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บทคัดยอ  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุนที่รวบรวมองค

ความรูเพ่ือการจัดเก็บและเผยแพรใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสาธารณชน ไดเล็งเห็นวา องคความรูของ

อาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะองคความรูดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม เปนองค

ความรูทางวิชาการทีม่ีประโยชนอยางมากโดยที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนา Video Content 

เพื่อถายทอดความรูสูประชาชน โดยถายทอดออกมาในรูปแบบท่ีสามารถเขาใจและเขาถึงไดงาย ประชาชนและ

เกษตรกรนําไปใชประโยชนไดจริง ภายใตรายการที่ช่ือวา “อยูดินกินดี”โดยออกอากาศกับทางสถานีวิทยุมก. ซึ่งมี

สถานีวิทยุ AM 4 ภาค และถายทอดสัญญาณในระบบเอเอ็ม สเตอริโอ ท้ัง 4 สถานีผานทาง Mobile Application 

ไดท้ัง Android และ iOS ช่ือวา “สถานีวิทยุมก.” รวมถึงสามารถรับฟงเว็บไซต www.radio.ku.ac.th และ ทาง 

Facebook live ที่เพจ “สถานีวิทยุ มก.” และชองทาง YouTube: KULibrary Channel 

จากการดําเนินงาน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการออกอากาศแบบสดทุกวัน

ศุกรสิ้นเดือนโดยคาดวา ณ ปจจุบันมีการออกอากาศไปแลว 8 ตอน โดยตอนที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือวิธีการปลูก

ฟาทะลายโจร ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ซึ่งเปนตอนที่มีการออกอากาศในชวงที่ฟาทะลายโจรกําลังเปน

กระแสในเรื่องของการดูแลสุขภาพและโรค Covid-19 โดยมียอดผูชมจํานวน 122,574 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 13 

ธันวาคม 2564) ความสําเร็จสูงสุดคือการท่ีอาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดเผยแพรองคความรูของตนเอง สู

สาธารณชนและทําใหประชาชนท่ัวไปเขาถึงและเขาใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมากขึ้น รวมถึงอาจารยและนักวิจัย

สนใจและตระหนักถึงการแบงปนความรูที่เปนศาสตรแหงแผนดินเพื่อการกินดีอยูดีของประชาชน อันจะเปนการ

พัฒนาประเทศตอไป 
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ABSTRACT  

 Kasetsart University Library is the university’ s supporting unit, committed to 

collect the university knowledge and providing access to this knowledge for the benefit of the 

communities and general public. This profound academic knowledge, especially on agriculture and 

the environment, deriving from Kasetsart University’s faculty and researchers.  Kasetsart University 

Library, therefore, developed the video content program called “ You Din Gin Dee”  to practically 

transfer knowledge to the general public in an easy understanding way, broadcasted in the easy-

to- access channel.  The program content is created for the learners to put this knowledge into 

practice. The program is broadcasted via Kasetsart University Radio Station’s channels includes the 

AM radio station called “Kasetsart Radio Station” airing in 4 regions and mobile application: Android 

and iOS; website www.radio.ku.ac.th; Facebook Live “KUradio” , as well as YouTube channel:  KU 

Library. 

 The “You Din Gin Dee” program is live every last Friday of the month. Presently, 

there are 8 videos. The most popular video is about the growing of Fah TaLai Jone, the traditional 

home remedies, with 122,574 viewers ( as of December 13, 2021) .  It was broadcasted during the 

Fah TaLai Jone was approved to treat asymptomatic cases of COVID- 19.  The objectives are to 

support the university’ s faculty and researchers to disseminate their knowledge to the general 

public, to increase the general public’s understanding of Kasetsart University, and to make faculty 

and researchers realize the importance of knowledge sharing which could tremendously improve 

the public’s wellness, resulting in advanced country development. 
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บทนํา  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเปาหมายในการสรางโอกาสทางสังคมอยาง 

เทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ ผานสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการ

เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวติและการประกอบอาชีพในยุค

ดิจิทัล ประกอบกับในยุคปจจุบันที่ประเทศไทยประสบกับสถานการณวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด ทําใหประชาชน

ทั่วไปรวมถึงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตองปรับการใชชีวติหลายอยาง ท้ังการใชชีวิตประจําวัน การดูแลตนเอง 

การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการใชดิจิทัลออนไลน ซึ่งตองปรับตัวจากชีวิตปกติเปนการทํากิจกรรมผานทางออนไลน

มากยิ่งข้ึน เชน การเรียนและทํางานที่บาน การสั่งของออนไลน การใชเงนิดิจิทัล รวมถึงการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ผานทาง

ออนไลน โดยเมื่อประชาชนทั่วไปจําเปนตองปรับบทบาทในชีวิตมากข้ึน จึงจําเปนตองเรียนรูการใชสื่อเพ่ือเสริม

ทักษะในการใชเทคโนโลยีการในติดตอสื่อสาร หาขอมูลขาวสารเพ่ือตอบสนองการทํางานหรือการใชชีวิต 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะที่เปนหนวยงานใหบริการทรัพยากรสนเทศ

รวมทั้งผลงานสรางสรรค เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควบคูกับการ



ใหบริการความรูกับประชาชนเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาทองถ่ินดวยการนําความรู ความเช่ียวชาญ

จากบุคลากรทางการศึกษานํามาถายทอดองคความรูกอใหเกิดการเรียนรูรวมกับเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ซึ่งการถายทอด

ความรู เปนสิ่งสําคัญที่ชวยเช่ือมโยมความรูที่เปนประโยชนระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในรูปแบบการจัดทําเปน

สื่อดิจิทัล หรือ Video Content ภายใตชื่อรายการ “อยูดินกินดี” และเผยแพรผานชองทางของสถานีวิทยุมก. 

รวมถึงชองทาง YouTube ของสํานักหอสมุดมก. ซึ่งตามท่ีขอมูลของ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(สพธอ.) หรือ ETDA ที่เผยผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของคนไทยในป 2563 มีการใชอินเทอรเน็ตสูงถึงวนั

ละ 11 ชม. สะทอนถึงสถานการณโควิด-19 ที่ตองใชอินเทอรเน็ตในการเรียนและการทํางาน ซึ่งการพัฒนา Video 

Content จะชวยใหประชาชนเขาถึงความรูมากข้ึน ทําใหนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  

มีรายไดดีขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนา Video Content ดานการเกษตรและสิ่งแวดลอมทีเ่ปนประโยชนตอประชาชน  

2. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถายทอดองคความรูดาน

วิชาการของตนเองออกสูสังคม โดยเปนความรูที่เขาใจและเขาถึงงาย นําไปใชประโยชนไดจริง 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

การผลิตวิดีโอถือเปนสื่อการเรียนรูที่เปนที่นิยมและมีความสําคัญในการเรียนรู เนื่องจาก 

สามารถถายทอดเนื้อหาไปยังผูท่ีรับชม ดึงดูดความสนใจของผูชมมากกวาการสื่อสารผานขอความหรือรูปภาพ รวม

ไปถึงวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน (social Media) มีการสรางการแชรไดมากกวา (Bevan, 2019) ซึ่งจากรายงานการ

สํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยของ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ 

ETDA ที่เผยผลสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตของคนไทยในป 2563 มีการใชอินเทอรเน็ตสูงถึงวันละ 11 ชม. 

และพบวาสื่อที่มีการใชงานมากท่ีสุดคือ Facebook เปนอันดับที่หนึ่ง คิดเปน 98.29 รองลงมาคือ YouTube คิด

เปน 97.5% และ LINE คิดเปน 96.0% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.), 2563)  

รายการ “อยูดินกินดี” ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีขั้นตอนกอนการ 

ผลิต (Pre-Production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post-production) ซึ่งทุกขั้นตอนมี

รายละเอียดที่สําคัญดังนี ้

1. ขั้นตอนการวางแผนการผลิต 

1.1 การวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคในการจัดทําวิดีโอ ซึ่งผูผลิตจะไดเนื้อหาจากการศึกษา

จากหนังสือ เอกสาร หรืองานวิจัยที่เก่ียวของ โดยผูผลิตจะตองกลั่นกรองเนื้อหาใหมีความถูกตอง ครบถวนและ

ทันสมัย และกําหนดวัตถุประสงคในการผลิตวิดีโอ เพ่ือกําหนดผลที่คาดวาจะไดรับ เชน ตองการใหประชาชนและ

เกษตรกรมีความรูความเขาใจในวิธกีารปลูกฟาทะลายโจร และนําไปความรูที่ไดรับไปใชไดจริง ซึ่งจะเปนการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

1.2 การกําหนดรูปแบบการนําเสนอของวิดีโอ รูปแบบรายการ ผังรายการ บทรายการ 

ระยะเวลา เพ่ือใหวิดีโอมีความนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ โดยอาจจะนําเทคนิคตาง ๆ ใน

การตัดตอมาชวยใหวิดีโอนาสนใจมากขึ้น โดยผูผลิตจัดทําบทวิดีโอสื่อการเรียนรูรายการอยูดินกินดี (Script) เพ่ือ



เปนการนําเอาความคิดในการสรางสรรคงานมาดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยการเรียบเรียงการนําเสนอ กําหนด

ระยะเวลา หรือความยาวของวิดีโอ ซึ่งโดยสวนใหญจะอยูที ่20 นาท ี 

 

 
 

ภาพที่ 1. บทรายการ (Script) รายการอยูดินกินดี สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

1.3 การวิเคราะหผูชม โดยวิเคราะหถึงกลุมเปาหมายที่เราตองการจะสื่อสารในเรื่อง อายุ เพศ 

ระดับการศึกษา ความสนใจ เพ่ือจะไดผลิตวดิีโอสื่อการเรียนรูที่ตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด  

1.4 การวิเคราะหการนําเสนอวิดีโอ ในท่ีนี้รายการอยูดินกินดี สวนใหญเนนไปท่ีการสอนหรือ

การสาธิตจากของจริง หรือวัสดุจริงท่ีใชในการถายทํา โดยจะเตรียมอุปกรณทั้งหมดเพ่ือใชสาธิตและนําเสนอ 

1.5 การกําหนดวธิีการใชงานวิดีโอ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการดําเนินการ 

2 รูปแบบคือ 1) การออกอากาศแบบถายทอดสด สํานักหอสมุดมีความรวมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURPlus) ออกอากาศผานสือ่วิทยุกระจายเสียงท้ัง 4 ภูมิภาค และสื่อโซเชียลของสถานี

วิทยุ มก. ทุกชองทาง และ 2) การออกอากาศแบบออนดีมานต โดยการนําวิดีโอเผยแพรข้ึนบน Youtube 

“KULibrary” หลักของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกชองทางนึง เพื่อเพ่ิมชองทางการเขาถึงและ

หลากหลายมากขึ้น  

 
 

ภาพที่ 2. หนังสือบันทึกขอความขอความรวมมือจากสถานีวิทยุมก. 



1.6 การกําหนดสถานที่และอุปกรณท่ีใชในการผลิตวิดีโอ ผูผลิตจะกําหนดสถานที่ที่ใชในการ

ถายทําตามบทรายการท่ีไดกําหนดไว ซึ่งในการเลือกสถานที่จะมีผลตอถายทําและการเตรียมอุปกรณเพ่ือใชในการ

ถายทํา เชน การถายทํานอกสถานที่ (Outdoor) ตามคณะตาง ๆ หรือการถายทําในสถานที่ (Indoor) ในหองสมุด 

1.7 การกําหนดผูรับผิดชอบ หรือทีมงานที่เก่ียวของ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมี

การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานโดยแตงตั้งเปนคณะทํางานเผยแพรองคความรูวิชาการตอสาธารณชนผาน

สถานีวิทยุมก. ตามคําสั่งสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 29/2564 โดยใหคณะทํางานมีหนาที่ในการ

ดําเนินงานนําองคความรูทางวิชาการที่เปนประโยชนตอสาธารณชนมาเผยแพรประชาสัมพันธโดยออกอากาศผาน

สื่อวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KURPlus) ท้ัง 4 ภูมิภาคและสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุมก. โดย

ผูรับผิดชอบจะตองรวมในการวางแผนการดําเนินงานตาง ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 3. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเผยแพรองคความรูวิชาการตอสาธารณชนผานสถานีวิทยุมก. 

 

1.8 การกําหนดงบประมาณ ผูผลิตจําเปนตองประมาณการคาใชจายอยางละเอียดในทุก

กระบวนการ เชนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณประกอบ รวมถึงอุปกรณที่ใชในการถายทํา เพื่อใหสามารถ

บริหารจดัการคาใชจายไดอยางครอบคลุมภายใตโครงการฯ 

 

2. ขั้นตอนการผลิตวิดีโอ 

2.1 การถายทํา โดยการบันทึกเปนภาพเคลื่อนไหว โดยมีอุปกรณดังนี ้

 - กลองบันทึกวิดีโอ 2 ตัว 

 - ขาตั้งกลอง 2 ชุด 

 - Wireless Microphone 2-3 ชุด (ตามจํานวนผูบรรยาย) 

 - Soft box lights 2 ชุด 



 
 

ภาพที่ 4. ภาพบรรยากาศการบันทึกวิดีโอรายการอยูดินกินด ี

 

2.2 การถายโอนขอมูลจากกลองมาบันทึกลง External Hard disk โดยการจัดเก็บเปนไฟล 

MP4 เพ่ือใหสามารถนําไฟลนี้ไปใชในการตัดตอได 

2.3 การตัดตอ เปนการนําไฟลที่ไดบันทึกไวมาเรียงตอกันดวยโปรแกรม Adobe Premiere โดย

ทําการเลือกภาพและเสียงท่ีตองการ จากนั้นจึงทําการตกแตงภาพ และเพ่ิมเติมขอมูลตาง ๆ เชน สีสัน ความสวยงาม 

ขอความ เพ่ิมความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว ลดเหลี่ยมของภาพ หรือจะทําการปรับเปลี่ยน

ความยาวของขอมูล เพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแตงภาพใหสวยงาม รวมถึงการลงเสียงบรรยายเพิ่มเติม การใสเทคนิค

ดานภาพ (special effect) และเทคนิคพิเศษดานเสียง (sound effect) 

 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต และขั้นตอนการออกอากาศ 

ขั้นตอนหลังการผลิตเปนข้ันตอนการเผยแพรประชาสัมพันธวันและเวลาออกอากาศโดยทาง

สํานักหอสมุดไดชวงเวลาในการออกอากาศกับทางสถานีเปนทุกวันศุกรสิ้นเดือน ซึ่งมีชองทางการออกอากาศคือ  

3.1 สถานีวิทยุมก. มีชองทางดังนี้ ภาคเหนือ สถานีวิทยุมก. เชียงใหม AM 612 kHz. /ภาค

อีสาน สถานีวิทยุมก. ขอนแกน AM 1314 kHz. /ภาคกลาง สถานีวิทยุมก. บางเขน AM 1107 kHz. /ภาคใต สถานี

วิทยุมก. สงขลา AM 1269 kHz. 

3.2 การถายทอดสัญญาณในระบบเอเอ็ม สเตอริโอ ทั้ง 4 สถานีผานทาง Mobile Application 

ไดทั้ง Android และ iOS ชื่อวา “สถานีวิทยุมก.” 

3.3 เว็บไซต www.radio.ku.ac.th และ ทาง facebook live ที่เพจ “สถานีวิทยุ มก.” 

  

จากนั้นจึงดําเนินการประเมินผลการออกอากาศ (evaluation) หรือประเมินปญหาในการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนระหวางการผลิตเพ่ือนําผลมาปรับปรุงในการดําเนินงานตอไป 

 
ภาพที่ 5. ภาพการออกอากาศทาง facebook ของสถานีวิทยุมก. 



 
  

ภาพที่ 6. ภาพการออกอากาศทาง Youtube ของ KULibrary 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

                        ในการดําเนินงานการการพัฒนา VDO Content รายการ “อยูดินกินดี” เพื่อถายทอดความรูสู

ประชาชน ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการผลิต VDO และออกอากาศไปแลวจํานวน 8 

ตอน (ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 กลวยน้ําวาปากชอง 50 ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2564 

  วิทยากรโดย อาจารยกัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินรายการโดย 

นายเฉลิมเดช เทศเรียน นักเอกสารสนเทศสํานักหอสมุด มีเนื้อหาเก่ียวกับวิธีการปลูกกลวยกลวยน้ําวาปากชอง 50 

ผลผลิตสูง เครือใหญ ลูกอวนสม่ําเสมอ ลําตนสูงใหญ และที่สําคัญเก็บเกี่ยวไดตลอดทั้งป โดยใชเทคนิคการไวหนอ

ตาบ 

 
 

ภาพที่ 7. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนกลวยน้ําวาปากชอง 50 

  

 ตอนท่ี 2 ยางอินเดยีและวานงานชาง ออกอากาศวันที ่30 เมษายน 2564 

 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.พัชรียา บุญกอแกว รองคณบดีฝายบริหารคณะเกษตรดําเนนิ

รายการ โดย น.ส.ณัฐรดี ผลวงษ และ นายณัฐธัญ ไชโย นิสิตคณะเกษตรสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว มี

เน้ือหาเก่ียวกับวิธีการปลูกตนไมเพ่ือลดมลพิษและฟอกอากาศภายในบาน ลดฝุน PM2.5 นอกจากนี้ยังเปนการสราง

บรรยากาศภายในบาน พักผอนสายตาและกระตุนความคิดสรางสรรคในการทํางาน ดวยการปลูกตนยางอินเดียและ

ตนวานงาชาง ซึ่งเปนตนไมที่กําลังเปนท่ีนิยมสําหรับกลุมคนท่ีอาศัยอยูในคอนโด มีพื้นท่ีปลูกตนไมนอย เนื่องจาก

เปนตนไมที่มีลักษณะสวยแปลกตา และดูแลไมยาก 



 
 

ภาพที่ 8. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนยางอินเดยีและวานงานชาง 

   

 ตอนท่ี 3 วิธีการทําปุยจากเศษใบไม ออกอากาศวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรดา ปนใจ รองหัวหนาภาคปฐพีวิทยาฝายยุทธศาสตร

และกิจการพิเศษคณะเกษตร ดําเนินรายการ โดย นายณัฏฐกิตติ์ นาคะสิทธิ์ นิสิตคณะประมง มีเนื้อหาเก่ียวกับ

วิธีการทําปุยจากเศษใบไม วัสดุที่หาไดงาย และเปนสูตรเรงรัด สําหรับเกษตรกรท่ีตองการนําปุยหมักไปใช โดยไม

ตองการรอเวลานาน ถึง 6 เดือน หรือ 1 ป ลงทุนนอย แตไดรับผลตอบแทนที่คุมคา และเปนการเพ่ิมรายไดอีกทาง

หนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 9. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนวิธกีารทําปุยจากเศษใบไม 

   

  ตอนท่ี 4 วธิีการปลูกฟาทะลายโจร ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ออกอากาศวันที่ 25 

มิถุนายน 2564 

 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญญา มะโนชัย สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตร โดยมี

เนื้อหาเกี่ยวกับฟาทะลายโจร สมุนไพรพื้นบานที่สามารถหามารับประทานแกโรคไดเอง มีสรรพคุณหลายอยาง เชน 

แกไข เชน ไขหวัด ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บคอ คออักเสบ ตอมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ เปนยาขม

เจริญอาหาร  แกทองเสีย ทองเดิน เปนบิดมีไข มีฤทธิ์ระงับการติดเช้ือหรือระงับการเจริญเติบโตของเช้ือโรคได   

 
 

ภาพที่ 10. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนวิธกีารปลูกฟาทะลายโจร ยาสามญัประจําบานแผนโบราณ 

  



 ตอนท่ี 5 กระชายขาว สมุนไพรท่ีควรมีติดบานยุค COVID-19 ออกอากาศวันที่ 30 สิงหาคม  

2564 

 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญญา มะโนชัย สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตร โดยมี

เนื้อหาเก่ียวกับการสอนวิธีการปลูกตนกระชายขาวแบบงาย ๆ ไดผลจริง เพ่ือนําไปใชประโยชนในครัวเรือน ทํา

หนาที่เปนกลไกยั้บยั้งเช้ือโควิด 19  

 

 
 

ภาพที่ 11. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนสมุนไพรท่ีควรมีตดิบานยุค COVID-19 

  

 ตอนท่ี 6 การจัดการวัสดุเศษเหลือโดยเทคโนโลยีจุลินทรียสังเคราะหแสง (PSB) ใชกระดูก

สัตวเปนอาหารเลี้ยงเชื้อ ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 2564 

 วิทยากรโดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล และ ทีมงาน โครงการฯ U2Tบางชัน แนะนําวิธีการจัดการ

วัสดุเศษเหลือโดยเทคโนโลยีจุลินทรียสังเคราะหแสง โดยใชกระดูกเปนอาหารเลี้ยงเช้ือ มีประโยชนทางตรงกับแปลง

ปลูกพืชสวนครัวของเกษตรกร และประโยชนทางออมคือการลดคาใชจายในการซื้อปุยเคมี หรือปุยอ่ืนมาบํารุงตนไม 

ไดรับความปลอดภัยในการนํามารบัประทาน สรางรายไดใหครอบครัวอีกชองทางหนึ่งอีกเชนกัน 

 
 

ภาพที่ 12. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนการจัดการวสัดุเศษเหลือโดยเทคโนโลย ี

จุลินทรียสังเคราะหแสง (PSB) ใชกระดูกสัตวเปนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

  

 ตอนท่ี 7 การปลูกและผลิตกัญชาในระบบปด (indoor) เพื่อทําวิจัยและเพิ่มศักยภาพการใช

ประโยชนทางการแพทย ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร. ธานี ศรีวงศชัย คณบดีคณะเกษตร และหัวหนาโครงการวจัิย

การปลูกและสกัดสารสําคัญจากกัญชาเพ่ือการใชประโยชนทางการแพทย โดยการปลูกในระบบปด (indoor) ณ 

อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร  



 
 

ภาพที่ 13. บรรยากาศการบันทึกรายการตอนการปลูกและผลิตกัญชาในระบบปด (indoor) 

 

 ตอนท่ี 8 Terrarium สวนสวยในแกวใส ออกอากาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย จารุวัฒนพันธ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ผูท่ีมี

ความรูความเช่ียวชาญดานพืชกลุมเฟนและพืชใกลชิดเฟน โดยขอเชิญทานมาบันทึกวิดีโอสอนวิธกีารทําสวนขวดแกว

เพ่ือสรางอาชีพ 

 
 

ภาพที่ 14. บรรยากาศการบันทึกรายการตอน Terrarium สวนสวยในแกวใส 

 

ตารางที่ 1 สรุปยอด View Video Content “รายการอยูดินกินด”ี จาก Youtube : KULibrary  

ลําดับ ชื่อตอน 
จํานวน View จาก  

Youtube : KULibrary 

1 กลวยนํ้าวาปากชอง 50   998 

2 ยางอินเดียและวานงานชาง  107 

3 วิธกีารทําปุยจากเศษใบไม  137 

4 วิธกีารปลูกฟาทะลายโจร ยาสามญัประจาํบานแผนโบราณ  122,574 

5 กระชายขาว สมุนไพรที่ควรมีตดิบานยุค COVID-19  108 

6 การจัดการวัสดเุศษเหลือโดยเทคโนโลยีจลิุนทรียสังเคราะหแสง 

(PSB) ใชกระดูกสัตวเปนอาหารเลีย้งเช้ือ  

150 

7 การปลูกและผลิตกัญชาในระบบปด (Indoor)  48 

8 Terrarium สวนสวยในแกวใส  32 

(ขอมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564) 
 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

 การดําเนินงานที่ผานมาพบวาปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนสวนใหญเกิดจากสถานการณโรค

ระบาด Covid-19 ที่มีการประกาศใหมีการทํางานแบบ Work From Home ทําใหไมสามารถบันทึกรายการได

ตามปกติ ทีมงานตองคิดหาวิธีการในการผลิตวิดีโอเพ่ือใหสามารถออกอากาศไดตามปกติในทุกเดือน จึงไดมีการ

ประสานงานไปยังอาจารยเพ่ือใหอาจารยทําการบันทึกวิดีโอสงไฟลดิบมาใหทีมงานสํานักหอสมุด โดยใชอุปกรณท่ีมี
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