควรออกก าลังกาย
แบบใช้ออกซิเจน ด้วยการเต้นแอโรบิค หรือการออกก าลังกายโดยวิธีการฝึกคิด ฝึกจ า เช่น อักษรไขว้ 
หรือแม้แต่การสวดมนต์ก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค และดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในเบื้องต้นได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มะเร็งปากมดลูกที่รักษาได้ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พญ.สุทธิดา  อินทรบุหลั่น 

วัตถุประสงค์         NET 5 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบสาเหตุและวิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มะเร็งปากมดลูกพบได้เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า HPV  
ไวรัส ซึ่งมีหลายสายพันธ์ ส าหรับการกรองโรคมะเร็งปากมดลูก คือ กรองแบบหาเชื้อไวรัสที่เก็บจาก
บริเวณปากมดลูก และหากเซลล์เยื่อบุปากมดลูกมีความผิดปกติจะตรวจเจอด้วยการท าแป๊ปเมียร์ 
ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ โดยมีการน าวัคซีนมาผสมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จากนั้น
น ามาฉีดเพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะฉีดท้ังหมด 3 เข็ม เข็มแรกนับเป็นศูนย์ เข็มที่สองห่างจากเข็มแรก
ประมาณ 1-2 เดือน เข็มที่สาม 6 เดือนหลังจากฉีดเข็มแรก ซึ่งจะฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อแขน ทุกคน
สามารถฉีดได้ แต่จะได้ผลดีส าหรับผู้ที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ และสามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายสาเหตุและทางเลือกการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านโรค 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านทานโรค 
เนื้อหาโดยสรุป 
  อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลที่ไม่เสถียรและไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีผลต่อการท าลายโมเลกุล
อ่ืนๆ จึงเป็นสารพิษต่อเซลล์ร่างกาย ส าหรับสารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้
อนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ ซึ่งมีงานวิจัย
มากมายที่บ่งชี้ว่า สารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังท่ี
สัมพันธ์กับอาหาร เช่น มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น และช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ 
ส าหรับแหล่งอาหารส าคัญที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ คือ อาหารที่มีวิตามินซี วิตามินอี ซีลีเนียม วิตามิน
เอ แคโรทีนอยด์ แต่ความต้องการสารต้านอนุมูลอิสระของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ เช่น ช่วงอายุ หรือสุขภาพของแต่ละคน เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเหมาสม 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ภัยควรรู้ เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 

วัตถุประสงค์         NET 2 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงอาการ สาเหตุ และวิธีการบรรเทาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หัวใจเป็นอวัยวะที่ท างานตลอด 24 ช.ม. อัตราการเต้นของหัวใจโดยปกติจะอยู่ที่ 60-100 
ครั้งต่อนาที หากเต้นผิดไปจากนี้ อาจเกิดอาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวัดได้ ซึ่งมีอาการ 2 ลักษณะ 
คือ หัวใจเต้นช้าผิดปกติ จะมีอาการมึนงง ใจหวิว ความดันโลหิตต่ า หากเต้นเร็วผิดปกติ มีอาการ
เหนื่อยง่าย หากมีอาการหนักจะเจ็บหน้าอก หน้ามืด หัวใจวาย และเสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้ ส าหรับ
สาเหตุของโรคมี 4 ประการคือ กรรมพันธุ์ การเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้าหัวใจ เกิดจากโรคบางชนิด 
และการได้รับยาหรือสารเสพติดบางชนิด โดยการบรรเทาอาการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นสามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น การผ่อนคลายความเครียด งดเครื่องดื่มคาเฟอีน พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสังเกตอาการของตนเองได้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคงศักดิ์  นิมมารนรดี 

วัตถุประสงค์         NET 7 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบเรื่องความเชื่อของคนไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความเชื่อเป็นความรู้สึก ยึดมั่นถือมั่น เป็นศรัทธาของมนุษย์ในสิ่งต่างๆ โดยแบ่งออกได้หลาย
รูปแบบ ทั้ง ความเชื่อตามคติศาสนา ความเชื่อตามประเพณีท่ีสืบต่อกันมา เช่น ความเชื่อของชาวใต้
เกี่ยวกับไสยศาสตร์ ซึ่งไสยศาสตร์มีหลายชนิด เช่น เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง เป็นต้น อีกท้ัง
มีเรื่องการสัก เป็นรูปต่างๆ โดยการสักท าเพ่ือเมตตามหานิยม เกิดลาภผล หรือแคล้วคลาด บางครั้ง
เพ่ือความสวยงาม หรือเครื่องรางของขลัง มีทั้งลูกประค า ตระกรุด และเครื่องรางของคลังอีกประเภท
คือการท าคุณ เป็นการกระท าด้วยเวทมนต์ ซึ่งมักเป็นการท าด้านให้โทษ เป็นต้น แต่ความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันส่วนมากเป็นความเชื่อในสิ่งที่ดี แต่ความเชื่อโดยไม่มีเหตุผลรองรับ  อาจ
ท าให้เกิดความงมงายกับสิ่งนั้นๆ จึงควรเลือกเชื่อในสิ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์มากกว่าเชื่อแบบงมงาย 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีวิจารณญาณในการเลือกท่ีจะเชื่อเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การปล่อยเต่า ท าบุญหรือบาป 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ 

วัตถุประสงค์                  NET 10 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบเรื่องการท าบุญด้วยวิธีการปล่อยเต่า 
เนื้อหาโดยสรุป  
 ปัจจุบันเต่าและตะพาบน้ ามีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุส าคัญเกิดจากการท าบุญ
ด้วยการปล่อยเต่า โดยมีความเชื่อว่าการท าบุญด้วยการปล่อยเต่าจะท าให้มีชีวิตยืนยาว  โดยเต่าเป็น
สัตว์เลื้อยคลานมีอยู่ทั้งบนบกและในน้ า โดยสายพันธ์ของเต่าในประเทศไทยมีถึง 17 ชนิด และที่ก าลัง
จะสูญพันธ์ได้แก่ เต่าปูลู เต่าเดือย รวมถึงตะพาบม่านลาย ส าหรับการปล่อยเต่าในสระน้ าที่วัดเป็น
การท าร้ายเต่าทางหนึ่ง เนื่องจากสระน้ าไม่สะอาด ไม่มีแพเพ่ือให้เต่าพักตากแดด ดังนั้นหากเรา
ต้องการปล่อยเต่า ควรสังเกตสถานที่ที่จะปล่อยว่ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของเต่า
หรือไม่ เพ่ือไม่ให้การท าบุญเพ่ือความสบายใจของเรา เป็นการท าให้ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถท าบุญได้อย่างถูกวิธีและไม่ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มือใหม่ไหว้เจ้าควรรู้อะไร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
สารคด ี

วัตถุประสงค์                 NET 11 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการไหว้เจ้า 
เนื้อหาโดยสรุป  
 เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลส าคัญท่ีสุดของคนจีน  ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือปฏิบัติอยู่ 3 
วัน คือ วันจ่าย วันไหว้ และวันปีใหม่ โดยวันไหว้ ตอนเช้ามืดเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เครื่องไหว้ คือ 
เนื้อสัตว์ เหล้า น้ าชา กระดาษเงิน กระดาษทอง ตอนสายจะไหว้บรรพบุรุษท่ีล่วงลับ เครื่องไหว้
ประกอบด้วยซาแซ อาหารคาวหวาน เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสื้อผ้า เพ่ืออุทิศให้ผู้ล่วงลับ 
จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนอ่ังเปากัน ตอนบ่ายเป็นการไหว้ผี พ่ีน้องผู้ล่วงลับ เครื่องไหว้เป็นพวกขนมเข่ง 
ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ าตาล กระดาษเงิน กระดาษทอง และมีการจุดประทัดเพ่ือไล่สิ่งชั่วร้าย ส าหรับ
วัดปีใหม่ หรือวันเที่ยว เป็นการไปไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการไหว้เจ้าได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   “ปลูก” และ “ปลุก” จริยธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 
    สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพิทักษ์สิน  สิวรุจน ์

วัตถุประสงค์         NET 7 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเชิงระบบ หากเกิดปัญหาที่จุดหนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบไปจุด
อ่ืนๆ ด้วย สภาวะโรคร้อน ส่งผลให้น้ าแข็งขั้วโลกละลาย หากน้ าแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ละลายหมด
จะส่งผลให้ระดับน้ าทะเลทั่วโลกสูงขึ้น 7 เมตร จึงจ าเป็นต้อง ปลูก และ ปลุกคุณธรรมจริยธรรมขึ้นใน
สังคม โดย ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้กล่าวว่า การ “ปลูก” ใช้ส าหรับเด็ก ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การ “ปลุก”ใช้ส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งอาจละเลยเรื่องจริยธรรม โดยศีลที่ควรระลึกไว้ คือ หลักศีล
ห้า ซึ่งมิได้หมายถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนด้วย และ
หากมีหิริโอตับปะ เป็นการเตือนสติและระลึกได้ถึงปัญหาที่ตามมาจากการท าลายธรรมชาติ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   พัฒนาความคิดพิชิตงาน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความคิดเพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การพัฒนาความคิดจะต้องท าการปรับปรุงความคิดของตนเองก่อนจึงท าการปรับปรุงงาน  
ซึ่งต้องพัฒนาเป็นการท างานแบบเชิงรุก และเทคนิคในการปรับปรุงงานให้ประสบความส าเร็จนั้นมี
ด้วยกันหลายวิธี เช่น ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในการท างานออกไป จากนั้นรวบรวมข้ันตอนที่เหลือโดย
ค านึงถึงความประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ประหยัดแรงงาน อาจมีการท าเทคโนโลยีมาช่วยใน
การท างานด้วย เป็นต้น ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญในการท างานอีกประการหนึ่ง คือ สมาธิ เพราะจะช่วย
ให้ท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส าหรับการฝึกสมาธิท าได้หลายวิธี เช่น การฝึก
สมาธิด้วยการอ่านหนังสือแบบพยายาม เป็นการอ่านทุกตัวอักษรไม่ใช่อ่านแบบกวาดสายตา เป็นต้น 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการท างานของตนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาความคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
             การท างาน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 9 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาความคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ธรรมชาติได้ก าหนดให้สมองแบ่งเป็น 2 ซีก คือซีกซ้ายด้านการค านวณ การวิเคราะห์ ซีกขวา 
คิดด้านศิลปะ ดนตรี โดยการคิดนั้นควรพัฒนาให้เป็นความคิดนอกกรอบ การคิดแบบสร้างสรรค์ไม่ยึด
ติดกับความคิดเดิมๆ และควรเป็นความคิดที่หลุดพ้นจากเดิมโดยสิ้นเชิง เพื่อให้มีทางเลือกในการ
ท างานและแก้ปัญหาได้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่ เปรียบได้กับหมวก 6 ใบ ในการพัฒนาความคิด โดยแต่
ละสีและความหมายแตกต่างกัน เช่น สีขาว เปรียบเหมือนกระดาษเปล่า ที่พร้อมจะแสวงหาข้อมูล
ใหม่ๆ เป็นต้น การคิดนอกกรอบต้องสลัดความคิดเดิมๆ ออกไป และไม่จ ากัดความคิดไว้กับความเคย
ชินเก่าๆ ต้องรู้จักหาวิธีคิดท่ีเหมาะสม เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ท าความรู้จักกับ “สติปัฏฐาน 4”  

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  โลภะผล 

วัตถุประสงค์         NET 9 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงเรื่องสติปัฎฐาน 4 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเจริญสติปัฏฐาน เป็นธรรมที่ตั้งแห่งสติ เป็นการตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เท่า
ทันตามความเป็นจริง มี 4 อย่าง คือ 1) กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน คือ การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย 
2) เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน คือ การตั้งสติตามดูความรู้สึกสุข ทุกข์  3) จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน 
คือ การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาวะจิต  4) ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน คือ การตั้งสติก าหนด
พิจารณาธรรม ส าหรับธรรมที่ขาดไม่ได้ในการปฏิบัติ คือ อาตาปี (ความเพียร)  สัมปชาโน (ความรู้ตัว)  
สติมา (มีสติ) ส าหรับเอกายนมรรค ถือเป็นข้อปฏิบัติอันประเสริฐที่จะน าผู้ปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์ 
หมดความทุกข์ และบรรลุนิพพาน ซึ่ง ก็คือ สติปัฎฐาน 4 นั่นเอง 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน 4 ได้ในเบื้องต้น 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   พจนานุกรมภาษาชาวบ้าน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระธรรมกิตติวงศ์  ทองดี 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (4/5) - 55

 เพ่ืออธิบายลักษณะของพจนานุกรมภาษาชาวบ้าน 
เนื้อหาโดยสรุป  
 พจนานุกรมชาวบ้านมีเป้าหมายส าคัญ คือต้องการสื่อความหมายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ทันที 
ไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานอย่างชัดเจน คือ 
พจนานุกรมชาวบ้านเป็นภาษาชาวบ้าน ไม่มีศัพท์ทางวิชาการ เป็นการรวบรวมภาษาของชาวบ้านไว้
เป็นหมวดหมู่ อ่านแล้วได้ความรู้ และเข้าใจในความหมายของค านั้น โดยบางค าใช้กันสมัยปู่ย่าตายาย 
หรือเป็นค าพูดในแวดวงต่างๆ เช่น แวดวงกีฬา แวดวงการแพทย์ แวดวงของพระ ทั้งนี้พจนานุกรมไม่
ว่าจะเป็นแบบไหน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นหนังสืออ้างอิง แต่ก็ถือว่าเป็นหนังสือท่ีดีที่สุด เพราะเป็นที่
รวบรวมของสรรพวิทยาการ และมีผู้มีส่วนร่วมล้วนแต่เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจลักษณะของพจนานุกรมภาษาชาวบ้าน 
 



 
203 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมการใช้ภาษา การใช้ภาษาสุภาพไม่สุภาพ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนิชาพร  ยอดมณี 

วัตถุประสงค์         NET 2 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบการใช้ภาษาสุภาพและไม่สุภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัฒนธรรมกับภาษาอาจมีความสัมพันธ์กันหลายลักษณะ โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติมีความ
แตกต่างกันไป ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แสดงออกทางภาษาหลายประการ เช่น วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ค าสุภาพ ไม่สุภาพ โดยปัจจุบันคนไทยค านึงถึงเรื่องนี้น้อยลง อาจเกิดจากสภาพสังคมที่มีความเร่งรีบ 
ซึ่งการใช้ภาษาไม่สุภาพนั้นถือเป็นมลพิษทางภาษา จะสามารถพบการใช้ภาษาไม่สุภาพได้ตามสถานที่
สาธารณะต่างๆ หรือแม้แต่การพูดจาในชีวิตประจ าวัน แต่การใช้ภาษาให้สุภาพนั้น บางครั้งเป็นการ
ฟุ่มเฟือย มักใช้ค ามากแต่ให้ความหมายน้อย ก่อนใช้จึงควรค านึงถึงสาระส าคัญและไม่ควรในภาษาท่ี
ผิดธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมไทยด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านทบทวนการใช้ภาษาก่อนที่จะสื่อสารออกไปว่าเป็นมลพิษทางภาษาหรือไม่ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ภิกษุณีธัมมนันทา 

วัตถุประสงค์         NET 4 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของภิกษุณี 
เนื้อหาโดยสรุป  
 วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุอาราม เป็นที่อยู่ของภิกษุณี ไม่ใช้ ด เด็ก สะกด เพราะค าว่า วัดไม่
มีในภาษาบาลี ส าหรับการด าเนินการของวัตรที่ส าคัญ คือ วัตรนี้เป็นวัตรผู้หญิงเป็นภิกษุณีอาราม 
ด าเนินกิจกรรมในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนาให้กับประชาชน เป็นสถานที่ส าหรับการปฏิบัติธรรม 
ส าหรับการจะเป็นภิกษุณีได้นั้นจะต้องมีการสอบ และต้องเป็นสามเณรีมาก่อน แต่การสอบนั้นจะ
เสียเปรียบประเทศศรีลังกา เนื่องจากจะต้องสอบเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ศรีลังกาสามารถเขียนเป็น
ภาษาสิงหล ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติของเขาได้ ปัจจุบันมีภิกษุณีที่บวชในประเทศศรีลังกาและบวชใน
ประเทศไทยแล้วประมาณ 18 รูป ซึ่งหน้าที่ของภิกษุณีนั้นจะต้องสามารถเผยแพร่พุทธศาสนาได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายจุดก าเนิดของภิกษุณีได้ 
 



 
204 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ความสุขที่มาจากชีวิตพอเพียง 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกิตติมา  พงศ์ช้าง 

วัตถุประสงค์         NET 5 (1/5) - 55

 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาความสุขจากชีวิตพอเพียง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาใช้ชีวิตในชนบท เนื่องจากตอนท างาน
ในเมืองชีวิตต้องเร่งรีบตลอดเวลา พอได้มาสัมผัสชีวิตชนบทรู้สึกมีความสุข ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องมี
เจ้านายเยอะ และต้องคิดว่าเพียงพอแล้วกับหน้าที่ต าแหน่ง ลาภยศ ซึ่งในระยะแรกก็รู้สึกล าบาก 
เนื่องจากเคยอยู่ในห้องแอร์ งานแรกที่ท าในชนบทคือ การดูแลเรื่องเพาะกุ้ง จากนั้นเปลี่ยนมาท าสวน 
ต่อมาได้รวมกลุ่มกันเพ่ือเพาะเห็ด ส าหรับการท างานกับชุมชนนั้นจะท างานกันเหมือนครอบครัว การ
ได้พูดคุยกันทุกวันท าให้เกิดการสนิทสนม ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันท าให้อยู่
กันอย่างมีความสุข  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการหาความสุขที่มาจากชีวิตพอเพียง 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   น้ าตาลโตนดจากบางคล้า 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมนัส  กล่อมเกลี้ยง 

วัตถุประสงค์         NET 8 (4/5) - 55

 เพ่ืออธิบายขั้นตอนการท าและคุณสมบัติของน้ าตาลโตนด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตน้ าตาลสดพร้อมดื่มในภาคตะวันออกท่ีท า
จากน้ าตาลโตนด ซึ่งได้รับความนิยมมาก โดยฤดูกาลที่ตาลจะออกดอกออกผล คือ ช่วงเดือน 10-12 
โดยน้ าที่ออกมาจากจะเป็นน้ าใสๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศร้อน น้ าจะมีลักษณะขาว ขุ่น 
หากอากาศเย็น น้ าจะออกมาใสมาก เมื่อได้น้ ามาแล้วจะต้องน ามากรองให้สะอาดก่อนแล้วจึงน าไปต้ม 
หากต้มเป็นน้ าตาลสดจะต้มประมาณ 15-20 นาที หากท าเป็นน้ าตาลก้อนใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
น้ าตาลโตนดเก็บไว้ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่มีความมัน ไม่มีคลอเรสเตอรอล โดยงวงตาลโตนดตัวผู้
เอามาตากแดดต้มเป็นชา ลดน้ าตาลในเลือดได้ และช่วยลดไขมันที่พุงส าหรับคนอ้วนได้อีกด้วย  
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายขั้นตอนการท าและคุณสมบัติของน้ าตาลโตนดได้ 
 



 
205 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท าจากมะพร้าว 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธงชัย  เวยุพงษ์ 

วัตถุประสงค์         NET 7 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของการผลิตภัณฑ์ที่ท าจากมะพร้าว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จากการที่มะพร้าวลูกเล็กๆ ถูกท้ิงเนื่องจากมีราคาต่ า กลุ่มแม่บ้านต าบลบางตลาดจึงน ามา
ทดลองแปรรูปเป็นอุปกรณ์ต่างๆ จ าหน่ายเพื่อเพ่ิมพูนรายได้ โดยต้องใช้มะพร้าวแก่เปลือกแห้งสี
น้ าตาล หากเป็นสีอ่อนก็น ามาย้อมสี การเลือกรูปแบบว่ามะพร้าวลูกไหนจะน ามาท าอะไรนั้นต้องดู
จากลักษณะของลูกมะพร้าว เช่น หากน ามาท าเป็นแจกันต้องใช้มะพร้าวทั้งลูก น ามาตัดแต่งเปลือกให้
เป็นรูปแบบต่างๆ ทั้งดอกไม้ หรือใบไม้ ส าหรับการท าโคมไฟ จะเน้นการใช้มะพร้าวทั้งลูก น ามาแกะ
ลวดลายทั้งเปลือก มีการฉลุกะลา และต้องติดอุปกรณ์เสริมพวกไฟ สายไฟ หลอดข้ัว ราคาขายปลีก
อยู่ที่ประมาณ 250 บาท โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต าบลบางตลาด คือ มีรูปแบบแตกต่างจากที่อ่ืน  
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากมะพร้าวได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
อ.สุนทร  สุนทรธาราวงศ์ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงการจัดตั้งมูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียนและวิธีการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในด้านการอบรมพัฒนาชีวิต 
ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมการกลับเข้าสู่สังคมของบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจ าทุกแห่ง รวมถึง
เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจด้วย โดยมีการท าหนังสือไปยังเรือนจ าต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือไป
ด าเนินการในเรือนจ า โดยมูลนิธิจะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ต้องขังมากมาย เช่น มีการน าดนตรีไป
ฟ้ืนฟูบ าบัดจิตใจ มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา มีการฝึกวิชาชีพ
ตามความจ าเป็น เป็นต้น แต่หากผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะมีศูนย์หอพักท่ี
เรียกว่า บ้านพระพร โดยจะมีการฝึกอาชีพและจัดหางานให้ จนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้  
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายการท างานของมูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียนได้ 
 



 
206 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง  ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ เพชรในสลัม 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  โลภะผล 

วัตถุประสงค์         NET 9 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบประวัติ ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ และสาเหตุความสิ้นสลายของระบบวรรณะในอินเดีย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเทศอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินดูในปัจจุบัน มีระบบวรรณะ แบ่งเป็น 
4 วรรณะ คือ วรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ และศูทร ซึ่งวรรณะจัณฑาล ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม
อินเดีย ถูกรังเกียจ ถูกกล่าวหาว่าเป็นสิ่งอัปมงคล ต้องท างานสกปรก งานหนักๆ ซึ่ง ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ 
เกิดในวรรณะจัณฑาล ชีวิตมีความยากล าบาก จึงพยายามตั้งใจเรียนหนังสือจนได้ทุนไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ถือเป็นจัณฑาลคนแรกที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อกลับมาชดใช้ทุนก็ยังถูก
รังเกียจ ท าให้เขารู้สึกท้อแท้มาก ต่อมาอังกฤษได้ประกาศอิสรภาพให้กับอินเดียและเอ็มเบ็ดก้าร์ได้รับ
การคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 7 คนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดีย เขาจึงใช้โอกาสนี้จัดการกับ
ระบบวรรณะที่ไม่เป็นท าในอินเดียได้อย่างสิ้นซาก 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายประวัติ ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ และทราบเหตุผลของการยกเลิกระบบวรรณะ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง แล็บท้องทุ่ง ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพรประสิทธิ์  ไม้เรียง 

วัตถุประสงค์         NET 2 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบที่มาของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเริ่มจากมหาวิทยาลัยทักษิณที่สงขลา เปิดอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยหลังจากอบรมเสร็จได้มีการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติค่าเครื่องมือและอุปกรณ์จาก สวทช. โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพราะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ ส่วนหนึ่งเพ่ือคืนสู่ป่า อีกส่วนหนึ่งจ าหน่ายเพื่อน าเงินเป็นค่าใช้จ่ายของ
ห้องแล็บ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็น
การสร้างจิตส านึกให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าให้คงอยู่ โดยผู้เข้าอบรมไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ แต่ต้องมีความชอบ มีความรักท่ีจะท า ก็จะสามารถเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาและประโยชน์ของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเสได้ 



 
207 

 

กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   แมลงสัตว์ตัวเล็กๆ ที่มีคุณค่า 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณชิย์ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแมลงทางด้านบวกและลบ 
เนื้อหาโดยสรุป  
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแมลงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยด้านลบมีหลายประการ เช่น 
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ท าให้บ้านเรือนที่เป็นไม้เสียหาย เป็นพาหะน าโรค ส าหรับด้านดี
ของแมลง เช่น ใช้ท าเป็นอาหาร ใช้เป็นวัสดุในการท าเรื่องนุ่งห่ม ช่วยวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้ 
หรือแมลงที่มีลักษณะสวยงาม ก็สามารถเลี้ยงไว้ประดับบ้านได้ เป็นต้น ส าหรับการเพาะเลี้ยงแมลงที่
เหมาะสมนั้น ควรเลี้ยงแมลงที่ไม่เป็นพาหะน าโรค ไม่ท าอันตรายต่อผู้เลี้ยงและผู้อื่น และหากมีการ
เลี้ยงเป็นจ านวนมาก สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าชม เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงความสัมพันธ์ทั้งด้านบวกและด้านลบระหว่างมนุษย์กับแมลง 
 
 

กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.เชง  เลิศมโนรัตน์ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงโครงการวิจัยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรค 
เนื้อหาโดยสรุป 

หลักการท างานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นที่ระบบประสาทหรือ
กล้ามเนื้อ ท าให้กล้ามเนื้อขยับท างานได้ แต่จะยังไม่ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ เนื่องจากหากเครื่องมีความ
ผิดพลาดจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงการวิจัยโดยเน้นโครงการร่วมมือกับมหิดลและ 
ศิริราช โดยจะท าการทดลองใน 3 โรค คือ การควบคุมการหายใจส าหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเนื่องจาก
กระดูกสันหลังหัก  การลดอาการสั่นของโรคลมชัก และการกระตุ้นสมองส าหรับโรคพากินสัน  
โดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรคเป็นการใช้เทคโนโลยีและทีมนักวิจัยจากหลายภาควิชา ซึ่งมีความ 
สามารถแต่ละด้าน เป็นทีมวิจัยขนาดใหญ่ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงการรักษาโรคของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรคได้ 
 



 
208 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรักษ์ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของเครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
เนื้อหาโดยสรุป 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน ถือเป็นขยะอันตรายประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีสาร
ปรอทเป็นส่วนประกอบ หากเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ หรือระบบขับถ่าย จึงต้องมี
วิธีการก าจัดที่ถูกต้อง จึงได้มีการคิดค้นเครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ขึ้น โดยเครื่องดังกล่าวมี
จดุเด่น คือ ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนถังบรรจุได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ป้องกันไอปรอทได้ แต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน ซึ่งจะต้องพัฒนาส่วนของตัวบดย่อย เพื่อให้สามารถแยกวัสดุรีไซเคิล โดยเฉพาะขั้ว
หลอดออกมาได้โดยไม่มีอันตราย และออกแบบเพ่ือไปติดตั้งอยู่บนรถขยะที่ไปเก็บในที่ต่างๆ ซึ่ง
เป้าหมายส าคัญคือต้องการให้ท้องถิ่นได้น าเครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปใช้แก้ปัญหาเรื่องมลพิษ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมา ความส าคัญของเครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เทคโนโลยีการเพาะเห็ดปี 2010 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
อ.ส าเนา  ฤทธิ์นุช 

วัตถุประสงค์         NET 6 (2/5) - 55

 เพ่ือเป็นทางเลือกในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ  
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเพาะเห็ดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น การเพาะเห็ดฟางจะให้ผลผลิตเร็ว ใช้วัสดุ
ไม่มาก ส าหรับเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮ้ือจะสามารถเพาะเห็ดในถุงพลาสติกได้ การเพาะเห็ด
นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว สามารถน ามาแปรรูปเพ่ือการบริโภคได้ทั้งอาหารคาวและหวาน 
คุณสมบัติของเห็ดโดยทั่วไปสามารถป้องกันอนุมูลอิสระเพ่ือยับยั้งเซลล์มะเร็ง จึงสามารถน าเห็ดไป
ผลิตเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย ส าหรับปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ในการเพราะเห็ด คือ การควบคุมเห็ด
ฟางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะน าไปใช้ในการเพาะเห็ดฟาง หากเกษตรกรท าเพ่ือการค้าหรือจะท า
แบบใหญ่โต ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่านี้ ซึ่งต้องพัฒนาต่อไป 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ดมีทางเลือกในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ด 
 



 
209 

 

กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเกษตรและอาหาร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.ธีระเกียรติ  เกิดเจริญ 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเกษตรและอาหาร 
เนื้อหาโดยสรุป 
  จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาด้าน
การเกษตร เช่น การส่งออกทุเรียน หรือมะม่วง เนื่องจากบางครั้งเกิดการเน่าเสียกลางทางเนื่องจาก  
ไม่รู้ว่าจะสุกเมื่อไหร่ หรือข้าวหอมมะลิที่มีการปลอมปน ซึ่งจะมีการน าจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไปฝึกหัด 
โดยการน าไปดมข้าวหอมมะลิแท้ก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงน าไปดมข้าวหอมมะลิที่มีการปลอมปน ซึ่ง
เครื่องสามารถจดจ ากลิ่นได้ เป็นต้น จมูกอิเล็กทรอนิกส์มีระบบป้องกันการสูญหายหรือสลับของข้อมูล 
มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ท าการแยกข้อมูล จดจ า บันทึก มีโปรแกรมวิเคราะห์กลิ่น และมีการปรับปรุง
รูปแบบไว้หลาย Version โดยมีการปรับขนาดให้เล็กลงเรื่อยๆ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ในการเกษตรและอาหารได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   กระถางต้นไม้ชีวภาพลดภาวะโลกร้อน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
อ.คิดชาย  อุณหศิริกุล 

วัตถุประสงค์         NET 3 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบที่มาและประโยชน์ของกระถางต้นไม้ชีวภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเปลือกทุเรียนที่เหลือจาก
การจ าหน่ายและบริโภคมีจ านวนมาก จึงได้น าเปลือกทุเรียนมาศึกษา พบว่ามีเส้นใยที่น ามาอัดขึ้นรูป
ได้ เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีลักษณะสั้น ซึ่งน าเปลือกทุเรียนสดๆ มาซอยให้ละเอียดใส่เบ้าพิมพ์ขึ้นรูป
เป็นกระถางต้นไม้ ซึ่งสามารถใช้การได้ดีแต่มีข้อจ ากัดหากโดนน้ ามากๆ จะย่อยสลายเร็ว ส าหรับ
ประโยชน์ คือ ได้ลดขยะจากเปลือกทุเรียน ลดพลาสติกจากกระถางต้นไม้ และสามารถใช้เป็นปุ๋ยเมื่อ
กระถางทุเรียนย่อยสลาย และยังสามารถน ามาขายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจช่วยลดโลกร้อนด้วยการใช้กระถางต้นไม้ชีวภาพแทนกระถางพลาสติก 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เซลล์ต้นก าเนิดโลหิต 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พญ.สร้างสอางค์  พิกุลสด 

วัตถุประสงค์         NET 4 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความส าคัญเซลล์ต้นก าเนิดโลหิต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เซลล์ต้นก าเนิดโลหิต จะสร้างอยู่ในไขกระดูก มักจะน ามาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว กรณีท่ีปลูกถ่าย Stem cell แล้วหายขาดได้นั้น มักเกิดกับเซลล์
ต้นก าเนิดมีความผิดปกติ แพทย์จะล้างของไม่ดีของผู้ป่วยทิ้ง แล้วน าของคนอื่นที่สุขภาพดีและร่างกาย
ของผู้ป่วยไม่ปฏิเสธ Stem cell นั้น ใส่เข้าไปแทน แต่การหา Stem cell ที่มีเนื้อเยื่อตรงกับของผู้ป่วย
นั้นหาได้ยากมาก จึงต้องพยายามรณรงค์ให้มีผู้มาบริจาคเยอะๆ ซึ่งผู้บริจาคต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
ไม่เกิน 50 ปี น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 40 กิโลกรัม มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคทาลัสซีเมีย ครั้งแรกท่ีบริจาค
จะเสียเลือดประมาณ 20 ซีซี หากจับคู่ตรงกับผู้ป่วย สภากาชาดจะแจ้งให้มาตรวจสุขภาพอีกครั้ง  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่มีสุขภาพแข็งแรงสนใจช่วยกันบริจาคเซลล์ต้นก าเนิดโลหิต เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.นพ.สิทธิพร  บุญยนิตย์ 

วัตถุประสงค์         NET 6 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและคุณสมบัติของข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือดเป็นชื่อวัสดุทางการแพทย์ ใช้ส าหรับดูดซับและหยุดเลือดขณะก าลัง
ผ่าตัด ฤทธิ์เป็นกรด เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทยโดยใช้ข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลัก ข้าวเจ้ามี
องค์ประกอบหลักคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน หากน ามาสกัดให้เหลือแต่คาร์โบไฮเดรตบริสุทธิ์ 
ผงอนุภาคจากแป้งข้าวเจ้าที่เกิดข้ึนมีความบริสุทธิ์ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเชิงเภสัชสามารถใช้
ท ายา วัสดุการแพทย์ได้ ซึ่งการห้ามเลือดจากการผ่าตัดจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ซึ่ง
การวิจัยแผ่นข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด ต้องมีการตรวจสอบเชิงห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานถูกต้องตาม
ระเบียบสากล ต้องมีการทดสอบในสัตว์ทดลองประมาณ 1 ปี ต้องทดสอบกับมนุษย์อาสาสมัคร และ
ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเชิงจริยธรรมด้วย จึงจะสามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาและคุณสมบัติของข้าวเจ้ากรดห้ามเลือดได้ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   สมุนไพรก าจัดไรฝุ่น 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.อมร  อินทร์สังข์ 

วัตถุประสงค์                NET 10 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและคุณสมบัติของสมุนไพรก าจัดไรฝุ่น 
เนื้อหาโดยสรุป  
 ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นประมาณ 80% จึงมีการคิดค้นสมุนไพรที่ใช้
ก าจัดไรฝุ่นขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เลือกพืชมากกว่าสี่สิบชนิด และพบว่า กานพลู อบเชย มีคุณสมบัติ
ก าจัดไรฝุ่นได้ โดยกานพลูมีสารลดการเกิดภูมิแพ้ได้ประมาณ 60%  และอบเชยเป็นสารตัวรองที่ใส่
เข้าไป ท าให้ระดับการเป็นภูมิแพ้ลดลงได้ถึง 99% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นอับได้ สามารถ
ฆ่าเชื้อรา แบคทีเรียได้ เนื่องจากพบว่าน้ ามันหอมระเหยกานพลูและอบเชยมียูทิลนอลเป็นสารออก
ฤทธิ์หลัก ซึ่งส่วนประกอบส าคัญในสเปรย์ก าจัดไรฝุ่น คือ มีสารสกัดจากกานพลูและอบเชย มีการ
ผสมกับยูคาลิปตัส หรือ ลาเวนเดอร์ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะน ามาจ าหน่าย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถก าจัดไรฝุ่นได้อย่างปลอดภัยโดยเลือกใช้สมุนไพรก าจัดไรฝุ่น 
 
 
กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 12 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   สู่ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร  

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 3 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาองค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์การ ซึ่งการฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับตัวบุคลากร เป็นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่มีความรุนแรงขึ้นตาม
สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และน าความรู้
นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท างาน ส าหรับการติดตามผลการอบรมนั้น อาจจะหลังจากกลับไป
ท างานแล้วประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน แต่การติดตามผลฝึกอบรมต้องขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์เริ่มต้นของการฝึกอบรมเป็นส าคัญ มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องสร้างบรรยากาศ
ในห้องอบรมให้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และวิทยากรต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนางานบุคคลเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิยะดา  วรธนานันท์ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบหลักการพัฒนางานบุคคล และคุณลักษณะของหัวหน้าที่ดี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หลักในการพัฒนางานบุคคลมี 4 ประการ คือ  1. งานบุคคลเป็นการสนับสนุนให้องค์กรนั้น
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการจัดการที่ดี  2. มุ่งเน้นการตอบสนองตรงเป้าหมาย  3. ต้องสร้างความ
ได้เปรียบ  4. งานบุคคลเป็นงานที่ต้องมีจิตวิทยาในการบริหารงาน มีความยืดหยุ่นสูง ส าหรับ
คุณสมบัติของหัวหน้าที่ดีนั้น นักจิตวิทยาได้รวบรวมคุณลักษณะที่ดีไว้ 7 ประการ คือ  1. หัวหน้าต้อง
รู้จักคน เปิดใจกว้างและอ่านใจผู้อ่ืนได้  2. มีความพร้อมรับผิดชอบเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง  3. มีความ
อดทน  4. รักษาอารมณ์ตนเองให้ได้  5. มีความสามารถในการตัดสินใจ  6. มีหลักการในการท างาน  
7. เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเข้าใจหลักการพัฒนางานบุคคล และคุณลักษณะของหัวหน้าที่ดีได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบุคคลากรแนวใหม่ ผลลัพธ์ที่มีต่อ 
   องค์การ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเสกสรรค์  สนวา 

วัตถุประสงค์         NET 4 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเดิม คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้วย
วิธีการฝึกอบรมในระยะสั้นๆ นั้น ไม่สามารถส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีภาวะการแข่งขันสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านบุคลากร ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับบุคลากร
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน โดยการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ต้องเริ่มพัฒนาจากบุคลากร
ใน 3 มิติ คือ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้เจริญเติบโตได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขับที่เกิดข้ึนภายในตัวของบุคคล  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์         NET 3 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 องค์กรเกิดจากการรวมตัวกันของมนุษย์ เพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งลักษณะของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น มีฐานข้อมูลมา
สนับสนุนการบริหาร มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการท างานประกอบการตัดสินใจ เน้นการ
ปฏิบัติที่ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจ มีการตลาดการประชาสัมพันธ์ มีการร่วมมือกันท างานเป็น
ทีม มีการแบ่งงานที่ชัดเจน และปลูกจิตส านึกต้องท างานเพ่ือองค์กรและรักองค์กรของตนเอง การท า
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีทั้งต่อองค์กร ต่อผู้บริหาร และต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งการ
บริหารงานในองค์กรนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงจะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จได้ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทันดร  ธนกูลบริภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์         NET 7 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน โดยเกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร จึงควรมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ส าหรับกลยุทธ์ที่นิยมน ามาใช้    
มี 4 ประการ คือ การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
และการถ่ายโอนหรือการกระจายความเสี่ยง โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงมี 3 ขั้นตอน คือ  มี
คณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดขอบเขต กรอบแนวทางการบริหารความ
เสี่ยง และด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ประการ คือ มีความชัดเจน วัดผลได้ มี
ความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน และจะต้องไม่ด าเนินงานด้วยความประมาท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการบริหารเวลาในการท างาน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิรภพ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการบริหารเวลาในการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป  
 การบริหารเวลา คือ การจัดการสิ่งต่างๆ ภายในเวลาที่มีอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส าหรับ
ปัญหาของการบริหารเวลามีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ขาดการวางแผนว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร เกิดจากความวุ่นวายในการท างาน เป็นต้น  โดยหัวใจส าคัญของการบริหารเวลามี 2 เรื่อง
ใหญ่ๆ คือ ต้องจัดล าดับความส าคัญของงาน รู้จักมอบหมายงานให้กับตนเองและผู้อื่น หลักเบื้องต้น
ส าหรับการบริหารเวลา มีหลายประการ เช่น การพิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรส าคัญ เพ่ือไม่ให้
เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ส าคัญ  ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน  เป็นต้น ส าหรับเทคนิคในการบริหาร
เวลานั้นมีหลายประการเช่นกัน ทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือลดจ านวนครั้งที่ประชุม เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริหารเวลาในการท างานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ถนนสู่ความส าเร็จของการบริหารเวลา 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบหลักการบริหารเวลาให้ประสบความส าเร็จ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เรื่องเวลาเป็นของมีค่า ได้กล่าวความส าคัญของเวลาและการบริหารเวลา เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน ซึ่งคนมักจะพูดว่าไม่มีเวลา แต่ความจริงทุกคนมีเวลาเท่ากัน เพียงแต่จะใช้
เวลานั้นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากแค่ไหน โดยสูตรมาตรฐานของการใช้เวลาคือ 24 ชั่วโมง แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 8 ชั่วโมง ใช้หลับนอน 8 ชั่วโมง ใช้ท างาน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงท่ีเหลือคือการ
พักผ่อน ซึ่งเราต้องบริหารเวลาให้ดีที่สุด โดยสิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงคือ การจัดล าดับความส าคัญของ
งาน แล้วลงมือท าในส่วนที่ส าคัญที่สุดก่อน และต้องรู้จักมอบหมายหรือกระจายงาน โดยต้องพิจารณา
บุคคลที่เหมาะกับงานนั้นๆ ด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถบริหารเวลาในการใช้ชีวิตและการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   บริหารงานอย่างไรจะครองใจลูกน้อง 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี 

วัตถุประสงค์         NET 5 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการครองใจลูกน้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การบริหารงานบุคคลเพื่อให้ผู้อ่ืนยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่จนส าเร็จนั้น มีอยู่ด้วยกันหลาย
ประการ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีความโปร่งใสในการท างาน  
มีความยุติธรรมผู้ร่วมงานควรรู้วัตถุประสงค์ภาพรวมของการท างานทั้งหมด และแนวคิดอีกประการ 
คือ ควรสร้างแรงจูงใจให้มีงานใหม่ที่เก่ียวข้องกับงานของผู้ปฏิบัติ ต้องดูในเรื่องขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานด้วย ส าหรับหลักการบริหารควรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ เน้นคน และเน้นผลงาน การ
จะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้นั้นจะต้องให้ความเป็นกันเอง พร้อมที่จะให้ค าปรึกษากัผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต้องมีลักษณะการเป็นที่พ่ึงที่ดี และต้องผ่อนปรนในบางเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความจ าเป็นจริงๆ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการครองใจลูกน้องได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การบริหารจัดการงานพัสดุ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบกระบวนการท างานด้านการบริหารจัดการงานพัสดุ 
เนื้อหาโดยสรุป  
การบริหารงานพัสดุนั้นจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากเป็นงานที่มีความละเอียดไม่
ว่าจะข้ันตอนของการได้มา ใช้ไปของพัสดุ โดยเริ่มจากการจัดหาต้องมีการโปร่งใส มีการตกลงราคา มี
การสอบราคา ประกวดราคา และมีวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า E-option ส าหรับ
กระบวนการให้เช่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน โดยตามระเบียบจะมีสัญญาเช่าอย่างเดียวไม่พอ ต้องมี
หลักประกันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อในหนึ่งปี จะจัดซื้อ1 หรือ 2 
ครั้ง ก็ได้ ถ้าเป็นวัสดุราคาสูงมักจะท าในไตรมาสแรก จากนั้นจะต้องมีการจัดตั้งกรรมการตรวจรับ
พัสดุนั้น โดยจ านวนกรรมการตรวจรับนั้นขึ้นอยู่กับราคาของพัสดุ ส าหรับวิธีแบ่งแยกความแตกต่าง
ระหว่างวัสดุกับครุภัณฑ์ คือ แบ่งแยกได้จากราคา คือ ถ้าราคาไม่เกิน 5,000 บาท ถือเป็นวัสดุ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการงานพัสดุได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  วัยท างาน บริหารงานอย่างมีความสุข ? 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พ.ต.ท.ดิฐภัทร  บวรชัย 

วัตถุประสงค์         NET 6 (1/5) - 55

 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานอย่างมีความสุข 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ชีวิตการท างานต้องเจอกับปัญหาต่างๆ มากมาย การที่เรารู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืนจะท าให้การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งสามารถสังเกตพฤติกรรมที่แสดงได้ 3 ทาง คือ การแสดงออก
ทางร่างกาย การพูด และทางอารมณ์ โดยแนวคิดการบริหารปฏิกิริยาสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรม 3 ด้าน คือ กาย วาจา ใจ ในลักษณะเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน เช่น หากเรารู้สึกสบายใจ 
จะพูดจาด้วยค าพูดที่น่าฟัง แต่การโกรธของคนจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าความคิด 
จิตใจ และอารมณ์เป็นตัวก าหนดการแสดงออก ส าหรับผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการควบคุม
ตนเอง มีวิจารณญาณ เมื่อมีปัญหาต้องวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา เพ่ือแก้ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานของตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   กลยุทธ์เมืองน่าอยู่ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณระพี  ผ่องบุพกิจ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ของจังหวัดศรีสะเกษ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 แนวคิดพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่ เริ่มจากการที่เมืองต้องมีความปลอดภัย ผู้คน
มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสามัคคี มีคนเจ็บป่วยน้อย ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี 
โดยรายได้หลักของจังหวัดได้จากผลผลิตทางการเกษตร เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง 
รองลงมาเป็นพืชไร่ เช่น พริก หอม กระเทียม ทางตอนใต้ของจังหวัดมีฝนตกชุก จึงปลูกพืชสวนมาก 
เช่น ยางพารา เงาะ ทุเรียน เป็นต้น การท าการเกษตรจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการน้ าที่ดี เพื่อ 
ป้องกันอุทกภัย ภัยแล้ง ที่ส าคัญจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจด้วยราคาของผลผลิต เพ่ือยกระดับรายได้
ของประชาชน และลดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเนื่องจากคนหนุ่มสาวทิ้งบ้านเกิดไปท างานต่างถิ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายรายละเอียดของกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ของจังหวัดศรีสะเกษได้ 
 



 
217 

 

กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   เส้นทางธุรกิจช่วยคิดช่วยท าไม่ยากอย่างที่คิด 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสมิตา  สว่างวงษ์ 

วัตถุประสงค์          NET1 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นการท าธุรกิจดอกหน้าวัวของสวนสมิมัน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สวนสมิมันหน้าวัว เป็นสวนหน้าวัวเพ่ือตัดออกจ าหน่ายต้นและดอกหน้าวัว เป็นสวนที่ประสบ
ความส าเร็จ จนท าให้เจ้าของได้รับรางวัลผู้น าอาชีพก้าวหน้าระดับเขตปี 2551 ซึ่งจุดเริ่มต้นของการ
ท าธุรกจิ คือเจ้าของได้รับการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมพืชสวนจังหวัดกระบี่ จึงตัดสินใจมาท าสวนดอก
หน้าวัว โดย 3 ปีแรกไม่มีปัญหา แต่หลังจากมีการน าต้นพันธ์จากที่อ่ืนเข้ามา ก็เกิดปัญหามากมาย  
ท าให้ต้องลองผิดลองถูก ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก ส าหรับการปลูกสวนหน้าวัวนั้นมีความ
จ าเป็นจะต้องมีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ หากใครต้องการปลูกให้
ประสบความส าเร็จต้องหาความรู้ ต้องมีเงินทุนส ารอง และต้องรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาจะต้องปรึกษาใคร 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการท าธุรกิจของตนเอง 
 
 
กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ต านานเพลงไทยลูกทุ่ง 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสิรภพ  ใจสุภาพ 

วัตถุประสงค์         NET 6 (5/5) - 55

 เพ่ืออธิบายความเป็นมาของเพลงไทยลูกทุ่ง 
เนื้อหาโดยสรุป  
 เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน มีเนื้อหาสะท้อนชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ 
และวัฒนธรรมของไทย โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของเพลงไทยลูกทุ่ง คือ ท านอง จังหวะ ค าร้อง 
เครื่องดนตรี และหางเครื่อง อีกท้ังยังมีส าเนียง ลีลาการร้องที่ฟังแล้วได้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง 
ส าหรับจังหวะจะมีความหลากหลายมาก มีการดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม ลิเก เพลงแหล่ ในเรื่อง
การใช้ภาษามีทั้งการใช้ภาษามาตรฐานและการใช้ภาษาชาวบ้าน เครื่องดนตรีมีการผสมผสานระหว่าง
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ขึ้นอยู่กับว่านักร้องหรือนักแต่งเพลง แต่งเพลงของภาคไหน 
ส าหรับในปัจจุบันเพลงลูกทุ่งค่อนข้างมีความเป็นธุรกิจสูงขึ้น ค่ายเพลงใหญ่ๆ น าเพลงเก่ามาท าใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของเพลงไทยลูกทุ่งได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ต านานนิทานพ้ืนบ้าน 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกมลรัตน์  สิริธรังสี 

วัตถุประสงค์         NET 3 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของนิทานพื้นบ้าน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 นิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าจากความจ าที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษถึงรุ่นลูกหลาน ซึ่งมี
ความส าคัญคือ ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟัง โดย
นิทานมีอยู่ด้วยกัน 14 ประเภท คือ นิทานปร าปราหรือนิทานทรงเครื่อง นิทานท้องถิ่น นิทานอธิบาย
เหตุ นิทานชีวิต นิทานผี นิทานวีรบุรุษ นิทานคติสอนใจ นิทานศาสนา นิทานชาดก นิทานต านานหรือ
เทพนิทาน นิทานสัตว์ นิทานตลก นิทานเข้าแบบ นิทานปริศนา ซึ่งเราสามารถเลือกนิทานแต่ละชนิด
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ฟังได้ โดยต านานนิทานพ้ืนบ้านมีบทบาทต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้และช่วย
โน้มน้าวความคิดและพฤติกรรมของบุคคลได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านช่วยกันสืบสานนิทานพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ละครวิทยุ ความบันเทิงที่เริ่มเลือนหายไป 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณฐิตารีย์  ดีดิ๊บ 

วัตถุประสงค์         NET 9 (4/5) - 55

 เพ่ือส่งเสริมให้คนรุ่นหลัง ร่วมกันอนุรักษ์ละครวิทยุให้คงอยู่ต่อไป 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในอดีตวิทยุเป็นสื่อความบันเทิงท่ีหาได้ง่ายที่สุด  โดยละครวิทยุ เป็นการแสดงที่ออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง ผู้ประพันธ์บทละครวิทยุต้องเขียนบทละครให้ผู้ฟังสามารถจินตนาการภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจในบุคลิก ลักษณะ อุปนิสัย
ของตัวละคร และจ าเป็นต้องมีบทบรรยายแทรกไว้ในบทสนทนา เนื่องจากผู้ฟังไม่สามารถมองภาพ
เห็นเหมือนการดูละครเวที ตัวละครของบทละครวิทยุมีประมาณ 3-4 ตัว โดยต้องเลือกผู้แสดงที่มี
น้ าเสียงแตกต่างกันมากๆ ในบทละครตัวละครต้องบรรยายฉาก หรือสนทนากันถึงสถานที่ บรรยากาศ 
เหตุการณ์ และต้องใช้ถ้อยค าภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อเรื่องที่สื่อออกไปได้ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมใจกันอนุรักษ์ละครวิทยุให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ต านานตลาดไทย 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 

วัตถุประสงค์         NET 1 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของตลาดไทย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตลาดไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตลาดน้ าและตลาดบก 
ซึ่งตลาดในสมัยก่อนถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจของคนไทย ไม่ว่าอาหารการกิน ของใช้ในบ้าน หรือ
ของขวัญของรางวัลต่างๆ ก็ต้องไปหาซื้อที่ตลาด โดยตลาดยอดนิยมในอดีตมีหลายแห่ง อาทิ ตลาดท่า
เตียน ปากคลองตลาด ตลาดนัดสวนหลวง ส าหรับตลาดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือ จตุจักร โบ๊เบ๊ 
ตลาดใบหยก ซึ่งตลาดถือเป็นวิถีชีวิตของคน เป็นการช่วยกระจายรายได้ แต่ในปัจจุบันตลาดถูก
เปลี่ยนมือไปอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะมากกว่าการค้าตามวิถีชาวบ้านจริงๆ แต่ก็เริ่มมีการอนุรักษ์ตลาดเก่า 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเพิ่มมากข้ึน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวตลาดไทยในอดีตและปัจจุบันมากข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ตลาดน้ าบางคล้า 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคงศักดิ์  นิมมารนรดี 

วัตถุประสงค์         NET 6 (4/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดน้ าบางคล้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตลาดน้ าบางคล้าเกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อ 21 ธันวาคม 2550 แต่มีปัญญาหาจึงท าให้ต้องปิดไป 
ต่อมานายกเทศมนตรีต้องการฟ้ืนเศรษฐกิจให้ต าบลบางคล้ามีรายได้เพ่ิมข้ึน จึงพัฒนาตลาดขึ้นอีกครั้ง 
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล จุดเด่นของตลาดน้ าบางคล้า คือตัวตลาดตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง     
มีลักษณะเป็นเกาะน้ าจืดใหญ่ประมาณ 2,000 ไร่ มีพ้ืนที่สีเขียวทั่วเกาะ ตัวแพอยู่ในแม่น้ าบางปะกง  
มีร้านค้าประมาณ 200 ร้าน ขายสินค้าหลายประเภททั้งของใช้ของฝาก สินค้า OTOP สินค้าเกษตร  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดการระบบต่างๆ ในตลาด มีการจัดจ้างจราจรจากต ารวจบ้าน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวตลาดน้ าทุกวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปเที่ยวตลาดน้ าบางคล้าเพิ่มข้ึน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วัดหลวงแห่งเดียวในจังหวัดตราด 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระสุเมธมุนี 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของวัดหลวงแห่งเดียวในจังหวัดตราด 
เนื้อหาโดยสรุป  
 ตามประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อาจกล่าวได้ว่า วัดโยธานิมิตร 
หรือวัดโบสถ์ น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือส่วนของพระอุโบสถท่ี
เป็นศิลปะแบบอยุธยา ปัจจุบันกลายเป็นวิหาร เรียกว่า วิหารโยธานิมิต เป็นที่ส าหรับเก็บหนังสือ
โบราณ คัมภีร์เทศน์ และรอยพระพุทธบาทจ าลอง ฝาผนังมีภาพเขียนเรื่องราวของพระเวสสันดร
ชาดก พระวิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2518 โดยวัดโยธานิมิตถูกยกให้
เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2523 เป็นวัดที่มีกฎ ระเบียบ ห้ามเล่นการ
พนัน หรือเสพสุราในวัดโดยเด็ดขาด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านรู้จักวัดโยธานิมิตร ซึ่งเป็นวัดหลวงแห่งเดียวในจังหวัดตราด 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระธรรมกิตติวงศ์ 

วัตถุประสงค์               NET 11 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
เนื้อหาโดยสรุป  
 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือ วัดจอมทอง เป็นวัดไทยที่สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ
จีน เป็นวัดประจ ารัชกาลที่ 3 เป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสมัยรัชกาลที่ 2 
ได้ทรงให้พระราชโอรส คือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ คุมกองทัพเรือ และได้ทรงยกทัพผ่านคลอง
บางกอกน้อย และได้หยุดทัพที่วัดจอมทอง จึงไปนมัสการเจ้าอาวาสวัดจอมทองซึ่งได้รับพรให้การศึก
ไม่มีเภทภัยและกลับมาอย่างปลอดภัย พระองค์จึงตรัสว่าหากเป็นจริงจะกลับมาสร้างวัดใหม่ ปรากฏ
ว่าไปตั้งทัพรอพม่าข้าศึกอยู่หลายเดือนก็ไม่มีทัพพม่าเข้ามาจึงยกทัพกลับ จึงได้น าพระราชทรัพย์มา
บูรณะวัดจอมทองถวายแด่รัชกาลที่ 2 และขอพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรส 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พระทอง ชื่อวัดต านานเก่าแก่ของ จ.ภูเก็ต 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกิตติกร  เกื้อกูล 

วัตถุประสงค์                NET 11 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของวัดพระทอง หรือพระผุด 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัดพระทอง หรือพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ประจ าจังหวัดภูเก็ต เป็นต านานที่เล่าสืบกันมา ว่ามี
เด็กเลี้ยงควายไปพบโคลนตมที่พอกอยู่ และตนเองหากิ่งไม้ที่เคยผูกล่ามควายไม่ได้ จึงเอาเชือกคล้อง
ควายไม่ผูกไว้ จากนั้นเด็กได้กลับมาเป็นลมตายที่บ้าน ตอนเช้าพ่อแม่เด็กได้ชักชวนเพื่อนบ้านไปดูที่
แห่งนั้น และท าการล้างโคลนตมออก ก็พบเกศพระพุทธรูป จึงไปแจ้งเจ้าเมืองภูเก็ต และได้รับสั่งให้ท า
การขุดขึ้นมา แต่ไม่สามารถขุดได้เพราะมีตัวต่อแตนบินขึ้นมาจากใต้ดิน ไล่ต่อยผู้คนที่ขุด ส่วนคนที่
ไม่ได้ขุดไม่ท าอันตราย ต่อมามีพระธุดงค์มาจากสุโขทัย เห็นว่าควรสร้างวัดไว้เพ่ือรักษาพระพุทธรูป 
และได้ผูกปริศนาไว้ว่า “ยัก 3 ยัก 4 หาบผี มาเผา ผีไม่ทันเน่าหอมฟุ้งตลบ ผู้ใดคิดลบ ให้เอาที่กบปาก
แดง” ซึ่งปริศนานี้เจ้าอาวาสต้องแก้ให้ได้ ถ้าแก้ไม่ได้จะอยู่วัดได้ไม่นาน แต่ไม่มีใครแก้ได้  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายวัดพระทอง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ช าเลืองมองลักษณะพระพุทธรูปไทยสมัยสุโขทัย 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในสมัยสุโขทัย มีความงดงามจนเป็นที่ยกย่อง
ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามท่ีสุดในประเทศไทย โดยนักโบราณคดีได้แบ่งลักษณะของพระพุทธรูปสมัย
สุโขทัยที่ค้นพบออกเป็น 5 หมวด คือ 1. หมวดใหญ่ มีพระพักตร์เป็นรูปไข่ พระรัศมีเป็นเปลวเพลง 
พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ไม่มีไรพระศก  2. หมวดก าแพง มีลักษณะทั่วไปเหมือนหมวดใหญ่ แต่วง
พระพักตร์ตอนบนกว้างกว่าตอนล่างมากอย่างสังเกตได้ชัดเจน  3. หมวดพระพุทธชินราช คือ มีพระ
พักตร์รูปไข่ มีเปลวบนยอดพระเกตุค่อนข้างสูงกว่าหมวดใหญ่มาก  4. หมวดพิษณุโลกชั้นหลัง          
มีทรวดทรงยาว ดูไม่มีชีวิตจิตใจ จีวรมีลักษณะแข็ง  และ 5. หมวดวัดตะกวน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พระพิฆเนศปางเสวยสุข 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
พระครูธรรมธร ไพรัตน์

ปัญญธโร 
วัตถุประสงค์         NET 8 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของพระพิฆเนศ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตามต านานคาดว่าพระพิฆเนศเข้ามาถึงประเทศไทยทางภาคใต้ ซึ่งเทวาลัยของพระพิฆเนศท่ี
เกา่ที่สุดในประเทศอยู่ที่แหล่งโบราณคดีเขาคา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถพบเทวรูปพระพิฆเนศ
ได้ตามประสาทหินหลายแห่ง เนื่องจากได้รับวัฒนธรรมจากขอม และมีการสร้างเทวรูป ด้วยหิน ส าริด 
ทองค า ส าหรับการนับถือพระพิฆเนศนั้นมีมาตั้งแต่อดีต มีการหล่อพระพิฆเนศในฐานะเป็นครูช้าง
ขึ้นมาหลายองค์ โดยความเชื่อของขอมเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค โดยปัจจุบันมีการนับ
ถือพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา มีการสร้างเทวรูปพระพิฆเนศปางต่างๆ มากมาย เช่น วัดใหม่
สมานรัตนาราม ได้มีการจัดสร้างพระพิฆเนศปางเสวยสุข ซึ่งจะน าความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา เป็นต้น 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของพระพิฆเนศและพระพิฆเนศปางเสวยสุขได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   “ตาลปัตรพัดยศ ตาลปัตรพัดรอง” ที่แท้คืออะไร 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณภรภัทร  มีพงษ์เภา 

วัตถุประสงค์         NET 9 (3/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบลักษณะของตาลปัตรพัดยศ และตาลปัตรพัดรอง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตาลปัตร ในอดีตเป็นพัดที่ท าจากใบลาน ใบตาลใช้ส าหรับพัดตัวเองเวลาร้อน หรือพัดเตาไฟ 
ต่อมามีการต่อด้ามให้ยาวขึ้นใช้บังหน้าเวลาท าพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์  ซึ่งพัดยศ คือ พัดเกียรติยศ
ที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแด่พระภิกษุผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์ จึง
ถือเป็นเครื่องบริขารอย่างหนึ่ง โดยจะปักด้วยดิ้น ลวดลายบอกถึงสมณศักดิ์ จะมีหลายลักษณะ เช่น 
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พัดหน้านาง เป็นต้น เมื่อมีงานพิธีต่างๆ พระจะถือตาลปัตรธรรมดา แต่ในงานหลวง
หรืองานราชพิธีพระจะใช้พัดยศ  และมีตาลปัตรพัดรอง ที่รองลงมาจากพัดยศ อีกท้ังยังมีพัดยศ
เปรียญ ส าหรับพระภิกษุผู้สอบได้บาลีเปรียญ 3 ประโยคข้ึนไป มีค าเป็นสมณศักดิ์ว่า “พระมหา”  
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายตาลปัตรพัดยศ และตาลปัตรพัดรองได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  เครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเคน  เพ็งศิริ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการท าเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อดีต และได้มีการพัฒนาฝีมือการ
ท าเครื่องปั้นดินเผาอย่างต่อเนื่อง ทั้งลวดลาย และรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 8 
และ 9 มีการประกอบอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิกส์เกิดขึ้น โดยในรัชกาลปัจจุบันมีการ
จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักท่ีคิดค้น วิจัยพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ ส าหรับเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์เป็นอีกแหล่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา มีเทคนิควิธีการปั้นที่สืบทอดกันมา และมีการ
เปิดร้านค้าริมทางเพ่ือจ าหน่ายเครื่องปั้น ดินเผาให้กับผู้ที่สัญจรไปมาอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  หุ่นกระบอกจิ๋ว 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพิรุณ  ศรีเอ่ียมสะอาด 

วัตถุประสงค์         NET 5 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบขั้นตอนเบื้องต้นของประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋ว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อดีตสถาปนิกของบริษัทแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฟองสบู่แตก จึงค้นหาความรู้เรื่อง
การประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋ว เพ่ือเป็นช่องทางหารายได้เลี้ยงชีพ โดยใช้ดินที่ท าดอกไม้จะเป็นดินไทย 
หรือดินญี่ปุ่นก็ได้ สีที่ผสมในตัวดินจะใช้สีน้ ามัน สีที่เพ้นท์ใช้สีอะคริลิกแล้วใช้ทองค าเปลวแท้ โดย
วิธีการท านั้นจะเริ่มจากการปั้นกระโหลกศรีษะก่อน เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงน าดินก้อนใหม่มาพอกแล้ว
แกะเป็นหน้าคน ซึ่งการข้ึนหน้าต้องใช้เวลา 3 วัน แล้วจะต้องปั้นเครื่องประดับ ท าชฎา ท าผม ใส่เข้า
ไป ทิ้งให้แห้ง แล้วน ามาลงรัก ปิดทอง จากนั้นจึงน ามาเขียนหน้าเป็นรูปต่างๆ ด้วยสี และประกอบ
ล าตัว และส่วนประกอบอ่ืนๆ  ส าหรับหุ่นกระบอก 1 ตัว จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน ซึ่งจุดเด่นของ
หุ่นกระบอกจิ๋ว คือ ความเหมือนจริง จึงมักนิยมน าไปเป็นของขวัญ และของที่ระลึกในงานต่างๆ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายวิธีการประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วในเบื้องต้น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   มโนราห์ หรือ “โนรา” ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอด 
   กันมาของชาวใต้ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนิยม  กุมกาญจนะ 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (1/5) - 55

 เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการร า มโนราห์ ของชาวใต้คงอยู่ให้สืบต่อกันไป 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มโนราห์ หรือ โนรา ที่คนใต้เรียกกัน เกิดขึ้นสมัยอยุธยา ได้รับอิทธิพลจากอินเดียโบราณ มี
เครื่องดนตรีประกอบด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ต าบลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เครื่อง
แต่งกายประกอบด้วยสิ่งส าคัญหลายประการ เช่น เทริด เครื่องประดับศีรษะ เครื่องลูกปัด ปีกนกแอ่น   
ทับทรวง ผ้านุ่ง สนับเพลา ก าไล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทรงตัว การเคลื่อนไหว  ท่าร าต่างๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะ และเมื่อผู้ร า ร าได้คล่องแล้ว จะมีพิธีไหว้บูชาครู เรียกว่า ครอบครู เพ่ือให้เกิดสิริ
มงคลเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณงามความดีของครู ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการร ามโนราห์ให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกหลาน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   การแต่งกายของหญิง-ชายชาวลาวโซ่ง :  
   อัตลักษณ์ที่ควรอนุรักษ์ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบลักษณะการต่างกายของหญิง-ชายชาวลาวโซ่ง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ลาวโซ่งเป็นชนเผ่าไทกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์มีลักษณะเฉพาะ 
โดยมักตัดเย็บด้วยเสื้อผ้าสีด าหรือสีคราม โดยเสื้อเรียกว่า เสื้อชอน สวมคู่กับกางเกงขาสั้นที่เรียกว่า 
ส้วงก้อง เพศหญิงนิยมสวมผ้าซิ่นลายแตงโม สวมคู่กับเสื้อแขนกุดตัวเสื้อสั้น คอลึก เรียกว่า เสื้อห้อย 
ส าหรับการแต่งกายในโอกาสพิเศษ มักใส่เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี โดยผู้ชายมักสวมกางเกง
ขายาวที่เรียกว่า ส้วงฮี สวมคู่กับเสื้อคลุมยาวถึงเข่า ไม่มีปก ไม่ผ่าหน้า ใช้สวมหัว เรียกว่า เสื้อฮี และ
ผู้หญิงจะสวมเสื้อฮีเช่นเดียวกับผู้ชายแต่จะปักลวดลาย มีลักษณะเป็นคอแหลมลึก สามารถสวมหัวได้ 
ปัจจุบันการแต่งกายเหล่านี้หาดูได้ยากมากในหมู่ชาวโซ่งรุ่นใหม่ เนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิง-ชายชาวลาวโซ่งได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  ประเพณีสงกรานต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวลัยลักษณ์  ภู่เจริญ 

วัตถุประสงค์         NET 7 (1/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบประเพณีสงกรานต์ของบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยประเพณีสงกรานต์ของไทย จะประกอบด้วย 3 วัน คือ วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน
มหาสงกรานต์ และถือเป็นวันผู้สูงอายุ วันที่ 14 เมษายน คือวันกลาง หรือวันเนา วันที่ 15 เมษายน 
เป็นวันเถลิงศก เป็นวันท าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ส าหรับวันสงกรานต์ของประเทศลาว และ
ประเทศพม่า จะมีกิจกรรมคล้ายๆ กับของประเทศไทย และจัดในช่วงใกล้เคียงกัน คือ ระหว่างวันที่ 
14-16 เมษายน โดยวันสงกรานต์ของประเทศพม่า จะถือเป็นวันหยุดแห่งชาติ จะหยุดยาวติดต่อกัน
นาน 10 วัน แต่การเล่นน้ าสงกรานต์ในพม่าห้ามเล่นน้ าที่รุนแรงเด็ดขาด มีก าหนดโทษหนักถึงจ าคุก  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องประเพณีสงกรานต์ของบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   นโยบายการท่องเที่ยวหนองบัวล าภู 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต 

วัตถุประสงค์         NET 5 (2/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล าภู 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หนองบัวล าภูตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับแนวเขามีป่าไม้ที่หลากหลายด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
มีอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า ภูพานค า ซึ่งบริเวณด้านล่างของ
ที่ท าการอุทยาน คือ เขื่อนอุบลรัตน์ อีกท้ังยังมีแหล่งเรียนรู้ คือ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และได
โนเสาโนนทัน มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ ศาลสมเด็จพระนเรศรมหาราช นอกจากนี้
จังหวัดหนองบัวล าภูยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกหลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศธรรมชาติอีกมากมาย ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง 
 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจที่จะไปท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล าภูมากขึ้น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะช้าง 

พ.ศ. 
2555 

ผู้เขียนบทความ 
คุณจักรกฤษณ์  สลักเพชร 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (5/5) - 55

 เพ่ือให้ทราบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกาะช้าง 
เนื้อหาโดยสรุป  
 เกาะช้างมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ โดย อบต.เกาะช้างมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ มีบ้านพัก
แบบโฮมสเตย์ มีการใช้ชุด อพปร. ดูแลความเรียบร้อยเรื่องสาธารณสุข มีการพ่นหมอกควัน เพ่ือ
ป้องกันไข้มาเลเรีย ไข้เลือดออก มีการดูแลเรื่องขยะ เรื่องสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านให้
คนในชุมชนช่วยกันดูแล เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถ้าสิ่งแวดล้อม
เสียหาย รายได้ก็จะลดลง ส าหรับปัญหาเรื่องขยะ ถือเป็นปัญหาส าคัญ จึงมีการจัดตั้งธนาคารขยะ     
มีการคัดแยกขยะที่ขายได้ออกมา และมีการสอนให้ท าปุ๋ยจากขยะเปียก เพ่ือลดปริมาณขยะด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านให้ความร่วมมือในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเกาะช้าง 
 
 จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2555  
พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื้อหาของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน มีความแตกต่างกัน เช่น ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ านวน 22 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา เน้นทางด้านสติปัญญาเกี่ยวกับ การให้ข้อมูลความรู้ด้านพัฒนา
ความคิดพิชิตงาน สติปัฏฐาน 4 แนะน ามือใหม่ไหว้เจ้าควรท าอย่างไร ภิกษุณีในพุทธศาสนา พจนานุกรมภาษา
ชาวบ้าน จริยธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 8 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้น
ด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครื่องย่อยหลอดไฟ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรคอัมพาต จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีการเพาะเห็ด กระถางต้นไม้ชีวภาพลดโลกร้อน  ด้านบริหารงาน/บริหารคน  
จ านวน 12 เรื่อง ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านบริหารงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงในองค์กร องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ บริหารงานอย่างไรได้ใจลูกน้อง บริหารเวลาในการท างาน วัยท างานบริหารงานอย่างมีความสุข   
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 18 เรื่อง ประเด็นเนื้อหา เน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ 
ต านานเพลงไทย นิทานพ้ืนบ้าน ละครวิทยุ ต านานตลาดไทย วัด พระพุทธรูป พระพิฆเนศ เครื่องปั้นดินเผา หุ่น
กระบอกจิ๋ว มโนราห์ การแต่งกายชาวลาวโซ่ง ประเพณีสงกรานต์ 
 จากข้างต้นพบว่าปี  พ.ศ. 2555  ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เน้นประเด็นเนื้อหาทั้งสองด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี  ส าหรับบทความ
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว เน้นประเด็นเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวและด้านบริหารงาน/บริหารคน 
ควรเน้นประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน เพ่ือให้ได้จ านวนบทความที่มีเนื้อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั้ง 4 ด้าน  
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 ผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 
2556  ได้กลุ่มบทความออกเป็น 4 ด้าน 
 - ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต    33  เรื่อง 
 - ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี     5  เรื่อง 
 - ด้านบริหารงาน/บริหารคน     7  เรื่อง 
 - ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  28  เรื่อง 
 รวมทั้งสิ้น  73 เรื่อง แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

กลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 33 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานอะไรดี 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์         NET 4 (2/5) - 56

 เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคเบาหวาน คือ ภาวการณ์เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนชื่อว่า “อินซูลิน” ซึ่งมีหน้าที่น า
น้ าตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อเผาผลาญให้เกิดพลังงาน เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง หากใช้ยาเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ จะต้องควบคุมอาหารและหมั่นออกก าลังกายด้วย ซึ่งอาหารที่
ผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทาน คือ ข้าวกล้อง วุ้นเส้น ไขมันไม่อ่ิมตัว ผักผลไม้ และควรเลือกดื่มนม
จืด นมพร่องมันเนย เมนูอาหารที่แนะน ามีหลายชนิด อาทิ แกงเลียงกุ้งสด ผัดสะตอกะปิใส่เต้าหู้ 
น้ าพริกกะปิปลาทู เป็นต้น อีกท้ังอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงมีหลายชนิด อาทิ น้ าตาลทุกชนิด รวมถึงน้ าผึ้ง 
น้ าตาลจากผลไม้ ขนมหวานต่างๆ ผลไม้กวน เครื่องดื่มที่มีน้ าตาล เป็นต้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านใส่ใจสุขภาพและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   วิธีป้องกันมะเร็งด้วยอาหารใกล้ตัว  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์         NET 6 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบคุณสมบัติของพืชผักสมุนไพรที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มะเร็ง คือ โรคของเซลล์ที่ท างานผิดปกติและมีความเจริญเติบโตผิดปกติกลายเป็นก้อนมะเร็ง 
ส าหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็งอาจเกิดได้ทั้งจากภายนอกร่างกายและภายในร่างกาย โดยสัญญาณ
อันตรายที่เมื่อพบแล้วควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีมีหลายประการ เช่น มีสิ่งผิดปกติหรือมีเลือดออกจาก
ร่างกาย มีก้อน ตุ่ม เกิดข้ึนในร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการขับถ่ายผิดปกติ มี
เสียงแหบแห้ง ไอเรื้อรัง มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เป็นต้น และได้มีการวิจัยแล้วว่าสาเหตุ
ของมะเร็งนั้นมาจากอาหาร 35% หากเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง สุขภาพก็จะดีตามไปด้วย 
โดยพืช ผักที่มีสรรพคุณป้องกันมะเร็งมีหลายชนิด เช่น ถั่วเหลือง กระเทียม พริก ขิง ข่า ขม้ิน เป็นต้น    
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานที่มีสมุนไพรเพ่ือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   คนเมืองกับไข้เลือดออก 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณก้าวหน้า  สุขสุชะโน 

วัตถุประสงค์         NET11 (9/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบอาการของโรคไข้เลือดออก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ในช่วงฤดูฝน นอกจากปัญหาเรื่องการเดินทางแล้ว ปัญหาไข้เลือดออกก็ส่งผลต่อคนเมืองได้
เช่นเดียวกัน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงมีชุดทดสอบเลือดในการวินิจฉัย
ไข้เลือดออก ซึ่งให้ผลการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่สามารถตรวจเชื้อไข้เลือดออกได้ทุกสายพันธุ์ 
จึงไม่สามารถช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตจะใช้วิธีรัดแขนเพ่ือดูจุดเลือด ยิ่งจุด
เลือดมาก ก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกเร็วขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ร่างกายจะมีการตอบสนองต่อ
การติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก โดยส่งผลให้มีไข้สูง คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร ระดับเม็ดเลือดขาวจะลดต่ า 
เกร็ดเลือดต่ าลงตามความรุนแรงของโรค ซึ่งทุกคนควรสังเกตอาการของร่างกายตนเองในเบื้องต้นด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถสังเกตอาการ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหากเป็นไข้เลือดออกได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนและการรักษา 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (3/6) - 56

 เพ่ือให้ทราบสาเหตุและปัจจัยเสริมที่ท าให้เกิดโรคกรดไหลย้อน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่มีอาการไหลย้อนกลับของกรดหรือน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร   
ขึ้นไปในหลอดอาหารส่วนบนอย่างผิดปกติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลอดอาหารส่วนปลาย
คลายตัวผิดปกติ ความดันหูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายผิดปกติ เป็นต้น และมีอาการหลายรูปแบบ 
เช่น ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกแน่นบริเวณหน้าอก เป็นต้น ซึ่งหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคกระเพาะ
อาหาร จึงไปซื้อยาเคลือบกระเพาะมารับประทานท าให้การรักษาไม่ตรงจุด ส ารับการรักษาท่ีถูกต้อง 
คือ จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งการรับประทาน การนอน และการรักษาด้วยยา การผ่าตัด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   บุหรี่ทุกชนิดน าชีวิตสู่ความตาย 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET 9 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบข้อเสียและโทษของการสูบบุหรี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 

บุหรี่นอกจากจะท าร้ายร่างกายผู้สูบบุหรี่แล้ว ยังท าร้ายคนรอบข้างอีกด้วย เนื่องจากคนที่ไม่
สูบบุหรี่จะได้รับพิษของบุหรี่มือสองเป็นจ านวน 1 ใน 4 ของควันบุหรี่ 1 มวน ซึ่งมีผลต่อคนรอบข้าง
หลายประการ เช่น ส่งผลต่อเด็ก ท าให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ หอบหืด หรือ ส่งผลต่อหญิงมีครรภ์ 
คือ มีโอกาสแท้ง คลอดก่อนก าหนด เป็นต้น อีกทั้งมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากมาย เช่น
นิโคติน ท าให้เกิดโรคหัวใจ น้ ามันดิน ท าให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ คาร์บอนมอนอกไซด์ จะแย่ง
จับเม็ดเลือดแดง ท าให้ร่างกายรับออกซิเจนได้น้อยลง เป็นต้น อีกท้ังการสูบบุหรี่  ท าให้เกิดโรคมะเร็ง
ปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคเส้นโลหิตแดงแข็งตัวและตีบ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สูบบุหรี่สามารถลด เลิกบุหรี่ เพ่ือรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เคล็ดลับ ลด ละ เลิก บุหรี่เพื่อสุขภาพ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์         NET 9 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการลด ละ เลิกบุหรี่ 
เนื้อหาโดยสรุป 

บุหรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่น ามาบริโภคท้ังในรูป สูด ดม อม เคี้ยว เช่น บุหรี่ซองที่ผลิตจาก
โรงงาน ยาสูบที่น ามามวนเอง (ใบจาก ยาเส้น) บุหรี่สูดผ่านน้ า(บาระกู ฮักกา) การที่สังคมต้องจริงจัง
ต่อการควบคุมการสูบบุหรี่ เพราะการเสพติดบุหรี่ขณะเป็นวัยรุ่นจะส่งผลต่อการมีสุขภาพทรุดโทรม
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่ร้อยละ 60 อยากเลิกแต่ไม่สามารถเลิกได้ อีกท้ังสารพิษในควันบุหรี่
จะท าให้ผิวพรรณไม่สดใส เกิดสิวได้ง่าย มีรอยตีนกา ปากเหม็น ร่างกายไม่แข็งแรง และเป็นโรคร้าย
ต่างๆ ส าหรับเคล็ดลับที่จะท าให้ไม่กลับไปสูบบุหรี่มีหลายประการ เช่น การหาที่ปรึกษา ขอค าแนะน า
ในการเลิกบุหรี่ การหาเป้าหมายในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น ที่ส าคัญจะต้องไม่ท้อแท้ที่จะเลิกบุหรี่  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สูบบุหรี่สามารถ ลด ละ เลิก บุหรี่เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   มหาภัยจากควันธูป  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
น.พ.มนูญ  ลีเชวงวงศ์ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่ได้รับจากควันธูป 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ ส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บ่งชี้ว่า ควันธปู
หนึ่งดอก เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หนึ่งมวน และในควันธูปมีสารนิโคตินเช่นเดียวกับบุหรี่ โดยมีการ
วิจัยจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ไม่ได้อยู่ในสถานที่ท่ีได้รับควันพิษ แต่มักจุดธูปในบ้านที่
มีอากาศไม่ถ่ายเทท าให้ได้รับสารก่อมะเร็งจากควันธูป อีกทั้งการจุดธูป 1 ดอก จะเปลี่ยนเป็นก๊าซ
เรือนกระจกท าให้เกิดโลกร้อนโดยไม่รู้ตัว ส าหรับการจุดธูปหอม ธูปไร้ควัน ก็ได้รับสารก่อมะเร็ง
เช่นกัน เพียงแค่มีฝุ่นละอองน้อยกว่าธูปธรรมดา ดังนั้นการจุดธูปให้ปลอดภัยควรจุดเมื่อจ าเป็นเท่านั้น 
เมื่อจุดแล้วควรรีบดับ และควรจุดในสถานที่โล่งแจ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดโอกาสการได้รับสารพิษจากควันธูป 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ถั่วปากอ้า มีพิษกิน(ไม่)ได้  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธนีพันธุ์  ซิ่วสุวรรณ 

วัตถุประสงค์         NET 5 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และโทษของการรับประทานถั่วปากอ้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ถั่วปากอ้ามีสารอาหาร ทั้งโปรตีน วิตามินบี 1 ใยอาหารที่ละลายน้ าได้ รวมถึงมีแร่ธาตุที่
ร่างกายขาดไม่ได้ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม เป็นต้น แต่ในถั่วปากอ้าดิบหรือสดมีสารพิษชื่อว่า 
สารฟาวิกเอเจนต์ เป็นสารที่ใช้เรียกอาการของโรคฟาวิซึม มีผลท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย 
ฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงไหลสู่พลาสมา ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีปริมาณลดต่ าลง ท าให้เกิดเป็น
โรคโลหิตจางได้ มักเกิดกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง หากเกิดกับเด็กจะรุนแรงมากกว่าเกิดกับผู้ใหญ่ 
ซึ่งวิธีป้องกันคือ การน าไปต้มหรือทอดให้สุก แต่ผู้ที่เป็นโรคบกพร่องเอนไซม์ G-6-PD ไม่ควร
รับประทาน เพราะ G-6-PD เป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงถูกท าลาย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถรับประทานถั่วปากอ้าได้อย่างถูกวิธี 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ภัยร้ายจากความสวยของบิ๊กอาย  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ 

วัตถุประสงค์         NET 5 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบวิธีการเลือกซ้ือ และวิธีการใช้คอนแทคเลนส์บิ๊กอาย 
เนื้อหาโดยสรุป 
 บิ๊กอาย คือ คอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในทางการแพทย์มานานแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
ใช้คอนแทคเลนส์มี 3 ประการคือ เพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เพ่ือรักษาโรคทางกระจกตาบางชนิด 
และเพ่ือความสวยงาม โดยการเลือกซ้ือคอนแทคเลนส์ต้องเลือกที่มีคุณภาพ เพราะอาจเกิดอันตราย
กับดวงตาได้ ควรเลือกซ้ือจากร้านที่มีใบอนุญาตการน าเข้าคอนแทคเลนส์ หรือจากแหล่งขายที่มีความ
น่าเชื่อถือปลอดภัย ต้องมีเอกสารแนะน าวิธีการใช้อย่างถูกต้อง อย่าใส่คอนแทคเลนส์ที่หมดอายุ ต้อง
หมั่นท าความสะอาด ห้ามใส่เวลานอน ถ้ามีอาการผิดปกติต้องถอดออกทันที เมื่อตาแห้งควรหยอด
น้ าตาเทียม ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์นานเกินไปหรือซ้ าไปซ้ ามา เพราะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกซ้ือและใช้คอนแทคเลนส์บิ๊กอายได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ฉีดโบท๊อกซ์ (Botox) อันตรายจริงหรือ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 

วัตถุประสงค์         NET12 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงที่มาและผลข้างเคียงของการฉีดโบท็อกซ์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท าศัลยกรรมเพ่ือความสวยงามนั้น ปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ล้ าสมัย สามารถ
เปลี่ยนแปลงใบหน้าได้โดยไม่ต้องผ่าตัดลบเลือดริ้วรอย ซึ่งโบท็อกซ์ (Botox) เป็นชื่อทางการค้าของ
สารโบทูลินั่มท็อกซินเอ เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างจากแบคทีเรีย ค้นพบโดยนายแพทย์ชาวเยอรมัน 
มีคุณสมบัติในการรบกวนคลื่นทางประสาท ซึ่งการฉีดโบท็อกซ์นั้นจะเห็นผลเร็วมาก แต่ผลจากการฉีด
จะไม่คงอยู่อย่างถาวร หากต้องการลบรอยย่นจะต้องฉีดซ้ าอีก ซึ่งในยุคแรกๆ จักษุแพทย์น ามาฉีด
รักษาอาการตาเหล่ ตาเข ส าหรับการฉีดโบท็อกซ์นั้นยังไม่พบว่ามีอันตรายถึงชีวิต แต่จะมีผลข้างเคียง
ต่อกล้ามเนื้อบริเวณที่ถูกฉีด อีกท้ังยังจ ากัดให้ใช้ได้เฉพาะบริเวณล าคอ รอบคอ รอบปากและตา แต่ผู้
ฉีดบางรายอาจมีอาการแพ้หรือแดงได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านพิจารณาถึงความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์เพ่ือลบริ้วรอย 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   วิตามินซี 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณณภัทร  พรมชัย 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (9/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบประโยชน์และโทษของการรับประทานวิตามินซีอย่างไม่เหมาะสม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิค เป็นสารอาหารที่ละลายน้ าได้ ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเอง
ได้ จ าเป็นต้องรับประทานเข้าไป ซึ่งวิตามินซีมีประโยชน์หลายประการ อาทิ เป็นตัวสร้างคลอลาเจน 
ช่วยรักษาแผลสด แผลไฟไหม้ให้หายเร็วขึ้น ช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้น ช่วยแก้โรคเลือดออกตาม
ไรฟัน อีกท้ังยังช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคหวัด บรรเทาอาการแพ้ หอบหืด ได้อีกด้วย ซึ่งแหล่ง
อาหารของวิตามินซีอยู่ในผัก และผลไม้หลายชนิด ทั้งนี้หากขาดวิตามินซีจะท าให้เกิดอันตรายหลาย
ประการ อาทิ มักมีอาการอ่อนเพลีย แผลหายช้า เป็นโรคติดเชื้อง่าย เป็นต้น แต่การได้รับวิตามินซี
มากเกินไปก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถรับประทานวิตามินซีได้อย่างถูกต้องและในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เรื่องน่ารู้ ผิวสวยด้วยวิตามินธรรมชาติ  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 

วัตถุประสงค์         NET 6 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบสรรพคุณของผักและผลไม้ท่ีให้วิตามินเอ ซี และอี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อนุมูลอิสระเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้สุขภาพผิวไม่ดี น าไปสู่ปัญหาแก่ก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจัย
ที่ท าให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายมีหลายประการ เช่น ความเครียด กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
มลภาวะ แสงยูวี ควันบุรี กาแฟ เป็นต้น ส าหรับการแก้ปัญหาเนื่องจากผลกระทบจากอนุมูลอิสระนั้น 
สามารถท าได้ด้วยการรับวิตามินเอ ซี และอีอย่างเพียงพอ ซึ่งวิตามินเหล่านี้มีมากในผักผลไม้นั่นเอง 
ดังนั้นจึงควรหันมาใส่ใจสุขภาพในการเลือกรับประทานผักและผลไม้สดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีและ
ผิวพรรณที่สดใสของเราเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามินธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ข้าวกล้องไม่ต้องสวยแต่ดี 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (3/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของการรับประทานข้าวกล้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 

ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ มีประโยชน์ต่อร่างกายต่างจากข้าวขาว ข้าวกล้องเป็นสีน้ าตาล
อ่อน เกิดจากการขัดเปลือกออกเท่านั้น โดยเหลือส่วนที่เป็นจมูกข้าวและเยื่อหุ้มข้าว ซึ่งเป็นที่มาของ
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่างร่างกาย เช่น วิตามินบี 1 ป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี 2 ป้องกันโรค
ปากนกกระจอก ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน เป็นต้น ส าหรับการบริโภค
ข้าวกล้องจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันเบาหวาน ช่วยให้ไม่เป็นมะเร็ง เนื่องจากมีเส้นใยมาก 
เมื่อเดินทางผ่านล าไส้ใหญ่ เส้นใยจะท าหน้าที่เหมือนไม้กวาด กวาดคราบอาหารบูดเน่าตลอดทางเดิน 
ช่วยให้ล าไส้สะอาด อีกท้ังสามารถแปรรูปเป็นของกินได้อีกหลายอย่าง เช่น ชาข้าวกล้อง เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านปรับเปลี่ยนการรับประทานข้าวเป็นข้าวกล้องแทนข้าวขาวมากขึ้น 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   น้ าปู ของอร่อยจากล้านนา 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (1/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการท าน้ าปู 
เนื้อหาโดยสรุป 

 น้ าปูเป็นอาหารที่แพร่หลายทั่วภาคเหนือ ซึ่งการท าน้ าปูไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความอดทนมาก 
เนื่องจากการต้มน้ าปูต้องใช้เวลานาน มีวิธีการท าหลายวิธี และมีหลายต ารา แต่ส่วนผสมส าคัญก็คือ
สมุนไพรต่างๆ เช่น ข่า ตะไคร้ ใบฝรั่ง เป็นต้น การท าน้ าปูไม่สามารถท าในหมู่บ้านได้ เนื่องจากกลิ่น
รุนแรงมาก จึงต้องใช้สถานที่ห่างไกลชุมชนในการเค่ียวน้ าปู บางคนแพ้กลิ่นถึงขั้นเป็นลม ส าหรับหญิง
มีครรภ์หรือผู้หญิงที่เพ่ิงคลอดลูกใหม่ๆ เชื่อกันว่าหากได้กลิ่นแล้วอาจมีอาการผิดส าแดง ท าให้สุขภาพ
ไม่ดี กลายเป็นคนข้ีโรค สติวิปลาสได้ แต่น้ าปูเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารเข้มข้น 
น ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น น้ าพริกน้ าปู ใส่ส้มต า ใส่แกงหน่อไม้ เป็นต้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่สนใจในเรื่องการท าอาหารสามารถท าน้ าปูเพ่ือรับประทานเองได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ของกินประเภทแมลง 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (2/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบชนิดของแมลงที่สามารถน ามารับประทานได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 

แมลงเป็นอาหารชนิดหนึ่งของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยชาวพ้ืนเมืองในแถบ
ต่างๆ ของโลกจะรู้จักวิธีน าแมลงในท้องถิ่นมาใช้รับประทานเป็นอาหาร ส าหรับประเทศไทยก็มีการน า
แมลงหลายชนิดมารับประทานเป็นอาหาร ซึ่งนักกีฏวิทยาอาวุโส ของกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ามี
แมลงถึง 194 ชนิด ที่ชาวบ้านนิยมจับมากินเป็นอาหาร เช่น แมลงกินูน แมลงกุดจี่ แมงดานา ตัวผึ้ง
อ่อน มดแดง ตั๊กแตน หนอนไม้ไผ่ จิ้งหรีด เป็นต้น โดยชาวบ้านในชนบทเชื่อว่าการบริโภคแมลงเป็น
การเสริมโปรตีนให้กับร่างกายได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับแมลงที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นไม่สามารถรับประทาน
ได้ทั้งหมด ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวไหนกินได้กินไม่ได้นั้น เป็นความรู้ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันสืบทอดความรู้เรื่องแมลงทั้งท่ีรับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ร้อนแล้ว หาของกินแก้ร้อนกันเถอะ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (4/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบสรรพคุณของสมุนไพรที่แก้ร้อนและมีสรรพคุณทางยา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ของกินหน้าร้อนถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา อาจกินเพ่ือคลายร้อนและเพ่ือป้องกันโรคท่ี
อาจเกิดในหน้าร้อน ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดสามารถแก้ร้อนและมีสรรพคุณทางยาด้วย เช่น เฉาก๊วย 
สามารถแก้ร้อนใน กระหายน้ า โรคหวัด ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบทุกชนิด เบาหวาน เป็นที่ยอมรับ
ในวงการแพทย์จีน และคนโบราณมีความฉลาดในการหาอาหารหรือเลือกผักพ้ืนบ้าน สามารถน ามา
ปรุงเป็นอาหาร เป็นเครื่องดื่มดับกระหาย หรือปรับสมดุลให้กับสภาพร่างกาย นิยมรับประทานผักที่มี
รสขม จืด เย็น เช่น ผักบุ้ง ต าลึง บวบ ฟัก มะระ สะเดา ใบบัวบก ดอกแค แตงกวา ขี้เหล็ก หรือน้ า
สมุนไพร เช่น น้ ากระเจี๊ยบ น้ าแตงโม น้ ารากบัว ก็ช่วยดับร้อนและมีสรรพคุณทางยาเช่นเดียวกัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่สามารถดับร้อนและมีสรรพคุณทางยาได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ไม้มงคลช่วยโลกร้อน 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET 9 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการปลูกไม้มงคลเพื่อช่วยลดโลกร้อน 
เนื้อหาโดยสรุป 

 ภาวะโลกร้อนก าลังเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการลดภาวะโลกร้อนที่ง่ายที่สุด คือการปลูกต้นไม้ 
ส าหรับการปลูกต้นไม้เพื่อได้ร่มเงาและเป็นการเสริมสิริมงคลได้นั้นก็คือการปลูกไม้มงคล โดยแต่ละ
พ้ืนที่ก็มีความเชื่อเรื่องการปลูกไม้มงคลที่แตกต่างกัน เช่น ชาวอีสานเชื่อว่าหากปลูกไม้มงคลไว้ให้ถูก
ทิศทางในบ้านแล้วจะมีความสุข เช่น หมากทัน ต้องปลูกทิศเหนือ หมากม่วง ต้องปลูกทิศใต้ เป็นต้น 
และยังมีไม้มงคลที่ปลูกแล้วเสริมบารมีให้เจ้าของบ้าน เช่น พะยูง ราชพฤกษ์ เป็นต้น ส าหรับต้นไม้
มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน คือ ต้นเงิน ต้นทอง ว่านเศรษฐี เป็นต้น โดยชาวจีนมักนิยมปลูกโป๊ยเซียน 
และยังมีไม้มงคลที่ปลูกตามปีเกิด เช่น ผู้เกิดปีชวด ควรปลูกมะพร้าวหรือต้นกล้วยในรั้วบ้าน เป็นต้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันปลูกไม้มงคลเพ่ือความเป็นสิริมงคลและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ท าอย่างไรให้ลูก (นักเรียน) ตั้งใจเรียนหนังสือ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมนัส  อุณหศิริกุล 

วัตถุประสงค์                                   NET11 (6/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบวิธีการสอนให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เด็กในปัจจุบันมีทั้งเด็กท่ีอยากเรียน และไม่อยากเรียนหนังสือ แต่พื้นฐานของเด็กมักสนใจใน
สิ่งใหม่ สิ่งที่คนอ่ืนสนใจ ไม่ชอบถูกบังคับ ซึ่งแนวปฏิบัติที่จะช่วยให้เด็กเกิดความอยากเรียนรู้มี 6 ข้อ 
คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การให้ค าชมและรางวัล การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  ขจัดความไม่
เข้าใจในเรื่องที่เรียน การมีเพ่ือนที่ดี และให้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เด็กเรียนไม่
เก่ง คือ ปัญหาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ การขาดแรงจูงใจ เด็กขาดสมาธิ และวิธีแก้ปัญหาลูกไม่
อยากไปโรงเรียนนั้น มีหลายประการ เช่น ต้องสอนให้ลูกไม่กลัวการพลัดพรากจากพ่อแม่ สอนให้รู้จัก
ทักษะการเข้าสังคม ใส่ใจให้ความช่วยเหลือลูกในเรื่องการเรียนและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถสอนลูกให้มีความตั้งใจในการเรียนหนังสือได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ความส าคัญของการบ้านลูก 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณดวงรัตน์  พวงสมบัติ 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของการบ้านลูก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันการบ้านของลูกหลานมีหลากรูปแบบหลายวิชา ตามหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนใหม่     
ในฐานะของพ่อแม่ผู้ปกครอง ญาติสนิท พี่เลี้ยง ต้องหันมาใส่ใจการบ้านของลูกหลาน เพราะการบ้าน
มีประโยชน์มากกว่าที่คิด คือ การบ้านท าให้ลูกเก่งขึ้น ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับลูกหลาน 
ท าให้เข้าใจลูกมากข้ึน การบ้านเป็นการฝึกวินัยให้ลูก ท าให้คุณอยู่ในใจลูกตลอดกาล การบ้านเป็นสื่อ
เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัว จะเห็นได้ว่าผู้ปกครองมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการทักษะความคิด ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณค่า และพัฒนาลูกให้เป็นเด็กเก่งได้ ผู้ปกครองจึง
ควรแบ่งเวลาเพื่อสอนการบ้านให้กับลูก เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการบ้านลูกได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สอนลูกให้รู้จักอดออม 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET 9 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการสอนลูกให้รู้จักอดออม 
เนื้อหาโดยสรุป 

ในปัจจุบันข้าวของมีราคาแพง จึงจ าเป็นต้องรู้จักประหยัดอดออม โดยคุณแม่เป็นบุคคลส าคัญ
ในบ้านที่จะสอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว กทม. ได้ให้
ค าแนะน าเรื่องวิธีจูงใจให้ลูกสนุกกับการออมไว้หลายประการ เช่น  1. ให้ซื้อกระปุกออมสินส าหรับเงิน
ออมและกระปุกเงินส าหรับเงินบริจาค เพ่ือสอนให้ลูกรู้จักการออมและการให้ 2. พาลูกไปเปิดบัญชีเงิน
ฝากที่ธนาคาร 3. ถ้าลูกต้องการซื้อของเล่นให้คุณแม่ออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วให้ลูกค่อยผ่อนจ่าย เป็นต้น 
นอกจากนี้พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก โดยสอนลูกให้รู้จักความสุขของการให้และการท าบุญ 
เป็นตัวอย่างเรื่องแผนการใช้เงินแต่ละเดือน สอนให้เห็นถึงความเหมาะสมและใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจูงใจลูกให้รู้จักอดออม และเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการอดออม 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   หยอดกระปุกออมพลังงานไฟฟ้า 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณพิบูล  หงษ์ทอง 

วัตถุประสงค์                NET 7 (11/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการเก็บสะสมเหมือนหยอดกระปุกออมสิน เพ่ือให้มี
ไฟฟ้าใช้ได้ไปอีกนานมีหลายวิธีด้วยกัน อาทิ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่วมเงาแก่ตัวบ้าน การเลือกซื้อแต่
อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การใช้หลอดแสงสว่างแบบหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ การเลือกใช้
ตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศตามขนาดที่เหมาะสมและควรตั้งที่
อุณภูมิที่ 25๐ C  การเลือกใช้เครื่องท าน้ าอุ่นชนิดที่มีกักเก็บตุนน้ าร้อนและเลือกขนาดที่เหมาะสมกับ
ครอบครัว การใช้กระติกน้ าร้อนโดยใส่น้ าให้พอเหมาะเมื่อเลิกใช้ควรถอดปลั๊กทันที การใช้เตารีดควร
ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดผ้า การแช่ผ้าก่อนใส่เครื่องซักผ้า เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อา่นร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพ่ือเป็นการเก็บออมไว้ใช้ในยามคลาดแคลนได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   สูตรความส าเร็จของชีวิต 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกุลยาณี   อิทธิวรกิจ 

วัตถุประสงค์         NET 9 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในชีวิตได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 

ความส าเร็จของชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งการกระท าสิ่งใดแล้วประสบความส าเร็จ 
จะเรียกการกระท านั้นว่ามงคลชีวิต อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่เรียกว่า พหูสูต คือการใฝ่
ศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวาง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเอง และต้องบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและ
ส่วนรวม ส าหรับการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ประสบความส าเร็จต้องใช้สูตรความส าเร็จของชีวิต มีวิธี
ปฏิบัติเป็นล าดับ 7 ขั้นตอน คือ 1) การไม่คบคนพาล เลือกคบแต่บัณฑิต  2) การสั่งสมคุณความดีไว้
เป็นทุน 3) การบ ารุงพ่อแม่ สงเคราะห์บุตร  4) รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  5) งดเว้นจากการท า
บาปทั้งปวง  6) พัฒนาชีวิตทางธรรม ปฏิบัติธรรม 7) พัฒนาชีวิตถึงข้ันสุดยอด คือ จิตไม่หวั่นไหว  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามหลักการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   “สันติวิธี” วิถีสู่ความสงบ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (2/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วยสันติวิธี 
เนื้อหาโดยสรุป 

ความแตกต่างของมนุษย์เป็นต้นเหตุของการเกิดความขัดแย้ง สันติวิธี เป็นวิธีการจัดการกับ
ความขัดแย้งวิธีหนึ่ง ซึ่งน่าจะท าให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
สร้างสังคมสมานฉันท์ จ าเป็นต้องอยู่บนเงื่อนไขของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการใช้ความรุนแรงเป็นมาตรการที่ใช้จัดการกับปัญหา
ที่ง่ายและรวดเร็ว แต่จะท าให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้น น าไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรง ส าหรับ
กระบวนการสันติวิธีนั้นมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าความขัดแย้งอยู่ในสถานการณ์ใด แนวทางท่ี
เหมาะสมคือ กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ เป็นการให้ความสนใจในการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหาย 
โดยดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมเรียกร้องให้ผู้ท าผิดรับผิดชอบต่อบุคคล หรือชุมชนที่ตกเป็นเหยื่อ เป็นต้น  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วยสันติวิธีได้ 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนวลักษณ์  กลางบุรัมย์ 

วัตถุประสงค์         NET 6 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการปรับทัศนคติในการท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยแก้ปัญหา ท าให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ และช่วยให้เราได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งเดิมๆ เป็นต้น โดยอุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์
นั้นมีหลายประการ ทั้งการมีแนวคิดครอบง า การมีความเชื่อเดิมๆ ฯลฯ ส าหรับเทคนิคการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานนั้นต้องเริ่มจากการมีทัศนคติเชิงบวก มีความเชื่อว่าปัญหาทุกเรื่อง
สามารถแก้ไขได้ กล้ายอมรับการตัดสินใจของทีม มีความสงสัยใคร่รู้ และชอบความท้าทาย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเพ่ิมทัศนคติเชิงบวก เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   จากเด็กกิจกรรม สู่คนท างานมืออาชีพ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธาวี  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET 8 (2/6) - 56

 เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 หลายคนให้ความเห็นว่า การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ยากเท่าการจบออกไปสู่การ
ท างานจริง ท าให้นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางการศึกษาเสียใหม่ คือ การไม่มุ่งเน้น
การเรียนเพียงอย่างเดียว จะต้องมีความสุขกับการท ากิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนด้วย โดยอาจเป็น
กิจกรรมที่ท าคนเดียว หรือท าร่วมกับผู้อ่ืน เนื่องจากการท ากิจกรรมจะท าให้ได้สาระความรู้และ
ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม มีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน เป็นการฝึกฝนการ
ท างานระหว่างเรียน เพ่ือให้เป็นพื้นฐานที่ดีในการท างานในชีวิตจริง และจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการเข้าสู่โลกของการท างาน  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมท ากิจกรรมนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนมากข้ึน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   พิชิตความโกรธ เพ่ิมพูนความสุขให้แก่ชีวิต 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์         NET 8 (5/6) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพิชิตความโกรธ 
เนื้อหาโดยสรุป 

ที่ใดมีความโกรธที่นั่นไม่มีสติ สติจึงเป็นธรรมที่ใช้เป็นคู่ปรับกับความโกรธได้เป็นอย่างดี จึงขอ
น าเสนอ 10 ขั้นตอนพิชิตความโกรธ ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีอารมณ์โกรธเท่านั้น 
ดังนี้  1. นึกถึงผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ  2. พิจารณาโทษของความโกรธ  3. นึกถึงความดีของ
คนที่เราโกรธ  4. พิจารณาว่าความโกรธ คือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองและเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจ
ศัตร ู 5. พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน  6. พิจารณาพระจริยาวัตรในปางก่อนของ
พระพุทธเจ้า  7. พิจารณาความเคยเก่ียวข้องกันในสังสารวัฏ  8. พิจารณาอานิสงส์ของเมตตา  
9. พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ  10. ปฏิบัติทานคือ การให้หรือแบ่งปันสิ่งของ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถพิชิตความโกรธเพ่ือเพ่ิมพูนความสุขให้แก่ชีวิตได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ร้องไห้ ใครล่ะว่าไม่ดี ? 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณฮามีดะห์  ทิ้งน ารอบ 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (7/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบประโยชน์ของการร้องไห้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ร้องไห้ เป็นการบอกอารมณ์ของผู้คน ผู้หญิงอาจจะร้องไห้มากกว่าผู้ชาย แต่การร้องไห้มี
ประโยชน์แฝงไว้มากมาย เนื่องจากน้ าตาช่วยให้ดวงตามีความชุ่มชื่น ชะล้างสิ่งสกปรกออกจากดวงตา 
และเป็นยาระบายอย่างดีต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ ซึ่งการวิจัยพบว่าน้ าตาที่มาจากความรู้สึกนั้นมี
ระดับโปรตีน แมงกานีส โพแทสเซียม และฮอร์โมนต่างๆ ปนอยู่ การร้องไห้จะช่วยขจัดสาร ฮอร์โมนที่
ไม่จ าเป็น ก าจัดสารพิษที่อยู่ตามร่างกายออกไป ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ความเครียด ความเศร้า 
ทั้งนี้การห้ามเด็กไม่ให้ร้องไห้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เนื่องจากในสมองของเด็กมีความชื้นอยู่ การร้องไห้จะ
ช่วยขจัดความชื้นออกมาได้ หากความชื้นหลงเหลืออยู่ในสมองเด็กจะท าให้เกิดโรคต่างๆ กับเด็กได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านกล้าที่จะระบายความรู้สึกด้วยการร้องไห้ เพ่ือก าจัดความเครียด ความเศร้า  
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ให้อายุยืนหมื่นๆ ปี 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (5/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว 
เนื้อหาโดยสรุป 
 คนเราสามารถมีอายุยืนยาวถึง 120 ปี หากดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี แม้มีอายุมากแล้วแต่
ปราศจากโรคภัยก็สามารถมีอายุยืนยาวได้ ซึ่งวิธีที่จะท าให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรง มีหลายวิธีด้วยกัน 
เช่น การออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ  ต้องไม่คิดมาก ไม่เครียดมาก ไม่จริงจังกับชีวิตมาก
เกินไป ควรมีเซ็กส์มีเพศสัมพันธ์บ้างชีวิตจะได้ไม่แห้งเหี่ยว ผู้ที่แต่งงานแล้วมักจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่
ครองตัวเป็นโสด ระมัดระวังอาหารการกิน ควรเลือกกินอาหารที่มีเส้นใย นอนพอประมาณไม่มากหรือ
น้อยจนเกินไป เป็นต้น นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นยังมีวิธีท าให้มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพแข็งแรงได้อีก
หลายวิธี หากปฏิบัติตามได้จะสามารถมีอายุยืนเป็นหมื่นปีได้เช่นกัน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตนเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวได้อย่างถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (3/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงข้อดี และวิธีของการใส่บาตรที่ถูกต้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ซึ่งมีจุดประสงค์หลายประการ เช่น 
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หรืออุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น โดยการตักบาตรจะต้อง
เตรียมพร้อมและมีเจตนาบริสุทธิ์ ซึ่งต้องมีค าอธิษฐานก่อนตักบาตร และหลังจากตักบาตรเรียบร้อย
แล้วจะต้องมีการกรวดน้ าเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ส าหรับอานิสงส์ของการตัก
บาตรนั้นมีมากมาย เช่น ท าให้มีความสุขทั้งกาย ใจ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น แต่การตักบาตรก็มีข้อ
ควรระวังหลายประการเช่นกัน เช่น เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน จ าเป็นต้องนิมนต์ท่านทุกครั้ง หากถวายเงิน 
ต้องใส่ในย่ามเท่านั้น อย่าให้ทัพพีหรือภาชนะโดนบาตร และควรถอดรองเท้าทุกครั้ง เป็นต้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่นับถือศาสนาพุทธใส่บาตรเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองมากข้ึน 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   ประโยชน์ของการสวดมนต์  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์         NET 1 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความหมายของการสวดมนต์ ประโยชน์และอานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดมนต์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การท าความสะอาดจิตใจไม่สามารถใช้น้ าช าระล้างได้เหมือนการท าความสะอาดร่างกาย 
ต้องใช้พุทธธรรมที่เกิดภายในใจ เพราะใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น มักหลงในอารมณ์ที่พอใจ และน าความ
เดือดร้อนมาสู่ตัวเองเสมอ โดยการสวดมนต์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความม่ันคงในจิตใจ ส าหรับการ
สวดมนต์ด้วยความตั้งใจ และรู้ถึงความหมายของบทสวดนั้นๆ ย่อมได้รับอานิสงส์หลายประการ คือ 
เป็นการเสริมสร้างพลังศรัทธา สร้างปัญญา พัฒนาความคิด สติปัญญาให้ดีขึ้น เป็นการไล่ความขี้เกียจ 
ตัดความเห็นแก่ตัว ท าจิตใจให้สงบมีสมาธิ และถือเป็นการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูชา 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถช าระล้างและพัฒนาจิตใจของตนเองด้วยการสวดมนต์ได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   เราได้อะไรจากงานศพ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบอานิสงส์ของการไปงานศพ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันพระสงฆ์ใช้ธรรมะหมวดอภิธรรม เป็นการสวดอภิธรรมศพ เพ่ืออุทิศส่วนบุญกุศล
ให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งความหมายของพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ที่พระสวดนั้นจะสอนคนที่มาร่วมงานศพ แต่
เนื่องจากเป็นภาษาบาลีท าให้คนไม่เข้าใจและคิดว่าพระท่านมาสวดให้กับศพ มีผู้กล่าวว่าการไปงาน
ศพนั้นได้อานิสงส์ หลายประการ คือ ได้ระลึกถึงคุณความดีของผู้ตาย ได้แสดงความเห็นใจกับเจ้าภาพ 
และได้ซึมทราบสัจธรรมมากมาย เช่น การเคาะโลงเรียกผู้ตายกินข้าว ก็เป็นสัจธรรมว่าผู้ตายไม่
สามารถลุกขึ้นมากินข้าวได้ จึงควรดูแลคนที่เรารักในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น ความตายเป็นของ
เที่ยง เพราะวันหนึ่งเราก็ต้องตาย ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่วัน จึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจอานิสงส์ของการไปงานศพและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท 
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กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง ก าจัดจุดอ่อนภาษาอังกฤษกับการเรียนปริญญาเอก  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธาวี  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET 5 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การเรียนระดับปริญญาเอกนั้น ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้ติดต่อ 
สื่อสารระหว่างอาจารย์และเพ่ือนร่วมห้อง จะต้องอาศัยทักษะทุกด้านไม่ว่าการฟัง การอ่าน การพูด
โต้ตอบ ซึ่งนักศึกษาไทยมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษมาก โดยการพูดแต่ละครั้งต้องผ่านกระบวนการคิด 
โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนพูดออกมา และหลายครั้งที่นักศึกษาจะต้องสอบจบ
ใหม่ เพราะตอบค าถามเก่ียวกับงานวิจัยของตนเองกับผู้ทรงคุณวุฒิไม่เข้าใจ ซึ่งการก าจัดจุดอ่อนใน
การใช้ภาษาอังกฤษคือ การลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม และหมั่นศึกษาด้วยตนเอง ทั้งอ่าน
หนังสือ เขียน ฟัง และหัดพูดเยอะๆ ต้องให้เวลาและให้ความใส่ใจ เพื่อให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านใส่ใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะเรื่องการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
กลุ่มบทความ   พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชื่อเรื่อง   พลาสติก 7 ประเภท  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.ภูมิพัฒน์  รัตนตรัยเจริญ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของสัญลักษณ์พลาสติก 7 ประเภท ที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้น าวัสดุต่างๆ มารีไซเคิล เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีการก าหนด
สัญลักษณ์มาตรฐานให้พลาสติกท่ีสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ไว้ 7 ประเภท มีรหัสเป็นลูกศร 3 ตัว 
วนเป็นรูปสามเหลี่ยมรอบๆ ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่ง ซ่ึงแต่ละประเภทจะใช้ท าผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกัน เช่น 
เลข 1 คือ พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท (PET หรือ PETE)  ใช้ท าขวดบรรจุน้ าดื่ม น้ ามันพืช  เลข 2 คือ 
พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ใช้ท าขวดนม ขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควร
ทิ้งขยะพลาสติกรวมกับขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เพ่ือจะได้น าขยะพลาสติกเหล่านี้ไปรีไซเคิลใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแยกประเภทของพลาสติกจากสัญลักษณ์ที่เห็นได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 5 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ท าความรู้จักกับ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวิศวะ  ตุ้มสีคุณ 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (8/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบมาเพ่ืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  
มีน  าหนักเบา พกพาสะดวก มีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนาน และส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่าน wifi ได้ อีกทั งยังสามารถบรรจุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้หลายเล่มตามความจุของ
หน่วยความจ า โดยสามารถรองรับสกุลไฟล์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งที่นิยมคือ สกุลไฟล์PDF, EPUB, mobi 
ส าหรับในปัจจุบันมีระบบการแสดงผลอยู่สองแบบ คือ แบบจอแอลซีดี และแบบใช้เทคโนโลยีอีอิงค์ 
ทั งนี เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ และเป็นการลดการใช้กระดาษ 
สอดคล้องกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกใช้เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   Facebook ท าลายการศึกษา 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธาวี  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET10 (5/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบผลเสียของการเล่น Facebook อย่างไม่เหมาะสม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 Facebook เป็นการฝากข้อความคล้ายๆ อีเมล์ แต่เป็นรูปแบบเปิดอิสระ ใครจะเข้ามาฝาก
ข้อความและร่วมพูดคุยในประเด็นที่ตนเองสนใจก็สามารถรับรู้เรื่องราวที่ตัวเองมีส่วนร่วมได้ตลอด 
และยังสามารถ อัพโหลด รูปภาพ วิดีโอ และมีเกมให้เล่นอย่างมากมาย ท าให้ Facebook ได้รับความ
นิยมจากทุกเพศ ทุกวัย อีกทั งยังสามารถเล่นผ่านมือถือได้ตลอดเวลา ท าให้ผู้อยู่ในวัยเรียน แม้จะอยู่
ในห้องเรียน ก็จะให้ความสนใจกับการเล่น Facebook มากกว่าตั งใจเรียนหนังสือ ไม่อ่านหนังสือ ไม่
ท าการบ้าน จึงท าให้ Facebook กลายเป็นบ่อนท าลายการศึกษาได้เช่นกัน บางครั งมีการสนทนาโดย
ใช้ถ้อยค าที่หยาบคาย จนอาจส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน หรือเกิดความเสื่อมเสียกับตนเองได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเล่น Facebook ได้อย่างเหมาะสม ถูกเวลา ไม่ส่งผลเสียกับตนเอง 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   เครื่องนับเม็ดยา  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ 

วัตถุประสงค์         NET 2 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมา ลักษณะและการท างานของเครื่องนับเม็ดยา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการวิจัยผลิตเครื่องนับเม็ดยาเกิดจากการได้รับข้อมูลจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลมีปัญหาเรื่องการนับเม็ดยา เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้บริจาคเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
ลักษณะของเครื่องนับเม็ดยา มีขนาดไม่ใหญ่มาก เคลื่อนย้ายง่าย เก็บง่าย น  าหนักประมาณ 4.5 
กิโลกรัม ซึ่งโรงพยาบาลมีเครื่องนับยาจากต่างประเทศแต่มีราคาแพง คณะวิจัยจึงผลิตเครื่องที่มีระบบ
การท างานแบบเดียวกับเครื่องนับยาจากต่างประเทศ เพ่ือความคุ้นเคยในการใช้งาน ส าหรับขั นตอน
การท างานนั นประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนรับยา ส่วนถัดไปมีถาดรับยาจะสั่นเพ่ือให้ยาเรียง
เม็ด ส่วนที่สามท าหน้าที่นับเม็ดยา เมื่อน ามาทดสอบพบว่า ยาจ านวน 50 ชุด ใช้เวลา 2.56 นาที 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายการท างานของเครื่องนับเม็ดยาได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   ถังดักไขมันในครัวเรือน  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว 

วัตถุประสงค์         NET 6 (5/5) - 56

 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมไผ่เบี ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท าการ
วิจัยเรื่องน  าเสียและขยะของชุมชน ได้มีการจัดสร้างต้นแบบถังดักน  าไขมันเพ่ือเป็นระบบบ าบัดน  าเสีย
ขั นต้นส าหรับครัวเรือน ซึ่งมีการออกแบบให้มีราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจะมี 2 ถัง ถังแรกเป็นถังดัก
ไขมัน ถังที่สองส าหรับกรองเศษอาหาร ซึ่งจะมีกรวด หิน ดิน ทรายที่จะใช้กรอง ซึ่งถังดักน  ามันเหมาะ
ส าหรับครัวเรือนขนาดเล็ก และการดูแลรักษาเบื องต้นคือ ประมาณ 6 เดือนควรล้างหิน ทรายส าหรับ
กรองเศษอาหาร โดยถังดักไขมันในครัวเรือนนี ช่วยลดภาระการบ าบัดน  าเสียและช่วยปรับคุณภาพน  า
ในแหล่งน  าสาธารณะให้ดีขึ น และจะมีการพัฒนาถังดักไขมันให้มีขนาดใหญ่ขึ นต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีจิตส านึกและจัดท าระบบบัดน  าเสียขั นต้นก่อนทิ งลงแหล่งน  าสาธารณะ 
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กลุ่มบทความ   วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 
ชื่อเรื่อง   นวัตกรรมข้าวหอมทนน  าท่วม  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
ดร.ธีรยุทธ  ตู้จินดา 

วัตถุประสงค์         NET 3 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมา การพัฒนา และการดูแลพันธุ์ข้าวหอมทนน  าท่วม 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี แต่พื นที่ในการท านาบางพื นที่มีน  าท่วมขังนาน 
ท าให้ต้นข้าวที่ปักด าไว้เน่าตาย ซึ่งสภาพน  าท่วมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ น  าท่วม
ฉับพลัน (มาเร็วและท่วมไม่นาน) และน  าท่วมแบบค่อยๆ มา แต่น  าขังอยู่ระยะยาว คณะนักวิจัยของ
ไทยจึงท าการวิจัยและน าพันธุ์ข้าวจากประเทศอินเดียมาเป็นแหล่งพันธุกรรม และน ามาพัฒนาพันธุ์
ข้าวหอมของไทยชื่อว่าพันธ์ข้าวหอมชลสิทธิ ซึ่งมีคุณสมบัติในการหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 
แต่สามารถทนต่อน  าท่วมแบบฉับพลันได้ สิ่งที่ต้องระวัง คือ เรื่องเพลี ยกระโดด ซึ่งคณะวิจัยจะต้องท า
การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิให้มีความสามารถในการต้านทานโรคแมลงเพ่ิมด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายถึงที่มาพันธุ์ข้าวที่ทนน  าท่วมแบบฉับพลันได้ 
 
 
กลุ่มบทความด้านบริหารงาน/บริหารคน  จ านวน 7 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   บทบาทของผู้น าต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การ 
   แห่งการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 

 
วัตถุประสงค์         NET 8 (4/6) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ
ของบุคลากร โดยมีการสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้มีข้อดีมากมาย เช่น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เพ่ือให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้อยู่รอดได้ เป็นต้น โดยองค์การ
แห่งการเรียนรู้มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ เป็นองค์การที่มีความรอบรู้แห่งตน มีแบบแผน
ความคิดอ่าน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ของทีม และมีการคิดอย่างเป็นระบบ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาองค์การของตนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ 
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กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  วิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์การเชิงสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 

วัตถุประสงค์                 NET 10 (4/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบวิธีจัดการกับความขัดแย้งในองค์การเชิงสร้างสรรค์ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ความขัดแย้งโดยทั่วไปมักเป็นเรื่องของการมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความขัดแย้งในระดับ
องค์การมักเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งในเรื่องงาน เป้าหมายของงาน ความสัมพันธ์ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งในองค์การและทุกคนไม่เพิกเฉย ก็จะส่งผลผลดีต่อองค์การ เช่น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์  แต่หากเกิดความขัดแย้งแล้วยังเมินเฉย ก็จะส่งผลด้านลบ เช่น 
ความขัดแย้งจะน าไปสู่ภาวะตึงเครียดมีผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากร เป็นต้น จึงจ าเป็นที่ทุกคนต้อง
ร่วมมือกันจัดการกับความขัดแย้ง โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์การมากที่สุด 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจัดการกับความขัดแย้งในองค์การได้อย่างสร้างสรรค์ได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   การบริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   การจัดการความเครียดในที่ท างาน 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณนวลักษณ์  กลางบุรัมย์ 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (1/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบสาเหตุและวิธีการจัดการกับความเครียดในที่ท างาน 
เนื้อหาโดยสรุป 

การท างานเป็นสาเหตุของความเครียดได้เสมอ ซึ่งสาเหตุของความเครียดอาจเกิดได้จาก
ตัวเอง เช่นการได้รับงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน หรือจากสภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีหลายประการ เช่น ปริมาณงานที่ได้รับ วิธีการบริหารงานโดยขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ 
ความสัมพนัธ์พนักงานและผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม และเมื่อเกิดความเครียดแล้วจะส่งผลเสียมากมาย ซึ่งก็มีวิธีจัดการกับความเครียดอยู่หลาย
ประการ เช่น หลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จ าเป็น ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือลดความเครียด
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แบ่งเวลาไว้เที่ยว ออกก าลังกาย เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  เป็นต้น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจัดการกับความเครียดในที่ท างานได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   ความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 6 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบแนวทางในการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มนุษย์มีความต้องการ มีความคาดหวังและมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน การที่จะให้บุคลากร
ในองค์กรปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั้น มีองค์ประกอบส าคัญที่ท า
ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน คือ เงินเดือน ค่าตอบแทน ลักษณะงานที่ท า ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน การบังคับบัญชาของผู้บริหาร และการท างานเป็นทีมงาน โดยผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างความพึงพอใจของบุคลากร เพราะเป็นผู้กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความพอใจ อีกทั้งองค์กร
ต้องมีหลักการที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข และควรน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดมีความสุขในการท างาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสุขในองค์กร 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   บทบาทขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธี  ปิยะคุณ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบข้อตกลงขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 
เนื้อหาโดยสรุป 
 องค์กรที่ท าก าไรได้มากมายไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าจะด าเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน แต่สิ่งที่จะ
ท าให้องค์กรได้รับการยอมรับไม่ถูกต่อต้านจากสังคม คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดย Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยมาตรฐาน 
ISO 26000 ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ข้อ คือ ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมค านึงถึงความซื่อสัตย์ เคารพต่อผลประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพต่อหลักนิติธรรม เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล และเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติ แต่ถ้าองค์กรใดท าย่อมได้เปรียบในการท าธุรกิจ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักมาตรฐาน ISO 26000 ได้ 
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กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง  ประเทศไทยเตรียมพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณโสภิณ  ใจชื่น 

วัตถุประสงค์         NET 2 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมา และการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประชาคมอาเซียน เป็นการร่วมมือให้ความช่วยเหลือต่อกันในประชาคม มีข้อตกลงร่วมกัน 3 
ประการ คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยประเทศไทยได้มีการร่วมลงทุนขยายธุรกิจข้ามพรมแดน ใช้
ประโยชน์จากมาตรการภาษีอากร การก าหนดมาตรฐานแรงงาน และด้านการศึกษาได้มีโครงการ
ร่วมมือกันหลายลักษณะ เช่น การส่งเสริมเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนของพลเมือง เป็นต้น 
ส าหรับแนวทางขับเคลื่อนในด้านวิชาการมากมาย เช่น มีการตั้งกรอบมาตรฐานของการศึกษาไทยใน
สายสามัญหรือมหาวิทยาลัย (TQF) สายอาชีวศึกษา (TVQ) เป็นต้น 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านมีความพร้อมที่ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
 
 
กลุ่มบทความ   บริหารงาน/บริหารคน 
ชื่อเรื่อง   มหาตมะ คานธี มหาบุรุษผู้น าเอกราชคืนสู่                    
            ดินแดนภารตะ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระมหาอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์         NET11 (8/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบหลักการในการต่อสู้โดยปราศจากความรุนแรง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 มหาตมะ คานธี (โมฮันดาส คารามจันท์ คานธี) สามารถเรียกร้องเอกราชและศักดิ์ศรีจาก
อังกฤษคืนสู่ประเทศและประชาชนโดยใช้หลักการอหิงสา ซึ่งการใช้ความรุนแรงเป็นการท าลาย
คุณธรรม เป็นการปลุกอ านาจฝ่ายต่ าของมนุษย์ให้แสดงพลังออกมา ท าให้เกิดการจองล้างจองผลาญ
กันไม่มีที่สิ้นสุด การเอาชนะความชั่วไม่ใช่การท าลายคนชั่ว แต่อยู่ท่ีการเปลี่ยนจิตใจคนชั่ว โดยไม่ท า
ความชั่วตอบ ซึ่งบาป 7 ประการในทัศนะของคานธี ประกอบด้วย เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ หา
ความสุขส าราญโดยไม่ยั้งคิด ร่ ารวยโดยไม่ต้องท างาน มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี ค้าขาย
โดยไม่มีหลักศีลธรรม วิทยาศาสตร์เลิศล้ าแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถอธิบายการใช้หลักการอหิงสาของมหาตมะ คานธี ได้ 
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กลุ่มบทความด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 28 เรื่อง 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่” ของชาวไทยอีสาน 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์         NET 8 (6/6) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
เนื้อหาโดยสรุป 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นบุญประเพณีของขาวอีสานตามความเชื่อว่า แม่พระโพสพ มีอ านาจ    
ดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม น าความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ซึ่งพิธีนิยมท ากัน
เมื่อเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้วโดยน าข้าวเปลือกกองใหญ่มากองไว้กลางลานนวด และท าพิธีทางพราหมณ์
เรียกว่า พิธีรับขวัญข้าว โดยมีความเชื่อว่าขณะที่ท านาจะใช้เท้าเหยียบย่ าข้าว จึงจ าเป็นต้องท าพิธี
บูชาแม่พระโพสพเพ่ือขอขมาและเพ่ือความเป็นสิริมงคล และเพ่ือร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ทางวัด 
โดยบริจาคเป็นข้าวเปลือกท่ีได้จากน  าพักน  าแรงเป็นการท าบุญด้วยข้าวในยุ้งของตนเอง แต่ในปัจจุบัน
ชาวนาไม่มีลานนวดข้าวของตนเอง เครื่องสีข้าว ท าให้การท าบุญกุ้มข้าวใหญ่นั นนับวันยิ่งจะเลือนหายไป  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันรักษาประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ให้คงอยู่สืบต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณีบุญบั งไฟ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์         NET10 (6/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของประเพณีบุญบั งไฟ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเพณีบุญบั งไฟ หรือ บุญเดือนหกของภาคอีสาน เป็นเครื่องหมายของความสามัคคีและ
มิตรภาพ เป็นประเพณีที่จัดขึ นเพื่อเป็นการขอฝนเพ่ือต่อสู้กับความแห้งแล้ง และมีจุดประสงค์หลาย
ประการ ทั งขอน  าฝน เชื่อมความสามัคคี บูชาพระพุทธเจ้า หรือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื นบ้าน 
ซึ่งการท าบุญบั งไฟจะมีการบวชพระเณร เพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยบั งไฟนั นแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ บั งไฟที่ไม่มีหาง เช่น บั งไฟพุ บั งไฟม้า เป็นต้น  และบั งไฟท่ีมีหาง เช่น บั งไฟน้อย บั งไฟ
ร้อย เป็นต้น ในสมัยก่อนการท าบั งไฟจะใช้ไม้ไผ่ล าขนาดใหญ่ที่สุด แล้วท าการอัดดินปืนให้แน่น แต่ใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากล าไผ่กลายเป็นท่อเหล็ก ท่อประปา หรือท่อพีวีซี ซึ่งเป็นอันตรายมาก  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีบุญบั งไฟให้คงอยู่สืบต่อไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณีชักพระ วัฒนธรรมภาคใต้ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณสุธิดา  คงทอง 

วัตถุประสงค์         NET 3 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของประเพณีชักพระ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ประเพณีชักพระ หรือประเพณีลากพระ เป็นประเพณีพื นเมืองของภาคใต้ และมีสันนิษฐาน
ว่าได้เกิดขึ นครั งแรกท่ีประเทศอินเดีย ซึ่งประเพณีชักพระของภาคใต้มี 2 ลักษณะ คือ ชักพระทางบก 
โดยวัดส่วนใหญ่ที่ด าเนินการชักพระด้วยวิธีนี  มักเป็นวัดที่ตั งอยู่ไกลจากแม่น  าล าคลอง และชักพระ
ทางน  า การชักพระวิธีนี เป็นของวัดที่ตั งอยู่ใกล้แม่น  าล าคลอง โดยอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร อ าเภอพุนพิน อ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งชักพระทางน  าที่มีชื่อเสียง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันสืบทอดประเพณีชักพระให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้สืบต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประเพณีการกินเจ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
     คุณกตมาลี  กิตติเวช 

คุณพัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 
วัตถุประสงค์         NET 1 (5/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความหมาย และประโยชน์ของการกินเจ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เจ มีความหมายเดียวกับ ศีลอุโบสถ ดังนั นการกินเจ ควรต้องมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรม และ
นอกจากไม่รับประทานเนื อสัตว์เท่านั น ยังมีผักฉุน 5 ประเภทที่ห้ามรับประทาน คือ ผักชี กระเทียม 
หัวหอม กุย่ฉ่าย ขึ นฉ่าย ใบยาสูบ งดเว้นน  านมสด นมข้น ประเพณีกินเจเริ่มในวันขึ น 1 ค่ า ถึง 9 ค่ า 
เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือนตุลาคมของไทย และมีการประกอบพิธีกรรมเพ่ือสักการะบูชาเทพ
เจ้า การกินเจในมุมมองของศาสนาเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจ ในมุมมองของแพทย์เป็นเรื่องของการให้
พลังเย็น พลังงานจากฟรุกโตส ซึ่งมีมากในผัก ผลไม้ ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถเลือกรับประทานอาหารในเทศกาลกินเจได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   รอมฎอน เดือนอันประเสริฐ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศนิศรณ์  นันตชัยฐิติเมธา 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบข้อดีของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
เนื้อหาโดยสรุป 

รอมฎอน เป็นเดือนถือศีลอด เป็นการแสวงบุญ ส ารวมกาย วาจา ใจ เคร่งครัดเรื่องการดื่ม 
กิน เสพนับตั งแต่อรุณรุ่งจนกระท่ังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตลอดทั งเดือน แม้การถือศีลอดคล้ายกับการ
ทรมานตนเอง แต่แท้จริงมีผลดีต่อสุขภาวะ หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ การรับประทานอาหาร
ในช่วงถือศีลอดมีการก าหนดมื ออาหาร ช่วงเวลา แต่จะให้รับประทานครบทั ง 5 หมู่ ไม่ได้อดอาหาร
บางอย่าง เช่น การกินเจ ที่งดเว้นการรับประทานเนื อสัตว์ เป็นต้น เมื่อมีการปรับช่วงเวลารับประทาน
อาหาร ร่างกายจะมีการปรับสมดุล และให้อวัยวะในระบบทางเดินอาหารได้พักผ่อน เป็นการล้างพิษ 
ในกรณีที่มีข้อจ ากัดด้านสุขภาพผู้ถือศีลอด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อร่างกาย   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติตนในช่วงถือศีลอดได้อย่างถูกต้อง 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  การตานตุง พิธีกรรมและความเชื่อของชาวล้านนา 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์         NET 3 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและลักษณะประเภทของตุง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ตุง คือ ธงในภาษาไทยกลาง เป็นสิ่งที่ท าขึ นเพ่ือใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา มีจุดประสงค์ 
เพ่ือท าถวายเป็นพุทธบูชา ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นการท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ หรือเป็นปัจจัยกุศลให้แก่
ตนเองในชาติหน้า โดยตุงมีมากมายหลายชนิด ทั งท าด้วยไม้แกะสลัก หรือท าด้วยผ้า โดยตุงสามารถ
แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ตุงที่ใช้ในงานมงคล และตุงอวมงคล โดยปัจจุบันมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมประเพณีของตุงแต่ละท้องถิ่น มีการประดิษฐ์ลวดลายสวยงามตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบ
ของตุง วัสดุที่น ามาประดับ มีความแตกต่างกันขึ นอยู่กับฐานะทางสังคม หรือความเชื่อของพิธีกรรมที่
สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่น โดยตุงถือเป็นเครื่องสักการะที่แสดงความศรัทธาของชาวล้านนา  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแยกลักษณะและประเภทของตุงในแต่ละประเภทได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ฟ้อนภูไท ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์         NET 3 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาและลักษณะท่าทางการฟ้อนภูไทของแต่ละเผ่า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 อีสานมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากมีหลายเผ่าพันธุ์ โดยส่วนใหญ่ เป็นชาวไทลาว และ
รองลงมาคือ ภูไท ซึ่งชาวภูไทเป็นกลุ่มคนที่มีความขยันขันแข็ง ท างานได้หลายอาชีพ มีความเข้มแข็ง
ในการปกครอง หน้าตาผิวพรรณดี มีอัธยาศัยไมตรีดีจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง อีกทั งมีศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นที่รู้จัก คือ การฟ้อนภูไท 3 เผ่า เป็นการน ามรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูไทที่อาศัยอยู่ใน 3 
จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มาเปรียบเทียบกันในเชิงการแสดงนาฏศิลป์ เนื่องจากแต่ละ
กลุ่มมีรูปแบบเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เห็นลีลาการฟ้อนที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ท้องถิ่น มีความงดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานสืบต่อไป  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์การฟ้อนภูไทให้อยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   “ผญา” ภูมิปัญญาของคนอีสาน  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณคมคาย  จินโจ 

วัตถุประสงค์         NET 5 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบลักษณะ รูปแบบของผญา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ผญา เป็นศิลปะการใช้ภาษาของชาวอีสานในอดีต เป็นบทร้อยกรองใช้พูดโต้ตอบกันมีจังหวะ
ท านองเฉพาะตัว เกิดจากค าสั่งสอน ศาสนา ขนบธรรมเนียม การเกี ยวพาราสีของหนุ่มสาว รวมทั ง
จากสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ในวิถีชีวิต ผญามีลักษณะ 2 ประการคือ มีการให้สาระชวนคิด 
และเป็นภาษาที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ ค าผญามี 3 รูปแบบ คือ มีสัมผัสคล้องจอง มีการใช้เสียงสูง
ต่ ามีจังหวะในการออกเสียง และมีรูปแบบที่สัมผัสเสียงสูงต่ ามีการออกเสียงประสมกัน ส าหรับเนื อหา
ของผญาแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ ผญาอวยพร ผญาสอนใจ ผญาเกี ยว ซึ่งผญาเป็นสิ่งล  าค่า แต่คน
รุ่นหลังไม่ให้ความสนใจเท่าใด จึงจ าเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายรูปแบบของผญาและช่วยกันรักษาวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   อยู่ไฟ ภูมิปัญญาไทยส าหรับแม่ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 11 (4/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบวิธีและขั นตอนการอยู่ไฟที่ถูกต้อง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การอยู่ไฟ เป็นการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังการคลอด ช่วยให้มดลูกกลับสู่สภาพปกติ 
การใช้ความร้อนในการอยู่ไฟ ช่วยให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ และช่วยให้บาดแผลที่เกิดจากการ
คลอดปิดสนิทด้วยการนอนเฉยๆ ประมาณ 3-5 วัน และในปัจจุบันมีธุรกิจการให้บริการการอยู่ไฟถึง
บ้าน ซึ่งจะมีการเข้ากระโจม นาบหม้อเกลือ ประคบสมุนไพร และการนั่งถ่าน ซึ่งกระบวนการอยู่ไฟมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันอาการแทรกซ้อนหลังคลอด คือ การตกเลือด การติดเชื อหลังคลอด โดยการ
อยู่ไฟในภูมิภาคต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างตามความเชื่อ ความศรัทธา และการน าภูมิปัญญา
เรื่องการอยู่ไฟในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้เป็นแม่ทั งสิ น 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ผู้อ่านอธิบายการอยู่ไฟได้อย่างถูกต้องตามขั นตอน 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   บทเพลงจากใจแม่ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณมานพ  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์         NET11 (7/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของบทเพลงกล่อมเด็ก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูกมีจุดประสงค์ส าคัญ คือ ต้องการให้ลูกนอนหลับ เพื่อจะใช้เวลาที่ลูกหลับไป
ท างานบ้าน โดยเนื อหาของเพลงไม่ว่าภูมิภาคใดจะมีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับแม่ลูก สภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการวิจัยพบว่า เพลงที่เอื อนเอ่ย
ด้วยความไพเราะ มีความนุ่มนวล ช่วยลดความก้าวร้าวของลูก ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี 
และท านองของเพลงจะมีลักษณะช้าๆ ช่วยให้เด็กหลับอย่างเป็นสุข เกิดความอบอุ่น รู้สึกปลอดภัย 
และสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าการกอด สบตา ลูบหลังอย่างเบามือ จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ลูกได้เป็นอย่างดี 
ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยอ้อม และถือเป็นการอบรมสั่งสอนเด็กไปพร้อมๆ กันด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็ก บทเพลงจากใจแม่ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพลงกล่อมลูก  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 

วัตถุประสงค์         NET 2 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบลักษณะเนื อหา และคุณค่าของเพลงกล่อมลูก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพลงกล่อมลูกเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหนึ่ง อาศัยการท่องจ า บอกเล่าสืบทอดต่อกันไป 
ซึ่งเพลงกล่อมลูกท าให้พ่อแม่มีความใกล้ชิดกับลูก เป็นการเล่าเรื่องให้ลูกฟัง ท าให้เด็กหลับสนิทอย่าง
มีความสุข เนื อหาของเพลงกล่อมลูก แบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น เนื อหาแสดงถึงความรักของพ่อ
แม่  เนื อหาบรรยายสภาพความเป็นอยู่ เนื อหามีเรื่องราวของการปลอบโยน การขู่ให้นอน การสะท้อน
อารมณ์ของผู้ขับกล่อม เป็นต้น ซึ่งน  าเสียงที่นุ่มนวล อ่อนโยนของผู้ขับกล่อมเป็นการสร้างความอบอุ่น 
ท าให้เด็กมีจิตใจที่มั่นคง ทั งการปลูกฝังคุณธรรมที่ได้รับระหว่างการนอนท าให้เด็กมีส านึกท่ีดีติดตัวไป  
หรืออาจแบ่งได้ตามภาคได้เช่นกัน ทั งภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านระลึกถึงความส าคัญของเพลงกล่อมลูกและสืบทอดสิ่งที่ดีงามนี ให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เปิดต านานนิทานพื นบ้าน 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม           

วัตถุประสงค์                 NET 7 (6/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบลักษณะ และประเภทของนิทานพื นบ้าน 
เนื้อหาโดยสรุป 
 นิทานพื นบ้าน เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆ กันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยไม่ทราบว่า
ใครเป็นผู้แต่ง ผู้เล่าดั งเดิมเป็นใคร โดยเล่าด้วยถ้อยค าธรรมดา เป็นการแสดงความคิดความเชื่อของ
ชาวบ้าน ซึ่งนิทานพื นบ้านสามารถแบ่งได้เป็น 14 ประเภท คือ นิทานปรัมปราหรือนิทานทรงเครื่อง 
นิทานประจ าท้องถิ่น นิทานประเภทอธิบายเหตุ นิทานชีวิต นิทานผี นิทานวีรบุรุษ นิทานค าสอน 
นิทานศาสนา นิทานชาดก นิทานต านานหรือเทพนิทาน นิทานสัตว์ นิทานเข้าแบบ นิทานลูกโซ่ 
นิทานปริศนา ซึ่งคุณค่าของนิทานพื นบ้านนอกจากความสนุกสนานเพลินเพลิน ยังให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของนิทาน มีการสอนหรือสอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม หรือให้คติเตือนใจได้อีกด้วย 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแยกประเภทและลักษณะของนิทานพื นบ้านได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   สะพานมอญ สะพานแห่งศรัทธา 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 

วัตถุประสงค์                NET 7 (10/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของสะพานมอญ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ แต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า สะพานบาทเดียว เพราะ
มีการเก็บเงินผู้ที่สัญจรไปมาคนละ 1 บาท ต่อมาหลวงพ่ออุตตมะเจ้าอาวาส วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งเป็น
พระท่ีคนมอญและพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้น าในการสร้างสะพานแห่งนี  
เนื่องจากเห็นว่าชาวบ้านต้องเสียเงินข้ามสะพาน โดยสะพานแห่งนี ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยและเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในประเทศพม่า ซึ่งสะพานมอญสร้าง
จากฐานของพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะ รวมทั งเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างชาวไทย
และชาวมอญ เมื่อสร้างเสร็จสะพานแห่งนี จึงได้รับการขนานนามว่า “สะพานแห่งศรัทธา”  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านมีความสนใจที่จะไปเยี่ยมชมสะพานแห่งศรัทธาแห่งนี  
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงแห่งจังหวัด 
   แพร่ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
ผศ.ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิ

พันธุ์ 
วัตถุประสงค์         NET 8 (1/6) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของวัดพระธาตุช่อแฮ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวงชั นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองจังหวัดแพร่ 
และเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกิดของผู้เกิดปีขาล ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดย
องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะแบบเชียงแสน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ ของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างด้วยอิฐโบกปูน ภายในวัดยังมีสิ่งส าคัญมากมาย เช่น หลวงพ่อช่อแฮ พระเจ้า
ทันใจและไม้เสี่ยงทาย พระเจ้าไม้สัก ธรรมมาสน์โบราณ แผ่นศิลาจารึก เป็นต้น ส าหรับประเพณีการ
ไหว้พระธาตุช่อแฮเป็นประเพณีท่ีสืบต่อกันมาช้านาน จึงมีค ากล่าวว่า ถ้ามาเท่ียวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้
มานมัสการพระธาตุช่อแฮ ก็เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจที่จะไปกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ศิลปกรรมจีนสู่ไทย วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระธรรมกิตติวงศ์ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (4/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของศิลปกรรมจีนในวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไทยและจีนมีการติดต่อกันตั งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงสมัยรัชการที่ 3 เป็นช่วงที่การค้าระหว่าง
ไทยจีนรุ่งเรืองที่สุด และวัดประจ ารัชการที่ 3 คือ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือเรียกว่า วัดราช
โอรส เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นศิลปะแบบไทยจีนประยุกต์ และเป็นแห่งแรกที่มีการใช้เครื่อง
เคลือบ เครื่องกังไส หรือเซรามิก มาเป็นเครื่องประดับวัด ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในวัดที่มีความโดดเด่น
หลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ จิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารพระนอน ตุ๊กตากระเบื องเคลือบขนาดใหญ่ 
บานประตูโบสถ์ และหลังคาวิหารแบบจีน เป็นต้น นับได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะแบบราชนิยม มีความ
โดดเด่นทั งทางศิลปกรรม มีสถาปัตยกรรมที่งดงามลงตัว มีคุณค่าและควรท านุบ ารุงให้คงอยู่สืบไป 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจไปไหว้พระและชมศิลปะท่ีงดงามของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ศิลปะล  าค่าบนฝาท่อระบายน  า  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณธนิส  พูนวงศ์ประเสริฐ 

วัตถุประสงค์         NET 5 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมาของลวดลายบนฝาท่อระบายน  าในประเทศญี่ปุ่น 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ฝาท่อระบายน  าตามท้องถนนมีจ านวนไม่น้อยที่มีอยู่ในสภาพช ารุด ฉะนั นผู้ที่สัญจรไปมา
มักจะหลีกเลี่ยงการเดินบนฝาท่อระบายน  า แต่ฝาท่อระบายน  าของประเทศญี่ปุ่นแฝงคุณค่าและ
ความหมายต่อวิถีชีวิตของญี่ปุ่น มากกว่าฝากเหล็กท่ีมองเห็นภายนอก โดยฝาท่อระบายน  ายังสะท้อน
ประวัติศาสตร์ของมรดกโลกได้อีกด้วย นอกจากนี ลวดลายของฝาท่อระบายน  ายังแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน สถานที่ส าคัญของเมืองนั นๆ ซึ่งลวดลายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตการ
ปกครอง นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว ยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อของญี่ปุ่น และถือเป็น
สื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อีกด้วย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ถึงความส าคัญของลวดลายบนฝาท่อระบายน  าในประเทศญี่ปุ่น 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ประติมากรรมเหมือนไม้  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณศุภชัย  แสงดี 

วัตถุประสงค์         NET 2 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบจุดเริ่มต้น จุดเด่นและข้อจ ากัดของประติมากรรมเหมือนไม้ 
เนื้อหาโดยสรุป 
 การจัดสวนตกแต่งสไตล์รีสอร์ท ต้องใช้ขอนไม้ ตอไม้ ถ้าใช้ไม้จริงจะหายากและมีราคาแพง  
ที่ส าคัญจะต้องมีการตัดไม้ท าลายป่า จึงมีการทดลองใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาท าเนื อวัสดุเหมือนไม้
ปรากฎว่าสามารถใช้ทดแทนไม้จริงได้ดี มีความเหมือนไม้มากกว่าวัสดุอื่น มีน  าหนักเบา ไม่เปราะแตก
ง่าย เพราะหนังสือพิมพ์มีปริมาณของเส้นใยมากกว่ากระดาษชนิดอื่น ซึ่งขั นตอนการท าเริ่มตั งแต่การ
ขึ นรูป การใช้เทคนิคเรื่องของสี และจะต้องมีความช านาญ ซึ่งจุดเด่นของประติมากรรมเหมือนไม้ คือ 
ราคาถูกหากเปรียบเทียบกับไม้จริง น  าหนักเบา สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการได้ ไม่ผุผัง
ตามกาลเวลา ช่วยลดโลกร้อนได้เนื่องจากไม่ได้ตัดไม้ท าลายป่า 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจใช้ประติกรรมเหมือนไม้แทนการใช้ไม้จริง 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   “เครื่องสังคโลก” ของดีเมือง “สุโขทัย” 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณวรสิทธิ์  เจริญศิลป์ 

วัตถุประสงค์         NET 1 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นมา ความหมาย และประเภทของเครื่องสังคโลก 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เครื่องสังคโลก ถือเป็นวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาตั งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่น ามาใช้เป็นภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับอาคารต่างๆ มีการ
เขียนลาย เคลือบน  ายาที่เป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทัย จากนั นน าไปเผาใน “เตาทุเรียง” เนื อดิน
ส าหรับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เนื อดินชนิดสีขาวนวล ละเอียด, เนื อดินสีน  าตาล
นวลถึงเทาเข้ม หยาบ มีเม็ดทราย เม็ดแร่เฟอร์ริกปนอยู่, เนื อดินสีน  าตาลนวลและน  าตาลเข้ม หรือเทา
ไม่มีเม็ดทราย, เนื อดินสีน  าตาลนวล น  าตาลเข้มแกมเทา เนื อหยาบ ส าหรับเครื่องสังคโลกสามารถแบ่ง
ได้ตามลักษณะของเนื อดิน แบ่งตามเตาเผา ลวดลายที่พบมาก คือ รูปปลา กงจักร ดอกไม้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแยกประเภทของเครื่องสังคโลกได้อย่างถูกต้อง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   จักสาน : ภูมิปัญญาไทยซงด า 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 

วัตถุประสงค์             NET 7 (2/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบการส่งเสริมเอกลักษณ์งานหัตถกรรมจักสานของชาวไทยซงด า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไทยซงด ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายด้านทั งบ้านเรือน การแต่งกาย รวมถึงงานหัตถกรรม 
โดยผู้ชายมักท างานจักสานสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันและในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งงาน
จักสานที่โดดเด่นและใช้ในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด เช่น 1. ปาน เป็นภาชนะท่ีใช้ใส่เครื่องเซ่นไหว้ 
2. กะเหล็บ เป็นภาชนะท่ีสานด้วยไม้ไผ่และหวาย เป็นลายขัดอย่างละเอียด เป็นต้น ในปัจจุบันงาน 
จักสานบางชิ นงานหาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้ฝีมือและการฝึกฝนจนช านาญเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
ท าให้มีผู้สืบทอดงานจักสานฉบับไทยซงด าน้อยลง ท าให้เสี่ยงต่อการสูญหาย แต่ในชุมชนไทยซงด า
หลายแห่งพยายามอนุรักษ์งานจักสานให้คงอยู่ เพื่อไม่ให้เด็กรุ่นใหม่หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจ าแนกประเภทการใช้งานเครื่องจักสานของชาวไทยซงด าได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ผ้าซิ่นลายแตงโมของสตรีไทด า 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก 

วัตถุประสงค์                          NET 7 (3/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมาและวิธีการทอผ้าซิ่นลายแตงโมของสตรีไทด า 
 เนื้อหาโดยสรุป 

ผ้าซิ่นลายแตงโม เป็นผ้านุ่งที่สตรีไทด าต้องใช้นุ่งกันทุกคน ทุกโอกาส ไม่ว่าอยู่กับบ้าน ไปงาน
ส าคัญ ซึ่งเป็นการน าผ้าฝ้ายมาย้อมสีครามเข้มเกือบด า ทอสลับกับสีขาวหรือสีฟ้าอ่อน เป็นลายทาง
ยาวตรงลงมา คล้ายกับลายของแตงโม จึงนิยมเรียกว่า “ลายแตงโม” ผ้าซิ่นหนึ่งผืนประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น แตป่ัจจุบันนิยมทอส่วนหัวกับตัวซิ่นเป็นผ้าผืนเดียวกัน ส่วนตีนซิ่น
ยังคงใช้ผ้าคนละผืนมาเย็บต่อกัน ส าหรับสตรีที่มีสามีแล้วหากสามีเสียชีวิตลง จะต้องเลาะเอาส่วนตีน
ซิ่นออกทั งหมด เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้สามี เมื่อออกทุกข์จึงน ามาเย็บติดคืนดังเดิมได้ ในปัจจุบันอาจมี
การน าผ้าลายแตงโมไปตัดให้มีลักษณะเป็นกระโปรงส าเร็จรูป เพ่ือยังคงแสดงถึงความเป็นสตรีไทด า 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านร่วมกันอนุรักษ์ผ้าซิ่นลายแตงโมของสตรีไทด าให้คงอยู่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ปั้นเกล้า : ทรงผมแสดงสถานภาพของสตรีไทด า  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก 

วัตถุประสงค์         NET 1 (2/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความหมายของทรงผมและลักษณะของทรงผมแต่ละแบบของสตรีไทด า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 ไทด าเป็นชนกลุ่มดั งเดิมที่ตั งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ชาวไทด า
นิยมแต่งกายด้วยเสื อผ้าสีด าหรือสีคราม มีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมาย โดยเฉพาะทรงผมของสตรีไทด า
ที่แสดงสถานภาพของสตรีผู้นั นได้ ซึ่งมีด้วยกัน 10 แบบ ตามช่วงอายุ เช่น ทรงเอื อมไหล่ (อายุ 13-14 
ปี), ทรงสับปลิ น (อายุ 14-15 ปี), ทรงปั้นเกล้าซอย (อายุ 19 ปี), ทรงปั้นเกล้าต่วง (อายุ 20 ปี ขึ นไป
จนถึงผู้เฒ่า แสดงถึงความเป็นสาวเต็มตัวสามารถแต่งงาน มีสามีได้) เป็นต้น ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ลูกหลานชาวไทด าได้รับวัฒนธรรมสมัยใหม่ จึงไม่นิยมเฟ้ือผมหรือปั้นเกล้า อาจสวมชุดไทด าอยู่บ้าง
เมื่อมีงานพิธีกรรม แต่ผู้เฒ่าบางท่านที่ยังคงทรงผมตามวัฒนธรรมและสวมชุดไทด าแบบดั งเดิมอยู่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถแยกสถานภาพของสตรีไทด าจากทรงผมได้ 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เรือนไทด า : สัญลักษณ์แห่งความส านึกในบุญคุณ 
   ของเต่าและควาย  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก 

วัตถุประสงค์         NET 4 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบที่มาของหลังคารูปกระดองเต่าและขอกุดบนยอดจั่วของเรือนไทด า 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เรือนไทด า คือบ้านส าหรับอยู่อาศัย มีหลังคาทรงโค้งรูปกระดองเต่า มุงด้วยหญ้าแฝกเรียง
เป็นตับ คลุมยาวเกือบถึงพื นดินไม่เห็นฝาเรือน ที่ยอดจั่วหลังคาด้านหน้าและหลัง ประดับด้วยไม้
แกะสลักเป็นกิ่งคล้ายเขาควายไขว้กัน เรียกว่า ขอกุด ในตัวเรือนเป็นพื นที่โล่งไม่มีฝากั นห้อง แบ่งพื นที่
เป็นส่วนส าหรับห้องนอน ห้องครัว และส่วนที่บูชาผีเรือน เรียกว่า กะล้อห่อง แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป
อย่างไร ชาวไทด ายังคงอยู่กับความเชื่ออันเป็นสัญลักษณ์แห่งความส านึกในบุญคุณของเต่าและควาย
แบบดั งเดิม ซึ่งเชื่อว่า เต่ามีบุญคุณต่อมนุษย์ท าให้ไม่ต้องค าสาปจากแถน (ผีฟ้า) ส าหรับ ขอกุด เป็น
เครื่องหมายถึงความมุ่งมั่น ความอดทน ความม่ังคั่งอุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการมีควายคอยช่วยเหลือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจสถาปัตยกรรมของเรือนไทด าที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อตามต านาน 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เจตนาการสร้างพระพิมพ์ 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกุลยาณี  อิทธิวรกิจ 

วัตถุประสงค์                  NET11 (5/9) - 56

 เพ่ือให้ทราบถึงเจตนาของการสร้างพระพิมพ์ในอดีต 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระพิมพ์ของประเทศไทยมีมานานเป็นร้อยปีแล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนไทยให้ความเคารพนับ
ถือพระเครื่องมาตั งแต่โบราณ เวลาออกรบนิยมพกพระเครื่องเป็นก าลังใจ แต่จะไม่นิยมน าพระเครื่อง
เข้าบ้าน มักเก็บไว้ตามต้นไม้ ในที่ต่างๆ ไม่ดูแลรักษา แต่ในปัจจุบันรู้คุณค่าเก็บรักษาดีขึ น คนไทย
นิยมแขวนพระเครื่องกันทุกคน การบูชาพระเครื่องจึงเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งที่มีมาตั งแต่โบราณ 
ซึ่งเจตนาการสร้างพระพิมพ์ คือ เป็นการสืบพระพุทธศาสนาให้มีอายุถึง 5,000ปี และผู้สร้างก็มักหวัง
อานิสงส์ให้ตัวเองบรรลุพระนิพพานหรือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจถึงเจตนาที่แท้จริงของการสร้างพระพิมพ์ในอดีต 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง  เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องทรงคุณค่าแห่งสยาม 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์                 NET 7 (1/11) - 56

 เพ่ือให้ทราบประวัติของพระเครื่องเบญจภาคี 
เนื้อหาโดยสรุป 

เบญจภาคี คือ พระเครื่อง 5 ชนิด ที่ถือว่าสุดยอดและมีความล  าค่าเป็นอย่างมากในบรรดา
พระ-เครื่องด้วยกัน เนื่องจากมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี พิมพ์นิยมสวยงาม ที่ส าคัญที่สุดคือความ
ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านพุทธคุณ ท าให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องและมีราคาเช่าที่มีมูลค่าสูงมาก 
พระชุดเบญจภาคี ประกอบด้วย พระสมเด็จวัดระฆัง  พระนางพญา  พระซุ้ม ก. หรือก าแพงเม็ดขนุน 
พระผงสุพรรณ พระรอด ส าหรับพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ของพระเบญจภาคีในแต่ละองค์มีคุณวิเศษท่ี
แตกต่างกันไป เป็นคุณให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและคุ้มครองปกป้องผู้ที่เป็นคนดีมีศีลธรรม  
มีศรัทธาในองค์ท่านอย่างแรงกล้า   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสามารถจดจ ารายละเอียดและพุทธคุณของพระเครื่องแต่ละองค์ได้ 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   พระสีวลี ผู้มีลาภมาก 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
พระอัครเดช  ญาณเตโช 

วัตถุประสงค์         NET 3 (3/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของพระอริยะสาวกอันเป็นที่เคารพบูชา 
เนื้อหาโดยสรุป 
 พระสีวลี เป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาสา โดยท่านอยู่ในครรภ์ของพระมารดาเป็นเวลา 
7 ปี 7 เดือน 7 วัน ด้วยเหตุของกรรมเก่าในชาติก่อน เมื่อพระมารดามีพระครรภ์แก่ใกล้ประสูติได้
เสวยทุกเวทนาแสนสาหัส จึงให้พระสวามีไปกราบทูลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานพร
ให้ว่า “ขอให้พระนางสุปปวาสาราชธิดาแห่งโกลิยวงศ์จงมีความสุข ไร้โรคา ประสูติพระโอรส ผู้หาโรค
มิได้เถิด” และพระนางได้ประสูติพระโอรสอย่างง่ายได้ จึงได้ตั งชื่อพระโอรสว่า “สีวลี” หมายความว่า 
“เย็น” โดยได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนา และพิจารณาค าสอนของพระสารีบุตรเถระในขณะปลงผม 
เมื่อปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมส าเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งพระสีวลีเถระมีความเป็นเลิศด้านมีลาภมาก  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนเคารพบูชาพระสีวลีเพื่อความเป็นสิริมงคล 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เกาะช้าง ความงดงามท่ีซ่อนอยู่  

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 

วัตถุประสงค์         NET 4 (1/5) - 56

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกาะช้าง 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เกาะช้าง ตั งอยู่ที่จังหวัดตราด มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ 47 เกาะ เป็นเกาะที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูงมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งที่เกาะช้างมีชุมชนที่
ช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
ด ารงชีพด้วยการท าประมงพื นบ้าน และมีชุมชนคนรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆ ที่มีส านึกรักบ้านเกิด มาร่วมท า
กิจกรรมอนุรักษ์ เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นการเรียนรู้และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการท่องเที่ยว อีกทั งเกาะช้างยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การด าน  าดูปะการัง ตกปลา 
เดินป่าพิชิตยอดเขาแหลม เป็นต้น เหมาะส าหรับผู้นิยมความสงบและความเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่ง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเกาะช้าง 
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กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   เพชรบุรี เมืองตากอากาศสุดคลาสสิก 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณเมธินี  บุญยะรัก 

วัตถุประสงค์         NET10 (7/7) - 56

 เพ่ือให้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี 
เนื้อหาโดยสรุป 
 เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ตั งอยู่ริมทะเลฝั่งอ่าวไทย เป็นเมืองที่มีความเป็นมายาวนาน ส าหรับ
อ าเภอชะอ าเป็นเมืองชายทะเลที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะหาดชะอ า เป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียง และ
ยังมี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งความรักและความหวังของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 
6 และที่อยู่ไม่ไกลกัน คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และ
การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดเพชรบุรียังมีเขื่อนแก่งกระจาน 
เป็นเขื่อนดินที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีเกาะกลางน  าจ านวน 30 เกาะมีความสวยงามแตกต่างกันไป 
นอกจากนี จังหวัดเพชรบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่รอนักท่องเที่ยวไปสัมผัสธรรมชาติ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านสนใจเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่จังหวัดเพชรบุรีเพ่ิมขึ น 
 
 
กลุ่มบทความ   ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
ชื่อเรื่อง   ลมหายใจของวัฒนธรรมไทยบนผืนแผ่นดินมลายู 

พ.ศ. 
2556 

ผู้เขียนบทความ 
คุณทัศนาวดี  แก้วสนิท 

วัตถุประสงค์                 NET 12 (1/5) - 56

 เพ่ือให้ทราบความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศมาเลเซีย 
เนื้อหาโดยสรุป 

ปัจจุบันคนไทยในมาเลเซียถูกก าหนดตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีสัญชาติมาเลเซีย เรียกว่า ชาว
เซียมหรือชาวสยาม ถือเป็นเพียงชนกลุ่มน้อย ซึ่งชาวสยามไม่มีการรวบรวมเอกสารทางวัฒนธรรมหรือ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะมีการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการสั่งสอน บอกเล่าจาก
รุ่นสู่รุ่น และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน แต่หากต้องสื่อสารกับคนต่างชาติจะใช้
ภาษาอ่ืน มีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ นิยมตั งชื่อ-นามสกุลตามธรรมเนียมไทย ซึ่งถูกระบุไว้ใน
บัตรประชาชนของประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนไทยในมาเลเซีย ถือว่าภาษาไทย
เป็นสิ่งที่บรรพชนสร้างขึ น เป็นเครื่องหมายในการถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผู้อ่านเข้าใจความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศมาเลเซีย 
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 จากผลการสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี 
พ.ศ. 2556  พบว่า จ านวนบทความและประเด็นเนื อหาของกลุ่มบทความทั ง 4 ด้าน มีความแตกต่าง
กัน เช่น ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 33 เรื่อง ประเด็นเนื อหาเน้นทางกาย เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ 
วิธีป้องกัน ดูแลรักษา เช่น เบาหวาน มะเร็ง ไข้เลือดออก กรดไหลย้อน เรื่องของบุหรี่ ควันธูป บิ๊กอาย 
ฉีดโบท๊อกซ์ วิตามินซี อาหารการกิน การดูแลลูก สูตรความส าเร็จของชีวิต พิชิตความโกรธ การใส่
บาตรให้ได้บุญ  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวน 5 เรื่อง ประเด็นเนื อหาเน้นด้านเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับเครื่องนับเม็ดยา ถังดักไขมัน เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Facebook  ด้านบริหารงาน/
บริหารคน  จ านวน 7 เรื่อง ประเด็นเนื อหาใกล้เคียงกันทั งสองด้าน ด้านบริหารงานเกี่ยวกับ บทบาท
ของผู้น า การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทองค์กรต่อสังคม การจัดการ
ความเครียดในที่ท างาน ด้านบริหารคน เกี่ยวกับความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ วิธีจัดการความ
ขัดแย้ง  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว  จ านวน 28 เรื่อง ประเด็นเนื อหาส่วนมากเน้นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับประเพณีของภาคต่างๆ ประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญบั งไฟ ประเพณีชักพระ 
การกินเจ วันรอมฎอน พิธีกรรมต่างๆ ฟ้อนภูไท เพลงกล่อมลูก ต านานนิทานพื นบ้าน วัดสะพานมอญ 
เรือนไทด า พระเครื่อง 
 จากข้างต้นพบว่าปี พ.ศ. 2556  ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการเขียนบทความด้าน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นประเด็นเนื อหาทางสติปัญญา  ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ควรเน้นประเด็น
เนื อหาด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ น ส าหรับด้านเทคโนโลยีก็ควรเพ่ิมจ านวนพอประมาณ และด้าน
บริหารงาน/บริหารคน เน้นประเด็นเนื อหาทั งสองด้าน ทั งด้านบริหารงานและด้านบริหารคน ด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว ควรเน้นประเด็นเนื อหาด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้จ านวน
บทความที่มีเนื อหาสมดุลกันของกลุ่มบทความทั ง 4 ด้าน  
 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 รายงานการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ส ารวจบทความเชิงปกิณกะที่
น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556   2) จัดกลุ่มบทความเชิง
ปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 3) สังเคราะห์เนื้อหา
กลุ่มบทความเชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ประชากรในการวิจัย คือ บทความเชิง
ปกิณกะของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 ใช้ทั้งหมด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติบรรยายเน้น
ความถี่ (Frequence) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์จากบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่

ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งปี 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 
สรุปได้ดังนี้ 

1.  จากการส ารวจได้จ านวนเรื่องบทความท้ังหมด 474  เรื่อง 
2.  จากการจัดกลุ่มเนื้อหาบทความได้กลุ่มเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม 
 2.1  กลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  

      จ านวน  188  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 39.66 
 2.2  กลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 

      จ านวน  57  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 12.03 
 2.3  กลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน   

      จ านวน  72  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 15.19 
 2.4  กลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 

      จ านวน  157  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 33.12 
3.  จากการสังเคราะห์เนื้อหากลุ่มบทความ จ านวนทั้งหมด 474 เรื่องนั้น ได้วัตถุประสงค์ เนื้อหา

โดยสรุป และประโยชน์ที่ได้รับของบทความทั้งหมด เพ่ือประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไปที่เข้ามาอ่านและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และน าไปเป็นาานข้อมูลของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลต่อไป  และพบว่า
บทความ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นเนื้อหาเน้นทางกาย เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ อาหารการกินเพ่ือสุขภาพ พืชผักผลไม้เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 



 
266 

 

 

ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ บุหรี่ ควันธูป บิ๊กอาย โบท๊อกซ์ น้ าอัดลมที่มีผลต่อสุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการ
ออกแบบ ช่วยด้านการแพทย์ ด้านการถ่ายภาพ  อีเทรนนิ่ง การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine 
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครื่องมือช่วยงานด้านต่างๆ เช่น เครื่องก าจัดควันตะกั่ว เครื่องนับ
ฟ้าผ่า การเพาะถั่ว การเพาะเห็ด เครื่องย่อยหลอดไฟ เครื่องนับเม็ดยา เครื่องดักไขมัน เครื่องอ่าน
หนังสือ รถยนต์ หุ่นยนต์  ด้านบริหารงาน/บริหารคน ประเด็นเนื้อหาเน้นด้านบริหารงานเกี่ยวกับสูตร
ส าเร็จการพัฒนาองค์การ การบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่ หลักธรรมกับการบริหารจัดการ จิตวิทยา
ในการบริหารงาน  ยอดผู้น ายุคใหม่  การบริหารงานในองค์กรต่างๆ ระบบไคเซ็น บริหารงานอย่างไรได้
ใจลูกน้อง การเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/  การท่องเที่ยว ประเด็น
เนื้อหาเน้นด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเสียงเพลงกล่อมลูกภาคต่างๆ ประเพณีส าคัญของแต่ละภาค 
สถานที่ส าคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วัด โบราณสถาน พิธีกรรมของภาคต่างๆ ผ้าไหม ตุง เรือกอและ 
หุ่นกระบอกจิ๋ว มโนราห์ สถาปัตยกรรมไทยในต่างแดน เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายเน้นความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบส ารวจ 
แบบจัดกลุ่ม แบบสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความ ซึ่งประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความ
เชิงปกิณกะที่น าออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556 น ามาใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด 
 

อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยข้างต้น อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากการส ารวจได้จ านวนเรื่องบทความทั้งหมด 474 เรื่อง เนื่องจากช่วงแรกของการ
ด าเนินการจัดท าบทความออกอินเทอร์เน็ตของปี 2549 ได้มีการก าหนดให้ออกเผยแพร่บทความทาง
อินเทอร์เน็ต 2 เดือน 1 ครั้งๆ ละ 5 เรื่องเป็นอย่างน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2549 จึงท าให้มีบทความออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2549 จ านวน 4 ครั้ง รวม 
21 บทความ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดจ านวนบทความที่น าเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ตให้แต่ละปีจะต้องมีบทความอย่างน้อย 60 เรื่อง ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเฉลี่ยเดือน
ละ 5 เรื่อง ประกอบกับในบางเดือนมีบทความที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของบรรณาธิการได้
มากกว่า 5 เรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้จ านวนบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละปี
มีจ านวนแตกต่างกัน ดังนี้ 
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 ปี พ.ศ. 2550 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 64 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2551 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 60 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2552 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 60 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2553 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 75 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2554 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 61 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2555 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 60 เรื่อง 
 ปี พ.ศ. 2556 มีบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 73 เรื่อง 

2. จากการจัดกลุ่มเนื้อหาบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่อินเทอร์เน็ตของฝ่ายบริการเผยแพร่
ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องนั้น พบว่าจ านวนเรื่องบทความที่แบ่งตามกลุ่มเนื้อหา 4 กลุ่ม มีความ
มากน้อยไม่สมดุลกัน อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจส่งบทความเพ่ือรับการ
คัดเลือกน าขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือนนั้น มิได้มีการก าหนดกลุ่มเนื้อหาจ าเพาะกลุ่ม 
แต่เป็นการเปิดกว้างในการเขียนเนื้อหาบทความให้อยู่ภายใน 4 กลุ่มที่ก าหนด คือ กลุ่มเนื้อหาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  กลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน   
และกลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว จึงเป็นสาเหตุท าให้ได้จ านวนบทความของ
แต่ละกลุ่มเนื้อหามีความมากน้อยแตกต่างกัน 

อีกทั้ง จากการที่มีผู้ส่งบทความกลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจ านวนบทความมาก
เป็นอันดับ 1 (188 เรื่อง) เนื่องจากกลุ่มบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งด้านพัฒนาร่างกาย จิตใจ หรือ
สติปัญญา ประกอบกับผู้ส่งบทความกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายอาชีพ แต่มีความ
สนใจในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ส่งบทความ จึงท าให้มีจ านวนบทความกลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 

ส าหรับบทความกลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว มีจ านวนบทความ
รองลงมาเป็นอันดับสอง (157 เรื่อง) เนื่องจากบทความกลุ่มนี้ผู้ส่งบทความเป็นผู้มีความสนใจในเรื่อง
ของศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ หรือเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเป็นผู้ส่งบทความ  

ส าหรับบทความกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคน และกลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี มีจ านวนบทความน้อยกว่า 2 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเป็นกลุ่มบทความที่มีเนื้อหา
เฉพาะทาง ซึ่งผู้ส่งบทความส่วนมากเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้โดยตรง โดยบทความกลุ่มเนื้อหา
ด้านบริหารงาน/บริหารคน ส่วนมากเจ้าของบทความมักเป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็นระดับหัวหน้างาน หรือ
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือบริหารคน หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นผู้ส่งบทความเข้าร่วมเพ่ือพิจารณา จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มบทความเนื้อหา
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ด้านบริหารงาน/บริหารคน และกลุ่มเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีจ านวนบทความที่เผยแพร่
ทางอินเทอร์เน็ตน้อยกว่ากลุ่มเนื้อหาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว 
  3. จากบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทั้ง 474 เรื่อง นั้น ผู้อ่าน
สามารถน าความรู้ของแต่ละบทความไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือผู้อ่ืนได้ ทั้งในเรื่อง
การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง หรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน อีกทั้งบทความแต่ละกลุ่มมีการให้ความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ด้านท าให้ผู้อ่านบทความมีความรู้ที่กว้างขึ้น ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และในบางบทความยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวให้ดูแลทั้งตนเอง บุคคลรอบข้าง 
สังคม หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มเนื้อหาบทความด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
กลุ่มเนื้อหาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว มีจ านวนบทความใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มเนื้อหา
ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/บริหารคนมีจ านวนบทความน้อย ดังนั้น
จึงเห็นสมควรมีประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมพิจารณาในกลุ่มเนื้อหาด้านบริหารงาน/
บริหารคน และด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีให้มากขึ้น และควรมีการก าหนดประเด็นเนื้อหาของทั้ง 4 
กลุ่มให้ชัดเจน เนื่องจากจ านวนผู้ส่งบทความแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างของประเด็นเนื้อหา
ค่อนข้างมาก  จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์การส่งบทความในแต่ละเดือนให้มีความชัดเจนและแตกต่าง
กัน เพ่ือให้ได้บทความที่มีความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนเรื่องใน
ประเด็นเนื้อหาของบทความแต่ละกลุ่มที่มีจ านวนน้อยให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น  ประเด็นเนื้อหาทาง
สติปัญญา ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี ประเด็นเนื้อหาด้านบริหารคน ของกลุ่มบริหารงาน/บริหารคน และประเด็นเนื้อหาด้าน
การท่องเที่ยว ของกลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว เป็นต้น 
 2.  การวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ท าให้ได้จ านวนเรื่องบทความ
ทั้งหมด กลุ่มเนื้อหาของบทความที่ชัดเจน เนื้อหาบทความโดยสรุป วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากบทความ ที่น าออกอเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2556  ซึ่งน าไปท า
าานข้อมูลของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจทั่วไป 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น เมื่ออ่านเนื้อหาบทความกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วท าให้ผู้อ่าน
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ท าให้สุขภาพทางร่างกายแข็งแรงดีขึ้น หรือท าให้มีความรู้ เพ่ิมข้ึน  
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เมื่ออ่านเนื้อหาบทความกลุ่มวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ประดิษา์ของใช้ในครัวเรือน หรือในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ 

เมื่ออ่านเนื้อหาบทความกลุ่มบริหารงาน/บริหารคน ผู้อ่านสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ดูแลครอบครัว ดูแลบริหารหน่วยงาน องค์การให้มีความสุข และก้าวหน้าขึ้นได้ 

เมื่ออ่านเนื้อหาบทความกลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/การท่องเที่ยว ผู้อ่านสามารถอธิบาย
บอกกล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคได้ หรือสนใจไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละภาค
เพ่ิมข้ึน 
 3.  การท าวิจัยจากงานประจ า (R2R)  แบบเชิงสังเคราะห์นั้น ควรมีการจัดเก็บข้อมูลของงาน
ประจ าที่ท าอยู่ให้เป็นระบบสืบค้นง่าย ได้แก่ การเก็บข้อมูลลงใน CD DVD หรือ External Harddisk 
พร้อมก าหนดรหัสของกลุ่มข้อมูลพิมพ์เป็นเอกสารเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล และควรมีการศึกษารูปแบบการ
จัดพิมพ์รายงาน ระเบียบและวิธีการวิจัยเชิงสังเคราะห์ให้เข้าใจก่อนลงมือท าการวิจัย  ได้แก่ การ
ค้นหาเอกสาร หนังสือ คู่มือการวิจัยจากห้องสมุด หรือปรึกษาสอบถามกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิจัยภายในองค์การก่อน เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดท าและพิมพ์รายงานการวิจัย 
 4.  จากข้อมูลผลการวิจัยในครั้งนี้ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาต่อยอดการวิจัยใน
ครั้งต่อไป ในรูปแบบของการน าข้อมูลผลการวิจัยออกเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตช่องทางที่ฝ่าย
บริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่องดูแลรับผิดชอบต่อไป ในหัวข้อเรื่องการศึกษา
พฤติกรรม ความพึงพอใจและปัญหาของผู้เข้าใช้บริการโครงการเผยแพร่บทความทางอินเทอร์เน็ต
ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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แบบส ำรวจจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2549 -2556 
 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 
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แบบส ำรวจจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2549 
 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2549 1. กลยุทธ์จัดการการท่องเที่ยว (net.1(1/5)-49) 
โดย  อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 
หัวหน้างานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 
2. เครื่องก าจัดควันตะกั่วนวัตกรรมลดมลพิษภาวะทางอากาศ 
(net.1(2/5)-49) 
โดย  อ.ศิศีโรฒน์  เกตุแก้ว 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลังคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
3. เรือเหาะเพ่ือการเกษตร (net.1(3/5)-49) 
โดย  รศ.ดร.ปองวิทย์  ศิริโพธิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. สถาปัตยกรรม : วัดไทยในต่างแดน (net.1(4/5)-49) 
โดย  รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ 
5. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (net.1(5/5)-49) 
โดย  อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 
หัวหน้างานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 
6. การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (net.2(1/6)-49) 
โดย อ.มยุรา  ภักดีรอด 
ผู้อ านวยการบริษัท Learning Callery 
7. การออกแบบบ้านเพื่อคนสูงอายุ (net.2(2/6)-49) 
โดย รศ.ดร.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ 
อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2549 8. เปิดต านานตุงแห่งล้านนา (net.2(3/6)-49) 
โดย ครูสิงห์แก้ว  มโนเพชร 
ครูภูมิปัญญาไทย สาขาศิลปะและศาสนา 
9. พันธุ์ข้าวไทยต่อไปจะไม่สูญพันธุ์ (net.2(4/6)-49) 
โดย ดร.สงกรานต์  จิตรากร 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
10. สืบสานศิลปะ…ผ้าไหมยกดอกของไทย (net.2(5/6)-49) 
โดย คุณอรสา  คูณแสงค า 
11. 14 เมษายน “ วันครอบครัว ” (net.2(6/6)-49) 
โดย คุณกระแสร์  ฉิมมาลี 
12. มาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม (net.3(1/5)-49) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
13. เส้นทางการพัฒนาผ้าไหมยกดอก (net.3(2/5)-49) 
โดย คุณอรษา  คูนแสงค า 
14. เสียงกล่อมจากอ้อมอกแม่ (net.3(3/5)-49) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี 
15. เห็ดไทยท ารายได้ช่วยชาติ (net.3(4/5)-49) 
โดย คุณส าเภา  ภัทรเกษวิทย์ 
16. วิธีการวางแผนที่เป็นแบบแผน (net.3(5/5)-49) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
17. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องใต้เมืองนคร (net.4(1/5)-49) 
โดย คุณกิตติ  เจริญพานิช 
18. การศึกษาภายในบ้านใครคิดว่าไม่ส าคัญ (net.4(2/5)-49) 
โดย คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย 
19. เครื่องนับฟ้าผ่า เทคโนโลยีฝีมือคนไทย (net.4(3/5)-49) 
โดย รศ.ดร. ส ารวย  สังข์สะอาด 
20. สถาปัตยกรรมศาลาไทยในประเทศเยอรมัน (net.4(4/5)-49) 
โดย รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2549 21. หลักธรรมกับการบริหารจัดการ วิธีผสมผสานอย่างสมดุลย์ 
(net.4(5/5)-49) 
โดย คุณยุภา  อดิเรก 

1 

รวม 21 
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แบบส ำรวจจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2550 
 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2550 1. การอภิปราย “เดินตามรอยเท้าพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง” 
(net.1(1/6)-50) 
โดย คุณเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ 
2. คุณภาพข้าราชการไทยท าอย่างไรจะมีประสิทธิภาพ (net.1(2/6)-50) 
โดย รศ.ดร.ก าชัย  จงจักรพันธ์ 
3. เทคนิคการฝึกพลังลมปราณ (net.1(3/6)-50) 
โดย คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 
4. ผักผลไม้ไทยก้าวไกลไปทั่วโลก (net.1(4/6)-50) 
โดย ผศ.ดร.สมชาย  กล้าหาญ 
5. สถาปัตยกรรมไทยไปต่างแดน (net.1(5/6)-50) 
โดย รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี 
6. สู่ความส าเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ (net.1(6/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
7. เทคนิคถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอล (net.2(1/6)-50) 
โดย คุณหัสนัย  ริยาพันธ์  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  อีเมล์ : riyaphun@hotmail.com 
8. ป้อมพระจุลจอมเกล้า…จากอดีตสู่ปัจจุบัน (net.2(2/6)-50) 
โดย น.ต.หญิง แจ่มใส  พันทวี 
บางกองใหญ่ กรุงเทพฯ  อีเมล์ : jamsai.p@navy.mi.th 
9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (net.2(3/6)-50) 
โดย รศ.มาลี  สุรเชษฐ 
10. ดอยสวยคู่นกงาม (net.2(4/6)-50) 
โดย คุณรุ่งโรจน์  จุกมงคล 
11. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (net.2(5/6)-50) 
โดย คุณเชิดวิทย์  ฤทธิประศาสตร์ 
12. สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว (net.2(6/6)-50) 
โดย ผศ.วศิณ  อิงคพัฒนากุล 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2550 13. เรื่องน่ารู้เก่ียวกับปลาฉลาม (net.3(1/6)-50) 
โดย คุณวิรัช  ภัทรบูชา 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  อีเมล์ : wirat1964@hotmail.com 
14. การบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่ (net.3(2/6)-50) 
โดย คุณภูริ  ฟูวงศ์เจริญ 
บางยี่ขัน กรุงเทพฯ  อีเมล์ : TheLeonid@hotmail.com 
15. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก (net.3(3/6)-50) 
โดย คุณรัชทิน  ศยามานนท์ 
16. สิ่งแวดล้อมกับหาดทรายชายทะเล (net.3(4/6)-50) 
โดย คุณสมศักดิ์  พิริยโยธา 
17. สิ่งแวดล้อมกับแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์…บ้านปราสาท 
(net.3(5/6)-50) 
โดย คุณบุญช่วย  แรมพิมาย 
18. หมู่บ้าน OTOP เครื่องหมายเมืองถวาย (net.3(6/6)-50) 
โดย คุณยันยงค์  ค ายวง 
19. สังคมไทยกับคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน (net.4(1/5)-50) 
โดย คุณสุพรรณิกา  ธีรพงศากร 
คันนายาว  กรุงเทพ  อีเมล์ : chittomo@hotmail.com 
20. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (net.4(2/5)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
21. ดินแดนปราสาทเมืองโบราณ (net.4(3/5)-50) 
โดย คุณวีระชัย  ชูแสงทอง 
22. ท่องเที่ยวเครื่องไม้เมืองถวายอย่างยั่งยืน (net.4(4/5)-50) 
โดย คุณพิทักษ์  ตุ้มอินมร 
23. สัมผัสวัฒนธรรมชนบทแม่ก าปอง (net.4(5/5)-50) 
โดย คุณพรหมมินทร์  พวงมาลา 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2550 24. ไซนัส (net.5(1/6)-50) 
โดย คุณสิงหนาท  นาคพงศ์พันธุ์ 
ดุสิต   กรุงเทพ  อีเมล์ : singhanart_n@hotmail.com 
25. ปุ๋ย EM : นวกรรมเพ่ือความพอเพียง (net.5(2/6)-50) 
โดย คุณสิงหนาท  นาคพงศ์พันธุ์ 
ดุสิต กรุงเทพ  อีเมล์ : singhanart_n@hotmail.com 
26. การฝึกพลังลมปราณ (net.5(3/6)-50) 
โดย คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 
27. เทคโนโลยีการแปรรูปกากของเสียเป็นน  ามัน (net.5(4/6)-50) 
โดย ผศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่ 
28. สารพันค าถามการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกับ อบต. (net.5(5/6)-50) 
โดย คุณไพรัช  รุ่งสว่าง และคุณสุรินทร์  นิลเลิศ 
29. สิ่งควรรู้คู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (net.5(6/6)-50) 
โดย น.สพ.สมชัย  วิเศษมงคลชัย 
30. ปลากระเบน : จานบินแห่งท้องทะเล (net.6(1/6)-50) 
โดย คุณวิรัช   ภัทรบูชา 
ต.คลองวาฬ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อีเมล์ : wirat1964@hotmail.com 
31. หนองคาย...เมืองแห่งพระพุทธศาสนา (net.6(2/6)-50) 
โดย คุณศิริภักดิ์  พินิจดี 
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุร ี
อีเมล์ : olivia.phinitdee@gmail.com 
32. ท าอย่างไรแหล่งท่องเที่ยวของอยุธยาจะยั่งยืน (net.6(3/6)-50) 
โดย คุณพัฒนพงษ์  พงษ์ทองเจริญ 
33. นาโนเทคโนโลยี (net.6(4/6)-50) 
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว 
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2550 34. สูตรส าเร็จ 7 ข้อ สู่ความก้าวหน้าในอาชีพ (net.6(5/6)-50) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
35. อีเทรนนิ่ง (E- Training) (net.6(6/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
36. วงจรแห่งความส าเร็จจากข้อมูลสารสนเทศ (net.7(1/6)-50) 
โดย คุณฐิติวรดา  อุปพงษ์ 
ห้วยขวาง  กรุงเทพ    อีเมล์ : thitiworrada@hotmail.com 
37. เมรุรูปนกหัสดิลิงค์สถาปัตยกรรมบนความเชื่อ (net.7(2/6)-50) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  อีเมล์ : klinyoo@yahoo.com 
38. การวิเคราะห์สถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานป่าเขา 
(net.7(3/6)-50) 
โดย รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 
39. ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ 1 (net.7(4/6)-50) 
โดย อ.ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง 
40. เพลงกล่อมลูกจากภาคอีสาน (net.7(5/6)-50) 
โดย รศ.ดร.เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์ 
41. อนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย (net.7(6/6)-50) 
โดย คุณเฉลิม  ตุ้มหิรัญ 
42. ตุง ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ (net.8(1/6)-50) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย อีเมล์ : klinyoo@yahoo.com 
43. ตั งสติก่อนตัดสินใจ (net.8(2/6)-50) 
โดย คุณเกรียงศักดิ์  ตั งเจริญเวช 
บางจาก  พระโขนง  กรุงเทพฯ  อีเมล์ :  ksakt@yahoo.com 
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2550 44. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในท้องถิ่นเชิงนิเวศ  
(net.8(3/6)-50) 
โดย อ.ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 
45. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 ต าบลในนนทบุรี (net.8(4/6)-50) 
โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน ์ คงสม 
46. ช่วงนี ไปเที่ยวไหนดี (net.8(5/6)-50) 
โดย คุณธีรพล  ศรีแป๊ะบัว  
47. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดนนทบุรี (net.8(6/6)-50) 
โดย คุณวน สานสันต์ ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางตะไนต์ 
คุณไพโรจน์ สมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านต าบลบางพลับ 
คุณสมโภชน์ จารุสันต์ ก านันต าบลคลองพระอุดม 
48. ประเพณีปอยหลวงแบบล้านนา (net.9(1/6)-50) 
โดย คุณดาริกา  เสมาทอง 
ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   อีเมล์ : darika_n@hotmail.com 
49. “ภาวะโลกร้อน” กับการด าเนินชีวิต (net.9(2/6)-50) 
โดย คุณธวัชชัย  สุขลอย 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ อีเมล์ : 
tawatchai__1990@hotmail.com 
50. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวกับกระทรวงการท่องเที่ยว 
(net.9(3/6)-50) 
โดย ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 
51. ถ่านไทยท าอะไรได้มากกว่าหุงต้ม (net.9(4/6)-50) 
โดย คุณกิตติ  เลิศล  า 
52. นักบริหารทีมงานมีออาชีพ (net.9(5/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
53. เพลงกล่อมลูกจากภาคใต้ (net.9(6/6)-50) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี 
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2550 54. พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ลงน  า
(net.10(1/6)-50) 
โดย น.ท.หญิงแจ่มใส  พันทวี 
พระราชวังเดิม บางกองใหญ่  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : jamsai.p@navy.mi.th 
55. รู้ให้ทัน “ความคิด” (net.10(2/6)-50) 
โดย คุณชินาพร  คูณกลาง 
แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : china_hunsa@hotmail.com 
56. การจัดคนในองค์การอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (net.10(3/6)-50) 
โดย รศ.ดร.วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 
57. ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ตอนที่ 2 (net.10(4/6)-50) 
โดย คุณสุวรรณ  พิทักษ์สินธร 
58. โครงการอุทยานผักพื นบ้านบึงฉวาก (net.10(5/6)-50) 
โดย คุณเชาว์  เสาวลักษณ์ 
59. เพลงกล่อมลูกจากภาคเหนือ (net.10(6/6)-50) 
โดย รศ.เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์ 
60. บัญญัติ 10 ประการส าหรับการฝึกอบรมในองค์กร (net.11(1/5)-50) 
โดย คุณเจนจิรา  วิศพันธ์ 
ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง  อีเมล์ : janjirap@tsu.ac.th 
61. การฝึกหายใจ (net.11(2/5)-50) 
โดย คุณสุรศักดิ์  จิรศรีบัญญา 
62. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (net.11(3/5)-50) 
โดย รศ.กิ่งพร  ทองใบ 
63. จากนโยบายสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (net.11(4/5)-50) 
โดย คุณนิรมล  เปลี่ยนจรูญ 
64. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (net.11(5/5)-50) 
โดย รศ.ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 
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2551 1. เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (net.1(1/5)-51) 
โดย คุณอนันต์  นิ่มทวัฒน์ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อีเมล์ : anannimt@yahoo.com 
2. โรคติดเน็ต (net.1(2/5)-51) 
โดย คุณเปรมมิกา  ศูนย์จันทร์ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : mika_jung007@hotmail.com 
3. ท่องเที่ยวไปกับอุทยานแห่งชาติพุเตย (net.1(3/5)-51) 
โดย คุณเกียว  นักพาณิชย์ 
4. สืบสานการไหว้ครูดนตรีไทย (net.1(4/5)-51) 
โดย อ.ชนก  สาคริก 
5. ออกก าลังกายอย่างไรจะปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ (net.1(5/5)-51) 
โดย ร.ศ.สาลี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
6. เพลงโคราช (net.2(1/5)-51) 
โดย คุณวาตรี  วัฒนะนุกูล 
แขวงพระขโนงเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : Pookbeautiful@hotmail.com 
7. “ต่ าหูก นุ่งซิ่น หอมกลิ่นดอกจ าปา” (net.2(2/5)-51) 
โดย คุณพนารัตน์  เดชกุลทอง 
ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ อีเมล์ : panarat222@hotmail.com 
8. ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ (net.2(3/5)-51) 
โดย คุณปรีชา  คงเกลี้ยง 
9. พิธีไหว้ครูการสืบทอดจากครูถึงศิษย์ (net.2(4/5)-51) 
โดย คุณชนก  สาคริก 
10. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หันตรา (net.2(5/5)-51) 
โดย คุณอดิศักดิ์  บุญรอด 
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2551 11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางการแพทย์ (net.3(1/5)-51) 
โดย คุณสมพงค์  บางยี่ขัน 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : sompong10000@hotmail.com 
12. ฮ้องขวัญ : หนึ่งในพิธีกรรมชาวล้านนา (net.3(2/5)-51) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  อีเมล์ :  klinyoo@yahoo.com  
13. นวัตกรรมข้อเข่าเทียม (net.3(3/5)-51) 
โดย ผศ.นพ.กีรต ิ เจริญชลวานิช 
14. เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใกล้ตัวใครๆ ก็ท าได้ (net.3(4/5)-51) 
โดย คุณวิวัฒน์  ศัลยก าธร 
15. แหล่งท่องเที่ยวต าบลบางกะไชย (net.3(5/5)-51) 
โดย คุณบรรยงค์  ชินสถิต 
16. ประโยชน์ล้ าจากสาหร่ายหลากชนิด (net.4(1/5)-51) 
โดย คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน ์
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  อีเมล์ : ryu_2525@hotmail.com 
17. ประวัติและประเภทของปูนซีเมนต์ (net.4(2/5)-51) 
โดย คุณไอยรา  พงษ์สุวรรณ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : irp@kmitnb.ac.th 
18. การท าปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องกลับพลิกกอง (net.4(3/5)-51) 
โดย ผศ.ธีระพงศ์  สว่างปัญญากุล 
19. พิธีฮ้องขวัญควาย (net.4(4/5)-51) 
โดย พ่อหลวงเมือง 
20. มัคคุเทศก์ใครว่าไม่ส าคัญ (net.4(5/5)-51) 
โดย คุณกิตติภูมิ  พงศ์ภัทรถาวร , คุณวิฑูรย์  หินแก้ว 
21. การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine (net.5(1/5)-51) 
โดย คุณยงยุทธ  อินยาโส 
ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก อีเมล์ : yutsuper@hotmail.com 
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2551 22. เห็ดมหัศจรรย์ (net.5(2/5)-51) 
โดย คุณกรรณิการ์  เสนทอง 
ต.หลักช้าง กิ่ง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
อีเมล์ : kannikar2525@hotmail.com 
23. มัคคุเทศก์น้อย (net.5(3/5)-51) 
โดย อ.พยุง ชัยวงศ์ , อ.จรินทร์  ล าจวญ , อ.ดาวรุ่ง  เขื่อนทอง 
24. พลังชีวมวล (net.5(4/5)-51) 
โดย คุณสิริพร  ไศละสูต 
25. แหล่งท่องเที่ยวดีเด่น (net.5(5/5)-51) 
โดย ดร.วิจารณ์  มีผล 
26. โลกแห่งอนาคต:สู่สังคม...ยูบิควิตัส(Ubiquitous Society) 
(net.6(1/5)-51) 
โดย ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อีเมล์ : naayuthaya@hotmail.com 
27. Art Therapy:เปิดตัวศิลปกรรมบ าบัดในประเทศไทย (net.6(2/5)-51) 
โดย คุณปภพโชติ  อักขะบุตร 
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
อีเมล์ :  papobchote@gmail.com 
28. ของฝากจากรายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (net.6(3/5)-51) 
โดย รศ.ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ 
29. บริการอย่างไรได้ใจยั่งยืน (net.6(4/5)-51) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
30. อุทยานเขาสกกับการท่องเที่ยว (net.6(5/5)-51) 
โดย คุณไชยธัช  บุญภูพันธ์ตันติ 
31. ไทลื้อ (net.7(1/5)-51) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม อีเมล์ : balloon_lp@hotmail.com 
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2551 32. สังคมผู้สูงอายุ (net.7(2/5)-51) 
โดย คุณชัยภัทร  เกษมณี 
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  อีเมล์ : 
ketmanee_nat@hotmail.com 
33. คุณค่าประเพณีงานสงกรานต์ (net.7(3/5)-51) 
โดย คุณจันทกานต์  สุวรรณนานาภูติ 
34. ท างานอย่างไรให้มีความสุข (net.7(4/5)-51) 
โดย พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 
35. เทศกาลวันสงกรานต์ (net.7(5/5)-51) 
โดย คุณพิศาล  บุญปลูก 
36. สถานศึกษากับการพัฒนาเด็ก (net.8(1/5)-51) 
โดย คุณวิวัฒน์  พลายละหาร 
ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  
อีเมล์ : chaiwiwat99@hotmail.com 
37. การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการให้ความรู้ด้าน 
ทันตสุขศึกษาในโรงเรียน (net.8(2/5)-51) 
โดย รท.ทพ.ศุภสวัสดิ ์ ศิริพิพัฒนกุล รน. 
ทันตแพทย์ประจ าคลินิกทันตกรรมบางซื่อทันตแพทย์ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : akerapom@hotmail.com  
38. ทะเลไทยเที่ยวไม่จ ากัด (net.8(3/5)-51) 
โดย ดร.บ ารุงศักดิ์  ฉัตรอนันทเวช 
39. โรคหลอดเลือดสมอง มหันตภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่ (net.8(4/5)-51) 
โดย นพ.ชาญพงศ ์ ตังคณะกุล 
40. วัดแห่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (net.8(5/5)-51) 
โดย พระโสภิต  กิตติธาดา 
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2551 41. หัตถกรรมจักสานจากใบเตยปาหนัน จังหวัดกระบี่ (net.9(1/5)-51) 
โดย คุณปภพโชติ  อักขะบุตร 
ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : papobchote@gmail.com  
42. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย (net.9(2/5)-51) 
โดย คุณธวัชชัย  สุขลอย 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ อีเมล์ : 
tawatchai__1990@hotmail.com 
43. ไข่อาหารยอดนิยมของคนไทย (net.9(3/5)-51) 
โดย รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล 
44. วิธีท าบุญของชาวพุทธ (net.9(4/5)-51) 
โดย พระไพศาล  วิสาโล 
45. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดระยอง (net.9(5/5)-51) 
โดย คุณญาดา  โกจินะ 
46. เทคนิคการอ่านเร็ว (net.10(1/5)-51) 
โดย คุณประวิทย์  เชี่ยวชาญชัยกุล 
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อีเมล์ : 
prawitch@siamcompressor.com 
47. ดอกก้าน : ดอกดินที่กินได้ (net.10(2/5)-51) 
โดย คุณศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
อ.เมือง จ.ล าปาง  อีเมล์ : tawan_kw@yahoo.co.th 
48. เยี่ยมบ้านนกในธรรมชาติของจันทบุรี (net.10(3/5)-51) 
โดย คุณประทีป  มุ่งนากลาง 
49. รู้ทันรู้เท่า ไม่เศร้าไม่ทุกข์ (net.10(4/5)-51) 
โดย พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 
50. สมุนไพรก าจัดปลวก (net.10(5/5)-51) 
โดย รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ 
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2551 51. “น้ าอัดลม” ภัยที่คาดไม่ถึง (net.11(1/5)-51) 
โดย คุณสรีลา  ทั้งรักษ์ 
ต.นบปริง  อ.เมืองพังงา จ.พังงา อีเมล์ : Sareela_t@hotmail.com 
52. iPhone การปรากฏของการหลอมรวมกัน (net.11(2/5)-51) 
โดย คุณสุธาสินี  กวีวัจน์ 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : suthasinee.kv@gmail.com 
53. เกาะเปริดทะเล 2 หน้า (net.11(3/5)-51) 
โดย คุณเสน่ห์  บรรจงกรณ์ 
54. พัฒนาคนพัฒนางานสู่เป้าหมายองค์กร (net.11(4/5)-51) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
55. สืบสานศิลปะ มวยไทยไชยา (net.11(5/5)-51) 
โดย คุณอมรกฤต  ประมวญ 
56. คุณรู้จัก “เสาวรส” ดีแล้วหรือยัง (net.12(1/5)-51) 
โดย คุณศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล 
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร อีเมล์ : tsirin2000@yahoo.com 
57. ความสุขจากเวลาที่เสียไป (net.12(2/5)-51) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 
แขวงบางพรม  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ  
อีเมล์ : petnamngern@hotmail.com 
58. เกาะกุลาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชุมพร (net.12(3/5)-51) 
โดย คุณพรชัย  เพชรพิมพันธุ์ 
59. ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน รู้ได้อย่างไร (net.12(4/5)-51) 
โดย คุณภราเดช  พยัควิเชียร 
60. รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จุลินทรีย์ (net.12(5/5)-51) 
โดย คุณวรนุช  จิตธรรมสถาพร 
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2552 1. 600 ปีพระประสูติกาล พระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนา (net.1(1/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ใจศรี 
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  อีเมล์ :  funmuang@hotmail.com 
2. อาชญากรรม  ทางคอมพิวเตอร์(Computer Crime)  (net.1(2/5)-52) 
โดย คุณเฌอฟ้า  อุดมมรกต 
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
อีเมล์ :  sherfah@hotmail.com 
3. มวยไทยไชยา (net.1(3/5)-52) 
โดย คุณอมรกฤต  ประมวญ 
4. สังคมแห่งการเรียนรู้ (net.1(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
5. หลักการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต (net.1(5/5)-52) 
โดย ผศ.อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล 
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. ธรรมะส าหรับผู้ครองเรือน (net.2(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี (ชะมารัมย์) 
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีเมล์ : surasak68@hotmail.com  
7. SWOT : เครื่องมือวิเคราะห์ตนเองสู่ความส าเร็จ (net.2(2/5)-52) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
อ.เชียงค า  จ.พะเยา อีเมล์ : klinyoo@yahoo.com 
8. เขาปู่  เขาย่าอุทยานแห่งชาติที่น่าเยือน (net.2(3/5)-52) 
โดย คุณสรรเสริญ  เทพโอรส 
9. ชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณ (net.2(4/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
10. สวางคนิวาส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (net.2(5/5)-52) 
โดย นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ 
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2552 11. เขาใหญ่ : อุทยานแห่งการเรียนรู้ (net.3(1/5)-52) 
โดย คุณเชิดชูเกียรติ  กวาวสนั่น 
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
อีเมล์ : cherdchukiat@gmail.com 
12. รวงข้าวและชาวนา “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” (net.3(2/5)-52) 
โดย คุณสุพรรณี  ตะการจันทร์ 
ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  อีเมล์ : bee8986@hotmail.com 
13. เทคนิคการสื่อสารของผู้บริหารภายในองค์กร (net.3(3/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
14. บ้านรักไทแหล่งท่องเที่ยวกลิ่นไอของชาวยูนาน (net.3(4/5)-52) 
โดย คุณบุญเลิศ  อัศวดีกุล 
15. โรคเบาหวานที่ไม่หวานตามชื่อ (net.3(5/5)-52) 
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
16. เกมการเรียนรู้ สู่การสะกดค าศัพท์ (net.4(1/5)-52) 
โดย คุณน้ าผึ้ง  ยาฉ่ า 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ อีเมล์ : npyc1981@hotmail.com  
17. อารยะขัดขืน Civil Disobedience (net.4(2/5)-52) 
โดย คุณศิวาลักษณ์  โสภาพรม 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  
อีเมล์ : bumbim_01649@hotmail.com 
18. การคิดเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต (net.4(3/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
19. โรคเบาหวานภัยเงียบที่อันตราย (net.4(4/5)-52) 
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
20. สามเหลี่ยมมรกตพ้ืนที่ล้ าค่าของสามประเทศ (net.4(5/5)-52) 
โดย คุณเตชินทร์  เชื้อลี 
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2552 21. องค์กรยุคใหม่ ไม่ใส่ใจ CSR ไม่ได้แล้ว (net.5(1/5)-52) 
โดย คุณพงษ์เทพ  เจียรอุดมทรัพย์ 
อ้อมน้อย  กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร อีเมล์ :  pongtepc@gmail.com 
22. กินข้าวโพดหวานต้ม ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด (net.5(2/5)-52) 
โดย คุณวัชรีย์  รัตนกาญจน์ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา อีเมล์ :  ratthanakan@hotmail.com 
23. ถึงจะเป็นโรคเบาหวานก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ (net.5(3/5)-52) 
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
24. เทคนิคการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ (net.5(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
25. น้ ามะพร้าวอ่อนพระเอกตัวใหม่ในวงการแพทย์ (net.5(5/5)-52) 
โดย ดร.นิซาอูดะห์  ระเด่นอาหมัด 
26. การด าเนินงาน CSR เขามีหลักการและแนวคิดการจัดท า 
กลยุทธ์อย่างไร (net.6(1/5)-52) 
โดย คุณพงษ์เทพ  เจียรอุดมทรัพย์ 
อ้อมน้อย  กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร อีเมล์ : pongtepc@gmail.com 
27. ความส าคัญ ของอาหารเช้า (net.6(2/5)-52) 
โดย คุณปิยนุช  ยอดสมสวย 
แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ อีเมล์ : piyanuchy@swu.ac.th  
28. การจัดสวนให้ศพลดสภาวะโลกร้อน (net.6(3/5)-52) 
โดย อาจารย์พิศาล  ตันสิน 
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตปทุมธานี 
29. วนอุทยานเขากระโดงปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว (net.6(4/5)-52) 
โดย คุณรณภพ  ณรงค์ 
หัวหน้าอุทยานเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2552 30. อุโบสถเงิน หลังแรกของโลก (net.6(5/5)-52) 
โดย พระครูพิทักษ์  สุทธิคุณ 
เจ้าอาววาสวัดศรีสุพรรณ   จ.เชียงใหม่ 
31. ช าเลืองมองวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ (net.7(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีเมล์ : surasak68@hotmail.com 
32. สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกก าลังกายเอง (net.7(2/5)-52) 
โดย คุณกันตินันท์  วงศ์เชษฐ 
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อีเมล์ :  social.nok@gmail.com 
33. เทคนิคการท างานให้มีความสุขในหน้าร้อน (net.7(3/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท  ์ อุปรมัย 
34. ป่าชุมชนต าบลหนองเสม็ด (net.7(4/5)-52) 
โดย คุณเทพ  แสนกล้า 
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
35. หุ่นยนต์อลวนกู้ระเบิด (net.7(5/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ปิติเขต  สู้รักษา 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
36. การผลิตปุ๋ยน้ าหมัก (net.8(1/5)-52) 
โดย คุณนที   กุลธรรม 
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร อีเมล์ : natree_99@hotmail.com  
37. แนะน าโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ (Pov-Ray) (net.8(2/5)-52) 
โดย ผศ.อุรฉัตร  โคแก้ว 
อ.เมือง  จ.ขอนแกน  อีเมล์ : urachart@kku.ac.th  
38. การจัดการวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (net.8(3/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
39. กินนมอย่างไรให้ได้แคลเซียม 100 เปอร์เซนต์ (net.8(4/5)-52) 
โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ 
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2552 40. แก่แล้ว...ไม่แก่เลย ตอนที่ 1 (net.8(5/5)-52) 
โดย ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 
41. ธรรมะส าหรับรับมือวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ า (net.9(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี (ชะมารัมย์) 
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีเมล์ : surasak68@hotmail.com 
42. มาออมเงินกันดีกว่า (net.9(2/5)-52) 
โดย คุณภวิตา  อุปมัย 
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : nukbas@hotmail.com  
43. แก่แล้ว...ไม่แก่เลย ตอนที่ 2 (net.9(3/5)-52) 
โดย ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 
44. สานฝันยุวเกษตรกร (net.9(4/5)-52) 
โดย คุณฉวีวรรณ  ภู่ก าชัย 
45. หลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (net.9(5/5)-52) 
โดย อาจารย์นิยม  บุญญานาม 
46.“มะระ”หวานเป็นลม ขมเป็นยา พืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 
(net.10(1/5)-52) 
โดย คุณเพ็ญประภา   ต้นวงศ ์
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อีเมล์ : penpratoog@gmail.com 
47. วิกฤตการณ์การอ่านหนังสือของคนไทย (net.10(2/5)-52) 
โดย คุณวันวิสา  รอดกล่อม 
ต.ไผ่ท่าโพ  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร   
อีเมล์ : wanwisa_r@hotmail.com 
48. ช้างสุรินทร์คืนถ่ิน (net.10(3/5)-52) 
โดย คุณชูชัย  มุ่งเจริญพร 
49. เทคนิคการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (net.10(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2552 50. สมองเสื่อมภัยร้ายใกล้ตัว ตอนที่ 1 (net.10(5/5)-52) 
โดย แพทย์หญิงศิรินทร  ฉันท์ศิริกาญจน์ 
51. เศษใบไม้เพ่ิมคุณค่าพัฒนาชุมชนเมืองได้อย่างไร (net.11(1/5)-52) 
โดย คุณสุลักขณา  อ่วมอ่ิม 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  อีเมล์ :  whynotumei@yahoo.com 
52. มรดกโลก "บ้านเชียง" แหล่งอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ของชาวไทยและ
ชาวโลก (net.11(2/5)-52) 
โดย คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพชร 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อีเมล์ : wonbin_ya@hotmail.com 
53. Competency กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (net.11(3/5)-52) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
54.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ (net.11(4/5)-52) 
โดย คุณปริญญา  เจริญพันธ์ 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ 
55. สมองเสื่อมมหันตภัยใกล้ตัว ตอนที่ 2 (net.11(5/5)-52) 
โดย แพทย์หญิงสิรินทร  ฉันศิริกาญจน์ 
นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย 
และหัวหน้าหน่วยเวชผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
56. ๑๐ ทางเลือกในการท าบุญ (net.12(1/5)-52) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.ทุ่งผาสุข  อ.เชียงค า  จ.พะเยา  อีเมล์ :  klinyoo@yahoo.com  
57. สถาปัตย์ชิโน-โปรตุกิส(Chino-Portuguese) (net.12(2/5)-52) 
โดย คุณวัชรีย์  รัตนกาญจน์ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา อีเมล์ : ratthanakan@hotmail.com  
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ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2552 58. การท าปุ๋ยอินทรีย์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน (net.12(3/5)-52) 
โดย คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 
หมอดินและเกษตร ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
59. แผ่นดินไหวสอนอะไรให้แก่เด็กไทยบ้าง (net.12(4/5)-52) 
โดย ผศ.ดร.วีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
60. สื่อสารอย่างไรจะสร้างความพอใจในงานบริการ (net.12(5/5)-52) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แบบส ำรวจจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2553 
 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2553 1. การใช้ยาอย่างถูกวิธี (net.1(1/5)-53) 
โดย ภกญ.สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : pharmcu17@yahoo.com 
2. หญ้าคา: วัชพืชที่มีคุณประโยชน์ (net.1(2/5)-53) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี (ชะมารัมย์) 
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีเมล์ : surasak68@hotmail.com 
3. ท าอย่างไรให้ห่างไกลจากเข่าเสื่อม (net.1(3/5)-53) 
โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน ์ กุลนันทร์ 
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. โรงสีข้าวฉบับกระเป๋า (net.1(4/5)-53) 
โดย รศ.ดร.ศักดา  อินทรวิชัย 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5. หมอดิน  ปราชญ์ชาวบ้าน (net.1(5/5)-53) 
โดย คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 
หมอดินและเกษตรกรชาวบ้าน 
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ ่จ.นนทบุรี 
6. เรื่องของการไหว้ (net.2(1/5)-53) 
โดย คุณคมสัน  วิเศษธร 
คันนายาว  กรุงเทพฯ อีเมล์ : komsan_90@yahoo.com 
7. “ความลับอะไรซ่อนอยู่ในกรุ๊ปเลือด” (net.2(2/5)-53) 
โดย คุณวสันต์  อายุบเคน 
แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  
อีเมล์ :  Ph.d.ton@hotmail.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2553 8. เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ (net.2(3/5)-53) 
โดย อ.วิษณุ  มีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตภาคใต้ จ.สงขลา 
9. จิตวิทยาในการบริหารงาน (net.2(4/5)-53) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. ดูแลร่างกายอย่างไรให้ห่างไกลจากกระดูกพรุน (net.2(5/5)-53) 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ 
ผู้อ านวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุน 
สภากาชาดไทย 
11. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยา 
นริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามที่น่าชื่นชม (net.3(1/5)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : freemale203@hotmail.com 
12. หลายชีวิต  สู่หลวงพระบาง (net.3(2/5)-53) 
โดย พ.ต.ต.ดิฐภัทร  บวรชัย 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี อีเมล์ : swu2550@gmail.com 
13. ทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ (net.3(3/5)-53) 
โดย คุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาระนันท์ 
ครูใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนทอสี 
14. เปิดต านานผ้ากาบบัวเมืองอุบล (net.3(4/5)-53) 
โดย คุณหนูเวียง  บุญคุณ 
ประธานกลุ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
15. พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี (net.3(5/5)-53) 
โดย คุณกษภรณ์  ตราโมท 
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รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2553 16. พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดความเครียดด้วยอาหาร (net.4(1/5)-53) 
โดย คุณกชพรรณ  เต็งรัตนนันท ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : fonlittle@hotmail.com 
17. ยาวิเศษในวัยสูงอายุ (net.4(2/5)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
อีเมล์ : Narak18_444@hotmail.com 
18. คุณได้อะไรจากการปฏิบัติธรรม (net.4(3/5)-53) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
19. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในองค์กร (net.4(4/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
20. สร้างงานสร้างอาชีพกับโครงการ NEC (net.4(5/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. สมาธิศาสตร์ของความมหัศจรรย์ (net.5(1/5)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
อีเมล์ : Narak18_444@hotmail.com 
22. ชีวิตในยุคโลกไซเบอร์และการสื่อสารไร้พรมแดน (net.5(2/5)-53) 
โดย คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อีเมล์ : yuilucky@hotmail.com 
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รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2553 23. บ้านโสมส่องแสง (net.5(3/5)-53) 
โดย คุณญาณี  ตราโมท 
24. ซัคเกอร์  ตัวอันตราย (net.5(4/5)-53) 
โดย ดร.นฤมล  สุขุมาสวิน 
25. หยุดคิดสักนิดก่อนจะก้าวต่อไป (net.5(5/5)-53) 
โดย พระครูสีลวัฒนาภิรม 
26. “ปัญญาเดี่ยว”และ“ปัญญารวมหมู่”วัฏจักรสังคมแห่งการเรียนรู้บน
โลกอินเตอร์เน็ต (net.6(1/5)-53) 
โดย คุณอัจฉรา  เรืองประทุม 
ต.ทุ่งหวัง  อ.เมือง จ.สงขลา อีเมล์  : rueangprathum@gmail.com 
27. ศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนา อีคิว เด็กไทย (net.6(2/5)-53) 
โดย คุณสุมณฑา  สุผล 
ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 
อีเมล์  :  sumonta_supol@hotmail.com 
28. เทคนิคการดูแลสุขภาพ (net.6(3/5)-53) 
โดย รศ.ดร.ส าอาง  สืบสมาน 
29. เมืองโบราณซับจ าปา (net.6(4/5)-53) 
โดย ดร.สถาพร  มอญโพพาน 
30. ภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง (net.6(5/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
31. โทรศัพท์มือถือ ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม (net.7(1/5)-53) 
โดย คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพช 
ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  อีเมล์ : wonbin_ya@hotmail.com 
32. ไผ่ : ไม้สารพัดประโยชน์ช่วยลดโลกร้อน (net.7(2/5)-53) 
โดย คุณชุติญา  จงมีเสร็จ 
ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  อีเมล์ : luxchut.s@hotmail.com 
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2553 33. วัคซีนป้องกันภาพลักษณ์องค์กร (net.7(3/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
34. วังประวัติศาสตร์ที่โลกยกย่อง (net.7(4/5)-53) 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิสกุล 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
35. ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ (net.7(5/5)-53) 
โดย คุณรัชตพงศ ์ ปุกหุต 
36. รถไฮบริด (net.8(1/5)-53) 
โดย คุณธรรมมา  เจียรธราวานิช  
เจริญกรุง  สัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ อีเมล์ : thamma.j@gmail.com 
37. การท าบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง (net.8(2/5)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : esine22@hotmail.com 
38. การกดจุดสะท้อนเท้า (net.8(3/5)-53) 
โดย อ.ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร 
ประธานมูลนิธิพัฒนาศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าประเทศไทย 
39.การดูแลรักษากล้องถ่ายรูปดิติตอล (net.8(4/5)-53) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
40. ศิลปะล้ าค่าแห่งลุ่มน้ าแม่กลอง (net.8(5/5)-53) 
โดย พระสิทธิโชค  เตชะปัญโญ 
พระน าชมนักท่องเที่ยว  วัดบางแคน้อย 
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2553 41. เรือกอและ จิตกรรมชิ้นเอกของชายแดนใต้ (net.9(1/10)-53) 
โดย คุณเจ๊ะอัสมิง  เจ๊ะมูดอ 
ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
อีเมล์ : jaemoodoor.jaeausming9@gmail.com 
42. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทว ี(net.9(2/10)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : esine22@hotmail.com 
43. เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม (net.9(3/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  อีเมล์ :  lloo_ve@hotmail.com 
44. เขียนอย่างไร ไม่ให้ แรง (net.9(4/10)-53) 
โดย คุณพรทิพย์  ลิ้มตระกูล 
คลองสามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพฯ 
อีเมล : pornthip.limtrakoon@conwood.co.th 
45. ต้อกระจก ( Cataract ) (net.9(5/10)-53) 
โดย ภญ. สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ   
อีเมล์ : pharmcu_1@yahoo.com 
46. เล็ปโตสไปโรซิส ( Leptospirosis ) / ไข้ฉ่ีหนู (net.9(6/10)-53) 
โดย ภญ.สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : pharmcu_1@yahoo.com 
47. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารีขัตติยนารี ๖ แผ่นดิน 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ (net.9(7/10)-53) 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : esine22@hotmail.com 
48. ธรรมชาติคืนชีวิต (net.9(8/10)-53) 
โดย คุณภูษิตา  ชัยอสัมภินพงศ์ 
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ อีเมล์ : rasa38@hotmail.com 
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2553 49. ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ (net.9(9/10)-53) 
โดย คุณศิวาพร  หมีน้อย 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : lady_duen@hotmail.com 
50. มาอนุรักษ์ป่าชายเลนกันเถอะ (net.9(10/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  อีเมล์ :  lloo_ve@hotmail.com 
51. ใช้กระดาษช าระถูกวิธี เชื้อจุลินทรีย์ไม่มาย่ ากราย (net.10(1/10)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ อีเมล์ : freemale203@hotmail.com 
52. สุคนธบ าบัด (Aromatherapy) (net.10(2/10)-53) 
โดย ภก.วิศิษฏ์  วิญญรัตน์  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี อีเมล์ : wingroups_pharm@hotmail.com 
53. หนึ่งเดียวในโลก  ประเพณีอุ้มพระด าน้ า (net.10(3/10)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
อีเมล์ : Narak18_444@hotmail.com 
54. รู้ทนั ภัยเงียบ (net.10(4/10)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
อีเมล์ : Narak18_444@hotmail.com 
55. ความสุขที่มนุษย์ต้องการ (net.10(5/10)-53) 
โดย คุณกรกฤษณ์  จงจัดกลาง 
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อีเมล์ :  por337@hotmail.com 
56. กูเก้ิล ครองโลก (net.10(6/10)-53) 
โดย คุณปิยะณัฐ  ตราชู 
ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
อีเมล์ :  top2007_blog@hotmail.com 
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2553 57. องค์ประกอบการจัดการความรู้ (net.10(7/10)-53) 
โดย คุณเยาวลักษณ์  สงวนพานิช 
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม อีเมล์ : moounortho@gmail.com  
58. อันว่า “งาน งาน งาน” (net.10(8/10)-53) 
โดย คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อีเมล์ : yuilucky@hotmail.com 
59. ผ้าทอเกาะยอ (net.10(9/10)-53) 
โดย คุณสุธิดา  คงทอง 
ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา อีเมล์ : suthida343@gmail.com 
60. รีไซเคิล(ไม่ใช่)สิ่งใหม่ที่ไกลตัว (net.10(10/10)-53) 
โดย คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพชร 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  อีเมล์ : wonbin_ya@hotmail.com 
61. ความรู้เรื่องล้างพิษ คุณรู้ดีแล้วจริงหรือ ? (net.11(1/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 
บางพรม  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
62. เกิดมาเพ่ือท างาน ท างานเพ่ือ ? (net.11(2/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 
บางพรม  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
63. โภชนาการเสริม  เพ่ือสุขภาพ (net.11(3/10)-53) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท ์ 
หัวหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : apisitc@communicationandmore.com 
64. สมาธิกับการท างาน (net.11(4/10)-53) 
โดย คุณคมสัน  วิเศษธร  
คันนายาว กรุงเทพฯ อีเมล์ : Komsan_90@yahoo.com 
65. รางจืด ยอดสมุนไพรล้างพิษ (net.11(5/10)-53) 
โดย คุณกัลยา  กันทะถ้ า 
ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล าพูน อีเมล์ : mumuko@hotmail.co.th 
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2553 66. ชนิดและหน้าที่ของกระดูก (net.11(6/10)-53) 
โดย คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน 
ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  อีเมล์ : ryu_2525@hotmail.com 
67. ความฝันและการละเมอ (net.11(7/10)-53) 
โดย คุณสิริพร  ถนอมเงิน 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ อีเมล์ : fantasy_book45@hotmail.com 
68. ปะการัง สัตว์ใต้ทะเล (net.11(8/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม  
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 
69. จัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์“ปัญหา หรือ ประโยชน์” (net.11(9/10)-53) 
โดย คุณสุธาสินี  อ้ังสูงเนิน  
อ.เมือง จ. นครราชสีมา อีเมล์ : u_sutasinee@hotmail.com 
70. EQ ในชีวิตประจ าวันของคุณ (net.11(10/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น้ าเงิน 
บางพรม  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
71. ไตรลักษณ ์: สัจธรรมแห่งชีวิต (net.12(1/5)-53) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธ ี(ชะมารัมย์) 
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อีเมล์ : surasak68@hotmail.com 
72. สร้างโลกปลอดโรคอัลไซเมอร์ (net.12(2/5)-53) 
โดย คุณเสริมศรี  ทันใจชน 
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
อีเมล์ : s_erm_sri@hotmail.com 
73. เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยโหวงเฮ้ง (net.12(3/5)-53) 
โดย อ.รัชตพงศ์  ปุกหุต 
ที่ปรึกษาด้านศาสตร์การท านายและศาสตร์ด้านการบริหาร 
74. กระต่ายในดวงจันทร์ (net.12(4/5)-53) 
โดย คุณชาญชัย  พินทุเสน 
ประธานกรรมการมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ 
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2553 75. ประเพณีการถือศีลอดของคนไทยมุสลิมในประเทศไทย  
(net.12(5/5)-53) 
โดย อ.ศรายุทธ  มีสมรรถ 
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
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2554 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการตลาดเพ่ือสังคม (net.1(1/5)-54) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท ์
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : apisitc@communicationandmore.com 
2. กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (net.1(2/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. ความส าคัญและความเป็นมาของการปลูกแก่นตะวัน (net.1(3/5)-54) 
โดย รศ.ดร.สนั่น  จอกลอย 
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (net.1(4/5)-54) 
โดย ผศ.พัชรี  ชินธรรมมิตร 
รองผู้อ านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
5. การสร้างทีมงานมืออาชีพ (net.1(5/5)-54) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีแพทย์ทางเลือก (net.2(1/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. งานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด (net.2(2/5)-54) 
โดย รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7 

 



 
307 

 

 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 8. ประเพณีการกินเจ (net.2(3/5)-54) 
โดย คุณอุดมศรี  ทรัพย์อนันต์ 
9. พุทธศิลปะ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ (net.2(4/5)-54) 
โดย พระเมธา 
พระดูแลการก่อสร้างวัดบรมราชากาญนาภิเภก 
10. อบรมเรื่องการกดจุดสะท้อนเท้าแล้วได้อะไร (net.2(5/5)-54) 
โดย อ.ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร 
ประธานมูลนิธิพัฒนาศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าประเทศไทย 
11. ออกก าลังตอนเช้าหรือเย็นดี ? (net.3(1/5)-54) 
โดย คุณเสริมศรี  ทันใจชน 
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
อีเมล์ : s_erm_sri@hotmail.com 
12. แกมมาไนฟ์นวัตกรรมรักษาโรคสมอง (net.3(2/5)-54) 
โดย นพ.ดิตถพงษ ์ บุญอ าพล 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง 
ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ 
13. งานวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (net.3(3/5)-54) 
โดย รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
14. งานสารบรรณท่ีดีท าได้อย่างไร (net.3(4/5)-54) 
โดย คุณทันดร  ธนะกุลบริภัณฑ์ 
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
15. สูตรส าเร็จของการบริหารงานบริการ (net.3(5/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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รำยช่ือบทควำม 
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2554 16. ผ้าก๊อซเซลลูโลสชีวภาพ (net.4(1/5)-54) 
โดย คุณยุพิน  วัฒนสิทธิ ์
หัวหน้าคณะวิจัย และหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
17. มูลนิธิโลกสีฟ้า (net.4(2/5)-54) 
โดย คุณพวงทอง  พัฒนศิษฎางกูร 
ประธานมูลนิธิโลกสีฟ้า 
18. รอยยิ้มในโรงเรียนแห่งความสุข (net.4(3/5)-54) 
โดย อ.วิวัฒน ์ พิทักษ์สุจรรยา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลัด อ.เมือง จ.เชียงราย 
19. วิจัยเชิงคุณภาพกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน (net.4(4/5)-54) 
โดย รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
20. วิทยาลัยชุมชน (net.4(5/5)-54) 
โดย คุณบุญชู  มั่งค่ัง 
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  อ.เมือง จ.สระแก้ว 
21. ทางเลือกผู้ป่วยโรคไตวาย การล้างไตผ่านช่องท้อง (net.5(1/5)-54) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท ์
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : apisitc@communicationandmore.com 
22. เรียนรู้เรื่องบ้านของเรา (net.5(2/5)-54) 
โดย ผศ.สุวรรณา  เกรียงไกร 
23. กลยุทธ์ HR พัฒนาคุณธรรม (net.5(3/5)-54) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 24. จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว (net.5(4/5)-54) 
โดย ดร.อุดม  สมพร 
ผู้อ านวยการจิปาถะภัณฑ์สถานคูบัว  จ.ราชบุร ี
25. มูลนิธิราชสุดา (net.5(5/5)-54) 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล 
เลขานุการมูลนิธิราชสุดา 

26. จริยธรรมของสื่อมวลชน (net.6(1/5)-54) 
โดย รศ.ธีรารักษ ์ โพธิสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
27. ฟ้าผ่า ไม่ได้เกิดจากโลหะสื่อล่อฟ้า (net.6(2/5)-54) 
โดย ดร.บัญชา  ธนบุญสมบัติ 
นักวิชาการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
28. รู้รอบเท่าทันมะเร็งเต้านม (net.6(3/5)-54) 
โดย รศ.นพ. กฤษณ์  จาฎามระ 
ผู้อ านวยการศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย 
29. ห้องไพศาล  ชีวะศิริ (net.6(4/5)-54) 
โดยรศ.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
30. อุทยานแห่งชาติโบกขรณี (net.6(5/5)-54) 
โดย คุณธนากร  จรูญรัชฎ์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติโบกขรณี 
31. ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนบัตรเชิญ (net.7(1/6)-54) 
โดย คุณดิษญา  ลิ้มตระกูล  
คลองสามวา  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : dissaya.lim@gmail.com 
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ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 32. กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ (net.7(2/6)-54) 
โดย คุณสมศักดิ์  กิตติธรกุล 
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
33. บัวบก สมานแผลแก้ความจ าเสื่อม (net.7(3/6)-54) 
โดย รศ.ดร.ภก.เอกรินทร์  สายฟ้า 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
34. พิพิธภัณฑ์บัว (net.7(4/6)-54) 
โดย ผศ.ภูรินทร ์ อัครกุลธร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
35. วัดแก้วโกรวาราม (net.7(5/6)-54) 
โดย พระปัญญาวุธธรรมคณี  และคุณชวน  ภูเก้าล้วน 

เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม และคหบดีของ อ.เมือง จ.กระบี่ 
36. แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าบางขามเมืองลพบุรี (net.7(6/6)-54) 
โดย ปลัดศักดิพงศ์  ธรรมอาชวกุล 
ปลัดเทศบาลต าบลถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
37. การสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย (net.8(1/5)-54) 
โดย คุณบุณิกา  จันทร์เกตุ 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  อีเมล์ : chanikan23@hotmail.com 
38. เทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า (net.8(2/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
39. นโยบายการศึกษาของภาครัฐ (net.8(3/5)-54) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
40. โรคนอนกรนอันตรายที่คาดไม่ถึง (net.8(4/5)-54) 
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์  นิรันตรัตจน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 41. วัดนักบุญอักเนส (net.8(5/5)-54) 
โดย คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม 
วัดนักบุญอักเนส 
42. ไคเซ็น (net.9(1/5)-54) 
โดย คุณแสงระวี  แซ่เฮ้า 
ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  อีเมล์ : t.lek@windowslive.com 
43. เทคนิคการน าเสนอข้อมูลด้วยวาจา (net.9(2/5)-54) 
โดย ผศ.ดร.ววิรรณ  เสนะสุทธิพันธุ์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี   อีเมล์ : wiwan.sanasuttipun@gmail.com 
44. มิติใหม่ทางอัจฉริยภาพ : พหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
(net.9(3/5)-54) 
โดย คุณสุดาพร  ปัญญาพฤกษ์ 
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย อีเมล์ : sudapon_pang@hotmail.com 
45. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าอย่างไรจะประสบความส าเร็จ 
(net.9(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
46. ยอดผู้น าในยุคใหม่ (net.9(5/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
47. นวัตกรรมใหม่รักษาโรคนอนกรน (net.10(1/5)-54) 
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์  นิรันตรัตจน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
48. ศูนย์ฝึกอาชีพอักแนส (net.10(2/5)-54) 
โดย คุณพ่อพรชัย  เตชะพิทักษ์ธรรม 
โบสถ์นักบุญอักเนส 
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ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 49. หลักเมืองกระบี่ หลักมงคลชัยแห่งอันดามัน (net.10(3/5)-54) 
โดย คุณกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ 
50. นวัตกรรมใหม่การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า (net.10(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
51. กระบี่ คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (net.10(5/5)-54) 
โดย คุณกีรติศักดิ์  ภูเก้าล้วน 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ 
52. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (net.11(1/5)-54) 
โดย คุณทิวาพร  เพิลล์มันน์ 
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ีอีเมล์ : marchayha@hotmail.com 
53. บริหารคน GENERATION Y (net.11(2/5)-54) 
โดย คุณนุศรา  ทองรอด 
ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีเมล์ : nus_th@hotmail.com 
54. กระชาย : สมุนไพรไทยไม่ธรรมดา (net.11(3/5)-54) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
55. เทคนิคการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด (net.11(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
56. โลกของแมลง สัตว์ที่มีจ านวนมากที่สุดในโลก (net.11(5/5)-54) 
โดย รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจนว์ณิชย์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
57. ดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์ (net.12(1/5)-54) 
โดย คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 
บางรักน้อย   นนทบุรี  อีเมล์ : pothongaoi@hotmail.com 
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รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2554 58. วัยเกษียณอายุวัยแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (net.12(2/5)-54) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
ข้าราชการเกษียณ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
59. เทคโนโลยีการปลูกมะนาวบนต้นตอมะขวิด (net.12(3/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
60. วัฒนธรรมกับการอยู่อาศัยของชุมชน (net.12(4/5)-54) 
โดย อ.กิตติพงษ์  เทพจิตรา 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
61. ความส าคัญและความจ าเป็นของการใช้โปรแกรม power point 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภาพ   (net.12(5/5)-54) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 1. การพัฒนางานบุคคลเพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร (net.1(1/5)-55) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบ าบัดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต (net.1(2/5)-55) 
โดย ดร.เซง  เลิศมโนรัตน์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ต านานตลาดไทย (net.1(3/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. แมลงสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่มีคุณค่า (net.1(4/5)-55) 
โดย รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจนว์ณิชย์ 
รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. เส้นทางธุกิจช่วยคิดช่วยท าไม่ยากอย่างที่คิด (net.1(5/5)-55) 
โดย คุณสมิตา  สว่างวงษ์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับรางวัลผู้น าอาชีพก้าวหน้าระดับเขต ปี 2551 
6. ภัยควรรู ้เมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ (net.2(1/5)-55) 
โดย คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
อีเมล์ : yuilucky@hotmail.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 7. วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การใช้ภาษา สุภาพ-ไม่สุภาพ  
(net.2(2/5)-55) 
โดย คุณนิชาพร  ยอดมณี 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : janie27@gmail.com 
8. เครื่องย่อยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (net.2(3/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาการวิทยาศาสตร์อนามัย และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. ถนนสู่ความส าเร็จของการบริหารเวลา (net.2(4/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. แล็ปท้องทุ่ง...ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส  
(net.2(5/5)-55) 
โดย คุณพรประสิทธิ์  ไม้เรียง 
ผู้น าชุมชนและผู้ก่อตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส 
11. สู่ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร (net.3(1/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
12. องค์กรที่มีประสิทธิภาพ (net.3(2/5)-55) 
โดย คุณทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์ 
เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
13. กระถางต้นไม้ชีวภาพลดภาวะโลกร้อน (net.3(3/5)-55) 
โดย อ.คิดชาย  อุณหศิริกุล 
ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
จ.จันทบุรี 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 14. ต านานนิทานพื้นบ้าน (net.3(4/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังส ี
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
15. โรคบวมน้ าเหลือง (net.3(5/5)-55) 
โดย นพ.ดร.วิชัย  เอกทักษิณ 
หัวหน้าโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาภาวะน้ าเหลือง 
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
16. การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ : ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์การ (net.4(1/5)-55) 
โดย คุณเสกสรรค์  สนวา 
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด อีเมล์ : Sekky_160@hotmail.com 
17. การแต่งกายของหญิง – ชายชาวลาวโซ่ง: อัตลักษณ์ ที่ควรอนุรักษ์ 
โดย คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ                    (net.4(2/5)-55) 
แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพ อีเมล์ : t.kanchanit@gmail.com 
18. กลยุทธ์เมืองน่าอยู่ (net.4(3/5)-55) 
โดย คุณระพี  ผ่องบุพกิจ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
19. เซลล์ต้นก าเนิดโลหิต (net.4(4/5)-55) 
โดย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 
20. ภิกษุณีในพุทธศาสนา (net.4(5/5)-55) 
โดย ภิกษุณีธัมมนันทา 
เจ้าอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี อ.เมือง จ.นครปฐม 
21. ความสุขที่มาจากชีวิตพอเพียง (net.5(1/5)-55) 
โดย คุณกิตติมา  พงศ์ช้าง 
ผู้น าชุมชนต าบลบางตลาด อ.คลองเถื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 22. นโยบายการท่องเที่ยวหนองบัวล าภู (net.5(2/5)-55) 
โดย คุณสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 
23. บริหารงานอย่างไรจะครองใจลูกน้อง (net.5(3/5)-55) 
โดย ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี 
ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
24. มะเร็งปากมดลูกท่ีรักษาได้ (net.5(4/5)-55) 
โดย แพทย์หญิงสุทธิดา  อินทรบุหลั่น 
สูตินารี แพทย์ประจ าโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
25. หุ่นกระบอกจิ๋ว (net.5(5/5)-55) 
โดย คุณพิรุณ  ศรีเอ่ียมสะอาด 
ผู้ผลิตหุ่นกระบอกจิ๋ว รางวัลชนะเลิศ OTOP ระดับ 5 ดาว 2 ปีซ้อน 
26. วัยท างาน บริหารงานอย่างมีความสุข ? (net.6(1/5)-55) 
โดย พ.ต.ท.ดิฐภัทร  บวรชัย 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  อีเมล์ : tu2183@hotmail.com 
27. เทคโนโลยีการเพาะเห็ดปี 2010 (net.6(2/5)-55) 
โดย อ.ส าเนา  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ช านาญการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท 
28. ข้าวเจ้ากรดห้ามเลือด (net.6(3/5)-55) 
โดย รศ.นพ.สิทธิพร  บุญยนิตย์ 
ผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ประจ า 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
29. ตลาดน้ าบางคล้า (net.6(4/5)-55) 
โดย คุณคงศักดิ์  นิมมารนรดี 
ประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ าบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
30. ต านานเพลงไทยลูกทุ่ง (net.6(5/5)-55) 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภาพ 
รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 31. ประเพณีสงกรานต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (net.7(1/5)-55) 
โดย คุณวลัยลักษณ์  ภู่เจริญ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  อีเมล์ : walailuk-po@hotmail.com 
32. “ปลูก”และ“ปลุก” จริยธรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(net.7(2/5)-55) 
โดย คุณพิทักษ์สิน  สิวรุจน ์
ต. บ้านป้อม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
อีเมล์ : pitaksin@ombudsman.go.th 
33. การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (net.7(3/5)-55) 
โดย คุณทันดร  ธนกูลบริภัณฑ์ 
เลขาส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
34. ความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณ (net.7(4/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
35. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ท าจากมะพร้าว (net.7(5/5)-55) 
โดย คุณธงชัย  เวยุพงษ์ 
ครูสอนท าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวกลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
36. เครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกสวรรค์ (net.8(1/5)-55) 
โดย คุณเคน  เพ็งศิริ 
ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ 
37. พระพิฆเนศปางเสวยสุข (net.8(2/5)-55) 
โดย พระครูธรรมธรไพรัตน์  ปัญญาธโร 
รองเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
38. มูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน (net.8(3/5)-55) 
โดย อ.สุนทร  สุนทรธาราวงศ์ 
ประธานมูลนิธิพันธกิจเรือนจ าคริสเตียน 
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ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 39. น้ าตาลตะโหนดจากบางคล้า (net.8(4/5)-55) 
โดย คุณมานัส  กล่อมเกลี้ยง 
ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบางทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
40. พัฒนาความคิดพิชิตงาน (net.8(5/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
41. ดร.เอ็มเบ็ดก้าร์ เพชรในสลัม (net.9(1/5)-55) 
โดย พระอัครเดช  โลภะผล 
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date@hotmail.com 
42. ท าความรู้จักกับ “ สติปัฏฐาน ๔ ” (net.9(2/5)-55) 
โดย พระอัครเดช  โลภะผล 
ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date@hotmail.com 
43. "ตาลปัตรพัดยศ ตาลปัตรพัดรอง" ที่แท้คืออะไร (net.9(3/5)-55) 
โดย คุณภรภัทร  มีพงษ์เภา 
ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม อีเมล์ : pp_mee27@hotmail.com 
44. ละครวิทยุ ความบันเทิงท่ีเริ่มเลือนหายไป (net.9(4/5)-55) 
โดย คุณฐิตารีย์  ดีต๊ิบ 
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อีเมล์ : t-deetip@hotmail.com 
45. การพัฒนาความคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (net.9(5/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
46. ช าเลืองมองลักษณะพระพุทธรูปไทยสมัยสุโขทัย (net.10(1/5)-55) 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด อีเมล: 
surasakchamaram@hotmail.com 
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รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 47. จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร (net.10(2/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.ธีระเกียรติ  เกิดเจริญ 
48. เทคนิคการบริหารเวลาในการท างาน (net.10(3/5)-55) 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภาพ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
49. การปล่อยเต่า ท าบุญหรือบาป (net.10(4/5)-55) 
โดย รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกา  ชันซื่อ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
50. สมุนไพรก าจัดไรฝุ่น (net.10(5/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.อมร  อินทร์สังข์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
51. พระทอง ชื่อวัดต านานเก่าแก่ของ จ.ภูเก็ต (net.11(1/5)-55) 
โดย คุณกิตติกร  เกื้อกูล 
ต.กระโสม อ.ตะกั่วุท่ง จ.พังงา 
อีเมล์ : kittikorn_ball@windowslive.com 
52. โรคอัลไซเมอร์ (net.11(2/5)-55) 
โดย แพทย์หญิงอรพิชญา  ไกรสุทธิ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 
53. วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร (net.11(3/5)-55) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ 
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร 
54. มือใหม่ไหว้เจ้าควรรู้อะไร (net.11(4/5)-55) 
สารคดี 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2555 55. กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะช้าง (net.11(5/5)-55) 
โดย คุณจักรกฤษณ์  สลักเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้ 
56. มโนราห์หรือ “โนรา” ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาของชาวใต้ 
โดยคุณนิยม  กุมกาญจนะ (net.12(1/5)-55) 
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อีเมล์ : niyomkondee@hotmail.com 
57. สารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านโรค (net.12(2/5)-55) 
โดย คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 
บางรักน้อย  อ.เมือง  นนทบุรี อีเมล์ : pothongaoi@hotmail.com 
58. การบริหารจัดการงานพัสดุ (net.12(3/5)-55) 
โดย คุณทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์  
เลขานุการส านักงานเลขานุการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
59. พจนานุกรมภาษาชาวบ้าน (net.12(4/5)-55) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์  ทองดี  
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
60. วัดหลวงแห่งเดียวในจังหวัดตราด (net.12(5/5)-55) 
โดย พระสุเมธมุนี 
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตร 
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แบบส ำรวจจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2556 
 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 1. ประโยชน์ของการสวดมนต์ (net.1(1/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : akra_date@hotmail.com 
2. ปั้นเกล้า : ทรงผมแสดงสถานภาพของสตรีไทด า (net.1(2/5)-56) 
โดย คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อีเมล์ : Kanthita_kan@hotmail.com 
3. เครื่องสังคโลก ของดีเมือง “สุโขทัย” (net.1(3/5)-56) 
โดย คุณวรสิทธิ์  เจริญศิลป์ 
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก อีเมล์ : Dreamworasit@hotmail.com 
4. พลาสติก 7 ประเภท (net.1(4/5)-56) 
โดย ดร.ภูมิพัฒน์  รัตนตรัยเจริญ 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : poompat_r@hotmail.com 
5. ประเพณีการกินเจ (net.1(5/5)-56) 
โดย คุณกตมาลี  กิตติเวช, คุณพัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 
6. ประเทศไทยเตรียมพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (net.2(1/5)-56) 
โดย คุณโสภิณ  ใจชื่น 
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีเมล์ : chaichauen55@hotmail.com 
7. เครื่องนับเม็ดยา (net.2(2/5)-56) 
โดย อ.พิทักษ์   สถิตวรรธนะ 
อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
8. ประติมากรรมเหมือนไม้ (net.2(3/5)-56) 
โดย คุณศุภชัย  แสงดี 
ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 
ธัญญการ์เด้นดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 9. เพลงกล่อมลูก (net.2(4/5)-56) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษาส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
10. มหาภัยจากควันธูป (net.2(5/5)-56) 
โดย นพ.มนูญ  ลีเชวงวงศ์ 
หัวหน้าห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
11. ฟ้อนภูไท ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน (net.3(1/5)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ถนนนครสวรรค์  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
12. การตานตุง พิธีกรรมและความเชื่อของชาวล้านนา (net.3(2/5)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
13. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก (net.3(3/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : akra_date@hotmail.com 
14. ประเพณีชักพระ วัฒนธรรมภาคใต้ (net.3(4/5)-56) 
โดย คุณสุธิดา  คงทอง 
อ. สทิงพระ จ. สงขลา อีเมล์ : suthida343@hotmail.com 
15. นวัตกรรมข้าวหอมทนน  าท่วม (net.3(5/5)-56) 
โดย ดร.ธีรยุทธ  ตู้จินดา 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 16. เกาะช้าง  ความงดงามที่ซ่อนอยู่ (net.4(1/5)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : t.kanchanit@gmail.com 
17. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรบัประทานอะไรดี (net.4(2/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
18. เรือนไทด า : สัญลักษณ์แห่งความส านึกในบุญคุณ ของเต่าและควาย 
โดย คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก (net.4(3/5)-56) 
ต าบล หมากแข้ง อ าเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 
อีเมล์ : Kanthita_kan@hotmail.com 
19. ศิลปกรรมจีนสู่ไทย วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (net.4(4/5)-56) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ 
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร 
20. บทบาทขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อสังคม (net.4(5/5)-56) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. ก าจัดจุดอ่อนภาษาอังกฤษกับการเรียนปริญญาเอก 
(net.5(1/5)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : keaosanit@hotmail.com 
22. ถั่วปากอ้า มีพิษกิน (ไม่) ได้ ? (net.5(2/5)-56) 
โดย คุณธนีพันธุ์  ซิ่วสุวรรณ 
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย อีเมล์ : thaneepun@hotmail.com  
23. ศิลปะล  าค่าบนฝาท่อระบายน  า (net.5(3/5)-56) 
โดย คุณธนิส  พูนวงศ์ประเสริฐ 
ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  อีเมล์ : pipthanit@gmail.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 24. “ผญา” ภูมิปัญญาของคนอีสาน (net.5(4/5)-56) 
โดย คุณคมคาย จินโจ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
25. ภัยร้ายจากความสวยของการใช้บิ๊กอาย (net.5(5/5)-56) 
โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศ์กิตติรักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
26. วิธีป้องกันมะเร็งด้วยอาหารใกล้ตัว (net.6(1/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
27. เรื่องน่ารู้  ผิวสวยด้วยวิตามินธรรมชาติ (net.6(2/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
28. เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (net.6(3/5)-56) 
โดย คุณนวลักษณ์  กลางบุรัมย์ 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
อีเมล์ :  ring1911@hotmail.com 
29. ความสุขของคนในองค์กรยุคใหม่ (net.6(4/5)-56) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
30. ถังดักไขมันในครัวเรือน (net.6(5/5)-56) 
โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ย 
31. เบญจภาค ีสุดยอดพระเครื่องทรงคุณค่าแห่งสยาม (net.7(1/11)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date@live.com  
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 32. จักสาน : ภูมิปัญญาไทยซงด า (net.7(2/11)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : t.kanchanit@gmail.com 
33. ผ้าซิ่นลายแตงโมของสตรีไทด า (net.7(3/11)-56) 
โดย คุณกานต์ทิตา สีหมากสุก 
อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อีเมล์ : Kanthita_kan@hotmail.com  
34. ร้อนแล้ว หาของกินแก้ร้อนกันเถอะ (net.7(4/11)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
35. ให้อายุยืนหมื่น ๆ ปี (net.7(5/11)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
36. เปิดต านานนิทานพื นบ้าน (net.7(6/11)-56) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 
37. ร้องไห้ ใครล่ะว่าไม่ดี ? (net.7(7/11)-56) 
โดย คุณฮามีดะห์  ทิ งน ารอบ 
ต. ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 
อีเมล์ : rouya2011@hotmail.com 
38. ท าความรู้จักกับ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (net.7(8/11)-56) 
โดย คุณวิศวะ  ตุ้มสีคุณ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น อีเมล์ : greensisx@gmail.com 
39. วิตามิน ( VITAMIN ) (net.7(9/11)-56) 
โดย คุณณภัทร  พรมชัย 
ต. มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อีเมล์ : casanovi@windowslive.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 40. สะพานมอญ  สะพานแห่งศรัทธา (net.7(10/11)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ อีเมล์ : kanchanit@trf.or.th 
41. หยอดกระปุกออมพลังงานไฟฟ้า (net.7(11/11)-56) 
โดย คุณพิบูล  หงษ์ทอง 
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม อีเมล์ : pspp.surh@gmail.com 
42. วัดพระธาตุช่อแฮ ระอารามหลวงแห่งจังหวัดแพร่ (net.8(1/6)-56) 
โดย ผศ.ดร.วิวรรณ  เสนะสุทธิพันธุ์ 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
อีเมล์ : wiwan.sanasuttipun@gmail.com 
43. จากเด็กกิจกรรม  สู่คนท างานมืออาชีพ (net.8(2/6)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : keaosanit@hotmail.com 
44. สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน และการรักษา (net.8(3/6)-56) 
โดย ผศ.ดร.วิวรรณ  เสนะสุทธิพันธุ์ 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
อีเมล์ : wiwan.sanasuttipun@gmail.com 
45. บทบาทของผู้น าต่อการพัฒนาองค์การสู่องค์การ (net.8(4/6)-56) 
แห่งการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด  
อีเมล์ : surasakchamaram@hotmail.com 
46. พิชิตความโกรธ เพ่ิมพูนความสุขให้แก่ชีวิต (net.8(5/6)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date@live.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 47. ประเพณี“บุญกุ้มข้าวใหญ่” ของชาวไทยอีสาน (net.8(6/6)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
48. ไม้มงคลช่วยโลกร้อน (net.9(1/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
49. สอนลูกให้รู้จักอดออม (net.9(2/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
50. บุหรี่ทุกชนิดน าชีวิตสู่ความตาย (net.9(3/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
51. เคล็ดลับ ลด ละ เลิก บุหรี่เพ่ือสุขภาพ (net.9(4/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date@live.com 
52. สูตรความส าเร็จของชีวิต (net.9(5/5)-56) 
โดย คุณกุลยาณี  อิทธิวรกิจ 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : kullayanee.i@cattelecom.com 
53. น  าปู ของอร่อยจากล้านนา (net.10(1/7)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
54. “สันติวิธี” วิถีสู่ความสงบ (net.10(2/7)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : akradate@outlook.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 55. ใส่บาตรอย่างไร  ให้ได้บุญ (net.10(3/7)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
อีเมล์ : akradate@outlook.com 
56. วิธีจัดการกับความขัดแย้งภายในองค์การเชิงสร้างสรรค์ 
(net.10(4/7)-56) 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด  
อีเมล์ : surasakchamaram@hotmail.com 
57. Facebook ท าลายการศึกษา? (net.10(5/7)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : keaosanit@hotmail.com 
58. ประเพณีบุญบั งไฟ (net.10(6/7)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
59. เพชรบุรี  เมืองตากอากาศสุดคลาสสิก (net.10(7/7)-56) 
โดย คุณเมธินี  บุญยะรัก 
ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
อีเมล์ : melodio_endunk@windowslive.com 
60. การจัดการความเครียดในที่ท างาน (net.11(1/9)-56) 
โดย คุณนวลักษณ์   กลางบุรัมย์ 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : ring1911@hotmail.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 61. ของกินประเภทแมลง (net.11(2/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
62. ข้าวกล้องไม่ต้องสวยแต่ดี (net.11(3/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
63. อยู่ไฟ ภูมิปัญญาไทยส าหรับแม่ (net.11(4/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
64. เจตนาการสร้างพระพิมพ์ (net.11(5/9)-56) 
โดย คุณกุลยาณี  อิทธิวรกิจ 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : kullayanee.i@cattelecom.com 
65. ท าอย่างไรให้ลูก (นักเรียน) ตั งใจเรียนหนังสือ (net.11(6/9)-56) 
โดย คุณมนัส  อุณหศิริกุล 
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี อีเมล์ : nuspai1@hotmail.co.th 
66. บทเพลงจากใจแม่ (net.11(7/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : manop_keao@hotmail.com 
67. มหาตมะ คานธีมหาบุรุษผู้น าเอกราชคืนสู่ดินแดนภารตะ 
(net.11(8/9)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
อีเมล์ : akradate@Outlook.com , akra_date@live.com 
68. คนเมืองกับไข้เลือดออก (net.11(9/9)-56) 
โดย คุณก้าวหน้า  สุขสุชะโน 
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
อีเมล์ : goodmorningcomputer@gmail.com 
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 ชื่อบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

 
รำยช่ือบทควำม 

 
จ ำนวน 

2556 69. ลมหายใจของวัฒนธรรมไทยบนผืนแผ่นดินมลายู (net.12(1/5)-56) 
โดย คุณทัศนาวดี  แก้วสนิท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี อีเมล์ : rectitude16@hotmail.com 
70. รอมฎอน เดือนอันประเสริฐ (net.12(2/5)-56) 
โดย คุณศนิศรณ์  นันตชัยฐิติเมธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อีเมล์ : sanisorn.psu@gmail.com 
71. เราได้อะไรจากงานศพ (net.12(3/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
อีเมล์ : akradate@outlook.com 
72. ความส าคัญของการบ้านของลูก (net.12(4/5)-56) 
โดย คุณดวงรัตน์   พวงสมบัติ 
ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
อีเมล์ : gungmath@hotmail.com 
73. ฉีดโบท๊อกซ์ (Botox) อันตรายจริงหรือ ? (net.12(5/5)-56) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 
ต.ท่าทราย  อ.เมือง จ.นนทบุรี อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 

5 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2549 - 2556 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

รวม      
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2549  
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2549 1. การออกแบบบ้านเพื่อคน
สูงอาย ุ(net.2(2/6)-49) 
โดย รศ.ดร.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ 
อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. การศึกษาภายในบ้านใครคิด
ว่าไม่ส าคัญ (net.4(2/5)-49) 
โดย คุณยุทธชัย  เฉลิมชัย 
3. เห็ดไทยท ารายได้ช่วยชาติ 
(net.3(4/5)-49) 
โดย คุณส าเภา  ภัทรเกษวิทย์ 

1. เครื่องก าจัดควันตะกั่ว
นวัตกรรมลดมลพิษภาวะทาง
อากาศ (net.1(2/5)-49) 
โดย  อ.ศิศีโรฒน์  เกตุแก้ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 
มหานคร 
2. เรือเหาะเพ่ือการเกษตร 
(net.1(3/5)-49) 
โดย  รศ.ดร.ปองวิทย์  ศิริโพธิ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. การสอนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (net.2(1/6)-49) 
โดย อ.มยุรา  ภักดีรอด 
ผู้อ านวยการบริษัท  
Learning Callery 
2. มาตรฐานคุณภาพการ
ฝึกอบรม (net.3(1/5)-49) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
3. วิธีการวางแผนที่เป็นแบบ
แผน (net.3(5/5)-49) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
 

1. สถาปัตยกรรม : วัดไทย
ในต่างแดน  
(net.1(4/5)-49) 
โดย  รศ.ดร.ภิญโญ  
สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ  สาขา
ทัศนศิลป์ 
2. สถาปัตยกรรมศาลาไทย
ในประเทศเยอรมัน  
(net.4(4/5)-49) 
โดย รศ.ดร.ภิญโญ  
สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ  สาขา
ทัศนศิลป์ 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2549 4. พันธุ์ข้าวไทยต่อไปจะไม่สูญ
พันธุ์ (net.2(4/6)-49) 
โดย ดร.สงกรานต์  จิตรากร 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรมวิชาการเกษตร 
 

3. เครื่องนับฟ้าผ่า  เทคโนโลยี
ฝีมือคนไทย (net.4(3/5)-49) 
โดย รศ.ดร. ส ารวย  สังข์สะอาด 
 

4. หลักธรรมกับการบริหาร
จัดการ วิธีผสมผสานอย่าง
สมดุลย์ (net.4(5/5)-49) 
โดย คุณยุภา  อดิเรก 

3. สืบสานศิลปะ…ผ้าไหมยก
ดอกของไทย  
(net.2(5/6)-49) 
โดย คุณอรสา  คูณแสงค า 
4. เส้นทางการพัฒนาผ้าไหม
ยกดอก  (net.3(2/5)-49) 
โดย คุณอรษา  คูนแสงค า 
5. เปิดต านานตุงแห่งล้านนา 
(net.2(3/6)-49) 
โดย ครูสิงห์แก้ว  มโนเพชร 
ครูภูมิปัญญาไทย สาขาศิลปะ
และศาสนา 
6. 14 เมษายน “วัน
ครอบครัว” 
(net.2(6/6)-49) 
โดย คุณกระแสร์  ฉิมมาลี 

7 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2549   
 

 7. เสียงกล่อมจากอ้อมอก
แม่ (net.3(3/5)-49) 
โดย ผศ.วชิราภรณ์  วรรณดี 
8. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ล่องใต้เมืองนคร 
(net.4(1/5)-49) 
โดย คุณกิตติ  เจริญพานิช 
9. กลยุทธ์จัดการการ
ท่องเที่ยว (net.1(1/5)-49) 
โดย  อ.ร าไพพรรณ   
แก้วสุริยะ 
หัวหน้างานส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2549   
 

 10. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
(net.1(5/5)-49) 
โดย  อ.ร าไพพรรณ  
แก้วสุริยะ 
หัวหน้างานส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

1 

รวม 4 3 4 10 21 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2550 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550 1. การฝึกหายใจ  
(net.11(2/5)-50) 
โดย คุณสุรศักดิ์  จิรศรีบัญญา 
2. การฝึกพลังลมปราณ 
(net.5(3/6)-50) 
โดย คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 
3. เทคนิคการฝึกพลังลมปราณ 
(net.1(3/6)-50) 
โดย คุณศุภกิจ  นิมมานนรเทพ 
4. ไซนัส (net.5(1/6)-50) 
โดย คุณสิงหนาท นาคพงศ์พันธุ์ 
ดุสิต   กรุงเทพ  อีเมล์ : 
singhanart_n@hotmail.com 

1. ปุ๋ย EM : นวกรรมเพ่ือความ
พอเพียง (net.5(2/6)-50) 
โดย คุณสิงหนาท นาคพงศ์พันธุ์  
ดุสิต กรุงเทพ  อีเมล์ : 
singhanart_n@hotmail.com  
2. เทคโนโลยีการแปรรูปกาก
ของเสียเป็นน ้ามัน 
(net.5(4/6)-50) 
โดย ผศ.ดร.วิษณุ  มีอยู่ 
3. ถ่านไทยท้าอะไรได้มากกว่า
หุงต้ม (net.9(4/6)-50) 
โดย คุณกิตติ  เลิศล ้า 
 

1. นักบริหารทีมงานมืออาชีพ 
(net.9(5/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
2. การจัดคนในองค์การอย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพ 
(net.10(3/6)-50) 
โดย รศ.ดร.วิรัช วิรัชนภิาวรรณ 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กร (net.11(3/5)-50) 
โดย รศ.กิ่งพร  ทองใบ 
 
 

1. เพลงกล่อมลูกจาก
ภาคเหนือ (net.10(6/6)-50) 
โดย รศ.เรืองเดช   
ปันเขื่อนขัติย์ 
2. เพลงกล่อมลูกจากภาค
อีสาน (net.7(5/6)-50) 
โดย รศ.ดร.เรืองเดช   
ปันเขื่อนขัติย์ 
3.เพลงกล่อมลูกจากภาคใต้ 
(net.9(6/6)-50) 
โดย ผศ.เอ่ียม  ทองดี 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550 5. “ภาวะโลกร้อน” กับการ
ด้าเนินชีวิต (net.9(2/6)-50) 
โดย คุณธวัชชัย  สุขลอย 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพ  
อีเมล์ : tawatchai__1990 
@hotmail.com 
6. สูตรส้าเร็จ 7 ข้อ สู่
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(net.6(5/6)-50) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
7. สังคมไทยกับคุณภาพชีวิตใน
ปัจจุบัน (net.4(1/5)-50) 
โดย คุณสุพรรณิกา  ธีรพงศากร 
คันนายาว  กรุงเทพ  อีเมล์ : 
chittomo@hotmail.com 

4. นาโนเทคโนโลยี 
(net.6(4/6)-50) 
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์   
ปัญญาแก้ว 
5. ผักผลไม้ไทยก้าวไกลไปทั่ว
โลก (net.1(4/6)-50) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สมชาย  กล้าหาญ 
6. เทคนิคถ่ายภาพให้สวยด้วย
กล้องดิจิตอล (net.2(1/6)-50) 
โดย คุณหัสนัย  ริยาพันธ์  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  อีเมล์ : 
riyaphun@hotmail.com 
7.  อีเทรนนิ่ง (E- Training) 
(net.6(6/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 

4. บัญญัติ 10 ประการส้าหรับ
การฝึกอบรมในองค์กร 
(net.11(1/5)-50) 
โดย คุณเจนจิรา  วิศพันธ์ 
ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอม  จ.
พัทลุง  อีเมล์ : 
janjirap@tsu.ac.th 
5. สู่ความส้าเร็จของการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ  
(net.1(6/6)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
6. การบริหารองค์กรใน
ศตวรรษใหม่ (net.3(2/6)-50) 
โดย นายภูร ิ ฟูวงศ์เจริญ 
บางยี่ขัน กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
TheLeonid@hotmail.com 

4. ประเพณีปอยหลวงแบบ
ล้านนา (net.9(1/6)-50) 
โดย คุณดาริกา  เสมาทอง 
ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย   อีเมล์ : 
darika_n@hotmail.com 
5. ตุง ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือ (net.8(1/6)-50) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย 
อีเมล์ : 
klinyoo@yahoo.com 
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340 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550 8. รู้ให้ทัน “ความคิด” 
(net.10(2/6)-50) 
โดย คุณชินาพร  คูณกลาง 
แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : china_hunsa 
@hotmail.com 
9. เรื่องน่ารู้เก่ียวกับปลาฉลาม 
(net.3(1/6)-50) 
โดย คุณวิรัช  ภัทรบูชา 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อีเมล์ : wirat1964 
@hotmail.com 
 

8. วงจรแห่งความส้าเร็จจาก
ข้อมูลสารสนเทศ  
(net.7(1/6)-50) 
โดย คุณฐิติวรดา  อุปพงษ์ 
ห้วยขวาง  กรุงเทพ  อีเมล์ : 
thitiworrada@hotmail.com 
 

7. การอภิปราย “เดินตาม
รอยเท้าพ่อ...เศรษฐกิจ
พอเพียง” (net.1(1/6)-50) 
โดย คุณเยาวลักษณ์   
ศิริสุวรรณ 
8. โครงการอุทยานผักพื นบ้าน
บึงฉวาก (net.10(5/6)-50) 
โดย คุณเชาว์  เสาวลักษณ์ 
9. พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้
ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ลงน ้า(net.10(1/6)-50) 
โดย น.ท.หญิง แจ่มใส   
พันทวี  พระราชวังเดิม  
บางกองใหญ่  กรุงเทพฯ   
อีเมล์ : jamsai.p@navy.mi.th 

6. เมรุรูปนกหัสดิลิงค์
สถาปัตยกรรมบนความเชื่อ 
(net.7(2/6)-50) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  
อีเมล์ : 
klinyoo@yahoo.com 
7. สถาปัตยกรรมไทยไปต่าง
แดน (net.1(5/6)-50) 
โดย รศ.ดร.ภิญโญ  
สุวรรณคีรี 
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341 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550 10. ปลากระเบน : จานบินแห่ง
ท้องทะเล (net.6(1/6)-50) 
โดย คุณวิรัช   ภัทรบูชา 
ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อีเมล์ : wirat1964 
@hotmail.com 

 10. คุณภาพข้าราชการไทยท้า
อย่างไรจะมีประสิทธิภาพ 
(net.1(2/6)-50) 
โดย รศ.ดร.ก้าชัย  จงจักรพันธ์ 
11. ตั งสติก่อนตัดสินใจ 
(net.8(2/6)-50) 
โดย คุณเกรียงศักดิ์   
ตั งเจริญเวช 
บางจาก  พระโขนง  กรุงเทพฯ  
อีเมล์ :  ksakt@yahoo.com 
 

8. ป้อมพระจุลจอมเกล้า…
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
(net.2(2/6)-50) 
โดย น.ต.หญิง แจ่มใส   
พันทวี 
บางกองใหญ่ กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : jamsai.p 
@navy.mi.th 
9. ดินแดนปราสาทเมือง
โบราณ (net.4(3/5)-50) 
โดย คุณวีระชัย  ชูแสงทอง 
10. ท่องเที่ยวเครื่องไม้เมือง
ถวายอย่างยั่งยืน 
(net.4(4/5)-50) 
โดย คุณพิทักษ์  ตุ้มอินมร 

6 
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342 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550    
 

11. หมู่บ้าน OTOP 
เครื่องหมายเมืองถวาย 
(net.3(6/6)-50) 
โดย คุณยันยงค์  ค้ายวง 
12. สิ่งแวดล้อมกับแหล่ง
ท่องเที่ยวโฮมสเตย บ้าน
ปราสาท 
(net.3(5/6)-50) 
โดย คุณบุญช่วย แรมพิมาย 
13. การจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  
(net.4(2/5)-50) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 

3 
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343 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 14. สัมผัสวัฒนธรรมชนบท
แม่ก้าปอง (net.4(5/5)-50) 
โดย คุณพรหมมินทร์   
พวงมาลา 
15. หนองคาย เมืองแห่ง
พระพุทธศาสนา  
(net.6(2/6)-50) 
โดย คุณศิริภักดิ์  พินิจดี 
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุร ี
อีเมล์ : olivia.phinitdee 
@gmail.com 

2 

 
 
 
 



 
  

344 

 

344 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 16. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรี  
(net.2(5/6)-50) 
โดย คุณเชิดวิทย์  
ฤทธิประศาสตร์ 
17. ท้าอย่างไรแหล่งท่องเที่ยว
ของอยุธยาจะยั่งยืน 
(net.6(3/6)-50) 
โดย คุณพัฒนพงษ์   
พงษ์ทองเจริญ 
18. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก  
(net.3(3/6)-50) 
โดย คุณรัชทิน  ศยามานนท์ 

3 

 
 



 
  

345 

 

345 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 19. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
จังหวัดนนทบุรี (net.8(6/6)-50) 
โดย คุณวน สานสันต์ 
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลบางตะไนต์ 
คุณไพโรจน์ สมทรัพย์ 
ผู้ใหญ่บ้านต้าบลบางพลับ 
คุณสมโภชน์ จารุสันต์ ก้านัน
ต้าบลคลองพระอุดม 
20. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3 ต้าบลในนนทบุรี 
(net.8(4/6)-50) 
โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน ์ คงสม 

2 

 
 
 
 



 
  

346 

 

346 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 21. สารพันค้าถามการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนกับ อบต.  
(net.5(5/6)-50) 
โดย คุณไพรัช  รุ่งสว่าง และคุณ
สุรินทร์  นิลเลิศ 
22. ดอยสวยคู่นกงาม 
(net.2(4/6)-50) 
โดย คุณรุ่งโรจน์  จุกมงคล 
23. สิ่งแวดล้อมกับหาดทราย
ชายทะเล (net.3(4/6)-50) 
โดย คุณสมศักดิ์  พิริยโยธา 
24. อนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย 
(net.7(6/6)-50) 
โดย คุณเฉลิม  ตุ้มหิรัญ 

4 

 
 



 
  

347 

 

347 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 25. การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว ในท้องถิ่นเชิงนิเวศ  
(net.8(3/6)-50) 
โดย อ.ร้าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 
26. การวิเคราะห์สถานการณ์
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานป่าเขา 
(net.7(3/6)-50) 
โดย รศ.บ้าเพ็ญ  เขียวหวาน 
27. ช่วงนี ไปเที่ยวไหนดี 
(net.8(5/6)-50) 
โดย คุณธีรพล  ศรีแป๊ะบัว  
28. ท่องเที่ยวอย่างไรให้
ปลอดภัย ตอนที่ 1 
(net.7(4/6)-50) 
โดย อ.ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง 

4 

 



 
  

348 

 

348 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2550   
 

 29. ท่องเที่ยวอย่างไรให้
ปลอดภัย ตอนที่ 2 
(net.10(4/6)-50) 
โดย คุณสุวรรณ  พิทักษ์สินธร 
30. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
(net.2(3/6)-50) 
โดย รศ.มาลี  สุรเชษฐ 
31. สิ่งแวดล้อมกับการ
ท่องเที่ยว (net.2(6/6)-50) 
โดย ผศ.วศิณ  อิงคพัฒนากุล 
32. สิ่งควรรู้คู่การท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน (net.5(6/6)-50) 
โดย น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

    33. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน (net.11(5/5)-50) 
โดย รศ.ดร.ศศิธารา   
พิชัยชาญณรงค์ 
34. จากนโยบายสู่การท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน (net.11(4/5)-50) 
โดย คุณนิรมล  เปลี่ยนจรูญ 
35. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยว 
(net.9(3/6)-50) 
โดย ดร.ศศิธารา   
พิชัยชาญณรงค์ 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2551 
กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 1. ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
(net.2(3/5)-51) 
โดย คุณปรีชา  คงเกลี้ยง 
2. ประโยชน์ล้้าจากสาหร่าย
หลากชนิด (net.4(1/5)-51) 
โดย คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน ์
ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช   
อีเมล์ : ryu_2525 
@hotmail.com 
 
 

1. เทคโนโลยีการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ (net.1(1/5)-51) 
โดย คุณอนันต์  นิ่มทวัฒน์ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี อีเมล์ : anannimt 
@yahoo.com 
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยงานทางการแพทย์ 
(net.3(1/5)-51) 
โดย คุณสมพงค์  บางยี่ขัน 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
อีเมล์ : sompong10000 
@hotmail.com 
 

1. พัฒนาคนพัฒนางานสู่
เป้าหมายองค์กร  
(net.11(4/5)-51) 
โดย คุณวิยะดา วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ส้านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. บริการอย่างไรได้ใจยั่งยืน 
(net.6(4/5)-51) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ส้านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1. สืบสานการไหว้ครูดนตรี
ไทย (net.1(4/5)-51) 
โดย อ.ชนก  สาคริก 
2. พิธีไหว้ครูการสืบทอดจาก
ครูถึงศิษย์ (net.2(4/5)-51) 
โดย คุณชนก  สาคริก 
3. ฮ้องขวัญ : หนึ่งในพิธีกรรม
ชาวล้านนา (net.3(2/5)-51) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  
อีเมล์ : klinyoo@yahoo.com  
4. พิธีฮ้องขวัญควาย 
(net.4(4/5)-51) 
โดย พ่อหลวงเมือง 
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กลุ่ม
บทควำม 

ปี พ.ศ. 
พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 
กำรท่องเที่ยว 

จ ำนวน 

2551 3. เห็ดมหัศจรรย์  
(net.5(2/5)-51) 
โดย คุณกรรณิการ์  เสนทอง 
ต.หลักช้าง กิ่ง อ.ช้างกลาง  
จ.นครศรีธรรมราช 
อีเมล์ : kannikar2525 
@hotmail.com 
4. ไข่อาหารยอดนิยมของคน
ไทย (net.9(3/5)-51) 
โดย รศ.ดร.ประไพศรี  
ศิริจักรวาล 
5. ดอกก้าน : ดอกดินที่กินได้ 
(net.10(2/5)-51) 
โดย คุณศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
อ.เมือง จ.ล้าปาง  อีเมล์ : 
tawan_kw@yahoo.co.th 

3. การสืบค้นข้อมูลด้วย 
Search Engine  
(net.5(1/5)-51) 
โดย คุณยงยุทธ  อินยาโส 
4. โลกแห่งอนาคต:สู่สังคม... 
ยูบิควิตัส(Ubiquitous 
Society) (net.6(1/5)-51) 
โดย ดร.อัจฉราวรรณ   
อิศรางกูร ณ อยุธยา สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มสธ. อีเมล์ : 
naayuthaya@hotmail.com 
 
 

3. ท้างานอย่างไรให้มีความสุข 
(net.7(4/5)-51) 
โดย พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 
 

5. วิธีท้าบุญของชาวพุทธ 
(net.9(4/5)-51) 
โดย พระไพศาล  วิสาโล 
6. สืบสานศิลปะ มวยไทยไช
ยา (net.11(5/5)-51) 
โดย คุณอมรกฤต ประมวญ 
7. เพลงโคราช  
(net.2(1/5)-51) 
โดย คุณวาตรี  วัฒนะนุกูล 
แขวงพระขโนงเหนือ  
เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : Pookbeautiful 
@hotmail.com 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 6. “น้้าอัดลม” ภัยที่คาดไม่ถึง 
(net.11(1/5)-51) 
โดย คุณสรีลา  ทั้งรักษ์ 
ต.นบปริง  อ.เมืองพังงา จ.พังงา 
อีเมล์ : 
Sareela_t@hotmail.com 
7. คุณรู้จัก “เสาวรส” ดีแล้ว 
หรือยัง (net.12(1/5)-51) 
โดย คุณศิรินทร์ทิพย์  ตันชัชวาล 
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  
อีเมล์ : tsirin2000 
@yahoo.com 
 
 

5. iPhone การปรากฏของการ
หลอมรวมกัน (net.11(2/5)-51) 
โดย คุณสุธาสินี  กวีวัจน์ 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ   อีเมล์ : 
suthasinee.kv@gmail.com 
6. พลังชีวมวล (net.5(4/5)-51) 
โดย คุณสิริพร  ไศละสูต 
7. รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้
จุลินทรีย์ (net.12(5/5)-51) 
โดย คุณวรนุช  จิตธรรมสถาพร 
8. สมุนไพรก้าจัดปลวก 
(net.10(5/5)-51) 
โดย รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์ 

 8. “ต่้าหูก นุ่งซิ่น หอมกลิ่น
ดอกจ้าปา” (net.2(2/5)-51) 
โดย คุณพนารัตน์ เดชกุลทอง 
ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
อีเมล์ : panarat222 
@hotmail.com 
9. ไทลื้อ (net.7(1/5)-51) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
ต.ตลาด  อ.เมือง   
จ.มหาสารคาม อีเมล์ : 
balloon_lp@hotmail.com 
10. เทศกาลวันสงกรานต์ 
(net.7(5/5)-51) 
โดย คุณพิศาล  บุญปลูก 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 8. โรคติดเน็ต (net.1(2/5)-51) 
โดย คุณเปรมมิกา  ศูนย์จันทร์  
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
mika_jung007@hotmail.com 
9. โรคหลอดเลือดสมอง มหันต
ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่ 
(net.8(4/5)-51)   
โดย นพ.ชาญพงศ์  ตังคณะกุล 
10. Art Therapy : เปิดตัว
ศิลปกรรมบ้าบัดในประเทศไทย 
(net.6(2/5)-51) 
โดย คุณปภพโชติ  อักขะบุตร 
ต.คลองหก อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : 
papobchote@gmail.com 

 
 

 11. คุณค่าประเพณีงาน
สงกรานต์ (net.7(3/5)-51) 
โดย คุณจันทกานต์  สุวรรณ
นานาภูติ 
12. วัดแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (net.8(5/5)-51) 
โดย พระโสภิต  กิตติธาดา 
13. แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่หันตรา
(net.2(5/5)-51) 
โดย คุณอดิศักดิ์  บุญรอด 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 11. ออกก้าลังกายอย่างไรจะ
ปลอดภัยส้าหรับผู้สูงอายุ 
(net.1(5/5)-51) 
โดย  รศ.สาลี ปาลกะวงศ์  
ณ อยุธยา 
12. สังคมผู้สูงอายุ  
(net.7(2/5)-51) 
โดย คุณชัยภัทร  เกษมณี 
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี  อีเมล์ : 
ketmanee_nat@hotmail.com 
13. นวัตกรรมข้อเข่าเทียม 
(net.3(3/5)-51) 
โดย ผศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช 
 

 
 

 14. หัตถกรรมจักสานจาก
ใบเตยปาหนัน จังหวัดกระบี่ 
(net.9(1/5)-51) 
โดย คุณปภพโชติ  อักขะ
บุตร ต.คลองหก อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี อีเมล์ : 
papobchote@gmail.com  
15. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
จังหวัดระยอง  
(net.9(5/5)-51)  
โดย คุณญาดา  โกจินะ 
16. เยี่ยมบ้านนกใน
ธรรมชาติของจันทบุรี 
(net.10(3/5)-51) 
โดย คุณประทีป   
มุ่งนากลาง 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 14. เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใกล้ตัว
ใคร ๆ ก็ท้าได้  
(net.3(4/5)-51) 
โดย คุณวิวัฒน์  ศัลยก้าธร 
15. การประยุกต์พระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการให้
ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาใน
โรงเรียน (net.8(2/5)-51) 
โดย รท.ทพ.ศุภสวัสดิ ์  
ศิริพิพัฒนกุล รน.ทันตแพทย์
ประจ้าคลินิกทันตกรรมบางซื่อ
ทันตแพทย์ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
akerapom@hotmail.com 
 

 
 

 17. เกาะกุลาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ของชุมพร 
(net.12(3/5)-51) 
โดย คุณพรชัย เพชรพิมพันธุ์ 
18. เกาะเปริดทะเล 2 หน้า 
(net.11(3/5)-51) 
โดย คุณเสน่ห์  บรรจงกรณ์ 
19. ทะเลไทยเที่ยวไม่จ้ากัด 
(net.8(3/5)-51) 
โดย ดร.บ้ารุงศักดิ์   
ฉัตรอนันทเวช 
20. อุทยานเขาสกกับการ
ท่องเที่ยว (net.6(5/5)-51) 
โดย คุณไชยธัช   
บุญภูพันธ์ตันติ 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 16. สถานศึกษากับการพัฒนาเด็ก 
(net.8(1/5)-51) 
โดย คุณวิวัฒน์  พลายละหาร 
ต.ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง   
จ.สุพรรณบุรี อีเมล์ : 
chaiwiwat99@hotmail.com 
17. มัคคุเทศก์น้อย 
(net.5(3/5)-51) 
โดย อ.พยุง ชัยวงศ์ , อ.จรินทร์  
ล้าจวญ , อ.ดาวรุ่ง  เขื่อนทอง 
18. มัคคุเทศก์ใครว่าไม่ส้าคัญ 
(net.4(5/5)-51) 
โดย คุณกิตติภูมิ  พงศ์ภัทรถาวร , 
คุณวิฑูรย์  หนิแก้ว 

  21. ท่องเที่ยวไปกับอุทยาน
แห่งชาติพุเตย  
(net.1(3/5)-51) 
โดย คุณเกียว  นักพาณิชย์ 
22. แหล่งท่องเที่ยวต้าบล
บางกะไชย (net.3(5/5)-51) 
โดย คุณบรรยงค์  ชินสถิต 
23. ของฝากจากรายการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
(net.6(3/5)-51) 
โดย รศ.ดร.เบญจมาศ   
อยู่ประเสริฐ 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 19. เทคนิคการอ่านเร็ว 
(net.10(1/5)-51) 
โดย คุณประวิทย์ เชี่ยวชาญชยักุล  
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
อีเมล์ : prawitch 
@siamcompressor.com 
20. รู้ทันรู้เท่า ไม่เศร้าไม่ทุกข์ 
(net.10(4/5)-51) 
โดย พระสุรศักดิ์  สุรญาโณ 
อีเมล์ : irp@kmitnb.ac.th 
21. ความสุขจากเวลาที่เสียไป 
(net.12(2/5)-51) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น้้าเงิน 
บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : 
petnamngern@hotmail.com 

  24. แหล่งท่องเที่ยวดีเด่น 
(net.5(5/5)-51) 
โดย ดร.วิจารณ์  มีผล 
25. ท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน รู้ได้อย่างไร 
(net.12(4/5)-51)  
โดย คุณภราเดช 
พยัควิเชียร 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2551 22. ประวัติและประเภทของ
ปูนซีเมนต์ (net.4(2/5)-51) 
โดย คุณไอยรา  พงษ์สุวรรณ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ   
23. การท้าปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องกลับ
พลิกกอง (net.4(3/5)-51) 
โดย ผศ.ธีระพงศ์ สว่างปัญญากุล 
24. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ประเทศไทย (net.9(2/5)-51) 
โดย คุณธวัชชัย  สุขลอย 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 
อีเมล์ : tawatchai__1990 
@hotmail.com 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2552 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 1. โรคเบาหวานที่ไม่หวานตาม
ชื่อ (net.3(5/5)-52) 
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
2. โรคเบาหวานภัยเงียบที่
อันตราย (net.4(4/5)-52) 
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
3. ถึงจะเป็นโรคเบาหวานก็มี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้  
(net.5(3/5)-52)  
โดย นพ.ชัยชาญ  ดีโรจนวงศ ์
4. สมองเสื่อมภัยร้ายใกล้ตัว  
ตอนที่ 1 (net.10(5/5)-52) 
โดย พญ.ศิรินทร   
ฉันท์ศิริกาญจน์ 

1. อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Crime) (net.1(2/5)-52) 
โดย คุณเฌอฟ้า  อุดมมรกต 
แขวงบ้านพานถม  เขตพระ-
นคร  กรุงเทพฯ อีเมล์ :  
sherfah@hotmail.com 
2. โปรแกรมสร้างภาพสามมิติ 
(Pov-Ray) (net.8(2/5)-52)  
โดย ผศ.อุรฉัตร  โคแก้ว  
อ.เมือง จ.ขอนแกน   
อีเมล์ : urachart@kku.ac.th 
 
 

1. SWOT : เครื่องมือวิเคราะห์
ตนเองสู่ความส าเร็จ 
(net.2(2/5)-52) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
อ.เชียงค า  จ.พะเยา  
อีเมล์ : klinyoo@yahoo.com 
2. Competency กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  
(net.11(3/5)-52)  
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1. เขาใหญ่ : อุทยานแห่งการ
เรียนรู้ (net.3(1/5)-52) 
โดย คุณเชิดชูเกียรติ  กวาวส
นั่น  ต.คลองสาม อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี  อีเมล์ : 
cherdchukiat@gmail.com 
2. เขาปู ่ เขาย่าอุทยาน
แห่งชาติที่น่าเยือน 
(net.2(3/5)-52) 
โดย คุณสรรเสริญ  เทพโอรส 
3. สามเหลี่ยมมรกตพ้ืนที่ล้ า
ค่าของสามประเทศ 
(net.4(5/5)-52) 
โดย คุณเตชินทร์  เชื้อลี 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 5. สมองเสื่อมมหันตภัยใกล้ตัว 
ตอนที่ 2 (net.11(5/5)-52) 
โดย แพทย์หญิงสิรินทร   
ฉันศิริกาญจน์ นายกสมาคม
ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่ง
ประเทศไทยและหัวหน้าหน่วย
เวชผู้สูงอายุภาควิชา
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
6. แก่แล้ว...ไม่แก่เลย ตอนที่ 1 
(net.8(5/5)-52) 
โดย ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 
7. แก่แล้ว...ไม่แก่เลย ตอนที่ 2 
(net.9(3/5)-52) 
โดย ศ.นพ.นิมิตร  เตชะไกรชนะ 
 

3. หุ่นยนต์อลวนกู้ระเบิด 
(net.7(5/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ปิติเขต  สู้รักษา  
อาจารย์ประจ าภาควิชา
วิศวกรรมสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
4. แผ่นดินไหวสอนอะไรให้แก่
เด็กไทยบ้าง  
(net.12(4/5)-52) 
โดย ผศ.ดร.วีระชัย   
สิริพันธ์วราภรณ์  
อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. องค์กรยุคใหม่ ไม่ใส่ใจ CSR 
ไม่ได้แล้ว (net.5(1/5)-52) 
โดย คุณพงษ์เทพ   
เจียรอุดมทรัพย์   
อ้อมน้อย  กระทุ่มแบน  
สมุทรสาคร  อีเมล์ :  
pongtepc@gmail.com 
4. การด าเนินงาน CSR เขามี
หลักการและแนวคิดการจัดท า
กลยุทธ์อย่างไร (net.6(1/5)-52) 
โดย คุณพงษ์เทพ   
เจียรอุดมทรัพย์   
อ้อมน้อย  กระทุ่มแบน  
สมุทรสาคร  อีเมล์ :  
pongtepc@gmail.com 
 

4. วนอุทยานเขากระโดง
ปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว 
(net.6(4/5)-52) 
โดย คุณรณภพ  ณรงค์ 
หัวหน้าอุทยานเขากระโดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. มรดกโลก "บ้านเชียง" 
แหล่งอารยธรรมกว่า 5,000 
ป ีของชาวไทยและชาวโลก 
(net.11(2/5)-52) 
โดย  คุณพงษ์เพชร  อินทร์
เพชร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี อีเมล์ : 
wonbin_ya@hotmail.com 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 8. “มะระ”หวานเป็นลม ขมเป็น
ยา พืชสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 
(net.10(1/5)-52) 
โดย คุณเพ็ญประภา ต้นวงศ์  
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  อีเมล์ : 
penpratoog@gmail.com 
9. กินข้าวโพดหวานต้ม  
ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด 
(net.5(2/5)-52) 
โดย คุณวัชรีย์  รัตนกาญจน์ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
อีเมล์ :  ratthanakan 
@hotmail.com 
 

5. น้ ามะพร้าวอ่อนพระเอกตัว
ใหม่ในวงการแพทย์ 
(net.5(5/5)-52)  
โดย ดร.นิซาอูดะห์   
ระเด่นอาหมัด 
6. การผลิตปุ๋ยน้ าหมัก 
(net.8(1/5)-52) 
โดย  คุณนที  กุลธรรม 
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน 
จ.พิจิตร อีเมล์ : natree_99 
@hotmail.com 
 

5. เทคนิคการสื่อสารของ
ผู้บริหารภายในองค์กร 
(net.3(3/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. เทคนิคการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ (net.10(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

6. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ 
(net.11(4/5)-52) 
โดย คุณปริญญา  เจริญพันธ์ 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ 
7. บ้านรักไทแหล่งท่องเที่ยว
กลิ่นไอของชาวยูนาน 
(net.3(4/5)-52) 
โดย คุณบุญเลิศ  อัศวดีกุล 
8. การจัดการวัดเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
(net.8(3/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 10. กินนมอย่างไรให้ได้
แคลเซียม 100 เปอร์เซนต์ 
(net.8(4/5)-52) 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ 
11. ความส าคัญ ของอาหารเช้า 
(net.6(2/5)-52) 
โดย คุณปิยนุช  ยอดสมสวย 
แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  
กรุงเทพฯ อีเมล์ : piyanuchy 
@swu.ac.th 
 

 7. เทคนิคการสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ (net.5(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. ป่าชุมชนต าบลหนองเสม็ด 
(net.7(4/5)-52) 
โดย คุณเทพ  แสนกล้า 
ผู้ใหญ่บ้าน อ.จอมพระ  
จ.สุรินทร์ 

9. อุโบสถเงิน หลังแรกของ
โลก (net.6(5/5)-52) 
โดย พระครูพิทักษ์  สุทธิคุณ 
เจ้าอาววาสวัดศรีสุพรรณ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
10. สถาปัตย์ชิโน-โปรตุกิส
(Chino-Portuguese)  
(net.12(2/5)-52) 
โดย คุณวัชรีย์ รัตนกาญจน์ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 
อีเมล์ : ratthanakan 
@hotmail.com  
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 12. สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยาก
ได้ต้องออกก าลังกายเอง 
(net.7(2/5)-52) 
โดย คุณกันตินันท์  วงศ์เชษฐ 
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
อีเมล์ : social.nok@gmail.com 
13. ธรรมะส าหรับผู้ครองเรือน 
(net.2(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 
(ชะมารัมย์)  ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา อีเมล์ : 
surasak68@hotmail.com 
 

 
 

 11. ช าเลืองมองวัฒนธรรมชาว
เชียงใหม่ (net.7(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 
ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา อีเมล์ : 
surasak68@hotmail.com 
12. 600 ปีพระประสูติกาล พระ
เจ้าติโลกราชแห่งล้านนา 
(net.1(1/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ใจศรี 
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
จ.เชียงใหม่  อีเมล์ :  
funmuang@hotmail.com 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 14. ธรรมะส าหรับรับมือวิกฤติ
เศรษฐกิจตกต่ า  
(net.9(1/5)-52) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี 
(ชะมารัมย์) ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา อีเมล์ : 
surasak68@hotmail.com 
15. 10 ทางเลือกในการท าบุญ 
(net.12(1/5)-52) 
โดย คุณจารุวัตร  กลิ่นอยู่ 
ต.ทุ่งผาสุข  อ.เชียงค า   
จ.พะเยา  อีเมล์ : 
klinyoo@yahoo.com  
16. สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(net.1(4/5)-52) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 

 
 

 13. รวงข้าวและชาวนา  
“หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” 
(net.3(2/5)-52) 
โดย คุณสุพรรณี ตะการจันทร์  
ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง   
จ.ชลบุรี  อีเมล ์: 
bee8986@hotmail.com 
14. มวยไทยไชยา  
(net.1(3/5)-52) 
โดย คุณอมรกฤต  ประมวญ 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 17. หลักการเขียนบทความเพ่ือ
เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
(net.1(5/5)-52) 
โดย ผศ.อมพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล   
สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
18. เกมการเรียนรู้ สู่การสะกด
ค าศัพท์ (net.4(1/5)-52) 
โดย คุณน้ าผึ้ง  ยาฉ่ า 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
npyc1981@hotmail.com 
19. สื่อสารอย่างไรจะสร้างความ
พอใจในงานบริการ  
(net.12(5/5)-52)  
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 20. เทคนิคการท างานให้มี
ความสุขในหน้าร้อน  
(net.7(3/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์ อุปรมัย 
21. การคิดเชิงบวกเพ่ือคุณภาพ
ชีวิต (net.4(3/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
22. ชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณ 
(net.2(4/5)-52) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
23. สวางคนิวาส ศูนย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู (net.2(5/5)-52) 
โดย นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ 
24. หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน (net.9(5/5)-52) 
โดย อ.นิยม  บุญญานาม 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 25. เศษใบไม้เพ่ิมคุณค่าพัฒนา
ชุมชนเมืองได้อย่างไร 
(net.11(1/5)-52) 
โดย คุณสุลักขณา  อ่วมอ่ิม 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   
อีเมล์ : whynotumei 
@yahoo.com 
26. การท าปุ๋ยอินทรีย์จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  
(net.12(3/5)-52) 
โดย คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 
หมอดินและเกษตรต าบลเสาธงหิน 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
27. สานฝันยุวเกษตรกร 
(net.9(4/5)-52) 
โดย คุณฉวีวรรณ  ภู่ก าชัย 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 28. มาออมเงินกันดีกว่า 
(net.9(2/5)-52) 
โดย คุณภวิตา  อุปมัย 
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : nukbas@hotmail.com  
29. อารยะขัดขืน Civil 
Disobedience  
(net.4(2/5)-52) 
โดย คุณศิวาลักษณ์  โสภาพรม 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
อีเมล์ : bumbim_01649 
@hotmail.com 

   2 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2552 30. วิกฤตการณ์การอ่านหนังสือ
ของคนไทย (net.10(2/5)-52) 
โดย คุณวันวิสา  รอดกล่อม 
ต.ไผ่ท่าโพ  อ.โพธิ์ประทับช้าง   
จ.พิจิตร  อีเมล์ : 
wanwisa_r@hotmail.com 
31. ช้างสุรินทร์คืนถ่ิน 
(net.10(3/5)-52) 
โดย คุณชูชัย  มุ่งเจริญพร 
32. การจัดสวนให้ศพลดสภาวะ
โลกร้อน (net.6(3/5)-52) 
โดย อ.พิศาล  ตันสิน 
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี 
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370 

แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2553 
 กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 1. ความสุขที่มนุษย์ต้องการ 
(net.10(5/10)-53) 
โดย คุณกรกฤษณ์  จงจัดกลาง 
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา อีเมล์ : 
por337@hotmail.com 
2. เทคนิคการดูแลสุขภาพ 
(net.6(3/5)-53) 
โดย รศ.ดร.ส าอาง  สืบสมาน 
3. ขจัดความเครียดด้วยอาหาร 
(net.4(1/5)-53) 
โดย คุณกชพรรณ  เต็งรัตนนันท์ 
แขวงบ้านช่างหล่อ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ อีเมล์ :  
fonlittle@hotmail.com 

1. โรงสีข้าวฉบับกระเป๋า 
(net.1(4/5)-53) 
โดย รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเกษตร
กลวิธาน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ 
(net.2(3/5)-53) 
โดย อ.วิษณุ  มีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตภาคใต้ จ.สงขลา 
 

1. ภาวะผู้น าในยุคการ
เปลี่ยนแปลง (net.6(5/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. จิตวิทยาในการบริหารงาน 
(net.2(4/5)-53) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี 
(net.3(5/5)-53) 
โดย คุณกษภรณ์  ตราโมท 
2. บ้านโสมส่องแสง 
(net.5(3/5)-53) 
โดย คุณญาณี  ตราโมท 
3. เมืองโบราณซับจ าปา 
(net.6(4/5)-53) 
โดย ดร.สถาพร มอญโพพาน 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 4. โภชนาการเสริม เพื่อสุขภาพ 
(net.11(3/10)-53) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์  
หัวหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ   
อีเมล์ : apisitc@ 
communicationandmore.com 
5. การใช้ยาอย่างถูกวิธี 
(net.1(1/5)-53) 
โดย ภกญ.สุรีพร ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
pharmcu17@yahoo.com 
 
 

3. รถไฮบริด (net.8(1/5)-53) 
โดย คุณธรรมมา  
เจียรธราวานิช  
เจริญกรุง  สัมพันธวงศ์  
กรุงเทพฯ   อีเมล์ :  
thamma.j@gmail.com 
4. โทรศัพท์มือถือ ภัยใกล้ตัว 
ที่ไม่ควรมองข้าม  
(net.7(1/5)-53) 
โดย คุณพงษ์เพชร  อินทร์เพช 
ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  อีเมล์ :  
wonbin_ya@hotmail.com 
 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
องค์กร (net.4(4/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. วัคซีนป้องกันภาพลักษณ์
องค์กร (net.7(3/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. วังประวัติศาสตร์ที่โลกยก
ย่อง (net.7(4/5)-53) 
โดย หม่อมหลวงปนัดดา  
ดิสกุล  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานีและประธาน
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
สมเด็จกรมพระยาด ารง- 
ราชานุภาพ 
5. ศิลปะล  าค่าแห่งลุ่มน  า 
แม่กลอง (net.8(5/5)-53) 
โดย พระสิทธิโชค  
เตชะปัญโญ   
พระน าชมนักท่องเที่ยวของ
วัดบางแคน้อย 
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372 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 6. ยาวิเศษในวัยสูงอายุ 
(net.4(2/5)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์  
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ์ อีเมล์ : 
Narak18_444@hotmail.com 
7. สุคนธบ าบัด (Aromatherapy) 
(net.10(2/10)-53) 
โดย ภก.วิศิษฏ์  วิญญรัตน์  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี อีเมล์ : 
wingroups_pharm@ 
hotmail.com 
 

5. จัดตั งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
“ปัญหา หรือ ประโยชน์” 
(net.11(9/10)-53) 
โดย คุณสุธาสินี  อั งสูงเนิน  
อ.เมือง  จ. นครราชสีมา  
อีเมล์ : 
u_sutasinee@hotmail.com 
6. การดูแลรักษากล้องถ่ายรูป 
ดิจิตอล  (net.8(4/5)-53) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

5. องค์ประกอบการจัดการ
ความรู้ (net.10(7/10)-53) 
โดย คุณเยาวลักษณ์ 
สงวนพานิช ต.สนามจันทร์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม อีเมล์ : 
moounortho@gmail.com 
6. เครื่องมือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (net.9(3/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร 
บุญพร้อม  ต.ท่าทราย อ.เมือง 
จ.นนทบุรี   อีเมล์ :  
lloo_ve@hotmail.com 
 

6. หนึ่งเดียวในโลก ประเพณี
อุ้มพระด าน  า 
(net.10(3/10)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ 
ศรไพบูลย์  ต.ซับสมอทอด 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
อีเมล์ : Narak18_444 
@hotmail.com  
7. เรือกอและ จิตกรรม 
ชิ นเอกของชายแดนใต้ 
(net.9(1/10)-53) 
โดย คุณเจ๊ะอัสมิง  เจ๊ะมูดอ  
ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง  
จ.ปัตตานี อีเมล jaemoodoor. 
jaeausming9@gmail.com 
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373 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 8. ความรู้เรื่องล้างพิษ คุณรู้ดีแล้ว
จริงหรือ? (net.11(1/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
บางพรม  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : petnamngern@gmail.com 
9. รางจืด ยอดสมุนไพรล้างพิษ 
(net.11(5/10)-53) 
โดย คุณกัลยา  กันทะถ  า  
ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล าพูน  
อีเมล์ : mumuko@hotmail.co.th 
10. หญ้าคา : วัชพืชที่มีคุณ 
ประโยชน์ (net.1(2/5)-53) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธี  
(ชะมารัมย์)  ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา  อีเมล์ : 
surasak68@hotmail.com 

7. กูเกิ ล ครองโลก 
(net.10(6/10)-53) 
โดย คุณปิยะณัฐ  ตราชู 
ต.แวงน่าง  อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม  
อีเมล์ :  top2007_blog 
@hotmail.com 
8. ชีวิตในยุคโลกไซเบอร์และ
การสื่อสารไร้พรมแดน  
(net.5(2/5)-53)  
โดย คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ อีเมล์ : yuilucky 
@hotmail.com 
 

7. กระต่ายในดวงจันทร์ 
(net.12(4/5)-53) 
โดย คุณชาญชัย  พินทุเสน 
ประธานกรรมการมูลนิธิ
กระต่ายในดวงจันทร์ 
8. ทอสี โรงเรียนวิถีพุทธ 
(net.3(3/5)-53) 
โดย คุณบุบผาสวัสดิ์   
รัชชตาระนันท์   
ครูใหญ่ผู้ก่อตั งโรงเรียนทอสี 
 

8. เปิดต านานผ้ากาบบัว
เมืองอุบล (net.3(4/5)-53) 
โดย คุณหนูเวียง  บุญคุณ 
ประธานกลุ่มโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ 
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 
9. ผ้าทอเกาะยอ 
(net.10(9/10)-53) 
โดย คุณสุธิดา  คงทอง 
ต.จะทิ งพระ อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา อีเมล์ : 
suthida343@gmail.com 
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374 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 11. ไผ่ : ไม้สารพัดประโยชน์
ช่วยลดโลกร้อน  
(net.7(2/5)-53) 
โดย คุณชุติญา  จงมีเสร็จ 
ต.โพธิ์  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
อีเมล์ : luxchut.s@hotmail.com 
12. ศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนา  
อีคิว เด็กไทย (net.6(2/5)-53) 
โดย คุณสุมณฑา  สุผล 
ต.นครนายก อ.เมือง  
จ.นครนายก   
อีเมล์ : sumonta_supol 
@hotmail.com 
 

9. “ปัญญาเดี่ยว”และ“ปัญญา
รวมหมู”่วัฏจักรสังคมแห่งการ
เรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต 
(net.6(1/5)-53) 
โดย คุณอัจฉรา  เรืองประทุม 
ต.ทุ่งหวัง  อ.เมือง จ.สงขลา 
อีเมล์ : rueangprathum@ 
gmail.com 
10. รีไซเคิล(ไม่ใช่)สิ่งใหม่ที่ไกล
ตัว (net.10(10/10)-53) 
โดย คุณพงษ์เพชร อินทร์เพชร 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี  อีเมล์ : 
wonbin_ya@hotmail.com 

9. สร้างงานสร้างอาชีพกับ
โครงการ NEC 
(net.4(5/5)-53) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

10. เรื่องของการไหว้ 
(net.2(1/5)-53) 
โดย คุณคมสัน  วิเศษธร 
คันนายาว  กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
komsan_90@yahoo.com 
11. ประเพณีการถือศีลอด
ของคนไทยมุสลิมในประเทศ
ไทย (net.12(5/5)-53) 
โดย อ.ศรายุทธ  มีสมรรถ  
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอิสลาม
สันติชน 
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375 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 13. ความลับอะไรซ่อนอยู่ใน
กรุ๊ปเลือด (net.2(2/5)-53) 
โดย คุณวสันต์  อายุบเคน 
แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ อีเมล์ :  
Ph.d.ton@hotmail.com 
14. ดูแลร่างกายอย่างไรให้
ห่างไกลจากกระดูกพรุน 
(net.2(5/5)-53) 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เสก  
อักษรานุเคราะห์ 
ผู้อ านวยการศูนย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ู ประธานมูลนิธิ 
โรคกระดูกพรุน สภากาชาดไทย 

  12. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่
แห่งกรุงสยามที่น่าชื่นชม 
(net.3(1/5)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
freemale203@hotmail.com 
13. พระนางเจ้าสุวัทนา  
พระวรราชเทวี  
(net.9(2/10)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ 
บางซื่อ  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
esine22@hotmail.com 
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376 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 15. ชนิดและหน้าที่ของกระดูก 
(net.11(6/10)-53) 
โดย คุณสุเมธ  เนาว์รุ่งโรจน 
ต.คลัง  อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช  อีเมล์ : 
ryu_2525@hotmail.com 
16. ท าอย่างไรให้ห่างไกลจาก
เข่าเสื่อม (net.1(3/5)-53) 
โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์  กุลนันทร ์
รักษาการผู้อ านวยการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

  14. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี- 
ขัตติยนารี 6 แผ่นดิน 
(net.9(7/10)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์  
บางซื่อ  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
esine22@hotmail.com 
15. หลายชีวิต สู่หลวงพระบาง 
(net.3(2/5)-53) 
โดย พ.ต.ต.ดิฐภัทร  บวรชัย 
ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : swu2550@gmail.com 
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377 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 17. การกดจุดสะท้อนเท้า 
(net.8(3/5)-53) 
โดย อ.ไกรสิงห์  รุ่งโรจน์สกุลพร  
ประธานมูลนิธิพัฒนาศาสตร์การ
นวดกดจุดสะท้อนเท้าประเทศไทย 
18. ต้อกระจก ( Cataract ) 
(net.9(5/10)-53) 
โดย ภญ.สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ อีเมล์ :  
pharmcu_1@yahoo.com 

 
 

  2 

 
 
 
 
 



 
 

378 

 

378 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 19. เล็ปโตสไปโรซิส
(Leptospirosis) / ไข้ฉ่ีหนู 
(net.9(6/10)-53) 
โดย ภญ. สุรีพร  ภาวสุทธิกุล 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  อีเมล์ :  
pharmcu_1@yahoo.com 
20. สร้างโลกปลอดโรคอัลไซเมอร์ 
(net.12(2/5)-53) 
โดย คุณเสริมศรี  ทันใจชน 
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง  
จ.สุพรรณบุรี  อีเมล์ :  
s_erm_sri@hotmail.com 
21. หยุดคิดสักนิดก่อนจะก้าว
ต่อไป (net.5(5/5)-53) 
โดย พระครูสีลวัฒนาภิรม 
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379 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 22. ประโยชน์จากการฝึกสมาธิ 
(net.9(9/10)-53) 
โดย คุณศิวาพร  หมีน้อย 
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  อีเมล์ : 
lady_duen@hotmail.com 
23. คุณได้อะไรจากการปฏิบัติ
ธรรม (net.4(3/5)-53) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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380 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 24. สมาธิศาสตร์ของความ
มหัศจรรย์ (net.5(1/5)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด  อ.บึงสามพัน  
จ.เพชรบูรณ์   อีเมล์ : 
Narak18_444@hotmail.com 
25. ไตรลักษณ์ : สัจธรรมแห่งชีวิต 
(net.12(1/5)-53) 
โดย พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธ ี
(ชะมารัมย์) ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา อีเมล์ : 
surasak68@hotmail.com 
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381 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 26. สมาธิกับการท างาน 
(net.11(4/10)-53) 
โดย คุณคมสัน  วิเศษธร  
คันนายาว กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
Komsan_90@yahoo.com 
27. อันว่า “งาน งาน งาน” 
(net.10(8/10)-53) 
โดย คุณสินีนาฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่  อีเมล์ :  
yuilucky@hotmail.com 
28. เกิดมาเพ่ือท างาน ท างานเพ่ือ ? 
(net.11(2/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
petnamngern@gmail.com 
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382 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 29. EQ ในชีวิตประจ าวันของคุณ 
(net.11(10/10)-53) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น  าเงิน 
เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  อีเมล์ : 
petnamngern@gmail.com 
30. ฮวงจุ้ยกับสุขภาพ 
(net.7(5/5)-53) 
โดย อ.รัชตพงศ์  ปุกหุต 
31. เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วย 
โหวงเฮ้ง (net.12(3/5)-53) 
โดย อ.รัชตพงศ์  ปุกหุต 
ที่ปรึกษาด้านศาสตร์การท านาย
และศาสตร์ด้านการบริหาร 
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383 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 32. ธรรมชาติคืนชีวิต 
(net.9(8/10)-53) 
โดย คุณภูษิตา  ชัยอสัมภินพงศ์  
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : rasa38@hotmail.com 
33. มาอนุรักษ์ป่าชายเลนกันเถอะ 
(net.9(10/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม   
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  
อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 
34. ปะการัง สัตว์ใต้ทะเล 
(net.11(8/10)-53) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม  
ต.ท่าทราย อ.เมือง  จ.นนทบุรี   
อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 
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384 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 35. ซัคเกอร์  ตัวอันตราย 
(net.5(4/5)-53) 
โดย ดร.นฤมล  สุขุมาสวิน 
36. หมอดิน  ปราชญ์ชาวบ้าน 
(net.1(5/5)-53) 
โดย คุณสุรินทร์  เสนกองแก้ว 
หมอดินและเกษตรกรชาวบ้าน 
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
37. รู้ทัน  ภัยเงียบ 
(net.10(4/10)-53) 
โดย คุณเบญจวรรณ  ศรไพบูลย์ 
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ์ อีเมล์ : 
Narak18_444@hotmail.com 
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385 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 38. เขียนอย่างไร ไม่ให้ แรง 
(net.9(4/10)-53)  
โดย คุณพรทิพย์  ลิ มตระกูล 
คลองสามวาตะวันตก  
คลองสามวา  กรุงเทพฯ 
อีเมล : pornthip.limtrakoon 
@conwood.co.th 
39. ความฝันและการละเมอ 
(net.11(7/10)-53) 
โดย คุณสิริพร  ถนอมเงิน 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
fantasy_book45@hotmail.com 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2553 40. ใช้กระดาษช าระถูกวิธี
เชื อจุลินทรีย์ไม่มาย่ ากราย 
(net.10(1/10)-53) 
โดย คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
freemale203@hotmail.com 
41. การท าบุญถวายสังฆทาน
อย่างถูกต้อง(net.8(2/5)-53)   
โดย  คุณณัฐพงศ์  ตานพิพัฒน์  
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
esine22@hotmail.com 
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แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2554 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(net.11(1/5)-54) 
โดย คุณทิวาพร  เพิลล์มันน์ 
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี อีเมล์ : 
marchayha@hotmail.com 
2. งานวิจัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (net.3(3/5)-54) 
โดย รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

1. แกมมาไนฟ์นวัตกรรมรักษา
โรคสมอง  (net.3(2/5)-54) 
โดย นพ.ดิตถพงษ์  บุญอ าพล 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
2. ผ้าก๊อซเซลลูโลสชีวภาพ 
(net.4(1/5)-54) 
โดย คุณยุพิน  วัฒนสิทธิ ์
หัวหน้าคณะวิจัย และหัวหน้า
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
คณะแพทย์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ยอดผู้น าในยุคใหม่ 
(net.9(5/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. บริหารคนGENERATION Y  
(net.11(2/5)-54) 
โดย คุณนุศรา  ทองรอด 
ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : nus_th@hotmail.com 
 

1. วัดแก้วโกรวาราม 
(net.7(5/6)-54) 
โดย พระปัญญาวุธธรรมคณี 
และ คุณชวน  ภูเก้าล้วน 
2. วัดนักบุญอักเนส 
(net.8(5/5)-54) 
โดย คุณพ่อพรชัย   
เตชะพิทักษ์ธรรม 
วัดนักบุญอักเนส 
3. พุทธศิลปะ งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ 
(net.2(4/5)-54) 
โดย พระเมธา 
พระดูแลการก่อสร้าง 
วัดบรมราชากาญนาภิเภก 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 3. วิจัยเชิงคุณภาพกับการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (net.4(4/5)-54) 
โดย รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน    
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. งานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ยาก
อย่างที่คิด (net.2(2/5)-54) 
โดย รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 

3. นวัตกรรมใหม่รักษาโรคนอน
กรน (net.10(1/5)-54) 
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์   
นิรันตรัตจน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. นวัตกรรมใหม่การเพาะเห็ด
ฟางในตะกร้า  
(net.10(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตร- 
กรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
 
 
 

3. การสร้างทีมงานมืออาชีพ 
(net.1(5/5)-54) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. สูตรส าเร็จของกาบริหารงาน
บริการ (net.3(5/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

4. จิปาถะภัณฑ์สถาน 
บ้านคูบัว (net.5(4/5)-54) 
โดย ดร.อุดม  สมพร 
ผู้อ านวยการจิปาถะภัณฑ์
สถานคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
5. พิพิธภัณฑ์บัว 
(net.7(4/6)-54) 
โดย ผศ.ภูรินทร ์ อัครกุลธร 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี 
6. หลักเมืองกระบี่ หลัก
มงคลชัยแห่งอันดามัน 
(net.10(3/5)-54) 
โดย คุณกีรติศักดิ์   
ภูเก้าล้วน   นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกระบี่ 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 5. การสร้างจิตสาธารณะใน
สังคมไทย (net.8(1/5)-54) 
โดย คุณบุณิกา  จันทร์เกตุ 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  
อีเมล์ : chanikan23 
@hotmail.com 
6. จริยธรรมของสื่อมวลชน 
(net.6(1/5)-54) 
โดย รศ.ธีรารักษ ์ โพธิสุวรรณ  
ผู้อ านวยการส านัก 
การศึกษาต่อเนื่อง อาจารย์
ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. เทคโนโลยีการปลูกมะนาว
บนต้นตอมะขวิด  
(net.12(3/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตร- 
กรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
6. เทคนิคการปลูกมะนาวบน
ต้นตอมะขวิด  
(net.11(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตร- 
กรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
 

5. กลยุทธ์ HR พัฒนาคุณธรรม 
(net.5(3/5)-54) 
โดย คุณวิยะดา  วรธนานันท ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. กลยุทธ์การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (net.1(2/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. กระบี่ คุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืน  
(net.10(5/5)-54) 
โดย คุณกีรติศักดิ์   
ภูเก้าล้วน 
นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองกระบี่ 
8. วัฒนธรรมกับการอยู่
อาศัยของชุมชน 
(net.12(4/5)-54) 
โดย อ.กิตติพงษ์   
เทพจิตรา  อาจารย์ประจ า
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

8 

 

 
 



 

390 

 

390 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 7. เทคนิคการน าเสนอข้อมูลด้วย
วาจา (net.9(2/5)-54) 
โดย ผศ.ดร.วิวรรณ  เสนะสุทธิพันธุ์  
อ.เมือง จ.นนทบุรี   อีเมล์ : 
wiwan.sanasuttipun 
@gmail.com 
8. วัยเกษียณอายุวัยแห่งการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่  
(net.12(2/5)-54) 
โดย รศ.ดร.ประดินันท์  อุปรมัย 
ข้าราชการเกษียณ  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

7. ความส าคัญและความ
จ าเป็นของการใช้โปรแกรม 
power point 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภาพ   
(net.12(5/5)-54) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. ฟ้าผ่า ไม่ได้เกิดจากโลหะสื่อ 
ล่อฟ้า (net.6(2/5)-54) 
โดย ดร.บัญชา  ธนบุญสมบัติ 
นักวิชาการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
 

7. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วย
การตลาดเพื่อสังคม 
(net.1(1/5)-54) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท ์
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : apisitc@ 
Communicationandmore.com 
8. มูลนิธิราชสุดา  
(net.5(5/5)-54) 
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  
อมาตยกุล  
เลขานุการมูลนิธิราชสุดา 
9. มูลนิธิโลกสีฟ้า  
(net.4(2/5)-54) 
โดย คุณพวงทอง พัฒนศิษฎางกูร 
ประธานมูลนิธิโลกสีฟ้า 

9. ประเพณีการกินเจ 
(net.2(3/5)-54) 
โดย คุณอุดมศรี 
ทรัพย์อนันต์ 
10. อุทยานแห่งชาติ
โบกขรณี  
(net.6(5/5)-54) 
โดย คุณธนากร   
จรูญรัชฎ ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
โบกขรณี 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 9. ออกก าลังตอนเช้าหรือเย็นดี ? 
(net.3(1/5)-54) 
โดย คุณเสริมศรี  ทันใจชน 
ต.หนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง 
จ.สุพรรณบุรี อีเมล์ :  
s_erm_sri@hotmail.com 
10. ทางเลือกผู้ป่วยโรคไตวาย  
การล้างไตผ่านช่องท้อง 
(net.5(1/5)-54) 
โดย ดร.อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท ์
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
อีเมล์ : 
apisitc@communicationand
more.com 
 
 

9. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (net.1(4/5)-54) 
โดย ผศ.พัชรี  ชินธรรมมิตร  
รองผู้อ านวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
 
 
 

10. วิทยาลัยชุมชน 
(net.4(5/5)-54) 
โดย คุณบุญชู  มั่งค่ัง 
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว อ.เมือง   
จ.สระแก้ว 
11. ศูนย์ฝึกอาชีพอักแนส 
(net.10(2/5)-54) 
โดย คุณพ่อพรชัย  
เตชะพิทักษ์ธรรม       
โบสถ์นักบุญอักเนส 
12. รอยยิ้มในโรงเรียนแห่ง
ความสุข (net.4(3/5)-54) 
โดย อ.วิวัฒน์  พิทักษ์สุจรรยา  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าลัด 
อ.เมือง  จ.เชียงราย 

11. แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ า
บางขามเมืองลพบุรี 
(net.7(6/6)-54) 
โดย ปลัดศักดิพงศ์   
ธรรมอาชวกุล 
ปลัดเทศบาลต าบลถนน
ใหญ่  อ.เมือง จ.ลพบุรี 
12. กลยุทธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภาคใต้  
(net.7(2/6)-54) 
โดย คุณสมศักดิ์  
กิตติธรกุล 
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ 
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392 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 11.รู้รอบเท่าทันมะเร็งเต้านม 
(net.6(3/5)-54) 
โดย รศ.นพ. กฤษณ์  จาฎามระ 
ผู้อ านวยการศูนย์สิริกิต- 
บรมราชินีนาถ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
12. โรคนอนกรนอันตรายที่คาด
ไม่ถึง (net.8(4/5)-54) 
โดย ศ.นพ.ชัยรัตน์  นิรันตรัตจน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 13. เรียนรู้เรื่องบ้านของเรา 
(net.5(2/5)-54) 
โดย ผศ.สุวรรณา  เกรียงไกร 
14. ไคเซ็น (net.9(1/5)-54) 
โดย คุณแสงระวี  แซ่เฮ้า 
ต.ดอนทราย อ.โพธาราม  
จ.ราชบุร ี อีเมล์ : t.lek 
@windowslive.com 
15. นโยบายการศึกษาของ
ภาครัฐ (net.8(3/5)-54) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
รองผู้อ านวยการ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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393 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 13. บัวบก สมานแผลแก้ความ 
จ าเสื่อม (net.7(3/6)-54) 
โดย รศ.ดร.ภก.เอกรินทร์  สายฟ้า 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยคณะ
เภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
14. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
อย่างไรจะประสบความส าเร็จ 
(net.9(4/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตร 
กรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 

 
 

16. ห้องไพศาล  ชีวะศิริ 
(net.6(4/5)-54) 
โดย รศ.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนดุสิต 
17. งานสารบรรณท่ีดีท าได้
อย่างไร (net.3(4/5)-54) 
โดย คุณทันดร ธนะกุลบริภัณฑ์ 
เลขานุการ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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394 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 15. เทคนิคการเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า (net.8(2/5)-54) 
โดย อ.ส าเนาว์  ฤทธิ์นุช 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเกษตร 
กรรมและเทคโนโลยีชัยนาท 
16. กระชาย : สมุนไพรไทยไม่
ธรรมดา (net.11(3/5)-54) 
โดย คุณสุชาติ  ใจสุภาพ 
รองผู้อ านวยการ 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

18. โครงการการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยวิธีแพทย์ทางเลือก 
(net.2(1/5)-54) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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395 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 17. ความส าคัญและความเป็นมา
ของการปลูกแก่นตะวัน 
(net.1(3/5)-54) 
โดย รศ.ดร.สนั่น  จอกลอย 
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18. ดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์ 
(net.12(1/5)-54) 
โดย คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 
บางรักน้อย   นนทบุรี  อีเมล์ : 
pothongaoi@hotmail.com 
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396 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 19. อบรมเรื่องการกดจุดสะท้อน
เท้าแล้วได้อะไร  
(net.2(5/5)-54)โดย อ.ไกรสิงห์  
รุ่งโรจน์สกุลพร ประธานมูลนิธิ
พัฒนาศาสตร์  การนวดกดจุด 
สะท้อนเท้าประเทศไทย 
20. มิติใหม่ทางอัจฉริยภาพ :  
พหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) (net.9(3/5)-54) 
โดย คุณสุดาพร ปัญญาพฤกษ์ 
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : sudapon_pang 
@hotmail.com 

 
 

  2 
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397 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2554 21. ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน
บัตรเชิญ (net.7(1/6)-54) 
โดย คุณดิษญา  ลิ้มตระกูล  
คลองสามวา กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
dissaya.lim@gmail.com 
22. โลกของแมลง สัตว์ที่มีจ านวน
มากที่สุดในโลก (net.11(5/5)-54) 
โดย รศ.ดร. กฤษณา   
รุ่งโรจน์วณิชย ์
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

  2 
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398 

แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2555 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 1. โรคบวมน ้ำเหลือง 
(net.3(5/5)-55) 
โดย นพ.ดร.วิชัย  เอกทักษิณ 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรรักษำภำวะ
น ้ำเหลือง  อำจำรย์คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
2. โรคอัลไซเมอร์ 
(net.11(2/5)-55) 
โดย พญ.อรพิชญำ ไกรสุทธิ 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี 2 
 

1. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ำ 
บ้ำบัดโรคอัมพฤกษ์อัมพำต
(net.1(2/5)-55) 
โดย ดร.เซง  เลิศมโนรัตน์ 
อำจำรย์ประจ้ำภำควิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำและ 
ชีวกำรแพทย์ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

1. สู่ควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำ
องค์กร (net.3(1/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำร
และหลักสูตรฝึกอบรม  
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
2. กำรพัฒนำงำนบุคคลเพ่ือ
ประสิทธิภำพขององค์กร 
(net.1(1/5)-55) 
โดย คุณวิยะดำ  วรธนำนันท ์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรกอบรม 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1. ต้ำนำนเพลงไทยลูกทุ่ง 
(net.6(5/5)-55) 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภำพ 
รองผู้อ้ำนวยกำร 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช 
2. ต้ำนำนนิทำนพื นบ้ำน 
(net.3(4/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังส ี
หัวหน้ำฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช 
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399 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 3. มะเร็งปำกมดลูกที่รักษำได้ 
(net.5(4/5)-55) 
โดย พญ.สุทธิดำ  อินทรบุหลั่น  
สูตินำรี แพทย์ประจ้ำ
โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ 
4. สำรต้ำนอนุมูลอิสระช่วยต้ำน
โรค (net.12(2/5)-55) 
โดย คุณพีระพรรณ  โพธิ์ทอง 
บำงรักน้อย  อ.เมือง จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : pothongaoi 
@hotmail.com  
 

2. เครื่องย่อยหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (net.2(3/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์   
พิทักษำนุรัตน์ 
อำจำรย์ประจ้ำภำควิชำกำร
วิทยำศำสตร์อนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
3. เทคโนโลยีกำรเพำะเห็ด 
ปี 2010 (net.6(2/5)-55) 
โดย อ.ส้ำเนำ  ฤทธิ์นุช 
อำจำรย์ช้ำนำญกำร วิทยำลัย
เทคโนโลยีชัยนำท 

3. กำรพัฒนำบุคลำกรแนวใหม่  
ผลลัพธ์ที่มีต่อองค์กำร 
(net.4(1/5)-55) 
โดย คุณเสกสรรค์  สนวำ 
ต.เกำะแก้ว อ.เสลภูม ิ 
จ.ร้อยเอ็ด อีเมล์ :  
Sekky_160@hotmail.com 
4. องค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
(net.3(2/5)-55) 
โดย คุณทันดร ธนะกุลบริภัณฑ์ 
เลขำนุกำรส้ำนักกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

3. ละครวิทยุ ควำมบันเทิงที่
เริ่มเลือนหำยไป  
(net.9(4/5)-55) 
โดย คุณฐิตำรีย์  ดีต๊ิบ 
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
อีเมล์ : t-deetip 
@hotmail.com 
4. ต้ำนำนตลำดไทย 
(net.1(3/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี  
หัวหน้ำฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ  
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
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400 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 5. ภัยควรรู ้เมื่อหัวใจเต้นผิด
จังหวะ (net.2(1/5)-55) 
โดย คุณสินีนำฎ  ใฝสุข 
ต.สันพระเนตร อ.สันทรำย 
จ.เชียงใหม่ อีเมล์ : 
yuilucky@hotmail.com 
6. ควำมเชื่อของคนไทยในสมัย
โบรำณ (net.7(4/5)-55) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรเผยแพร่
ทำงไกล มหำวิทยำลัยสุโขทัย- 
ธรรมำธิรำช 
 

4. จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
กำรเกษตรและอำหำร 
(net.10(2/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.ธีระเกียรติ  
เกิดเจริญ 
5. กระถำงต้นไม้ชีวภำพลด
ภำวะโลกร้อน  
(net.3(3/5)-55) 
โดย อ.คิดชำย  อุณหศิริกุล 
ประจ้ำคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย 
รำชภัฎร้ำไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 

5. กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
องค์กร (net.7(3/5)-55) 
โดย คุณทันดร  ธนกูลบริภัณฑ์ 
เลขำส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
6. เทคนิคกำรบริหำรเวลำในกำร
ท้ำงำน (net.10(3/5)-55) 
โดย คุณสิรภพ  ใจสุภำพ 
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีกำรฝึกอบรม  
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

5. ตลำดน ้ำบำงคล้ำ 
(net.6(4/5)-55) 
โดย คุณคงศักดิ์  นิมมำรนรดี 
ประธำนชมรมผู้ประกอบกำร
ตลำดน ้ำบำงคล้ำ  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
6. วัดหลวงแห่งเดียวใน
จังหวัดตรำด 
(net.12(5/5)-55) 
โดย พระสุเมธมุนี 
เจ้ำอำวำสวัดโยธำนิมิตร 
7. วัดรำชโอรสำรำมรำช-
วรวิหำร (net.11(3/5)-55) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ 
เจ้ำอำวำสวัดรำชโอรสำรำม 
รำชวรวิหำร 
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401 

 

401 

กลุ่ม
บทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 7. กำรปล่อยเต่ำ ท้ำบุญหรือ
บำป  (net.10(4/5)-55) 
โดย รศ.ดร.สพ.ญ.นันทริกำ  
ชันซื่อ   ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์วิจัย
โรคสัตว์น ้ำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
8. มือใหม่ไหว้เจ้ำควรรู้อะไร 
(net.11(4/5)-55) 
สำรคด ี
 
 

6. เซลล์ต้นก้ำเนิดโลหิต 
(net.4(4/5)-55) 
โดย พญ.สร้อยสอำงค์ พิกุลสด 
ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์บริกำรโลหิต
แห่งชำติสภำกำชำดไทย 
7. ข้ำวเจ้ำกรดห้ำมเลือด 
(net.6(3/5)-55) 
โดย รศ.นพ.สิทธิพร  
บุญยนิตย์  ผู้เชี่ยวชำญ
ประสำทศัลยศำสตร์  
และรองศำสตรำจำรย์ 
ประจ้ำ ภำควิชำศัลยศำสตร์ 
คณะแพทย์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

7. ถนนสู่ควำมส้ำเร็จของกำร
บริหำรเวลำ (net.2(4/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำร
และหลักสูตรฝึกอบรม  
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
8. บริหำรงำนอย่ำงไรจะครองใจ
ลูกน้อง (net.5(3/5)-55) 
โดย ศ.ดร.สุมำลี  สังข์ศรี  
ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักบริกำร
กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

8. พระทอง ชื่อวัดต้ำนำน
เก่ำแก่ของ จ.ภูเก็ต 
(net.11(1/5)-55) 
โดย คุณกิตติกร  เกื อกูล 
ต.กระโสม อ.ตะกั่วุท่ง จ.พังงำ 
อีเมล์ : kittikorn_ball 
@windowslive.com 
9. ช้ำเลืองมองลักษณะ
พระพุทธรูปไทยสมัยสุโขทัย 
(net.10(1/5)-55) 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมำรัมย์ 
ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย  
จ.ร้อยเอ็ด อีเมล์ : 
surasakchamaram 
@hotmail.com 
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402 

 

402 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 9. “ปลูก”และ“ปลุก” 
จริยธรรมเพื่อกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (net.7(2/5)-55) 
โดย นำยพิทักษ์สิน  สิวรุจน ์
ต.บ้ำนป้อม อ.พระนครศรีอยุธยำ   
จ.พระนครศรีอยุธยำ 
อีเมล์ : 
pitaksin@ombudsman.go.th 
10. พัฒนำควำมคิดพิชิตงำน 
(net.8(5/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำร
และหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

8. สมุนไพรก้ำจัดไรฝุ่น 
(net.10(5/5)-55) 
โดย ผศ.ดร.อมร  อินทร์สังข์ 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

9. กำรบริหำรจัดกำรงำนพัสดุ 
(net.12(3/5)-55) 
โดย คุณทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์  
เลขำนุกำรส้ำนักงำนเลขำนุกำร 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
10. วัยท้ำงำน บริหำรงำนอย่ำง
มีควำมสุข ?  (net.6(1/5)-55) 
โดย พ.ต.ท.ดิฐภัทร  บวรชัย 
ต.ตลำดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี  
จ.นนทบุรี  อีเมล์ : tu2183 
@hotmail.com 
11. กลยุทธ์เมืองน่ำอยู่ 
(net.4(3/5)-55) 
โดย คุณระพี  ผ่องบุพกิจ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ 

10. พระพิฆเนศปำงเสวยสุข 
(net.8(2/5)-55) 
โดย พระครูธรรมธรไพรัตน์  
ปัญญำธโร 
รองเจ้ำอำวำสวัดสมำนรัตนำ-
รำม ต.บำงแก้ว อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรำ 
11. "ตำลปัตรพัดยศ ตำลปัตร
พัดรอง" ที่แท้คืออะไร  
(net.9(3/5)-55) 
โดย คุณภรภัทร  มีพงษ์เภำ 
ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน  
จ.นครปฐม  อีเมล์ :  
pp_mee27@hotmail.com 
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403 

 

403 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 11. กำรพัฒนำควำมคิดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำน 
(net.9(5/5)-55) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำร
และหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
ส้ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
12. ท้ำควำมรู้จักกับ “สติปัฏ
ฐำน 4” (net.9(2/5)-55) 
โดย พระอัครเดช  โลภะผล 
ต.บำงปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธำนี อีเมล์ : akra_date 
@hotmail.com 

 12. เส้นทำงธุรกิจช่วยคิดช่วยท้ำ
ไม่ยำกอย่ำงที่คิด  
(net.1(5/5)-55) 
โดย คุณสมิตำ  สว่ำงวงษ์ 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่ได้รับ
รำงวัลผู้น้ำอำชีพก้ำวหน้ำ 
ระดับเขต ปี 2551 

12. เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนโคก
สวรรค์ (net.8(1/5)-55) 
โดย คุณเคน  เพ็งศิริ 
ประธำนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ
บ้ำนโค้งสวรรค์ 
13. หุ่นกระบอกจิ๋ว 
(net.5(5/5)-55) 
โดย นำยพิรุณ  ศรีเอ่ียมสะอำด
ผู้ผลิตหุ่นกระบอกจิ๋ว รำงวัล
ชนะเลิศ OTOP ระดับ 5 ดำว 
2 ปีซ้อน 
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404 

 

404 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 13. พจนำนุกรมภำษำชำวบ้ำน 
(net.12(4/5)-55) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์  ทองดี  
เจ้ำอำวำสวัดรำชโอรสำรำมรำช
วรวิหำร 
14. วัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ  
กำรใช้ภำษำ สุภำพไม่สุภำพ 
(net.2(2/5)-55) 
โดย คุณนิชำพร  ยอดมณี 
แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพฯ  อีเมล์ :  
janie27@gmail.com 
 

 
 

 14. มโนรำห์หรือ “โนรำ” 
ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกัน
มำของชำวใต้ 
โดย คุณนิยม  กุมกำญจนะ 
(net.12(1/5)-55) 
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลำง  
จ.ภูเก็ต อีเมล์ : 
niyomkondee@hotmail.com 
15. กำรแต่งกำยของหญิง – 
ชำยชำวลำวโซ่ง :  
อัตลักษณ์ ที่ควรอนุรักษ์ 
โดย คุณกำนติ์ชนิต  
วรนัยพินิจ (net.4(2/5)-55) 
แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ  
กรุงเทพ อีเมล์ :  
t.kanchanit@gmail.com 
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405 

 

405 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 15. ภิกษุณีในพุทธศำสนำ 
(net.4(5/5)-55) 
โดย ภิกษุณีธัมมนันทำ 
เจ้ำอำวำสวัตรทรงธรรมกัลยำณี 
อ.เมือง จ.นครปฐม 
16. ควำมสุขที่มำจำกชีวิต
พอเพียง (net.5(1/5)-55) 
โดย คุณกิตติมำ  พงศ์ช้ำง 
ผู้น้ำชุมชนต้ำบลบำงตลำด  
อ.คลองเถื่อน จ.ฉะเชิงเทรำ 
17. น ้ำตำลตะโหนดจำกบำง
คล้ำ (net.8(4/5)-55) 
โดย คุณมำนัส  กล่อมเกลี ยง 
ประธำนวิสำหกิจชุมชนบ้ำน 
บำงทองหลำง อ.บำงคล้ำ  
จ.ฉะเชิงเทรำ 

 
 

 16. ประเพณีสงกรำนต์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(net.7(1/5)-55) 
โดย คุณวลัยลักษณ์  ภู่เจริญ 
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครรำชสีมำ  อีเมล์ : 
walailuk-po@hotmail.com 
17. นโยบำยกำรท่องเที่ยว
หนองบัวล้ำภู  
(net.5(2/5)-55) 
โดย คุณสมศักดิ์   
สุวรรณสุจริต 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หนองบัวล้ำภู 
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406 

 

406 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 18. คุณค่ำของผลิตภัณฑ์ท้ำจำก
มะพร้ำว  (net.7(5/5)-55) 
โดย คุณธงชัย  เวยุพงษ์ 
ครูสอนท้ำผลิตภัณฑ์จำกมะพร้ำว
กลุ่มแม่บ้ำน ผลิตภัณฑ์จำก
มะพร้ำว ต.บำงตลำด  
อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรำ 
19. มูลนิธิพันธกิจเรือนจ้ำ 
คริสเตียน (net.8(3/5)-55) 
โดย อ.สุนทร  สุนทรธำรำวงศ์   
ประธำนมูลนิธิพันธกิจเรือนจ้ำ 
คริสเตียน 

  18. กลยุทธ์ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเกำะช้ำง 
(net.11(5/5)-55) 
โดย คุณจักรกฤษณ์   
สลักเพชร 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลเกำะช้ำงใต้ 
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407 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 20. ดร.เอ็มเบ็ดก้ำร์ เพชรในสลัม 
(net.9(1/5)-55) 
โดย พระอัครเดช  โลภะผล 
ต.บำงปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธำนี อีเมล์ : akra_date 
@hotmail.com 
21. แล็ปท้องทุ่ง ศูนย์เพำะเลี ยง
เนื อเยื่อพืชชุมชนคลองเส
(net.2(5/5)-55) 
โดย คุณพรประสิทธิ์  ไม้เรียง 
ผู้น้ำชุมชนและผู้ก่อตั งศูนย์เพำะ 
เลี ยงเนื อเยื่อพืชชุมชนคลองเส 

   2 
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408 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2555 22. แมลงสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่มีคุณค่ำ 
(net.1(4/5)-55) 
โดย รศ.ดร.กฤษณำ   
รุ่งโรจน์วณิชย ์
รองศำสตรำจำรย์ประจ้ำสำขำ 
วิชำส่งเสริมกำรเกษตรและ
สหกรณ์ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

   1 
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409 

แบบจัดกลุ่มจ ำนวนบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน ปี พ.ศ. 2556 
กลุ่มบทควำม 

 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควร
รับประทานอะไรดี  
(net.4(2/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น ้าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
petnamngern@gmail.com 
2. วิธีป้องกันมะเร็งด้วยอาหาร
ใกล้ตัว (net.6(1/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น ้าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
petnamngern@gmail.com 
 

1. ท้าความรู้จักกับ เครื่อง
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(net.7(8/11)-56) 
โดย คุณวิศวะ  ตุ้มสีคุณ 
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น   อีเมล์ : 
greensisx@gmail.com 
2. Facebook ท้าลาย
การศึกษา (net.10(5/7)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ต.น ้าน้อย  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีเมล์ : 
keaosanit@hotmail.com 

1. บทบาทของผู้น้าต่อการ
พัฒนาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างประสบ
ผลส้าเร็จ (net.8(4/6)-56) 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิ 
จ.ร้อยเอ็ด  
อีเมล์ : surasakchamaram 
@hotmail.com 
 

1. ประเพณี“บุญกุ้มข้าวใหญ่” 
ของชาวไทยอีสาน 
(net.8(6/6)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
2. ประเพณีบุญบั งไฟ 
(net.10(6/7)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
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410 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 3. คนเมืองกับไข้เลือดออก  
(net.11(9/9)-56) 
โดย คุณก้าวหน้า  สุขสุชะโน 
โรงพยาบาลดอนเจดีย์  
ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์  
จ.สุพรรณบุรี  อีเมล์ : 
goodmorningcomputer 
@gmail.com 
4. สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน 
และการรักษา (net.8(3/6)-56) 
โดย ผศ.ดร.วิวรรณ  
เสนะสุทธิพันธุ์ 
ต.บางกระสอ  อ.เมือง  
จ.นนทบุรี  อีเมล์ : wiwan. 
sanasuttipun@gmail.com 

3. เครื่องนับเม็ดยา 
(net.2(2/5)-56) 
โดย อ.พิทักษ์  สถิตวรรธนะ  
อาจารย์ประจ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
4. ถังดักไขมันในครัวเรือน 
(net.6(5/5)-56) 
โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว 
ผู้อ้านวยการโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ย 
 

2. วิธีจัดการกับควาขัดแย้ง 
ภายในองค์การเชิงสร้าง 
สรรค์ (net.10(4/7)-56) 
โดย คุณสุรศักดิ์  ชะมารัมย์ 
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูม ิ 
จ.ร้อยเอ็ด  
อีเมล์ : surasakchamaram 
@hotmail.com 
 
 

3. ประเพณีชักพระ วัฒนธรรม
ภาคใต้ (net.3(4/5)-56) 
โดย คุณสุธิดา  คงทอง 
อ. สทิงพระ จ. สงขลา อีเมล์ : 
suthida343@hotmail.com 
4. ประเพณีการกินเจ 
(net.1(5/5)-56) 
โดย คุณกตมาลี  กิตติเวช 
      คุณพัฒนา  ศิริกุลพิพัฒน์ 
5. รอมฎอน เดือนอันประเสริฐ 
(net.12(2/5)-56) 
โดย คุณศนิศรณ์นันต ชัยฐิติเมธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต   อีเมล์ : 
sanisorn.psu@gmail.com 
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411 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 5. บุหรี่ทุกชนิดน้าชีวิตสู่ความ
ตาย (net.9(3/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com  
6. เคล็ดลับ ลด ละ เลิก บุหรี่
เพ่ือสุขภาพ (net.9(4/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date 
@live.com 
 
 

5. นวัตกรรมข้าวหอมทนน ้า
ท่วม (net.3(5/5)-56) 
โดย ดร.ธีรยุทธ  ตู้จินดา 
อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก้าแพงแสน 

3. การจัดการความเครียด 
ในที่ท้างาน (net.11(1/9)-56) 
โดย คุณนวลักษณ์ กลางบุรัมย์ 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม  
กรุงเทพฯ อีเมล์ : ring1911 
@hotmail.com 
4. ความสุขของคนในองค์กร
ยุคใหม่ (net.6(4/5)-56) 
โดย นายเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม 
ส้านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

6. การตานตุง พิธีกรรมและความ
เชื่อของชาวล้านนา  
(net.3(2/5)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ถนนนครสวรรค์ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
7. ฟ้อนภูไท ศิลปวัฒนธรรมไทย
อีสาน (net.3(1/5)-56) 
โดย คุณคมคาย  จินโจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ถนนนครสวรรค์  ต.ตลาด   
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
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412 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 7. มหาภัยจากควันธูป 
(net.2(5/5)-56) 
โดยนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ 
หัวหน้าห้องไอซียู โรงพยาบาล
วิชัยยุทธ 
8. ถั่วปากอ้า มีพิษกิน(ไม่)ได้
(net.5(2/5)-56) 
โดย คุณธนีพันธุ์  ซิ่วสุวรรณ 
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : thaneepun 
@hotmail.com 
 

 
 

5. บทบาทขององค์กรกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(net.4(5/5)-56) 
โดย คุณเมธี  ปิยะคุณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึกอบรม 
ส้านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
6. ประเทศไทยเตรียมพร้อม  
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
(net.2(1/5)-56) 
โดย คุณโสภิณ  ใจชื่น 
ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุ่ง 
จ.พังงา  อีเมล์ : 
chaichauen55@hotmail.com 

8. “ผญา” ภูมิปัญญาของคน
อีสาน (net.5(4/5)-56) 
โดย คุณคมคาย จินโจ 
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
อีเมล์ : kkjj_lp@hotmail.com 
9. อยู่ไฟ ภูมิปัญญาไทย 
ส้าหรับแม่ (net.11(4/9)-56) 
โดย นายมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
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413 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 9. ภัยร้ายจากความสวยของ
การใช้บิ๊กอาย (net.5(5/5)-56) 
โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ ์
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
10. ฉีดโบท๊อกซ์ (Botox) 
อันตรายจริงหรือ 
(net.12(5/5)-56) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  
บุญพร้อม ต.ท่าทราย   
อ.เมือง จ.นนทบุรี   อีเมล์ :  
lloo_ve@hotmail.com 

 
 

7. มหาตมะ คานธีมหาบุรุษ
ผู้น้าเอกราชคืนสู่ดินแดนภา
รตะ (net.11(8/9)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akradate 
@outlook.com 
 

10. บทเพลงจากใจแม่  
(net.11(7/9)-56) 
โดย  คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
11. เพลงกล่อมลูก  
(net.2(4/5)-56) 
โดย คุณกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
หัวหน้าฝ่ายอุทยานการศึกษา
ส้านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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414 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 11. วิตามินซี (net.7(9/11)-56) 
โดย นางสาวณภัทร  พรมชัย 
ต.มหาชัย  อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร อีเมล์ : 
casanovi@windowslive.com 
12. เรื่องน่ารู้  ผิวสวยด้วย
วิตามินธรรมชาติ   
(net.6(2/5)-56) 
โดย คุณชโลม  เพ็ชร์น ้าเงิน 
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : 
petnamngern@gmail.com 

 
 

 12. เปิดต้านานนิทานพื นบ้าน 
(net.7(6/11)-56) 
โดย คุณปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : lloo_ve@hotmail.com 
13. สะพานมอญ  สะพานแห่ง
ศรัทธา (net.7(10/11)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  
อีเมล์ : kanchanit@trf.or.th 
 

4 

 
 
 



 
 

415 

 
 

415 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 13. ข้าวกล้องไม่ต้องสวยแต่ดี  
(net.11(3/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
14. น ้าปู ของอร่อยจากล้านนา 
(net.10(1/7)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
 

 
 

 14. วัดพระธาตุช่อแฮ ระอาราม
หลวงแห่งจังหวัดแพร่ 
(net.8(1/6)-56) 
โดย ผศ.ดร.วิวรรณ   
เสนะสุทธิพันธุ์ 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
อีเมล์ : wiwan.sanasuttipun 
@gmail.com 
15. ศิลปกรรมจีนสู่ไทย วัดราช
โอรสารามราชวรวิหาร 
(net.4(4/5)-56) 
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ 
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  
ราชวรวิหาร 
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กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 15. ของกินประเภทแมลง  
(net.11(2/9)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com  
16. ร้อนแล้ว หาของกินแก้ร้อน
กันเถอะ (net.7(4/11)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 

 
 

 16. ศิลปะล ้าค่าบนฝาท่อระบาย
น ้า (net.5(3/5)-56) 
โดย คุณธนิส  พูนวงศ์ประเสริฐ 
ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
อีเมล์ : pipthanit@gmail.com 
17. ประติมากรรมเหมือนไม้ 
(net.2(3/5)-56) 
โดย คุณศุภชัย  แสงดี 
ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 
ธัญญการ์เด้นดีไซน์ จังหวัด
ปทุมธานี 

4 
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417 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 17. ไม้มงคลช่วยโลกร้อน 
(net.9(1/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
18. ท้าอย่างไรให้ลูก (นักเรียน) 
ตั งใจเรียนหนังสือ 
(net.11(6/9)-56) 
โดย  คุณมนัส  อุณหศิริกุล 
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
อีเมล์ : 
nuspai1@hotmail.co.th  

 
 

 18. “เครื่องสังคโลก” ของดี
เมือง “สุโขทัย”  
(net.1(3/5)-56) 
โดย คุณวรสิทธิ์  เจริญศิลป์ 
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
อีเมล์ : Dreamworasit@ 
hotmail.com 
19. จักสาน : ภูมิปัญญาไทย
ซงด้า (net.7(2/11)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : t.kanchanit 
@gmail.com 

4 
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418 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 19. ความส้าคัญของการบ้าน
ของลูก (net.12(4/5)-56) 
โดย คุณดวงรัตน์   พวงสมบัติ 
ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา  อีเมล์ : 
gungmath@hotmail.com 
20. สอนลูกให้รู้จักอดออม 
(net.9(2/5)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 
 

 
 

 20. ผ้าซิ่นลายแตงโมของสตรีไท
ด้า (net.7(3/11)-56) 
โดย น.ส.กานต์ทิตา  สีหมากสุก 
อาจารย์ประจ้าหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี อีเมล์ : 
Kanthita_kan@hotmail.com  
21. ปั้นเกล้า : ทรงผมแสดง
สถานภาพของสตรีไทด้า 
(net.1(2/5)-56) 
โดย คุณกานต์ทิตา สีหมากสุก 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
อีเมล์ : 
Kanthita_kan@hotmail.com 

4 
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419 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 21. หยอดกระปุกออมพลังงาน
ไฟฟ้า (net.7(11/11)-56) 
โดย คุณพิบูล  หงษ์ทอง 
ต.แม่กลอง อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม อีเมล์ : 
pspp.surh@gmail.com  
22. สูตรความส้าเร็จของชีวิต 
(net.9(5/5)-56) 
โดย คุณกุลยาณี  อิทธิวรกิจ 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 
อีเมล์ : kullayanee.i 
@cattelecom.com 
 

 
 

 22. เรือนไทด้า : สัญลักษณ์แห่ง
ความส้านึกในบุญคุณ ของเต่า
และควาย 
โดย คุณกานต์ทิตา  สีหมากสุก 
(net.4(3/5)-56) 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
อีเมล์ : 
Kanthita_kan@hotmail.com 
23. เจตนาการสร้างพระพิมพ์  
(net.11(5/9)-56) 
โดย คุณกุลยาณี  อิทธิวรกิจ 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี  
อีเมล์ : kullayanee.i 
@cattelecom.com 

4 
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420 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 23. “สันติวิธี” วิถีสู่ความสงบ 
(net.10(2/7)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akradate 
@outlook.com 
24. เทคนิคการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในการท้างาน 
(net.6(3/5)-56) 
โดย คุณนวลักษณ์  กลางบุรัมย์ 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : ring1911 
@hotmail.com 

 
 

 24. เบญจภาค ีสุดยอดพระ
เครื่องทรงคุณค่าแห่งสยาม 
(net.7(1/11)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.
ปทุมธานี อีเมล์ : 
akra_date@live.com  
25. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก 
(net.3(3/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akra_date 
@hotmail.com 

4 
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421 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 25. จากเด็กกิจกรรม สู่คนท้า 
งานมืออาชีพ (net.8(2/6)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : keaosanit 
@hotmail.com 
26. พิชิตความโกรธ เพ่ิมพูน
ความสุขให้แก่ชีวิต 
(net.8(5/6)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี   อีเมล์ : 
akra_date@live.com 

 
 

 26. เกาะช้าง  ความงดงามที่
ซ่อนอยู่ (net.4(1/5)-56) 
โดย คุณกานติ์ชนิต  วรนัยพินิจ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ อีเมล์ : t.kanchanit 
@gmail.com 
27. เพชรบุรี  เมืองตากอากาศ
สุดคลาสสิก (net.10(7/7)-56) 
โดย  คุณเมธินี  บุญยะรัก 
ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 
อีเมล์ : melodio_endunk 
@windowslive.com 

4 
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422 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 27. ร้องไห้ ใครล่ะว่าไม่ดี ?
(net.7(7/11)-56) 
โดย คุณฮามีดะห์  ทิ งน้ารอบ 
ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 
อีเมล์ : rouya2011 
@hotmail.com 
28. ให้อายุยืนหมื่น ๆ ปี 
(net.7(5/11)-56) 
โดย คุณมานพ  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
อีเมล์ : manop_keao 
@hotmail.com 

 
 

 28. ลมหายใจของวัฒนธรรม
ไทยบนผืนแผ่นดินมลายู 
(net.12(1/5)-56) 
โดย  คุณทัศนาวดี  แก้วสนิท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์-
ธานี  อีเมล์ : rectitude16 
@hotmail.com 

3 
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423 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 29. ใส่บาตรอย่างไร  ให้ได้บุญ 
(net.10(3/7)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akradate 
@outlook.com 
30. ประโยชน์ของการสวดมนต์ 
(net.1(1/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : 
akra_date@hotmail.com 

   2 
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424 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

 31. เราได้อะไรจากงานศพ 
(net.12(3/5)-56) 
โดย พระอัครเดช  ญาณเตโช 
วัดฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : akradate 
@outlook.com 
32. ก้าจัดจุดอ่อนภาษาอังกฤษ
กับการเรียนปริญญาเอก 
(net.5(1/5)-56) 
โดย คุณเมธาวี  แก้วสนิท 
ต.น ้าน้อย อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา อีเมล์ : 
keaosanit@hotmail.com  

   2 
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425 

กลุ่มบทควำม 
 
ปี พ.ศ. 

พัฒนำคุณภำพชีวิต วิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี บริหำรงำน/บริหำรคน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ 

กำรท่องเที่ยว 
จ ำนวน 

2556 33. พลาสติก 7 ประเภท 
(net.1(4/5)-56) 
โดย ดร.ภูมิพัฒน์ รัตนตรัยเจริญ 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี อีเมล์ : 
poompat_r@hotmail.com 

   1 

รวม 33 5 7 28 73 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสังเครำะห์คัดย่อกลุ่มบทควำมเชิงปกิณกะเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้ำน 

ปี พ.ศ. 2549 - 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 427   

 

แบบสังเคราะห์คัดย่อกลุ่มบทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใน 4 ด้าน  
ปี พ.ศ. 2549 -2556 

กลุ่มบทความ    
ชื่อเรื่อง    

พ.ศ. 
25.... 

ผู้เขียนบทความ 
…………………………… 

วัตถุประสงค์                       
  
เนื้อหาโดยสรุป 
  
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  
 
 
กลุ่มบทความ    
ชื่อเรื่อง    

พ.ศ. 
25.... 

ผู้เขียนบทความ 
…………………………… 

วัตถุประสงค์                       
  
เนื้อหาโดยสรุป 
  
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
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