
 
 

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน ้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
โดย 

                    
 

 นายชนมภัทร  โตระสะ 
 นายทศพร  นาคย้อย 

 นายณรงค์  ณรงค์รัตน์ 
 นายรัชศักดิ์  สารนอก 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2553 

 

 



 
 

 
 

 
รายงานการวิจัย 

เร่ือง 
การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน ้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

โดย 
                    
 

 นายชนมภัทร  โตระสะ 
 นายทศพร  นาคย้อย 

 นายณรงค์  ณรงค์รัตน์ 
 นายรัชศักดิ์  สารนอก 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2553 

 



บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย  :  การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย                    :  ชนมภัทร  โตระสะ, ทศพร  นาคย้อย, ณรงค์  ณรงค์รัตน์, รัชศักดิ์  สารนอก 

ปีที่ท้าการวิจัย          :  2553 
............................................................................................................................................................. 

รายงานวิจัยนี้น้าเสนอการ รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม   ซึ่งน าไปสู่การเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ  เคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต  ขั้นตอนการผลิต  แหล่งผลิตและ
แหล่งจ้าหน่ายน้้าตาลมะพร้าวที่เป็นแหล่งผลิตของแท้ไม่มีสิ่งปลอมปน  โดยใช้ระบบดาวเทียม บอกพิกัด
ภูมิศาสตร์( GPS)  มาช่วยในการ บ่งบอกพิกัดต้าแหน่ง  ท้าให้สามารถเข้าถึง  แหล่งผลิตและ แหล่ง
จ้าหน่าย น้้าตาลจากมะพร้าวที่ มีความกระจัดกระจายในหลาย ๆ พื้นที่ของชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามได้สะดวกและรวดเร็ว  เพื่อด้ารงและรักษาไว้ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ดั้งเดิม ซึ่ง เป็นเอก ลักษณ์ ของชุมชน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  น าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดั้งเดิม  เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  ผลของการวิจัย
พบว่าพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่เป็นแหล่งวัตถุดิบมีจ านวน 14,785 ไร ่ พันธุ์มะพร้าวที่น้ามาเพาะปลูกเพื่อ
ใช้เป็นมะพร้าวตาล มี 7 สายพันธุ์  เคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนของการ เก็บวัตถุดิบมี 6 
ชนิดและ ส่วนของการแปรรูป มี 10 ชนิด    สถานที่ผลิต และจ้าหน่ายน้้าตาลมะพร้าวที่ไม่มีการ
ปลอมปนจ้านวน 8 แหล่ง  เส้นทางส้าหรับการเดินทางเข้าสู่สถานที่ผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลมะพร้าวจะใช้
ทางหลวงชนบทและเส้นทางของหมู่บ้าน 
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Abstract 

 
Research Title  : Database  Management  for  Coconut  Sugar  production  of  Samutsongkhram  

Community 
Author : Mr. Chonmapat  Torasa, Mr. Totsaporn  Nakyoy, Mr. Narong  Narongrat,   
   Mr. Ratchasak  Sannok 
Year  : 2010 

................................................................................................................................................. 
 This  research  report  presents  the  collected  data  and  prepared  the  database  related  
to  the  production  of  coconut  sugar  from  Samutsongkhram  province. Which  led  to  the  
dissemination  of  information  about  the  source  material. Equipment  used  in  the  production  
process. Production  process. Source  of  production  and  distribution  platforms  are  coconut  
producers  of  genuine  no  impurities. Said  by  satellite  geographic  coordinates (GPS) to  help  
identify  the  location of a production  and  distribution  of  coconut  sugar  at  scattered  in  many  
areas  of  the  province, Samutsongkhram  quick  and  easy. To  maintain  and  preserve  the  
resources  for  traditional  indigenous  knowledge  of  the  identity  of  the  community  to  remain  
sustainable. Lead  to  the  dissemination  of  information  about  tourism  resources  and  
traditional  knowledge  of  indigenous. Webcast. Results  of  the  study  showed  that  planting  
coconut  as  a  source  of  raw  materials  amounted  to 14,785 rai.  variety  coconut  be  cultivated  
to  be  used  as  coconut  sugar  has  seven  strains. Tools  used  in  the  process  of  collecting  
material  with  6  types, and  tools  for  production, with 10 species.  the  production  and  
distribution  of  coconut  sugar  are  scattered  in  many  areas  of  the  province. Getting  into  the  
source  of  production  and  distribution  of  sugar  coconut  is  not  convenient. Because  use  the  
roads  in  the  village. 
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หมู่ที่ 1 ต้าบลจอมปลวก และเจ้าหน้าที่ต้ารวจสถานีต้ารวจอ้าเภอบางคนทีที่ได้ช่วยอธิบายเส้นทาง
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ท้างานและการวิจัยเป็นอย่างดี 
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ค ำน ำ 
 
 รายงานการวิจัยเร่ือง “การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวของ
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ” จัดท้าขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งวัตถุดิบ  เคร่ืองมือที่ใช้
ในกระบวนการผลิต  ขั้นตอนการผลิต  แหล่งผลิตและ แหล่งจ้าหน่ายน้้าตาลมะพร้าวที่เป็นแหล่งผลิต
ของแท้ไม่มีสิ่งปลอมปน  โดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดภูมิศาสตร์( GPS)  มาช่วยในการบ่งบอกพิกัด
ต้าแหน่ง  ท้าให้สามารถเข้าถึง  แหล่งผลิตและ แหล่งจ้าหน่ายน้้าตาลจากมะพร้าวที่ มีความกระจัด
กระจายในหลาย ๆ พื้นที่ของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามได้สะดวกและรวดเร็ว   เพื่อด้ารงและรักษา
ไว้ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
น าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดั้งเดิม
 ผู้วิจัยหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจงานด้าน
พิกัดภูมิศาสตร์ส้าหรับน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน  การท่องเที่ยว ที่เข้าถึงได้
ค่อนข้างล าบาก   หากรายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับและต้องขอ
อภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย   
 
 
               คณะผู้วิจยั 
          15  กันยายน 2553 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็น
ดินเหนียวปนทราย  มีแม่น้้าแม่กลองไหลผ่านบริเวณท้องที่อ้าเภอบางคนที และอ้าเภออัมพวา ไป
ออกทะเลอ่าวไทย ภูมิประเทศเช่นน้ี ท้าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้้า ประชากร
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย  อาทิเช่นการรวมกลุ่ม
กันส้าหรับการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวของชุมชนต่าง ๆ  ซึ่งได้แก่ กลุ่มแม่บ้านนางตะเคียน  กลุ่ม
สตรีต้าบลนางตะเคียน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง  กลุ่มอาชีพบ้านคลองเขิน  กลุ่มแม่บ้านบาง
ตะบูนหมู่ 4  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่ง ของพื้นที่อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม  กลุ่มแม่บ้านตลาด
น้้าท่าคาพื้นที่อ้าเภออัมพวา   กลุ่มอาชีพท้าน้้าตาลมะพร้าว  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้้าตาลมะพร้าว
พื้นที่อ้าเภอบางคนที    พระมาโนชญ์ (2547) กล่าวว่า ลุ่มน้้าแม่กลองมีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ประชาชนเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพท้าสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกร
ชาวสวนต้าบลเหมืองใหม่ อ้าเภออัมพวา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้น้าท้องถิ่น พบว่า 
ยังคงเห็นความส้าคัญของอาชีพการท้าสวนมะพร้าวและการผลิตน้้าตาลมะพร้าว เน่ืองจากเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอ้าเภออัมพวา จึงได้เข้าไปสนับสนุนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การ
ปลูกจิตส้านึกให้เกษตรกรรัก อาชีพ การสนับสนุนด้านเงินทุน การจัดหาพันธุ์มะพร้าวที่ดีให้กับ
เกษตรกร มีการออกใบรับรอง คุณภาพของน้้าตาลที่ผลิตโดยเกษตรกรชาวสวน เพื่อให้ตลาด
ผู้บริโภคเชื่อถือและสนับสนุนการจัด ตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนผู้ผลิตน้้าตาลมะพร้าว พบว่า มีปัญหาด้านค่านิยมในการส่งเสริม
ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องท้า สวนซึ่งเป็นอาชีพที่เหน่ือยยาก ปัญหาการ
ขาดการรวมตัวกันของเกษตรกร ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในครัวเรือน ปัญหาการปลอมปน
น้้าตาลมะพร้าว ปัญหาด้านการตลาดของผลผลิต      น้้าตาลมะพร้าว และปัญหาแมลงศัตรูพืชที่
ท้าลายต้นมะพร้าว    
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นน้ันจะพบว่าพื้นที่การผลิตน้้าตาลจากมะพร้าว ของชุมชนต่าง ๆ  มี
ความกระจัดกระจายในหลาย ๆ พื้นที่และหากบุตรหลานของเกษตรกรในชุมชนเหล่านั้นไม่สนใจ
สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในอนาคตข้างหน้าภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้ก็อาจสูญหายไปได้  ในทาง
ตรงกันข้ามหากได้มีการจัดการฐานข้อมูลของชุมชนในด้านกระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าว
ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนต่าง ๆ ก็จะยังคงอยู่
และไม่สูญหายไปกับการเวลาและยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามอาจสูญหาย  การจัดการฐานข้อมูลของชุมชนในด้านกระบวนการ
ผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม  จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับน้้าตาลมะพร้าว ของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามอีกทางหนึ่งแล้วยังจะก่อให้เกิดประโยชน์
กับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งผลิตได้โดยตรง  สามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดย
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  ช่วยเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายผลผลผลิต  ลดปัญหาด้านการตลาดของผลผลิต
และอาจส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  บุตรหลานตระหนักถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านอาจส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้ต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพื่อค้นหาแนวทางในการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวที่

ไม่ปลอมปนของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ 

  

1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
  
 การเข้าถึงแหล่งผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวที่ไม่ปลอมปนของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จะ
ใช้เส้นทางการเดินทางอย่างไรและมีจ้านวนแหล่งผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวที่ไม่ปลอมปนของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามจ้านวนกี่แหล่ง 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามมีระบบ
ฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าว  ดังนั้นจึงคิดว่างานวิจัยนี้จะก่อประโยชน์ที่
ส้าคัญดังนี ้

 ด้านชุมชนผู้ผลิตน้้าตาลจากมะพร้าว  ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นใน
การผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวที่ไม่มีการปลอมปน  ได้ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวและแหล่งจ้าหน่ายสินค้าของชุมชนส้าหรับการเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะบน website  

ด้านนักท่องเที่ยวได้แผนที่เส้นทางการเดินทางเข้าสู่ชุมชนที่มีการผลิตน้้าตาลจากมะพร้าวที่
ไม่มีการปลอมปน  ทราบถึงข้อมูลข่าวสารการบริโภคน้้าตาลมะพร้าวที่ไม่มีการปลอมปนนั้นช่วย
ท้าให้ชุมชนปลูกต้นมะพร้าวเพิ่มขึ้นสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้  สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต  เข้า
ชมขบวนการผลิตและเข้าถึงแหล่งจ้าหน่ายสินค้าโดยที่ไม่ต้องซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่ง
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้จาก website 

 

1.5  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ  

1. ขอบเขตของเน้ือหา 
  จะท้าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานทางด้านแหล่งวัตถุดิบ  แหล่งผลิตและ
จ้าหน่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต  และขั้นตอนการผลิต 

2. ขอบเขตของพื้นที่ 
  จะท้าการศึกษา ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในแต่ละชุมชน  โดยเฉพาะลักษณะของเส้นทางที่
สามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ   แหล่งผลิตน้้าตาลมะพร้าวที่เป็นแหล่งผลิตของแท้ไม่มีสิ่ง
ปลอมปน  และแหล่งจ้าหน่าย  จัดท้าเป็นแผนที่ 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ าตาล
จากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงันี  

1.  ทฤษฎีที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิยั 

 2.  งานวจิยัที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิยั 

 

2.1  ทฤษฎทีี�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิัย 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีที�สัมพนัธ์กบัเรื�องฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ าตาลจากมะพร้าว
ของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี  

1.  รูปแบบของฐานขอ้มูล 

 2.  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 

3.  ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

 4.  วธีิสร้างแผนที�และภาพถ่ายบน Google Maps 

  

2.1.1  รูปแบบของฐานข้อมูล 
ศิวชัและวชิาญ (2542) กล่าววา่  รูปแบบของฐานขอ้มูล มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ คือ 

 1. ฐานข้อมูลแบบลาํดับชั น (Hierarchical  Database)  ลกัษณะของ

โครงสร้างฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั น  จะมีลกัษณะคลา้ยตน้ไมที้�คว ํ�าหวัลง  จึงอาจเรียกโครงสร้าง
ฐานขอ้มูลแบบนี ไดอี้กแบบวา่เป็นโครงสร้างแบบตน้ไม ้ โดยจะมีระเบียนพ่อแม่ (Parent  Record)

และระเบียนลูก (Child  Record) ซึ� งระเบียนพ่อแม่จะสามารถมีระเบียนลูกไดม้ากกวา่หนึ�งระเบียน  
แต่ระเบียนลูกแต่ละระเบียนจะมีพอ่แม่เพียงหนึ�งระเบียนเท่านั น 
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ภาพที� 2.1 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลแบบลาํดบัชั น 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2. ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network  Database) ขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล

แบบนี สามารถมีความสัมพนัธ์กนัแบบใดก็ได ้  เช่น  เป็นแบบหนึ� งต่อหนึ� ง  หนึ� งต่อหลาย  หรือ

หลายต่อหลาย   

 

 
 

ภาพที� 2.2 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 
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3. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational  Database) จะมีโครงสร้างขอ้มูลต่าง

จากฐานขอ้มูลสองแบบแรก  คือ  ขอ้มูลจะถูกเก็บในรูปแบบของตาราง (Table) หรือเรียกวา่ รีเลชั�น 
(Relation) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลมัน์ (column)  

 

 
 

ภาพที� 2.3 โครงสร้างของแบบจาํลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2.1.2  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 

 วิเชียร (2550) กล่าววา่  ในปี ค.ศ. 1975  American  Naational   Standard  Institute 

ไดน้าํเสนอสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลที�ประกอบไปดว้ย 3 ระดบัดงัต่อไปนี  
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ภาพที� 2.4 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 3 ระดบั 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

 1.  ระดบัภายใน (internal  level) บางครั งเรียกว่าเป็น  ระดบักายภาพ 

(physical  level) เป็นระดบัล่างสุด  ใชใ้นการอธิบายวา่ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกจดัเก็บจริง ๆ อยา่งไร 

 

 
 

ภาพที� 2.5 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัภายใน 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 
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 2.  ระดบัแนวคิด (conceptual  level) บางครั งเรียกวา่เป็น  ระดบัตรรกะ 

(logical  level) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรมในระดบัที�สูงขึ นมาอีกระดบัหนึ�งจากระดบักายภาพ  ใชใ้น
การอธิบายว่ามีขอ้มูลอะไรบา้งที�ถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและขอ้มูลเหล่านี มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร  ผูใ้ชใ้นระดบัตรรกะไม่มีความจาํเป็นตอ้งไปคาํนึงถึงความยุง่ยากต่าง ๆ ในระดบักายภาพ

เลย  ขอ้มูลในระดบัตรรกะนี จะถูกกาํหนดโดยผูจ้ดัการฐานขอ้มูล  ผูซึ้� งตอ้งตดัสินใจวา่สารสนเทศ
ใดบา้งที�จะถูกจดัเก็บลงในฐานขอ้มูล  ขอ้มูลในระดบัตรรกะมีลกัษณะเหมือนกบัการกาํหนดชนิด
ของเรคอร์ดในภาษาปาสกาล (pascal)  

 

 
 

ภาพที� 2.6 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัแนวคิด 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

 3. ระดบัภายนอก (external  level) บางครั งเรียกวา่เป็น  ระดบัวิว (view  

level) เป็นขอ้มูลเชิงนามธรรมในระดบัที�สูงสุด  ใชใ้นการอธิบายเกี�ยวกบับางส่วนของฐานขอ้มูล  
เนื�องจากผูใ้ช้ฐานขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบัสารสนเทศทั งหมดที�มีอยู่ในฐานขอ้มูล  
และมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงฐานขอ้มูลเพียงแค่บางส่วนเท่านั น 
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ภาพที� 2.7 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัภายนอก 

ที�มา: สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล, 2553 

 

2.1.3  ระบบจัดการฐานข้อมูล 

สมจิตรและงามนิจ (2549) กล่าวว่า  ระบบจดัการฐานข้อมูล  หรือ DBMS 

(Database  Management  System) เป็นโปรแกรมชนิดหนึ�งชนิดหนึ�งที�ถูกสร้างขึ นมาเพื�อทาํหนา้ที�
ในการจดัการขอ้มูล  เช่น  การเพิ�ม  ลบหรือแกไ้ขขอ้มูล  การป้องกนัการขดัแยง้กนัของขอ้มูล  การ
ป้องกันและแก้ไขความเสียหายของข้อมูล  รวมไปถึงการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกันของ

โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และการกาํหนดสิทธิ9 ในการเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเป็นตน้  ระบบ
จัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักได้แก่  ส่วนของภาษา  

พจนานุกรมขอ้มูล  โปรแกรมอาํนวยความสะดวก  โปรแกรมช่วยในการสร้างโปรแกรมประยุกต์

และโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน   

ภาษา SQL (Structured  Query  Language) เป็นภาษามาตรฐานที�ถูกสร้างขึ นมา
และมีอยูใ่น DBMS หลายตวั  สําหรับ DBMS ที�นิยมใช้กบัเครื�องระดบัพีซี ไดแ้ก่  MySQL, SQL 

Server, Microsoft  Access, Paradox, dBASE IV, FoxPro และ R:BASE เป็นตน้  โครงสร้างของ

ภาษา SQL สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบด้วยกนัคือ  ภาษานิยามขอ้มูล  ภาษาจดัการ

ขอ้มูล  ภาษาควบคุมขอ้มูล 

ภาษานิยามขอ้มูล (Data  Definition  Language -DDL) เป็นภาษาที�ใช้นิยาม
โครงสร้างของฐานข้อมูลเพื�อทาํการสร้าง  เช่น  การสร้างตารางและการสร้างดัชนี  ทาํการ

เปลี�ยนแปลง  เช่น  คาํสั�งเปลี�ยนโครงสร้างตาราง  ยกเลิกโครงสร้างของฐานข้อมูลตามที�ได้
ออกแบบไว ้ เช่น  การยกเลิกโครงสร้างตารางและการยกเลิกโครงสร้างดชันี 
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ภาษาจดัการขอ้มูล (Data  Manipulation  Language -DML) เป็นภาษาที�ใชจ้ดัการ
ขอ้มูลภายในตารางของฐานขอ้มูล  เช่น  คาํสั�งการคน้แถวของขอ้มูล (SELECT)  คาํสั�งการเพิ�มแถว
ของขอ้มูล (INSERT)  คาํสั�งการปรับปรุงแถวของขอ้มูล (UPDATE)  คาํสั�งการลบแถวของขอ้มูล 
(DELETE)   

ภาษาควบคุมขอ้มูล (Data  Control  Language -DCL) เป็นภาษาที�ใชค้วบคุมความ
ปลอดภยัของฐานขอ้มูล  คาํสั�ง GRANT เป็นคาํสั�งที�ใช้กาํหนดสิทธิ9 ให้กบัผูใ้ช้แต่ละคนให้มีสิทธิ
ใดบา้งกบัขอ้มูล  เช่น  การเพิ�มขอ้มูล  การแกไ้ขขอ้มูลหรือการลบขอ้มูล  การกาํหนดให้ดูขอ้มูลได้
อยา่งเดียว  คาํสั�ง REVOKE เป็นคาํสั�งใหมี้การยกเลิกสิทธิ9 นั นหลงัจากที�ได ้GRANT 

 

2.1.4  วธีิสร้างแผนที�และภาพถ่ายบน Google Maps 

Poakpong (2008) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างไวบ้น www.poakpong.com วา่การสร้าง

แผนที�เส้นทางและการนาํภาพถ่ายบน Google Maps ซึ� งสามารถทาํไดด้งันี  
ตวัอยา่ง: แผนที�งาน BarCamp Bangkok 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ  

 

ภาพที� 2.8 ตวัอยา่งเส้นทางบนแผนที�งาน BarCamp Bangkok 2 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

www.ssru.ac.th



 

11 

วธีิการทาํ 

1.  เริ�มจากเขา้ไปที�เวบ็ไซต ์http://maps.google.com เขา้ใชง้านดว้ยบญัชีของ Google 

2.  เลือก My Maps สร้าง Create new map ตั งชื�อแผนที�ของเรา (Title) 

3.  ในแผนที�ดา้นขวามือ มีเครื�องมืออยู ่3 ชนิด คือ Placemarks, Lines และ Shapes  

 

ภาพที� 2.9 เลือก My Maps 

ที�มา: Poakpong, 2008 

4.  เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ จากนั นก็ตั งชื�อ (ทาํแบบเดียวกนัทั ง 3 

เครื�องมือ)  

 

ภาพที� 2.10 เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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ภาพที� 2.11 เลือกเครื�องมือไปวางในตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 

ภาพที� 2.12 กาํหนดลกัษณะการเดินทาง 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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5.  ใส่รูปภาพ หรือโคด้ HTML ลงไปในตาํแหน่งต่าง ๆ ไดด้ว้ย  

 

ภาพที� 2.13 การใส่รูปภาพ หรือโคด้ HTML 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 

ภาพที� 2.14 การแสดงผลเมื�อเรียกดู 

ที�มา: Poakpong, 2008 
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6.  หลงัจากสร้างแผนที�เรียบร้อย ใหเ้ลือก Save และ Done เพื�อบนัทึก 

7.  สามารถส่งใหค้นอื�นผา่นทางอีเมล ์คลิกเมนู Send หรือถา้ตอ้งการนาํไป Embed ติดใน

เวบ็ไซต/์บล็อก ก็เลือกเมนู Link  

 

ภาพที� 2.15 การส่งผา่นทางอีเมลห์รือการนาํไปติดในเวบ็ไซตห์รือบล็อก 

ที�มา: Poakpong, 2008 

 

 2.2  งานวจิัยที�สัมพนัธ์กบัเรื�องที�วจิัย 

 

 หลงัจากไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีพื นฐานเบื องตน้ไปแลว้นั น  ในส่วนนี จะขอกล่าวถึง
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งที�ไดมี้ผูน้าํเสนอมาพอสังเขปดงันี  

จุฬาณี (2544) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเวบ็ของพืชพื นเมือง
ของกองพฤกษศาสตร์และวชัพืช   โดยใช ้Windows NT 4.0 เป็นระบบปฏิบติัการ  Microsoft SQL 

Server 7.0 เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล  เขียนโปรแกรมดว้ย Microsoft Visual Basic 6.0  เขียนเวบ็

ดว้ยภาษา HTML (Hyper Text  Makeup Language) มี Notepad เป็นเครื�องมือในการพฒันา ใช ้

Information Server 4.0 (IIS 4.0) เป็น Web Server  ใช ้ VBScript เป็นเครื�องมือในการเขียน ASP 

เพื�อเชื�อมโยงเวบ็เพจกบัฐานขอ้มูลดว้ยวิธีการ Internet Server Application Program Interface 

(ISAPI)  เพื�ออาํนวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าที�ในการจดัเก็บ ปรับปรุงแกไ้ขให้ทนัสมยั และ
สืบคน้ขอ้มูลที�ตอ้งการ  ขอ้มูลที�สามารถคน้ได ้คือ ชื�อพืช  กลุ่มพืช  สถานะของพืช  ประโยชน์ที�พืช
แต่ละชนิดมี และระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล  โปรแกรมที�ใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ต คือ ลักษณะของพืช ประโยชน์ที�พืชแต่ละชนิดมี งานวิจยัที�เกี�ยวกับพืชที�กอง
พฤกษศาสตร์และวชัพืชไดท้าํการศึกษาวิจยั  รวมทั งเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้งอรรณพ, สมพงษ ์และพอล 

เจ (2548) ไดก้ารจดัเก็บผลงานวิจยัเรื�องพรรณไมใ้นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ระหวา่งปี พ.ศ. 

2540-2544  ไวเ้ป็นฐานขอ้มูลประเภทแฟ้มเอกเซลล์และแฟ้มแอกเซส โดยจดัทาํเวบ็ไซต์ เพื�อเก็บ

www.ssru.ac.th



 

15 

ขอ้มูลผลการสาํรวจ และเก็บตวัอยา่งพรรณไมมี้ดอก (Angiosperms) พืชมีท่อลาํเลียง 2 กลุ่มคือ ปรง 

(cycads) และ เฟรินส์ (ferns)  ที�มีอยูใ่นธรรมชาติทั งหมดในบริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยการเก็บตวัอย่างพรรณไม ้การตรวจวินิจฉัยหาชื�อพรรณไม ้การจดัเก็บตวัอย่างพรรณไมแ้ห้ง 

การจดัเก็บขอ้มูลคาํบรรยายลกัษณะของพืชแต่ละชนิดตามหลกัการและรูปแบบที�ใช้ในพรรณไม้
ประเทศไทย (Flora of Thailand) ไวใ้นฐานขอ้มูล  วิลาศ (2552) ไดศึ้กษาพื นฐานของระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุแบบอนุมานโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงประกาศในการสร้างทฤษฎีพื นฐานของ
ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุแบบอนุมานซึ� งครอบคลุมลกัษณะหลกัทั งหมดของระบบอนัไดแ้ก่การนิร
นยัการจดัลาํดบัชั นของขอ้มูล การถ่ายทอดคุณสมบติั และการกาํหนดสารสนเทศโดยนยั อีกทั งยงั
ประยุกต์สร้างทฤษฎีพื นฐานสําหรับฐานขอ้มูลเอกสารXML ซึ� งถือเป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ
แบบอนุมานประเภทหนึ� ง ทฤษฎีพื นฐานดงักล่าวสามารถใช้สร้างแบบจาํลองขอ้มูลของเอกสาร 

XML สร้างแบบจาํลองของ XML DTD และสร้างกลไกสําหรับประมวลผลการสอบถามฐานขอ้มูล 

XML  วราพรรณ (2552) ไดศึ้กษาวิจยัการจดัทาํฐานขอ้มูลและการสร้างระบบติดตามการนาํเขา้

ผลิตภณัฑ์ชุดนํ ายาทดสอบทางการแพทย ์ โดยมีสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัไดส้นบัสนุน

ให้คณะสหเวชศาสตร์ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะเทคนิค

การแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดล กองควบคุมเครื�องมือแพทย ์สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา และ

สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร กรมศุลกากร ร่วมกนัดาํเนินงานโครงการการจดัทาํ

ฐานขอ้มูลและการสร้างระบบการติดตามการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ชุดนํ ายาทดสอบทางการแพทย ์ โดย

การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการนาํเขา้ยอ้นหลงั ศึกษาระบบการจดัเก็บสถิติเดิม จดัทาํระบบที�
ประกอบดว้ยโครงสร้างของหมวดหมู่ซึ� งครอบครุมผลิตภณัฑ์ทั งหมด และเหมาะสมกบัการกาํเนิด

รหัสสถิติในระบบฮาร์โมไนซ์เพื�อเสนอให้กรมศุลกากรใช้เก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้จริง
ต่อไป โดยที�พิกดัรหสัสถิติในระยะฮาร์โมไนซ์ที�ใชร้ายงานสถิติการนาํเขา้ชุดนํ ายาทดสอบที�ใชอ้ยู่
เดิมมีเพียง 5 รายการ แต่รายการที�มีการนาํเขา้สูงสุดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 ในระหว่างปี พ.ศ. 

2543 – 2545 ไดแ้ก่ผลิตภณัฑใ์นพิกดัรหสัสถิติ 3822.00 0 002 คือ รีเจนตฯ์ สาํหรับใชใ้นการวินิจฉยั

หรือใชต้ามห้องปฏิบติัการฯ การรายงานสถิติการนาํเขา้ยอ้นหลงัจึงเสนอขอ้มูลของสถิติรายการนี 
เพียงรายการเดียว ในระหวา่งปี พ.ศ. 2538 –2545 มีการนาํเขา้เพิ�มขึ นทุกปีจากมูลค่า 348.8 ลา้นบาท

ในปี พ.ศ. 2538 เป็น 1,544.4 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2545 ช่วงระยะเวลา 8 ปีดงักล่าว มีผูน้าํเขา้ประเภท

นิติบุคคล 654 ราย ( ร้อยละ 86.2 ) และปรากฏวา่มีเพียงร้อยละ 7.6 ของผูน้าํเขา้ประเภทนิติบุคคลที�
มีการนาํเขา้ติดต่อกนัตลอด 8 ปี และร้อยละ 19.9 ที�นาํเขา้ตั งแต่ 5 ปีขึ นไป สําหรับมูลค่าการนาํเขา้ 
กวา่ร้อยละ 50 ของผูน้าํเขา้ นาํเขา้ผลิตภณัฑ์นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท และผูน้าํเขา้ไม่เกินร้อยละ 10 ที�
นาํเขา้ผลิตภณัฑ์มากกวา่ 10 ลา้นบาทจากการวิเคราะห์แหล่งนาํเขา้ในช่วงเวลา 8 ปี พบวา่มีจาํนวน
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ประเทศตน้กาํเนิด 26 – 46 ประเทศ ประเทศตน้กาํเนิดที�มีการนาํเขา้สูงสุดโดยอา้งอิงกบัจาํนวนใบ
ขน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงไปคือ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั สหราชอาณาจกัร ฝรั�งเศส 
และญี�ปุ่น ตามลาํดบั ขอ้มูลการนาํเขา้จาก 5 ประเทศเป็นร้อยละ 75 ของการนาํเขา้รวมการจดัทาํ

รายการผลิตภณัฑ์และพิกัดรหัสสถิติ ดาํเนินงานโดยการศึกษาเปรียบเทียบการจดัหมวดหมู่

ผลิตภณัฑ์ตามระบบใน Global Medical Device Nomenclature Project ( GMDN Project ) และ

พบวา่ไม่มีระบบใดที�สามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยตรง จึงไดเ้ลือกระบบที�เหมาะสมที�สุด คือระบบของ 

European Diagnostic Manufactures Association ( EDMA ) มาปรับปรุง พร้อมทั งรวบรวมและ
เลือกรายชื�อผลิตภณัฑ์ที�มีจาํหน่ายทั�วไป ผลิตภณัฑ์ที�นาํเขา้จริง และผลิตภณัฑ์ที�คาดว่าจะมีการ
นาํเขา้ในอนาคต รวม 286 รายการ มาจดัเป็น 3 กลุ่ม คือ นํ ายาตรวจสอบทางอิมมิวโนเคมี นํ ายา
ตรวจหมู่เลือด และนํ ายาตรวจที�เป็นรีเอเจนต ์และจดัรหสัสถิติให้กบัผลิตภณัฑ์ดงักล่าวตามพิกดัใน

ระบบฮาร์โมไนซ์ประเภท และประเภทยอ่ย 3002.10 1 3006.20 0 และ 3822.00 0 ตามลาํดบั แลว้

ทดลองนาํผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้จริง 1,217 รายการโดยผูป้ระกอบการ 14 รายที�มีมูลค่าการนาํเขา้
สูง มาจดัเขา้ในพิกดัรหัสสถิติที�เตรียมไว ้286 รายการ ปรากฏว่าจาํนวนรหัสดงักล่าวสามารถ

ครอบคลุมร้อยละ 98.3 ของผลิตภณัฑ์ที�มีการนาํเขา้ ขณะเดียวกนัสามารถครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที�
คาดวา่จะมีการนาํเขา้ในอนาคตไดด้ว้ย 

Putpannee (2007) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื�อจดัทาํฐานขอ้มูลอาคารและสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ในเทศบาลนครภูเก็ต  ไดท้าํ

การรวบรวมข้อมูลทางด้านอาคารและสิ� งก่อสร้างที� มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ให้เป็นระบบ
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื�อใชใ้นการบริหาร  จดัการอนุรักษ์และเชื�อมโยงเขา้กบั
ระบบฐานขอ้มูลดา้นอื�น ๆ ของเทศบาลที�ไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื�อใชใ้นการ
บริหารจดัการเมืองอยูก่่อนแลว้  โดยฐานขอ้มูลดงักล่าว  จะมีส่วนประกอบหลกัอยู ่ 2 ส่วน  คือ  

ส่วนชั นขอ้มูลดา้นอาคารที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  ประกอบไปดว้ยอาคารที�มีคุณค่าทั งหมด 401 

หลงั โครงสร้างชั นขอ้มูลหลกันี แบ่งเป็น 4 หวัเรื�องตามแบบการประเมินคุณค่า  คือ  ลกัษณะอาคาร  

คุณค่าอาคารในเชิงมรดกทางวฒันธรรม  ความแทข้องอาคารและสภาพอาคารและภยัคุกคาม  ส่วน

ชั นขอ้มูลดา้นสิ�งก่อสร้างที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  จะประกอบไปดว้ยสิ�งก่อสร้าง 12 หน่วย  

แบ่งเป็นประเภทอนุสาวรีย ์ สะพาน  วงเวียน  ฮวงซุ้ยและศาล โดยมีโครงสร้างชั นขอ้มูลหลกัคลา้ย
กบัชั นขอ้มูลอาคารที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
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ทดสอบและ

ปรับปรุง 

ใชไ้ด ้

ใชไ้ม่ได ้

 

 

บทที� 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

 การวจิยัครั
 งนี
 เป็นงานวจิยัเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นเพื�อจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการ

ผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  ผูว้จิยัไดว้างแผนดาํเนินการดงันี
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.1 แผนภาพของการดาํเนินงาน 

 

ศึกษาขอ้มูลจงัหวดั

สมุทรสงคราม   

ศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
ศึกษากระบวนการ

ผลิตนํ� าตาลจาก

วเิคราะห์ขอ้มูลและ

ตรวจสอบกบัชุมชน 

พฒันาเป็นระบบสารสนเทศ 

สรุปผลวจิยั 
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การดาํเนินการวิจยัหลงัจากศึกษาขอ้มูลดา้นต่าง ๆ แลว้  ผูว้จิยัไดแ้บ่งขั
นตอนดาํเนินงานออกเป็น 2 

ส่วนดงัต่อไปนี
  
 1.  กาํหนดกรอบของการวจิยั 

 2.  พฒันาเป็นระบบสารสนเทศ 

  

3.1  กาํหนดกรอบของการวจิัย 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยในครั
 งนี
 คือเพื�อค้นหาแนวทางในการจัดการฐานข้อมูลด้าน

กระบวนการผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามและวิเคราะห์

ขอ้มูลทางกายภาพของพื
นที�และพฒันาเป็นระบบสารสนเทศ  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัสามารถ

กาํหนดกรอบของการวจิยัไดด้งันี
  
1.   ศึกษาและวเิคราะห์ พนัธ์ุมะพร้าว   พื
นที�ปลูกมะพร้าวและมะแพร้ว  พื
นที�ชุมชนที�ผลิต

นํ
าตาลจากมะพร้าว  อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใชใ้นกระบวนการผลิต  ขั
นตอนการผลิตนํ
าตาลจาก
มะพร้าว  เส้นทางการเขา้ออกของชุมชนต่าง ๆ ที�ผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าว  โดยอา้งอิงรายละเอียดที�
ตอ้งการจดัเก็บจากรายงานวิจยัความตอ้งการใชฐ้านขอ้มูล 

2. จดัเตรียมขอ้มูลเพื�อจดัทาํฐานขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที�ตอ้งการจดัทาํฐานขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ประชาชนในพื
นที�ศึกษา การสืบคน้จากเอกสาร ตาํรา 
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที�เก็บรวบรวมได ้  ตวัอย่างของ
ขอ้มูลที�จดัเก็บในฐานขอ้มูล เช่น พนัธ์ุมะพร้าว พื
นที�ปลูก แหล่งผลิตและจาํหน่ายนํ
 าตาลมะพร้าว  
ตาํแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ในพื
นที�ศึกษา เป็นตน้ 

3. ออกแบบกระบวนการจดัเก็บและสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล โดยการจาํแนกประเภท

ขอ้มูล ออกแบบโครงสร้างของฐานขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูลที�ตอ้งการจดัเก็บ เพื�อความสะดวก
ในการจดัเก็บและการสืบคน้ขอ้มูล รวมถึงการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัในอนาคต 

4. พฒันาระบบงานการจดัเก็บและจดัเก็บขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลในการพฒันา

จดัทาํฐานขอ้มูล พร้อมการตรวจสอบความถูกตอ้งของฐานขอ้มูลที�จดัทาํขึ
น 

 5. พฒันาระบบสืบคน้ฐานขอ้มูลแบบ Off line และ On line ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้

สามารถแสดงตาํแหน่งพิกดัเชิงพื
นที�ของขอ้มูลบนแผนที� Google maps 

 เมื�อวเิคราะห์ขอ้มูลทางกายภาพของพื
นที�และพฒันาเป็นระบบสารสนเทศสําเร็จเรียบร้อย

แลว้ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบระบบสารสนเทศที�พฒันาขึ
นมา 
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3.2  พฒันาเป็นระบบสารสนเทศ 

  

 การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับการวิจยัครั
 งนี
 จะแบ่งขั
นตอนการดาํเนินการออกได้
ดงันี
  
 3.2.1  ขอ้มูลที�จดัเก็บในฐานขอ้มูลมีดงันี
  พนัธ์ุมะพร้าว พื
นที�ปลูก แหล่งผลิตและจาํหน่าย
นํ
าตาลมะพร้าว  ตาํแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ในพื
นที�ศึกษาและพิกดัทางภูมิศาสตร์ของมะแพร้ว 

 

ตารางที� 3.1 สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวและตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

ชื�อสถานที�ผลิต ที�อยู ่ ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์

จากเครื�องจีพีเอส 

ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์จาก 

google map 

    

    

    

 

ตารางที� 3.2 สถานที�จาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวและตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

ชื�อสถานที�จาํหน่าย ที�อยู ่ ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์

จากเครื�องจีพีเอส 

ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์จาก 

google map 

    

    

    

 

 3.2.2  พฒันาระบบสืบคน้ฐานขอ้มูลแบบ Off line และ On line ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ใหส้ามารถแสดงตาํแหน่งพิกดัเชิงพื
นที�ของขอ้มูลบนแผนที� Google maps เส้นทางการเขา้ออกหรือ

การเขา้ออกสถานที�ผลิตและจาํหน่ายของชุมชนต่าง ๆ ที�ผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าว  ซึ� งจะทาํการ
ปรับเปลี�ยนจากแผนที�แบบเดิม ๆ ดงัภาพที� 3.2 และ 3.3 เป็นภาพถ่ายทางอากาศดงัภาพที� 3.4 เพื�อให้
ง่ายต่อการเขา้ถึงพื
นที�ของชุมชนต่าง ๆ ที�ผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าวไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ
น  โดยที�
แผนที�จะบอกถึงเส้นทางในการเดินทางทั
งหมดที�สามารถเขา้ถึงพื
นที�ชุมชนไดซึ้� งอาจมีมากกวา่ 1 

เส้นทางและยงับอกรายละเอียดของการใชเ้ส้นทาง เช่น ใชช่้องทางที� 1 ทางซา้ย 450 เมตร เลี
ยวซา้ย 
19 เมตร เลี
ยวซา้ย 1.5 กิโลเมตรเพื�อเขา้ใชท้างหลวงแผน่ดินหมายเลข 325 เป็นตน้ 
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ภาพที� 3.2 แผนที�หมู่บา้นตาํบลท่าคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.3 แผนที�เส้นทางที�ไม่ไดร้ะบุระยะทางและหมายเลขทางหลวง 
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ภาพที� 3.4 สร้างแผนที�ที�เขา้ถึงไดจ้ากตาํแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์บนแผนที� Google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.5  ภาพถ่ายจากตาํแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์บนแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ 
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ภาพที� 3.6  ขอ้มูลกลุ่มผูผ้ลิตและจาํหน่ายบนแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ 
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บทที� 4 

ผลของการวจิยั 

 

 การวิจัยครั
 งนี
 เป็นงานวิจัยเพื�อการพฒันาท้องถิ�น  หลังจากที�ผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลและ

วเิคราะห์ขอ้มูลและจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดั
สมุทรสงครามแลว้  ไดผ้ลของการวจิยัที�จะนาํเสนอเป็นลาํดบัดงัต่อไปนี
  

1. พื
นที�ปลูกมะพร้าว 

2. พนัธ์ุมะพร้าวที�นาํมาใชป้ลูกเพื�อใชเ้ป็นมะพร้าวตาล 

3. ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวที�ไม่มีการปลอมปน 

4. แผนที�เส้นทางเขา้สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวจากตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

5. สถานที�จาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวจากตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

6. มะแพร้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.1 ผลการทดสอบตาํแหน่งภาพที�ติดตั
งไวบ้นแผนที� google 
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4.1  พื�นที�ปลูกมะพร้าว 

  

 มะพร้าวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจที�สําคญัของจงัหวดัชนิดหนึ�ง เนื�องจากมีภูมิอากาศเหมาะแก่
การเพาะปลูก จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัชายทะเลและมีแม่นํ
 าแม่กลองไหลผ่าน จึงทาํให้

แบ่งพื
นที�ของจงัหวดัออกได ้3 ส่วน  คือ ส่วนที�เป็นเขตนํ
 าจืด, เขตนํ
 ากร่อยและเขตนํ
 าเค็ม พื
นที�
ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่จะอยูส่่วนของพื
นที�เขตนํ
ากร่อยคือส่วนที�เป็นอาํเภอเมืองตอนบนและอาํเภอ
อมัพวา มะพร้าวที�ปลูกและใชท้าํนํ
าตาลมะพร้าวหรือที�เรียกกนัวา่มะพร้าวตาลจะอยูใ่นเขตนํ
 ากร่อย
เป็นส่วนใหญ่เนื�องจากมะพร้าวตาลจะตกนํ
 าตาลไดดี้ พื
นที�ปลูกมะพร้าวจะมีจาํนวน 73,096 ไร่  

โดยจะแบ่งเป็นมะพร้าวตาลเขตอาํเภอเมืองจาํนวน 7,790 ไร่  เขตอาํเภออมัพวาจาํนวน 4,223 ไร่  

เขตอาํเภอบางคนทีจาํนวน 2,772 ไร่  มะพร้าวผลเขตอาํเภอเมืองจาํนวน 15,437 ไร่      เขตอาํเภอ

อมัพวาจาํนวน 20,298 ไร่  เขตอาํเภอบางคนทีจาํนวน 17,525 ไร่  มะพร้าวอ่อนเขตอาํเภอเมือง

จาํนวน 1,734 ไร่  เขตอาํเภออมัพวาจาํนวน 534 ไร่  เขตอาํเภอบางคนทีจาํนวน 2,783 ไร่  

(สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสมุทรสงคราม 2553)  

 

4.2  พนัธ์ุมะพร้าวที�นํามาใช้ปลูกเพื�อใช้เป็นมะพร้าวตาล 

 

ลกัษณะพนัธ์ุมะพร้าวที�เกษตรกรนาํมาเพาะปลูกเพื�อใชเ้ป็นมะพร้าวตาลโดยจะทาํการดูจาก
ลกัษณะของตน้มะพร้าวที�ใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุ ซึ� งจะมีขอ้สังเกตุดงันี
   คอมะพร้าวใหญ่  ทางมะพร้าวใหญ่  

ทางถี�  มีกา้นใบถี�  ออกงวงหรือจั�นมะพร้าวบ่อย  พนัธ์ุมะพร้าวที�นาํมาใชป้ลูกเพื�อใชเ้ป็นมะพร้าว
ตาล  ได้แก่ พนัธ์ุสายบวั ลักษณะของผลมะพร้าวจะเป็นเหลี�ยม  พนัธ์ุสินนรา ลักษณะของผล

มะพร้าวจะกลม พนัธ์ุเทิ
งบอ้ง  พนัธ์ุค่อม  พนัธ์ุลูกผสมสว1ีและสว2ี  พนัธ์ุสาริชา 

 

4.3  ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์สถานที�ผลตินํ�าตาลมะพร้าวที�ไม่มีการปลอมปน 

 

 จากการดาํเนินงานในการคน้หาสถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวที�ไม่มีการปลอมปนจะพบวา่
สถานที�ผลิตส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตนํ
ากร่อยคือส่วนที�เป็นอาํเภอเมืองตอนบนดงัแสดงไวใ้นตารางที� 4.1 
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ตารางที� 4.1 สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวและตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

ชื�อ ที�อยู ่ ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์

อ่านจากเครื�องจีพีเอส 

ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์จาก 

google map 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

ดาวโด่ง 

หมู่ 4 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44146 N 

99.98401 E 

13.44146 N 

99.9842 E 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่ม

นํ� าตาลปลอดสาร 

หมู ่7 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44974 N 

99.98563 E 

13.44974 N 

99.98575 E 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

นํ� าตาลมะพร้าวคลองเขิน 

หมู ่1 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44917 N 

99.99585 E 

13.44917 N 

99.99597 E 

กลุ่มส่งเสริมผลิตภณัฑ์

นํ� าตาลมะพร้าว 

หมู ่1 ต.จอมปลวก  

อ.บางคนที 

13.48107 N 

99.97246 E   

13.48070 N 

99.97254 E 

นํ� าตาลมะพร้าวเตา 

ผูใ้หญจุ่่น 

หมู ่7 ต.จอมปลวก  

อ.บางคนที 

13.47081 N 

99.97202 E   

13.47102 N 

99.97183 E   

กลุ่มอาชีพทาํนํ� าตาล
มะพร้าว 

หมู ่1 ต.ดอนมะโนรา  

อ.บางคนที 

13.49750 N 

100.01270 E 

13.49788 N 

100.01290 E   

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   

ท่าคา 

หมู ่2 ต.ท่าคา  

อ.อมัพวา 

13.470910 N 

99.995302 E 

13.470933 N 

99.995327 E   

ประหยดั  พยคัเวช หมู่ 8  ต.บางพรม     

อ.บางคนที 

13.450137 N 

99.958538 E   

13.449908 N 

99.95872 E 

 

4.4  แผนที�เส้นทางเข้าสถานที�ผลตินํ�าตาลมะพร้าวจากตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

 สาํหรับเส้นทางเขา้สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวนั
นจะใชต้าํแหน่งทางภูมิศาสตร์จาก google 

map ดงัที�แสดงไวใ้นตารางที� 4.1 ในที�นี
 จะใชต้าํแหน่งเริ�มตน้ที�ถนนทางหลวงหมายเลข 35 จุดที�เริ�ม
เบี�ยงเขา้ทางไปจงัหวดัสมุทรสงครามที�พิกดัตาํแหน่งอา้งอิง 13.40132 N และ 100.00971 E และใช้

พิกดัตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ดงัที�แสดงไวใ้นตารางที� 4.1 เพื�อสร้างเส้นทางสําหรับการเดินทางเขา้
สถานที�ผลิตนํ
 าตาลมะพร้าว  ซึ� งในแผนที�จะแสดงให้เห็นถึงเส้นทางด้วยภาพถ่ายทางอากาศจาก

ดาวเทียม  ส่วนด้านซ้ายมือของแผนที�จะบอกให้ทราบถึงระยะทางที�เริ�มจากจุดอา้งอิงถึงสถานที�
ผลิตนํ
 าตาลมะพร้าววา่มีระยะทางกี�กิโลเมตรและหากมีทางอื�นที�เขา้ถึงสถานที�ผลิตนํ
 าตาลมะพร้าว
ไดม้ากกว่า 1 ทาง  แผนที�นี
 ก็จะแสดงเส้นทางที�เป็นทางเลือกพร้อมกบัระยะทางดว้ยเช่นเดียวกนั  
เมื�อเลือกเส้นทางไดแ้ลว้ส่วนดา้นซา้ยมือของแผนที�ก็จะแสดงให้เห็นวา่จะเดินทางในทิศทางใดดว้ย
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ระยะทางเท่าใด เลี
 ยวซ้ายหรือเลี
ยวขวา ใชเ้ส้นทางหมายเลขใด ซึ� งผลจากการทดสอบการเรียกใช้
เส้นทางสาํหรับการเขา้สถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวต่าง ๆ มีดงันี
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.2 ผลการทดสอบการขอเส้นทางเขา้ไปที�กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดาวโด่งจากแผนที� google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.3   ผลการทดสอบการขอเส้นทางเขา้ไปที�กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มนํ
าตาลปลอดสารจาก 

แผนที� google 
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ภาพที� 4.4   ผลการทดสอบการขอเส้นทางเขา้ไปที�กลุ่มส่งเสริมอาชีพนํ
าตาลมะพร้าวคลองเขินจาก 

แผนที� google  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.5 ผลการทดสอบรายละเอียดของการเดินทางเขา้สถานที�ผลิตและจาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าว 
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ภาพที� 4.6 ผลการทดสอบการขอเส้นทางเขา้ไปที�กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดาวโด่งจาก google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.7  ผลการทดสอบการแสดงภาพถ่ายของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดาวโด่งจาก google Earth 
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ภาพที� 4.8  ผลการทดสอบการแสดงภาพถ่ายของกลุ่มส่งเสริมอาชีพนํ
าตาลมะพร้าวคลองเขินจาก 

www.ponoramio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.9  ผลการทดสอบภาพทางเขา้สถานที�ผลิตและจาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวกลุ่มส่งเสริม

ผลิตภณัฑน์ํ
 าตาลมะพร้าวจาก www.ponoramio.com 
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4.5  สถานที�จําหน่ายนํ�าตาลมะพร้าวจากตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

  

 จากการดาํเนินงานในการคน้หาสถานที�จาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวที�ไม่มีการปลอมปนจะดงั
แสดงไวใ้นตารางที� 4.2 

 

ตารางที� 4.2  สถานที�จาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวและตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

ชื�อสถานที�จาํหน่าย ที�อยู ่ ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์

อ่านจากเครื�องจีพีเอส 

ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร

ดาวโด่ง 

หมู่ 4 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44146 N 

99.98401 E 

13.44146 N 

99.9842 E 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่ม

นํ� าตาลปลอดสาร 

หมู ่7 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44974 N 

99.98563 E 

13.44974 N 

99.98575 E   

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

นํ� าตาลมะพร้าวคลองเขิน 

หมู ่1 ต.คลองเขิน  

อ.เมือง 

13.44917 N 

99.99585 E 

13.44917 N 

99.99597 E 

กลุ่มส่งเสริมผลิตภณัฑ์

นํ� าตาลมะพร้าว 

หมู ่1 ต.จอมปลวก  

อ.บางคนที 

13.48107 N 

99.97246 E   

13.48070 N 

99.97254 E   

นํ� าตาลมะพร้าวเตา 
ผูใ้หญจุ่่น 

หมู ่7 ต.จอมปลวก  

อ.บางคนที 

13.47081 N 

99.97202 E   

13.47102 N 

99.97183 E   

กลุ่มอาชีพทาํนํ� าตาล
มะพร้าว 

หมู ่1 ต.ดอนมะโนรา  

อ.บางคนที 

13.49750 N 

100.01270 E   

13.49788 N 

100.01290 E   

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   

ท่าคา 

หมู ่2 ต.ท่าคา  

อ.อมัพวา 

13.470910 N 

99.995302 E   

13.470933 N 

99.995327 E   
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ภาพที� 4.10  สถานที�จาํหน่ายนํ
าตาลมะพร้าวที�ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 13.47102 N  99.97183 E  จาก 

www.ponoramio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.11  สถานที�หน่ายนํ
าตาลมะพร้าวที�ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 13.470933 N  99.995327 E จาก 

google Earth 
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4.6  มะแพร้ว 

 

มะแพร้วเป็นมะพร้าวพนัธ์ุหนึ�งที�มีลกัษณะของช่อดอกหรือจั�นที�แตกต่างไปจากมะพร้าว

ปกติ  โดยที�กา้นช่อดอกของมะแพร้วจะเป็นดอกตวัเมียส่วนดอกตวัผูจ้ะอยูที่�ปลายช่อดอก  ดอกตวั

เมียจะร่วงหล่นไปก่อนที�ดอกตวัผูที้�อยู่ปลายก้านดอกจะบาน จึงทาํให้ติดผลอยู่เพียง 4-5 ผลต่อ

ทะลาย  สถานที�สาํหรับดูมะแพร้วจะอยูที่�ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 13.4267 N 99.9543 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.12  ผลการทดสอบภาพถ่ายมะแพร้วจากตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 13.4267 N 99.9543 E จาก 

google Earth 
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ภาพที� 4.13  ผลการทดสอบเส้นทางไปสู่จุดชมมะแพร้วจากตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 13.4267 N       

99.9543 E  จาก google Earth 

www.ssru.ac.th



 

 

บทที� 5 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั
 งนี
 เ ป็นการวิจัยเชิงพื
นที� เพื�อการพัฒนาท้องถิ�นเกี�ยวกับฐานข้อมูลด้าน

กระบวนการผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามซึ� งการวิจยัในครั
 งนี
 ได้ตั
ง
สมมุติฐานไว้ว่าการเข้าถึงแหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงครามจะใช้เส้นทางการเดินทางอย่างไรและมีจาํนวนแหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่
ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามจาํนวนกี�แหล่งและจากผลการดาํเนินงานของการวิจยัได้

สรุปผลและขอ้เสนอแนะไวด้งันี
    

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 

 

 ผลการวิจยัซึ�งไดล้งไปสํารวจในพื
นที�จงัหวดัสมุทรสงคราม  พบวา่แหล่งผลิตนํ
 าตาลจาก
มะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามมีจาํนวน 8 แหล่งและมีการจาํหน่ายตาม

สถานที�ที�ทาํการผลิตและส่งไปขายยงัร้านคา้ย่อยและแหล่งจาํหน่ายของฝากตามตลาดนํ
 าที�เป็น
แหล่งท่องเที�ยวของจังหวดั  แหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจังหวดั
สมุทรสงครามส่วนใหญ่จะทาํการผลิตอยู่ที�เขตอาํเภอเมืองและอาํเภอบางคนที  สําหรับการเดิน
ทางเขา้สู่แหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามนั
นเส้นทาง
จะเป็นเส้นทางของทางหลวงชนบทและเส้นทางของหมู่บา้นซึ�งจะเป็นเส้นทางที�เขา้สู่กลุ่มเกษตรกร
ที�รวมตวักนัทาํการผลิต  แหล่งผลิตแต่ละแหล่งสามารถเดินทางถึงกนัได้เนื�องจากเป็นทางที�ใช้
สัญจรของหมู่บา้น  มีทั
งเส้นทางที�ลาดยาง  เส้นทางที�เป็นถนนคอนกรีต  เส้นทางที�เป็นดินลูกรัง  
เส้นทางบางเส้นไม่สามารถใชร้ถยนตใ์นการเดินทางผา่นเขา้ไปได ้ จากผลการวิจยัที�ไดน้าํเสนอผล
ของการวิจยัที�ได้นาํเครื�องจีพีเอสไปบนัทึกค่าตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตนํ
 าตาลจาก
มะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  สามารถนาํขอ้มูลไปใชส้ร้างเส้นทางบน

แผนที� Google  Earth และ Google Maps ซึ�งจะมีการบอกถึงระยะทางของเส้นทางวา่  เส้นทางใดมี

ระยะทางเท่าใด  เลี
ยวซา้ย  เลี
ยวขวาตรงระยะทางที�เท่าใด  และบนแผนที� Google  Earth ผูจิ้จยัไดน้าํ
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ภาพถ่ายของแหล่งผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามติดตั
งไว้
ใหดู้ไดต้ลอดเวลาแลว้  

  

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 

 

ในการวิจยัเชิงพื
นที�เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ
 าตาล
จากมะพร้าวของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลทางดา้นภูมิศาสตร์ของ

พื
นที�จงัหวดัสมุทรสงคราม  ในส่วนของพื
นที�แหล่งปลูกมะพร้าวที�ใช้กบัการผลิตนํ
 าตาลจาก

มะพร้าว  พนัธ์ุมะพร้าวที�นาํมาปลูก  ชุมชนที�ผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวและจาํหน่ายอีกส่วนจะเป็น

การศึกษาในดา้นของการนาํขอ้มูลขึ
นสู่แผนที� Google  Earth และ Google Maps เมื�อทาํการศึกษา
กระบวนทั
งหมดเป็นที�เรียบร้อย  ผูว้ิจยัจึงเขา้สู่พื
นที�ชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามเพื�อเก็บขอ้มูลและ
นาํขอ้มูลมาจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล   

จากการทดสอบฐานขอ้มูลดา้นภาพถ่ายที�นาํขึ
นไวต้ามตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์บนแผนที� 
Google  Earth การแสดงภาพถ่ายมีความถูกตอ้งและชดัเจนตามพิกดัที�สามารถตรวจสอบไดด้ว้ย
เครื�องจีพีเอสทาํให้นักท่องเที�ยวหรือผูที้�ตอ้งการเดินทางเขา้สู่แหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่
ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามสามารถเดินทางไปยงัพิกดัตาํแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่วน

การทดสอบดา้นการสร้างแผนที�เส้นทางผ่านทางแผนที� Google  Earth และ Google Maps ที�
สามารถบอกรายละเอียดลักษณะของเส้นทางได้อย่างถูกต้องและยงับ่งบอกถึงระยะทางว่ามี

ระยะทางเป็นระทางกี�กิโลเมตรเพื�อให้นกัท่องเที�ยวหรือผูที้�ตอ้งการเดินทางเขา้สู่แหล่งผลิตนํ
 าตาล
จากมะพร้าวที�ไม่ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามสามารถเดินทางไปยงัพิกดัตาํแหน่งได้

อยา่งถูกตอ้งสะดวกรวดเร็วและสามารถเลือกไดว้า่จะเลือกใชเ้ส้นทางเส้นไหนที�ไกลที�สุด  ในส่วน
ของขบวนการผลิตตลอดจนเครื�องมือที�ใชส้ําหรับการผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวก็ไดเ้ก็บรวบรวมไว้

ในระบบฐานขอ้มูลสาํหรับใชสื้บคน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุปไดว้่าในการวิจยัครั
 งนี
 มีประโยชน์ในการเผยแพร่แหล่งผลิตนํ
 าตาลจากมะพร้าวที�ไม่

ปลอมปนของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงครามที�ดูผา่นทาง Google  Earth ไดแ้ละเป็นเครื�องมือสําหรับ
การเดินทางท่องเที�ยวเขา้สู่แหล่งภูมิปัญญาของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.3  ปัญหาและอปุสรรค 

 

 จากการลงพื
นที�เพื�อเก็บขอ้มูลของชุมชนต่าง ๆ ไดพ้บวา่ผูผ้ลิตนํ
 าตาลมะพร้าวบางส่วนนั
นยงั

ไม่ยอมเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดและขาดความเชื�อมั�น  เพราะมีนกัวจิยัจาํนวนมากที�เขา้มาทาํงานใน
พื
นที�และเก็บขอ้มูลออกไปแลว้และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ให้กบักลุ่มผูผ้ลิตนํ
 าตาลมะพร้าว  
อีกทั
 งมีบุคคลอื�นที�เข้ามาในพื
นที� เข้ามาเก็บข้อมูลเพื�อทาํงานวิจยัและทาํให้กลุ่มผูผ้ลิตนํ
 าตาล
มะพร้าวเสียค่าใชจ้่ายมาบา้งแลว้  ซึ� งเป็นผลทาํให้ขอ้มูลที�ทางผูว้ิจยัไดรั้บมาจึงมีความไม่สมบูรณ์

เป็นบางส่วน  ในส่วนของการนาํเครื�องมือไปใชเ้ก็บพิกดั GPS นั�นเมื�อนาํมาเทียบกบัแผนที�ภาพถ่าย
ทางอากาศที�มีพิกดั GPS ของแผนที�จากดาวเทียมของ google map  จะมีความคลาดเคลื�อนอยูบ่า้ง
ตามตารางขอ้มูลเปรียบเทียบในบทที� 4 ในส่วนของการจดัทาํแผนที�การเขา้ถึงสถานที�ผลิตจริงโดย
ใชภ้าพถ่ายทางอากาศนั
นจะสามารถระบุเส้นทางไดเ้ฉพาะในส่วนของถนนที�มีหมายเลขทางหลวง
ระบุไวเ้ท่านั
น ส่วนของเส้นทางที�เป็นทางเขา้ชุมชนที�ไม่มีหมายเลขทางหลวงระบุไวจ้ะไม่สามารถ
ทาํเส้นทางที�สามารถนาํทางเขา้ไปถึงสถานที�ผลิตนํ
าตาลมะพร้าวจริงไดแ้ต่สามารถมองเห็นเส้นทาง
เขา้จากจุดที�กาํหนดไวบ้นเส้นทางหลวงแผ่นดินไปยงัจุดสถานที�ผลิตนํ
 าตาลมะพร้าวจากภาพถ่าย

ดาวเทียมได ้

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

 จากผลการวจิยัสาํหรับฐานขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตนํ
าตาลจากมะพร้าวของชุมชน
จงัหวดัสมุทรสงครามผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี
  
 5.4.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

   เนื�องจากข้อมูลในส่วนของภาพถ่ายของเจ้าของหรือตวัแทนกลุ่มผูผ้ลิตนํ
 าตาลจาก
มะพร้าวนั
นยงัไดภ้าพถ่ายไม่ครบเนื�องมาจากบุคคลยงัขาดความเชื�อมั�นและกลวัวา่จะมีการมาเรียก
เก็บเงินในภายหลงั  ดงันั
นในการทาํการวิจยัเชิงพื
นที�เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน
หรือเกี�ยวข้องกับบุคคลควรมีการติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการของพื
นที�ก่อน  
เพื�อใหท้างหน่วยงานราชการที�อยูใ่นพื
นที�ออกหนงัสือรับรองใหก้บัผูว้จิยัก่อนวา่ผูว้ิจยัมาทาํการวิจยั

ในครั
 งนี
มาทาํงานเพื�อพฒันาพื
นที�และไม่ไดเ้รียกเก็บค่าใชจ่้ายหรือค่าบริการใด ๆ กบัประชาชนใน
พื
นที�เพื�อที�ประชาชนจะไดเ้ขา้ใจและใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลที�เป็นจริงอยา่งเตม็ใจ 
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 5.4.2  ขอ้เสนอแนะเพื�อการวจิยัต่อไป 

  ควรมีการวจิยัในการวจิยัเชิงพื
นที�เพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัฐานขอ้มูลดา้นอื�น 
ๆ ของชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม เช่น ดา้นภูมิปัญหาทอ้งถิ�นของผูรู้้ของชุมชนนั
น ๆ  ดา้นการ
เดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวของชุมชน  อาจจะเป็นการท่องเที�ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ ์ ดา้นการ

เดินทางเขา้ถึงแหล่งที�พกัคา้งแรมของนกัท่องเที�ยว   เพื�อเป็นการอนุรักษ์และดาํรงไวซึ้� งภูมิปัญญา
และยงัสามารถเดินทางเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ไม่เสียเวลากบั
การสอบถามหาเส้นทางและยงัเป็นการพฒันาการท่องเที�ยวในพื
นที�อยา่งย ั�งยนืต่อไป 

    

 

www.ssru.ac.th



 

บรรณานุกรม 

 

จุฬาณี  โกวทิยา. (2544). “การพฒันาระบบฐานขอ้มูลเวบ็ของพืชพื�นเมืองของกองพฤกษศาสตร์และ
วชัพืช. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัมหิดล. 

พระมาโนชญ ์ โรจนสิริ (บุญมานิตย)์. (2547). ปัจจยัที$มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนผูผ้ลิตนํ� าตาลมะพร้าว กรณีศึกษาชาวสวนในเขตตาํบลเหมืองใหม่  อาํเภออมัพวา

จงัหวดัสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี. 

รัตนทิพย ์ รัตนชยั. (2551). การพฒันาระบบฐานขอ้มูลพนัธ์ุไมเ้พื$อการอนุรักษแ์ละการสืบคน้ใน
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 

วราพรรณ  ด่านอุตรา. (2552). การจดัทาํฐานขอ้มูลและการสร้างระบบติดตามการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์

ชุดนํ� ายาทดสอบทางการแพทย์ [Online]. Avaiable: http://www.trf.or.th/research/ 

abstract.asp?PROJECTID=RDG4530014. [2552, 10, 10] 

วเิชียร  เปรมชยัสวสัดิ1 . (2550). ระบบฐานขอ้มูล. พิมพค์รั� งที$ 11. กรุงเทพฯ :  สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย-ญี$ปุ่น).  

วิลาศ  วูวงศ์. (2552). พื�นฐานของระบบฐานข้อมูลเชิงวตัถุแบบอนุมาน [Online]. Avaiable: 

http://www.trf.or.th/research/abstract.asp?PROJECTID=BRG4080014. [2552,10,10] 

ศิวชั  กาญจนชุมและวชิาญ  หงษบิ์น. (2542). ระบบฐานขอ้มูล. กรุงเทพฯ :  พฒันาวชิาการ (2535).  

สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล. (2553).  [Online]. Avaiable: http://www.jintana2531.ob.tc/p2.html. 

[2553,06,09] 

สมจิตร  อาจอินทร์และงามนิจ  อาจอินทร์ (พิสิษฐเจริญทตั). (2549). หลกัการวเิคราะห์และ

ออกแบบระบบฐานขอ้มูล. กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อรรณพ  วราอศัวปติ,  สมพงษ ์ ธรรมถาวรและพอล  เจ  โกรติ.  [Online]. Avaiable: 

http://www.flora.sut.ac.th/thai/covert.html. [2548,08,09]   

Poakpong. (2008). [Online].  Avaiable: http://www.poakpong.com/node/730. [2553,01,09]   

Putpannee  Sitachitta. (2007).  Applications  of  Geographic  Information  System-GIS  for 

Database  Development  of  the  Historic  Buildings  and  Structures  in  the  Municipality 

of  Phuket  Journal  of  Architectural  Planning  Research  and  Studies  Volume 5. Issue 

2 (pp.27-40). Bangkok : Thammasat University 

 

www.ssru.ac.th



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.ssru.ac.th



 

40 
 

การใช้งานแผนที่ส าหรับการเรียกใช้เส้นทาง 
1.  เปิด www.google.com ขึ้นมาแล้วเลือกที่ค าว่าแผนที่  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.1 
 

 
 
ภาพที่ ก.1  เลือกที่ค าว่าแผนที่ 
 
2.  พิมพ์ค่าต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เราทราบลงไปตามหมายเลข 2 โดยใช้ค่าของ N,E ที่เป็นตัวเลข
หรือใช้ข้อความที่เป็นชื่อสถานที่ก็ได้เสร็จแล้วเลือกค้นหา Maps ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.2 
 

 
 

ภาพที่ ก.2  พิมพ์ค่าต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

1 

2 
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3.  เลือกที่ค าว่าขอเส้นทางตามหมายเลข 3  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.3 
 

 
 
ภาพที่ ก.3  เลือกที่ค าว่าขอเส้นทาง 
 
4.  พิมพ์ค่าต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เราทราบลงไปตามหมายเลข 4 ส าหรับก าหนดจุดเร่ิมต้นที่จะ
เดินทาง ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.4 
 

 
 
ภาพที่ ก.4  ก าหนดจุดเร่ิมต้นที่จะเดินทาง 
 

3 

4 
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5.  พิมพ์ค่าต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เราทราบลงไปตามหมายเลข 5 โดยใช้ค่าของ N,E ที่เป็นตัวเลข
หรือใช้ข้อความที่เป็นชื่อสถานที่ก็ได้ส าหรับก าหนดจุดหมายปลายทาง  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.5 
 

 
 

ภาพที่ ก.5  ก าหนดจุดหมายปลายทาง 
 
6.  คลิกเลือกที่ปุ่มขอเส้นทางตามหมายเลข 6  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.6 
 

 
 
ภาพที่ ก.6  เลือกที่ปุ่มขอเส้นทาง 
 
 

5 

6 
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7.  จะแสดงเส้นทางที่แนะน าอาจจะมี 1 เส้นทางหรือมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มีอยู่ของแผนที่  
ตามหมายเลข 7  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก. 7  โดยที่แต่ละเส้นทางจะบอกถึงระยะทางและเวลาส าหรับ
การเดินทางให้ทราบด้วย 
 

 
 
ภาพที่ ก.7  เส้นทางที่แนะน า  ระยะทางและเวลาส าหรับการเดินทาง 
 
8.  คลิกเลือกที่เส้นทางที่เราต้องการจะใช้เดินทางตามหมายเลข 8  จะมีรายละเอียดส าหรับการ
เดินทางปรากฏขึ้นมาตามหมายเลข 9  ดังแสดงด้วยภาพที่ ก.8 
 

 
 
ภาพที่ ก.8  รายละเอียดส าหรับการเดินทางเมื่อคลิกเลือกที่เส้นทาง 
 

7 

8 

9 
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ภาพที่ ก.9  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวโด่งจาก www.panoramio.com 
 

 
 
ภาพที่ ก.10  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าตาลปลอดสารจาก www.panoramio.com 
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ภาพที่ ก.11  กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวจาก www.panoramio.com 
 

 
 
ภาพที่ ก.12  ป้ายบอกทางกลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าวจาก www.panoramio.com 
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ภาพที่ ก.13  กลุ่มส่งเสริมอาชีพน้ าตาลมะพร้าวคลองเขินจาก www.panoramio.com 
 

 
 
ภาพที่ ก.14  น้ าตาลมะพร้าวเตาผู้ใหญ่จุ่นจาก www.panoramio.com 
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ภาพที่ ก.15  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าคาจาก www.panoramio.com 
 

 
 
ภาพที่ ก.16  กลุ่มอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าวจาก www.panoramio.com 
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ภาพที่ ก.17  กระชอน 
 

 
 
ภาพที่ ก.18  กระชอนช้อนฟอง 
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ภาพที่ ก.19  โคครอบกระทะ 
 

 
 

ภาพที่ ก.20  เตาตาล 

 

www.ssru.ac.th



 

50 
 

 
 

ภาพที่ ก.21  เนียนปาดตาล 

 

 
 

ภาพที่ ก.22  โพรงพักตาล 
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ภาพที่ ก.23  เหล็กสุ่มกระทุ้งน้้าตาล 

 

 
 

ภาพที่ ก.24  พะยอม 
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ภาพที่ ก.25  มะแพร้วที่สมุทรสงคราม 

 

 
 

ภาพที่ ก.26  มะแพร้วที่สมุทรสงครามจาก www.panoramio.com 
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ชื�อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายชนมภทัร  โตระสะ 

ชื�อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Chonmapat  Torasa 

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน  3190600209613 

ตาํแหน่งปัจจุบนั    อาจารย ์

หน่วยงานและสถานที�อยูที่�ติดต่อไดส้ะดวก   
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E-mail  chonmapat.to@ssru.ac.th 

ประวติัการศึกษา  
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งานวจิยัที�ทาํเสร็จแลว้ 

 1.  การพฒันาชุดการสอนวชิาวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าดว้ยโปรแกรม Multisim ปีที�พิมพ ์

2550 ทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 2.  การพฒันาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับหุ่นยนตร์ะบบขบัเคลื�อนดว้ยไฟฟ้า       

ปีที�พิมพ ์2552  ทุนสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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หน่วยงานและสถานที�อยูที่�ติดต่อไดส้ะดวก   
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 1 ถนนอู่ทองนอก  ดุสิต  กรุงเทพฯ 

เบอร์ติดต่อที�ทาํงานโทร 0-2160 –1421   มือถือ 08-1611 –6707 

E-mail  nakyoy@gmail.com 

ประวติัการศึกษา  

ปริญญาโท สาขาวชิาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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งานวจิยัที�ทาํเสร็จแลว้ 

 1.  วงจรกรองความถี�โหมดกระแสหลายหนา้ที�ที�ควบคุมไดแ้บบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้
DO-CCCDBA  ปีที�พิมพ ์2550  การเผยแพร่  การประชุมวชิาการทาง

วศิวกรรมไฟฟ้า ครั. งที� 30   ทุนสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 2.  การออกแบบและพฒันาเครื� องป้องกันการโจรกรรมรถยนต์โดยใช้โครงข่าย
โทรศพัท์จีเอสเอ็ม  ปีที�พิมพ์ 2551  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนนัทา 

 3.  การพฒันาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับหุ่นยนตร์ะบบขบัเคลื�อนดว้ยไฟฟ้า       

ปีที�พิมพ ์2551  ทุนสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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 4.  การออกแบบและพฒันาเครื�องป้องกนัการโจรกรรมรถยนต์โดยใช้โครงข่าย

โทรศพัท ์ ซีดีเอ็มเอ  ปีที�พิมพ ์2552  ทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา   

 5.  การป้องกนัรถยนตจ์ากการโจรกรรมโดยการส่งสัญญาณและภาพถ่ายแบบ

อตัโนมติัผา่นทางเครือข่ายจีเอสเอม็  ปีที�พิมพ ์2552      ทุนสนบัสนุนจาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

งานวจิยัที�จดสิทธิบตัรแลว้ 

1.  เครื�องป้องกนัการโจรกรรมรถยนตโ์ดยใชโ้ครงข่ายโทรศพัทจี์เอสเอม็   

2. เครื�องป้องกนัการโจรกรรมรถยนตโ์ดยใชโ้ครงข่ายโทรศพัท ์ ซีดีเอม็เอ   

3. เครื�องป้องกนัรถยนตจ์ากการโจรกรรมโดยการส่งสัญญาณและภาพถ่ายแบบ

อตัโนมติัผา่นทางเครือข่ายจีเอสเอม็   
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ประวตัผิู้วจิยั 
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งานวจิยัที�ทาํเสร็จแลว้ 

 1.  การออกแบบและพฒันาเครื�องป้องกนัการโจรกรรมรถยนตโ์ดยใชโ้ครงข่าย
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สวนสุนนัทา 
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