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การผลิตถ่านจากกะลามะพร้าวด้วยเตาเผาชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง

Charcoal Production from Coconut Shell 
using Self-Heating Kiln
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีน�าเสนอสมรรถนะของเตาเผาถ่านชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง โดยใช้กะลามะพร้าวเป็นวัสดุ

ส�าหรับผลิตถ่าน เตาเผาถ่านมีความสูงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 91 และ 60 เซนติเมตร ตามล�าดับ เตาเผาถ่าน

สามารถบรรจชุวีมวลได้ 25 กโิลกรมั สมรรถนะของเตาเผาถ่านแสดงในรปูของการกระจายอณุหภมูภิายในเตา ระยะเวลา 

ในการผลิตถ่าน ผลผลิตเชิงมวล (Mass Yield) ค่าความร้อนของถ่านกะลา และผลผลิตเชิงพลังงาน (Energy Yield)  

จากการทดสอบสมรรถนะของเตาเผาถ่านพบว่า ภายในเตามี 3 กระบวนการที่ส�าคัญเกิดขึ้นโดยแบ่งตาม การกระจายตัว 

ของอุณหภูมิดังนี้ 1) การไล่ความชื้นจากชีวมวลเกิดระหว่างอุณหภูมิ 40 – 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

2) การไพโรไลซิสเกิดท่ีช่วงอุณหภูมิ 100 - 543 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และ 3) การเย็นตัว (Cooling) 

คือ ตั้งแต่ 543 องศาเซลเซียส ลดลงมาจนถึงอุณหภูมิห้อง โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการผลิตถ่าน 

โดยรวมเท่ากับ 4 ชั่วโมง 20 นาที ผลผลิตเชิงมวล (Mass Yield) และผลผลิตเชิงพลังงาน (Energy Yield) อยู่ที่ 

ร้อยละ 31.2 และ 55.25 ตามล�าดับ ถ่านกะลามะพร้าวมีค่าความร้อนเท่ากับ 32.48 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานชุมชนของไทย มผช.238/2547

ค�าส�าคัญ : กะลามะพร้าว, คาร์บอไนเซชัน, ถ่านกะลา, เตาเผาถ่านชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง 
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Abstract
 This research aims to study the self-heating charcoal kiln performance. The coconut shell 

was used as a material for producing charcoal. The charcoal kiln has a height and diameter of 91 and 

60 centimeters, respectively. It has a 25 kilogram capacity. The performance of the charcoal kiln is 

expressed in terms of the temperature distribution inside the kiln, time of production, mass yield, 

heating value and energy yield. From the experiment of the charcoal kiln, it was found three important 

processes that occur, divided according to the temperature distribution as follows: 1) Dehumidification 

from biomass takes place between 40 – 100 degrees celsius takes about 20 minutes, 2) Pyrolysis 

occurs at 100 – 543 degrees celsius, takes about 1 hour, and 3) Cooling is from 543 degrees celsius 

reduced to room temperature. It takes about 3 hours. The total production time for charcoal is 4 

hours 20 minutes. Mass yield and energy yield were 31.2 percent and 55.25 percent, respectively. 

Coconut shell charcoal has a heating value of 32.48 MJ/kg, which is in accordance with TIS 238/2547.

Keywords: Coconut Shell, Carbonization, Coconut shell coal, Self-heating charcoal kiln

1. บทน�า
 มะพร้าว (Coconut) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 

Cocoas Nucifera Linn. เป็นพืชที่มีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรู้จัก

ใช้เนื้อมะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน 

ในชีวิตประจ�าวัน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550) 

 กะลามะพร้าวเป็นชิ้นส่วนที่ เหลือจากการ 

ท�าประโยชน์ และถูกท้ิงกองเหมือนเศษขยะ จะมีอยู่บ้าง  

ทีช่าวบ้านไดใ้ห้ความสนใจน�ากะลามะพร้าวไปเป็นเชือ้เพลิง 

เพื่อการหุงต้มภายในครัวเรือน (สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช, 

2551) โดยกะลามะพร้าวเป็นส่วนประกอบหน่ึงของ 

มะพร้าว ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนสูง และมีสารอนินทรีย์ต�่า  

กะลามะพร ้าวสามารถใช ้ผลิตเป ็นถ ่านกัมมันต ์ ท่ีม ี

คุณภาพสูงได้จากกระบวนการ คาร์บอไนเซช่ัน ซ่ึงเป็น 

การให้ความร้อนที่สภาวะ ไร้อากาศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของ 

คาร์บอนในชีวมวล โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ

จะอยู ่ในรูปของเหลว ของแข็ง (ถ่านชาร์) และแก๊ส  

(เฉลิม เรืองวิริยะชัย, 2547) 

 กระบวนการคาร์บอไนเซช่ันสามารถแบ่งเป็น 

กระบวนการย่อยได้ดังนี้ 1. Heating Zone เป็นช่วงแรก

ทีเ่กดิกระบวนการให้ความร้อน ซึง่ภายในเตาจะมอีณุหภูมิ

เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมเมื่อเริ่ม จุดเตา จนถึง 

ช่วงที่มีอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส เพื่อไล ่

ความชื้นภายในชีวมวลให้คายออกอยู ่ในรูปของไอน�้า  

โดยความชื้นก็จะค่อย ๆ  ลดลงในชีวมวล จนกระทั่งหมดไป 

2. Pyrolysis Zone เป็นช่วงที่เกิดการสลายตัวของ

ชีวมวลก่อให้เกิดแก๊สจากสารระเหย เช่น กรดอะซิติก  

เมทิลแอลกอฮอล ์  และน�้ า มันดิน ของแข็งที่ เหลือ 

หลังกระบวนการนี้จะเรียกว่า “ถ่านชาร์” ระหว่าง

กระบวนการคาย ความร้อน จะมคีวนั เปลวไฟลกุสส้ีม และ 

การระเหยของไอน�้าเกิดขึ้น โดยอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน

สูงถึงประมาณ 500 องศาเซลเซียส 3. Cooling Zone 

เป็นช่วงสุดท้ายของการคาร์บอไนเซชั่นเป็นกระบวนการ

ลดความร้อนของเตา อุณภูมิภายในเตาจากอุณหภูมิ 

สูงสุดกระบวนการไพโรไลซิสจะค่อย ๆ ลดลง จนถึง 
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อุณภูมิบรรยากาศ และจึงน�าถ ่านที่ ได ้ออกจากเตา 

(Basu, 2013)

 ในงานวจิยันีค้ณะวจิยัได้ศกึษาผลติถ่านโดยใช้ การ

คาร์บอไนเซชัน่ ระหว่างอณุหภมู ิ500 - 600 องศาเซลเซยีส 

โดยใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง เพื่อผลิตถ่านและน�้าส้ม

ควันไม้ รวมถึงศึกษาสมดุลมวลที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี

ผลของพฤติกรรมการทาง ความร้อนภายในเตา ได้แก่ 

ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิเทียบกับเวลา ปริมาณถ่าน

ที่ผลิตได้ สมรรถนะของเตาเผาถ่านชนิดให้ความร้อน

ด้วยตนเองยังถูกศึกษา อีกด้วย 

2. หลักการท�างานของเตาเผาชนิดให้ความร้อน
 ด้วยตนเอง 
 รูปที่  1 แสดงหลักการท�างานของเตาเผา

ชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง เริ่มจากจุดท่ี 1 เช้ือเพลิง

จะถูกจุดบริเวณหน้าเตาโดยความร้อนในรูปของไอเสีย

จะค่อยๆเข้าไปในเตาเพื่อกระจายความร้อนจากการ

แผ่รังสีให้แก่กะลามะพร้าวภายในเตาก่อนท่ีจะออก

ตามปล่องจุดที่ 3 ภายในเตาจะใส่ชีวมวล (กะลามะพร้าว) 

บริเวณจุดที่ 2 เพื่อแปลงเป็นถ่านในตอนท้าย เม่ือเตาร้อน

ได้ทีแ่ล้วจะเริม่มแีก๊สและสารระเหยออกมาบรเิวณด้านบน

ที่ 6 โดยแก๊สที่เกิดข้ึนบางส่วนจะไหลเข้าหมายเลข 4 

เพื่อควบแน่นน�้าส้มควันไม้ที่หมายเลข 5 และออกที่ 

จุดที่ 7 เพื่อเข้ามาให้ความร้อนภายในเตาอีกครั้งหน่ึง

3. อุปกรณการทดลอง
 อุปกรณ์ในการทดลอง ได้แก่ เตาเผาโลหะ 

ฟืนไม้ กะลามะพร้าว เทอร์โมคัปเปิล อุปกรณ์อ่านค่า

อุณหภูมิ (Arduino) และ โน๊ตบุ๊ค

รูปที่ 1 การท�างานของเตารูปที่ 1 

รูปที่ 2 กะลามะพร้าว
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 จากตารางที ่1 แสดงค่าความชืน้ สารระเหย ขีเ้ถ้า 

คาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนของกะลามะพร้าวและ

ถ่านกะลาที่ได้จากเครื่อง Bomb calorimeter

รูปที่ 3 ต�าแหน่งในการวัดอุณหภูมิ

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทั่ วไปของกะลามะพร ้าวและ 

  ถ่านกะลา

Properties 
(% by weight) 

Moisture 
content  
Volatile matter   
Ash      
Fixed Carbon        
Heating Value  
(MJ/kg)

2.81
80.97
0.46
12.37
18.34

0.89
31.72
3.40
61.74
32.48

Coconut
Shell

Coconut shell 
Charcoal

รูปที่ 4 กระบวนการผลิตถ่าน

 จากรูปที่ 4 แสดงกระบวนการผลิตถ่านโดยเริ่ม 

จากน�าชีวมวลมาชั่งน�้าหนักหลังจากนั้นน�ากะลามะพร้าว  

ที่จะเผาจัดเรียง โดยมีกะลาผ่าซีกกับเศษกะลา จะจัด

เรียงในเตาเผา 4 ช้ัน ใส่กะลาผ่าซีกก่อนช้ันล่างจากน้ัน 

สลบัใส่เศษกะลา โดยมปีรมิาณดงันี ้กะลาผ่าซกี 3 กโิลกรมั 

ตามด้วยเศษกะลา 9.5 กโิลกรมัแล้ว ท�าแบบเดมิซ�า้อกีครัง้ 

ตามล�าดบั ดงัรปูที ่5 ตดิตัง้อปุกรณ์ Arduino วดัค่าอณุภมูิ

ตั้งแต่เริ่มจุดเตา จากนั้นใส่ไม้ฟืนที่หน้าเตา สังเกตทิศทาง 

ของเปลวไฟจะเข้าเตาเผา เพราะภายนอกเตามีความดันมาก 

จะไหลไปยังความดันน้อยในเตา เติมไม้ฟืนจนถึงอุณหภูมิ 

ที่จุด 1 ประมาณ 300 องศาเซลเซียส จึงหยุดเติมฟืน 

4. วิธีการทดลอง
 ติดตั้งเทอร์โมคัปเปิล 4 จุด จุดที่ 1 อยู ่ที ่

ด้านล่างสุดของเตา จุดที่ 2 อยู่บริเวณกลางเตา จุดที่ 3  

อยู ่บริเวณด้านบนของเตา และจุดที่ 4 ติดอยู ่บริเวณ 

ท่อปล่อยน�้าส้มควันไม้ 
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หน้าเตา ปล่อยให้เตาเย็นตัวลงตามธรรมชาติจึงเก็บ

ถ่านกะลา ได้น�าถ่านชาร์ทีไ่ด้มาชัง่น�า้หนกัหลงัจากการเผา 

 จากรูปที่ 7 คือ ถ่านกะลามะพร้าวที่ได้หลังจาก

ผ่านกระบวนการผลิตถ่าน

 สมการที่ (1)-(3) คือ สมการท่ีใช้หาค่าผลผลิต 

เชิงมวล (Mass Yield) โดยจะใช้อัตราส่วนระหว่างมวล

ของถ่านชาร์และมวลของชีวมวลเพื่อหาร้อยละผลผลิต

เชิงมวล ค่า Energy Density คือ ค่าความร้อนของถ่าน

เทียบกับค่าความร้อนของชีวมวลและผลผลิต เชิงพลังงาน 

(Energy Yield) สามารถหาได้จากผลคูณของค่าผลผลิต

เชิงมวลและค่า Energy Density ซึ่งแสดงถึงสมรรถนะ

ของเตาเผาถ่าน (Bridgeman et al., 2008)

รูปท่ี 5 การใส่กะลา

 จากรูปที่ 5 คือ วิธีการเรียงถ่านลงไปยังเตาเผา

เพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง และด้านล่างของเตา

มตีะแกรงบรเิวณช่องเชือ้เพลิงจงึใส่กะลาผ่าซกี เพือ่หลีกเลีย่ง

การอุดตันของเศษกะลา และรูปท่ี 6 น�ากะลามะพร้าว

ไปใส่ในเตาเผาเพื่อเตรียมพร้อมในการท�ากระบวนการ

ถัดไป

รูปที่ 6 การใส่กะลาในเตาเผา

รูปที่ 7 ถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากการทดลอง

รูปที่ 8 น�้าส้มควันไม้ที่ได้จากการทดลอง
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 จากรูปที่ 8 คือ น�้าส้มควันไม้ที่ได้หลังจาก

ผ่านกระบวนการผลิตถ่าน ซ่ึงถูกควบแน่นและหล่อเย็น

จนกลายเป็นของเหลว

 5.1  การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตา 

   จากกราฟการกระจายอุณหภูมิดังรูป

ที่ 10 แสดงอุณหภูมิทั้งหมด 4 จุดเทียบกับเวลา ที่จุด 

T1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 25 นาทีถึงอุณหภูมิสูงสุดคือ 315.2 

องศาเซลเซียส, จุด T2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 25 นาทีถึง

อุณหภูมิสูงสุดคือ 497.3 องศาเซลเซียส, จุด T3 ใช้เวลา 

1 ชั่วโมง 20 นาทีถึงอุณหภูมิสูงสุดคือ 543 องศาเซลเซียส, 

จุด T4 ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 15 นาทีถึงอุณหภูมิสูงสุดคือ 

252.4 องศาเซลเซียส ช่วง A หมายถึงการไล่ความช้ืน

จากชีวมวลโดยช่วงนี้จะเริ่มมีสารระเหยออกมาเป็นแก๊ส

เกิดระหว่างอุณหภูมิ 40 – 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา

ประมาณ 20 นาที, B ช่วงการไพโรไลซิสเกิดที่ช ่วง

อุณหภูมิ 100 - 543 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 

1 ชั่วโมง และ C ช่วงการเย็นตัว (Cooling) คือ ตั้งแต่ 

543 องศาเซลเซียส ลดลงมาจนถึงอุณหภูมิห้อง โดยใช้

เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

รูปที่ 9 แก๊สท่ีออกมาปล่องไฟ

 จากรูปที่ 9 จะเห็นได้ว่ามีแก๊สออกมาบริเวณ 

ปล่องไฟซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไล่ความชื้นและไพโรไลซิส

5. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
 ผลการทดลองผลิตถ่านจากกะลามะพร้าว

ด้วยเตาเผาถ่านชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง สามารถ

แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ปริมาณถ่านท่ีผลิตได้ 

รวมถึงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ดังน้ี

รูปท่ี 10 การกระจายอุณหภูมิ

รูปที่ 11 มวลเข้าและออกจากเตาเผา

 5.2  สมดุลมวล 

   มวลที่เข ้า คือ เชื้อเพลิงและชีวมวลที่

ป้อนเข้าไปในกระบวนการโดยในที่นี้คือกะลามะพร้าว 

มวลที่ออกจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ของแข็ง ของเหลว และ

แก๊ส ได้แก่ มวลของถ่านชาร์ มวลในรูปแบบของเหลว

จะได้น�้าส้มควันไม้ และมวลในรูปแก๊สแบบของควันที่

ไม่สามารถควบแน่นได้ 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงชีวมวลท่ีป้อนเข้าไปในเตา 

ได้แก่ 1) ชีวมวลซึ่งเป็นกะลามะพร้าว คิดเป็นร้อยละ  

36.71 2) เชื้อเพลิงใช้เป็นไม้ คิดเป็นร้อยละ 63.29 และ

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบั ได้แก่ 1) ถ่านชาร์ คดิเป็นร้อยละ 19.75,  

2) น�้าส้มควันไม้ คิดเป็นร้อยละ 2.02 และ 3) แก๊ส คิดเป็น

ร้อยละ 78.23 เมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วก็จะสามารถ

น�าไปค�านวณเพื่อหาจุดตรงกลางเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ 

มากขึ้นและชีวมวลรวมถึงเชื้อเพลิงท่ีใช้น้อยลงได้

ตารางท่ี 2 มวลเข้าและออกจากเตาเผาถ่าน

Input

Output

Mass
Yield
(%)

Mass Yield
(%)

Energy
Density

Energy Yield 
(%)

Energy
Yield
(%)

Heating Value 
(MJ/kg)

Heating
Value

(MJ/kg)

MC
(%)

Weight (kg)

Weight (kg)

%

%

1. Fuel

2. Biomass

Total input

1. Char

2. Wood vinegar

3. Gas

Total output

 31.2 1.77 55.25 32.48 0.89

 27.4 31.83 47.51

14.5

25

39.5

7.8

0.8

30.9

39.5

36.71

63.29

100

19.75

2.02

78.23

100

 5.3 สมรรถนะของเตา จากตารางที่ 3 Mass 

yield ร้อยละ 31.2 หมายถึง ปริมาณถ่านที่ผลิตได้มี 

ปริมาณเพียง 1/3 ของชีวมวลเริ่มต้น โดยมาตรฐาน 

ชุมชน มผช.238/2547 คือ Heating Value ค่าความร้อน

ไม่น้อยกว่า 5,000 แคลอรีต่อกรัมหรือ 20.934 เมกะจูล

ต่อกิโลกรัม ความชื้นไม่เกินร้อยละ 8 โดยน�้าหนัก ในการ 

ทดลองได้ 32.48 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับ

ข้อมูลจากงานวิจัยอ้างอิง มีค่าความร้อน 32.4896 เมกกะจูล 

ต่อกิโลกรัม จากงานวิจัยส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  

(กรมป่าไม้, 2550) ค่า Heating Value กับความชื้น 

จงึเหมาะสม และ Energy Yield ประสิทธภิาพในการแปลง

เป็นพลังงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความร้อนของชีวมวลและ 

ค่าความร้อนของถ่านที่ได้และค่า Mass Yield ที่กล่าวใน

ข้างต้น ซึ่งสามารถแปลงเป็นพลังงานได้ถึง ร้อยละ 55.25 

ซึง่จะวเิคราะห์ได้ว่าถ่านจากกะลามะพร้าวทีไ่ด้ทกุชิน้เผาไหม้ 

สมบูรณ์ทั้งหมด โดยมีลักษณะแตกหักได้ง่าย และมีสีด�า 

ตลอดทั้งชิ้น และ การทดลองนี้จะเห็นได้ชัดว่ากะลามะพร้าว

หรือชีวมวล ที่น�ามาแปรรูปเป็นถ่านนั้น ถูกให้ด้วยการ 

แผ่รังสี ความร้อนจนกะลามะพร้าวเป็นถ่านที่สมบูรณ์

ตารางท่ี 3 ค่า Mass Yield, Energy Density, Energy  

  Yield, ค่าความร้อน และร้อยละค่าความชื้น

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของผลการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง

 จากตารางที่  4 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการ 

ทดลองซ�้า ซึ่งท�าทั้งหมด 3 ครั้งโดยแสดงค่า Mass Yield, 

Energy Yield และ Heating Value
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6. สรุปผลการทดลอง
 จากการทดสอบสมรรถนะเตาเผาถ่านชนิด

ให้ความร้อนด้วยตัวเอง พบว่า ใช้เวลาในการผลิตถ่าน 

ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยที่ระยะเวลาในการเผาแบ่งได้  

3 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงไล่ความชื้น อุณหภูมิระหว่าง 40-100 

องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 นาที 2) ช่วงไพโรไลซิส อุณหภูมิ

ระหว่าง 100-543 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  

3) ช่วงเย็นตัวอุณหภูมิลดลงจาก 543 องศาเซียลเซส  

จนถึงอุณหภูมิห้อง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ผลผลิต

เชิงมวล (Mass Yield) อยู่ที่ร้อยละ 31.2 และผลผลิต 

เชิงพลังงาน (Energy Yield) อยู่ท่ี ร้อยละ 55.25 

 ถ่านกะลามาพร้าวมีค่าความร้อนเท่ากับ 32.48  

เมกะจูลต่อกิโลกรัมซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานชุมชนของไทย มผช.238/2547 ท้ังน้ีผลิตภัณฑ์

ที่ได้ก็มีหลายปัจจัยที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง เช่น อากาศ 

ที่เข้าไปช่วยในการเผาไหม้ ความชื้นของกะลามะพร้าว 

ระยะเวลาในการคาร์บอไนเซชัน รูปแบบการจัดวางตัว

ของกะลา รวมทัง้ปรมิาณเช้ือเพลงิทีใ่ช้ ซึง่มผีลกบัอณุหภมู ิ

ภายในเตา เตาเผาชนิดให้ความร้อนด้วยตนเองนั้น 

เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาดินจะใช้เชื้อเพลิงในการ 

ให ้ความร ้อนน้อยกว ่าเพราะสามารถให้ความร ้อน 

ด้วยตนเองได้จากการหมุนวนของสาระเหยที่เกิดจาก 

ชีวมวลในเตา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและประสิทธิภาพ

ในการผลิตถ่านดีกว่า และมีผลพลอยได้คือน�้าส้มควันไม้

และแก๊สร้อน
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 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
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การพัฒนาแผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน

Development of a Digital Toponyms Map
following the Khun Chang Khun Phaen literature
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บทคัดย่อ
 งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนที่ดิจิทัลตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ใช้วิธีการวิจัยตามตัวแบบ ADDIE 

แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน โดยในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนาได้แก่ ซอฟต์แวร์ประเภทกลุ่มมัลติมีเดีย และ 

เผยแพร่บนงานไว้ใน youtube.com ส่วนข้ันตอนการประเมินผลศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน และบุคคลทั่วไป 

30 คนกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของการออกแบบ แบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจ แผนท่ีดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า ได้แผนท่ีถนนในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลผ่าน 

QR code เกี่ยวกับชื่อถนนตามตัวละครในวรรณกรรมขุนข้างขุนแผน จ�านวน 10 สาย ได้แก่ ถนนขุนแผน ถนนขุนช้าง  

ถนนนางพิม ถนนพลายชุมพล ถนนหลวงทรงพล ถนนพระพันวษา ถนนขุนไกร ถนนหม่ืนหาญ ถนนเณรแก้ว และ  

ถนนอาชาสีหมอก ทั้งน้ีสามารถเรียนรู้ข้อมูลตัวละครน้ัน และผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านเนื้อหา  

มค่ีาเฉลีย่ ( ) เท่ากบั 4.80 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.23 มคีณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก ส่วนด้านน�าเสนอ 

มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.47 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนคะแนน 

ความพงึพอใจจากผูใ้ช้ทัว่ไปพบว่า ด้านเนือ้หามค่ีาเฉลีย่ ( ) เท่ากบั 4.59 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.52 

มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านการน�าเสนอมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.54 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.59 มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ค�าส�าคัญ: ภูมินาม, ชื่อถนน, สุพรรณบุรี, ขุนช้างขุนแผน
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Abstract
 This work aims to develop a digital map following the footsteps of Khun Chang Khun Phaen 

literature. The ADDIE model was divided into 5 steps. This work looked at three experts and 30 

individuals with the tools used to collect the data. Design suitability assessment form Satisfaction 

Survey Questionnaire Digital map Analyze data with mean and standard deviation.

 The results of the study showed that Get a road map in the city of Suphanburi province That 

can access information in digital format via QR code about the name of the street according to the 

characters in the literature of Khun Khun Khun Phaen, the number of 10 roads, namely Khun Phaen 

Road, Khun Chang Road, Nang Phim Road, Plai Chumpon Road, Luang Song Phol Road, Phrapanwasa 

Road, Khun Road Krai, Muenhan Road, Nen Kaew Road and Acha Si Mok Road Which can learn the 

information of the character And the quality assessment results from experts found that In terms 

of content, the mean ( ) was 4.80 and the standard deviation (S.D.) was 0.23. The quality was very 

good. The mean ( ) of 4.47 and the standard deviation (S.D.) of 0.46 were in good quality. As for 

the satisfaction score of general users, it was found that in the content side, the mean ( ) was 4.59 

and the standard deviation (S.D.) was 0.52. Satisfaction was very good. The mean ( ) of 4.54 and the 

standard deviation (S.D.) of 0.59 were satisfied very well.

Keywords: Toponyms, Road of name, Suphanburi, Khun Chang Khun Phaen

1. บทน�า 
 “ขุนช้างขุนแผน” เป็นวรรณกรรมท่ีเผยแพร่

ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์หรือละครในหลายยุคหลายสมัย 

และหลายมมุมองหลากหลายการตคีวาม และการด�าเนนิเรือ่ง 

ของวรรณกรรมน้ีเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาในพื้นท่ีจังหวัด

สุพรรณบุรี จนท�าให้สังคมต่างรับรู้เรื่องราวของ ขุนช้าง  

ขนุแผน และนางวนัทอง และจากค�าขวญัจงัหวดัสพุรรณบรุี  

ในวรรค “วรรณกรรมขึ้นชื่อ” ซึ่งหนึ่งในนั้นหมายถึง

วรรณกรรมขุนข้างขุนแผน รวมท้ังสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอ้างอิง

ในวรรณกรรมนี้มีจริงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น  

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดแค วัดเขาใหญ่ วัดเขาพระ  

บ้านท่าพี่เลี้ยง บ้านท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย เป็นต้น เช่นเดียวกับ 

ชือ่ตัวละครจากขนุช้างขนุแผนน�ามาตัง้เป็นชือ่ถนนในบรเิวณ

ตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ถนนเณรแก้ว ถนนนางพิม 

ถนนขุนช้าง เป็นต้น 

 ถึ งแม ้จั งหวัดสุพรรณบุรีจะน�าข ้อมูลจาก

วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนมาตั้งชื่อถนนหนทางแล้วนั้น 

แต่เนื่องจากเรื่องราวของวรรณกรรมนี้มีความซับซ้อน 

และมีตัวละคร ที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก อีกทั้งตัวละคร

บางตัวจะมีชื่อเรียกที่ต่างจากเดิม เช่น ตามยศต�าแหน่ง 

และตามวัย เป็นต้น จึงท�าให้ชื่อถนนในบริเวณตัวเมือง 

สพุรรณบรุถีกูละเลย ไม่ได้ถกูหยบิยกขึน้มาเป็นสือ่ทีส่ะท้อน 

หรือตอกย�้าความเป็นเมืองแห่งวรรณคดีที่ได้รับความนิยม

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
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 ภูมินามศึกษา (toponymy) คือ การศึกษา 

ชื่อของ สถานที่ การศึกษาภูมินามสามารถศึกษาได้จาก

ชื่อหลายประเภท เช่น ชื่อของหมู่บ้าน ชื่อเมือง ชื่อภูเขา  

ช่ือแม่น�้า ชื่อน�้าตก และชื่อถนน เป็นต้น (โอฬาร รัตนภักดี 

และ วมิลศริ ิกลิน่บบุผาว, 2552) งานนีจ้งึมุง่ศกึษาภมูนิาม 

ชื่อถนนในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงพบว่า เป็นการน�าภูมินาม 

ที่เป็นวรรณกรรมมาก�าหนดเป็นชื่อถนน งานนี้จึงมุ่งเน้น 

พัฒนาแผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอยวรรณกรรมขุนข้าง

ขุนแผน เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมความรู ้เก่ียวกับชื่อถนนนี ้

ว ่าเป ็นชื่อตัวละครใดและมีความเกี่ยวข ้องอย ่างไร 

ในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน

 ทั้งนี้ แผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอยวรรณกรรม 

ขุนข้างขุนแผนนอกจากจะเป็นสื่อความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม 

ขุนช้างขุนแผนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือท่ีท�าให้คนในชุมชน

ท้องถิ่นได้เข้าใจข้อมูลภูมินามของชื่อถนนนั้น ๆ ในพื้นที่

ท้องถิ่นของต้น และแผนที่ดิจิทัลนี้ยังเป็นเครื่องมือหนึ่ง 

ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได ้

อีกด้วย

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่ อพัฒนาแผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอย

วรรณกรรมขุนข้างขุนแผน

3. วิธีการศึกษา 
 งานน้ีศึกษาตามตัวแบบ ADDIE model  

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนขั้นนี้ 

 3.1  การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนนี ้

เป็น การก�าหนดเนือ้หา เริม่จากการก�าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะศกึษา 

ทั้งนี้งานนี้ก�าหนดพื้นที่ เริ่มจากวิทยาลัยสารพัดช ่าง

สุพรรณบุรี  ไปจนถึงหอนาฬิกาสุพรรณบุรี  บริเวณ 

แยกไฟแดงส�านักงานการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี (เก่า)  

ถึงไฟแดง ที่ลงจากสะพานอาชาสีหมอก ตามรูปที่ 1  

จะเห็นได้ว่า เป็นบริเวณส่ีเหล่ียม เม่ือก�าหนดพื้นที่แล้ว

จึงเก็บข้อมูลขื่อถนนต่าง ๆ บริเวณดังกล่าว พบชื่อถนน 

จ�านวน 51 สาย แต่มีเพียง 31 เส้นทางที่มีชื่อถนนสอดคล้อง

กับวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน ตามตารางที่ 1 

รูปท่ี 1 ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาชื่อถนน



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

ตารางท่ี 1 รายชื่อถนนตามขอบเขตท่ีก�าหนด

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




























ถนนนางสร้อยระย้า

ถนนนางศรีประจันต์

ถนนหลวงทรงพล

ถนนนางแก้วกิริยา

ถนนขุนราม

ถนนจมื่นศรี

ถนนนางศรีมาลา

ถนนพลายสังวาลย์

ถนนพลายชุมพล

ถนนพลายเพชร

ถนนพันค�า

ถนนพลายบัว

ถนนขุนแผน

ถนนกุมารทอง

ถนนขุนไกร

ถนนหม่ืนหาญ

ถนนพระพันวษา

ถนนพลายอนันต์

ถนนคลองหัวเวียง

ถนนนางเทพทอง

ถนนแสนค�าทอง

ถนนเณรแก้ว

ถนนพลายมณีนาถ

ถนนนางแว่นฟ้า

ถนนนางลาวทอง

ถนนพระท้ายน�้า

ที่ชื่อถนน ชื่อถนนสถานะ สถานะ

ถนนนางบัวคลี่

ถนนจมื่นไวย์

ถนนคลองชะล่า

ถนนประชาธิปไตย

ถนนพลายณรงค์

ถนนท่าสิบเบี้ย

ถนนมาลัยแมน

ถนนนางสร้อยแก้ว

ถนนป่าเลไลยก์

สะพานม้าสีหมอก

ถนนดอนจันทร์

ถนนไร่ฝ้าย

ถนนสมภารคง

ถนนหลวงหาญ

ถนนพลายงาม

ถนนดาบฟ้าฟน

ถนนนางแก่นจันทร์

ถนนหลวงต่างใจ

ถนนนางสร้อยทอง

ถนนนางบัวทอง

ถนนนางแก่นแก้ว

ถนนขุนศรี

ถนนนางพิม

 ถนนขุนศรีวิชัย

 ถนนขุนช้าง



























27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

หมายเหตุ  หมายถึง ชื่อถนนตรงกับตัวละครในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน

   หมายถึง ชื่อถนนไม่ตรงกับตัวละครในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน
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   จากนั้นคัดเลือกถนนที่มีความโดดเด่นของ 

ตัวละครและอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ได้ 10 สาย  

ได้แก่ ถนนขุนแผน ถนนขุนช้าง ถนนนางพิม ถนน 

พลายชุมพล ถนนหลวงทรงพล ถนนพระพันวษา  

ถนนขุนไกร ถนนหมื่นหาญ ถนนเณรแก้ว และถนน 

อาชาสหีมอก เมือ่ได้ชือ่ถนนแล้วจงึไปศกึษาข้อมลูเกีย่วกบั 

ตัวละครนั้น ๆ ว่าเป็นบุคคลใดในเรื่องขุนข้างขุนแผน  

จากเอกสารต่าง ๆ 

 3.2  การออกแบบ (Design) ขั้นตอนน้ีใช้ story 

board เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ เพื่อให้เห็น

ล�าดบัเรือ่งราว และเนือ้หาหลกัทีจ่ะน�ามาเชือ่มโยงกนั และ

น�า story board นี้ ให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน ความถูกต้อง 

ของเนื้อหาและแนวคิดในการน�าเสนอก่อน ท่ีจะน�าไปสู ่

การพัฒนาขั้นถัดไป ท้ังน้ีในส่วนของ story board  

แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แผนท่ีภูมินามท่ีแสดงภาพรวม

ของถนนในจังหวัดสุพรรณบุรี และมี QR code ที่สามารถ

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลได้ ดังรูปท่ี 2 2) ข้อมูล การน�าเสนอ

ข้อมูลของถนนแต่ละเส้นทางจ�านวน 10 สาย ดังรูปท่ี 3 

 3.3  การพัฒนา (Development) ขั้นตอนนี ้

พัฒนา 2 ส่วนได้แก่ 1) แผนที่ภูมินามดิจิทัลย้อนรอย

วรรณกรรม ขนุข้างขนุแผน 2) สือ่ดจิทิลัภมูนิาม ใช้ซอฟแวร์ 

ทางด้านมัลติมีเดียเป็นหลักเพื่อใช้จัดท�า

รูปที่ 2 ร่างแบบแผนท่ีภูมินาม

รูปที่ 3 ตัวอย่าง story board 

น�าเสนอข้อมูลภูมินามถนนพระพันวษา

รูปที่ 4 แผนที่ภูมินามย้อนรอยวรรณกรรมขุนข้างขุนแผน
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 ในส ่วนของแผนที่ภู มินามดิจิทัลตามรอย

วรรณคดีขุนช้างขุนแผนเป็นคลิปแอนิเมชันท่ีน�าเสนอ

เนื้อหาโดยย่อของตัวละครน้ัน ๆ แต่ลักษณะการน�าเสนอ

จะเริ่มจากต�าแหน่งถนนก่อนแล้วจึงจะน�าเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับตัวละครนั้น 

 3.4  การติดตั้ ง ส�าหรับขั้นตอนนี้ เป ็นการ 

น�าผลลัพธ์จากการพัฒนาขึ้นไปติดตั้งเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

แผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี้

เป็นแผนที่แบบโปสเตอร์ ที่สามารถเชื่อมโยงยังสื่อดิจิทัล

ภูมินามถนนตามรอยขุนช้างขุนแผนแล้ว จึงได้อัปโหลด

แผนที่ภูมินามดิจิทัลตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี้ 

เผยแพร่บนช่องทาง youtube 

 3.5  การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอน 

น�าผลการพัฒนาไปประเมินถึงประสิทธิภาพของแผนที่ 

ที่จัดท�าขึ้น โดยศึกษากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน 

และบุคคลทั่วไปจ�านวน 30 คน ใช้แผนที่ดิจิทัลและ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

4. ผลการศึกษา
 ผลการศึกษา พบว่า ได้แผนที่ถนนในตัวเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ 

ดิจิทัลผ่าน QR code เกี่ยวกับช่ือถนนตามตัวละคร 

ในวรรณกรรม ขุนข้างขุนแผน จ�านวน 10 สาย ได้แก่  

ถนนขุนแผน ถนนขุนช้าง ถนนนางพิม ถนนพลายชุมพล 

ถนนหลวงทรงพล ถนนพระพันวษา ถนนขุนไกร ถนน 

หมื่นหาญ ถนนเณรแก้ว และถนนอาชาสีหมอก ทั้งนี้

สามารถเรียนรู้ข้อมูลตัวละครนั้น

 ผลการประเมินคุณภาพสื่อแบ่งเป็น 2 ด้าน  

ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านน�าเสนอ ส่วน 2 ด้าน ได้แก่  

ผูเ้ชีย่วชาญและบคุคลทัว่ไป ดงัตารางที ่2 และ 3 ด้านล่างนี้ 

รูปที่ 5 แผนท่ีภูมินามดิจิทัล

ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน

รูปท่ี 6 ตัวอย่างแผนท่ีภูมินามดิจิทัล

ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน
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 ด ้านเนื้อหา ตามตารางที่  2 จะเห็นได้ว ่า  

ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลท่ัวไปต่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

สื่อด้านเนื้อหาในระดับมาก (ผู้เช่ียวชาญ ให้ความคิดเห็น  

 เท่ากับ 4.80 S.D. = 0.23 ส่วนบุคคลทั่วไปให้ความคิดเห็น  

 เท่ากับ 4.59 S.D. =  0.52) 

5. สรุปและอภิปรายผล
 งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนที่ดิจิทัล 

ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ผลการศึกษาพบว่า  

ได้แผนที่ถนนในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถ 

เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code เกี่ยวกับ 

ช่ือถนนตามตัวละครในวรรณกรรมขุนข ้างขุนแผน  

จ�านวน 10 ถนน และผลการประเมินคุณภาพจาก 

ผู้เชี่ยวชาญพบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.80 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.23 มคีณุภาพ

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านน�าเสนอมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 

4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพสื่อ 

  ด้านเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญและบุคคลท่ัวไป

ด้านเนื้อหา

ด้านการน�าเสนอ

1. ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ของเน้ือหา

2. ความชัดเจนในการอธิบาย 

 เน้ือหา

3. การเรียบเรียงเนื้อหากระชับ 

 และเข้าใจได้ง่าย

4. เน้ือหาสอดคล้องกับ

 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

5. เน้ือหามีสาระและประโยชน์  

 ท�าให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่าย

รวม

1. ภาพและเสยีงทีน่�าเสนอในสือ่ 

 มัลติมีเดียมีความชัดเจน  

 เข้าใจง่าย

2. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม

3. ความน่าสนใจและเทคนคิทีใ่ช้ 

 ในชิ้นงาน

4. การด�าเนนิเร่ืองอย่างต่อเน่ือง 

 เหมาะสมกับเวลา

5.  การจัดวางองค์ประกอบ

 เหมาะสม

รวม

5.00

4.33

4.67

5.00

5.00

4.80

4.33

4.33

4.33

4.33

5.00

4.47

4.85

4.60

4.40

4.70

4.40

4.59

4.45

4.60

4.65

4.40

4.60

4.54

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

0.23

0.58

0.58

0.58

0.58

0.00

0.46

0.37

0.50

0.60

0.47

0.68

0.52

0.76

0.60

0.49

0.60

0.50

0.59

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

 ด้านการน�าเสนอ ตามตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า 

ผู้เช่ียวชาญและบุคคลท่ัวไปต่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

สื่อด้านการน�าเสนอในระดับมาก (ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความ 

คิดเห็น  เท่ากับ 4.47 S.D. = 0.46 ส่วนบุคคลท่ัวไป  

ให้ความคิดเห็น  เท่ากับ 4.54 S.D. = 0.59) 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพส่ือ 

  ด้านการน�าเสนอโดยผูเ้ชีย่วชาญและบคุคลทัว่ไป
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มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนคะแนนความพึงพอใจจาก 

ผู้ใช้ทั่วไปพบว่า ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.59 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 มีความ

พงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก และด้านการน�าเสนอมค่ีาเฉลีย่  

( ) เท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.59 มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 จากผลการศึกษาเก่ียวกับภูมินามน้ีเป็นการ

ศึกษาภูมินามที่น�ามาตั้งชื่อเป็นถนน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ นัทกฤษ ยอดราช และ คณะ (2560)  

ที่พบว่า การศึกษาภูมินามมี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ ภูมินาม

ศาสตร์ภาษา ภูมินามศาสตร์พื้นฐาน และภูมินามศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรม โดยที่แนวคิดการท�าแผนที่ภูมินาม 

ดิจิทัลนี้เป็นรูปแบบการศึกษาภูมินามศาสตร์ประเภท 

ที่เน้นแนวทางวัฒนธรรม เน้นทางวรรณกรรมท้องถิ่น 

และคติชนวิทยาเป็นต้น

 จากผลการศึกษาเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ

ของเครื่องมือทั้งในด้านของเน้ือหาและด้านการน�าเสนอ

พบว่า ทั้งสองกลุ่มต่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี และ ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ (2558)  

ศึกษาการใช้วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนเพื่อส่งเสริม  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  

การใช้วรรณกรรมขนุช้างขนุแผนเพือ่ส่งเสรมิ การท่องเทีย่ว 

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีจะช่วยเพิ่มศักยภาพ

และคุณค ่าการท ่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในจังหวัด

สุพรรณบุรีได้ เพราะมีสถานที่จริงที่กล่าวถึงในวรรณกรรม

ขุนช้างขุนแผนที่ยังปรากฏอยู ่ในปัจจุบัน มีการสร้าง

คุ ้มขุนแผน บ้านขุนช้าง รูปจ�าลอง ภาพจิตรกรรม 

ในวรรณกรรม มีถนนสายส�าคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี  

ที่ตั้งชื่อตาม ตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องขุนช้างขุนแผน  

รวมทัง้นกัท่องเทีย่วมคีวามสนใจในด้านการน�าวรรณกรรม

ขุนช้าง ขุนแผนมาใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยในด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยสนใจให้มีการน�าวรรณกรรม ขุนช้างขุนแผน มาใช้

ในการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

จังหวัดสุพรรณบุรีสนใจให้มีการจัด จ�าหน่ายของที่ระลึก

ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม และสนใจให้มีการส่งเสริมและ

อนุรักษ์วรรณกรรมขุนช้างขุนแผน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนในด้านการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด 

โดยต้องการให้มี การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ 

เน้นความเช่ือมโยงในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน รวมทั้ง 

มกีารจดัโปรแกรมการท่องเทีย่วตามสถานทีท่ีเ่กีย่วข้องกบั

วรรณกรรม ขุนช้าง ขุนแผน 
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การศึกษาปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้น
และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในใบของกัญชา (Cannabis sativa L.)

Study Amount of Organic Fertilizer on Growth 
and Total Phenolic Content of Cannabis leaves 

(Cannabis sativa L.)
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บทคัดย่อ
 กญัชาเป็นพชืทีไ่ด้รบัการยอมรบัในการใช้ประโยชน์ทางการรกัษาในหลายประเทศรวมถงึประเทศไทย จากการ 

ที่กัญชานั้นมีสารส�าคัญในการรักษาโรค และหนึ่งในสารส�าคัญที่พบในกัญชาคือสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งถูกจัดให้อยู่ 

ในกลุม่ของสารต้านอนมุลูอสิระทีม่กัพบทัว่ไปในพชืสมนุไพรทีป่ระเทศไทยนยิมน�ามาใช้เพือ่ผลติเป็นอาหารและเครือ่งดืม่  

โดยสารประกอบฟีนอลิกดังกล่าวมีความผันแปรไปตามปริมาณธาตุอาหารที่พืชได้รับ การศึกษาครั้งนี้จึงท�าการศึกษา 

ถึงปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกัญชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

ปลูกกัญชาปลอดภัยและมีคุณภาพท่ีดี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; 

CRD) ท�าการเปรียบเทียบ 5 ปัจจัย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปริมาณ 16 กรัมไนโตรเจนต่อต้น (Control) และปุ๋ยอินทรีย์ที่ปริมาณ

ต่างกัน 8 16 24 และ 32 กรัมไนโตรเจนต่อต้น จ�านวน 10 ซ�้า ซ�้าละ 1 ต้น พบว่าการเจริญเติบโตทางล�าต้นของต้นกัญชา 

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการให้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ 32 กรัมไนโตรเจนต่อต้น มีค่าความสูง 

ความกว้าง และขนาดล�าต้นดีที่สุด คือ 56.18 51.78 และ 0.5 เซนติเมตร ตามล�าดับ ส�าหรับปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกรวมพบว่าปริมาณการให้ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีต่างกันมีผลท�าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ โดยปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ 16 กรัมไนโตรเจนต่อต้น ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุด คือ 344.13 

มิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อ 100 กรัมน�้าหนักสุด (mgGAE.100gEw) ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ

เลือกใช้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ต้นกัญชาท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ: กัญชา, ปุ๋ยอินทรีย์, การเจริญเติบโต, สารประกอบฟีนอลิกรวม, คลอโรฟิลล์
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Abstract
 Cannabis is accepted for medical use in several countries, including Thailand, because of its 

active ingredients. An important active ingredient is phenolic which is an antioxidant content. This 

phenolic is normally found in Thai herbs. The Thai herbs are popular to use for food and drink products 

in Thailand. Since the phenolic content is varied by plant nutrition, this experiment aims to study 

amount of organic fertilizer on growth and total phenolic content to be a guideline practice for safe 

and good quality cannabis leaves. It is designed in completely randomized design (CRD) by comparing 

5 treatments such as inorganic fertilizer (16 g.N./plant; Control) and 4 amounts of organic fertilizer 

(8, 16, 24 and 32 g.N./plant). Each treatment has 10 repetitions with 1 plant in each. The experiment 

showed that it had a statistically significant difference in cannabis growth. The cannabis was applied 

32 g. N. that had the highest height, width and stem width (56.18, 51.78, and 0.5 cm respectively). 

Moreover, various amounts of organic fertilizers affected total phenolic content in a statistically 

significant difference. Applying 16 g.N. had the most total phenolic content (344.14 mgGAE.100gFW-1 

). This result can use to be a guideline for choosing the appropriate organic fertilizer amount in order 

to practice for good quality cannabis yield. 

Keywords: Cannabis, Organic fertilizer, Growth, Total phenolic content, Chlorophyll

1. บทน�า
 กัญชาเป็นพืชหนึ่งที่ได้ยอมรับทางการรักษา 

ในต่างประเทศ และในประเทศไทยเองก็ได้ยอมรับถึง 

ประโยชน์ทางการรักษากระทั่งได้รับอนุญาตให้กัญชา  

ถกูจัดเป็นพชืสมนุไพรชนดิหนึง่มากกว่าถกูมองเป็น ยาเสพตดิ 

ให้โทษในกลุ่มของยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราช-

บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตร 26 (Narcotics 

Act, 1979 และ 2021) ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการครอบครอง

หรือจ�าหน่ายใด ๆ  กระท่ังได้รับ การยอมรับทางการรักษา 

โดยเฉพาะอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Copeland and 

Clement, 2014) รวมทั้งอาการอื่น ๆ ที่ ส�าคัญ เช่น อาการ

กลา้มเนือ้เสื่อม อาการลมบ้าหม ูอาการเครยีด และอาการ

ปวดหัวไมเกรน เป็นต้น (Corral, 2001) จึงเป็นเหตุผล 

ท�าให้กัญชาที่เคยถูกมอง เป็นสิ่งเสพติดกลับกลายเป็น 

พืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ ทางการรักษา

 สารส�าคัญที่มีประโยชน์ทางการรักษาในกัญชา

เป็นผลจากสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) ซึ่งเป็น

สารเฉพาะที่พบได้เพียงพืชในวงษ์ Cannabaceae ได้แก่  

เตราไฮโดรแคนนาบินอล (∆9-Tetrahydrocannabinol. 

∆9-THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol: CBD) และ

แคนนาบินอล (Cannabinol, CBN) (Khanta, 2006)  

ที่สามารถพบได้ทุกส่วนของต้นโดยเฉพาะบริเวณยอด 

ของช่อดอกเพศเมียหรือที่เรียกว่า ช่อดอก (Pistil late 

flower or Buds) (Trofin et al., 2012) ซึ่งนอกจาก

สารส�าคัญในกัญชาที่กล่าวไปข้างต้น ยังพบว่าพืชในวงษ์ 

Cannabaceae มีสารประกอบ ฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญเช่นกัน (Cantele et al., 2020) โดยสารประกอบ

ฟีนอลิกถูกจัดเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระที่มักพบ 

ทั่วไปในสมุนไพรไทย เช่น โหระพา แมงลัก ตะไคร้ 
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สะระแหน่ กะเพรา ขิง ตะไคร้ กระเจี๊ยบ และมะตูม  

เป็นต้น ที่ประเทศไทยนิยมน�ามาใช้ผลิตเป็นอาหาร และ

เครื่องดื่ม นอกจากนี้สารประกอบ ฟีนอลิกยังมีบทบาท 

ในการป้องกนัโรคทีเ่กดิจากปฏกิริยิาออกซเิดชนัในร่างกาย 

เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และ โรคมะเร็ง  

เป็นต้น (Halee and Ratanaphan, 2017) ซึง่สารประกอบ 

ฟีนอลิกที่มีอยู ่ในพืชวงษ์ Cannabaceae ของกัญชา  

ก็เป็นอีกสารหนึ่งที่ควรให้ความส�าคัญไม่น้อยกว่าสารกลุ่ม

แคนนาบินอยด์ ซึ่งปริมาณสารฟีนอลิกใน กัญชามีปัจจัย

ส�าคญัจากปรมิาณธาตอุาหารทีพ่ชืได้รบั ดงัเช่นในรายงาน

ของ Thaokaenchan et al. (2018) ที่ท�าการศึกษา 

ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ต่อ การเจริญเติบโตและปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของจิงจูฉ่าย ที่พบว่าชนิด

ของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณ ธาตุอาหารท่ีต่างกันมีผลต่อ

การเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกใน 

จิงจูฉ่ายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ปริมาณการให้ 

ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลท�าให้ปริมาณสารประกอบ  

ฟีนอลิกเช่นกัน ดังในรายงานของ Methawarakul et al.  

(2017) ที่ท�าการศึกษาอิทธิพลของการตัดแต่งก่ิงและ 

การให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 

ที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ พบว่าปริมาณธาตุอาหาร 

ที่กาแฟได้รับจากปุ๋ยที่มีปริมาณ ธาตุอาหารต่างกันมีผล 

ท�าให้มีผลต่อปริมาณผลผลิตท่ีได้รวมท้ังสารฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ

 การท�าเกษตรแบบอนิทรย์ีเป็นการท�าเกษตรทีม่ี 

การใช้ปุย๋อนิทรีย์และสารชวีภาพโดยไม่มกีารใช้สารเคมนีัน้ 

เป็นการป้องกันการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตร  

ที่อาจปนเปื้อนในผลผลิตอาจก่อปัญหาให้กับผู ้บริโภค  

ดงันัน้การวจิยัครัง้นีจ้งึท�าการศกึษาถงึปรมิาณของ ปุย๋อนิทรย์ี

ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก

ทั้งหมดในกัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์

กับกัญชาให้กับเกษตรกรผู้ปลูก และได้ผลผลิต กัญชา 

ที่ปลอดภัยต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
 2.1  ต้นพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง

   ต้นกญัชาในการทดลองเป็นต้นพนัธุก์ญัชา 

จากการเพาะเมล็ดพันธุ ์ RSU001 ที่ผลิตจากสถานี

วิจัยกัญชาทางการแพทย ์ของมหาวิทยาลัยรั ง สิต  

คณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิต ที่คลุมด้วย

ตาข ่ายพรางแสง 50%หลังจากเมล็ดงอกจากการ 

เพาะเมล็ด ท�าการอนุบาล ต้นกล้าให้มีอายุ 1 เดือน  

ก่อนย้ายลงปลูกในกระถางขนาด 20 นิ้ว โดยใช้วัสดุปลูก 

เป็นขุยมะพร้าวผสมขี้เถ้าแกลบในอัตราส่วน 2 : 1  

โดยปริมาตร มีการให้น�้าปริมาณ 500 มิลลิลิตรต่อวัน  

และมีการจัดการศัตรูพืชโดยการพ่นน�้าส้ม ควันไม้ทุก

สัปดาห์

 2.2  การวางแผนการทดลอง

   วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 

(Completely randomized design; CRD) ประกอบ

ไปด้วย 5 ส่ิงทดลอง ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 16 กรัมไนโตรเจน 

ต่อต้น (g. N.; Control) และปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการ 

หมักมูลไส้เดือนที่มี ปริมาณไนโตรเจนต่างกัน ได้แก่  

8 16 24 และ 32 กรัม ไนโตรเจนต่อต้น (g. N.;  

Tr1, Tr2, Tr3, Tr4 ตามล�าดับ) สิ่งทดลองละ 10 ซ�้า  

ซ�้าละ 1 ต้น และน�าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ความแตกต่าง

ทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s multiple range test

 2.3  การบันทึกข้อมูล

   ท�าการบันทึกข ้อมูลการเจริญเติบโต 

ทางล�าต้น ทุก สัปดาห์ ได้แก่ ความสูงต้น ความกว้าง 

ทรงพุ่ม และขนาดล�าต้น และเมื่อต้นกัญชามีอายุครบ  

2 เดือน จึงท�าการเก็บ ตัวอย่างใบกัญชาแบบสุ่ม เพื่อน�าไป

วิเคราะห์ปริมาณ คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์

รวม และ สารประกอบฟีนอลิกรวม

 2.4  การสกัดตัวอย่างพืช

   น�าตัวอย ่างพืชมาสกัดด ้วยเอทานอล 

ในอัตราส่วน 1:2 (w/v) เขย่าตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องและ
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เก็บไว้ในที่มืด เป็นเวลา 24 ชม. จากน้ันจึงน�าไปปันเหวี่ยง

ที่ความเร็ว 8,000 รอบ/วินาที จากน้ันจึงน�าส่วนใสไปท�า

การวิเคราะห์

 2.5  การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวม

  วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี 

และ คลอโรฟิลล์รวม ดัดแปลงตามวิธีการของ Rakesh 

et al. (2009) โดยน�าสารสกัดไปวัดค่าดูดกลืนแสง

ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 

470, 644 และ 649 นาโนเมตร น�าค่าท่ีได้ไปค�านวณหา

ปริมาณ คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวม 

ดังสมการ

Chlorophyll A = (13.36 x A
664

) - (5.19 x A
649

)

Chlorophyll B = (27.43 x A
649

) - (8.12 x A
664

)

Total Chlorophyll = Chlorophyll A + Chlorophyll B

A
649

 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดท่ี 649 นาโนเมตร

A
664

 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดท่ี 664 นาโนเมตร

 2.6  การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม

 วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

ดัดแปลง ตามวิธีการของ Gao et al. (2000) โดยน�า

ตัวอย่างพืช ที่ผ่านการสกัด 0.1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอด

ที่มีน�้ากลั่น 2 มิลลิลิตร และเติม Folin & Clocalteu’s 

phenol reagent 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้

ทีอ่ณุหภมูห้ิอง 3 นาท ีจากนัน้เตมิ 20 % โซเดยีมคาร์บอเนต 

1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 60 นาที

ในที่มืด น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร 

ด้วยเครื่อง spectrophotometer น�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบ

กับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (รูปท่ี 1) รายงานผล

เป็นสารประกอบฟีนอลิกรวม (มิลลิกรัมสมมูลของกรด

แกลลิก/มิลลิลิตร)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
 3.1  การวิเคราะห์ธาตุอาหารปุ๋ยอินทรีย์ก่อน

การทดลอง

   ปุย๋อนิทรย์ีทีใ่ช้ในการทดลอง พบว่ามปีรมิาณ

ของ ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 

(N) เท่ากับ 1.35 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

(P) เท่ากับ 1.705 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณโพแทสเซียม

ทั้งหมด (K) เท่ากับ 0.637 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์

จะเห็นได้ว่า หากต้องการให้ปริมาณไนโตรเจนแก่ต้นพืช 

ที่ 8 16 24 และ 32 กรัมไนโตรเจนต่อต้น (g.N/ต้น) 

จะต้องท�าการให้ปุย๋อนิทรย์ีแต่ละต้นทีป่รมิาณ 590 1,180 

1,771 และ 2,361 กรัมต่อต้น ตามล�าดับ

 3.2  ผลของปริมาณปุ ๋ ยอินทรีย ์ต ่ อการ

เจริญเติบโต ของต้นกัญชา

   จากการติดตามการเจริญเติบโตตาม

กรรมวิธีที่ได้ วางแผนพบว่า ความสูง ความกว้าง และ

ขนาดล�าต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (Table 1) โดยต้นกัญชาที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ที่ปริมาณ 

32 กรัม ไนโตรเจนต่อต้น มีค่าความสูงดีที่สุด คือ 56.18 

เซนติเมตร รองลงมาคือที่ได้รับปุ ๋ยอินทรีย์ 24 กรัม 

ไนโตรเจนต่อต้น ต้นควบคุม (Control) และ 16 กรัม 

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
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ไนโตรเจน ตามล�าดับ ส�าหรับความกว้างทรงพุ ่มและ 

ขนาดล�าต้นที่ดีที่สุด คือท่ีให้ปุ๋ยอินทรีย์ 24 และ 32 กรัม

ไนโตรเจนต่อต้น โดยความกว้างทรงพุ่ม คือ 50.70 และ  

51.78 เซนติเมตร และขนาดล�าต้น 0.5 เซนติเมตร  

เท่ากัน ส�าหรับการให้ปุ๋ยอินทรีย์ 8 กรัมไนโตรเจนต่อต้น 

มีความสูง ความกว้างทรงพุ่ม และขนาดล�าต้นน้อยท่ีสุด 

คือ 34.68 34.33 และ 0.4 เซนติเมตร ซ่ึงความแตกต่าง  

ของการเจริญเติบโตนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปริมาณ  

ปุ ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูลไส้เดือนท่ีมากข้ึนท�าให้พืช 

ได้รับไนโตรเจนได้มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Lesing and Anugoolprasert (2016) ท่ีท�าการศึกษา  

ผลของชนิดและอัตราการให้ปุ ๋ยอินทรีย ์คุณภาพสูง 

เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ

ผลผลิตของคะน้า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ชนิดของ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1 

กรมพัฒนาที่ดิน และมูลไก่หมักคุณภาพสูง และอัตราการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3 ระดับ คือ 1, 2.5 และ 5 กรัม

ไนโตรเจนต่อดิน 5 กิโลกรัม ผลการทดลองพบว่าชนิดของ

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ท�าให้ต้นคะน้ามีปริมาณน�้าหนัก

สดและน�้าหนักแห้งไม่แตกต่างกัน แต่ปริมาณไนโตรเจน

ที่มีในปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นมีผลท�าให้การเจริญเติบโตของคะน้า 

มีเพิ่มขึ้น โดยมีค่าแปรผันตามระดับไนโตรเจนที่ให้เพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ

Table 1  Effect of organic fertilizer amount on height, bush width and stem width of cannabis leaves  

  (2 months growth).

Treatment Height (cm.) Bush width (cm.) Stem width (cm.)

Control

Tr1

Tr2

Tr3

Tr4

F-test

C.V. (%)

48.40 ± 4.41 ab1/

34.68 ± 7.89 c

37.48 ± 5.50 bc

49.00 ± 7.37 ab

56.18 ± 14.34 a

*

19.67

51.50 ± 3.09 a

34.33 ± 7.22 b

30.68 ± 6.43 b

50.70 ± 4.34 a

51.78 ± 6.75 a

*

31.78

0.58 ± 0.05 a

0.45 ± 0.06 b

0.45 ± 0.06 b

0.55 ± 0.06 a

0.55 ± 0.06 a

*

11.92

Remark. Tr1 = 8 g.N./plant, Tr2 = 16 g.N./plant., Tr3 = 24 g.N./plant, and Tr4 = 32 g.N./plant.

 Means within the same column followed by the same letters indicate no significant difference  

 among treatment using by DMRT.

 * = Significant difference at 0.05 probability levels, ns = not significant.
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 3.3  ผลของปริมาณปุ ๋ยอินทรีย์ต่อปริมาณ 

คลอโรฟิลล์ ในใบกัญชา

   จากการที่ต้นกัญชาได้รับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์

ท่ีมปีรมิาณไนโตรเจนต่างกนัจนมีผลท�าให้เกดิการเจรญิเตบิโต

ของต้นกัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติ แต่กลับ

ไม่พบว่ามีผลต่อความแตกต่างกันอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ

กับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบกัญชา (ตารางท่ี 2) ซ่ึงอาจ

เป็นผลจากระยะการเจริญเติบโตของ ต้นกัญชาในช่วง 

เก็บตัวอย่างใบมาท�าการวิเคราะห์เป็น ระยะการเจริญเติบโต

ทางล�าต้นในช่วงแรกก่อนระยะ การออกดอก ซ่ึงสอดคล้อง

กับรายงานของ Naenon et al. (2017) ท่ีท�าการศึกษา 

ถึงอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณคลอโรฟิลล์และผลผลิตของ หญ้ากินนมอมบาซา  

ที่พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ใน หญ้ากินน่ีจากการตัดใบ 

ในช่วงแรก (ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6 จากการตัดทั้งหมด 12 ครั้ง) 

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติ

 3.4  ผลของปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อปริมาณ

สารประกอบ ฟีนอลิกรวมในใบกัญชา

   ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของ 

ใบกัญชาที่ได้รับ ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต่างกัน 4 ระดับ 

โดยมีค่าอยู่ ที่ 255.05 - 344.13 mgGAE.100gFW-1 

(Table 2) เมื่อต้นกัญชาได้รับปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต่างกัน 

พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยต้นกัญชาที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ 8 กรัมไนโตรเจน

ต่อต้น มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมต�่าสุด คือ 

255.05 mgGAE.100gFW-1 ในขณะที่ต้นกัญชาที่ได้รับ 

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณ 16 24 32 และ Control มีปริมาณ

Treatment
Chlorophyll a

(µg.gFW-1)

Chlorophyll b

(µg.gFW-1)

Chlorophyll c

(µg.gFW-1)

Total phenolic content

(mgGAE.100gFW-1)

Control

Tr1

Tr2

Tr3

Tr4

F-test

C.V. (%)

2.41 ± 0.79

1.63 ± 0.07

1.85 ± 0.35

1.75 ± 0.73

2.01 ± 0.29

ns

15.66

0.79 ± 0.31

0.52 ± 0.01

0.66 ± 0.16

0.63 ± 0.22

0.67 ± 0.10

ns

14.77

3.20 ± 1.10

2.14 ± 0.07

2.51 ± 0.50

2.37 ± 0.96

2.68 ± 0.38

ns

15.47

329.70 ± 0.02 a

255.05 ± 0.02 b

344.13 ± 0.02 a

321.41 ± 0.03 a

312.75 ± 0.03 a

*

9.98

Remark. Tr1 = 8 g.N./plant, Tr2 = 16 g.N./plant., Tr3 = 24 g.N./plant, and Tr4 = 32 g.N./plant.

 Means within the same column followed by the same letters indicate no significant difference  

 among treatment using by DMRT.

 * = Significant difference at 0.05 probability levels, ns = not significant.

Table 2  Effect of organic fertilizer amount on chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and  

 total phenolic content of cannabis leaves (2 months growth).
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สารประกอบฟีนอลิกรวมที่สูงแต่พบความไม่แตกต่างกัน 

ทางสถติ ิโดยที ่16 กรมัไนโตรเจนต่อต้น มปีรมิาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกรวมสูงสุด คือ 344.13 mgGAE.100gFW-1  

รองลงมาเป็นต้นกัญชาท่ีได้รับปุ๋ยเคมี (Control) ท่ีมี

ปรมิาณ 16 กรัมไนโตรเจนต่อต้นและต้นทีไ่ด้รบัปุย๋อนิทรย์ี

ปริมาณ 24 และ 32 กรัมไนโตรเจนต่อต้น คือ 329.70  

321.41 และ 312.75 mgGAE.100gFW-1 ตามล�าดับ  

ซึ่งจากรายงานของ Thaokaenchan et al. (2018) 

ที่ท�าการศึกษาผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการ เจริญเติบโต 

และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของจิงจูฉ่าย  

พบว่าปุ๋ยมูลวัวที่มีปริมาณธาตุไนโตรเจนน้อยที่สุด เม่ือเทียบ

กับปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยมูลค้างคาว แต่กลับพบว่ามีปริมาณ

สารประกอบ ฟีนอลิกรวมท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากสารประกอบ

ฟีนอลิก ซึ่งเป็นกลุ่มเมแทบอไลต์ทุติยภูมิท่ีพืชสร้างขึ้น 

มีปริมาณแปรผันตรงข้ามกับปริมาณ ไนโตรเจนทั้งหมด 

ที่พืชได้รับ แต่จากงานทดลองครั้งน้ีกลับพบว่า ต้นกัญชา

ที่ได้รับ 16 กรัมไนโตรเจนต่อต้นท้ังจากปุ๋ยเคมี (Control) 

และปุ ๋ยอินทรีย์ มีค่าสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่า 

ต้นกัญชา ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ท่ีปริมาณ 8 กรัมไนโตรเจน

ต่อต้นและมากกว่า ต้นกัญชาท่ีได้รับปุ๋ยอินทรีย์ท่ีปริมาณ

ไนโตรเจน 24 และ 32 กรัมไนโตรเจนต่อต้น ซ่ึงอาจเป็น

ผลจากการที่ปริมาณไนโตรเจนท่ี 8 กรัมไนโตรเจนต่อต้น  

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นกัญชา ในขณะที่ปริมาณ 

16 กรัม ไนโตรเจนต่อต้นมีความเหมาะสมมากกว่า  

จึงเป็นผลท�าให้ได้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมที่ดี

ที่สุดจากงาน ทดลองครั้งน้ี

4. สรุป
 ต้นกัญชาที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ท่ีปริมาณ 32 กรัม

ไนโตรเจนต่อต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด ในขณะที่  

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดพบว่าต้นกัญชาท่ีได้รับ  

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปริมาณ 16 กรัมไนโตรเจนต่อต้นมีปริมาณ 

สารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก  

ค่าการเจริญเติบโต และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

จงึควรเลอืกให้ปุย๋อนิทรย์ีทีป่รมิาณ 16 กรมัไนโตเจนต่อต้น 

เนือ่งจากมค่ีาการเจรญิเตบิโตและให้ปรมิาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกรวมที่ดี
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บทคัดย่อ
 การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ใช้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้

ให้แก่ครอบครัว กระบวนการเลี้ยงไหมจะมีการโรยปูนขาวเพื่อลดความชื้นให้กับตัวหนอนไหม และหนอนไหม จะถ่าย 

มูลไหมที่ต้องก�าจัดออกในแต่ละระยะเป็นของเหลือท้ิงจ�านวนมากที่ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์ การศึกษาปริมาณสารส�าคัญ 

ของมูลหนอนไหมแต่ละช่วงวัย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely randomized design; CRD)  

ทั้งการเลี้ยงแบบโรยปูนขาวและไม่โรยปูนขาว ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ จ�านวน 5 ซ�้า คือ มูลหนอนไหมวัย 1 (3 วัน)  

มูลหนอนไหมวัย 2 (5 วัน) มูลหนอนไหมวัย 3 (8 วัน) มูลหนอนไหมวัย 4 (12 วัน) และมูลหนอนไหมวัย 5 (20 วัน)  

ท�าการทดลองเลี้ยงหนอนไหมพันธุ์พญารามเพื่อเก็บมูลหนอนไหม ณ โรงเล้ียงหนอนไหมของศูนย์หม่อนไหม

เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสรุนิทร์ ภายใต้สภาพโรงเลีย้งทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ 26.50 - 32.48 องศาเซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธ์

เฉลี่ย 85.32 % ผลการทดลองพบว่ามูลหนอนไหมช่วงวัย 3มีค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (EC
50
) และสารประกอบฟีนอลิกรวม 

สูงที่สุดทั้งแบบโรยปูนและไม่โรยปูน และ มูลหนอนไหมช่วงวัย 3 วัย 4 และวัย 5 มีปริมาณสารแทนนินสูงที่สุดทั้งแบบ
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โรยปูนและไม่โรยปูน ส่วนปริมาณสารฟลาโวนอยด์ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สามารถใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมูลหนอนไหมที่สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ค�าส�าคัญ: มูลหนอนไหม, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีนอลิกรวม, แทนนิน, ฟลาโวนอยด์ 

Abstract
 Mulberry cultivation and sericulture is a culture and wisdom which have been with Thai people 

for the long term. It is an occupation to earn income for families. The silkworm rearing process uses 

powders of lime to decrease humidity for the worms. Moreover, there is a lot of silkworm droppings 

during the rearing process which is the waste utilization. This studying of active compounds of silkworm 

droppings in different ages was designed in a completely randomized design (CRD) by using and 

without using powders of lime in the process. This included 5 treatments with 5 repetitions such as 

silkworm droppings 1st state (3 days), 2nd state (5 days), 3rd state (8 days), 4th state (12 days), and 5th 

state (20 days). The experiment worked on silkworm ‘Payaram’ to collect the silkworm droppings at 

the sericultural farm of Queen Sirikit sericulture center, Surin under the temperature 26.5-32.48 oC and 

85.32% relative humidity. The result shows that the silkworm droppings in the 3rd state had the highest 

antioxidant activity (EC
50
) and total phenolic compounds in both using and without using powders of 

lime. Furthermore, the silkworm droppings in the 3rd, 4th, and 5th state had the most amount of tannins 

in both using and without using powders of lime. However, there was not a statistical difference in 

the amount of flavonoids. These can use for a basic data to show the silkworm droppings efficiency, 

which can develop the utilization forwardly.

Keywords: silkworm droppings, antioxidant activity, total phenolic compounds, tannins, flavonoids

1. บทน�า
 การผลิตหม่อนไหมกระจายอยู่กว่า 60 ประเทศ 

ทั่วโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียคิดเป็นร้อยละ 90  

ซึ่งประเทศไทยเป็นหน่ึงในการผลิตหม่อนไหมระดับโลก 

มีการผลิตเส้นไหมเป็นอันดับ 4 รองลงจากประเทศจีน  

อินเดียและอุซเบกิสถาน กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ 

ต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก โดยประเทศไทยมีแรงงานไหม

ประมาณ 20,000 คน และส่วนใหญ่ผลิตไหมหัตถกรรม

ไม่ได้เลี้ยงไหมในรูปแบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันเกษตรกร 

ผู ้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  

เป็นผลจากการอพยพแรงงานภาคการเกษตรเข้าสู่ภาค 

อุตสาหกรรม เนื่องจากค่าแรงขั้นต�่าที่เพิ่มขึ้นและความ 

ไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ ท�าให้การน�าเข้าเส้นไหม 

ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมมีมูลค่าการน�าเข้าสูงขึ้นจากเดิม 

ที่เคยมีเพียงพอและเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ 

จากข้อมูลปี 2559 ดุลการค้าหม่อนไหม สินค้าต้นน�้า  

(รังไหมและเส้นไหม) สินค้ากลางน�้า (ผ้าไหม) และสินค้า
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ปลายน�้า (ผลิตภัณฑ์ไหม) ขาดดุลประมาณ 374 ล้านบาท 

(The Queen Sirikit Department of Sericulture, 

2017) จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ 

ให้ความส�าคัญต่ออาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จึงได้ 

จัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อ 

ผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและ ความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่

ผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูน

ทักษะให้ผู้สูงอายุ สร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ท�าให้

ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนา 

ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของประเทศให้คงอยู ่ต่อไป  

(Thai Post, 2018) 

 การท�าไหมเป็นวัฒนธรรมของบ้าน “เพี้ยราม” 

อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดตั้งหมู่บ้านเป็นการท�าไหม

แบบธรรมชาติ ปลูกหม่อนเพื่อใช้เลี้ยงไหม และเลี้ยงไหม 

พันธุ ์พื้นบ้านที่มีความแข็งแรงสูงถึงแม้ว่าจะให้ผลผลิตต�่า  

ท�าให ้กิจกรรมท�าไหมด�ารงคงอยู ่ตราบถึงป ัจจุบัน  

โดยกระบวนการเลี้ยงไหม หนอนไหมจะมีการถ่ายมูล

หนอนไหมที่เป็นของเหลือทิ้งที่ต้องก�าจัดออกในแต่ละ

ระยะ ซึ่งหนอนไหมก่อนเข้าสู่ระยะท�ารังจะแบ่งออกเป็น  

5 ระยะ หนอนไหมวยั 1 ใช้เวลา 3-4 วนัเพือ่เข้าสูห่นอนไหม 

วัย 2 และใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อเข้าสู่หนอนไหม 

วัย 3 ใช้เวลา 3-4 วัน เพื่อเข้าสู่หนอนไหมวัย 4 และ 

ใช้เวลา 5-6 วันเพื่อเข้าสู่หนอนไหมวัย 5 และใช้เวลา  

6-8 วนั เพือ่เข้าสูร่ะยะท�ารงั ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่ามลูหนอนไหม 

น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้ 

จากการเลีย้งหนอนไหมได้ด้วย ซึง่จากข้อมลูมลูหนอนไหม 

สามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางยาซึ่งมีรายงานใน 

ต�ารับยาในอดีต และมีประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ  

อาจยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของมูลหนอนไหม (Patil 

et al., 2013) ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้

องค์ความรู ้ฤทธิ์ทางชีวภาพของมูลหนอนไหมแต่ละ 

ช่วงวยั น�าไปสู่การถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในวสิาหกจิชมุชน  

หากเกษตรกรมีองค์ความรู ้ใหม่สามารถน�าไปต่อยอด 

ทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรายได้เพิ่ม น่าจะช่วยให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
 2.1  ชนิดหนอนไหมทดลอง

   ท� าการทดลองเลี้ ยงหนอนไหมพันธุ  ์

พญารามเพื่อเก็บมูลหนอนไหม ณ โรงเลี้ยงหนอนไหม

ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์  

ภายใต้สภาพโรงเล้ียงที่มีอุณหภูมิเฉล่ีย 26.50-32.48  

องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85.32 %

รูปที่ 1 มูลหนอนไหมพันธุ์พญารามที่ใช้ในการทดลอง

 2.2  การวางแผนการทดลอง

   วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบรูณ ์ 

(Completely randomized design; CRD) ทั้งการเลี้ยง 

แบบโรยปูนขาวและไม่โรยปูนขาว ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์  

จ�านวน 5 ซ�้า ได ้แก ่ มูลหนอนไหมวัย 1 (เก็บมูล 

หนอนไหมรวม เม่ือหนอนมีอายุครบก�าหนด 3 วัน 

นับตั้ งแต ่แรกฟ ักออกจากไข ่ )  มูลหนอนไหมวัย 2  

(เก็บมูลหนอนไหมรวม เม่ือหนอนมีอายุครบก�าหนด  

5 วันนับตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่) มูลหนอนไหมวัย 3  
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(เก็บมูลหนอนไหมรวม เมื่อหนอนมีอายุครบก�าหนด  

8 วันนับตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่) มูลหนอนไหมวัย 4  

(เกบ็มลูหนอนไหมรวม เมือ่หนอนมอีายคุรบก�าหนด 12 วนั 

นับตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่) และมูลหนอนไหมวัย 5  

(เกบ็มลูหนอนไหมรวม เมือ่หนอนมอีายคุรบก�าหนด 20 วนั 

นับตั้งแต่แรกฟักออกจากไข่) น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s multiple 

range test

 2.3  การบันทึกข้อมูล

   หลังจากเก็บมูลหนอนไหมแต่ละช่วงวัย

แล้วน�ามาตากและผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม น�าไปวิเคราะห์ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสาร

แทนนิน และฟลาโวนอยด์

   2.3.1  ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

    การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

ดัดแปลงตามวิธีการของ Predner et al. (2008) ท�าการ

สกัด มูลหนอนไหมด้วย ethanol ใช้สัดส่วนมูลหนอนไหม 

ต่อตัวท�าละลายในอัตราส่วน 1:10 ต้ังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

8,000 รอบ/วินาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์ฤทธ์ิ

ต ้านอนุมูลอิสระ โดยวัดค ่าดูดกลืนแสงด ้วยเคร่ือง  

spectrophotometer ที่มีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 

และน�าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟเพื่อหาค่า EC
50

   2.3.2 ปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวม

    การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก

ทั้งหมด ดัดแปลงตามวิธีของ Gao et al. (2000) โดย

ใช้สารสกัด 0.1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดที่มีน�้ากลั่น 

2 มิลลิลิตร และ เติม Folin & Ciocalteu’s Phenol 

Reagent 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 

3 นาที จากนั้นเติม 20 % โซเดียมคาร์บอเนต 1 มิลลิลิตร  

ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 60 นาทีในท่ีมืด  

น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตรด้วยเครื่อง 

spectrophotometer น�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ 

กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผลเป็นสารประกอบ

ฟีนอลิกทั้งหมด (มิลลิกรัมสมมูลของ กรดแกลลิก/กรัม)

รูปที่ 2 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

   2.3.3 ปริมาณสารแทนนิน

    การวิเคราะห์ท�าการวัดปริมาณ

สารแทนนิน ดัดแปลงตามวิธีการของ Hou et al. (2003) 

และ Ye et al. (1999) ด้วยเครื่อง spectrophotometer 

ท�าการสุ ่มตัวอย่างมูลหนอนไหมมาสกัดด้วยน�้ากลั่น  

ในอัตราส่วน 1:30 (w/v) เขย่าตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง  

จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบ/วินาที  

แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์ น�าสารสกัดส่วนใสปริมาตร  

1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติม 2N Folin-Ciocalteu 

reagent ปรมิาตร 1 มลิลลิติร และ 7.5% โซเดยีมคาร์บอเนต 

(Na
2
CO

3
) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้  

1 ชั่วโมง sonicate 10 นาที น�าไปวัดค่าดูดกลืนแสง 

ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่มีความยาวคลื่น  

750 นาโนเมตร น�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน

ของกรดแทนนิก รายงานผลเป็นปริมาณสารแทนนิน 

(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแทนนิก/กรัม)
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   2.3.4 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์

    การวิเคราะห์สารฟลาโวนอยด์ 

ดดัแปลงตามวธิกีารของ Ang et al. (2014) ในตวัอย่างโดย

เปรียบเทียบกับปริมาณสารละลายมาตรฐาน Quercetin 

ด้วย High-Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) ด้วย RP-C18 (ขนาด 25 เซนติเมตร x 4 มิลลิเมตร 

และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ไมโครมิลลิเมตร) ใช้ตัวท�า

ละลายคือ Acetonitrite (40%) และ 2% Acetric acid 

(60%) (pH 2.4) อัตราการไหล 1.3 มิลลิลิตรต่อนาที 

โดยสารจะถูกแยกที่ 273 นาโนเมตร โดยปริมาณสารฟ

ลาโวนอยด์ จะค�านวณโดยการเปรียบเทียบกับค่าการดูด

กลืนแสงของสารมาตรฐาน Quercetin

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
 จากศึกษาปริมาณสารส�าคัญของมูลหนอนไหม

แต่ละช่วงวยัทัง้การเล้ียงแบบโรยปนูขาวและไม่โรยปนูขาว 

พบว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมูลหนอนไหมทุกช่วงวัย 

ทั้งแบบ โรยปูนและไม่โรยปูน มีความแตกต่างอย่างมี 

นัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยแบบโรยปูน พบว่า 

มูลหนอนไหม ช่วงวัย 3 มีค่า EC
50 

สูงที่สุดเท่ากับ 35.24 

gL-1 รองลงมาได้แก่ มูลหนอนไหมช่วงวัย 4 วัย 5 และ 

รูปท่ี 3 กราฟมาตรฐานกรดแทนนิกท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ

รูปที่ 4 โครมาโตแกรมของสารเควอซิตินมาตรฐาน

ที่ความยาวคลื่น 273 นาโนเมตร อัตราการไหล 

(Flow rate) 1.3 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรสารสกัด

ที่ใช้ฉีดตัวอย่างที่ 20 ไมโครลิตร
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วัย 2 มีค่า EC
50 

เท่ากับ 54.19 62.82 และ 67.94 gL-1  

ตามล�าดับ และ มูลหนอนไหมช่วงวัย 1 มีค่า EC
50  

น้อยที่สุดเท่ากับ 72.16 gL-1 และแบบไม่โรยปูน พบว่า  

มูลหนอนไหมช่วงวัย 3 มีค่า EC
50 

สูงที่สุดเท่ากับ 27.84 gL-1  

รองลงมาได้แก่ มูลหนอนไหม ช่วงวัย 4 วัย 5 วัย 2  

และวัย 1 มีค่า EC
50 

เท่ากับ 46.31 51.42 56.94 และ 

60.46 gL-1 ตามล�าดับ (ตารางท่ี 1) 

 ปรมิาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของมูลหนอนไหม 

ทกุช่วงวยัทัง้แบบโรยปนูและไม่โรยปนู พบว่า มคีวามแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แบบ โรยปูน พบว่า 

มูลหนอนไหมช่วงวัย 3 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

สูงที่สุดเท่ากับ 119.25 mgGAE.100gDW-1 รองลงมา

ได้แก่ มูลหนอนไหมช่วงวัย 4 วัย 5 และวัย 2 มีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 93.41 65.94 และ 

54.61 mgGAE.100gDW-1 ตามล�าดับ และมูลหนอนไหม

ช่วงวัย 1 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมน้อยที่สุด

เท่ากับ 32.94 mgGAE.100gDW-1 แบบไม่โรยปูน พบว่า  

มลูหนอนไหมช่วงวยั 3 มปีรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวม

สูงที่สุดเท่ากับ 84.12 mgGAE.100gDW-1 รองลงมาได้แก่ 

มูลหนอนไหมช่วงวัย 4 วัย 5 และวัย 2 มีปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 64.31 51.97 และ 35.58 

mgGAE.100gDW-1 ตามล�าดบั และมลูหนอนไหมช่วงวยั 1 

มปีรมิาณสารประกอบฟีนอลกิรวมน้อยทีส่ดุเท่ากบั 12.94 

mgGAE.100gDW-1 (ตารางท่ี 1) 

 ปริมาณสารแทนนนิของมลูหนอนไหมทกุช่วงวยั  

ทั้งแบบโรยปูนและไม่โรยปูน พบว่า มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แบบโรยปูน  

พบว่า มูลหนอนไหมช่วงวัย 5 วัย 4 วัย 3 และวัย 2  

มีปริมาณสารแทนนินสูงที่สุดเท่ากับ 1.43 1.21 1.19 

และ 1.07 gTAE.100gDW-1 ตามล�าดับ และมูลหนอนไหม 

ช่วงวัย 1 มีปริมาณสารแทนนินน้อยที่สุดเท่ากับ 0.84 

gTAE.100gDW-1 แบบไม่โรยปูน พบว่า มูลหนอนไหม  

ช่วงวัย 5 วัย 4 และวัย 3 มีปริมาณสารแทนนินสูงที่สุด

เท่ากับ 0.97 0.75 และ 0.69 gTAE.100gDW-1 ตามล�าดับ 

และมูลหนอนไหมช่วงวัย 2 และวัย 1 มีปริมาณสารแทนนิน 

น้อยที่สุดเท่ากับ 0.54 และ 0.47 gTAE.100gDW-1  

ตามล�าดับ (ตารางที่ 2) 

 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของมูลหนอนไหม 

ช่วงวัย 1 และ 2 ทั้งแบบโรยปูนและไม่โรยปูน ไม่สามารถ

หาปริมาณสารฟลาโวนอยด์ได้ ส่วนปริมาณสารฟลาโวนอยด์

ของมูลหนอนไหมช่วงวัย 3 วัย 4 และวัย 5 พบว่า ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยแบบ โรยปูน 

พบว่า ปรมิาณสารฟลาโวนอยด์ของมลูหนอนไหมช่วงวยั 3  

วัย 5 และวัย 4 มีปริมาณสารฟลาโวนอยด์เท่ากับ 5.74 

4.42 และ 4.13 mgQUE.100gDW-1 ตามล�าดับ ส่วนแบบ 

ไม่โรยปนู พบว่า ปรมิาณสารฟลาโวนอยด์ของมลูหนอนไหม 

ช่วงวยั 3 วยั 5 และวยั 4 มปีรมิาณสารฟลาโวนอยด์เท่ากบั 

4.61 3.24 และ 3.07 mgQUE.100gDW-1 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 2) มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับงานทดลอง

ของ Butkhup (2013) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ

สารประกอบฟีโนลิกและฤทธิต้์านออกซเิดชนัของสารสกดั 

จากรังไหมไทย 23 พันธุ์ พบว่าสารสกัดเอทานอลจาก 

รังไหมพันธุ์ UB5 มีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน 

สูงที่สุด โดยมีค่า EC
50
 เท่ากับ 0.72 gL-1 ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระดีกว่ามูลหนอนไหม และสารสกัดเอทานอล

จากรังไหมพันธุ์ ปช.21 มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุด 

เท่ากับ 284.64 mg/100gDW
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ตารางท่ี 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของมูลหนอนไหมแต่ละช่วงวัย

ช่วงวัย

โรยปูน โรยปูนไม่โรยปูน ไม่โรยปูน

DPPH scavenging activity 

(EC
50
 gL-1)

Total Phenolic Compounds

(mg
GAE.

100g
DW

-1)

วัย 1

วัย 2

วัย 3

วัย 4

วัย 5

F-test

C.V. (%)

72.16 ± 1.89 c1/

67.94 ± 2.15 bc

35.24 ± 1.72 a

54.19 ± 2.79 b

62.82 ± 2.23 bc

**

6.72

60.46 ± 1.97 b

56.94 ± 2.12 b

27.84 ± 2.24 a

46.31 ± 2.18 b

51.42 ± 1.89 b

**

7.92

32.94 ± 1.94 e

54.61 ± 2.46 d

119.25 ± 1.95 a

93.41 ± 2.18 b

65.94 ± 2.49 c

**

6.64

12.94 ± 2.41 e

35.58 ± 2.36 d

84.12 ± 1.98 a

64.31 ± 2.49 b

51.97 ± 2.14 c

**

8.94

หมายเหตุ  1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี 

  นัยส�าคัญทางสถิติ

  จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

  ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสารแทนนินและฟลาโวนอยด์ของมูลหนอนไหมแต่ละช่วงวัย

ช่วงวัย

โรยปูน โรยปูนไม่โรยปูน ไม่โรยปูน

Tannin contents

(g
TAE.

100g
DW

-1)

Flavonoid contents

(mg
QUE.

100g
DW

-1)

วัย 1

วัย 2

วัย 3

วัย 4

วัย 5

F-test

C.V. (%)

0.84 ± 2.84 b1/

1.07 ± 2.94 ab

1.19 ± 1.87 ab

1.21 ± 2.97 a

1.43 ± 2.64 a

**

9.71

0.47 ± 2.47 b

0.54 ± 2.19 b

0.69 ± 1.98 ab

0.75 ± 2.26 ab

0.97 ± 2.13 a

**

7.46

N/A

N/A

5.74 ± 1.89

4.13 ± 1.92

4.42 ± 2.17

ns

3.86

N/A

N/A

4.61 ± 2.12

3.07 ± 1.84

3.24 ± 2.54

ns

4.61

หมายเหตุ  1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างม ี

  นัยส�าคัญทางสถิติ

  จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

  ns ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

  ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

  N/A ไม่มีข้อมูล

4. สรุป
 จากการศึกษาปริมาณสารส�าคัญของมูล 

หนอนไหม แต่ละช่วงวัย ทั้งการเลี้ยงแบบโรยปูนขาว 

และไม่โรย ปูนขาวพบว่ามูลหนอนไหมช่วงวัย 3 มีค่า 

ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ (EC
50
) และสารประกอบฟีนอลกิรวม

สูงที่สุดทั้งแบบโรยปูนและไม่โรยปูน และมูลหนอนไหม

ช่วงวัย 2 แบบโรยปูน ช่วงวัย 3 วัย 4 และวัย 5 ท้ังแบบ 

โรยปูนและไม ่โรยปูนมีปริมาณสารแทนนินสูงที่ สุด  

ส่วนปริมาณสารฟลาโวนอยด์ พบว่าไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมูลหนอนไหมที่สามารถ 

น�าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไปได้

5. กิตติกรรมประกาศ
 ความส� า เร็ จของงานวิ จั ยฉบับนี้  ผู ้ วิ จั ย 

ขอขอบพระคุณส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ 

มอบทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการ

ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนและ

สังคมอย่างยั่งยืน ปี 2563 เพื่อให้ใช้ด�าเนินการและท�าให้

การด�าเนินงานการวิจัยในครั้งนี้ ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ได ้ศึกษาการเตรียมฟิล ์มพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ เฮกซะฟลูออโรโพพลิลีน (PVDF-HFP) ที่ผสม 

สารเจือด้วยท่อคาร์บอนนาโนชนิดผนังหลายชั้น (MWCNT) ด้วยสัดส่วนที่ต่างกัน ขึ้นรูปฟิล์มด้วยวิธีการหล่อด้วย

สารละลาย เพื่อศึกษาผลของการเจือ MWCNT ต่อลักษณะทางกายภาพ สมบัติไดอิเล็กตริกและสมบัติทางกล จากการ

ศึกษาพบว่าการเจือ MWCNT ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมนั้นได้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ ฟิล์ม PVDF-HFP  

ที่ไม่มีสารเจือ โดยปริมาณที่เหมาะสมที่สุดที่ท�าให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงที่สุดในงานวิจัยครั้งน้ี คือฟิล์มคอมโพสิต  

0.04 wt% MWCNT/PVDF-HFP โดยได้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ 2,446 และ 500 เมกกะพาสคัล 

ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ: พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ เฮกซะฟลูออโรโพพลิลีน, ท่อคาร์บอนนาโนชนิดผนังหลายชั้น, สมบัติ 

ไดอิเล็กตริก
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Abstract
 This study investigates the preparation of poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-

HFP) film filled with different concentrations of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), fabricated 

by a solvent casting method. The effect of MWCNT on physical, dielectric and mechanical properties 

of PVDF-HFP composite films was investigated. It is found that the MWCNT/PVDF-HFP composite films 

exhibit high dielectric constant at optimum condition, comparable to the neat PVDF-HFP film. The 

maximum measured dielectric constant and Young’s modulus were found to be 2,446 and 500 MPa, 

respectively in 0.04 wt% MWCNT/PVDF-HFP composite film. These results indicated that the MWCNT/

PVDF-HFP composite films can be used in energy harvesting applications.

Keywords: Poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene), Multi-walled carbon nanotubes, 

Dielectric property

1. บทน�า
  การน�าพลังงานจากแหล่งก�าเนิดที่อยู่ล้อมรอบ 

(Ambient energy) มาแปลงเป ็นพลังงานไฟฟ้า 

(Electrical energy) และกกัเกบ็สะสมไว้เพือ่ป้อนอปุกรณ์

ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เรียกว่า การเก็บเก่ียว

พลังงาน (Energy harvesting) จัดเป็น อีกช่องทางหน่ึง 

ส�าหรับพลังงานทดแทนในอนาคต (Pei et al., 2021)  

ช่วงที่ผ่านมาจึงมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บเก่ียว

พลังงานเป็นจ�านวนมาก ท่ีน่าสนใจคือ การเก็บเก่ียว

พลังงานด้วยวัสดุไพอิโซอิเล็กตริก (Piezoelectric 

materials) ซึ่งเป็นวัสดุท่ีสามารถให้กระแสได้เม่ือได้รับ 

แรงกด บีบหรือดึง เน่ืองจากเกิด ความเค้นภายในวัสดุ 

ท� า ให ้ วั สดุ มี การกระจัดทาง ไฟฟ ้ า  ( E lec t r i ca l 

displacement) สามารถก ่อให ้ เ กิดประจุ ไฟฟ ้า  

โดยประจุไฟฟ้าบวก (Positive charge) จะอยู ่ที่ผิว 

ด้านหนึ่งและประจุลบ (Negative charge) จะอยู่ท่ีผิว 

อีกด้านหนึ่งของวัสดุ ปริมาณของการกระจัดทางไฟฟ้าน้ี  

จะแปรผันตามความเค้น เรียกว่า ปรากฏการณ์ไพอิโซ  

อิเล็กตริกแบบตรง (Direct piezoelectric effect)  

ทางกลับกันวัสดุที่สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

ในการยืดออกหรือหดเข้า เมื่อได้รับสนามไฟฟ้า เรียกว่า 

ปรากฏการณ์ไพอิโซอิเล็กตริกแบบอ้อม (Converse 

piezoelectric effect) (Fan et al., 2020; Yaghmaie 

et al., 2020) 

  พอลิเมอร์ไพอิโซอิเล็กตริกที่นิยมใช้ในการ

เก็บเกี่ยวพลังงาน ได ้แก ่  พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด ์ 

(Polyvinylidene fluoride, PVDF) และโคพอลิเมอร์ 

พอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ เฮกซะฟลูออโรโพพลิลีน (Poly 

(vinylidene fluoride-co-hexafluoro propylene), 

PVDF-HFP) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก (Semi-crystalline 

polymer) โดยดีกรีของความเป็นผลึก (degree of 

crystallinity) มีค่าประมาณร้อยละ 40 - 50 เป็นพอลิเมอร์ 

แบบเทอร์โมพลาสติกมีสูตรเคมีเป็น (CH
2
-CF

2
)
n
 มีค่า 

คงที่ไดอิเล็กตริกที่ 8 - 12 (Anand et al., 2020) จึงม ี

งานวิจัยเพื่อศึกษาการเติมสารเจือในพอลิเมอร์ PVDF  

หรือ PVDF-HFP เพื่อเพิ่มค่าคงที่ไดอิเล็กตริก เช่น แกรฟีน 

ออกไซด์ (He et al., 2018) อะลูมิเนียม ไดออกไซด์ 

(Al
2
O

3
) (Li et al., 2019) หรือ ท่อนาโนคาร์บอน 

(CNTs) (Wang et al., 2018) เป็นต้น ส�าหรับท่อ 
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นาโนคาร ์บอน มีส ่วนส�าคัญและดึงดูดความสนใจ  

ในป ัจจุบัน มี โครงสร ้างเป ็นแบบโมเลกุลเดี่ยวที่มี 

ลักษณะเป็นแถวยาวของคาร์บอนเรียงตัวกันเป็นแนวยาว 

เป็นโครงสร้างระดับนาโนท่ีมีความแข็งแกร่ง น�้าหนักเบา 

และมีความยืดหยุ่นสูง มีการศึกษาในท่อนาโนคาร์บอน 

ทั้งชนิดท่อผนังชั้นเดียว (Single-walled carbon 

nanotube, SWCNT) และชนิดผนังหลายช้ัน (Multi-

walled carbon nanotube, MWCNT) เม่ือไม่นานมานี้  

มีการศึกษาด ้วยการเตรียมฟ ิล ์มคอมโพสิต 3 ชั้น  

MWCNT/PVDF-HFP พบว่าการเจือ MWCNT ส่งผลให้

ฟิล์มคอมโพสิตมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่สูงขึ้น และลดค่า

การสูญเสียไดอิเล็กทริก อีกท้ังยังเพิ่มความทนทานเชิงกล 

(Mechanical endurance) (Chen et al., 2020) 

  ดังนั้นงานวิจัยนี้  ได ้สังเคราะห์และขึ้นรูป 

พอลิเมอร์ ชนิด PVDF-HFP เป็นแผ่นฟิล์มผสมสารเจือ

คือ MWCNT ด้วยสัดส่วนที่ต่างกัน เพื่อศึกษาสมบัต ิ

ทางกายภาพ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก และสมบัติทางกลของ

ฟิล์มคอมโพสิตที่เตรียมได้

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

  2.1  การเตรียมฟิล์มบาง PVDF-HFP

    ก า ร เตรี ยมฟ ิ ล ์ มบา ง  PVDF -HFP 

ประกอบด้วยสารเคมี 3 ชนิด คือ (1) ผงพอลิเมอร์ 

พอลิ ไวนิลิดีนฟลูออไรด ์  เฮกซะฟลูออโรโพพลิ ลีน  

(PVDF-HFP, Solef 11010/1001; Solvay) มีขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 100-120 ไมโครเมตร  

(2) N,N-dimethylformamide (DMF, AR1051; RCI  

Lab scan) ส�าหรับเป็นตัวท�าละลายผงพอลิเมอร์ PVDF-

HFP และ (3) ท่อคาร์บอนนาโนชนิดผนังหลายช้ัน 

(MWCNT, 659258; Sigma-Aldrich) ส�าหรับเป็นสารเจือ 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110-170 นาโนเมตร และ

ความยาว 5-9 ไมโครเมตร

   การเตรียมฟิล ์มบางจะใช้วิธีการขึ้นรูป 

ด้วยสารละลาย (Solution casting method) ซึ่งเตรียม 

โดยใช ้ผสมผง PVDF-HFP ต ่อสารละลาย DMF  

ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 โดยน�าผง PVDF-HFP ไปชั่งกับ

เครื่องช่ังสาร ให้ได้น�้าหนักเท่ากับ 1.25 กรัม จากน้ัน

น�าสารละลาย DMF ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เทใส่ในผง  

PVDF-HFP น�าแท่งแก้วคนสารมาคนให้สารทั้งสอง 

เข้ากันเป็นเวลา 10 นาที หรือจนกว่าสารละลายจะผสม

เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อสารที่คนเริ่มใส น�าแท่งแม่เหล็ก 

คนสาร (Magnetic bar) ใส่ในบีกเกอร์สารละลาย น�าไป 

ตั้งบนเครื่องหมุนผสมสารแบบแม่เหล็ก (Magnetic 

stirrer) ที่อุณหภูมิห ้อง และ ป ิดฝาบีกเกอร ์ด ้วย 

กระดาษฟอยด์เพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย  

กวนสารละลายทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง หรือจนกว่า 

จะไม่มฟีองอากาศ จากนัน้น�าสารละลายทีไ่ด้เทบนกระจก

ที่เตรียมไว้ น�าเข้าอบในตู้อบ (UM 600, MEMMERT)  

ด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง  

จากนั้นกลับด้านของแผ่นฟิล์ม แล้วอบต่ออีก 1 ชั่วโมง  

เมื่อครบเวลา ก็จะได้แผ่นฟิล์มบาง PVDF-HFP 

  ส�าหรับการเตรียมฟิล์มคอมโพสิต MWCNT/

PVDF-HFP จะด�าเนินการเช่นเดียวกับการเตรียมฟิล์ม 

P(VDF-HFP) โดยเพิ่มเติมในส่วนของการเติม MWCNT 

ลงในสารละลาย PVDF-HFP ด้วยสัดส่วน 0.02 และ 

0.04 wt% ตามล�าดับ (หากสัดส่วน MWCNT มากกว่านี้ 

สารละลายจะมีความหนืดมาก) จากนั้นกวนสารละลาย 

ต่อไปจนไม่มฟีองอากาศ น�าไปปาดและอบจนครบขัน้ตอน

  2.2  การตรวจสอบลักษณะทางภายภาพของ

ฟิล์ม PVDF-HFP

    แผ่นฟิล ์มที่ได ้น�าไปวัดความหนาด้วย

ไมโครมิเตอร์ (Mitutoyo, ± 0.01 มิลลิเมตร) ที่บริเวณ

ต�าแหน่งต่าง ๆ บนแผ่นฟิล์ม แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ย จากนั้น 

น�ามาศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์

เชิงซ้อน (Compound light microscope) โดยวาง 

แผ่นฟิล์มบนแท่นวางสไลด์ เปิดไฟที่กล้องจุลทรรศน์  
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หาระยะโฟกสั ทีช่ดัทีส่ดุ โดยเริม่จากเลนส์วตัถขุนาดก�าลงั

ขยายต�า่สดุ (4X) ก่อน จากนัน้ค่อยเพิม่ก�าลงัขยายให้สงูสดุ 

(40X) ปรับปุ่มปรับภาพหยาบและภาพละเอียดควบคู่กับ 

การเลื่อนสไลด์ 

  2.3  การศึกษาค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกของฟิล์ม 

PVDF-HFP

    ค่าคงทีไ่ดอเิลก็ตริก (ε) เป็นสมบตัทิางไฟฟ้า 

ที่บ่งบอกถึงความมีขั้วของวัสดุแต่ละชนิด สามารถหาค่า

โดยใช้เครื่อง LCR meter (HIOKI; IM3533) วัดค่าความจุ 

ไฟฟ้า (C) ในช่วงความถี่ 1 - 100,000 เฮิรตซ์ ต่อเข้ากับ

คอมพวิเตอร์ ใช้โปรแกรม LabVIEW LCR meter sample 

application เพือ่แสดงผล จากนัน้น�าค่า C (ฟารดั) ทีไ่ด้จาก

การวัดมาค�านวณค่าคงที่ไดอิเล็กตริกตามสมการ

              Ctε =                                           (1)          ε
O
A  

    เมื่อ t และ A คือ ความหนา (เมตร)  

และพืน้ทีผ่วิของขัว้ไฟฟ้า (ตารางเมตร) ตามล�าดบั และ ε
0 

คือ สภาพยอมของสุญญากาศ (Vacuum permittivity)  

มีค่าเท่ากับ 8.854 x 10-12 ฟารัดต่อเมตร 

  2.4  การศึกษาค่ามอดูลัสของยังของฟิล์ม 

PVDF-HFP

    ศึกษาค่ามอดูลัสของยัง (Y) ของฟิล์ม 

PVDF-HFP เป็นค่าที่บอกระดับความแข็งแกร่งของวัตถุ  

ซึ่งในงานวิจัยนี้วัดด้วยชุดทดลองความเค้น - ความเครียด 

ดังรูปที่ 1 โดยตัดฟิล์มให้มีความกว้าง 1 เซนติเมตร  

ยาว 12 เซนติเมตร น�าไปติดกับชุดทดลองความเค้น - 

ความเครียด ค่อยออกแรงยืด บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลง

ของการยืดทุกครั้ง จนฟิล์มขาด น�าค่าที่ได้มาค�านวณหา

ค่า Y ตามสมการ

    
          FL

OY =                                           (2)          A∆L

    เมื่อ F คือแรงดึง (นิวตัน) A คือพื้นที่หน้า

ตัดที่รับแรง (ตารางเมตร) L
0
 และ ∆L คือ ความยาว 

เริ่มต้น (เมตร) และระยะยืด (เมตร) ตามล�าดับ 

รูปที่ 1 ชุดทดลองวัดความเค้น – ความเครียด

 3. ผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง
  3.1  ลกัษณะทางภายภาพของฟิล์ม PVDF-HFP

    จากการวดัความหนาของฟิล์ม PVDF-HFP  

ด้วยไมโครมิเตอร์ แผ่นละ 10 ต�าแหน่ง ได้ค่าเฉลี่ย 

ความหนาของแผ่นฟิล์ม พบว่าฟิล์มที่ไม่ได้เจือ MWCNT 

ฟิล์มที่เจือ MWCNT 0.02 wt% และ MWCNT 0.04 wt% มี

ความหนาเพิ่มขึ้นจาก 86 ± 10 ไมโครเมตร เป็น 89 ± 10 

และ 94 ± 10 ไมโครเมตร ตามล�าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ความหนาของฟิล์ม PVDF-HFP แบบเจือและ 

   ไม่เจือ MWCNT

ความหนาของฟิล์ม PVDF-HFP (µm)

ไม่เจือ

MWCNT

86 ± 10

0.02 wt% 

MWCNT

89 ± 10

0.04 wt% 

MWCNT

94 ± 10
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  จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิล์ม  

PVDF-HFP แบบเจือและไม่เจือ MWCNT ด้วยกล้อง 

จุลทรรศน์เชิงซ้อนพบว่า แผ่นฟิล์มท่ีได้มีความมันวาว  

ความเข้มของส ีและความโปร่งแสงมีความแตกต่างกนั ขึน้กบั 

 ความเข้มข้นของ MWCNT ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยจุดด�า 

ทีเ่กดิขึน้บนฟิล์มคอมโพสติ MWCNT/PVDF-HFP แสดงถงึ

การกระจายตัวของ MWCNT ในสารละลาย PVDF-HFP 

ระหว่างการเตรียมฟิล์ม 

รีแลกเซชัน และกระบวนการโพลาไรเซซันที่เกิดจากการ

ตอบสนองทางไฟฟ้าของไดโพลโมเมนในวัสดุ (Yuennan 

et al., 2017) แสดงว่าฟิล์มบาง PVDF-HFP ที่เตรียมได้

เหมาะส�าหรับการใช้งานในช่วงความถี่ต�่า 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของฟิล์ม PVDF-HFP 

แบบเจือและไม่เจือ MWCNT 

เป็นภาพที่มองด้วยตาเปล่า (ซ้าย) 

และถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน

ก�าลังขยาย 40X (ขวา)

  3.2  ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของฟิล์ม PVDF-HFP

    รูปท่ี 3 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของฟิล์ม PVDF-HFP กับ

ความถี่ค่าต่าง ๆ พบว่าค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกมีค่าสูงในช่วง

ความถี่ต�่า (<100 เฮิรตซ์) แต่เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ค่าคงที่ 

ไดอิเล็กตริก จะลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการ 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กตริก

ของฟิล์ม PVDF-HFPที่เจือและไม่เจือ MWCNT 

กับความถี่ เมื่อช่วงความถี่ (a) 1 – 100,000 เฮิรตซ์ 

และ (b) 1 – 10 เฮิรตซ์

  เมือ่พจิารณาค่าคงทีไ่ดอเิล็กตรกิของฟิล์ม PVDF-

HFP แบบเจือและไม่เจือ MWCNT ที่ความถี่ 10 เฮิรตซ์  

ดงัรปูที ่4 พบว่า ฟิล์ม PVDF-HFP ทีเ่จอื MWCNT 0.04 wt%  

มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงสุด เท่ากับ 2,446 ขณะที่ฟิล์ม 

PVDF-HFP ที่ไม่เจือ MWCNT มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก

เท่ากับ 10 
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  3.3  ค่ามอดูลัสของยังของฟิล์ม PVDF-HFP

    รูปที่ 5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเค้นดึง และความเครียดของ ของฟิล์ม PVDF-HFP  

ที่เจือและ ไม่เจือ MWCNT เมื่อฟิล์มถูกดึงด้วยแรงมากขึ้น 

ความเค้นเพ่ิมขึน้ ความเครยีดกจ็ะเพิม่ขึน้ด้วย เมือ่พจิารณา 

ค่ามอดูลัสของยัง (Y) ของฟิล์ม PVDF-HFP จากอัตราส่วน

ความเค้นต่อความเครยีด หรอืความชนัของกราฟ ดงัแสดง

ในรูปที่ 6 พบว่า การเจือ MWCNT ท�าให้ค่า Y เพิ่มขึ้น  

ซึ่งฟิล์ม PVDF-HFP ที่เจือด้วย MWCNT 0.04 wt%  

มีค่า Y สูงสุด เท่ากับ 500 เมกกะพาลคัล สูงกว่าฟิล์ม 

PVDF-HFP ที่ไม่เจือ MWCNT ถึง 80% แสดงว่าฟิล์มนี้

สามารถทนทานต่อแรงกระท�าได้มาก และเสียรูปร่างเดิม

ได้ยากกว่าวัสดุที่มีค่าโมดูลัสน้อย

รูปที่ 4 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของฟิล์ม PVDF-HFP 

แบบเจือและไม่เจือ MWCNT ที่ความถี่ 10 เฮิรตซ์

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ะหว่างความเค้นดึง 

และความเครียดของฟิล์ม PVDF-HFP 

ที่เจือและไม่เจือ MWCNT

รูปที่ 6 ค่ามอดูลัสของยังของฟิล์ม PVDF-HFP

ที่เจือและไม่เจือ MWCNT
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4. สรุปผลการทดลอง
  งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการเตรียมฟิล์มบาง PVDF-
HFP ที่ผสมสารเจือ MWCNT ด้วยความเข้มข้น 0.02  
และ 0.04 wt% พบว่าการเจอื MWCNT ส่งผลให้แผ่นฟิล์ม 
ที่มีความมันวาว มีความเข้มของสี และความโปร่งแสง 
ต่างกนัขึน้กบัความเข้มของของ MWCNT ค่าคงทีไ่ดอเิล็กตรกิ 
และค่ามอดูลัสของยังมีค่าเพิ่มขึ้น ฟิล์มคอมโพสิต 0.04 wt% 
MWCNT/PVDF-HFP ได้ค่าคงทีไ่ดอเิลก็ตรกิและค่ามอดลูสั
ของยัง เท่ากับ 2,446 และ 500 เมกกะพาสคัล ตามล�าดับ 

5. กิตติกรรมประกาศ
  ผู ้วิจัยขอขอบคุณหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพื้นผิว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยตลอดมา 
รวมถึงบุคลากรห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ สถานวิจัย 
ความเป็นเลิศนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน สาขา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือเครื่องมือ 
ในการทดลองและการวิเคราะห์ผล ผู ้วิจัยขอขอบคุณ 
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ
 เกมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เข้ามาเพื่อเป็นแนวทางเลือกในการเรียนรู ้

สมัยใหม่ ให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งจะท�าให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ เน่ืองจากเกมน้ีจะมีรูปภาพ เสียง และเน้ือหาประกอบ

ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยอาศัยการเล่าเรื่องราวเป็นเรื่องๆที่เกี่ยวกับพระราชด�าริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อออกแบบและพัฒนา เกมเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อหาคุณภาพด้านเทคนิค

และเนื้อหาของเกมท่ีพัฒนาขึ้นมา ด้วยโปรแกรม unity 3d เครื่องมือ ที่ใช้หาประสิทธิภาพของเกม ได้แก่ แบบสอบถาม

ความคิดเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญ แบ่งออกเป็น ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินผล เกมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเนื้อหา พบว่า มีคะแนน 

เฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับดี และด้านเทคนิค พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับดีมาก และผลจาก การประเมินหา 

ความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน 2 ด้านได้แก่ ด้านเทคนิคพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับดี และด้านเนื้อหาพบว่า 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าเกมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านเทคนิค

และเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟิก รูปแบบเกมท่ีนิยมในปัจจุบัน การน�าเสนอภายในเกม ภาษาที่ใช้ เนื้อหาที่ถูกต้อง 

ที่ถูกอ้างอิงมาจาก unity Asset Store และได้เรียนรู้แนวทางที่จะต่อยอดเกมเศรษฐกิจพอเพียง 

ค�าส�าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาเกม, โปรแกรม ยูนิตี้
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Abstract
 Sufficiency Economy Game is the introduction of computer technology come in as an 

alternative approach to modern learning to the general public, which will cause interest in learning 

Because this game will clearly have pictures, sounds and content. Based on the storytelling of the 

Royal Initiative on Sufficiency Economy, the objectives are 1. to study the content of sufficiency 

economy; 2. to design and develop Sufficiency Economy Game 3. To find the technical quality and 

content of games developed with unity 3d program. The experts were divided into 3 technical experts 

and 3 content experts. The data were analyzed using mean and standard deviation for evaluation. 

The sufficiency economy game in terms of content was found to have an average score of 4.48 in a 

good level and technical It was found that the average score of 4.63 was in a very good level. And 

the results from the evaluation of user satisfaction in 2 areas, namely technical, it was found that 

the average score of 4.43 was at a good level. And in terms of content, it was found that the average 

score of 4.34 was in a good level. In conclusion, the Sufficiency Economy Game Able to develop 

effectively both technical and content, whether it’s graphics. Today’s popular game formats In-game 

presentation, language used, accurate content referenced from the unity Asset Store and learned 

how to build on the Sufficiency Economy game.

Keywords: Sufficiency economy, Game development, Unity software

1. บทน�า
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการ 

ด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังใน 

การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก  

ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบ 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้อง

อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ 

การด�าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง 

เสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึก  

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู ้  

ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ  

ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อการ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  

ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 เนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาซื้อและเข ้าถึงได ้ 

ไม่ยาก จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่เราจะต้องเลือกสรร เล่นเกม 

ที่มีคุณภาพ และให้ประโยชน์กับผู ้ เล ่นเกม สมาชิก  

ในโครงงานเล็งเห็นถึงความส�าคัญในจุดนี้ จึงมีความคิด  

ทีจ่ะพฒันาเกมทีส่ร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์กบัเยาวชน 

โดยในโอกาสนีจ้ะมุง่เน้นถงึการ สร้างความสามคัค ีในหมูค่ณะ 
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ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกม 3D นอกจากนี้ 

เนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มหลายคนมีความสนใจในการ

เล่นเกมที่มีลักษณะต้องแก้ปริศนา และมีความตั้งใจว่า 

จะพัฒนาเกม ที่สร้างสรรค์จากจินตนาการของตนเอง 

ขึ้นมาเกมหนึ่งเมื่อมีโอกาส อีกทั้งมีสมาชิกในกลุ่มหลายคน  

เช่นกนั ทีม่คีวามสามารถพืน้ฐานทางด้าน การใช้คอมพวิเตอร์

เป็นทุนเดิมอยู่ด้วยแล้ว สมาชิกในกลุ่มจึงเห็นพ้องต้องกัน 

ว่า ไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะน�าการพัฒนาเกม มาจัดท�าเป็น 

โครงงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจน สามารถด�าเนินการ 

สร้างเกมได้อย่างเสร็จสิ้น ตามระยะเวลาท่ีมีได้อย่าง 

เหมาะสมเกมที่มีคุณภาพตาม ความหมายของโครงงานนี้  

ครอบคลุมถึงขอบเขตเฉพาะเกมที่มีลักษณะประเทือง

ปัญญา มุ่งเน้น เสริมสร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นมากกว่า

ความรนุแรงแต่ยงัความสนกุสนานไว้ เกมเหล่านีม้อียูอ่ย่าง 

พอสมควรในปัจจุบัน แต่หลายเกมก็ยังพัฒนาไม่น่าสนใจ

พอด้วยเหตุนี้จึงน�าไปสู่ท่ีมาของการสร้างสรรค์โครงงาน 

นี้ขึ้น ด้วยความสาคัญท่ีเยาวชนจะต้องเลือกปฏิบัติในส่ิงที่ 

ไม่ท�าให้พวกเขาต้องเดินผิดทาง อนาคตของพวกเขา 

ก็เหมือนอนาคตของชาติเราจึงจะวางเฉยไม ่ได ้ เลย 

หากเขามีแนวความคิดท่ีผิด เราจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเกม

ที่มีคุณภาพตามความหมายของโครงงานท่ีเราได้พัฒนานี้

2. วัตถุประสงค์
 2.1  ศึ กษา เกม เศรษฐ กิจพอเพี ย ง ชุมชน 

บ้าน หนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.2  พัฒนาเกมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

บ้านหนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.3  ประเมินความพึงพอใจเกมเศรษฐกิจ 

พอเพียง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 3.1  ได้ศึกษาเกมเศรษฐกิจพอเพียง

 3.2  ได้พฒันาเกมเศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน บ้าน

หนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 3.3  ประเมินเกมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีการศึกษา
 ขั้นตอนการออกแบบสามารถแบ่งออกเป็น  

5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล

  ผู้ออกแบบจะต้องเตรยีมความพร้อมในเรือ่ง

ของความชดัเจนในการก�าหนดเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์

ของเกมเศรษฐกจิพอเพยีงจากนัน้จงึท�าการรวบรวมข้อมลู

และเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีทราบประวัติ

ความเป็นมาและง่ายต่อการท�ากระบวนการระดมความคดิ 

ในการออกแบบฉากและตัวละครต่างๆ ขั้นตอนน้ีเป็น 

ขั้นตอนที่ส�าคัญ เพราะการเตรียมความพร้อม ในการ

ท�างานจะท�าให้ขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 2. ขั้นตอนออกแบบ

  การออกแบบกราฟิกและตวัละครให้เข้าใจง่าย 

และดึงดูดความสนใจของผู ้ เล ่นเป ็นขั้นตอนเตรียม  

การน�าเสนอระบบเกมและกราฟิก ภาพรวมของเกม 

เพื่อให้การน�าเสนอข้อความและส่ือเป็นไปอย่างเหมาะสม
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 3. การสร้างเกม

  การน�าชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้แล้วน�ามา

รวบรวมจัดการประมวลให้กลาย เป็นเกม ผู้ออกแบบ

เลือกใช้โปรแกรม unity 3d ในการเกม เพราะสามารถ

น�าเสนอในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เข ้ามาช่วย 

สร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ 

ใช้ภาษา ActionScript ในการเขียนโค้ดเพื่อออกแบบ 

ให้เกมนั้นด�าเนินได้

 4. การประเมินและแก้ไข

  ตัวเกมทั้งหมด จะได้รับการประเมินจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะในส่วนของการน�าเสนอ 

และ การท�างาน จากนั้นจึงน�าไปทดลองใช้จริงและสังเกต 

การท�างานของตัวเกมและน�าจุดบกพร่องต่าง ๆ น้ัน 

กลับมาแก้ไข

 5. การพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบ

  เกมเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 1 หน้าเมนู

เกม, ส่วนที่ 2 ตัวเกมเน้ือเรื่องที่สุพรรณบุรี, ส่วนที่ 3  

ตัวเกมเนื้อเรื่องบ ้านหนองกระโดนมน, ส ่วนที่  4  

ตัวเนื้อเกมหมู่บ้านหนองกระโดนมน, ส่วนที่ 5 ระบบ 

และเงื่อนไขภายในเกม เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการ 

เรียนรู ้สมัยใหม่ซ่ึงจะท�าให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู ้ 

เนื่องจากเกมนี้จะมีรูปภาพ เสียง และเนื้อหาประกอบ 

ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยอาศัยการเล่าเรื่องราวเป็นเรื่อง ๆ 

ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะท�าให้ผู้เล่นสามารถ

จดจ�าและเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ยังเป็นการผ่อนคลายและ การใช้ความคิด 

ในการคิดตามเนื้อเรื่อง เกมเศรษฐกิจพอเพียง

  

รูปที่ 1 การออกแบบ

รูปที่ 2 การออกแบบเขียนโค้ด รูปที่ 3 แสดงภาพก่อนเข้าเกม
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5. ผลการศึกษา 

 จากตารางที่  1 สรุปผลแบบประเมินเกม

เศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 3yท่าน  

โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนน�า  

2) ด้านตวัเกม 3) ด้านส่วนประกอบมลัตมิเีดยีy4) ตวัอกัษร 

และสีผลการประเมินพบว่ามีค่าเฉล่ียของระดับความ 

คิดเห็นเท่ากับ 4.63 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.29 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความคิดเห็น ด้านเทคนิค

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ภาพท่ี 4 แสดงภาพหน้าเมนูเกมต่าง ๆ

รูปที่ 5 แสดงภาพการน�าเสนอด่านท่ี 1

รูปที่ 6 แสดงภาพการน�าเสนอด่านท่ี 2

ภาพที่ 7 แสดงภาพการน�าเสนอด่านที่ 3

ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมนิผูเ้ชีย่วชาญเกมเศรษฐกจิ 

  พอเพียง ด้านเทคนิค

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย

1. ด้านส่วนน�า

2. ด้านตัวเกม

3. ด้านส่วนประกอบมัลติมีเดีย

4. ตัวอักษรและสี

เฉล่ีย

4.55

4.64

4.73

4.66

4.63

0.52

0.50

0.45

0.50

0.29

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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 จากตารางที ่2 สรปุผลแบบประเมนิเกมเศรษฐกจิ 

พอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน โดยเนื้อหา

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื 1) ด้านส่วนน�าของเนือ้หาในเกม  

2) รปูภาพการใช้เนือ้หา 3) ด้านการใช้ภาษา ผลการประเมนิ 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.48 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

กับระดับความคิดเห็นด้านเน้ือหาอยู่ในเกณฑ์ ดี

 จากตารางที่ 4 สรุปผลแบบประเมินเกมเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยจากผู้ใช้งานทั่วไป โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น  

3 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนน�าของเน้ือหาในเกม 2) รูปภาพ 

การใช้เนื้อหา 3) ด้านการใช้ภาษา ผลการประเมินพบว่า 

มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.34 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับระดับความคิดเห็นด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ ดี

6. สรุปผล
 เกมเศรษฐกจิพอเพยีง เข้ามาเพือ่เป็นแนวทางเลอืก

ในการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งจะท�าให้เกิด

ความสนใจอยากเรียนรู้ เนื่องจากเกมนี้จะมีรูปภาพ เสียง  

และเนื้อหาประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน โดยอาศัยการ 

เล่าเรือ่งราวเป็นเรือ่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบั เรือ่งเทคนคิการเรยีนเก่ง 

เพื่อที่จะท�าให้ผู ้เรียนสามารถจดจ�าและมีการเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนา 

ทักษะในการจ�า ฝึกใช้ความคิดในการวิเคราะห์ตาม เนื้อเรื่อง 

โดยเกมนี้จะประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 เมนูเกม, ส่วนที่ 2 

ตัวเกมเนื้อเรื่องที่สุพรรณบุรี, ส่วนที่ 3 ตัวเกมเนื้อเรื่องที่

ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมนิผูเ้ชีย่วชาญเกมเศรษฐกจิ 

 พอเพียง ด้านเน้ือหา

ด้านการประเมิน

ด้านการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

S.D.

ความหมาย

ความหมาย

1. ด้านส่วนน�าของเนือ้หาในเกม

2. รูปภาพ การใช้เน้ือหา

3. ด้านการใช้ภาษา

เฉลี่ย

1. ด้านส่วนน�าของเนือ้หาในเกม

2. รูปภาพ การใช้เนื้อหา

3. ด้านการใช้ภาษา

เฉล่ีย

4.37

4.66

4.41

4.48
4.45

4.20

4.40

4.34

0.49

0.49

0.51

0.12
0.69

0.70

0.51

0.62

ดี

ดีมาก

ดี

ดี
ดี

ดี

ดี

ดี

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินผู้ใช้งานเกมเศรษฐกิจ 

 พอเพียง ด้านเทคนิค

ด้านการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย

1. ด้านส่วนน�า

2. ด้านตัวเกม

3. ด้านส่วนประกอบมัลติมีเดีย

4. ตัวอักษรและสี

เฉลี่ย

4.85

4.25

4.35

4.45

4.43

0.37

0.55

0.76

0.59

0.58

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ดี

 จากตารางที่ 3 สรุปผลประเมินเกมเศรษฐกิจ 

พอเพยีงจากผูใ้ช้งานทัว่ไป โดยเนือ้หาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

คือ 1) ด้านส่วนน�า 2) ด้านตัวเกม 3) ด้านส่วนประกอบ 

มัลติมีเดียy4) ตัวอักษรและสี ผลการประเมินพบว่า  

มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.43 และ  

ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินผู้ใช้งานเกมเศรษฐกิจ 

 พอเพียง ด้านเนื้อหา

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับระดับความคิดเห็นด้านเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ ดี
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บ้านหนองกระโดนมน, ส่วนท่ี 4 ตัวเกมเน้ือเรื่องศึกอ�าเภอ

หนองหญ้าไซ, ส่วนท่ี 5 เงื่อนไขในเกมและการเขียนค�าสั่ง 

ส่วนของผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นเกมได้โดยจะประกอบ

ไปด้วยภาพและเสียงต่าง ๆ pมีการประเมินผลด้านเน้ือหา

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 3 ด้าน 1) ด้านส่วนน�าของ

เนื้อหาเกม 2) รูปภาพ การใช้เน้ือหา 3) ด้านการใช้ภาษา 

ประเมนิเกมเศรษฐกจิพอเพยีง โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิ 

3yท่าน โดยเนือ้หาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คอื 1) ด้านส่วนน�า  

2) ด้านตวัเกม 3) ด้านส่วนประกอบมลัตมิเีดยีy4) ตวัอกัษร 

และสี และประเมินจากผู้ใช้งานท่ัวไปจ�านวน 30 ท่าน

7. ข้อเสนอแนะ
 เกมเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้พบ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังน้ี

 1. การใช้เทคนิค sketchup ในการสร้างภาพ 

โดยที่ไม่ต้องลอกลายรูปภาพเพราะ sketchup ท�างาน

สัมพันธ์กันเป็นระบบ ซ่ึงสามารถย่อ ขยายภาพได้โดย 

ไม่ท�าให้คุณภาพของภาพน้อยลงรายละเอียดของภาพคงเดิม

 2. ในโปรแกรม unity 3d ชนิดตัวอักษรที่ใช้ 

บางตัวอาจจะไม่อยู่ทุกเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอไป ดังนั้น

ควรจะท�าการ sketchup เพื่อท�าให้ชนิดของตัวอักษรนั้น

เปลี่ยนสภาพเป็นวาดตัวชิ้นงาน sketchup เม่ือน�าไปเปิด

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่มีชนิดตัวอักษรดังกล่าว 

ก็จะสามารถเปิดได้โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง
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เครื่องขัดผิวขม้ินส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน
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บทคัดย่อ
 ขมิ้นผงเป็นวัตถุดิบสำาคัญที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำาอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 

ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูง จากการศึกษาข้อมูลการผลิตขมิ้นผงในระดับวิสาหกิจชุมชน พบว่าขั้นตอนการปอก ผิวขมิ้น 

ยงัตอ้งใชแ้รงงานคนเปน็หลกัทำาใหส้ิน้เปลอืงเวลามาก โครงการนีจ้งึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ออกแบบและสรา้งเครือ่งขดัผวิขมิน้

เพื่ออำานวยความสะดวกในขั้นตอนการปอกผิวขมิ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิตลง เครื่องขัดผิวขมิ้นมีขนาด

ความยาว 60 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร มีความสามารถ ในการขัดขมิ้นได้ครั้งละ 10 กิโลกรัมและ 

ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นกำาลัง วิธีการทดสอบโดยการจับเวลาและเปอร์เซ็นต์การขัดผิวขมิ้น จากการทดสอบ

เพื่อหาความเร็วรอบในการหมุนขัดที่เหมาะสมและอัตรา การทำางานของเครื่องขัดผิวขมิ้น พบว่าที่ความเร็วในเร็วรอบ

ในการหมุนขัดที่ 300 รอบต่อวินาที ผิวขมิ้นจะถูกขัดออกคิดเป็นประสิทธิภาพในการขัดผิว 87 % โดยมีอัตราการขัดผิว

เฉลี่ย 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีอัตรา การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 2.44 บาทต่อชั่วโมง

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องล้างขัดผิวขมิ้น, วิสาหกิจชุมชน
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Abstract
 Turmeric powder is one of main ingredients in various types of natural medicines and cosmetics 

products  with a  high market share. In the turmeric powder level in the community enterprises. 

Turmeric is peeled by hand that is time consuming and labor intensive. This research aimed to design 

and develop turmeric peeling machine for enterprises, which could reduce time and labor cost in 

turmeric powder production. The machine has overall outside dimensions of: Length: 60 centimeters. 

Width: 50 centimeters. high: 55 centimeters. The machine driven by 1 Hp motor. The machine has a 

capacity of 10 kg/Batch. Result from the machine performance testing showed that optimum speed 

was 300 rpm. At this speed, Turmeric was completely peeled. The peeling efficiency was 87% and 

the machine capacity was 200 Kaffirs per hour. The average electricity using is 2.44 baht per hour.

Keywords: Turmeric Peeling Machine, Enterprises

1. บทน�ำ
  ปจัจบุนัภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุการรวมกลุม่กนั 

ของคนในชุมชน ที่สามารถก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาจำาหน่าย รวมทั้งความต้องการ

ของผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทำาให้ชุมชน  

มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกันมากขึ้น โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ ซึ่งผลิตจากสมุนไพรกำาลังได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก โดยสังเกตได้จากความสนใจของผู้บริโภค 

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านสุขภาพ ตลอดจนจำานวน 

ผู้ผลิตสินค้า ที่เพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก

ประชาชนโดยทั่วไปให้ความสำาคัญกับสุขภาพของตน 

เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนความกังวลในเรื่องปัญหาสุขภาพ 

ทีอ่าจเกดิจากการใชส้ารเคม ีสง่ผลใหค้วามนยิมผลติภณัฑ ์

จากธรรมชาติ โดยเฉพาะสมุนไพรยิ่งได้รับความนิยม

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยม  

มีหลากหลายชนิด หนึ่งในจำานวนนั้นคือขมิ้นชัน ซึ่งเป็น 

พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น 

โรคผิวหนัง ผื่นคัน ขับลม ท้องร่วง รักษาแผล ในกระเพาะ

อาหาร เปน็ตน้ ขณะเดยีวกนัผลติภณัฑจ์ากขมิน้โดยเฉพาะ

ผงขมิน้ ยงัสามารถนำามาใชเ้ปน็สว่นประกอบสำาคญัในการ 

ผลิตเครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามอื่น ๆ  

เช่น ครีมบำารุงผิว สบู่และสครับขัดผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่มีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์

ประเภทอื่น ขมิ้นเป็นพืชที่ปลูกง่ายเพราะชอบอากาศ 

ค่อนข้างร้อน ใช้ระยะเวลาในการปลูกและมีโรครบกวนน้อย

จึงนิยมปลูกกันทั่วไป แหล่งผลิตขมิ้นชันที่สำาคัญของภาค

ใต้แหล่งหนึ่งคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ 

ในพืน้ที ่บา้นถ้ำาใหญ ่ต.ถ้ำาใหญ ่อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช  

ซึ่งมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นสมุนไพร

จากขมิ้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการเข้าไปศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปสมุนไพรบ้านถ้ำาใหญ่ ได้มีการทำาผลิตภัณฑ์ยาและ

เครื่องสำาอางที่แปรรูมาจากสมุนไพรขมิ้น ซึ่งในขั้นตอนผลิต 

เริม่จากการนำาขมิน้มาลา้งดว้ยการฉดีน้ำาลา้ง จากนัน้นำามา 

ปอกผิวขมิ้น แล้วหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วนำาไปตากแห้ง 

ดว้ยแสงอาทติย ์หลงัจากนัน้กน็ำาบดใหเ้ปน็ผงดว้ยเครือ่งบด 

จากนั้นนำาไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ  ซึง่พบวา่ 

ขั้นตอนการผลิตในระดับชุมชนส่วนใหญ่ใช้แรงงานคน
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เป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการ 

ผลตินอ้ยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาในขัน้ตอนการลา้ง 

และปอกผิวขมิ้น ซึ่งขั้นตอนการทำาแบบดั้งเดิม คือการ

ปอกด้วยมีดครั้งละหัว ทำาให้ต้องใช้แรงงานและเวลา 

ในการล้างและปอกผิวซึ่งทั้งสองขั้นตอนเป็นงานที่ทำาได้ยาก

เนื่องจากขมิ้นมีขนาดเล็กและมีรูปทรงหรือรูปร่างที่ไม่

แน่นอนทรง อีกทั้งแรงงานสำาหรับการปอกผิวนั้นหายาก 

ทำาให้เสียเวลาในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ขมิ้นในขั้นตอนไป 

 ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงดำาเนินการ

ออกแบบและสรา้งเครือ่งขดัผวิขมิน้สำาหรบัวสิาหกจิชมุชน 

เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต ขมิ้นผงที่นำาไปแปรรูป 

ให้มีคุณภาพ ลดเวลาในการปอกขมิ้นและสามารถเพิ่มอัตรา 

การผลติใหก้บัการผลติระดบัชมุชน การวจิยัครัง้นีม้แีนวคดิ 

ในการออกแบบและสรา้งเครือ่งขดัผวิขมิน้สำาหรบัวสิาหกจิ 

ชุมชน เพื่อเป็นการลดเวลาและแรงงานให้กับชุมชน  

เพื่อเป็นการช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปอกด้วยมีดหรือคมตัดและอาจจะมีกำาลังการผลิตตำ่ากว่า  

ความต้องการ ดังนั้นการใช้มีดหรือคมตัดจึงไม่เหมาะ

สำาหรับการปอกผิวขม้ิน การปอกผิวด้วยหลักการขัดผิว  

จึงเป็นอีกวิธีที่ใช้สำาหรับการปอกผิววัตถุดิบที่มีขนาดและ

รูปทรง แตกต่างกัน เครื่องขัดผิวขมิ้นสำาหรับวิสาหกิจ

ชุมชน ได้ถูกออกแบบให้มีขนาด ขนาดความยาว 60 เมตร 

กว้าง 50 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร สามารถปอกผิว

ขม้ินได้มากสุดครั้งละ 10 กิโลกรัม โดยใช้ถังที่มีลักษะ  

เป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง  

ภายในถังมี เชื่อมด้วยตะแกรงสแตนเลส ขนาดรู 3 มิลลิเมตร 

มีจานหมุนพาให้ขมิ้นหมุนขัดกับด้านข้างถัง มีมอเตอร์

ขนาด 1 แรงม้าเป็นและใช้อินเวอร์เตอร์เป็น ตัวควบคุม

ความเร็วรอบของมอเตอร ์  หลังจากที่ปอกผิวแล ้ว 

ขมิ้นจะถูกลำาเลียงออกจากเครื่องผ่านทางรางปล่อยขมิ้น  

โดยมีส่วนประกอบหลักของเครื่องออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน 

ได้แก่ โครงสร้างเครื่อง ตัวถังปอก ชุดจานพาขมิ้น ชุดต้น

และส่งกำาลัง และระบบควบคุมการทำางาน เนื่องจากเป็น

เครือ่งจกัรทีใ่ช้สำาหรบัอาหาร ส่วนประกอบทัง้หมดทีส่มัผสั

กับขมิ้นโดยตรงจะใช้วัสดุเป็นสแตนเลสทั้งหมด

รูปท่ี 1 ขมิ้นของวิสาหกิจชุมชนบ้านถำ้าใหญ่นำามาแปรรูป

รูปที่ 2 เครื่องขัดผิวขมิ้นสำาหรับชุมชนที่ออกแบบ

2. อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินงำนวิจัย
 2.1  กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องขัดผิวขมิ้น

   ขมิ้นมีรูปทรงท่ีแตกต่างกันและขนาดเล็ก

มากหากจะทำาการจับยึดหรือใช้เครื่องจักรแล้วทำาการ 
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 2.2  กำรทดสอบสมรรถนะในกำรท�ำงำน 

ของเครื่องขัดผิวขมิ้นส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน

   ทดสอบสมรรถนะในการทำางานเครื่อง 

ขัดผิวขมิ้น ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านถำ้าใหญ่  

ตำาบลถำ้าใหญ่ อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ในการทดสอบจึงกำาหนดค่าความเร็วรอบ  

4 ระดับ ได้แก่ 200 250 300 และ 350 รอบต่อนาที 

โดยการทดสอบแต่ละตัวแปรความเร็วรอบจะใช้ขม้ิน  

10 กิโลกรัม และใช้นำ้า 20 ลิตร ใช้เวลาในการทดสอบ  

3 นาที เพื่อหาประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องที่ดีที่สุด 

   ในการทดสอบเครื่องขัดผิวขมิ้นสำาหรับ

วิสาหกิจชุมชน โดยบันทึกค่าเวลา นำ้าหนักขม้ินหลังจาก

การขัดผิว นำ้าหนักผิวส่วนที่ไม่ถูกขัดและค่าเปอร์เซ็นต์

ของประสิทธิภาพในการขัดผิวขมิ้นของเครื่องเครื่องขัดผิว

ขมิน้สำาหรบัวสิาหกจิชมุชนทีอ่อกแบบและสร้างขึน้ ทำาการ

ทดสอบ 5 ซำ้า 

3. ผลและวิจำรณ์
  จากรูปที่ 6 ผลการทดสอบค่าความเร็วรอบ 

ในการหมุน 4 ระดับ คือ 200, 250, 300 และ 350 รอบ/ 

นาที พบว่าประสิทธิภาพในการขัดผิวขมิ้นน้อยที่สุด 

ที่ค่าความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที ได้นำ้าหนักของขมิ้น 

ทีข่ดัผวิแล้วเฉลีย่เท่ากบั 2.4 กโิลกรมัมนีำา้หนกัขมิน้ทีข่ดัผวิ  

รูปที่ 3 เครื่องขัดผิวขม้ินสำาหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีสร้างขึ้น รูปที่ 4 ชั่งนำ้าหนักขมิ้นที่ใช้ในการทดลอง

รูปที่ 5 ใส่นำ้าเพื่อช่วยล้างผิวขมิ้นขณะขัดผิว
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ไม่หมดเฉลี่ยเท่ากับ 7.2 กิโลกรัม เนื่องจาก เมื่อค่า 

ความเร็วรอบมีค่าน้อยลงทำาให้ขมิ้นหมุนไปขัดผิวด้านข้างถัง

ได้น้อยลง ทำาให้นำ้าหนักของผิวขมิ้นที่ขัดได้ มีนำ้าหนักน้อย  

ส ่วนประสิทธิภาพในการขัดผิวขมิ้นมากที่สุดที่ค ่ า 

ความเร็วรอบ 300 รอบ/นาที ได้นำ้าหนักของขม้ินท่ี 

ขัดผิวแล้วเฉลี่ยเท่ากับ 7.8 กิโลกรัมมีนำ้าหนักขม้ินท่ีขัดผิว 

ไม่หมดเฉลี่ยเท่ากับ 1.1 กิโลกรัม เมื่อค่าความเร็วรอบ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะทำาให้ประสิทธิภาพในการขัด ผิวขมิ้น

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเม่ือค่าความเร็วรอบมีค่าเพิ่มข้ึน  

ทำาให้ขมิน้หมนุขดักบัผวิด้านข้างได้ดมีากขึน้ ทำาให้ตดัเฉอืน

เนื้อขมิ้นมากตามไปด้วย แต่จะเกิดการขัดเนื้อขม้ินออกมาก

และขมิ้นมีลักษณะซำ้าและหักจำานวนมาก ทำาให้ได้นำ้าหนัก

ขมิ้นหลังจากการล้างน้อยท่ีสุดเฉลี่ย 7.8 กิโลกรัม 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบค่าความเร็วรอบ

 ดังนั้นค ่าความเร็วรอบที่ เหมาะสมในการ 

ขัดผิวขมิ้นคือ 300 รอบ/นาที ผลการทดสอบความ 

สามารถในการทำางานของเครื่องขัดผิวขมิ้นสำาหรับ

วิสาหกิจชุมชน พบว่า มีความสามารถในการขัดผิวขมิ้น 

10 กิโลกรัมใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาทีหรือเท่ากับ 200 กิโลกรัม

ต่อชั่วโมง 

 

 จากรปูท่ี 7 ผลการทดสอบประสทิธภิาพการทำางาน

เครือ่งขดัผวิขมิน้สำาหรบัวสิาหกจิชมุชน พบว่าทีค่่าความเรว็ 

รอบ 200 รอบ/นาที ได้ประสิทธิภาพการทำางานน้อยท่ีสุด 

มีค่าเท่ากับ 25% ส่วนที่ค่าความเร็วรอบ 350 รอบ/นาที  

ได้ประสิทธิภาพการทำางานมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 97%  

แต ่ทำาให ้ได ้นำ้าหนักขม้ินหลังจากการล ้างน ้อยกว ่า 

ค่าความเร็วรอบ 300 รอบ/นาที เน่ืองจาก เม่ือความเร็ว 

รอบที่สูงขึ้นจะเกิดการขัดเนื้อขมิ้นออกมากและมีลักษณะ

ซำ้าและหักจำานวนมาก 

รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการทำางาน

รูปที่ 7 ขมิ้นที่ผ่านการขัดผิวแล้ว

5. สรุปผลกำรทดลอง
  จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำางาน 

ของเครื่องขัดผิวขมิ้นสำาหรับวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ 

ตัวชี้วัดผล คือเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการปอกขัดผิวขมิ้น 

และกำาลังการผลิต พบว่าเครื่องสามารถทำางานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เปอร ์ เซ็นต ์ประสิทธิภาพการปอก 

ขัดผิวขมิ้นเท่ากับเท่ากับ 87 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบ
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ในการขัดผิว 300 รอบต่อนาที มีความสามารถในการปอก 

เฉลีย่ 200 กโิลกรมัต่อชัว่โมง มอีตัราการสิน้เปลอืงพลงังาน

ไฟฟ้าเฉลี่ย 2.44 บาทต่อชั่วโมง
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ผลของการใช้ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมต่อการเจริญเติบโต
และปริมาณสารส�าคัญในบัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.]

Effect of Silkworm Droppings Compost Water on Growth 
and Active Ingredient in Asiatic Pennywort

[Centella asiatica (L.) Urb.]
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บทคัดย่อ
 บัวบกเป็นพืชล้มลุกเขตร้อนพบขึ้นทั่วไปตามที่ช้ืนแฉะ มีอายุหลายปี ล�าต้นเล้ือยไปตามพื้นดิน และเป็น  

พืชสมุนไพรที่มีความส�าคัญ มีรสหอมเย็นที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  

เช่น แก้อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ รักษาแผล และกระหายน�้า เป็นต้น การปลูกบัวบกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถช่วยลด 

ต้นทุนและยังช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ 

การปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยกระบวนการเลี้ยงไหมตัวหนอนไหมจะถ่าย 

มูลไหมที่เป็นของเหลือทิ้งที่ต้องก�าจัดออกเป็นจ�านวนมากทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การทดลองนี้จึงได้ศึกษาการใช้ปุ๋ย 

น�้าหมักจาก มูลหนอนไหมเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณปุ๋ยน�้าหมักที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารส�าคัญ

ในบัวบกและเป็นการน�ามูลไหมท่ีเป็นของเหลือท้ิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ การไม่ใส ่

ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม (silkworm droppings compost water; SDW0) เป็นปัจจัยควบคุม และการใส่ปุ๋ย 

น�้าหมักมูลหนอนไหมท่ีมีการเจือจางความเข้มข้น 10 20 30 และ 40 เท่า (SDW10 SDW20 SDW30 และ SDW40) 

จ�านวน 10 ซ�้า ๆ ละ 1 กระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (complete randomized design; CRD)  

ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมต่อการเจริญเติบโตของบัวบกมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง

ทางสถิติ (P<0.01) ในทุก ๆ สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ท่ี 6 การให้ SDW20 และ SDW30 มีผลท�าให้ความสูงต้นสูงที่สุด

เท่ากับ 10.34 และ 9.96 ซม. ความยาวใบสูงท่ีสุดเท่ากับ 5.52 และ 5.34 ซม. ความกว้างใบสูงที่สุดเท่ากับ 6.68 และ 

6.58 ซม. ความเขียวใบสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.75 และ 0.71 SPAD Value น�้าหนักสดทั้งต้นและรากสูงที่สุดเท่ากับ 11.98  

และ 10.82 กรัม น�้าหนักสดต้นสูงที่สุดเท่ากับ 7.26 และ 6.58 กรัม และน�้าหนักสดรากสูงที่สุดเท่ากับ 4.72 และ 4.23 กรัม 
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ส่วนการใส่ปุย๋น�า้หมกัมลูหนอนไหมต่อปรมิาณสารส�าคญัของบวับกไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิดงันัน้สามารถเป็นแนวทาง 

การผลิตบัวบกโดยใช้ปุ๋ยน�้าหมักจากมูลหนอนไหมเพ่ือน�ามูลไหมที่เป็นของเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และผลิต 

ปุ๋ยน�้าหมักในเชิงการค้าต่อไปได้

ค�าส�าคัญ: บัวบก, มูลหนอนไหม, การเจริญเติบโต, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีนอลิก

Abstract
 Asiatic pennywort is a tropical herbaceous plant which can be founded in swampy areas. It 

is a perennial plant and has creeping stem. Moreover, it is an important Thai herb that has benefit for 

health promotion and discover some simple diseases or chronic conditions such as debility, diuretic, 

wound healing, dry throat, etc. Asiatic pennywort cultivation by using organic fertilizers can decrease 

cost. Moreover, it can increase organic matter in the soil that makes the soil to have good fertility 

and moisture preservation. Mulberry cultivation and sericulture is an occupation to earn income for 

families. The silkworm rearing processes have a lot of silkworm droppings which is useless waste. This 

experiment was studied effect of silkworm droppings compost water on growth and active ingredient 

in asiatic pennywort to earn benefit from the silkworm droppings. There are 5 treatments such as 

no-silkworm droppings compost water; SDW0 (Control) and silkworm droppings compost water in 

10, 20, 30 and 40 dilution ratio (SDW10, SDW20, SDW30 and SDW40 respectively) for 10 repetitions 

and 1 pot in each. The experiment was complete randomized design (CRD). The result showed that 

applying the silkworm droppings compost water affected on growth in highly statistically significant 

difference (P<0.01) in every week. SDW20 and SDW30 had the highest in height (10.34 and 9.96 cm. 

respectively), leaf length (5.52 and 5.34 cm. respectively), leaf width (6.68 and 6.58 cm. respectively), 

SPAD value (0.75 and 0.71 respectively), and fresh weight of shoot and root (11.98 and 10.82 g. 

respectively), fresh weight of only shoot (7.26 and 6.58 g. respectively) and fresh weight only root 

(4.72 and 4.23 g. respectively). However, applying silkworm droppings compost water did not affect 

to active ingredient of asiatic pennywort in statistically significant difference. Therefore, this can be a 

recommendation to practice for asiatic pennywort by using the silkworm droppings compost water. It 

can change the silkworm droppings from the useless waste to be useful. Moreover, it can be produced 

to be a commercial product in the future. 

Keywords: Asiatic Pennywort, Silkworm Litter, Growth, Antioxidant Activity, Phenolic Compounds
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1. บทน�า
 สมุนไพรไทย เป็นทรัพยากรท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

สะท้อนวัฒนธรรม รวมถึงเป็นรากฐานเกษตรกรรมที่มี 

คุณค่าของประเทศไทย ท้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต 

และสังคมไทยมาโดยตลอด เห็นได้จากการน�าสมุนไพร 

มาประกอบ ในอาหารคาว หวาน เป็นยารักษาโรค ใช้ใน

การบ�าบดัดแูลและฟ้ืนฟสูขุภาพ หรอืใช้เพือ่เสรมิความสวย 

ความงาม ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้รับการสั่งสม สืบทอด 

และพัฒนามาอย่างยาวนาน (Murakami et al., 1995)  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�าสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

กนัมาก สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายวธิ ีไม่ว่าจะเป็น 

การน�าไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นเครื่องส�าอาง 

และเป็นยาส�าหรับรักษาโรคต่าง ๆ เนื่องจากสมุนไพร 

มีสรรพคุณและคุณค่าทางตัวยามาก รวมท้ังมีผลข้างเคียง

น้อยกว่ายาเคมีหรือสังเคราะห์ (Chansuwan, 2015)

 บัวบกเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประวัติการใช้ 

ประโยชน์อย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย

นิยมปลูกเป็นอาหาร และสมุนไพร มีชื่อสามัญว่า Asiatic 

Pennywort หรือ Gotu Kola มีชื่อวิทยาศาสตร์

ว่าCentella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในวงศ์ Apiaceae 

บัวบกเป็นพืชเขตร้อน พบขึ้นท่ัวไปตามท่ีช้ืนแฉะ เป็นพืช

ล้มลุก อายุหลายปี ล�าต้นเลื้อยไปตามพื้นดิน แตกรากฝอย

ตามข้อ ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับหรือออกเป็น 

กระจุก ๆ ละ 3-5 ใบ ใบรูปไต ขอบใบหยัก ก้านใบยาว 

ชขูึน้ ดอกมสีม่ีวง ออกดอกเป็นช่อตามซอกก้านใบ ช่อหนึง่ 

มี 2-3 ดอก มีใบประดับรูปรีหุ ้มอยู ่ ดอกมีขนาดเล็ก  

กลีบดอกรูปไข่สีม่วงเข้ม ก้านดอกสั้น ผลสีเขียวหรือขาว 

ค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2.5 มม. เมื่อแก่ 

แตกได้ สามารถขยายพันธุ ์โดยการเพาะเมล็ด และ 

วิธีการปักช�าไหล (Peiris and Kays, 1996) บัวบก 

เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย สามารถ 

น�ามาใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรได้ท้ังต้น มีรสหอมเย็น 

สามารถรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นได้  

เช่น แก้อาการชา อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ รักษาแผล  

แก ้ร ้อนในกระหายน�้ า แก ้โรคปวดศีรษะข ้างเดียว  

แก้โรคเรื้อน แก้กามโรค แก้ตับอักเสบ บ�ารุงหัวใจ บ�ารุง

ก�าลัง ส่วนของใบมีรสขม เป็นยาดับร้อน ลดอาการ 

อักเสบบวม แก้ปวดท้อง แก้บิด แก้ดีซ่าน ใบต้มกับ 

น�้าซาวข้าวกินแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต�าพอกหรือ 

ต้มน�า้กนิแก้ฝีหนอง แก้หดั ต้มกบัหมเูนือ้แดงกนิแก้ไอกรน 

ส่วนของเมล็ด มีรสขมเย็น แก้บิด แก้ไข้ และแก้ปวดศีรษะ 

เป็นต้น (Pittella et al., 2009)

 การผลิตหม่อนไหมมีการผลิตกระจายอยู่กว่า  

60 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศไทย

เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตหม่อนไหมในระดับโลก 

(The Queen Sirikit Department of Sericulture,  

2017) ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีแนวโน้ม 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการอพยพแรงงาน  

ภาคการเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าแรง

ขั้นต�่าที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ 

ท�าให้การน�าเข้าเส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหม  

มีมูลค่า การน�าเข้าสูงขึ้นจากเดิมที่เคยมีเพียงพอและ 

เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ (Bangsaeng, 2014) 

บ้านพญาราม ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นหมู่บ้าน 

เก่าแก่ มีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหม มาพร้อม 

กับการจัดตั้งหมู ่บ ้านเป็นการท�าไหมแบบธรรมชาติ  

ปลูกหม่อนและเล้ียงไหมพันธุ์พื้นบ้านที่มีความแข็งแรง 

และมีการน�ามูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

มากมาย (Akkaraphan, 1996) ซ่ึงการผลิตไหม  

มีกระบวนการเลี้ยงและผลิตที่ไม่ยุ่งยากมาก เกษตรกร

สามารถใช้ประโยชน์ได้จากดักแด้ไหมที่เป็นอาหารโปรตีน

สูง รังไหมและเส้นไหมเป็นที่ต้องการของตลาด และมูล 

ของตัวไหมสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 

 ปัจจุบันได้มีการท�าปุ ๋ยน�้าหมักใช้เองในการ

ท�าการเกษตร สามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย จึงมีการศึกษา
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ปุ๋ยน�้าหมักจากมูลหนอนไหม ศึกษาการปลูก การดูแล

รักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและหาปริมาณสารส�าคัญ 

เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารส�าคัญที่ดี ปราศจาก 

การปนเปื ้อนสารพิษและสิ่งเจือปน ซึ่งการใช้ปุ ๋ยหมัก 

เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท�าให้ดิน  

มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยรักษาความชุ ่มชื้นในดินได้ดี 

ยิง่ขึน้ โดยปัจจบุนัการปลกูหม่อนเลีย้งไหม มกีารน�ามลูไหม 

ซึ่งเป็นของเสียที่ได้จากการเลี้ยงไหมมาใช้ท�าปุ ๋ยหมัก 

ตามแนวคิดการท�าให้ขยะเหลือน้อยที่สุด จนไม่มีขยะ

เหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยลดขยะ  

ซึ่งเป็นของเสียจากการเลี้ยงไหม ให้สภาวะสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ดีขึ้น ช ่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต  

แล้วยงัช่วยส่งเสรมิอาชีพเพิม่รายได้ครวัเรอืนของเกษตรกร

และชุมชนให้มีเศรษฐกิจที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย 

(Atchariyamontri et al., 2018) 

 จากการรายงานของ Chulaka et al. (2020)  

ได ้มีการศึกษาคุณภาพของมูลหนอนไหมท่ีได ้จาก 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

บ้านพญาราม ท�าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 

ทัง้ด้านกายภาพและเคม ีสารส�าคญัต่าง ๆ  ของมลูหนอนไหม  

พบว่า มูลหนอนไหมเม่ือท�าเป็นปุ๋ยหมัก จะมีปริมาณ

ธาตุอาหารปริมาณสูง เช่น ธาตุไนโตรเจนมีมากกว่า 2% 

หรือ มีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 

มูลสัตว์ชนิดอื่น ๆ และมีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็น

ปุ๋ยน�้าหมักส�าหรับการปลูกพืชต่าง ๆ สอดคล้องกับการ

รายงานของ Inkham (2016) ได้มีการศึกษาปุ๋ยน�้าอินทรีย์

เข้มข้นจากมูลหนอนไหมอีรี่ ท่ีมีการเลี้ยงด้วยใบละหุ่ง 

และใบมันส�าปะหลัง พบว่า ปุ ๋ยน�้าอินทรีย์มีปริมาณ

ไนโตรเจนสูง เหมาะส�าหรับช่วยเพิ่มการเจริญเติบในพืชผัก

และพืช ที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตทางใบ ช่วยเพิ่ม

อินทรีย์วัตถุให้กับดินและพืช ท�าให้พืชมีการเจริญเติบโต 

ที่ดี และจากการวิเคราะห์ปุ ๋ยน�้าอินทรีย ์เข้มข้นจาก 

มูลหนอนไหมอีรี่ พบว่ามีปริมาณธาตุไนโตรเจนมากกว่า 

มูลไส้เดือนและ มูลค้างคาวประมาณ 10 เท่า โดยมี 

ปรมิาณไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม เท่ากบั 0.16  

0.077 และ 0.258% ตามล�าดับ และได้มีการแนะน�าอัตรา

การใช้ โดยผสมปุ๋ยน�้าอินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน 80 ซีซี 

ต่อน�้า 20 ลิตร (อัตราส่วน 4:1) ราดให้ทั่วในแปลงปลูก 

ทุก ๆ 7 วัน จะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี ดังน้ัน 

การวิจัยในครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะน�ามูลหนอนไหมที่ตัว

หนอนไหมถ่ายมูลที่เป็นของเหลือทิ้งมาท�าเป็นปุ๋ยน�้าหมัก 

โดยมีเป้าหมายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องระดับ 

ความเข้มข้นของปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมต่อ การเจริญ

เติบโตและปริมาณสารส�าคัญที่อยู่ในบัวบก หากสามารถ

ใช้ปุ๋ยน�้าหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดี น่าจะเป็นแนวทาง

การผลิตบัวบกส�าหรับการบริโภคหรือทางอุตสาหกรรม

โดยใช้ปุ ๋ยน�้าหมักจากมูลหนอนไหมในเชิงการค้าและ 

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไปได้

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
 2.1  การเตรียมการทดลอง

   การเตรียมพืชทดลอง โดยการน�าต้น

แม่พันธุ ์บัวบกจากจังหวัดตราด ท�าการเลือกต้นพันธุ ์ 

ที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ แข็งแรง สมบูรณ์ และไม่มีรอย 

การท�าลายจากศตัรพูชื มาปักช�าลงในกระถางขนาด 10 นิว้ 

ที่มีวัสดุปลูกผสม ประกอบด้วย ดิน:แกลบดิบ:แกลบด�า: 

ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 โดยปริมาตร จ�านวน 100 

กระถาง มีการให้น�้าทุกวันในปริมาณที่เท่ากันตลอดระยะ

เวลาการปลูก และหลังจากท�าการปักช�าไปแล้วเป็นระยะ

เวลาประมาณ 2 เดอืน คดัเลอืกต้นพนัธุท์ีม่กีารเจรญิเตบิโต

ที่ดี แข็งแรงและสมบูรณ์ จ�านวน 50 กระถาง เพื่อเริ่ม 

การทดสอบการให้ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม

  การเตรียมปุ ๋ยน�้าหมักจากมูลหนอนไหม 

ท�าตามวิธีการของ Inkham (2016) โดยการน�ามูล 

หนอนไหมแห้งประมาณ 2 กิโลกรัม ใส่ถังขนาด 50 ลิตร  

เทกากน�้าตาลประมาณ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน ผสมกับ 
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สารเร่ง พด. 2 ในน�า้เลก็น้อย คนให้เข้ากนั เตมิน�า้ประมาณ 

40 ลิตร ผสมให้เข้ากัน ปิดฝา คนส่วนผสมวันละ 1 ครั้ง 

เมื่อครบ 14 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บใส่ขวด สามารถ

เก็บไว้ใช้งานได้นาน 6 เดือน ตรวจสอบค่า ความเป็น 

กรดด่าง (pH) และเตรียมส�าหรับการน�าไปพ่นกับพืช 

โดยแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 4 ระดับเปรียบเทียบกับ 

การไม่ใช้สาร (น�้าเปล่า)

 2.2  การวางแผนการทดลอง

   วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 

(Complete Randomized Design ; CRD) โดยใช้ 

น�้ าหมักมูลหนอนไหมท่ีเตรียมไว ้มาท�าการทดลอง  

โดยแบ่งอัตราส่วนความเข้มข้นของน�้าหมักออกเป็น 

5 ทรีทเมนต์ ได้แก่ การไม่ใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม 

(Silkworm droppings compost water; SDW0)  

เป็นปัจจัยควบคุม (น�้าเปล่า) และการใส่ปุ ๋ยน�้าหมัก 

มูลหนอนไหมที่มีการเจือจางความเข้มข้น 10, 20, 30  

และ 40 เท่า (SDW10, SDW20, SDW30, SDW40)  

จ�านวน 10 ซ�้า ๆ ละ 1 กระถาง โดยมีการให้ปุ๋ยด้วยวีธี

การฉีดพ่นทางใบปริมาตร 50 มิลลิลิตรต่อกระถาง ทุก ๆ  

7 วัน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ก่อนเก็บเก่ียว บันทึกผล  

การทดลองความสูงต้น ความยาวใบ ความกว้างใบ  

ความเขียวใบ น�้าหนักสดทั้งต้นและราก น�้าหนักสดต้น  

น�้าหนักสดราก ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี  

คลอโรฟิลล์รวม แคโรทีนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

และสารประกอบฟีนอลิกรวม น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์

ความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s multiple 

range test

 2.3  การบันทึกข้อมูล

   2.3.1  ค ว า ม สู ง ต ้ น  ค ว า ม ย า ว ใ บ  

ความกว้างใบ และ ความเขียวใบ วัดทุกสัปดาห์เป็น 

จ�านวน 6 สัปดาห์ หลังจากเริ่ม มีการให้ทรีทเมนต์

   2.3.2 น�้าหนักสดท้ังต้นและราก น�้าหนัก

สดต้น และน�้าหนักสดราก 

    เม่ือบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์ 

หลังจากเริ่มมี การให้ทรีทเมนต์ รายงานผลเป็นกรัม

   2.3.3  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล ์

บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม 

    เม่ือบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์ 

หลังจากเริ่มมีการให้ทรีทเมนต์ ท�าการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์

เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม  

โดยดัดแปลงตามวิธีการของ Rakesh et al. (2009)  

โดยท�าการสุ่มตัวอย่างใบของบัวบก น�ามาท�าความสะอาด 

ตัดใบให้มีขนาด 3-4 เซนติเมตร โดยไม่เอาเส้นใบ ชั่งใบ 

แต่ละทรีตเมนต์ให้มีน�้าหนักหนัก 30 มิลลิกรัม แล้วน�ามา 

สกัดด้วยเอทานอล 95% ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เก็บใน 

ที่มืดและแช่เย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยง 

ที่ความเร็ว 8,000 รอบ/นาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์  

โดยน�าไปวดั ค่าดดูกลนืแสงด้วยเครือ่ง spectrophotometer  

ที่มีความยาวคลื่น 470 644 และ 649 นาโนเมตร แล้วน�า

ค่าที่ได้ไปค�านวณหาปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี 

คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม ดังสมการ

Chlorophyll A (ChlA) = (13.36 x A
664

) – (5.19 x A
649

)

Chlorophyll B (ChlB) = (27.43 x A
649

) – (8.12 x A
664

)

Total Chlorophyll = Chlorophyll A + Chlorophyll B

Total Carotenoids = [(1000 x A
470

)–2.13ChlA–97.64ChlB]/209

A
470

 sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 470 nm

A
649

 sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 649 nm

A
664

 sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 664 nm

   2.3.4 การวิ เคราะห ์ฤทธิ์ต ้ านอนุมูล 

อิสระ [2,2-diphenyl-2-picrylhydrazyl hydrate 

(DPPH) assay]

    เม่ือบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์ 

หลังจากเริ่มมีการให้ทรีทเมนต์ ท�าการวิเคราะห์ฤทธิ ์

ต้านอนุมูลอิสระ ดัดแปลงตามวิธีการของ Predner et al. 
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(2008) ท�าการสกัดสารต่างๆ ของใบบัวบกด้วยเอทานอล  

95% อัตราส่วน 1:2 (w/v) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

8,000 รอบ/นาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์ฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ เริ่มจากน�าสารละลายที่สกัดได้ไปเจือจาง  

ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยใช้ เอทานอล 95% เป็นตัว 

ท�าละลาย จากนั้นน�าสารสกัดปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร

ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์  

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วเก็บไว้ในท่ีมืด 

นาน 20 นาที น�าไปวัดค ่าดูดกลืนแสงด ้วยเครื่อง 

spectrophotometer ที่มีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 

แล้วน�าค่าที่ได้ไปค�านวณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดังสมการ

ด้านล่าง และ น�าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟเพื่อหาค่า EC
50

 

โดยแทนค่า y = 50 ในสมการเส้นตรงที่ได้จากการ 

สร้างกราฟ จะได้ค่า x คือความเข้มข้นท่ีท�าให้ฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระลดลง

AOA = [(A
517

blank – A
517

sample) / A
517

blank] × 100

A
517

blank =  ค่าการดดูกลนืแสงของสาร DPPH ทีม่คีวามยาวคลืน่  

  517 nm

A
517

sample =  ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดผสมกับสาร DPPH  

  ท่ีความยาวคลื่น 517 nm

   2.3.5 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

    เมื่อบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์ 

หลังจากเริ่มมี การให้ทรีทเมนต์ ท�าการวิเคราะห์ปริมาณ

สารประกอบ ฟีนอลิกรวม ดัดแปลงตามวิธีการของ Gao 

et al. (2000) ท�าการสกัดสารต่าง ๆ ของใบบัวบกด้วย

เอทานอล 95% อัตราส่วน 1:2 (w/v) ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิ

ห้อง เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น�าไปป่ันเหวีย่งทีค่วามเรว็  

8,000 รอบ/นาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์สารประกอบ 

ฟีนอลิกรวมโดยวิธี total phenolic compounds ใช้สาร

สกัด 0.1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดท่ีมีน�้ากลั่น 2 มิลลิลิตร 

และเติม Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 0.2  

มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 นาที  

จากนั้นเติม 20 % โซเดียมคาร์บอเนต 1 มิลลิลิตร  

ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 60 นาทีในที่มืด  

น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตรด้วยเครื่อง 

spectrophotometer น�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ 

กราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (รูปที่ 1) รายงานผล

เป็นสารประกอบฟีนอลิกรวม (มิลลิกรัมสมมูลของกรด 

แกลลิก/มิลลิลิตร)

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
 จากการศึกษาทดลองอัตราส่วนความเข้มข้น

ของน�้าหมักมูลหนอนไหมจ�านวน 5 ทรีทเมนต์ ที่ให้กับ 

ต้นบัวบก ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร  

N P และ K ของแต่ละอัตราส่วนกับงานทดลองของ 

Inkham (2016) ที่ได้มีการศึกษาปุ๋ยน�้าอินทรีย์เข้มข้น

จาก มูลหนอนไหมอีรี่ และมีการรายงานว่ามีปริมาณ 

ธาตไุนโตรเจนมากกว่ามลูไส้เดอืนและมลูค้างคาวประมาณ 

10 เท่า โดยมีปริมาณ N P และ K เท่ากับ 0.16 0.077 

และ 0.258 % ตามล�าดับ ดังนั้นการใส่ปุ ๋ยน�้าหมัก  

มูลหนอนไหมที่มีการเจือจางความเข้มข้น 10 20 30  

และ 40 เท่า จึงท�าให้มีค่า N เท่ากับ 1.6 0.8 0.53 และ 

0.4 กรัม ตามล�าดับ มีค่า P เท่ากับ 0.77 0.385 0.257 

และ 0.193 กรัม ตามล�าดับ และมีค่า K เท่ากับ 2.85 1.29 

0.86 และ 0.645 กรัม ตามล�าดับ
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 การใช้ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมแต่ละอัตราส่วน

มีผลต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น ความยาวใบ  

ความกว้างใบ และความเขียวใบอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง 

ทางสถิติ (P<0.01) โดยมีการบันทึกผลทุกสัปดาห ์

เป็นจ�านวน 6 สัปดาห์ หลังจากเริ่มมีการให้ทรีทเมนต์  

พบว่าความสูงต้น ความยาวใบ ความกว้างใบ และความ

เขียวใบมีค่าแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ 

สัปดาห์ และสูงที่สุดในสัปดาห์ท่ี 6 โดยการให้ SDW20 

และ SDW30 มีความสูงต้นสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 6 มีค่า

เท่ากบั 10.34 และ 9.96 ซม. (รปูที ่2) ความยาวใบสงูทีส่ดุ

เท่ากับ 5.52 และ 5.34 ซม. (รูปที่ 3) ความกว้างใบสูงที่สุด

เท่ากับ 6.68 และ 6.58 ซม. (รูปที่ 4) ความเขียวใบสูงที่สุด 

เท่ากับ 0.75 และ 0.71 SPAD Value (รูปท่ี 5) น�้าหนักสด 

ทั้งต้นและรากสูงที่สุดเท่ากับ 11.98 และ 10.82 กรัม  

น�้าหนักสดต้นสูงที่สุดเท่ากับ 7.26 และ 6.58 กรัม และ 

น�า้หนกัสดรากสงูทีส่ดุเท่ากบั และ 4.72 และ 4.23 (ตาราง

ที่ 1) สอดคล้องกับงานทดลองของ Nilawonk (2019)  

พบว่าการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน�้าหมักชีวภาพ ท�าให้

ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว ผักกาดหัวมีความยาวและน�้าหนัก 

ผลผลิตหัวและผลผลิตคะน้าสูงที่สุด สอดคล้องกับ 

งานทดลองของ Marubodee and Ruanpan (2020) 

พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพแต่ละชนิดมีผลต่อ การเจริญ

เตบิโตและผลผลติแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยปุย๋หมกัชวีภาพ

สตูรจลุนิทรย์ีหน่อกล้วย มผีลท�าให้ความยาวใบ จ�านวนหวั 

น�้าหนักสด และน�้าหนักแห้งของต้นเท้ายายม่อม มีค่า 

สูงที่สุด และสอดคล้องกับงานทดลองของ Kajonphol  

et al. (2014) พบว่าน�้าหมักชีวภาพสูตรหอยเชอรี่ ท�าให ้

ต ้นมะลิลามีการเจริญเติบโตด ้านความสูงมากท่ีสุด  

ส่วนการใช้ปุ ๋ยน�้าหมักชีวภาพสูตรยอดพืช มีจ�านวน  

กิง่แขนง/ต้นมากทีส่ดุ ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าการใช้ปุย๋น�า้หมกั

มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

รูปที่ 2 ความสูงต้นของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม 

ที่มีการเจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ จ�านวน 6 สัปดาห์

รูปที่ 3 ความยาวใบของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม

ที่มีการเจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ จ�านวน 6 สัปดาห์

รูปที่ 4 ความกว้างใบของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม

ที่มีการเจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ จ�านวน 6 สัปดาห์
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 การใช้ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมแต่ละอัตราส่วน 

ต่อปริมาณสารส�าคัญ ได้แก่ ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ  

คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม แคโรทีนอยด์รวม ฤทธ์ิต้าน 

อนมุลูอสิระ และสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยมีการบนัทกึผล 

สัปดาห์ที่ 6 หลังจากมีการให้ทรีทเมนต์ พบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ โดยการใช้ปุ๋ยน�้าหมัก มูลหนอนไหม 

มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอเท่ากับ 3.15-3.19 g
FW

L-1 ปริมาณ

คลอโรฟิลล์บีเท่ากับ 1.08-1.37 g
FW

L-1 ปริมาณคลอโรฟิลล์

รวมเท่ากับ 4.28-4.51 g
FW

L-1 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม

เท่ากับ 0.83-0.95 g
FW

L-1 (ตารางที่ 2) ฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระ รายงานเป็นค่า EC
50
 โดยมีค่า EC

50 
เท่ากับ 43.20-

43.64 g
FW

L-1 และปรมิาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากบั 

0.82-0.90 g
GAE

L-1 (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับงานทดลอง 

ของ Thaymuang and Samrit (2008) พบว่า การไม่ใส่ปุย๋ 

การให้ปุย๋เคม ีปุย๋หมกั และการผสมกนัระหว่างปุย๋เคมแีละ

ปุ๋ยหมักกับกระชายด�า ไม่มีผลต่อน�้าหนักสดและน�้าหนักแห้ง

ในส่วนเหนือดินและใต้ดินของกระชายด�า 

รูปที่ 5 ความเขียวใบของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม

ที่มีการเจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ จ�านวน 6 สัปดาห์

ตารางท่ี 1 น�้าหนักสดทั้งต้นและราก น�้าหนักสดต้น และน�้าหนักสดรากของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมที่มีการ 

  เจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ เม่ือบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์ 

Treatment Fresh weight (g)
Shoot and Root Shoot Root

SDW0

SDW10

SDW20

SDW30

SDW40

F-test

C.V. (%)

6.22 ± 0.56 d1/

8.92 ± 0.57 bc

11.98 ± 1.61 a

10.82 ± 1.09 ab

7.64 ± 1.24 cd

**

11.97

4.67 ± 0.31 d

5.82 ± 0.26 bc

7.26 ± 0.90 a

6.58 ± 0.53 ab

5.22 ± 0.65 cd

**

9.77

1.55 ± 0.29 c

3.10 ± 0.36 b

4.72 ± 0.74 a

4.23 ± 0.62 a

2.42 ± 0.67 bc

**

17.71

หมายเหตุ  1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี 

  นัยส�าคัญทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  

  ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

  SDW0 = การไม่ใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม และ SDW10 SDW20 SDW30 และ SDW40 = การใส่ปุ๋ย 

  น�้าหมักมูลหนอนไหม ท่ีมีการเจือจางความเข้มข้น 10 20 30 และ 40 เท่าตามล�าดับ
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ตารางท่ี 2  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวมของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูล 

  หนอนไหมท่ีมีการเจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ เมื่อบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์

Treatment

Treatment
DPPH scavenging activity; EC

50

(g
FW

L-1)

Total phenolic compound 

(g
GAE

L-1)

Chlorophyll A 

(gFWL-1)

Chlorophyll B  

(gFWL-1)

Total Chlorophyll 

(gFWL-1)

Total Carotenoid

(gFWL-1)

SDW0

SDW10

SDW20

SDW30

SDW40

F-test

C.V. (%)

SDW0

SDW10

SDW20

SDW30

SDW40

F-test

C.V. (%)

43.64 ± 0.24

43.32 ± 0.32

43.20 ± 0.26

43.22 ± 0.23

43.51 ± 0.34

ns

0.65

0.82 ± 0.08

0.87 ± 0.03

0.90 ± 0.04

0.89 ± 0.03

0.85 ± 0.06

ns

6.07

3.15 ± 0.74

3.18 ± 0.71

3.19 ± 0.80

3.18 ± 0.72

3.17 ± 0.70

ns

23.16

1.37 ± 0.13

1.29 ± 0.17

1.08 ± 0.42

1.29 ± 0.21

1.31 ± 0.15

ns

19.05

4.51 ± 0.80

4.48 ± 0.85

4.28 ± 0.62

4.47 ± 0.77

4.48 ± 0.75

ns

17.19

0.83 ± 0.21

0.86 ± 0.18

0.95 ± 0.37

0.83 ± 0.19

0.83 ± 0.15

ns

27.05

ตารางท่ี 3 ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมของการใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหมที่มีการ 

  เจือจางความเข้มข้นต่าง ๆ เม่ือบัวบกมีอายุครบ 6 สัปดาห์

หมายเหตุ  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

  SDW0 = การไม่ใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม และ SDW10 SDW20 SDW30 และ SDW40 = การใส่ปุ๋ย 

  น�้าหมักมูลหนอนไหม ท่ีมีการเจือจางความเข้มข้น 10 20 30 และ 40 เท่าตามล�าดับ

หมายเหตุ  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

  SDW0 = การไม่ใส่ปุ๋ยน�้าหมักมูลหนอนไหม และ SDW10 SDW20 SDW30 และ SDW40 = การใส่ปุ๋ย 

  น�้าหมักมูลหนอนไหมท่ีมีการเจือจางความเข้มข้น 10 20 30 และ 40 เท่าตามล�าดับ
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4. สรุป
 การใส่ปุย๋น�า้หมกัมลูหนอนไหมต่อการเจรญิเตบิโต

ของบัวบก SDW20 และ SDW30 มีผลท�าให้ความสูงต้น  

ความกว้างใบ ความยาวใบ ความเขียวใบ น�้าหนักสด 

ทั้งต ้นและราก น�้าหนักสดต้น และน�้าหนักสดราก  

ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม 

แคโรทีนอยด์รวม ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบ

ฟีนอลิกรวมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

5. เอกสารอ้างอิง
Akkaraphan, S. (1996). Silk mulberry development 

in Thailand. Research Report of Mulberry 

Silk Research Institute, Department of 

Agriculture, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives. (in Thai)

Atchariyamontri, A., Suthipasilp, R. and Wichit, 

N. (2018). Study on suitable content 

of bio-extracted solution from organic 

residue on vegetables growth. Journal 

of research, Chiang Mai Rajabhat 

University, 12(1), 1-16. (in Thai)

Bangsaeng, J. (2014). Knowledge management to 

develop quality of handicraft silk thread 

production. Journal of Development 

Administration Research, 4(2), 1-14. (in 

Thai)

Chansuwan, R. (2015). Knowledge and factors 

affecting general cosmetic consumption 

behavior of herbs. Journal of Politics, 

Administration and Law, 8(1), 293-321. 

(in Thai)

Chulaka, P., Manochai, B., Kaewsorn, P., 

Sangmanee, K. and Kaewrat, B. (2020). 

Silkworm litter product development in 

agricultural utilization for sustainable 

sericulture community. Research report, 

National Research Council of Thailand. 

109 p. (in Thai)

Gao, X., Ohlander, M., Jeppsson, Björk, L. 

and Trajkovski, V. (2000). Changes in 

antioxidant effects and their relationship 

to phytonutrients in fruits of sea 

buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) 

during maturation. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 4(5), 1485–1490.

Inkham, C. (2016). Concentrated liquid fertilizer 

from Erie silkworm droppings. Institute 

of Science and Technology Research, 

Chiang Mai University. Available Source: 

https://www.nnr.nstda.or.th, Retrieved 

May 14th, 2021. (in Thai)

Kajonphol, T., Simma, B., Kanket, W. and Sangsiri, 

C. (2014). Effect of bio-extract on growth 

and flower yield in jasmine (Jasminum 

sambac (L.) Ait.). Thai Agricultural 

Research Journal, 32(2), 129-138. (in 

Thai)

Marubodee and Ruanpan (2020). Effect of 

bioextract on growth and yield of 

arrowroot (Tacca Ieontopetaloides). 

RMUTSB Academic Journal, 8(2), 153-

164. (in Thai)

Murakami, A., Nakamura, Y., Koshimizu, K. and 

Ohigashi, H. (1995). Glyceroglycolipids 

from citrus hystr ix ,  a tradit ional 

herb in Thailand, potently Inhibit 



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

66

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

the tumor-promoting act iv i ty of 

12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate 

in mouse skin. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry, 43(10), 2779-2783.

Nilawonk, W. (2019). Influence of organic and 

bio-extracts on the growth and yield of 

okra, chinese radish, and kale. Journal 

of Science and Technology Ubon 

Ratchathani University, 21(3), 95-103. 

(in Thai)

Peiris, K. H. S. and Kays, S. J. (1996). Asiatic 

pennywort [Centella asiatica (L.) 

Urb.]: A little-known vegetable crop. 

HortTechnology, 6(1), 13-18.

Pittella, F., Dutra, R. C., Junior, D. D., Lopes, M. T. 

P. and Barbosa, N. R. (2009). Antioxidant 

and cytotoxic activities of Centella 

asiatica (L) Urb. International Journal 

of Molecular Sciences, 10(9), 3713-3721

Predner, D., Hsieh P., Ch., Lai P. Y. and Charles, A. 

L. (2008). Evaluation of drying methods 

on antioxidant activity, total phenolic 

and total carotenoid contents of sweet 

potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) 

var. Tainong73. Journal of International 

Cooperation, 3(2), 73-86.

Rakesh, M., Gabriela, M., Benjamin, L. and 

Stephanie, L. (2009). Development 

of a standardized methodology for 

quantifying total chlorophyll and 

carotenoids from foliage of hardwood 

and conifer tree species. Canadian 

Journal of Forest Research, 39: 849-861.

Thaymuang ,  W.  and Samr i t ,  B .  (2008) . 

Effect of fert i l izer on yield and 

nutrient concentration of Krachai-

Dum (Kaempferia paviflora Wall). 

Kamphaengsaen Academic Journal, 

6(3), 33-39.

The Queen Sirikit Department of Sericulture. 

(2017). National strategy 20 years. (2017 

– 2036). Available source: http://www.

qsds. go.th, Retrieved June 25th, 2019. 

(in Thai)



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

ผลของการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ต่อการเจริญเติบโต
และปริมาณสารส�าคัญของไมโครกรีนวงศ์ Brassicaceae 

จ�านวน 8 ชนิด

Effect of Light Emitting Diodes (LED) on Growth 
and Active Ingredients of Eight Microgreens 

on Brassicaceae Family
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บทคัดย่อ
 ไมโครกรีนจัดเป็นผักสุขภาพท่ีก�าลังได้รับความนิยม เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นแหล่งของวิตามิน 

และแร่ธาตุ สามารถช่วยชะลอความชราและป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เมื่อเทียบกับผักชนิดเดียวกันที่เจริญเติบโต

เต็มที่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ

สารส�าคัญของไมโครกรีนวงศ์ Brassicaceae จ�านวน 8 ชนิด ได้แก่ ร็อคเก็ต (Arugula) กะหล�่าปลี (Cabbage)  

ผักกาดเขียว (Mustard) หัวไชเท้าฝรั่ง (Radish - Sango) หัวไชเท้า (Radish - Rambo) หัวผักกาด (Rutabaga)  

กะหล�่าปม (Kohlrabi) และผักเคล (Curly Kale) โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized 

Complete Block Design; RCBD) และแบ่งพืชจ�านวน 8 ชนิดออกเป็น 2 ทรีทเมนท์ ได้แก่ แสงสีขาว (WL) และ

แสงสีผสมระหว่างสีน�้าเงินและสีแดง (RB) โดยแต่ละทรีทเมนต์มีจ�านวน 3 ซ�้า เปิดไฟเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 

(ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น.) ท่ีอุณหภูมิ 24 - 26 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 70 % ผลการทดลอง 

พบว่าการใช้แสงจากหลอด LED สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและปริมาณสารส�าคัญของไมโครกรีนได้ โดยท�าให้ 

มีการเจริญเติบโตท่ีดี น�้าหนักสดสูง และชักน�าให้พืชสามารถสร้างสารส�าคัญเพิ่มขึ้นได้ โดยพืชจะตอบสนองต่อแสง 
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จากหลอด LED สีขาว (WL) ได้ดีกว่าแสงสีผสม (RB) จึงท�าให้สามารถเป็นแนวทางที่ท�าให้ไมโครกรีนมีคุณภาพดี 

ทั้งทางด้านตัวยาและลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภคได้

ค�าส�าคัญ: ไมโครกรีน, แอลอีดี, คลอโรฟิลล์, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ, สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 

Abstract
 Microgreens are popular healthy vegetables because it contains antioxidants as a source of 

vitamins and minerals. It can help for anti-aging and prevent from various diseases when compare 

with the same vegetables that are fully grown. This experiment aimed to study effect of light emitting 

diodes (LED) on growth and active ingredients of 8 microgreens on brassicaceae family such as Arugula, 

Cabbage, Mustard, Radish-Sango, Radish-rambo, Rutabaga, Kohlrabi and Curly Kale. It was designed in 

Randomized Complete Block Design (RCBD) by separating the 8 microgreens into 2 treatments such 

as white LED light (WL) and red-blue light with 3 repetitions. The light was turned on for 16 hours 

per day (05.00 am - 09.00 pm.) at temperature 24 - 26oC and 65 - 70% relative humidity. The result 

showed that the LED light could induce growth and amount of active ingredients. The microgreens 

responded to WL better than RB. This can be a guideline for microgreen production to have good 

quality in both of drug formulation and physical characteristics that consumers are satisfied.

Keywords: Microgreen, LED, Chlorophyll, Antioxidant Activity, Total Phenolic Compounds

1. บทน�า
 ปัจจบุนัประชากรโลกมจี�านวนเพิม่มากขึน้ ท�าให้

มีความจ�าเป็นที่ต้องเพิ่มปริมาณอาหารส�าหรับการบริโภค 

สูงขึ้น อาหารและผักผลไม้เป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย ์และผู ้บริโภคมีแนวโน ้มท่ีให ้ความสนใจ 

ในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ก�าลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ 

การรับประทานผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งของสารต้าน

อนุมูลอิสระ สามารถช่วยชะลอความชรา หรือป้องกัน 

โรคต่าง ๆ ได้ (Nopparatpaiboon, 2017)

 ไมโครกรีนหรือต้นอ่อนของพืชผักชนิดต่าง ๆ 

เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้รับความนิยมมากข้ึน

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู ้ที่มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ

เนื่องจากปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษ มีสารต้านอนุมูล

อิสระที่เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุเมื่อเทียบกับ 

ผักชนิดเดียวกันที่เติบโตเต็มที่ เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

และมีสารอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจาก

ไมโครกรีนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งมีคุณสมบัติ

ป้องกันโรคหลาย ๆ ชนิด มีฤทธ์ิในการต้านการอักเสบ 

และการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น  

โรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง 

บางชนิด เป็นต้น (Turner et al., 2020) จากที่กล่าวมา 

ไมโครกรีนจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผู้บริโภค ที่จะ 

เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง 

ไมโครกรีนได้จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร หรือ
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เมล็ดพืชอื่น ๆ ซึ่งเก็บเก่ียวได้จากต้นกล้าและใบเลี้ยง  

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่หรือหลังจากเพาะเมล็ด

ประมาณ 7 - 14 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนดิของพชืแต่ละชนดิด้วย 

โดยความสงูของไมโครกรนีประมาณ 1 - 4 นิว้ ประกอบด้วย 

ล�าต้น ใบเลีย้ง และใบจรงิ 1 - 2 ใบ ซึง่จะเป็นระยะทีต้่นอ่อน

มคีณุค่าทางอาหารสงูมาก เหมาะส�าหรบั การน�ามาบรโิภค 

เพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Harakode and Rittichai, 

2020)

 การปลูกพืชโดยใช้แสงเทียมจากหลอดไดโอด 

เปล่งแสงหรือหลอดแอลอีดี (Light emitting diodes; 

LED) แสงสีต่าง ๆ กับการผลิตพืชเพิ่มมากขึ้น เช่น การ 

ปลูกผัก การปลูกไม้ผล และการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

เป็นต้น (Onsri, 2017) หากน�ามาประยุกต์ใช้กับการผลิต 

ไมโครกรีน น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้พืชสร้างสาร

ส�าคัญมากขึ้น รวมถึงการท�าให้ไมโครกรีนมีสารส�าคัญ 

ที่คงที่มากขึ้น ดังนั้นหากสามารถหาแสงที่เหมาะสม 

ต่อการผลิตไมโครกรีนจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต 

ไมโครกรีนให้ได้คุณภาพและสารส�าคัญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ในอนาคต (Kanasawat, 2007) ปัจจุบันมีการผลักดันให ้

ไมโครกรีนเป็นพืชผักที่มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  

นอกจากการศึกษาในเรื่องอาหารสุขภาพ สารส�าคัญ  

ตัวยา และฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว อีกสิ่งหน่ึงท่ีส�าคัญคือ 

วัตถุดิบ โดยการผลิตไมโครกรีนให้ได้คุณภาพ และให้ได้

ปริมาณสารส�าคัญท่ีคงท่ี ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิต

ไมโครกรีนที่ยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในปัจจุบันที่สามารถน�ามาใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพ คือ 

การปลูกพืชโดยใช้แสงเทียมจาก LED ซ่ึงแสงเป็นปัจจัย

ส�าคัญ ที่พืชต้องใช้ในการสังเคราะห์แสง เพื่อให้ได้อาหาร

และพลังงานที่จะน�าไปใช้และช่วยในการเจริญเติบโต 

(Arnason et al., 1995) โดยแสงประมาณน้อยกว่า 5 % 

ของพลังงานแสงท้ังหมด พืชจะเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรต

ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ในช่วงความยาวคล่ืน 

400 - 700 นาโนเมตร จะเป็นช่วงความยาวคลื่นท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งต้อง

อาศัยรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง คือ คลอโรฟิลล์เอ 

(chlorophyll a) ที่สามารถดูดซับพลังงานจากแสงในช่วง

ความยาวคลื่น 435 และ 670 - 680 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ใน

ช่วงแสงสีม่วงและสีแดง คลอโรฟิลล์บี (chlorophyll b) 

ที่สามารถดูดซับพลังงานแสง ที่ความยาวคลื่น 480 และ 

650 นาโนเมตร อยู่ในช่วงแสงสีน�้าเงินและสีแดง และ 

สารแคโรทนีอยด์ (carotenoid) ทีส่ามารถดดูซับพลงังานแสง 

ทีค่วามยาวคลืน่ 425 450 และ 480 นาโนเมตร ตามล�าดบั 

(ในตัวท�าละลาย hexane) อยู่ในช่วงคล่ืนแสงสีม่วงและ

น�า้เงนิ (Taechapinyawat, 2011) มรีายงานว่าการให้แสง

สนี�า้เงนิจากหลอด LED เพิม่ในช่วงกลางคนืมผีลท�าให้เพิม่ 

ปริมาณ anthocyanin และปริมาณน�้าตาลในผลองุ่น 

เพิ่มขึ้น (Kondo et al., 2014) นอกจากนี้มีงานทดลอง 

ที่พบว่าการให้แสงเสริมในช่วงความยาวคล่ืนที่เหมาะสม 

จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารส�าคัญเพิ่มขึ้น 

เช่น งานทดลองของ Manimueang et al. (2015) 

ได ้ ศึกษาผลของความเข ้มแสงจากชุดหลอด LED  

ช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดง สีขาว และสีน�้าเงินที่มี 

ความส่องสว่างเท่ากับ 327 1,078 และ 4,338 ลักซ์  

ตามล�าดับ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อผักสลัดเรดโอ๊ค 

ในระบบโรงเรอืนไฮโดรโปนกิส์ พบว่า แสงสนี�า้เงนิมค่ีาเฉลีย่ 

ของความสูงต้น ความยาวราก น�้าหนักสดต้นและราก  

และ น�้าหนักแห้งต้นและรากมากที่สุด อีกทั้งการเพิ่มค่า  

ความเข้มแสงหรือความส่องสว่าง จาก 327 เป็น 4,338 ลักซ์  

ส่งผลท�าให้การเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คเพิ่มขึ้น 

ตามไปด้วย และงานทดลองของ Phothong et al. (2019) 

ทีไ่ด้ศกึษาผลของแสง LED ต่อการเจรญิเตบิโต การกระตุน้ 

การสร้างสารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของ

ต้นอ ่อนผักขี้หูด โดยมีการให ้แสงสีขาว แสงสีแดง  

แสงสีน�้าเงิน และแสงสีแดงผสมน�้าเงินที่ความเข้มแสง 

70±5 µmol.m-2.s-1 เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 

จ�านวน 6 วัน พบว่าการให้แสงสีแดงท�าให้ต้นอ่อนผักขี้หูด
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มคีวามสงูต้นและปรมิาณสารต้านอนมุลูอสิระสงูทีส่ดุ และ 

การให้แสง สีแดงผสมน�้าเงินให้ปริมาณวิตามินซีท้ังหมด  

ปริมาณ ฟีนอลทั้งหมดและปริมาณสารแคโรทีนอยด์ 

สูงที่สุด ดังนั้น การเพาะปลูกไมโครกรีนในห้องควบคุม 

และมีการใช้ แสงเทียมจากหลอด LED ที่พืชต้องการ  

จะเป็นตัวที่ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโต และกระตุ้น

ปริมาณสารส�าคัญ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้ไมโครกรีน  

มีคุณภาพดีทั้งทางด้านตัวยาและลักษณะทางกายภาพ  

ที่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง
 2.1  การเตรียมการทดลอง

   น�าเมล็ดพันธุ์ผัก จ�านวน 8 ชนิด ได้แก ่ 

ร็อคเก็ต (Arugula) กะหล�่าปลี (Cabbage) ผักกาดเขียว  

(Mustard) หัวไชเท้าฝรั่ง (Radish - Sango) หัวไชเท้า 

(Radish - Rambo) หัวผักกาด (Rutabaga) กะหล�่าปม  

(Kohlrabi) และผักเคล (Curly Kale) มาท�าการ 

คัดเลือกเมล็ดที่มีขนาดเท่ากัน เมล็ดท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง 

ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว น�ามาเพาะลงในวัสดุปลูกผสม

ระหว่างขุยมะพร้าว:พีทมอส อัตราส่วน 4:2 โดยปริมาตร 

พรมน�า้เลก็น้อย ตวงลงถาดเพาะปลกู จ�านวน 48 ถาด ๆ  ละ 

0.25 ลิตร เกลี่ยให้เสมอกันและใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 

วางทับกดให้เรียบ ขีดเส้นแบ่งช่องลงในถาดเพาะปลูก  

ให้มีพื้นที่โรยเมล็ดขนาด กว้าง 8.5 ซม. ยาว 14 ซม. 

ท�าการโรยเมลด็พนัธุผ์กั กลบเมลด็พนัธุผ์กั และใช้กระบอก 

ฉดีน�า้ฉดีให้ความชืน้แก่เมลด็พนัธุผ์กั และน�าฟิวเจอร์บอร์ด 

ขนาดพอดีกับถาดเพาะปลูกมาวางแล้วใช้ อิฐมวลเบา 

วางทับด้านบนฟิวเจอร์บอร์ดอีกที และมีการให้น�้าวันละ  

2 ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงเย็น 

 2.2  การวางแผนการทดลอง

   วางแผนการทดลองแบบบลอ็กสุม่สมบรูณ์ 

(Randomized Complete Block Design; RCBD)  

โดยติดตั้งหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ยี่ห้อ Barrina  

LED Grow Light ในชั้นวางภาชนะปลูกพืช ก�าหนดให้มี  

ความสูง 30 ซม. ห่างกันหลอดละ 34 ซม. และจ�านวน  

2 สี คือแสงสีขาว (White Light; WL) และแสงสีผสม

ระหว่างสีน�้าเงินและสีแดง (RB) ความเข้มแสงเท่ากับ 

132.10 µmol.m-2.s-1 และแบ่งพืชจ�านวน 8 ชนิด 

ออกเป็น 2 ทรีทเมนต์ ได้แก่ แสงสีขาว (WL) และแสงสี

ผสมระหว่างสีน�้าเงินและสีแดง (RB) โดยแต่ละทรีทเมนต์ 

มีจ�านวน 3 ซ�้า ๆ ละ 1 ถาด และเปิดไฟเป็นระยะเวลา  

16 ชั่วโมงต่อวัน (ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น.) ที่อุณหภูมิ 

24 - 26 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 70 %  

ท�าการบันทึกผลการทดลองความสูงต้น น�้าหนักสด  

ฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด  

คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และ 

แคโรทนีอยด์รวม น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ ความแตกต่าง

ทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s multiple range test
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 2.3  การบันทึกข้อมูล

   เ ม่ือไมโครกรีนมีอายุครบ 2 สัปดาห์ 

หลังเพาะเมล็ด (รูปที่ 1) ท�าการวัดความสูงต้นและ 

น�้าหนักสดต้น และน�าไปวิ เคราะห์ฤทธิ์ต ้านอนุมูล 

อิสระ สารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม

   2.3.1  การวเิคราะห์ฤทธิต้์านอนุมูลอสิระ

     การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  

ดัดแปลงตามวิธีการของ Predner et al. (2008)  

โดยท�าการสกัดสารต่าง ๆ ของไมโครกรีนด้วยเอทานอล  

95% อัตราส่วน 1:2 (w/v) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง  

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 

8,000 รอบ/นาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์ฤทธิ์ 

ต้านอนมุลูอสิระ เริม่จากน�าสารละลายทีส่กดัได้ไปเจอืจาง 

ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยใช้ เอทานอล 95% เป็นตัว 

ท�าละลาย จากน้ันน�าสารสกัดปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร

ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ 

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วเก็บไว้ในที่มืด 

นาน 20 นาที น�าไปวัดค ่าดูดกลืนแสงด ้วยเครื่อง 

spectrophotometer ทีม่ ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร 

แล้วน�าค่าที่ได้ไปค�านวณฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดังสมการ

ด้านล่าง และน�าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟเพื่อหาค่า EC
50
 

ฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระ = [(A
517

blank–A
517

sample) 

     /A
517

blank] × 100

   2.3.2 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก 

รวม

     การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ

ฟีนอลิกรวม ดัดแปลงตามวิธีการของ Gao et al. (2000) 

รูปท่ี 1 ลักษณะของไมโครกรีนวงศ์ Brassicaceae 

จ�านวน 8 ชนิดท่ีใช้ในการทดลอง คือ ร็อคเก็ต (a) 

ผักกาดเขียว (b) กะหล�่าปลี (c) กะหล�่าปม (d) 

ผักเคล (e) หัวผักกาด (f) หัวไชเท้า (g) หัวไชเท้าฝรั่ง (h)
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ท�าการสกัดสารต่างๆ ของไมโครกรีนด้วยเอทานอล 95%  

อัตราส่วน 1:2 (w/v) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหว่ียงท่ีความเร็ว 8,000 รอบ/

นาที แยกเอาส่วนใสไปวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม 

โดยวิธี total phenolic compounds ใช้สารสกัด 0.1 

มิลลิลิตร เติมลงในหลอดท่ีมีน�้ากลั่น 2 มิลลิลิตร และเติม 

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 0.2 มิลลิลิตร 

ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 นาที จากนั้นเติม  

20 % โซเดียมคาร์บอเนต 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 

ทีอ่ณุหภมูห้ิอง 60 นาทใีนทีม่ดื น�าไปวดัค่าการดดูกลนืแสง 

ที่ 765 นาโนเมตรด้วยเครื่อง spectrophotometer  

น�าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรด 

แกลลิก (รูปที่ 2) รายงานผลเป็นสารประกอบฟีนอลิกรวม 

(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/มิลลิลิตร)

95% ปรมิาตร 3 มลิลลิติร เกบ็ในทีม่ดืและแช่เยน็เป็นเวลา 

24 ชั่วโมง จากนั้นน�าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 8,000 รอบ/ 

นาท ีแยกเอาส่วนใสไปวเิคราะห์ โดยน�าไปวดัค่าดดูกลืนแสง 

ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่มี ความยาวคลื่น 

470, 644 และ 649 นาโนเมตร แล้วน�าค่าที่ได้ไปค�านวณ

หาปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม 

และแคโรทีนอยด์รวม ดังสมการ

Chlorophyll A (Chl A) = (13.36 x A
664

) - (5.19 x A
649

)

Chlorophyll B (Chl B) = (27.43 x A
649

) - (8.12 x A
664

)

Total Chlorophyll = Chlorophyll A + Chlorophyll B

Total Carotenoids = [(1000 x A
470

) - 2.13ChlA - 97.64ChlB]/209

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
 จากการศึกษาทดลองการใช ้หลอด LED  

ต่อ การเจริญเติบโตและปริมาณสารส�าคัญของไมโครกรีน 

วงศ์ Brassicaceae จ�านวน 8 ชนิด พบว่าค่าความสูงต้น 

ของการให้แสง WL และ RB กับไมโครกรีน Rutabaga  

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการให้แสง 

RB ให้ค่าความสูงต้นสูงกว่าการให้แสง WL โดยมค่ีาเท่ากบั 

10.87 cm (ตารางที่ 1) ค่าน�้าหนักสดที่มีการให้แสง WL 

และ RB กับไมโครกรีน Arugula และ Cabbage มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดย Arugula ที่ ให้แสง 

RB ให้ค่าน�้าหนักสดสูงกว่า การให้แสง WL มีค่าเท่ากับ 

17.31 g และ Cabbage ที่ให้แสง WL ให้ค่า น�้าหนักสด

สูงกว่าการให้แสง RB มีค่าเท่ากับ 36.58 g (ตารางที่ 2) 

สอดคล้องกับงานทดลองของ Onsri et al. (2020) ที่ได้

มีการศึกษาอิทธิพลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญ

เติบโตของผักสลัด 4 ชนิด ได้แก่ เรดโอ๊ค คอส กรีนโครอล  

และกรีนโอ๊ค มีการให้แสงจาก จ�านวน 3 สี ได้แก่  

แสงสีขาว (WL) แสงสีแดง (RL) และแสงสีน�้าเงิน (BL) 

ประกอบด้วย 3 ทรีทเมนต์ คือ แสงสีขาว (WL) แสง 

สีขาว:แสงสีน�้าเงิน:แสงสีแดง อัตราส่วน 2:1:2 (2W1B2R) 

รูปท่ี 2 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ

   2.3.3 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม

     การวัดปริมาณคลอโรฟ ิลล ์ เอ  

คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม  

โดยดัดแปลงตามวิธีการของ Rakesh et al. (2009)  

โดยท�าการสุม่ตวัอย่างใบของไมโครกรนี น�ามาท�าความสะอาด 

ตัดใบให้มีขนาด 3-4 เซนติเมตร ชั่งใบแต่ละทรีตเมนต์ 

ให้มีน�้าหนักหนัก 30 มิลลิกรัม แล้วน�ามาสกัดด้วยเอทานอล 
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และแสงสีขาว:แสงสีน�้าเงิน:แสงสีแดง อัตราส่วน 2:2:1  

(2W2B1R) พบว่าการให้แสง 2W1B2R ท�าให้ผักสลัด 

ทั้ง 4 ชนิด มีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวใบและ

ความกว้างทรงพุ่มสูงท่ีสุด และสอดคล้องกับงานทดลอง

ของ Petchthai and Thongket (2017) พบว่าการ

ปลูกผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดภายใต้แสงจากหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์ 8 หลอด เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ให้น�้าหนัก

สดและแห้งส่วนยอดและปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด และ 

พบว่า การปลูกผักกาดหอมเรดโอ๊คภายใต้แสงจาก 

หลอด LED สีขาว ให้ค่าน�้าหนักสดและแห้งส่วนยอด 

สูงที่สุด

 การให ้แสง WL และ RB กับไมโครกรีน 

Cabbage, Radish-Sango, Kohlrabi และ Curly Kale 

พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการ

ให้แสง WL ให้ค่า EC
50
 สูงกว่าการให้แสง RB มีค่าเท่ากับ 

20.89, 29.71, 6.77 และ 29.77 g.L-1 ตามล�าดับ และ  

มค่ีา EC
50
 ของการให้แสง RB เท่ากบั 28.71, 49.37, 14.35 

และ 35.05 g.L-1 ตามล�าดับ (ตารางท่ี 3) ส่วนปริมาณ 

สารประกอบฟีนอลิกรวมท่ีมีการให้แสง WL และ RB  

กบัไมโครกรนีจ�านวนทัง้ 8 ชนดิ ไม่ม ีความแตกต่างกนัทาง 

สถิติ (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับ งานทดลองของ Petchthai  

and Thongket (2017) พบว่าการปลูกผักกาดหอม 

บัตเตอร์เฮดภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 8 หลอด 

เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ให้ปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุด ปริมาณ

คลอโรฟิลล์เอที่มี การให้แสง WL ให้ค่าสูงกว่าการให้แสง RB 

กับไมโครกรีนจ�านวนทั้ง 8 ชนิด แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ โดยการให้แสง WL มีค่าคลอโรฟิลล์เอเท่ากับ 

22.63, 27.48, 26.26, 27.52, 27.67, 29.87, 33.91  

และ 24.57 µg.gFW-1 ตามล�าดับ (ตารางที่ 5) ปริมาณ 

คลอโรฟิลล์บีที่มีการให้แสง WL ให้ค่าสูงกว่าการให้  

แสง RB กับไมโครกรีนจ�านวนทั้ง 8 ชนิด แตกต่างอย่าง  

มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการให้แสง WL มีค่าคลอโรฟิลล์บี

เท่ากบั 9.53, 14.61, 13.45, 14.97, 15.02, 17.54, 21.67 

และ 11.72 µg.g
FW

-1 ตามล�าดับ (ตารางที่ 6) ปริมาณ 

คลอโรฟิลล์รวมที่มีการให้แสง WL ให้ค่าสูงกว่าการ 

ให้แสง RB กับไมโครกรีนจ�านวนทั้ง 8 ชนิด แตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการให้แสง WL มีค่าเท่ากับ 

32.16, 42.09, 39.71, 42.49, 42.69, 47.41, 55.58 

และ 36.29 µg.g
FW

-1 ตามล�าดับ (ตารางที่ 7) และปริมาณ 

แคโรทีนอยด์รวมที่มีการให้แสง WL ให้ค่าสูงกว่าการ 

ให้แสง RB กับไมโครกรีนจ�านวนทั้ง 8 ชนิด แตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยการให้แสง WL มีค่าเท่ากับ 

5.49, 10.23, 11.42, 12.36, 13.19, 15.27, 19.18 และ 

7.25 µg.g
FW

-1 ตามล�าดับ (ตารางที่ 8) สอดคล้องกับ 

งานทดลองของ Onsri et al. (2020) พบว่าการให้แสง 

WL ท�าให้ ผักสลัดทั้ง 4 ชนิด มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ  

คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม 

สูงที่สุด
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ตารางท่ี 1 ความสูงต้นของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เม่ืออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

Treatment

Treatment

Arugula

Arugula

Cabbage

Cabbage

Mustard

Mustard

Rutabaga

Rutabaga

Kohlrabi

Kohlrabi

Radish 
Sanggo

Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Curly

Kale

Height (cm)

Fresh Weight (g)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 6.00  8.60  5.97  10.63  10.63  10.07 b1/ 9.60  8.17 

 6.07  8.53  6.20  10.93  10.93  10.87 a 9.87  8.67 

 ns ns ns ns ns * ns ns

 1.35 0.47 4.55 3.19 2.04 2.20 6.55 5.80

 9.53 a1/ 14.61 a 13.45 a 14.97 a 15.02 a 17.54 a 21.67 a 11.72 a

 6.02 b 11.18 b 10.27 b 11.78 b 11.89 b 13.49 b 17.68 b 8.18 b

 * * * * * * * *

 5.84 6.55 5.83 5.07 5.35 4.74 5.34 5.52

หมายเหตุ   1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางท่ี 2 น�้าหนักสดของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เม่ืออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด
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Treatment

Treatment

Arugula

Arugula

Cabbage

Cabbage

Mustard

Mustard

Rutabaga

Rutabaga

Kohlrabi

Kohlrabi

Radish 
Sanggo

Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Curly

Kale

DPPH scavenging activity (EC50: g.L-1)

Total Phenolic Compound (g.L-1)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 29.95  20.89 a1/ 23.87  29.71 a 24.98  13.11  6.77 a 29.77 a

 33.07  28.71 b 23.57  49.37 b 24.52  14.53  14.35 b 35.05 b

 ns * ns * ns ns * *

 9.54 6.50 5.57 5.38 2.82 10.51 3.45 1.28

 3.30 3.48  3.34  4.24  4.19  3.49  3.59  3.64 

 3.27  3.47  3.27  4.15  4.15  3.35  3.49  3.60 

 ns ns ns ns ns ns ns ns

 3.66 3.60 3.77 3.25 2.26 3.88 2.79 3.26

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

ตารางท่ี 3 ปริมาณฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของไมโครกรีนทั้ง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

ตารางท่ี 4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของไมโครกรีนทั้ง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด
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ตารางท่ี 5 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

Treatment

Arugula Cabbage Mustard Rutabaga Kohlrabi
Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Chlorophyll A (µg.gFW-1)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 22.63 a1/ 27.48 a 26.26 a 27.52 a 27.67 a 29.87 a 33.91 a 24.57 a

 19.15 b 23.81 b 22.14 b 23.27 b 23.72 b 25.67 b 29.94 b 21.39 b

 * * * * * * * *

 5.60 5.19 4.86 5.53 5.45 4.29 5.58 5.97

หมายเหตุ   1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางท่ี 6 ปริมาณคลอโรฟิลล์บีของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

Treatment

Arugula Cabbage Mustard Rutabaga Kohlrabi
Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Chlorophyll B (µg.gFW-1)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 9.53 a1/ 14.61 a 13.45 a 14.97 a 15.02 a 17.54 a 21.67 a 11.72 a

 6.02 b 11.18 b 10.27 b 11.78 b 11.89 b 13.49 b 17.68 b 8.18 b

 * * * * * * * *

 5.84 6.55 5.83 5.07 5.35 4.74 5.34 5.52

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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Treatment

Arugula Cabbage Mustard Rutabaga Kohlrabi
Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Total Chlorophyll (µg.gFW-1)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 32.16 a1/ 42.09 a 39.71 a 42.49 a 42.69 a 47.41 a 55.58 a 36.29 a

 25.17 b 34.99 b 32.41 b 35.05 b 35.61 b 39.16 b 47.62 b 29.57 b

 * * * * * * * *

 4.16 5.30 5.28 5.04 4.13 5.59 5.22 5.65

หมายเหตุ   1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

Treatment

Arugula Cabbage Mustard Rutabaga Kohlrabi
Radish 
Sanggo

Radish 
Rambo

Curly

Kale

Total Carotenoids (µg.gFW-1)

WL

RB

T-test

C.V. (%)

 5.49 a1/ 10.23 a 11.42 a 12.36 a 13.19 a 15.27 a 19.18 a 7.25 a

 2.48  b 7.64 b 8.71 b 9.23 b 10.45 b 12.29 b 16.28 b 4.61 b

 * * * * * * * *

 4.69 5.14 5.59 5.47 5.13 4.27 5.70 4.78

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

 * มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตารางท่ี 7 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

ตารางท่ี 8 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมของไมโครกรีนท้ัง 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด
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4. สรุป
 การใช้แสงจากหลอด LED สามารถกระตุ ้น 

การเจริญเติบโตและปริมาณสารส�าคัญของไมโครกรีน 

วงศ์ Brassicaceae จ�านวน 8 ชนดิ ได้แก่ รอ็คเกต็ กะหล�า่ปลี  

ผกักาดเขยีว หัวไชเท้าฝรั่ง หัวไชเท้า หัวผกักาด กะหล�่าปม 

และผักเคลเพิ่มขึ้นได้ โดยท�าให้มีการเจริญเติบโตที่ดี  

น�้าหนักสดสูง และชักน�าให้พืชสามารถสร้างสารส�าคัญ 

เพิ่มขึ้นได้ โดยพืชจะตอบสนองต่อแสง WL ได้ดีกว่า 

แสง RB จึงท�าให้สามารถเป็นแนวทางที่ท�าให้ไมโครกรีน 

มีคุณภาพดีทั้งทางด้านตัวยาและลักษณะทางกายภาพ 

ที่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคได้

5. กิตติกรรมประกาศ
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ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
กรณีศึกษา : ร้านนิคมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Database System for Electrical stores 
Case Study of : Electronics Industrial Estate Nikom

ธนพล เมษมาน1 และ ชุติมา น่ิมนวล1*
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บทคัดย่อ
 การพัฒนาระบบร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ฐานข้อมูล MySQL และระบบปฏิบัติการ Windows 10 การวิจัย  

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 45 คน สรุปผลการประเมินดังนี้  

ผลการประเมินทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสามารถของระบบ  เท่ากับ 4.06 และค่า SD. เท่ากับ 0.11  

ด้านผลลัพธ์ของระบบ  เท่ากับ 3.97 และค่า SD. เท่ากับ 0.53 ด้านการใช้งาน  เท่ากับ 3.74 และค่า SD. เท่ากับ 0.39  

ด้านการประมวลผล  เท่ากับ 3.61 และค่า SD. เท่ากับ 0.46 ด้านข้อผิดพลาดผลของระบบ  เท่ากับ 4.59 และค่า SD  

เท่ากับ 0.57 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  เท่ากับ 4.04 และค่า SD เท่ากับ 0.57 จากการประเมินการใช้งานระบบ

ทีพ่ัฒนาโดยผูใ้ชซ้ึง่ระบบสามารถใช้งานได้อย่างถกูตอ้งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และระบบมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ค�าส�าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
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Abstract
  The development of a system for selling electrical appliances has Objectives to develop 

a database system for electrical stores Using Microsoft Visual Studio 2015, MySQL database and 

Windows 10 operating system. It is a quantitative research. Collect data using questionnaires. The 

sample group consisted of 45 people. The results of the assessment were summarized as follows. 

Results of all aspects of assessment The overall level is at a high level. System capability  is 4.06 

and SD. is 0.11. System output  is 3.97 and SD. is 0.53. Usability  is 3.74 and SD. is 0.39. Processing 

 is 3.61 and the SD value was 0.46, the system result error  was 4.59 and the SD value was 0.57, 

the user satisfaction  was 4.04 and the SD value was 0.57 from the evaluation of the use of the 

system developed by users whose systems can be used correctly according to the user’s needs and 

the system is more efficient.

Keywords: Database system, Electrical appliance store

1. บทน�า
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการ  

ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา  

ท�าให้วงการวชิาชพีหนัมาปรับปรุงกลไก ในวชิาชพีของตน 

ให้ทันกับสังคมสารสนเทศ เพื่อให้ ทันต่อกระแสโลก  

จึงท�าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ไม่ว่า 

จะเป็นการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต การให้บริการ 

ส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ นอกจากน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ยังได้สร้าง

ระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของตนเองขึ้นเป็น

จ�านวนมาก จึงท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันร้านนิคมเครื่องใช้ไฟฟ้า จังหวัดปทุมธานี ยังเป็น 

การใช้เครื่องคิดเลขในการค�านวณ การจดบันทึกข้อมูล 

ลงสมุด ขั้นตอนการท�างานมีความยุ่งยากซ�้าซ้อนจึงท�าให้

เกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดใน การท�างานอยู่ 

บ่อยครั้ง อาจท�าให้ข้อมูลสูญหาย การค้นหาข้อมูลจาก

แฟ้มเอกสารต้องใช้เวลานานจึงท�าให้เกิดความล่าช้า  

บางครั้งข้อมูลก็ลบเลือนหรือไม่ชัดเจน ถึงแม้จะมีการ 

น�าคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล แต่ก็ยังไม่เป็นระบบ 

และยังมีขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อนอยู ่ รวมทั้งการ 

เช็คสต๊อคสินค้าก็ยังเป็นรูปแบบของเอกสารท�าให้มีความ

ล่าช้า ไม่ทันสมัย มีข้อผิดพลาดในการท�างานของร้าน  

รวมทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่มีความปลอดภัย 

 ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการขาย

เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

การท�างานให้กับเจ้าของร้าน สามารถท�างานได้อย่าง

รวดเร็ว ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ และ 

มีระบบที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ 

ไฟฟ้า กรณศีกึษา : ร้านนคิมเครือ่งใช้ไฟฟ้า ให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น
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3. วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน

  1.1  ศึกษาความเป็นไปได้และก�าหนดปัญหา

  1.2  วิเคราะห์ข้อมูล

  1.3  ออกแบบระบบ

  1.4  พัฒนาระบบ

  1.5  สรุปผล 

 2. เครื่องมือการวิจัย

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ

ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้คือ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 45 คน แบ่งเป็น 

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน เจ้าของร้าน จ�านวน 2 คน บรษิทั

ผู้ผลิต จ�านวน 5 คน ผู้ใช้ระบบ จ�านวน 35 คน

 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค ่าสถิติ 

(Dependent t-test) โดยน�าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การ

ประเมิน ดังนี้

  -  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00 หมายความ

ว่า ระดับมากที่สุด

  -  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 หมายความ

ว่า ระดับมาก

  -  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 หมายความ

ว่า ระดับปานกลาง

  -  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50. - 2.49 หมายความ

ว่า ระดับน้อย

  - ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 หมายความ

ว่า ระดับน้อยที่สุด

4. ผลการด�าเนินงาน

รูปท่ี 1 แสดง Context Diagram ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 จากรปูที ่1 Context Diagram ระบบฐานข้อมลู  

ร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า กรณศีกึษา : ร้านนคิมเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า และข้อมูลบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า  

โดยลูกค้าจะส่งข้อมูลลูกค้า และข้อมูลสินค้าให้กับระบบ 

เพื่อประมวลผล จากนั้นระบบจะท�าการส่งข้อมูลลูกค้า  

ข้อมูลสินค้าให้กับเจ้าของกิจการ และเจ้าของกิจการ 

จะท�าการส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับระบบเพื่อส่งข้อมูลให้กับ

ลูกค้า ส่วนการสั่งซื้อสินค้าน้ัน เจ้าของกิจการจะส่งข้อมูล 

รายการสั่งซื้อสินค้าให้กับระบบและส่งให้กับบริษัท 

เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจะท�าการ 

ส่งข้อมูลไปยังเจ้าของกิจการ

 จากรูปที่ 2 Dataflow Diagram Level 1  

ระบบฐานข้อมลูร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า เริม่ต้นจากเจ้าของ 

กิจการท�าการปรับปรุงข้อมูลหลัก โดยข้อมูลท�าการปรับปรุง

ข้อมลูคอื ข้อมลูเครือ่งใช้ไฟฟ้า ข้อมลูประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

และข้อมูลลูกค้า จากน้ันท�าการส่ังซ้ือสินค้าจากบริษัท

เครื่องใช้ไฟฟ้า และเกิด Data Store ใหม่ขึ้นมา คือ ข้อมูล

การสั่งซื้อ โดยมีข้อมูลการสั่งซื้อ ส่งต่อไปที่ข้อมูลการขาย

โดยมีข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อมูลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล การขาย และท�าการค�านวณราคา

สนิค้าแล้วจงึส่งไปพมิพ์รายงาน โดยดงึข้อมลูจากทกุ Data  

Store มาพิมพ์รายงาน ซึ่งเจ้าของกิจการจะได้ข้อมูล 

การขาย และออกแบบจ�าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล  

(ER – Diagram) ได้ดังแสดงรูปที่ 3

รูปท่ี 2 แสดง Dataflow Diagram Level 1: ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 จากรปูที ่3 เป็นการแสดงแบบจ�าลองความสมัพนัธ์ 

ของข้อมูลในแต่ละเอนทิตี้ต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเจ้าของ

กิจการ ข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภท

เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และข้อมูลการสั่งซื้อ

 4.1  การพฒันาและออกแบบระบบฐานข้อมูล 

   ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการพฒันาระบบฐานข้อมลู

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามขั้นตอนการวิจัยโดยน�าข้อมูล

จากการศึกษา และการวิเคราะห์และออกแบบมาจัดท�า

ระบบ แสดงดังภาพต่อไปนี้

รูปท่ี 3 แสดง E – R Diagram: ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 จากรูปที่ 4 ระบบจะแสดงข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประกอบไปด้วย รหัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ชื่อประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

 รายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า

และจ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสามารถเพิ่ม ลบ บันทึก

และค้นหาข้อมูลได้

รูปท่ี 4 แสดงข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า

รูปท่ี 5 แสดงประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 จากรูปที่ 5 ระบบจะแสดงข้อมูลประเภท 

เครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย รหัสประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ชื่อประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสามารถเพิ่ม ลบ บันทึก 

และค้นหาข้อมูลได้ การค้นหาข้อมูลครื่องใช้ไฟฟ้า  

ผู ้ใช้สามารถค้นหาตัวเลขรหัสหรือค้นหาตัวอักษรได้  

แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อมูลท่ีค้นหามาแสดง

 จากรูปที่ 6 ระบบจะแสดงข้อมูลการสั่งซ้ือ ซ่ึงมี

ด้วยกัน 2 ส่วนคือ การสั่งซื้อ และรายละเอียด การสั่งซื้อ 

โดยการสั่งซื้อจะประกอบด้วย รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ 

รหสับรษิทัผูผ้ลติ ชือ่พนกังาน และราคารวม เมือ่คลกิทีร่าย

ละเอียดการส่ังซ้ือ ระบบจะแสดรายละเอียดซ่ึงประกอบ

ด้วย รหสัรายละเอยีด การส่ังซือ้ รหสัการส่ังซือ้ รหสัเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้า จ�านวน ราคา และราคารวม รวมถึงจ�านวนสินค้า

คงเหลือในสต็อกและสามารถลบ แก้ไขข้อมูลได้

รูปท่ี 6 แสดงข้อมูลการสั่งซื้อ
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 จากรูปที่ 7 ระบบจะแสดงข้อมูลการขายขึ้นมา 

ซึ่งจะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ กายขาย และรายละเอียด  

การขาย โดยการขายจะประกอบด้วย รหัสการขาย  

วันที่ขาย ชื่อลูกค้า รหัสพนักงาน ราคารวม เม่ือคลิกที่ 

รายละเอียดการขาย ระบบจะแสดงรายละเอียด  

ซึ่งประกอบด้วย รหัสรายละเอียดการขาย รหัสการขาย 

รหัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จ�านวน ราคา ราคา

รวม และจ�านวนสินค้าคงเหลือ สามารถลบ แก้ไขข้อมูล

รูปท่ี 7 แสดงข้อมูลการขาย

รูปท่ี 8 แสดงหน้าจอการออกใบเสร็จการสั่งซื้อ
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 จากรปูที ่8 ระบบจะแสดงการออกใบเสรจ็สัง่ซือ้  

เมื่อเลือกรายการสั่งซื้อ และคลิกปุ่มใบเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย  

รหัสการสั่งซื้อ วันที่ส่ังซ้ือ ช่ือบริษัทผู้ผลิต รหัสเครื่องใช้ 

ไฟฟ้า ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จ�านวน ราคา ราคารวม ยอดรวม

การสั่งซื้อ และชื่อพนักงาน

 จากรูปที่ 9 ระบบจะแสดงการออกใบเสร็จ

การขาย เมื่อเลือกรายการขาย และคลิกปุ ่มใบเสร็จ  

ซึ่งประกอบด้วย รหัสการขาย วันที่ขาย ชื่อลูกค ้า  

รหัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่ือเครื่องใช้ไฟฟ้า จ�านวน ราคา  

ราคารวม ยอดรวมการขาย และชื่อพนักงานที่ขายสินค้า

รูปท่ี 9 แสดงหน้าจอการออกใบเสร็จการขาย
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 4.2  ผลการประเมินผลและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ 

 ตารางที่ 2 การประเมินระบบด้านผลลัพธ ์

ทีไ่ด้จากระบบ ผลการประเมนิในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

 เท่ากับ 3.97 และค่า SD. เท่ากับ 0.53

ตารางท่ี 1 การประเมินด้านความสามารถของระบบ

รายการ

รายการ

1. ความสามารถของระบบในการ 

 น�าเสนอข้อมูล

2. ความสามารถของระบบในการ 

 เชื่อมโยงเมนู

3. ความสามารถของระบบในการ 

 สืบค้นข้อมูล

4. ความสามารถของระบบเรื่องระยะ 

 เวลาในการตอบสนอง

5. ความสามารถของระบบที่ท�างาน 

 อัตโนมัติ

6. ความสามารถของระบบในการ 

 จัดการฐานข้อมูล

ค่าเฉล่ียรวม

1. ความถูกต้องของระบบการแสดงผล 

 ข้อมูล

2.  ความถูกต้องของระบบในการสืบค้น 

 ข้อมูล

3.  ความถกูต้องของระบบการปรบัปรงุ 

 แก้ไขข้อมูล

4. ความถกูต้องของระบบในการจดัเกบ็ 

 ข้อมูล

5. ความถูกต้องของระบบการออก 

 รายงาน

6.  ความถูกต้องในการท�างานของ 

 ระบบในภาพรวม

ค่าเฉลี่ยรวม

SD.

SD.

แปลผล

แปลผล

3.53

4.27

4.34

4.42

4.35

4.32

4.06

3.78

3.67

3.56

4.00

4.45

4.33

3.97

0.70

0.57

0.75

0.57

0.57

0.78

0.11

0.57

0.47

0.42

0.56

0.57

0.57

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินด้านความต้องการ

ของระบบ ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

 เท่ากับ 4.06 และค่า SD. เท่ากับ 0.11

ตารางที่ 2 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
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 ตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินระบบด้าน

การใช้งาน ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

 เท่ากับ 3.74 และค่า SD. เท่ากับ 0.39 

 ตารางที ่5 พบว่า ผลการประเมนิด้านข้อผิดพลาด 

ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เท่ากับ  

4.59 และค่า SD เท่ากับ 0.57 

ตารางท่ี 3 การประเมินระบบด้านการใช้งาน

รายการ รายการ

รายการ รายการ

1.  ความง่ายในการใช้งานระบบ

2. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล

3. ความเหมาะสมของการใช้สี

 โดยภาพรวม

4.  ความเหมาะสมของข้อมูลที่น�าเสนอ

5. ปุม่และอธบิายมคีวามง่ายต่อความ 

 เข้าใจ

ค่าเฉล่ียรวม

1. การก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ

2. การก�าหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

 ในการใช้งาน

3. การตรวจสอบความถูกต้องในการ

 ป้อนข้อมูลน�าเข้าระบบ

4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด

 เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ค่าเฉลี่ยรวม

1. ความเร็วในการท�างานของโปรแกรม 

 ในภาพรวม

2. ความเร็วในการประมวลผลด้าน 

 การค้นหา

3.  ความเร็วในการน�าเสนอข้อมูล

4. ความเร็วในการแสดงผลจาก

 การเชื่อมโยง

5. ความเร็วในการบันทึก แก้ไข 

 ลบรายการข้อมูล

ค่าเฉล่ียรวม

1.  ความพึงพอใจด้านเน้ือหาข้อมูล

    1.1 มคีวามชดัเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ถือ

     1.2 ระบบมคีวามเหมาะสม น่าสนใจ

 1.3 การจดัล�าดบัเนือ้หาเป็นขัน้ตอน

  มคีวามต่อเนือ่ง อ่านแล้วเข้าใจ

2.  ความพึงพอใจด้านการออกแบบ

 และการจัดรูปแบบ

   2.1  การจดัรูปแบบง่ายต่อการอ่าน

   2.2 หน้าการใช้งานหลักมีความ

  สวยงาม ทันสมัย

 2.3 สีสันในการออกแบบมีความ

  เหมาะสม

   2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ

  ตัวอักษรมีความสวยงามและ

  อ่านได้ง่าย

SD. SD.

SD. SD.

แปลผล แปลผล

แปลผล แปลผล

4.72

4.57

4.33

4.38

4.42

3.74

4.67

4.67

4.67

4.33

4.59

4.67

3.67

4.67

4.33

4.32

3.61

4.66

4.77

4.40

4.83

3.58

3.70

4.83

4.67

3.70

0.57

0.27

0.28

0.57

0.65

0.39

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.28

0.78

0.46

0.43

0.43

0.49

0.37

0.75

0.46

0.67

0.73

0.94

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

ตารางท่ี 4 การประเมินระบบด้านการ

 ตารางที่  4 พบว ่า ผลการประเมินระบบ 

ด้านการประมวลผล ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก  เท่ากับ 3.61 และค่า SD. เท่ากับ 0.46

ตารางที่ 5 การประเมินด้านข้อผิดพลาด

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  เท่ากับ 4.04 และค่า SD เท่ากับ 0.57

5. อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า ระบบฐาน

ข้อมลูร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า กรณศีกึษา : ร้านนคิมเครือ่งใช้ 

ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น สามารถน�ามาใช้ใน การด�าเนินงาน 

ของร้านนิคมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จริง ซึ่งช่วยให้การด�าเนินงาน

ร้านนิคมเครื่องใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ ช่วยในการจัดเก็บ 

ข้อมูล สร้าง ความรวดเร็วในการท�างาน การตัดสินใจ  

ตลอดจนสร้างความเช่ือม่ัน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อร้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

ระบบจากผูใ้ช้จ�านวน 45 คน เป็นเจ้าของร้าน จ�านวน 2 คน 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน บริษัทผู้ผลิต จ�านวน 5 คน และ

ผู้ใช้ระบบ จ�านวน 35 คน สรุปผลประเมิน โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล ลาดศรีลา 

และคณะ (2561) ที่ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการร้านบูมสปอร์ต ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถ 

จัดการการรับออเดอร์จากลูกค้า การบันทึกข้อมูลการ 

สั่งออเดอร์ ข้อมูลการช�าระเงิน โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้า

ที่เข้ามาท�ารายการกับทางร้านอย่างเป็นระบบ และงาน

วิจัยของจุไรวรรณ ขุนปริง และคณะ (2560) ได้จัดระบบ

บริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร 

งานร้านเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์  

โดยพัฒนา ด้วยระบบจัดการข้อมูล Microsoft Office 

Access 2010 และ ใช้ Microsoft Visual Studio 2005 

เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ 

บนเครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

6. สรุปผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาระบบฐานข ้อมูลร ้านขาย 

เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านนิคมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนา 

ระบบนั้น ได้พัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio 2015 

และฐานข้อมูล My SQL ผลลัพธ์ที่ได้จาก การพัฒนา 

ระบบตรงตามความต้องการของเจ้าของ ระบบสามารถ 

จัดเก็บข้อมูลหลัก ข้อมูลผลการด�าเนินงาน และออก

รายงานผลการด�าเนินงานได้ ซ่ึงช่วยลดปัญหาจากการ

ด�าเนินงานของระบบเก่าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ระบบ 

ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบที่ช่วยให้การท�างาน มีประสิทธิภาพ

มากขึน้และระบบสามารถน�ามาใช้งานได้จรงิกบัระบบงาน

ปัจจบุนั และควรมกีารพฒันาต่อยอดในส่วนของการใช้งาน

โดยให้สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

7. ข้อเสนอแนะ
 ระบบฐานข้อมลูร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า สามารถ

น�าไปพัฒนาต่อหรือเพิ่มเติมในส่วนฟังก์ช่ันการท�างาน 

เกี่ยวกับจัดการข้อมูล โปรโมช่ันส�าหรับลูกค้า การแจ้ง

สถานะเครือ่งใช้ไฟฟา้ใหก้ับลูกค้า เพื่อให้ระบบการท�างาน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
 โครงงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ ่งสร้างและออกแบบระบบ 

ฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อน�าคอมพิวเตอร์  

รายการ SD. แปลผล

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ (ต่อ)

3. ความพึงพอใจด้านความสามารถ

 ในการท�างาน

    3.1 ระบบมีความถูกต้องในการ

  ประมวลผล

 3.2 ความเร็วในการประมวลผล

    3.3 ระบบสามารถใช้งานง่าย

ค่าเฉล่ียรวม

4.25

4.33

3.90

4.53

4.04

0.59

0.75

0.75

0.77

0.57

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก
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มาใช้ในส่วนของการจัดการข้อมูลในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี โครงงาน

ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประสบ

ความส�าเร็จด้วยดี ด้วยความ ช่วยเหลือจากอาจารย์ชุติมา 

น่ิมนวล ซึ่งท่านได้กรุณาให้ค�าปรึกษาและข้อคิดเห็น 

ต่าง ๆ ตลอดจนให้ ความเอาใจใส่ในการตรวจสอบ 

และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา  

จึงขอขอบพระคุณ อย่างสูงไว้ ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกท่าน

ที่ให้ก�าลังใจและช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ขอกราบ

ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ส�าหรับความห่วงใยและ 

ก�าลังใจที่ดี ท้ายที่สุดน้ีผู้ด�าเนินโครงงานขอขอบพระคุณ

พี่ ๆ  เพื่อน ๆ  ทุกคนส�าหรับค�าปรึกษาและความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับการด�าเนินโครงงานครั้งน้ี
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ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม
กรณีศึกษา: ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง

Drinking Water Store Management system
Case Study of: DamDam Store in Angthong Province

ณัฐวัฒน์ วงษ์เมือง1 และ นันทนิธ์ิ เอิบอ่ิม1*
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา: ร้านน�้าดื่ม 

แดมแดม จังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัยท�าการศึกษาขั้นตอนการท�างานของร้าน เพื่อน�ามาออกแบบระบบบริหารจัดการ 

ร้านน�้าดื่มให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 

เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ระบบการจัดฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า  

ระบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบริษัทน�้าดื่ม การขายน�้าดื่ม การซื้อน�้าจากบริษัทน�้าดื่ม และ 

การออกรายงานการด�าเนินงานประจ�าวัน ประจ�าเดือน ประจ�าปี ซึ่งผลการด�าเนินงานโดยรวมของระบบระบบบริหาร

จัดการร้านขายน�้าดื่มนี้ สามารถเข้ามาช่วยจัดการขายน�้าดื่ม ท�าให้ การตรวจสอบข้อมูลน�้าดื่มเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย�า และสามารน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งได้ท�าการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: ระบบบริหารจัดการ, ร้านน�้าดื่ม, ประสิทธิภาพ
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Abstract
 This research has the objective to design and development of the store management system. 

Case study: DamDam Drinking Water Store, Angthong Province. Researcher of the working process of 

the DamDam Drinking Water Store has designed a store management system to be a systematic and 

efficient. The program used in the development is Microsoft Visual Studio 2015, a program development 

language and use the MySQL database management system to store various data. This system can 

store customer, product and company information. Selling drinking water to customers and buying 

from the companies Including issuing daily, monthly, yearly operating reports and understanding the 

user satisfaction towards. The overall management system is at a high level. This system can help 

manage the sales of drinking water the information validation in the correct process, precise and can 

be use for practical.

Keywords: Management system, Drinking water store, Efficiency

1. บทน�า
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท 

ในชวีติประจ�าวนัของมนษุย์จนแทบจะกลายเป็น ส่วนหนึง่ 

ของชีวิต ส่งผลกระทบต่อการท�างาน และการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน (ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย, 2558) อีกท้ังยังถูก 

น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการศกึษา 

การติดต่อสื่อสาร ด้านการซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในการด�าเนินธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน�าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2550) เทคโนโลย ี

สารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  

สร ้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ธุรกิจให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย คือ

ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากระบบสารสนเทศมีความ 

ส�าคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เพราะช่วยให้  

การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ ระบบสารสนเทศช่วยจดัเกบ็ 

ข้อมูลในการด�าเนินงาน ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

และสามารถออกรายงานต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการวางแผนการ

ด�าเนินธุรกิจได้อีกด้วย ระบบสารสนเทศเป็นแนวทางให้ 

ผู ้บริหาร สามารถช่วยในการตัดสินใจ และสนับสนุน 

การปฏิบัติงานขององค์กร (ภาวิน ชินะโชติ และคณะ, 

2562) ดงันัน้ ระบบสารสนเทศจงึถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญ

ที่ใช้ในการด�าเนินงานทางธุรกิจในปัจจุบัน

 กล่าวมาข้างต้น ท�าให้เกิดความต้องการระบบ

สารสนเทศของร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง 

เนื่องจากระบบการท�างานในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูล 

การด�าเนินงานแบบธรรมดา โดยใช้วิธีการจดบันทึก 

การด�าเนินงานต่าง ๆ ลงสมุด ส่งผลให้ การตรวจสอบ

หรอืการค้นหาข้อมลูในแต่ละครัง้ เกดิความล่าช้าไม่แม่นย�า 

และเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ  เช่นใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล

เป็นเวลานาน ข้อมูล ที่จดบันทึกลบเลือน หรือในบางครั้ง 

ข้อมูลที่จดบันทึกเกิดการสูญหาย เป็นต้น จากปัญหา 

ดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินของร้านน�้าดื่ม

แดมแดม ท�าให้การด�าเนินงานมีข้อมูลบกพร่อง ส่งผล 

กระทบต่อลูกค้า ตลอดจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของร้าน 

น�้าดื่มแดมแดมอีกด้วย

 จากปัญหาของร้านน�้าดื่มแดมแดม ผู้วิจัยจึงมี
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แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่มกรณี

ศึกษา: ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง ขึ้นเพื่อใช ้

ในการจัดเก็บข้อมูลการด�าเนินงานต่าง ๆ  ของร้าน ช่วยให ้

การด�าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�า ตลอดจน 

การออกรายงานผลการด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของ

กิจการใช้ในการตัดสินใจ วางแผนการด�าเนินงานของ 

ร้านขายน�้าดื่มในอนาคตด้วย ทั้งนี้ระบบบริหารจัดการ 

ร้านขายน�้าดื่มจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าของ

กิจการ และลูกค้า ช่วยให้ร้านสามารถตรวจสอบผลการ

ด�าเนินงานของร้าน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากน้ียังเป็นการสร้างภาพลักษณ์

อันดี และสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ร้านน�า้ดืม่ กรณศีกึษา: ร้านน�้าดืม่แดมแดม จงัหวดัอ่างทอง 

ให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งข้ึน 

3. วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย  

5 ขั้นตอน

  1.1 ศกึษาความเป็นไปได้ และก�าหนดปัญหา 

ของระบบ

  1.2 วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษา ในชัน้ 

ที่ 1.1

  1.3 ออกแบบระบบ

  1.4 พัฒนาระบบ

  1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์  

และจัดท�าคู่มือการใช้งานระบบ

 2. เครื่องมือการวิจัย

  2.1 ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม กรณี

ศึกษา: ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง

  2.2 แบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน และ ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา: 

ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง จ�านวน 30 คน

 3. กลุ่มเป้าหมาย

  3.1 ประชากร ทั้งหมด 50 คน จ�าแนกได้

ดังนี้

     1)  ผู้ใช้บริการ จ�านวน 45 คน และ  

2) บริษัทน�้าดื่ม จ�านวน 5 คน

  3.2 กลุ่มตัวอย่าง เลือกสุ่มตัวอย่าง โดยวิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�าแนกกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้

    1) ผู้ใช้บริการ จ�านวน 25 คน และ  

2) บริษัทน�้าดื่ม จ�านวน 5 คน

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบค่าสถติ ิ(Dependent 

t-test) โดยน�าผลทีไ่ด้เทยีบกบัเกณฑ์การประเมนิ (พสิทุธา  

อารีราษฏร์, 2550: 176) ดังนี้

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00 หมายความว่า 

ระดับมากที่สุด

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 หมายความว่า 

ระดับมาก

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 หมายความว่า 

ระดับปานกลาง

  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.50. - 2.49 หมายความว่า 

ระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 หมายความว่า 

ระดับน้อยที่สุด

  การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหาร

จัดการร้านขายน�้าดื่ม กรณีศึกษา: ร้านน�้าดื่ม แดมแดม  

จงัหวดัอ่างทอง ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ และออกแบบ 

ระบบตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยน�าข้อมูลจาก

การศึกษา และวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Context 

Diagram) แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2
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 ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา:  

ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทองเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ลูกค้า และข้อมูลบริษัทน�้าดื่ม โดยลูกค้าจะส่งข้อมูลลูกค้า 

และข้อมลูสนิค้าให้กบัระบบเพือ่ประมวลผล จากนัน้ระบบ

จะท�าการส่งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าให้กับเจ้าของกิจการ 

และเจ้าของกิจการจะท�าการส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับระบบ

เพื่อส่งข้อมูลให้กับลูกค้า ส่วนการสั่งซื้อสินค้านั้น เจ้าของ 

กิจการจะส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้าให้กับระบบและ 

ส่งให้กับบริษัทน�้าดื่ม จากนั้นบริษัทน�้าดื่มจะท�าการ 

ส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังระบบ เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าของ

กิจการต่อไป

รูปท่ี 1 แสดง Context Diagram ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม
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 จากรูปท่ี 2 Dataflow Diagram Level 1  

ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม เริ่มต้นจากเจ้าของกิจการ

ท�าการปรบัปรงุข้อมลูหลกัโดยข้อมลูท�าการปรบัปรงุข้อมลู

คือ ข้อมูลน�้าดื่ม ข้อมูลประเภทน�้าดื่ม และข้อมูลลูกค้า  

จากนั้นท�าการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทน�้าดื่ม และเกิด 

Data Store ใหม่ขึ้นมา คือ ข้อมูลการสั่งซ้ือ โดยมีข้อมูล 

การส่ังซื้อ ส่งต่อไปที่ข้อมูลการขายโดยมีข้อมูลน�้าดื่ม 

ข้อมูลประเภทน�้าดื่ม ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย และ

ท�าการค�านวณราคาสินค้าแล้วจึงส่งไปพิมพ์รายงาน  

โดยดงึข้อมลูจากทกุ Data Store มาพมิพ์รายงาน ซึง่เจ้าของ 

กจิการจะได้ข้อมลูการขาย และออกแบบจ�าลองความสมัพนัธ์

ของข้อมูล (ER – Diagram) ได้ดังแสดงรูปที่ 3

รูปท่ี 2 แสดง Dataflow Diagram Level 1: ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม
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 จากรูปที่ 3 เป็นการแสดงแบบจ�าลองความ

สัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละเอนทิตี้ต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล

เจ้าของกิจการ ข้อมูลน�้าดื่ม ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลประเภท

สินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลบริษัทน�้าดื่ม และข้อมูล 

การสั่งซื้อ

รูปท่ี 3 แสดง ER – Diagram: ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม
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4. ผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านน�้าด่ืม 

กรณีศึกษา : ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทองผู้วิจัย 

ได ้ด�าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร ้านน�้าดื่ม  

ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 โดยน�าข้อมูลจากการ

ศึกษา และการวิเคราะห์และออกแบบมาจัดท�าระบบ 

แสดงดังรูปที่ 4

 จากรูปที่ 5 แสดงการค้นหาข้อมูลน�้าดื่ม ผู้ใช้

สามารถค้นหาเลขและค้นหาชื่อในช่องเดียวกันได้และ 

กดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด โปรแกรมจะแสดงข้อมูล

รูปที่ 4 แสดงการเพิ่มข้อมูลน�้าดื่ม

 จากรูปที่ 4 แสดงการเพิ่มข้อมูลน�้าดื่มสามารถ

คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล โปรแกรมจะท�าการ New Record  

ให้เพื่อท�าการบันทึกข้อมูลในกรณีที่ตั้งค่าเป็น Varchar 

เลขจะมีการรันแบบอัตโนมัติ

รูปที่ 5 แสดงการค้นหาข้อมูลน�้าดื่มจากชื่ออักษร

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

 จากรูปที่ 6 เมื่อคลิกที่รายละเอียดการสั่งซื้อ  

ระบบจะแสดงรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย รหัสรายละเอียด

การสั่งซื้อ รหัสสั่งซื้อ รหัสสินค้า จ�านวน ราคาต่อชิ้น และ

ราคารวม รวมถงึจ�านวนสนิค้าคงเหลอืในสตอ็ก ซึง่สามารถ

ลบ และแก้ไขข้อมูลได้

รูปที่ 7 แสดงรายละเอียดการขาย

 จากรูปที่ 7 ระบบจะแสดงรายละเอียดการขาย 

ขึน้มาซึง่ประกอบด้วย รหสัรายละเอยีดการขาย รหสัการขาย 

รหสัสนิค้า จ�านวน ราคาต่อชิน้ ราคารวม และจ�านวนสนิค้า

คงเหลือ สามารถลบ แก้ไขข้อมูลได้
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  จากรูปที่ 8 แสดงหน้าใบเสร็จรับเงินการ

ขาย โดยท�าการคลกิปุม่ใบเสรจ็ทีห่น้ารายละเอยีดการขาย  

ใบเสร็จรับเงินการขายจะประกอบด้วย รหัสการขาย  

วันที่ขาย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ชื่อลูกค้า จ�านวนที่ขาย  

ราคาต่อชิ้น และราคารวม

 3. ผลการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

ระบบและความพึงพอใจ

  ผู ้วิจัยด�าเนินการประเมินเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน แสดงดัง

ตารางที่ 1-5

 

รูปที่ 8 แสดงใบเสร็จรับเงินการขาย

ตารางที่ 1 การประเมินด้านความสามารถของระบบ 

  ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (ต่อ)

ตารางท่ี 1 การประเมินด้านความสามารถของระบบ 

  ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้

รายการประเมิน

รายการประเมิน

รายการประเมิน

1. ความสามารถของระบบ

 ในการน�าเสนอข้อมูล

2. ความสามารถของระบบในการ

 เชื่อมโยงเมนู

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

4.00

4.67

1.00

0.57

ปานกลาง

มากที่สุด

3. ความสามารถของระบบในการ

 สืบค้นข้อมูล

4. ความสามารถของระบบเร่ือง

 ระยะเวลาในการตอบสนอง

5.  ความสามารถของระบบท่ีท�างาน

 อัตโนมัติ

6. ความสามารถของระบบในการ

 จัดการฐานข้อมูล

ค่าเฉลี่ยรวม

1.  ความถูกต้องของระบบ

 การแสดงผลข้อมูล

2. ความถูกต้องของระบบในการ

 สืบค้นข้อมูล

3. ความถูกต้องของระบบ

 การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

4.  ความถูกต้องของระบบ

 ในการจัดเก็บข้อมูล

5. ความถูกต้องของระบบการ

 ออกรายงาน

6. ความถูกต้องในการท�างาน

 ของระบบในภาพรวม

ค่าเฉลี่ยรวม

4.67

4.33

4.33

4.33

4.39

3.33

3.67

4.67

4.00

4.67

4.33

4.11

0.57

0.57

0.57

0.57

0.64

0.57

0.57

0.57

0.00

0.57

0.57

0.48

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

น้อย

ปานกลาง

มากที่สุด

ปานกลาง

มากที่สุด

มาก

มาก

ตารางที่ 2 การประเมินระบบด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
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 จากตารางที่ 1 – 5 พบว่าผลการประเมิน  

เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยผู ้ เชี่ ยวชาญ  

มีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ที่ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยู่ที่ 0.57 (  = 4.40, S.D. = 0.57) ผลประเมิน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลการประเมนิความพงึพอใจ 

ต่อระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่มกรณีศึกษา: น�้าดื่ม 

แดมแดม จังหวัดอ่างทอง ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้บริการ  

และบริษัทน�้าดื่ม จ�านวน 30 คน แสดงดังตารางที่ 6

รายการประเมิน

รายการประเมิน

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ ระดับ

คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

1.  ความง่ายในการใช้งานระบบ

2.  ความชัดเจนของข้อความ

 ท่ีแสดงผล

3. ความเหมาะสมของการใช้สี

 โดยภาพรวม

4. ความเหมาะสมของข้อมูล

 ท่ีน�าเสนอ

5. ปุ่มและอธิบายมีความง่าย

 ต่อความเข้าใจ

ค่าเฉล่ียรวม

1. การก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ

2. การก�าหนดบัญชีผู้ใช้และ

 รหัสผ่านในการใช้งาน

3. การตรวจสอบความถูกต้อง

 ในการป้อนข้อมูลน�าเข้าระบบ

4. การแจ้งรายงานข้อผิดพลาด 

 เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ค่าเฉลี่ยรวม

1. ความเร็วในการท�างาน

 ของโปรแกรมในภาพรวม

2. ความเร็วในการประมวลผล

 ด้านการค้นหา

3. ความเร็วในการน�าเสนอข้อมูล

4. ความเร็วในการแสดงผล

 จากการเชื่อมโยง

5.  ความเร็วในการบันทึก แก้ไข 

 ลบรายการข้อมูล

ค่าเฉล่ียรวม

4.67

4.67

4.33

4.33

4.33

4.47

4.67

4.67

4.67

4.33

4.59

4.67

3.67

4.67

4.67

4.67

4.47

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

0.57

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากท่ีสุด

มากที่สุด

ปานกลาง

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

ตารางท่ี 3 การประเมินระบบด้านการใช้งานของระบบ

ตารางท่ี 4 การประเมินระบบด้านการประมวลผลของ 

  ระบบ

ตารางที่ 5 การประเมนิระบบด้านการตรวจสอบข้อผดิพลาด 

  ของข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ



วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102

วารสาร ราชภัฏกรุงเก่า

 จากตารางที่ 6 พบว่าผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ ผลประเมินโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่าด้านเนื้อหาข้อมูลมีค่าเฉล่ียมากที่สุด  

(  = 4.66, S.D. = 0.43) และด้านการออกแบบและ 

การจัดรูปแบบระบบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 3.23, S.D. 

= 0.70)

5. อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์พบว่า ระบบบรหิาร

จัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา: ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัด

อ่างทอง ที่พัฒนาขึ้น สามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน

ของร้านน�้าดื่มแดมแดมได้จริง ซึ่งช่วยให้การด�าเนินงาน 

ของร้านน�า้ดืม่แดมแดม มปีระสทิธภิาพ ช่วยในการจดัเกบ็ 

ข้อมูล สร้างความรวดเร็วใน การท�างาน การตัดสินใจ 

ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้าน

น�้าดื่มแดมแดม และ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ 

ระบบจากผู้ใช้จ�านวน 30 คน เป็นผู้ใช้บริการ จ�านวน 25 คน 

และบริษัทน�้าดื่มจ�านวน 5 คน สรุปผลประเมินโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.57) ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของอรรถพล ลาดศรีลา และคณะ (2561) ที่ได้ 

ด�าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต  

ผลการวจิยัพบว่าระบบสามารถจดัการการรบัออเดอร์จาก

ลูกค้า การบนัทกึข้อมลูการส่ังออเดอร์ ข้อมลู การช�าระเงนิ 

โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาท�ารายการกับทางร้าน

อย่างเป็นระบบ และงานวจิยัของเศรษฐพล สาสนะ (2559) 

ที่ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจ�าหน่าย

เครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา: ร้านมิคแอมป์การไฟฟ้า  

ตารางท่ี 6  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อระบบบรหิาร 

  จัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา : ร้านน�้าดื่ม 

  แดมแดม จังหวัดอ่างทอง

ประเด็นในการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับ

คุณภาพ

1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาข้อมูล

 1.1  มีความชัดเจน ถูกต้อง 

  น่าเชื่อถือ

  1.2 ระบบมีความเหมาะสม 

  น่าสนใจ

   1.3 การจัดล�าดับเน้ือหาเป็น

  ข้ันตอนมีความต่อเนื่อง 

  อ่านแล้วเข้าใจ

2. ความพงึพอใจด้านการออกแบบ

 และการจัดรูปแบบระบบ

 2.1 การจัดรูปแบบง่ายต่อ

  การอ่าน

 2.2 หน้าการใช้งานหลกัมคีวาม

  สวยงาม ทันสมัย

 2.3 สีสันในการออกแบบ

  มีความเหมาะสม

 2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ

  ตัวอักษรมีความสวยงาม

  และอ่านได้ง่าย

3. ความพึงพอใจด้านความ

 สามารถในการท�างาน

 3.1 ระบบมคีวามถกูต้องในการ

  ประมวลผล

 3.2 ความเร็วในการประมวลผล

 3.3 ระบบสามารถใช้งานง่าย

ค่าเฉล่ียรวม

4.66

4.77

4.40

4.83

3.23

3.70

4.83

4.67

3.70

4.25

4.33

3.90

4.53

4.04

0.43

0.43

0.49

0.37

0.70

0.46

0.67

0.73

0.94

0.59

0.75

0.75

0.77

0.57

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มากที่สุด

มากที่สุด

ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

มากที่สุด

มาก
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ผลการวิจัยพบว่าระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง 

รวดเร็วและถูกต้อง ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 

ท�าให้ข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดเก็บ

6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม 

กรณีศึกษา: ร้านน�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง ให้มี

ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยในการพัฒนาระบบนั้น  

ได้พัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio 2015 และ 

ฐานข้อมูล My SQL ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบ

ตรงตามความต้องการของเจ้าของ ระบบสามารถจัดเก็บ

ข้อมูลหลัก ข้อมูลผลการด�าเนินงาน และออกรายงาน 

ผลการด�าเนินงานได้ ซ่ึงช่วยลดปัญหาจากการด�าเนินงาน

ของระบบเก่าได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ ระบบทีพ่ฒันาขึน้มาเป็น

ระบบที่ช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบ 

สามารถน�ามาใช้งานได้จริงกับระบบงานปัจจุบัน และ 

ควรมีการพัฒนาต่อยอดในส่วนของการใช้งานโดยให้สามารถ 

ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

7. ข้อเสนอแนะ
 ระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม กรณีศึกษา: ร้าน 

น�้าดื่มแดมแดม จังหวัดอ่างทอง สามารถน�าไปพัฒนาเพิ่มเติม 

ในส่วนฟังก์ชั่นการจัดการข้อมูลโปรโมช่ันส�าหรับลูกค้า  

การแจ้งสถานะน�้าดื่มที่ลูกค้ามีความต้องการเป็นจ�านวนมาก

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากย่ิงข้ึน

8. กิตติกรรมประกาศ
 ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านน�้าดื่ม 
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ค�าแนะน�าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของวารสารอ่ืน หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี

ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการท่ีเด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

2.	บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
	 2.1	 บทความวจิยั มคีวามยาวไม่เกนิ 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย ชือ่เรือ่ง ชือ่ผูเ้ขยีน (Title) สถานท่ี

ท�างาน (Work place of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact address of correspondence) 

บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3 - 5 ค�า) โดยเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้อเรื่อง

จะประกอบด้วย บทน�า (Introduction), ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (Materials 

and Methods), ผลการวิจัย/ทดลอง (Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป (Conclusion) 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (References)

 2.2	 บทความวชิาการ มคีวามยาวไม่ต�า่กว่า 8 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกนิ 15 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ

ที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ หรือ

แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง 

ชื่อผู้เขียน สถานที่ท�างาน วิธีการการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ (Abstract) และค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค�า) 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษตามด้วยเนือ้เรือ่ง ซึง่ลกัษณะองค์ประกอบของเน้ือเรือ่งอาจจะคล้ายคลึงกบับทความ

วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น

3.	การส่งต้นฉบับ
 ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ ผ่านอีเมลล์ คุณปวีณา การีมี ทาง e-mail address : 

nafeesah_47@hotmail.com

4.	รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหาของเรื่อง
 เพื่อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 

โดยตัง้หน้ากระดาษดงันี ้ขอบกระดาษด้านบน-ล่าง 1.5 ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา 1.5 ซม. พมิพ์ 2 คอลมัน์ 

กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม. ระยะหัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม.

 4.1	 รูปแบบและขนาดอักษร ตัวอักษรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH 

SarabunPSK สีด�าเท่านั้น

ภาคผนวก



 4.2	 หน้าแรก หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และ

เชิงอรรถบ่งบอกต�าแหน่งและสถานที่ท�างานของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ให้พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษเรียงตามล�าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 ซม.

 4.3	 ชื่อเรื่อง พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อภาษาไทยแล้วตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

 4.4	 ชื่อผู้เขียน พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังชื่อเรื่อง และเว้น 1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ชื่อ

ผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค�าว่า “และ” หน้าชื่อคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค�าน�าหน้าชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้

ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายชื่อ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่ท�างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก

 4.5	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “บทคัดย่อ” ส�าหรับ

บทคัดย่อภาษาไทย และ “Abstract” ส�าหรับบทคัดย่อภาษา-อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส�าหรับ

ค�าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์  

โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้าเดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอิงอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 

และมีจ�านวนค�าไม่เกินอย่างละ 300 ค�า

 4.6	 ค�าส�าคัญ	(Keywords)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “ค�าส�าคัญ” โดยพิมพ์ไว ้

ใต้บทคดัย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทดั และจดัชดิซ้ายของคอลมัน์ ค�าส�าคญัในแต่ละบทความควรจะมปีระมาณ 3 - 5 ค�า 

ให้พิมพ์หัวเรื่องค�าว่า “Keywords” (เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ บทคัดย่อภาษา

อังกฤษ เว้น 1 บรรทัด ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค�าแรกของแต่ละค�าส�าคัญเท่านั้น

 4.7	 ต�าแหน่ง และสถานที่ท�างาน ให้พิมพ์สถานที่ท�างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตามหมายเลข และ 

Email address ต่อจากชื่อผู้เขียน

5.	ส่วนอื่น	ๆ	ของบทความ
 เนื้อเรื่อง ได้แก่ บทน�า ขอบเขตการวิจัย วัสดุ-อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง (ถ้ามี) ผลการวิจัย/ทดลอง 

วจิารณ์/อภปิรายผล บทสรปุ กติตกิรรม-ประกาศ (ถ้าม)ี เอกสารอ้างองิ และภาคผนวก (ถ้าม)ี ให้พมิพ์เป็น 2 คอลมัน์  

โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์  

ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซ.ม. การล�าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก�ากับ โดยให้บทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข

ที่ “1.” และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น

6.	การจัดรูปภาพ	ตาราง	และการเขียนสมการ
 เนือ้หาและข้อมูลภายในรปูภาพและตารางให้ใช้ภาษาองักฤษ รปูภาพทกุรปูและตารางจะต้องมหีมายเลข 

และค�าบรรยายอย่างชัดเจน

 6.1	 รูปภาพ รูปภาพที่เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 15 ซม. และความละเอียดท่ีเหมาะสม  

โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 

และเมือ่ย่อขนาดลงทีค่วามกว้าง 7 ซม. จะต้องยงัสามารถเหน็รายละเอยีดของภาพทีช่ดัเจน ให้วางภาพข้อมลูทัง้หมด 

ไว้ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความ 

ทกุรปูภาพ และรปูภาพทัง้หมดควรมองเหน็ชดัเจนเมือ่บทความถกูพมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์ การเขยีนค�าบรรยายใต้ภาพ 

ให้ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของรูป และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายรปูภาพจดัพมิพ์ไว้กึง่กลางคอลมัน์ รปูลายเส้นของรปูภาพจะต้องเป็นเส้นสดี�า ส่วนรปูถ่ายควรจะเป็น 

รูปขาวด�าที่มีความคมชัดรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น และ เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัด

เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค�าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด



 6.2	 ตาราง ตารางทกุตารางจะต้องมีหมายเลข และค�าบรรยายก�ากบัเหนอืตาราง โดยปกตใิห้ใช้ตวัอกัษร 

THSarabunPSK ขนาด 14 pt โดยพิมพ์ตัวหนาส�าหรับหัวเรื่องและหมายเลขของตาราง และตัวพิมพ์ธรรมดา 

ส�าหรบัค�าอธบิายตาราง ถ้ามข้ีอมลูฟตุโนต็ด้านล่างของตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกนัหากแต่ขนาดตัวอักษร 

เป็น 12 pt ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค�าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ

เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด

 ในกรณีทีจ่�านวนข้อมลูในตารางมปีรมิาณน้อย ตารางควรมขีนาดความกว้างไม่เกนิ 7 ซ.ม. ตารางขนาดใหญ่ 

อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซ.ม. ในแนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซ.ม. ในแนวนอน ให้ใส่ตาราง

ทั้งหมดไว้หลังหัวข้อรูปภาพ โดยทุกตารางที่ใส่ไว้ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุกตาราง และ 

ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้ท้ายบทความ หลังจากหัวข้อ “เอกสารอ้างอิง”

	 6.3	 สมการ ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้าง

ได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก�ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต�าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ 

ด้านขวาของคอลัมน์

7.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษา

อังกฤษที่ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค�าบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ  

ให้ใช้ตามประกาศของส�านักนายกรัฐมนตรีการเขียนค�าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับศัพท์เป็นภาษาไทย

หรอืต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรอืเขยีนทบัศพัท์ครัง้แรกควรใส่ค�าศพัท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายค�าแปลด้วย 

ซึ่งถ้าค�าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค�าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่จ�าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น “เวเบอร์ (weber)” และเมื่อต้องการ

ใช้ค�าแปลเดิมซ�้าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก�ากับ

8.	เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ระบบนาม - ปี เป็นภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบ 

ของ APA (American Psychological Association) การอ้างองิเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณผีูเ้ขยีน

คนเดียว ใช้นามสกุลผู้แต่งและปี ค.ศ. เช่น (Sookdee, 2017) กรณีผู้เขียนสองคน ใช้ (Sookdeeand Sooksan, 

2017) กรณีผู้เขียนมากกว่าสองคน ใช้ “et al.” ต่อจากนามสกุลผู้แต่งคนแรก เช่น (Sookdeeet al., 2017) กรณี

อ้างอิงจากหลายแหล่งอ้างอิงใช้ “ ; ” คั่นระหว่างแหล่งอ้างอิงเช่น (Sookdee, 2015; SookdeeandSooksan, 

2016; Sookdeeet al., 2017)

 เอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ตามล�าดับตัวอักษรชิดขอบซ้ายและให้ตรงกันทุกเอกสาร หากเอกสารอ้างอิง 

มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปให้เยื้องเข้ามา1.27 ซม. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

วารสาร	(journal)
ผู้แต่ง. (ปี ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้า.doi หรือ URL ของ doi (ถ้ามี) โดยชื่อวารสารภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศให้ใช้ชื่อเต็ม

ตัวอย่าง

Smile, A. A., Smell, B. B. and Small, C. C. (2016).Effect of UV-D on some elements under the sea.

The Journal of Applied Science,12(4), 1-12. http://dx.doi.org/1234/2016/001

Sookdee, A., Sooksan, B. andSooksom, C. (2017).Chemical analysis for plant cells.Current Topic 

Journal, 56(3), 21-36.doi: 1234/j.curr.2014.01.001 (in Thai) 
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เอกสารอ้างอิงคือผู้แต่ง. (ปี ) ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, เลขบทความ,จ�านวนหน้า. Doiหรือ URL ของ doi (แต่ถ้ามี ปีที่  

ฉบับที่ ให้ใส่มาด้วย)

หนังสือ	(book) 
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ตัวอย่าง
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 กรณีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้ใช้ “et al.” ต่อจากชื่อผู้แต่งคนที่ 6 ยกเว้นถ้ามีผู้แต่ง 6 คน ให้เขียนชื่อ 

ผู้แต่งทั้ง 6 คน

บทในหนังสือ	(book	chapter) 
ผูแ้ต่ง. (ปี ). ชือ่เรือ่ง. ใน ชือ่บรรณาธกิาร (บรรณาธกิาร), ชือ่หนงัสอื (ครัง้ท่ีพมิพ์) เลขหน้า. สถานท่ีพมิพ์: ส�านกัพมิพ์.
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