
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต:  
วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครัง้ที่ 2 

(2nd, Suan Dusit National Conference: Science Researcher Day 2015) 

เรือ่ง “วิทยาศาสตรส์าํหรบัสขุภาวะ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน” 

วนัศกุรท่ี์ 3 กรกฎาคม 2558 



 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 
เรื่อง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า ก 

 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏสวนดุสิต 

 
 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาความเจริญและแก้ไข
ปัญหาของประเทศ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่มีประสิทธิผลล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจาก
การบูรณาการและทํางานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายสาขา การสร้างโอกาสให้
นักวิจัยในหลายสาขาวิชามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนข้อค้นพบทางวิชาการใหม่ๆ 
จึงเป็นขั้นตอนสู่การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ดังน้ันการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 (2nd, Suan 
Dusit National Conference: Science Researcher Day 2015) ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 
2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา และจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๙ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)   
การจัดประชุมวิชาการครั้งน้ีเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันผ่านเวทีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและเป็นกําลังสําคัญของชาติสืบไป 
 
 
 
                                          
                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ) 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 (2nd, Suan 
Dusit National Conference: Science Researcher Day 2015) เรื่อง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ครั้งน้ี ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ช่ือเสียงมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังบรรยายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร และนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เอกสารบทคัดย่อสําหรับการประชุมวิชาการระดับชาติฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจาก
คณะกรรมการทุกฝ่ายและบุคลากรที่เก่ียวข้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานจัดงาน
ในครั้งน้ี ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยที่ร่วมเผยแพร่ในเอกสารฉบับน้ี และได้พากเพียรดําเนินงานวิจัย
ของตนให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่น เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของตนอย่าง
ต่อเน่ือง ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.  
สุปรีดา อดุลยานนท์ ที่ให้เกียรติอย่างสูงมาเป็นวิทยากร และท้ายที่สุดน้ี ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่
ร่วมเสียสละเวลาในการส่งเสริมให้งานน้ีประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 

                                          (ดร.วิชชา ฉิมพลี) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการระดบัชาติสวนดุสติ:  
วันนักวิจัยวทิยาศาสตร ์2558 ครั้งท่ี 2 

 
จัดทําโดย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ และ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทกัษ์ จันทร์เจรญิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ดร.วิชชา ฉิมพลี      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ดร. เบ็ญจา เตากล่ํา     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ดร. กนกกานต์ วีระกุล     คณบดีโรงเรียนการเรือน 
ดร. ชนะศึก นิชานนท์     ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
ดร.พันชัย เม่นฉาย  ผศ.ดร.สุนทร สุทองหล่อ  ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง 
ดร.ชาติ ทีฆะ   ผศ.ดร. ทัศนีย์ พาณิชย์กุล  ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต 
ดร.ยุธยา อยู่เย็น   ดร.วันดี สิริธนา   ผศ.ดร.อุบล ช่ืนสําราญ 
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์  ดร.รภัทภร เพชรสุข  ดร.ศิริพร ฉิมพลี 
ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี อาจารย์ก่ิงกาญจน์ ทองงอก ดร.ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย 
ดร.ณัฏฐา ผิวมา   อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ดร.วาศนศักด์ิ ลิ้มควรสุวรรณ 
ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์  นางสาววิไลวัลย์ ชะชิกุล  นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์  
นางสาวจามรี กลางคาร  นางวันปิติ ธรรมศรี  อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ 
อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร  อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร  นายวีรชน ภูหินกอง 
นางสาวสุพัตรา นุชคําแหง  นางสาวทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์ นางสาวดวงจันทร์  พวงยอด 
ดร.ชานุ โพธิพิทักษ์  อาจารย์จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล ดร. สุชาดา โทผล 
นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า   อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ 
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อาจารย์ฐิติพร ลินิฐฎา 
 
บรรณาธิการ ดร.ชาติ ทีฆะ ดร.ศิริพร ฉิมพลี และ นางสาววิไลวัลย์ ชะชิกุล 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัย 
 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ พาณิชย์กุล   ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล     รองประธานกรรมการ 
๓. ดร. จิราภรณ์ ทองตัน     กรรมการ 
๔. ดร. สุชาดา โทผล      กรรมการ 
๕. ดร. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์     กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์   กรรมการ 
๗. ดร. รภัทภร เพชรสุข     กรรมการ 
๘. ดร. ปิยนุช พรมภมร     กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์  กรรมการ 
 
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอาหาร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล ช่ืนสําราญ   ประธานกรรมการ 
๒. ดร. สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี    รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง   กรรมการ 
๔. ดร. ฐิตา ฟูเผ่า      กรรมการ 
๕. ดร. ธีรนุช ฉายศิริโชติ     กรรมการ 
๖. ดร.กนกกานต์ วีระกุล     กรรมการ 
๗. ดร. ยศพร พลายโถ     กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พันธ์ รัตนปนัดดา   กรรมการ 
๙. อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ธิติมา แก้วมณี     กรรมการ 
 
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๑. ดร. พันชัย เม่นฉาย     ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ปารินดา สุขสบาย     รองประธานกรรมการ 
๓. ดร. สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย    กรรมการ 
๔. ดร. วาศนศักด์ิ ลิ้มควรสุวรรณ    กรรมการ 
๕. ดร. ปริศนา เพียรจริง     กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แทนทัศน์ เพียกขุนทด   กรรมการ 
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๗. ดร. พุทธิธร แสงรุ่งเรือง     กรรมการ 
 
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๑. ดร. จิราภรณ์ พงษ์โสภา     ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ธนพรรษ พฤกษะวัน     รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สังวาระนที   กรรมการ (ภายนอก) 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สังวาระนที   กรรมการ (ภายนอก) 
๕. ดร. ชีวะ ทัศนา      กรรมการ (ภายนอก) 
๖. รองศาสตราจารย์เรวัฒน์ เหล่าไพบูล   กรรมการ (ภายนอก) 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ เชียงกา   กรรมการ (ภายนอก) 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบตระกูล สุชาติ   กรรมการ (ภายนอก) 
๙. ดร. ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล    กรรมการ (ภายนอก) 
๑๐. ดร. ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง     กรรมการ (ภายนอก) 
๑๑. ดร. ภัทธิรา หอมหวล     กรรมการ (ภายนอก) 
 
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
๑. ดร. สชุาดา โทผล      ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล    รองประธานกรรมการ 
๓. ดร. ยุธยา อยู่เย็น      กรรมการ 
๔. ดร. อุดมศักด์ิ กิจทวี     กรรมการ 
๕. ดร. ศรีสุดา หาญภาคภูมิ     กรรมการ 
๖. ดร. ณัฐกฤตา สุวรรณทีป     กรรมการ 
 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี สวนเพลง   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เนตรวงษ์   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร สุทองหล่อ   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกัด์ิชัย ยอดมีกลิ่น   กรรมการ 
๕. ดร. ณัฏฐา ผิวมา      กรรมการ 
๖. ดร. ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์ุมณี    กรรมการ 
๗. ดร. ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย    กรรมการ 
๘. ดร. ศิริพร ฉิมพลี      กรรมการ 
๙. ดร. วิชชา ฉิมพลี      กรรมการ 
 
ด้านปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา 
๑. ดร. อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์     ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ชาติ ทีฆะ      รองประธานกรรมการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 
เรื่อง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า ฉ 

๓. ดร. คฑาวุฒิ กุลศิริรัตน์     กรรมการ (ภายนอก) 
๔. ดร. สินชัย จันทรเสม     กรรมการ 
๕. ดร. ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์     กรรมการ (ภายนอก) 
 
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
๑. ดร. วันดี สิริธนา      ประธานกรรมการ 
๒. ดร. ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต     รองประธานกรรมการ 
๓. ดร. วันทนา มงคลวิสุทธ์ิ     กรรมการ (ภายนอก) 
๔. ดร. พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค    กรรมการ 
๕. ดร. สรรค์ชัย เหลือจันทร์     กรรมการ 
๖. ดร. ศยามพงษ์ พงษ์ดํา     กรรมการ 
๗. ดร. อรพิณ โกมุติบาล     กรรมการ 
๘. ดร. วิภา ทัพเชียงใหม่     กรรมการ 
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สารบัญ 
 

         หน้า 
การพัฒนาแผน่เก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้าํว้า 
สุธาสินี ช้ินทอง ปภัสสร ศรีไพวรรณ และกฤติยาพร อ่อนผา 
 

1 

เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร 
สมบตัย์ิ มงคลชยัชนะ 
 

16 

ผลของระยะความแก่อ่อนต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานินทั้งหมด 
และคุณสมบัติต้านออกซิเดชันของเปลือกและเนื้อมังคุด 
กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ และนิซุฟยาน นิมะมิง 

 

24 

การชี้บ่งอันตรายในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 
จินดาวัลย์ เพ็ชรสูงเนิน  สาริณี ลิพันธ์  สุราณี อโณทัยรุ่งรัตน์ และโกวิทย์ ปิยะมังคลา 

 

35 

การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์: โปรแกรมประยุกต์ไลน์ 
ศิรินันท์  กําเนิด 
 

46 

Healthy For You 
วัจนา  ขาวฟ้า  จีรภา เนียมฝอย  และนิศารัตน์  เอกรักษา 
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MIDI - STAFF 
อรศิริ ศิลาสัย ปฏิพล ตปนียะกุล และจิรกร แสนวิจิตร 
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ระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเทีย่วและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 
วัจนา  ขาวฟ้า และนนทกร  อนังคณกุล 

64 

  
Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการ Android 
อรศิริ  ศลิาสัย  กรวิชญ์  เกลีย้งมีศรี  และสทุธิพร  สันติวิจิตรกุล 

70 

  
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อจัดอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัย 
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
ปิยะภัทร สมใจวงษ์ 

76 
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พิชิตแดนอาเซียน 
กษมา ซําอ๊วง อรรนพ พินทุเมฆินทร์ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 

86 

  
แอพพลิเคชัน เที่ยวไทย 6 ภาค 

ขนิษฐา แก่นเกลี้ยง  กรรณิการ์ สระทอง  และ ดลใจ ฆารเรือง 
99 

  
ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
แห่งชาติ(ท้องฟ้าจําลอง) 
พัชราภรณ์ เจริญศิริ พรกนก สีดาฟอง และ ดลใจ ฆารเรือง 

109 

  
มรดกโลกของไทย และ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
เนตรชนก สุ่นศรี* สุทิศา ดาแก้ว และ ณัฏฐา ผิวมา 

117 

  
เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนสําหรับผู้สอน 
ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย*, ธนสิทธิ์ เอ้ือวงศ์อารีย์ 

121 

  
ระบบนําเที่ยววัดพระแก้ว 
ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย ธีรนัย อสิพงษ์ และภูมิเดช จันทรดี 

124 

  
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดหยาบของต้นต้อยต่ิง และความคงตัวของ
สารสกัดในผลิตภัณฑ์ครีม 
วันทนา มงคลวิสุทธ์ิ*a นุชลี คนหลักa อริสรา มะตังa ณีรนุช ควรเชิดชูb และ วิภา ทัพเชียงใหม่c 

134 

  
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับย้ังอะซิติลโคลีน
เอสเตอเรสในกลุ่มชาโคและอนุพันธ์ของชาโคโดยวิธี QSAR 
อรกานต์ มัชชิโมa จารวีร์ เพชรแก้วa สมศักด์ิ เพียรวณิชb และ วิภา ทัพเชียงใหม่* a 
 

140 
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การพัฒนาแผน่เก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้าํว้า 
Development of Wonton Skins Fortified with Calcium from ‘Kluai 

Namwa’ (Banana) Flour 

 
สุธาสนิี ช้ินทอง1* ปภสัสร ศรไีพวรรณ และกฤติยาพร อ่อนผา 

หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
บทคัดย่อ 
  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการพัฒนาแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วย
น้ําว้า โดยศึกษาปริมาณแคลเซียม อัตราส่วนของแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ใน
ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียว รวมท้ังคุณภาพทางกายภาพและเคมี และความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อแผ่น
เก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า จากการศึกษาพบว่า แป้งกล้วยท่ีผลิตได้มีปริมาณ
แคลเซียมเท่ากับ 20.03 มิลลิกรัมต่อส่วนท่ีบริโภคได้  100 กรัม การผลิตแผ่นเก๊ียวโดยใช้แป้ง
กล้วยทดแทนแป้งสาลี พบว่าอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีคือ
ร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีได้มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 31.68 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ง
สูงกว่าแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งสาลีล้วนคิดเป็นร้อยละ 13.13 และมีสีคลํ้ากว่าแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งสาลี
ล้วน มีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ ร้อยละ 25.01, 
19.09, 3.03, 1.82, 0.92 และ 50.13 ตามลําดับ หลังจากปรุงสุก พบว่า แผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยมีค่าสีสว่างข้ึนเมื่อเทียบกับแผ่นเก๊ียวก่อนปรุงสุก ร้อยละการสูญเสียจาก
การทําให้สุกเท่ากับ 12.26 มีปริมาณแคลเซียมเหลืออยู่เท่ากับ 8.36 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ง
ลดลงจากแผ่นเก๊ียวดิบคิดเป็นร้อยละ 70.97 และจากการทดสอบความชอบต่อแผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี 
กล่ิน ความเหนียว ความนุ่ม และความชอบโดยรวม แตกต่างจากแผ่นเก๊ียวท่ีผลิตจากแป้งสาลี
ล้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อแผ่น
เก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับชอบปานกลาง 
 
คําสําคัญ: แผ่นเก๊ียว แคลเซียม แป้งกล้วยน้ําว้า 
 
 

                                                            
* สุธาสินี ช้ินทอง 
E-mail address: sutasinee_c@yahoo.com 
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Abstract 
 
 This research aimed to investigate the development of wonton skins 
fortified with calcium from ‘Kluai Namwa’ (banana) flour and to study the 
calcium contents of banana flour, the ratio of banana flour could be substituted 
in wonton skins including the physical and chemical properties and sensory 
evaluation of wonton skins fortified with calcium from banana flour. The results 
showed that banana flour consisted of calcium contents 20.03 mg/edible portion 
100 g. The production of wonton skins fortified with calcium from banana flour 
revealed that substitution of wheat flour with banana flour in wonton skins at 
30% was appropriated ratio. Calcium contents of wonton skins were found 31.68 
mg/100 g which higher than control (wonton skins were produced from 100% 
wheat flour) at 13.13% whereas the darkness also increased. Moisture content, 
protein, fat, ash, fiber and carbohydrate were 25.01, 19.09, 3.03, 1.82, 0.92 and 
50.13%, respectively. After wonton skins were cooked, colors were lighter than 
raw-wonton skins. The cooking loss was 12.26% and calcium contents remained 
in wonton skins 8.36 mg/100 g which were dramatically decreased from raw-
wonton skins (70.97%). In the study on sensory evaluation, wonton skins fortified 
with calcium from banana flour at 30% indicated significantly different in liking 
score of appearance, color, odor, toughness, softness and overall liking when 
compared with control (p  0.05). However, all sensory qualities were 
acceptable from consumer at moderately liking. 
 
Keywords: Wonton Skins, Calcium, ‘Kluai Namwa’ (Banana) Flour 
 
บทนํา 

ปัจจุบันมีการใช้แป้งสาลีเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมอบหรือผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้น เช่น พาสต้า บะหมี่ รวมไปถึงแผ่น
เก๊ียว แผ่นเก๊ียวก็จัดเป็นบะหมี่ชนิดหนึง่ ซึ่งจะมีการทําให้เป็นแผ่นบางๆ ไม่เป็นเส้น แต่จะตัดเป็น
ส่ีเหล่ียมแทน อาหารประเภทเส้นท่ีมีบริโภคในปัจจุบันจะมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักในแป้งสาลี
จะมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงแต่มีปริมาณสารอาหารประเภทอื่นๆ ในปริมาณท่ีต่ํา 
(กล้าณรงค์ ศรีรอต และเก้ือกูล ปิยะจอมขวัญ, 2546)  

ประเทศไทยอยู่ในบริเวณเขตร้อนชื้นจึงมีผลผลิตจากกล้วยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ
กล้วยน้ําว้ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 81 ของพ้ืนท่ีการเพาะปลูกกล้วยท้ังประเทศ ผลผลิต
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คิดเป็นร้อยละ 76 ของผลผลิตกล้วยท้ังหมดแต่มีการส่งออกน้อยกว่ากล้วยหอมทองและกล้วยไข่ 
(เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) ทําให้มีปริมาณกล้วยท่ีเป็นผลสดเกินความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศและเกิดการเน่าเสียของผลสดในแต่ละคร้ังเป็นจํานวนมากจึงใช้การแปรรูปกล้วย
หรือการเพ่ิมมูลค่ากล้วยด้วยการสร้างความหลากหลายของสินค้า 
 กล้วยน้ําว้ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม มีงานวิจัยรายงานว่ากล้วยน้ําว้ามีปริมาณแคลเซียมสูงประมาณ 20 
มิลลิกรัมต่อน้ําหนักส่วนท่ีบริโภคได้ 100 กรัม ซึ่งสูงกว่าพืชหัว ผัก และผลไม้ชนิดอื่นๆ ท่ีสามารถ
นํามาผลิตเป็นแป้งได้  (ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์, 2527; เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545; ดรุณี มูลโรจน์, 
2550) รวมไปถึงในแป้งกล้วยมีค่าไกลซิมิคอินเดกซ์ต่ํา (Glycemic Index) และปริมาณ
คอเลสเตอรอส (LDL) ต่ํา การบริโภคกล้วยหรือแป้งกล้วยจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานโรคมะเร็ง
โรคอ้วนโรคหัวใจได้ (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) นอกจากนี้แป้งกล้วยยังมีกล่ินเฉพาะตัว เกิด
การพองตัวใสเมื่อได้รับความร้อนและละลายน้ําได้ดี เหมาะแก่การนํามาดัดแปลงใช้ในผลิตภัณฑ์
ประเภทเส้นชนิดต่างๆ ได้ (ญาณิศา รัตอาภา และคณะ, 2536) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดใน
การทําแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นท่ีมีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหลัก และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ
ผู้บริโภคในการได้รับแคลเซียมในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายยิ่งข้ึน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีปริมาณมากจนล้นตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถปุระสงค ์
 เพ่ือศึกษาปริมาณแคลเซียมของแป้งกล้วยน้ําว้า 
 เพ่ือศึกษาอัตราส่วนของแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ในผลิตภัณฑ์แผ่น
เก๊ียว       

เพ่ือศึกษาปริมาณแคลเซียม คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของแผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า 
 ศึกษาความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า 
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต 
   1.1 เครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray dryer) 
   1.2 เครื่องทําบะหมี่ (D - Sheeter) (Model HMH11/China) 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะหค์ุณภาพทางกายภาพ 
   2.1 เครื่องวัดค่าสี (Portable Colorimeter) (Model HPG 2132/China) 
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   2.2 เครื่องเหว่ียงแยก (Centrifuge) 
   2.3 เครื่องอบลมร้อน (Hot air oven) (Model UL - 60/Germany) 
3. อุปกรณ์ละเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะหค์ณุภาพทางเคมี 
   3.1 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เถ้า (Furmace 6000 Thermolyne / USA)  
   3.2 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ไขมัน (Soxtec 2050 Auto extraction unit / Sweden)  
   3.3 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปรมิาณเส้นใย (Fibertec system M2 / Sweden)  
   3.4 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โปรตีน (FOSS Tecator AB SE - 26321/ Sweden)  
   3.5 Atomic absorption spectrometer (UnicomModel No.WFX - 

32/China) 
วิธีการทดลอง 
 1. การศึกษาปริมาณแคลเซียมของแป้งกล้วยน้ําว้า 
    คัดเลือกกล้วยน้ําว้าดิบท่ีมีความแก่ประมาณร้อยละ 90 นับจากวันแทงปลี 17 
สัปดาห์ (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) นําไปทําความสะอาดด้วยน้ําสะอาดเพ่ือการกําจัดยางและ
ส่ิงสกปรก จากนั้นนํากล้วยน้ําว้าไปนึ่งท่ีอุณหภูมิน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 
ทําให้เย็นด้วยน้ําสะอาด แล้วปอกเปลือกและหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ ทําการผลิตแป้งกล้วยโดย
ดัดแปลงจาก ชุติมา อัศวเสถียร และนิลศิริ นิลเนตร (2552) และวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม
ในแป้งกล้วยน้ําว้าด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ตามวิธี 
AOAC (2000)  
 2. การศึกษาอัตราส่วนของแป้งกล้วยน้ําว้าที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้ใน
ผลิตภัณฑ์แผ่นเกี๊ยว 
    นําแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีผลิตได้จากการทดลองข้อท่ี 1 มาศึกษาอัตราส่วนของแป้งกล้วย
เพ่ือใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ท่ีแผ่นเก๊ียวท่ีระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 และทําการผลิตแผ่นเก๊ียวตามวิธีของ ณัฐพล นะวัน และวิภาวรรณ ทอง
แก้ว (2546) 
ตารางท่ี 1 อัตราส่วนผสมในการผลิตแผ่นเก๊ียว 

ส่วนผสม 
(กรัม) 

สูตรควบคมุ ระดับการใช้แปง้กลว้ยน้ําว้าทดแทนแป้งสาล ี(ร้อยละ) 
10 20 30 40 50 

แป้งกล้วยน้ําว้า 
แป้งสาลี 
ไข่ไก่ 
เกลือ 

- 
100 
70 
1.6 

10 
90 
70 
1.6 

20 
80 
70 
1.6 

30 
70 
70 
1.6 

40 
60 
70 
1.6 

50 
50 
70 
1.6 
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 3. การศึกษาปรมิาณแคลเซียม คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของแผ่นเกี๊ยวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า 
    3.1 การศึกษาปริมาณแคลเซียม คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของแผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าในอัตราส่วนสูงสุด (ก่อนปรุงสุก) 

ทําการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีสามารถใช้แป้งกล้วย
ทดแทนแป้งสาลีในระดับสูงสุดท่ีได้จากข้อ 2 ด้วยเครื่อง AAS เช่นเดียวกับข้อ 1 วิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี Portable Colorimeter และวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความช้ืน ปริมาณโปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณเถ้า ปริมาณ
เส้นใย และปริมาณคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2000) เปรียบเทียบกับแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม 
โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ T-test ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

3.2 การศึกษาปริมาณแคลเซียม และคุณภาพทางกายภาพ ของแผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าในอัตราส่วนสูงสุด (หลังปรุงสุก) 

นําแผ่นเก๊ียวท่ีสามารถใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีได้มากท่ีสุด ไปปรุงให้สุก 
โดยลวกในน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 (ดัดแปลงจากนฤมล อิณชิต และปราณี อิ
ราชา, 2545) แล้วทําการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียม ด้วยเครื่อง AAS เช่นเดียวกับข้อ 1 และ
คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี Portable Colorimeter และการสูญเสียจาก
การทําให้สุก (Cooking loss) ตามวิธี AACC (2000)  
 4. การศึกษาความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อแผ่นเกี๊ยวเสริมแคลเซียมจากแป้งกลว้ย
น้ําว้า 
     ทําการศึกษาความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วย
น้ําว้า โดยนําแผ่นเก๊ียวท่ีสามารถใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีได้มากที่สุดไปปรุงให้สุก โดยลวก
ในน้ําเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ใส่ในถ้วยเสิร์ฟ 25 มิลลิลิตร มีน้ําซุป 20 
มิลลิลิตร อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส (นฤมล อิณชิต และปราณี อิราชา, 2545) แล้วประเมิน
ความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าเปรียบเทียบ
กับแผ่นเก๊ียวท่ีทําจากแป้งสาลีล้วน ด้วยวิธี 9 – Point Hedonic Scale (1 คือ ไม่ชอบมากท่ีสุด 
และ 9 ชอบมากท่ีสุด) และใช้ผู้ทดสอบท่ีไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 100 คน ประเมินคุณลักษณะ
ปรากฏ สี กล่ิน ความเหนียว ความนุ่ม และความชอบโดยรวม โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ T-
test ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมของแป้งกล้วยน้ําว้า 
 จากการทดลองวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีมีความแก่ประมาณร้อย
ละ 90 นับจากวันแทงปลี 17 สัปดาห์ (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2545) ด้วยเครื่อง Atomic 
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absorption spectrophotometer (AAS) พบว่า เแป้งกล้วยน้ําว้ามีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 
20.03 ± 1.95 มิลลิกรัมต่อส่วนท่ีบริโภคได้ 100 กรัม  
 
 ผลการศึกษาอัตราส่วนของแป้งกล้วยน้ําว้าที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้ใน
ผลิตภัณฑ์แผ่นเกี๊ยว 
 จากการศึกษาเบื้องต้นในการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียว
ท่ีระดับแตกต่างกัน โดยทําการทดลองการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับร้อยละ 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70 และ 80 เพ่ือหาสัดส่วนของแป้งกล้วยท่ีสามารถทดแทนได้แป้งสาลีได้มาก
ท่ีสุด พบว่าสามารถนําแป้งกล้วยมาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวได้สูงสุดในอัตราส่วน
ร้อยละ 50 (ภาพท่ี 1) เนื่องจากเมื่อเพ่ิมปริมาณแป้งกล้วยมากกว่านี้จะพบปัญหาในกระบวนการ
ผลิตคือ ก้อนโดจะมีลักษณะแข็ง รีดเป็นแผ่นได้ยาก แผ่นเก๊ียวจะมีลักษณะร่วนซุย มีสีคลํ้าและไม่
สามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นได้ ดังนั้น จึงเลือกผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีสามารถใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้ง
สาลีได้ท่ีระดับร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 มาทําการศึกษาการทดลองต่อไป 
 
 ผลการศึกษาปรมิาณแคลเซียม คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของแผ่นเกี๊ยวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า 
 1. ผลการศกึษาปริมาณแคลเซียม คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ของแผ่นเกีย๊ว
เสริมแคลเซียมจากแป้งกลว้ยน้ําว้าร้อยละ 30 (ก่อนปรุงสกุ) 

จากการทดลองผลิตแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแปง้สาลีท่ีร้อยละ 10, 20, 
30, 40 และ50 สรุปได้ว่า การใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ี ร้อยละ 40 และ50 แผ่นเก๊ียว
ท่ีได้มสีีคลํ้า และแผ่นเก๊ียวมีลักษณะแข็ง เปราะ เกิดการแตกหักได้ง่าย จากเหตุผลข้างต้น การใช้
แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 40 และ 50 จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นอัตราส่วนในการ
ผลิตแผ่นเก๊ียว ผู้วิจัยจึงได้เลือกแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 มา
วิเคราะห์ปริมาณแคลเซียม องค์ประกอบทางเคมี และทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อไป 

แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับร้อยละ 30 มีปริมาณแคลเซียมสูง
กว่าสูตรควบคุมท่ีผลิตจากแป้งสาลีล้วนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ดังตารางท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับ (ก) ร้อยละ 0 (สูตร

ควบคุม),  (ข) ร้อยละ 10, (ค) ร้อยละ 20, (ง) ร้อยละ 30, (จ) ร้อยละ 40 และ (ฉ) 
ร้อยละ 50  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) 
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อัตราส่วนการใช้แป้งกล้วยน้ําว้ามีผลต่อค่า L a b ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยพบว่า แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 มีค่า 
L ต่ํากว่าสูตรควบคุม ขณะท่ีค่า a และ b สูงกว่าสูตรควบคุม (ตารางท่ี 3) จะเห็นได้ว่า เมื่อเพ่ิม
ปริมาณแป้งกล้วยน้ําว้าจะทําให้แผ่นเก๊ียวมีค่าความสว่างลดลง และแผ่นเก๊ียวมีค่าความเป็นสี
แดงและสีเหลืองเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาณแคลเซียมในแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับ 30 

เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม 
ระดับการใช้แปง้กลว้ยน้ําว้าทดแทนแป้งสาล ี

(ร้อยละ) 
ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) 

0 27.52b ± 0.06 
30 31.68a ± 0.04 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   a และ b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสีของแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีท่ีระดับ 30 เปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม 

ค่าส ี
ระดับการใช้แปง้กลว้ยน้ําว้าทดแทนแป้งสาล ี(ร้อยละ) 

0 30 
L 52.80a ± 0.73 44.56b ± 0.83 
a 1.87b ± 0.71 2.67a ± 0.15 
b 11.23b ± 0.48 16.63a ± 0.15 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   a และ b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
 
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวสูตรควบคุมหรือสูตรท่ี

ใช้แป้งสาลีล้วนและสูตรท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 30 (ตารางท่ี 4) พบว่า การ
ใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีมีผลต่อความช้ืนของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 
0.05) โดยแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุมมีค่าความช้ืนเท่ากับร้อยละ 27.20 ± 0.04 ซึ่งสูงกว่าแผ่นเก๊ียวท่ี
ใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 ท่ีมีค่าเท่ากับร้อยละ 25.01 ± 0.58  
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การใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีมีผลต่อปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถ้าของ
ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยพบว่าแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วย
น้ําว้าทดแทนแป้งสาลีมีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 19.09 ± 0.02 ซึ่งสูงกว่าแผ่นเก๊ียวสูตร
ควบคุมท่ีใช้แป้งสาลีล้วนท่ีเท่ากับร้อยละ 17.08 ± 0.06 ด้านปริมาณไขมันของผลิตภัณฑ์แผ่น
เก๊ียว พบว่าเมื่อใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 30 ทําให้แผ่นเก๊ียวท่ีได้มีปริมาณไขมัน
สูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุมท่ีใช้แป้งสาลีล้วน โดยปริมาณไขมันมีค่าเท่ากับ 
3.03 ± 2.43 และ 1.39 ± 0.98 ตามลําดับ ส่วนปริมาณเถ้าของผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวพบว่า แผ่น
เก๊ียวสูตรควบคุมมีปริมาณเถ้าสูงกว่าแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 30 
โดยมีปริมาณเถ้าร้อยละ 2.10 ± 1.11 และ 1.82 ± 0.07 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวสูตรท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้ง

สาลีร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (ก่อนปรุงสุก) 

องค์ประกอบทางเคมี 
ปริมาณ (ร้อยละ) 

แผ่นเกี๊ยวสูตรควบคมุ แผ่นเกี๊ยวทีท่ดแทน
ด้วยแป้งกล้วยน้ําว้า 

ความชื้น  
โปรตนี  
ไขมัน  
เถ้า  

ใยอาหาร  
คาร์โบไฮเดรต  

27.20a ± 0.04 
17.08b ± 0.06 
1.39b ± 0.98 
2.10a ± 1.11 
2.23a ± 1.82 

52.23a ± 1.03 

25.01b ± 0.58 
19.09a ± 0.02 
3.03a ± 2.43 
1.82b ± 0.07 
0.92b ± 0.09  
50.13b ± 1.38 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
              a และ b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  
 

การใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีมีผลต่อปริมาณใยอาหาร และคาร์โบไฮเดรต
ของผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้า
ทดแทนแป้งสาลีมีปริมาณใยอาหารต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยปริมาณใยอาหารมีค่า
เท่ากับ 0.92 ± 0.09 และ 2.23 ± 1.82 ตามลําดับ ส่วนคาร์โบไฮเดรตในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียว
เสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้า พบว่าเมื่อใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 30 
ส่งผลให้แผ่นเก๊ียวมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม โดยมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 50.13 ± 1.38 และ 52.23 ± 1.03 ตามลําดับ  



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

10 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียม และคุณภาพทางกายภาพ ของแผ่นเกี๊ยวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 (หลังปรุงสุก) 

จากตารางที่ 5 แสดงปริมาณแคลเซียม และคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 หลังปรุงสุก พบว่า ปริมาณแคลเซียม
ท่ีคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 8.36 ± 0.06 มิลลิกรัมต่อส่วนท่ีบริโภคได้ 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ
การสูญเสียปริมาณแคลเซียมหลังจากการทําให้สุกเมื่อเทียบกับแผ่นเก๊ียวดิบเท่ากับร้อยละ 70.97  

ผลคุณภาพการวิเคราะห์ทางกายภาพของแผ่นเก๊ียวหลังปรุงสุก พบว่ามีค่าสี L, a 
และ b เท่ากับ 45.2 ± 0.17, 0.57 ± 0.40  และ 6.13 ± 0.50 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผ่นเก๊ียวก่อนปรุงสุกพบว่า ค่า L เพ่ิมข้ึน ค่า a และ b ลดลง ส่วนการสูญเสียจากการทําให้สุกมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 12.04 ± 0.72  

 
 ผลการศึกษาความชอบของผู้บริโภคท่ีมตี่อแผ่นเกี๊ยวเสริมแคลเซียมจากแปง้กลว้ย
น้ําว้า 
 จากการทดสอบความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วย
น้ําว้าโดยใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale ใน
คุณลักษณะด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฎ สี กล่ิน ความเหนียว ความนุ่ม และความชอบ
โดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 6 ผลการทดสอบ พบว่า การใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวมีผลต่อความชอบด้านคุณลักษณะปรากฏ สี กล่ิน ความเหนียว ความนุ่ม 
และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
คุณลักษณะปรากฏต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ีย
เท่ากับ 7.27 ± 0.74 อยู่ในระดับชอบปานกลาง ส่วนสูตรควบคุมผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
ด้านคุณลักษณะปรากฏเฉล่ียเท่ากับ 8.35 ± 0.63 ซึ่งอยู่ในระดับชอบมาก 
 
ตารางท่ี 5 ปริมาณแคลเซียม และคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียม

จากแป้งกล้วยน้าํว้าร้อยละ 30 หลังปรุงสุก 
คุณภาพ ปริมาณ 

แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) 
คุณภาพทางกายภาพ 

ค่าสี 
L 
a 
b 

การสูญเสียจากการทําให้สุก (ร้อยละ) 

8.36 ± 0.06 
 
 

45.2 ± 0.17 
0.57 ± 0.40 
6.13 ± 0.50 
12.04 ± 0.72 
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คุณลักษณะด้านสี ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วย

น้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ียเท่ากับ 5.13 ± 0.82 อยู่ในระดับท่ีผู้ทดสอบบอกไม่ได้ว่า
ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งคะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
ด้านสีเฉล่ียเท่ากับ 8.48 ± 0.72 อยู่ในระดับชอบมากที่สุด 

คุณลักษณะด้านกล่ิน ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้ง
กล้วยน้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ียเท่ากับ 6.97 ± 0.76 อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย ซึ่ง
คะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านกล่ินเฉล่ียเท่ากับ 
8.74 ± 0.42 อยู่ในระดับชอบมาก 

คุณลักษณะด้านความเหนียว ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้
แป้งกล้วยน้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ียเท่ากับ 7.14 ± 0.45 อยู่ในระดับชอบปานกลาง 
ซึ่งคะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านความเหนียว
ของแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุมเฉล่ียเท่ากับ 8.31 ± 0.56 อยู่ในระดับชอบมาก  

คุณลักษณะด้านความนุ่ม ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้
แป้งกล้วยน้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ียเท่ากับ 7.43 ± 0.82 อยู่ในระดับชอบปานกลาง 
ซึ่งคะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านความนุ่มเฉล่ีย
เท่ากับ 8.77 ± 0.47 อยู่ในระดับชอบมาก  

สําหรับความชอบโดยรวม ทดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้ง
กล้วยน้ําทดแทนแป้งสาลีท่ีร้อยละ 30 เฉล่ียเท่ากับ 7.45 ± 0.65 ซึ่งอยู่ในระดับชอบปานกลาง
คะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุม โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ียเท่ากับ 
8.32 ± 0.51 อยู่ในระดับชอบมาก จะเห็นได้ว่าแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อย
ละ 30 มีคะแนนความชอบเฉล่ียในทุกคุณลักษณะน้อยกว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อย่างไรก็ตาม
คะแนนท่ีได้ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เนื่องจากอัตราส่วนมี่ใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม  

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาอัตราส่วนของแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ในผลิตภัณฑ์
แผ่นเก๊ียว สามารถนําแป้งกล้วยมาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวได้สูงสุดในอัตราส่วน
ร้อยละ 50 เนื่องจากเมื่อเพ่ิมปริมาณแป้งกล้วยมากกว่านี้จะพบปัญหาในกระบวนการผลิตคือ 
ก้อนโดจะมีลักษณะแข็ง รีดเป็นแผ่นได้ยาก แผ่นเก๊ียวจะมีลักษณะร่วนซุย มีสีคลํ้าและไม่สามารถ
ข้ึนรูปเป็นแผ่นได้ 
 แผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าในปริมาณที่มากข้ึน ทําให้แผ่นเก๊ียวท่ีได้มี
สีคลํ้า อาจเป็นผลมาจากความร้อนระหว่างการอบแห้งทําให้สีของแป้งกล้วยท่ีได้คลํ้าข้ึน 
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เนื่องจากองค์ประกอบภายในแป้งกล้วยน้ําว้ามีปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซ่ึงสารเหล่านี้
เป็นสารตั้งต้นในการเกิดปริกิริยาเมลลาร์ด (จุฑาทิพย์ คุณพระรักษี และธีรชัย เราเจริญพร, 
2552) และแผ่นเก๊ียวมีลักษณะแข็ง เปราะ เกิดการแตกหักได้ง่าย เนื่องจากการทดแทนด้วยแป้ง
กล้วยน้ําว้าทําให้ปริมาณอะไมโลสและกลูเตนท่ีมีอยู่ในแป้งสาลีลดลง ซึ่งปริมาณอะไมโลสมีผลต่อ
ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ (ชุติมา อัศวเสถียร และนิลศิริ นิลเนตร, 2553) ท้ังนี้ แผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 มีคุณลักษณะเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการทดลองข้ันต่อไป  

 
ตารางท่ี 6 คะแนนความชอบเฉล่ียในคุณลักษณะต่างๆ ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค 100 คน 

ท่ีมีต่อแผ่นเก๊ียวสูตรควบคุมและแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 30 

คุณลกัษณะ 
คะแนนความชอบเฉลี่ย 

แผ่นเกี๊ยวสูตรควบคมุ แผ่นเกี๊ยวทีท่ดแทนด้วยแปง้กล้วยน้ําว้า
ร้อยละ 30  

ลักษณะปรากฏ 
สี 
กล่ิน 
ความเหนียว 
ความนุ่ม 
ความชอบโดยรวม 

8.4a ± 0.6 
9.5a ± 0.7 
8.7a ± 0.4 
8.3a ± 0.6 
8.8a ± 0.5 
8.3a ± 0.5 

7.3b ± 0.7 
5.1b ± 0.8 
7.0b ± 0.8 
7.1b ± 0.5 
7.4b ± 0.8 
7.5b ± 0.7 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
               a และ b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
 
 แผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 ก่อนปรุงสุก มีปริมาณความช้ืน 
และคาร์โบไฮเดรตต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อาจเพราะในแป้งกล้วยความชื้นและ
คาร์โบไฮเดรตต่ํากว่าแป้งสาลี โดย Ajani et al. (2012) กล่าวว่า แป้งสาลีมีความช้ืนถึงร้อยละ 
12.7 6± 0.02 และคาร์โบไฮเดรตสูงถึง 97.57 ส่วนแป้งกล้วยน้ําว้ามีความช้ืนเพียง 7.45 ± 0.51 
และมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 82.68 ตามลําดับ ขณะที่ปริมาณไขมันของแผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 สูงกว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อาจเนื่องจากปริมาณ
ไขมันของแป้งกล้วยน้ําว้าสูงกว่าแป้งสาลี โดยแป้งกล้วยมีไขมันร้อยละ 0.98 ± 0.76 ส่วนแป้ง
สาลีมีไขมันร้อยละ 0.42 ± 0.01  (Ajani et al., 2012) ตามลําดับ  
 แผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าร้อยละ 30 หลังปรุงสุก สูญเสียปริมาณ
แคลเซียมหลังจากการทําให้สุกเมื่อเทียบกับแผ่นเก๊ียวดิบเท่ากับร้อยละ 70.97 มีค่า L เพ่ิมข้ึน ค่า 
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a และ b ลดลง อาจเนื่องจากการให้ความร้อนในกระบวนการปรุงสุกทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของรงควัตถุในแป้ง (นฤมล พงษ์รามัญ และคณะ, 2554) จึงทําให้ค่าความเป็นสีแดง และสี
เหลืองลดลง ส่วนการสูญเสียจากการทําให้สุกเกิดจากระหว่างกระบวนการต้ม น้ําแพร่เข้าไปใน
แผ่นเก๊ียวแล้วเกิดการดูดซับน้ําและบวมขึ้น ซึ่งไปขัดขวางการเช่ือมโครงสร้างของโปรตีนกับ
สตาร์ชในแผ่นเก๊ียว ทําให้เส้นแผ่นเก๊ียวไม่แข็งแรง นอกจากนี้ ในระหว่างการต้มเม็ดสตาร์ชจะ
เกิดการแตกออกและอะไมโลสหลุดออกเม็ดสตาร์ช จึงเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียของแข็งระหว่าง
การต้ม (Tudorica et al., 2002)  

 ผลการทดสอบความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียมจากแป้งกล้วย
น้ําว้าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน ในคุณลักษณะด้านต่างๆ ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฎ สี กล่ิน ความเหนียว ความนุ่ม และความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
ด้านคุณลักษณะปรากฏอยู่ในระดับชอบปานกลาง แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลี
ล้วน อาจเนื่องจากแป้งกล้วยท่ีมีสีคลํ้าจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (จุฑาทิพย์ คุณพระรักษมี และธีร
ชัย เราเจริญพร, 2552) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีสีคลํ้าแตกต่างจากสูตรควบคุมท่ีใช้แป้งสาลีล้วน ผู้
ทดสอบจึงให้คะแนนความชอบน้อยกว่าคุณลักษณะด้านสี ผู้ทดสอบบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
ซึ่งคะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อาจเนื่องจากสีของแป้งกล้วยน้ําว้ามีสีเหลืองนวล
และคลํ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความร้อนระหว่างการอบแห้งทําให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีมีสีคลํ้าแตกต่างจากสูตรท่ีใช้แป้งสาลี
ล้วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ คุณพระรักษมี และธีรชัย เราเจริญพร (2552)  ท่ีได้
รายงานว่าคุกก้ีแป้งกล้วยผสมงาดําท่ีระดับ 25 50และ 75 มีคะแนนการยอมรับทางด้านสีน้อย
กว่าคุกก้ีสูตรควบคุมท่ีใช้แป้งสาลีล้วน  

คุณลักษณะด้านกล่ิน ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย ซึ่ง
คะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อาจเป็นเพราะแป้งกล้วยน้ําว้ามีกล่ินเฉพาะตัว จึงทํา
ให้ผู้ทดสอบส่วนใหญ่ไม่คุ้นชินกับกล่ินของแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียว  

คุณลักษณะด้านความเหนียว ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ อยู่ในระดับชอบปานกลาง 
ซึ่งคะแนนท่ีไดต้่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนใน
แป้งสาลี ทําให้การยึดเกาะระหว่างเม็ดแป้งเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้โดของแผ่นเก๊ียวมีค่าความ
แข็งแรงน้อย แผ่นเก๊ียวจึงมีความเหนียวลดลง (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเก้ือกูล ปิยะจอมขวัญ, 
2546) จึงส่งผลคะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านความเหนียวของแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียม
จากแป้งกล้วยน้อยกว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน  

คุณลักษณะด้านความนุ่ม ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ อยู่ในระดับชอบปานกลาง ซึ่ง
คะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อาจเนื่องจากการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีทําให้
ปริมาณอะไมโลสท่ีอยู่ในแป้งสาลีลดลงส่งผลให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ลดลง (ชุติมา อัศวเสถียร 
และนิลศิริ นิลเนตร, 2553)  
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 ความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ อยู่ในระดับชอบปานกลาง ซึ่ง
คะแนนท่ีได้ต่ํากว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วนเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้ง
สาลี ส่งผลให้แผ่นเก๊ียวมีสีค่อนข้างคลํ้า มีกล่ินเฉพาะตัวของกล้วย ความนุ่มและความเหนียวของ
ผลิตภัณฑ์ลดลง ทําให้คะแนนท่ีได้น้อยกว่าแผ่นเก๊ียวแป้งสาลีล้วน อย่างไรก็ตามคะแนนท่ีได้ยัง
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เนื่องจากอัตราส่วนมี่ใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
หากทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีอัตราส่วนเพ่ิมข้ึน คะแนนความชอบอาจน้อยลงจนไม่
เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภค 
สรุปผลการทดลอง 

แป้งกล้วยมีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 20.03 ± 1.95 มิลลิกรัมต่อส่วนท่ีบริโภคได้ 100 
กรัม อัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีคือ ท่ีระดับร้อยละ 30 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียวท่ีได้นั้นมีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 31.68 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่ง
สูงกว่าแผ่นเก๊ียวท่ีใช้แป้งสาลีล้วนคิดเป็นร้อยละ 13.13 ส่วนองค์ประกอบทางเคมี คาร์โบไฮเดรต
ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และใยอาหาร มีค่าเท่ากับร้อยละ 50.13 ± 1.38, 25.01 ± 0.58, 
19.09 ± 0.02, 3.03 ± 2.43, 1.82 ± 0.07 และ 0.92 ± 0.09 ตามลําดับ แผ่นเก๊ียวเสริม
แคลเซียมจากแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีระดับร้อยละ 30 เมื่อปรุงสุกแล้ว มีสีสว่างข้ึน ร้อยละการสูญเสีย
จากการทําให้สุกเท่ากับ 12.26 ± 0.64 มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 8.36 ± 0.06 ซึ่งลดลงจาก
แผ่นเก๊ียวดิบคิดเป็นร้อยละ 70.97 และจากการทดสอบความชอบต่อแผ่นเก๊ียวเสริมแคลเซียม
จากแป้งกล้วยน้ําว้าท่ีระดับร้อยละ 30 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบ
ปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การนําแป้งกล้วยน้ําว้ามาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แผ่นเก๊ียว ถ้าทดแทนในปริมาณ
มากจะทําให้ปริมาณกลูเตนลดลงเป็นผลให้แผ่นเก๊ียวแข็ง ยุ่ยขาดง่าย ไม่น่ารับประทานจึงควรจะ
มีการศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าได้มากข้ึน เช่น การใช้แป้งสาลีท่ีมี
โปรตีนสูงหรือมีการเติม Wheat gluten เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและความเหนียวให้กับแผ่นเก๊ียว 
 การเตรียมแป้งกล้วยน้ําว้าในข้ันตอนการทําแป้ง ควรบดเนื้อกล้วยอบแห้งให้ละเอียด
ท่ีสุดเพราะถ้าบดไม่ละเอียดจะทําให้แป้งท่ีได้ไม่ผ่านรูเปิดของตะแกรงร่อน ทําให้ปริมาณผลผลิต
ลดน้อยลง 
 บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสําหรับบรรจุแป้งกล้วยน้ําว้าควรมีคุณสมบัติป้องกันแสงและ
ความชื้นได้ เพ่ือป้องกันการเปล่ียนแปลงคุณภาพของแป้งกล้วยก่อนการนํามาใช้ทําผลิตภัณฑ์  
 อาจมีการศึกษาต่อไปในการใช้แป้งกล้วยน้ําว้าทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น 
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นอกจากนี้อาจเพ่ิมเติมการศึกษาแนวโน้มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ท่ีทดแทนด้วย
แป้งกล้วย ซึ่งจะทําให้ผลการศึกษาครอบคลุมและสมบูรณ์มากข้ึน 
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เครื่องผลิตเชือ้เพลิงแท่งจากฟางขา้วแบบครบวงจร  
 Complete Straw-Derived Briquette Fuel Production Machine 

 

สมบัติย์ มงคลชัยชนะ*   
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาเรื่องเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องผลิต
เชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร และเพ่ือหาผลของการนําเชื้อเพลิงแท่งไปใช้เป็น
เชื้อเพลิง  เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรนี้ ประกอบด้วย ก.ชุดต้นกําลัง ข.
ชุดสับย่อย ขนาดความจุ 78 ลิตร ค. ชุดผสมขนาดความจุ 28 ลิตรและ ง.ชุดอัดฟางข้าวแท่ง
เชื้อเพลิงได้ขนาด Ø1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ใช้วัตถุดิบฟางข้าวท่ีมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 
มาตรฐานเปียก สัดส่วนฟางต่อกาวแป้งมันสําปะหลัง 1:1.7 โดยน้ําหนัก มีกําลังผลิตท่ี 20 แท่ง
ต่อชั่วโมง น้ําหนักของแท่งเชื้อเพลิงก่อนการตากแห้งท่ี 240 กรัมต่อแท่ง ความสมบูรณ์ของแท่ง
เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อนําแท่งเชื้อเพลิงไปผ่านการตากแห้งมีนําหนักท่ี 120 กรัมต่อ
แท่งและมีความชื้นไม่เกินร้อยละ10 มาตรฐานเปียก  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้นําแท่ง
เชื้อเพลิงจากฟางข้าวไปทดลองใช้พบว่า มีควันมาก ส้ินเปลืองสูง การลุกไหม้ไม่ดี  เถ้ามากและ
ต้องคอยกลับแท่งเชื้อเพลิง   กลุ่มเป้าหมายได้ข้อแนะนําว่า เหมาะสําหรับปลายางรมควัน ไม่
เหมาะสําหรับหุงต้มโดยตรงเพราะจะทําให้อาหารมีกล่ินควันไฟ  
 
 คําสําคัญ: ฟางข้าว   เชื้อเพลิงแท่ง  
 
 Abstract 
 

This study aims to develop a complete straw-derived briquette fuel 
production machine, to determine the machine’s efficiency, and to find results 
of briquette fuel usage. The developed machine consists of a) a power unit, b) a 
78-liter chopper unit, c) a 28-liter mixer unit, and d) a compressing unit which can 
produce briquette fuel with 1.5-inch diameter and 10-inch long. Raw materials 
which are straw with moisture level of not more than 12 percent wet standard 
were used in a ratio with cassava flour glue of 1:17 by weight. The machine has a 
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capacity of 20 briquettes per hour. Each fuel briquette weighed 240 grams be fire 
drying, with perfection rate of not less than 70 percent. After drying,   each fuel 
briquette weighed 120 grams, with moisture level of not more than 10 percent 
wet standard. Results from interviewing target users of straw-derived briquette 
fuel showed that there were a lot of smoke, high level of consumption, poor 
level of combustion, a lot of ash, and high need for turning. The target users 
suggested that the produced briquette fuel were more suitable for  

 
* สมบัติย์ มงคลชัยชนะ 

กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกและ อาจารย์ สุรีพรย์ ใหญ่สง่า 

 
making smoked fish than for cooking because the food would smell of smoke. 
 
Keywords: rice straw fuel rod 
 
 
บทนํา  

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักในปีหนึ่งๆสามารถ
ผลิตข้าวได้ประมาณ 30สิบล้านตันข้าวเปลือก แต่ส่ิงท่ีเหลือในแปลงนาหลังการเก็บเก่ียวคือ ฟาง
และตอซัง วัสดุท่ีเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีนั้น จะมีมากมายถึง 25.45 ล้านตัน เกษตร
ส่วนใหญ่นิยมการเผาทําลายฟางข้าวและตอซังเพ่ือสะดวกในการไถ ช่วยให้ข้าวสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี  ไม่เสียเวลารอการย่อยสลาย  การกระทําดังกล่าวย่อมส่งผลต่อมลพิษทาง
อากาศดังเห็นได้จากทางภาคเหนือของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาด้านหมอกควันของทุกปี 
ประกอบกับกรรมา ธิการระหว่ างรั ฐบาล ว่าด้ วยการ เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC))พบว่าในช่วงระหว่างปี 1990-2005 
ประเทศกําลังพัฒนาได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนถึงร้อย 32(วิชาการ.
คอม,2555).ฟางข้าวถึงแม้จะเป็นขยะแต่ก็สามารถนํามาทําประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ เพ่ือเป็น
การทดแทนพลังงานอ่ืนๆท่ีนับวันจะหมดไป หรือมีราคาแพงข้ึน รวมทั้งการอนุรักษ์ต้นไม้ท่ีมีอยู่
ตามท้องถ่ิน ดังนั้น การนําฟางข้าวจากแปลงนาเพ่ือนํามาเป็นเชื้อเพลิงย่อมช่วยบรรเทาหรือลด
ปัญหาวิกฤตพลังงานและอนุรักษ์ต้นไม้ในท้องถ่ิน การใช้ฟางข้าวจากแปลงนานั้นไม่สะดวกในการ
นําเข้าเตาไฟ จําเป็นของทําให้เป็นแท่ง   สํานักงานพลังงาน จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงพลังงาน 
ได้ศึกษาเรื่องเคร่ืองอัดแท่งเชื้อเพลิงแบบ ตะเกียบ  เชื้อเพลิงอัดแท่งแบบตะเกียบจะมีลักษณะ
คล้ายกับแท่งตะเกียบตัดเป็นท่อนเล็กๆ เป็นการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาบดแล้วอบ 
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เชื้อเพลิงอัดแท่งแบบตะเกียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตรยาว1นิ้ว โดยมีความชื้น
โดยประมาณต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีกําลังการผลิต 150-200 kg/hr. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 7.5 
kW ระบบส่งกําลังด้วยสายพาน v จํานวน 3 เส้น(สํานักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี กระทรวง
พลังงาน ,2554) และกรมป่าไม้ ได้ศึกษาวิจัยเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบสกรู ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด2 แรงม้า วัสดุท่ีใช้คือ ชานอ้อยเน่าเปื่อยกับขุยมะพร้าว ได้แท่งเชื้อเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7cm.ยาว 30cm. จากผลการทดลอง ส่วนผสมชานอ้อยกับขุยมะพร้าว
ในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ดีกว่าการใช้ชานอ้อยล้วน(charcoal.snmcenter.com,ไม่มี)   
ดังนั้นถ้าสามารถนํามาผ่านกระบวนการทําเป็นแท่ง สามารถท่ีจะเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ หรือเผา
เป็นถ่านได้ จะขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการนําฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  แทนการ
เผาทําลายอย่างไร้ประโยชน์และไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม ดังนั้นถ้าสามารถนําฟางข้างเป็นเชื้อเพลิง
โดยผลิตเป็นแท่งเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ย่อมช่วยลดพลังงานด้านอื่นๆ ไม่ตัดไม้เพ่ือใช้ทํา
เชื้อเพลิง ฟางข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจและศึกษา 
 
วัตถปุระสงค ์
 

1. เพ่ือสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร 

 3. เพ่ือหาผลของการนําเชื้อเพลิงแท่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 
 
อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
 

เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้วางแผนการดําเนินงานวิจัย ออกเป็น 3 
ข้ันตอน ดังนี้  คือ  

1. การสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรมีกระบวนการ
ดําเนินการดังนี้ 
สําหรับกระบวนการสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรมีข้ันตอนดงัภาพท่ี 1 
โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบ  สร้างเครื่องตามแบบ  ทดสอบและแก้ไข เพ่ือให้ได้
เครื่องทดสอบ 
 

2. การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องเครือ่งผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบ
วงจรมี ข้ันตอน ดังนี้  คือ  

ก.เตรียมสถานท่ีและเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวให้พร้อมใช้งาน 
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ข.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลอง คือ ตราชั่ง นาฬิกาจับเวลา ถาด กาวแป้ง
มันสําปะหลัง  ( ใช้น้ํา 

4ลิตร:แป้งมันสําปะหลัง1ลิตรต้มให้เป็นสีใส) ฟางข้าว เครื่องวัดความช้ืน ความวัดความเร็วรอบ    
กล้องถ่ายภาพ   ผ้า กระดาษ 

ค.วัดค่าความช้ืนฟางข้างท่ีใช้ทดสอบให้ความชื้นไม่เกินร้อย14(มาตรฐานเปียก) ชั่ง
น้ําหนัก จํานวน1กิโลกรัม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผังการสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร 
 
ทยอยใส่ลงในเครื่องทดสอบชุดสับย่อยคราวละประมาณ 200 กรัม ฟางข้าวท่ีผ่านการสับย่อยเข้า
สู่ชุดผสมใส่กาวแป้งมันสําปะหลังคราวละประมาณ 340 กรัม (ใช้เวลาผสมประมาณ 2 นาที) 
เปิดช่องนําส่วนผสมฟางข้าวกับกาวแป้งมันสําปะหลังลงในชุดอัดฟางอัดให้เป็นแท่งให้ได้ความ
ยาว 10 นิ้วนําออกจากชุดอัดฟางข้าว จับเวลาการทํางานตั้งแต่นําฟางข้าวเข้าชุดสับย่อยจนถึง
การอัดออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่ง บันทึกผลการทดสอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแท่งเชื้อเพลิง
ท่ีได้ ชั่งน้ําหนัก  

ง.ทําการทดสอบซํ้าในข้อ ค.10 นําแท่งเชื้อเพลิงท่ีได้ไปตากแดดจนได้ ความชื้นไม่เกิน
ร้อยละ 12 (มาตรฐานเปียก) วัดค่าความช้ืนท่ีได้  ชั่งน้ําหนัก บันทึกผลการทดสอบ  

3.การทดลองเพ่ือหาผลของการนําเชื้อเพลิงแท่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงมีข้ันตอนดังนี้ 
ก.นําตัวอย่างแท่งเชื้อเพลิงจํานวน 10 แท่งให้ผู้ท่ีใช้เชื้อเพลิงประเภทฟืน ถ่าน มี

ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ใน ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลกหรอืใกล้เคียง โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจํานวน 30 ท่าน แนะนําข้อมูลเก่ียวกับการใช้แท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าว  

ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น 

ออกแบบ 

สร้างเคร่ืองตามแบบ 

ทดลองและแก้ไข 

ได้เคร่ืองทดสอบ 
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 ข.ประมาณ 2 สัปดาห์สัมภาษณ์การใช้แท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวจากผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย 
 ค.เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได ้
ผลการทดลอง 

 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องเครือ่งผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรได้ผลการ

ทดลองดังนี้  
1. ผลการสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร  

 

 
 

ภาพท่ี 2 เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจร  
 

 เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรประกอบด้วย ก.ชุดต้นกําลัง ใช้
มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้าขับด้วย 1,430 รอบต่อนาทีส่งกําลังขับท้ังระบบ  ข.ชุดสับย่อยใช้ใบมีด 
3 ใบความยาว 14 นิ้วขับด้วยความเร็ว 530 รอบต่อนาที ฟางข้างท่ีผ่านการสับย่อยจะผ่าน
ตะแกรงเพ่ือคัดแยกฟางข้าว ใต้ตะแกรงมีใบกวาด 2 ใบเพ่ือกวาดฟางข้าวท่ีผ่านการสับย่อยไปชุด
ผสม ขนาดความจุ 78 ลิตร ค.ชุดผสมใช้ใบผสม 20 ใบความยาว 5 นิ้ววางเรียงบนตั้งฉากกับ
เพลาคล้ายๆเกลียวสกรูขับด้วยความเร็ว 30 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 28 ลิตรและ ง.ชุดอัดฟาง
ข้าวเป็นแบบเกลียวสกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกอัด 1.5 นิ้วขับด้วยความเร็ว 30 
รอบต่อนาที กระบอกอัดมีความยาว 20 นิ้ว สําหรับระบบการทํางานนั้นฟางข้าวจะผ่านชุดสับ
ย่อย ผ่านชุดผสมจะทําหน้าท่ีผสมกาวแป้งมันสําปะหลังให้เข้ากัน จากนั้นผ่านชุดอัดฟางข้าว 
เพ่ือให้ได้แท่งเชื้อเพลิงออกมา ได้ขนาด Ø1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว  
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2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบ
วงจรได้ดังนี้   

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าว
แบบครบวงจร 

 
 
จากผลการทดลองเครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวแบบครบวงจรทดสอบกับฟาง

ข้าวท่ีมีค่าความชื้นเฉล่ียร้อยละ 11.4 มาตรฐานเปียก  กําลังผลิตท่ีเฉล่ีย 10 แท่งในเวลาเฉลี่ย 
30.7 นาที  น้ําหนักของแท่งเชื้อเพลิงก่อนการตากแห้งเฉล่ียอยู่ท่ี 244 กรัมต่อแท่ง ความสมบูรณ์
ของแท่งเฉล่ียท่ีร้อยละ 76 เมื่อนําแท่งเชื้อเพลิงไปผ่านการตากแห้งมีน้ําหนักเฉล่ียท่ี 118 กรัมต่อ
แท่งและมีความชื้นเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.62 มาตรฐานเปียก    

 
3. การทดลองเพ่ือหาผลการนําเชื้อเพลิงแท่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดังนี้ 
ผลการทดลองจากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายผู้รับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ไม่มีเคย

ใช้แท่งเชื่อเพลิงจากฟางข้าวเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น ขนาดของแท่งเชื้อเพลิงมีขนาด
เหมาะสมสวยงาม เมื่อได้นําตัวอย่างแท่งเชื้อเพลิงไปใช้กลุ่มเป้าหมายทุกท่านให้ความเห็น
เหมือนกันว่า มีควันมาก ส้ินเปลืองสูง การลุกไหม้ไม่ดี  เถ้ามากและต้องคอยกลับแท่งเชื้อเพลิง   
ความสนใจท่ีจะใช้แท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวหรือไม่ กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า ส่วน
ใหญ่ไม่สนใจ เพราะมีควันมาก การลุกไหม้ไม่ดี แต่บางส่วนให้ความสนใจ แต่ไม่มีเครื่องอัดแท่ง
เชื้อเพลิงลดควันให้น้อยลง ให้เชื้อเพลิงลุกไหม้ดีข้ึน สําหรับข้อเสนอแนะอื่นๆนั้น กลุ่มเป้าหมาย
ได้ข้อแนะนําว่า เหมาะสําหรับปลายางรมควัน ไม่เหมาะสําหรับหุงต้มโดยตรงจะทําให้อาหารมี
กล่ินควันไฟ จุดไล่ยุง ตามลําดับ 
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     ตารางท่ี 2 การทดลองหาเพ่ือหาผลการนําเชื้อเพลิงแท่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรนี้ กําลังผลิตต่ํา เหมาะสําหรับเป็น
ต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อไป    ฟางข้าวไม่มีสารระเหย  การลุกไหม้ไม่ดี การนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจะ
เกิดควันไฟ ไม่เหมาะกับการหุงต้มทําอาหารเพราะอาหารจะมีกล่ินควันไฟ  

 
สรปุผลการทดลอง 
 

เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวแบบครบวงจรประกอบด้วย ก.ชุดต้นกําลัง ข.ชุด
สับย่อย ขนาดความจุ 78 ลิตร ค.ชุดผสมขนาดความจุ 28 ลิตรและ ง.ชุดอัดฟางข้าวแท่ง
เชื้อเพลิงได้ขนาด Ø1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว ใช้วัตถุดิบฟางข้าวท่ีมีค่าความช้ืนไม่เกินร้อยละ 12 
มาตรฐานเปียก สัดส่วนฟางกับกาวแป้งมันสําปะหลัง (น้ํา 4 ลิตร : แป้งมันสําปะหลัง 1ลิตร) 
1:1.7 โดยน้ําหนัก มีกําลังผลิตท่ี 20 แท่งต่อชั่วโมง น้ําหนักของแท่งเชื้อเพลิงก่อนการตากแห้งท่ี 
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244 กรัมต่อแท่ง ความสมบูรณ์ของแท่งเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เมื่อนําแท่งเชื้อเพลิงไป
ผ่านการตากแห้งมีนําหนักท่ี 120 กรัมต่อแท่งและมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 มาตรฐานเปียก  
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้นําแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวไปทดลองใช้จํานวน 30 ท่าน
พบว่า มีควันมาก การลุกไหม้ไม่ดี ส้ินเปลืองสูง เถ้ามากและต้องคอยกลับแท่งเชื้อเพลิง   
กลุ่มเป้าหมายได้ข้อแนะนําว่า เหมาะสําหรับปลายางรมควัน ไม่เหมาะสําหรับหุงต้มโดยตรงจะ
ทําให้อาหารมีกล่ินควันไฟ  จุดไล่ยุง   
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ผลของระยะความแก่อ่อนต่อปริมาณสารประกอบฟนีอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานิน
ทั้งหมด และคณุสมบัติต้านออกซิเดชันของเปลือกและเนือ้มังคุด 

Effect of Maturation on Total phenolic contents, Total anthocyanins 
contents and Antioxidant activity of Pericarp and Flesh in 

Mangosteen 
 

กันต์กนิษฐ์ จงรตันวิทย์1* และนิซุฟยาน นมิะมิง2 
1คณะโรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระยะความแก่อ่อนของเปลือกและเนื้อมังคุด
ต่อการเปล่ียนแปลงค่าสี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด 
และคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH จากผลการทดลองพบว่าระยะความแก่อ่อนของผล
มังคุดมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าสีบริเวณพ้ืนผิวของเปลือกผลมังคุด (p0.05) ค่าสี
บริเวณพื้นผิวเนื้อผลพบว่าระยะความแก่อ่อนของผลมังคุดไม่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของค่า
ความสว่าง (L*) (p>0.05) ในขณะที่ระยะความแก่อ่อนของเนื้อผลมังคุดมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของค่าสี (a*, b*, C* และ ho) (p0.05) นอกจากนั้นยังพบว่าเปลือกมังคุดระยะที่ 
3 และเนื้อมังคุดระยะท่ี 2 มีปริมาณสารประกอบ      ฟีนอลิกท้ังหมดสูงสุด (75.68 และ 1.48 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ) และคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วย
วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) สูงสุดเช่นกัน (743.54 และ 6.97 ไมโครโมลสม
มูลของ Trolox ต่อกรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ) ในขณะท่ีเปลือกมังคุดระยะผลสุกเต็มท่ี (ระยะท่ี 
5) มีปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด (0.33 มิลลิกรัมของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ต่อกรัมน้ําหนัก
สด) สูงสุด 
 
คําสําคญั: มังคุด, สารประกอบฟีนอลิก, แอนโธไซยานิน, คุณสมบัตติ้านออกซเิดชัน 
 
Abstract 
 

The objective of this research was to study the effect of maturation on 
color, total phenolic contents, total anthocyanin contents and antioxidant 
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activity of Mangosteen pericarp and flesh Mangosteen. The results showed that 
the maturation of Mangosteen pericarp significantly affected on changing of L*, 
a*, b*, C* and H* values (p0.05). The maturation of flesh Mangosteen had no 
effect on lightness (L*) (p>0.05) but significantly affected on a*, b*, C* and ho 
values (p0.05). Furthermore, at stage 3 of Mangosteen pericarp and at stage 2 
of flesh Mangosteen had the highest total phenolic contents (75.68 and 1.48 mg 
GAE/g FW respectively) also had the highest antioxidant activity measured by 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (743.54 and 6.97μmol TE/g FW respectively). 
Whereas fully mature fruit (stage 5) of Mangosteen pericarp had the highest total 
anthocyanin contents (0.33 mg cyanindin-3-glucoside/g FW).  
 
Keywords: Mangosteen, Phenolic compounds, Anthocyanins, Antioxidand activity 
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บทนํา 
 

มังคุดเป็นไม้ผลเขตร้อนท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากรสชาติเป็นท่ีนิยมของ
ผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2531) ดัชนีการเก็บเก่ียวของมังคุดท่ี
ชาวสวนนิยมปฏิบัติ ได้แก่ การสังเกตการณ์พัฒนาสีของผลเป็นหลัก การพิจารณาว่าผลมังคุดมี
ความบริบูรณ์ (Mature) ระดับใดจึงเหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวข้ึนอยู่กับระยะทางในการ
ขนส่งและการรอจําหน่ายเป็นหลัก เพ่ือให้ถึงมือผู้บริโภคเมื่อสีผิวเป็นสีดําพอดี รวมถึงจะต้อง
คํานึงถึงคุณภาพของมังคุดเป็นหลัก ซึ่งจะต้องมีคุณภาพท่ีดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2531) 

การศึกษาจํานวนมากพบว่าส่วนเปลือกของมังคุดอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมี โดยเฉพาะ
สารประกอบฟีนอลิกกลุ่มต่างๆ ได้แก่ แอนโธไซยานิน แทนนิน ฟลาโวนอยด์ และแซนโทน เป็น
ต้น นอกจากนั้นงานวิจัย Zadernowski et al. (2009) ยังพบว่าในส่วนของเนื้อมังคุดอุดมไป
ด้วยสาร protocatechuic acid ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในส่วนเนื้อท่ีรับประทานได้ นอกจากนี้
ยังพบสารประกอบฟินอลิกตัวอื่นๆ ได้แก่ phenolic acid, m-hydroxybenzoic acid, 3,4-
dihydroxymandelic โดยสารพฤกษเคมีเหล่านี้มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น มีคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันออกซิเดชันของ
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ไขมัน ซึ่งลดความเส่ียงต่อการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีฤทธ์ิต้านมะเร็งหลายชนิด เช่น 
มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งของระบบทางเดินอาหาร ลดอาการอักเสบ บรรเทาอาการแพ้
หรือภูมิแพ้ อีกท้ังยังมีคุณสมบัติต้านการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และช่วยยับยั้ง
เอนไซม์ของเชื้อเอชไอวี (HIV) ท่ีเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ เป็นต้น (Zarena and Sankar, 2009) 
อย่างไรก็ตามปริมาณสาร   พฤกษเคมีในส่วนของเปลือกและเนื้อมังคุดนั้นมีความแปรปรวน
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับความแก่อ่อน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ 
 

การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของระยะความแก่อ่อนต่อการ
เปล่ียนแปลงค่าสีของเปลือกผลมังคุดและเนื้อผล อีกท้ังยังวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ท้ังหมด แอนโธไซยานินท้ังหมด คุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ของมังคุดในส่วนของ
เปลือกและผล 
 
วิธีการ 
 
1. วัตถุดิบ 

ผลมังคุดท่ีมีระยะความแก่อ่อนแตกต่างกัน โดยทําการเก็บเก่ียว 2 ช่วงการเก็บเก่ียว 
ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากจังหวัดจันทบุรี 
 
2. การคัดแยกกลุ่มของผลมังคุดตามระยะความแก่อ่อน 

แบ่งกลุ่มผลมังคุดตามระยะความแก่อ่อนออกเป็น 4 ระยะ โดยใช้สีผิวของเปลือกผลเป็น
ดัชนีในการจําแนกระยะความแก่อ่อนตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (2531) ดังนี้  
 

ระยะท่ี 2 สีผิวของผลมีสีเหลืองอ่อนอมชมพู มีจุดสีชมพูกระจัดกระจายท่ัวท้ังผล เหมาะ
สําหรับการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้ผลท่ีมีคุณภาพ (ภาพท่ี 1ก) 

ระยะท่ี 3 สีผิวของผลมีสีชมพูสม่ําเสมอ จุดสีชมพูเริ่มขยายเข้ามารวมกันไม่แบ่งแยกกัน
อย่างชัดเจน เป็นระยะที่เหมาะสําหรับการเก็บเก่ียวผลเพ่ือส่งออกต่างประเทศ (ภาพท่ี 1ข)  

ระยะท่ี 4 สีผิวของผลมีสีแดงหรือน้ําตาลอมแดงจนถึงสีม่วง เหมาะสําหรับเก็บเก่ียวเพ่ือ
ส่งออกต่างประเทศ เป็นระยะที่เริ่มรับประทานได้ (ภาพท่ี 1ค) 
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ระยะท่ี 5 สีผิวของผลมีสีม่วงดํา ภายในเปลือกไม่มียางเหลืออยู่ เนื้อและเปลือกสามารถ
แยกออกจากกันได้ง่าย สามารถรับประทานได้ (ภาพท่ี 1ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ตัวอย่างผลมังคุดท่ีมีระยะความแก่อ่อนต่างกัน (ระยะท่ี 2 (ก) ระยะท่ี 3 (ข) ระยะท่ี 4 
(ค) ระยะท่ี 5 (ง)) 
 
3. การวัดค่าสี 

สุ่มวัดค่าสีของผลมังคุดสดในบริเวณพื้นผิวของเปลือกผลและเนื้อผลด้วยเครื่องวัดค่าสี 
Hunter Lab Mini-Scan XE โดยวัดค่า L* a* b* C* (Chroma) และ h๐ (Hue angle) ในระบบ 
CIELAB 
 
4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด และ
คุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH 
 

4.1 การเตรียมตัวอย่าง 
นําผลมังคุดสดมาคัดแยกส่วนเปลือกและเนื้อออกจากกัน โดยในส่วนของเนื้อจะ

ทําการคัดแยกส่วนเมล็ดออกด้วย จากนั้นนําตัวอย่างแช่ลงในไนโตรเจนเหลว แล้วนําส่วนเนื้อ
และเปลือกท่ีได้มาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องบดเปียกปั่นผสม บรรจุตัวอย่างลงในซองอลูมิเนียม 
ปิดผนึกให้สนิท เก็บรักษาในตู้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้สําหรับการสกัด 

 
4.2 การสกัดตัวอย่าง 

สกัดตัวอย่าง (เนื้อและเปลือกมังคุด) โดยใช้วิธีการสกัดท่ีดัดแปลงจากวิธีของ Kim 
and Lee (2002) และ Rodriguez-Saona and Wrolstad (2005) และใช้เมทานอลความ
เข้มข้น 60% ท่ีมีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกร้อยละ 0.01 เป็นตัวทําละลายในการสกัดตามวิธี
ของพันณ์ชิตา และคณะ (2556) โดยนําตัวอย่างจํานวน 1 กรัม ใส่ในหลอดสําหรับหมุนเหว่ียง

(ก) (ข) (ค) (ง) 
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เติมสารละลายเมทานอลความเข้มข้น 60% ท่ีมีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกร้อยละ 0.01 
ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน นาน 2 นาที จากนั้นนําไป
ส่ันสะเทือนด้วยคล่ืนเสียงท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วนําไปหมุนเหว่ียง
เพ่ือแยกตะกอนโดยเครื่องเหว่ียงแยกด้วยความเร็วรอบ 11,000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที แยกส่วนใสใส่ขวดปรับปริมาตร นําส่วนกากท่ีเหลือไปสกัดซ้ําอีก 1 ครั้ง 
และปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 25 มิลลิลิตร เก็บสารสกัดท่ีได้ในขวดแก้วสีชาและเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
ปริมาณแอนธไซยานินท้ังหมด และคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH  

 
4.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด (Total phenolic contents) 

โดยใช้วิธี Folin Ciocalteu reagent method ดัดแปลงจากวิธีของ Maizura et al. (2011) ใช้
กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน และรายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อตัวอย่าง 1 
กรัมน้ําหนักสด 

 
4.4 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด (Total anthocyanin contents) 

โดยใช้วิธี pH-differential method ดัดแปลงจากวิธีของ Giusti and Wrolstad (2005) 
รายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ําหนักสด 

4.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH โดยใช้วิธีของ Du et al. 
(2009) ซึ่งใช้ Trolox เป็นสารมาตรฐาน และใช้ 2,2-Diphenly-1-picrylhydrazyl (DPPH) เป็น
สารอนุมูลอิสระ รายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของ Trolox ต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ําหนักสด 
 
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design: RCBD) ทําการทดลอง 2 ซ้ํา วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี ANOVA และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncans New Multiples Range Test ท่ี
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้ SPSS 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
1. ผลของระยะความแก่อ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีของผลมังคุด  
 

เมื่อพิจารณาค่าสีบริเวณพ้ืนผิวของเปลือกผลมังคุดหากมองด้วยตาเปล่าพบว่าการ
เปล่ียนแปลงค่าสีบริเวณพื้นผิวของเปลือกผลมังคุดนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Palapol et al. 
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(2009) ท่ีพบว่าผลมังคุดจะมีสีแดงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเป็นสีม่วงแดง จากนั้นผลจะเปล่ียนเป็นสี
ม่วงเข้มและสีดําในที่สุดเมือผลแก่เต็มท่ี จากการทดลองพบว่าระยะความแก่อ่อนของผลมังคุดมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าสี (L*, a*, b*, C* และ ho) บริเวณพ้ืนผิวของเปลือกผลมังคุด
อย่างมีนัยสําคัญ (p0.05) โดยอิทธิพลท่ีสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงสีของผลไม้ท่ีมีสีม่วงแดง
ท้ังหลาย คือสารแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นสารสีหรือรงควัตถุท่ีมีสีตั้งแต่สีแดง สีม่วง จนถึงสีน้ําเงิน 
เป็นต้น พบได้ท้ังในส่วนของผลไม้และผัก (Castaneda-Ovando et al., 2009) และเมื่อ
พิจารณาค่าสีบริเวณพ้ืนผิวเนื้อผล พบว่าระยะความแก่อ่อนของผลมังคุดไม่มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงของค่าความสว่าง (L*) (p>0.05) ในขณะที่ระยะความแก่อ่อนของผลมังคุดมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าสี (a*, b*, C* และ ho) บริเวณพ้ืนผิวเนื้อผลอย่างมีนัยสําคัญ 
(p0.05) แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  ผลของระยะความแก่อ่อนต่อการเปล่ียนแปลงค่าสี L* a* b* C* และ ho ของมังคุด 
 

 
หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=2) 

ตัวอักษร ns ในแนวนอน หมายถึงค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
ตัวอักษร a - c ท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญ (p0.05) 
 

ค่าสี ระยะความแก่อ่อน 
2 3 4 5 

เปลือกผล  
L* 57.18a ± 3.90 32.96b ± 0.99 27.90b ± 0.49 27.47b ± 1.01 
a* -2.29c ± 1.00 16.15a ± 2.83 9.62b ± 0.41 6.31b ± 1.16 
b* 34.71a ± 2.63 8.39b ± 0.05 4.00bc ± 0.74 2.40c ± 0.81 
C* 34.83a ± 2.57 18.27b ± 2.54 10.43c ± 0.68 6.79c ± 1.18 
hO 93.78a ± 1.79 27.61b ± 4.28 22.34bc ± 2.73 20.86c ± 6.68 

เนื้อผล     
L* 59.85ns ± 6.17 66.13ns ± 1.20 67.25ns ± 2.93 63.39ns ± 3.78 
a* 0.91b ± 0.71 0.94b ± 0.37 1.99ab ± 0.08 2.48a ± 0.95 
b* 14.62a ± 2.89 9.52b ± 0.78 9.38b ± 0.22 8.89b ± 1.16 
C* 14.67a ± 2.91 9.59b ± 0.73 9.59b ± 0.20 9.25b ± 1.34 
hO 86.96a ± 2.59 84.22ab ± 2.67 78.26bc ± 0.93 74.87c ± 4.27 
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2. ผลการศึกษาผลของระยะความแก่อ่อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด ปริมาณ 
แอนโธไซยานินทั้งหมด และคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH 

 2.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
จากการทดลองพบว่าระยะความแก่อ่อนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนของเปลือกและเนื้อผลมังคุดอย่างมีนัยสําคัญ (p0.05) เมื่อ
พิจารณาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนของเปลือกพบว่าเปลือกมังคุดระยะที่ 3 โดย
เปลือกผลมีสีชมพูสม่ําเสมอจะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงสุด (p0.05) แต่อย่างไร
ก็ตามปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนของเปลือกมังคุดระยะที่ 2, 4 และ 5 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แสดงดังตารางที่ 2 ผลการทดลองที่ได้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของพันณ์ชิตา และคณะ (2556) ท่ีพบว่าเปลือกมังคุดท่ีมีสีแดงและสี
เหลืองจะมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงกว่าสีม่วง ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากในส่วนของ
เปลือกมังคุดอาจมีสารพฤษเคมีชนิดหลักอื่นๆ ท่ีไม่ใช่สาร     แอนโธไซยานิน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า
อาจเป็นสารในกลุ่มแทนนินท่ีมีปริมาณสูงในช่วงผลดิบและสารแซนโทน ซึ่งแนวคิดนี้มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zadernowski et al. (2009) ท่ีพบว่าเปลืองมังคุดในระยะอ่อนจะมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ปริมาณแทนนินท้ังหมด และคุณสมบัติการต้านออกซิเด
ชั้นสูงกว่าเปลือกมังคุดในระยะแก่ เมื่อพิจารณาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนของ
เนื้อผล พบว่าเนื้อมังคุดระยะที่ 2 มีปริมาณสารประกอบ   ฟีนอลิกท้ังหมดสูงสุด (p0.05) และ
มีแนวโน้มลดลงเมื่อมังคุดมีระยะความแก่อ่อนเ พ่ิมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนของเนื้อผลมังคุดในระยะที่ 3, 4 และ 5 มีปริมาณไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยสารประกอบฟินอลิกในส่วนของเนื้อผลอุดมไปด้วยสาร 
protocatechuic acid เป็นองค์ประกอบหลัก (Zadernowski et al., 2009)  
 

2.2 การเปล่ียนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด 
ระยะความแก่อ่อนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมดใน

ส่วนของเปลือกมังคุดอย่างมีนัยสําคัญ (p0.05) ในขณะที่เนื้อผลมังคุดตรวจแล้วไม่พบแอนโธไซ
ยานิน โดยปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมดในส่วนของเปลือกมังคุดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อผล
มังคุดมีระยะความแก่อ่อนเพ่ิมข้ึน โดยผลมังคุดในระยะผลสุกเต็มท่ีคือในระยะที่ 5 จะมีปริมาณ
แอนโธไซยานินท้ังหมดสูงสุด (p0.05) แสดงดังตารางท่ี 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Palapo 
et al., (2009) ท่ีพบว่าปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมดมีความสอดคล้องกับสีท่ีเปล่ียนแปลง
บริเวณเปลือกผลมังคุดตามสรีรวิทยา รวมถึงพบว่าสารแอนโธไซยานินท่ีพบในเปลือกมังคุดส่วน
ใหญ่สามารถระบุได้ว่าเป็นชนิด cyanidin-3-sophoroside และ cyanidin-3-glucoside เป็น
ต้น  
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2.3 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH 
จากการทดลองพบว่าระยะความแก่อ่อนมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ

ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ในส่วนของเปลือกและเนื้อผลมังคุดอย่างมีนัยสําคัญ (p0.05) 
จากผลการศึกษาคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ในส่วนของเปลือกมังคุดท้ัง 4 ระยะ
ความแก่อ่อน พบว่าเปลือกมังคุดระยะที่ 3 มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันสูงสุด (p0.05) แสดงดัง
ตารางท่ี 2 โดยสารท่ีมีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันในผลไม้ท่ีมีสีแดงจนถึงสีม่วง ส่วนใหญ่อาจมี
อิทธิพลมาจากสารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแอนโธไซยานิน (Velioglu et al., 
1998) รวมถึงสารประกอบอื่นๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในเปลือกมังคุดท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการ
ต้านออกซิเดชัน เช่น แซนโทน เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบสารประกอบฟีนอลิกกลุ่มอื่น ได้แก่ 
กรดฟีนอลิก ไฮดรอกซีซินนาเมต และฟลาโวนอยด์ ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเด่นในการต้าน
อนุมูลอิสระเช่นกัน (พันณ์ชิตา และคณะ., 2556) และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน
ด้วยวิธี DPPH ในส่วนของเนื้อผล พบว่าคุณสมบัติต้านออกซิเดชันมีแนวโน้มลดลง เมื่อมังคุดมี
ระยะความแก่อ่อนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเนื้อผลมังคุดระยะท่ี 2 มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
DPPH สูงสุด (p0.05)  
 
ตารางท่ี 2  ผลของระยะความแก่อ่อนต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 

ปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด และคุณสมบัติตา้นออกซิเดชันดว้ยวิธี DPPH ของ
เปลือกและเนื้อผลมังคุด 

 

  
หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=2) 

nd หมายถึงตรวจแล้วไม่พบ 
ตัวอักษร a - c ท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึงค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

(p0.05) 
ตัวอักษร A หมายถึงรายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อตัวอย่าง 1 

กรัมน้ําหนักสด 

ระยะ
ความแก่ 
อ่อน 

ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกท้ังหมดA 

ปริมาณ 
แอนโธไซยานนิท้ังหมดB 

คุณสมบัตติ้านออกซิเดชนัด้วยวิธี 
DPPHC 

เปลือก เนื้อ เปลือก เนื้อ เปลือก เนื้อ 
2 46.48b ± 10.34 1.48a ± 0.01 0.01c ± 0.01 nd 514.39b ± 65.35 6.97a ± 0.51 
3 75.68a ± 0.48 0.99b ± 0.06 0.04c ± 0.01 nd 743.54a ± 0.50 5.12ab ± 0.22 
4 34.93b ± 6.65 0.96b ± 0.24 0.16b ± 0.03 nd 509.66b ± 25.45 4.70b ± 0.93 
5 48.06b ± 2.29 0.79b  ± 0.09 0.33a ± 0.02 nd 564.58b ± 7.77 4.23b ± 0.47 
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ตัวอักษร B หมายถึงรายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมของไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัมน้ําหนักสด 

ตัวอักษร C หมายถึงรายงานผลในหน่วยไมโครโมลสมมูลของ Trolox ต่อตัวอย่าง 1 
กรัมน้ําหนักสด 

 
สรุปผลการทดลอง 
 

1. จากการตรวจค่าสี พบว่าการตรวจวัดค่าสีของเปลือกผลมังคุดสามารถเลือกใช้เป็น
ดัชนีในการแบ่งช่วงระยะความแก่อ่อนของผลได้เป็นอย่างดี โดยอาจเลือกใช้ค่าสี ho เพียงค่า
เดียวก็สามารถแบ่งแยกเฉดสีได้อย่างชัดเจน แม่นยํา สะดวก และเป็นวิธีท่ีง่าย 

2. จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด ปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด 
และคุณสมบัติต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH พบว่าเปลือกมังคุดระยะที่ 3 และเนื้อมังคุดระยะที่ 
2 จัดเป็นแหล่งของสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดและคุณสมบัติต้านออกซิเดชัน ในขณะที่เปลือก
มังคุดระยะที่ 5 จัดเป็นแหล่งของสารแอนโธไซยานินท้ังหมด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ควรมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี (L-Ascorbic acid) และปริมาณแร่ธาตุชนิด
ต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในส่วนของเปลือกและเนื้อผล
ของผลมังคุดร่วมด้วย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริโภคสามารถเลือกช่วงระยะความแก่อ่อนเพ่ือใช้
ประโยชน์จากผลมังคุดให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดท้ังการบริโภคผลสดและการแปรรูป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีให้คําปรึกษาและคําแนะนําตลอดการวิจัย และ
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การชี้บ่งอันตรายในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 
Hazard Identification in Laboratory Industrial Chemistry 

 

จินดาวัลย์ เพ็ชรสูงเนนิ  สาริณี ลิพนัธ ์ สุราณี อโณทัยรุ่งรัตน ์และโกวิทย์ ปิยะมังคลา* 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 
บทคัดย่อ 
 

การทํางานในห้องปฏิบัติการเคมีต้องเก่ียวข้องกับสารเคมี นับเป็นสภาวะท่ีมีความเส่ียง
อันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย งานวิจัยนี้ศึกษาการช้ีบ่งอันตรายของการจัดเก็บสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Checklist และ What if analysis เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการลดความเส่ียงและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ผลการทดลองพบว่า ห้องปฏิบัติการเคมี
อุตสาหกรรมมีความเสี่ยงอยู่ระดับสูง สําหรับการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด จากการไม่แยก
ประเภทการจัดเก็บสารเคมี ซึ่งป้องกันได้โดย สารเคมีทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีท่ี
เข้ากันไม่ได้ ก่อนการจัดเก็บ จัดเก็บสารเคมีตามสถานะของสาร และแยกสารเคมีตามสมบัติ
ความเป็นอันตราย 
 
คําสําคัญ: การช้ีบ่งอันตราย สารเคมี ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 
 
Abstract 

 
Working in the laboratory industrial chemistries have been associated 

with chemicals. It was condition to occur risk of accident-prone. This research 
aims to identify hazards of chemicals stored in the laboratory industrial 
chemistry. The Checklist and What if analysis was method to be adopted to 
reduce the risks and hazards may occur. It was found that the laboratory 
industrial chemistry has high-risk in to occur fire or explosion from not separation 
storing chemicals. Which can be prevented by all chemicals must be validated 
chemical incompatibility before filing storage, storage according to status of 
chemicals and separation the chemicals based on the hazard properties. 

 
Keywords: Hazard identification, Chemical, Laboratory industrial chemistry 
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บทนํา 

 การชี้บ่งอันตราย (Hazard identification) เป็นการปฏิบัติงานสําหรับการประเมิน
ความเส่ียง (Risk assessment) เป็นการศึกษา การวิเคราะห์ ตลอดจนการทบทวนวิธีดําเนินงาน
ท้ังหมด จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําเป็นบัญชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเส่ียงและความเป็น
อันตรายท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม โดยการระบุถึงเหตุการณ์ 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้หรือผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยการประเมินความ
เส่ียงพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน จากรายงานส่ิงท่ีเป็นความเส่ียง ในการ
พิจารณาต้องคํานึงถึงลําดับของการเกิดเหตุการณ์ เง่ือนไขหรือปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุในการเกิด 
พร้อมท้ังจัดระดับความเส่ียงของรายการส่ิงท่ีเป็นความเส่ียง และอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้เพ่ือ
ตรวจประเมินและพิจารณาผลกระทบของผลิตภัณฑ์ สารเคมี การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน 3 
ข้ันตอนคือ หนึ่งการประเมินความเส่ียง เป็นการตัดสินใจให้ความเส่ียงต้องถูกควบคุมก่อนท่ี
อันตรายจะเกิดข้ึน สองการจัดการความเส่ียง (Risk management) เป็นการพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการควบคุมหรือจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และสามการส่ือสารความเส่ียง (Risk 
communication) เป็นข้ันตอนท่ีองค์กรต้องถ่ายทอดข้อมูลของการประเมินความเส่ียงนั้นๆ ให้
ประชาชนรับทราบโดยผ่านการส่ือสารรูปแบบต่างๆ (Omidvari, 2012)  การชี้บ่งอันตรายเป็น
วิธีท่ีนํามาใช้ในการค้นหาการปฏิบัติงาน ว่าการกระทําลักษณะใดที่อาจทําให้เกิดอันตราย และ
ทําการประเมินความเส่ียง 
 การทํางานในห้องปฏิบัติการเคมีต้องเก่ียวข้องกับสารเคมีและของเสียอันตราย นับเป็น
สภาวะที่มีความเส่ียงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีได้แก่ ลักษณะของห้องปฏิบัติการและการจัดการระบบการ
ทํางาน อันตรายจากสารเคมีและของเสียอันตราย รวมทั้งการขาดความรู้ ขาดทักษะ และขาด
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการเคมี  ควรถือเป็นเรื่อง
สําคัญท่ีทุกคนจะต้องพยายามแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดซ้ําข้ึนอีก ดังนั้นการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี (Safety in laboratory) จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ส่ิงสําคัญของ
การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีและระบบการทํางานในห้องปฏิบัติการเคมีคือ การ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวทางสําหรับป้องกันและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ (Karapantsios, 2008) 
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วัตถุประสงค์ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้บ่งอันตราย สําหรับใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง

และความเป็นอันตราย ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ด้วย
วิธี Checklist และ What if analysis  
 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

กําหนดพ้ืนท่ีในการชี้บ่งด้วยวิธี Checklist และ What if analysis ซึ่งใช้ห้องปฏิบัติการ
เคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศึกษาการชี้บ่งความเส่ียงจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การชี้บ่งความเส่ียงด้วยวิธี Checklist ทําโดยกําหนดหัวข้อท่ีต้องการตรวจสอบ ร่าง
รายละเอียดของเร่ืองท่ีต้องการตรวจสอบ พิจารณาข้ันตอนการปฏิบัติ ข้อกฎหมายด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย และมาตรฐานความปลอดภัย จากนั้นนําแบบตรวจสอบไปใช้ตรวจสอบ
ความปลอดภัย โดยสังเกตุและสอบถามจากนักวิทยาศาสตร์ท่ีดูแลห้องปฏิบัติการ และผู้
ปฏิบัติการ นําผลการตรวจสอบมาชี้บ่งอันตราย เพ่ือหาแนวทางป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
(พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, 2552) 

การช้ีบ่งความเส่ียงด้วยวิธี What if analysis ดําเนินการโดยรวบรวมคําถามต่างๆ เข้า
ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ตามลําดับข้ันตอน จากนั้นทําการช้ีบ่งอันตรายและการประเมินความเส่ียง
ประกอบด้วยอันตรายหรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมา มาตรการสําหรับการลดผลกระทบของอันตราย 
ข้อเสนอแนะ และสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา การวิเคราะห์ และการประเมินความเส่ียง (อุมา
รัตน์ ศิริจรูญ, 2545) 

  
ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการตรวจสอบระบบการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรมโดยวิธี 
Checklist ผลดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าการจัดเก็บสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม แบ่งแยกตามสมบัติของสารเคมีโดยใช้ระบบรหัสสี (Color code system)  ได้แก่  
สีแดง หมายถึงสารเคมีไวไฟ (Flammability hazard) สีเหลือง หมายถึงสารเคมีไวต่อปฏิกิริยา 
(Reactivity hazard) สีน้ําเงิน หมายถึงสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazard) สี
ขาว หมายถึงสารเคมีกัดกร่อน (Corrosive hazard) และสีเทา หมายถึงสารท่ีไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพร้ายแรง นอกจากนั้นมีการจัดแบ่งตู้จัดเก็บสารให้กับอาจารย์สําหรับใช้ในการทํางานวิจัย 
ซึ่งการจัดเก็บสารเคมีตามตู้ของอาจารย์แต่ละท่าน ก่อให้เกิดข้อเสียหลายประการ ได้แก่การ
จัดเก็บสารเคมีในแต่ละตู้ภายในห้องปฏิบัติการเคมีไม่เป็นระบบเดียวกัน สารเคมีบ้างประเภทถูก
จัดเก็บอย่างไม่ถูกต้อง และไม่มีการแยกประเภทของสารที่เข้ากันไม่ได้ ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ
การเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดข้ึนได้ ผลการประเมินความเส่ียงด้วยวิธี What If Analysis ของ
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การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ดังแสดงตารางที่ 2 พบว่า มีการจัดเก็บ
สารเคมีในชั้นเก็บสารเคมีท่ีหนาแน่นเกินไป พบส่ิงกีดขวางวางไว้บริเวณหน้าตู้เก็บสารเคมี ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหากผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวัง เกิดฝ้าท่ีกระจกของตู้เก็บสารเคมี 
เนื่องจากระบบระบายอากาศไม่เพียงพอ จากการสอบถามและสังเกตุผู้ปฏิบัติงานทําให้ทราบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data sheet, SDS) ของสารเคมี
แต่ละชนิดก่อนท่ีจะนํามาใช้หรือเก็บในตู้เก็บสาร จากการประเมินความเส่ียงของการจัดเก็บ
สารเคมีพบว่า ระบบการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีระดับความเส่ียงสูงท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีการแยกประเภทของสารเคมี ดังนั้นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย ควรจัดให้มีตู้เก็บสารเคมีตามความเป็นอันตรายของสารเคมีและ
ต้องทําการติดสัญญาลักษณ์ความเป็นอันตรายไว้หน้าตู้เก็บสาร กําหนดรหัสของตู้เก็บสารและ
รหัสชั้นเก็บสารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทําการบันทึกและ
แก้ไขข้อมูลการนําเข้า-จ่ายออกสารเคมี รวมทั้งปริมาณของสารเคมี (ปวีณา เครือนิล, 2540)  
การจัดเก็บสารเคมีต้องจัดเก็บตามสถานะของสารเคมีโดยแยกเป็น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และ
แยกตามสมบัติของสารเคมี โดยแยกกลุ่มสารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยา สารเคมีไวไฟ และสารเคมีท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกจากกันให้ชัดเจนโดยใช้ระบบสี 8 สี (ปทุมรัตน์ ตู้จินดา, 2555) ซึ่ง
สารเคมีแต่ละชนิดจะมีระดับความเป็นอันตรายท่ีไม่เท่ากันดังนั้นในการจัดเก็บควรเพ่ิมระดับแถบ
สี คือ สีขาวสลับแดง หมายถึงสารเคมีไวไฟพิเศษ (จุดวาบไฟต่ํากว่า100 oF) สีขาวสลับเหลือง 
หมายถึงสารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยาพิเศษ เช่นสารเคมีท่ีระเบิดได้ สารเคมีท่ีห้ามสัมผัสน้ํา สีดําสลับ
ขาว หมายถึงสารเคมีกัดกร่อนพิเศษ เช่นกรดเข้มข้น การแยกระดับความเป็นอันตราย สามารถ
แยกโดยใช้ระบบ NFPA Chemical Hazard Label ท่ีแสดงในข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
ควรจัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภทดังนี้ สารเคมีไวไฟ เก็บในชั้นท่ีทําด้วยวัสดุทนไฟ เก็บในพื้นท่ีท่ี
กําหนดไว้สําหรับวัสดุไวไฟ  ให้ห่างแหล่งความร้อน หากเก็บในตู้เย็น ตู้เย็นท่ีใช้ต้องมีระบบ
ป้องกันประกายไฟ ส่วนสารเคมีไวไฟพิเศษให้เก็บแยกจากสารเคมีไวไฟชนิดอื่น การจัดเก็บ
สารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยาควรแบ่งการจัดเป็นกลุ่ม  สารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน 
(Polymerization reaction) เช่น Styrene สารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสน้ํา (Water 
reactive materials) เช่น Alkali metals และสาร Pyrophoric สารกลุ่มนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศ
จะทําให้เกิดการลุกติดไฟ สารเปอร์ออกไซด์ สารกลุ่มนี้เป็นสารท่ีไม่เสถียร สามารถทําให้เกิดการ
ระเบิดได้เมื่อมีการส่ันสะเทือน สารท่ีไวต่อปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก ทําให้
เกิดการระเบิดได้ เช่นสารท่ีมีหมู่ไนโตร (Nitro) ควรกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดสารเคมีท่ีไวต่อ
ปฏิกิริยาแต่ละประเภทแยกจากสารเคมีประเภทอื่น โดยตู้เก็บสารควรติดป้ายคําเตือนให้ชัดเจน 
ได้แก่ “สารไวต่อปฏิกิริยา-ห้ามใช้น้ํา” สารเคมีกัดกร่อน เก็บในชั้นท่ีทนต่อการกัดกร่อนและควร
มีภาชนะพลาสติกท่ีมีความแข็งแรงรองรับ ห้ามเก็บสารกัดกร่อนไว้เหนือระดับสายตา สารเคมี
ประเภทกัดกร่อนพิเศษควรเก็บแยกห่างจากสารกัดกร่อนประเภทอื่น  สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพ หากเป็นสารเคมีท่ีมีความเป็นอันตรายสูงควรเก็บในตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (นพเก้า เอก
อุ่น, 2557) สารเคมีท่ีไม่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เก็บแยกจากสารเคมีประเภทอ่ืน 
และตู้เก็บสารเคมีทุกตู้ควรแสดงเครื่องหมายความเป็นอันตรายพร้อมติดแถบสีเพ่ือให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บและการสังเกตุ  การเก็บสารเคมี ทุกชนิดต้องตรวจสอบสารเคมีท่ี เ ข้ากันไม่ได้ 
(Incompatibility) (รดาวรรณ ศิลปโภชากุล, 2555) ก่อนจัดเก็บในตู้ สารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 ในการจัดเก็บสารเคมี ตู้ท่ีใช้เก็บสารเคมีต้องมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 
ควรทํารูระบายอากาศท่ีประตูของตู้เก็บสารเคมี โดยการเจาะรูประตูตู้เก็บสารเคมี หรือเปล่ียน
ประตูตู้เก็บสารเคมีใหม่ให้มีรูสําหรับระบายอากาศท่ีเพียงพอ บริเวณหน้าตู้เก็บสารหรือทางเดินท่ี
ใช้เดินไปยังตู้เก็บสารเคมี ไม่ควรมีส่ิงของวางกีดขวางทางเดิน ควรมีการใช้หลักการ 5ส (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) เข้ามาช่วยในการจัดการ ให้ห้องปฏิบัติการเคมีให้เป็น
ระเบียบและมีความปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบโดยเทคนิค Checklist  

ส่ิงที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 
ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1. มีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีเป็นรูปแบบเอกสาร √  a 
2. มีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ √  a 
3. ระบบบันทึกข้อมูลสารเคมี ประกอบด้วย    
    3.1. รหัสภาชนะบรรจุ  √  
    3.2. ชื่อสารเคมี √   
    3.3. CAS No. √   
    3.4. ปริมาณสารเคมี (Chemical name) √   
    3.5. ห้องที่จัดเก็บสารเคมี (Storage room) √   
    3.6. วันที่รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ (Acquisition date) √   
    3.7. ผู้ขาย/ผู้จําหน่าย (Supplier) √   
    3.8. ผู้ผลิต (Manufacturer) √   
    3.9. ประเภทความเป็นอันตรายระบบ GHS  √  
    3.10. ประเภทความเป็นอันตรายระบบ UN Class √   
    3.11. ประเภทความเป็นอันตรายระบบ EU เก่า  √  
4. มีการบันทึกข้อมูลการนําเข้าสารเคมี √   
5. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมี √   
6. มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ  √  
7. ตู้เก็บสารเคมี    
   7.1. มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี  √  
   7.2. มีสารเคมีที่ไม่ทราบเจ้าของ √   
   7.3. ถาดที่มีขนาดพอเหมาะรองรับชั้นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน  √  
   7.4. มีตู้เก็บสารไวไฟที่เป็นของเหลวปริมาตรมากกว่า 2.5 ลิตร  √  
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   7.5. มีตู้เย็นเฉพาะที่ใช้สําหรับเก็บสารไวไฟที่ระเหย  √  
   7.6. เก็บสารเคมีแยกตามประเภทของสาร ในชั้นเก็บหรือไม่  √  
   7.7. มีรายช่ือสารเคมีที่เก็บไว้ด้วยกันไม่ได้  √  

 a หมายถึงไม่มีการอัพเดตข้อมูล 
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คําถาม What if ผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกันและ

ควบคุม 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ์ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผู้
ปฏิบั ติการ  ไ ม่ รู้ ข้ อมู ล 
SDS ของสารเคมี 

อันตรายที่ส่งผลต่อบุคคล 
- ทําให้ไม่รู้ความเป็นอันตรายของสารเคมี 
นําไปใช้อย่างผิดวิธี หากได้รับอันตรายจาก
สารเคมีทําให้ปฐมพยาบาลไม่ถูกวิธี 
อันตรายที่ส่งผลต่อทรัพย์สิน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบความเป็นอันตราย เมื่อ
นําไปใช้ ทําให้จัดเก็บสารไม่ถูกวิธี และไม่แยก
ประเภทสารเคมี อาจก่อให้เพลิงไหม้และ
ระเบิดได้ หากเป็นสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ 

- ควรศึกษาข้อมูล SDS ที่
จ ะ นํ า ม า ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง
ละเอียด 

- จัดทํา SDS ของสารเคมีที่มีใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ไว้ภายใน
ห้องอย่างน้อย 1 ชุด 
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43 
คําถาม What if 

ผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกัน

และควบคุม 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ์ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า มีสิ่ง
กีดขวางบริเวณหน้าตู้เก็บ
สารเคมี 

อันตรายที่ส่งผลต่อบุคคล 
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเดินไปยังตู้เก็บสารได้ไม่สะดวก หากถือสารเคมี
อาจทําให้สะดุด สารเคมีหกกระเด็นหรือตกหล่นลงพื้นได้ เป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
อันตรายที่ส่งผลต่อทรัพย์สิน 
หากสารเคมีที่ผู้ปฏิบัติถือ แล้วสะดุดเกิดตกหล่นลงพื้น ถ้าเป็น
สารกัดกร่อนจะทําให้พื้นถูกกัดกร่อนได้ 

- ใช้หลักการ 5ส 
เข้ามาช่วยในการ
จั ด ก า ร  ใ ห้
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
เ กิ ด ค ว า ม เ ป็ น
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ มี
ความปลอดภัย 

- ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควร
ช่วยกันจัดการและดูแล
พื้นที่ที่ ตัวเองรับผิดชอบ
และบริเวณใกล้เคียง ให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 
3 
 
 
2 

 
3 
 
 
2 
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3 
 
 
2 

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวาง
สารเคมีในชั้นเก็บสารเคมี
หนาแน่นจนเกินไป 

อันตรายที่ส่งผลต่อบุคคล            
หากผู้ปฏิบัติงานต้องการหยิบขวดสารเคมีด้านในของตู้ อาจทําให้
ขวดสารเคมีที่อยู่ด้านนอกตกจากชั้นวางสารเคมีถูกผู้ปฏิบัติงาน  
ถ้าเป็นสารกัดกร่อน การสัมผัสถูกผิวหนังจะมีฤทธิ์ กัดกร่อน
ผิวหนังได้ หรือหากตกกระทบพื้นไอระหายของสารอาจเป็น
อันตรายต่อเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ 
อันตรายที่ส่งผลต่อทรัพย์สิน 
ทําให้ชั้นว่างสารเคมีรับน้ําหนักไม่ไหวเนื่องจากตู้เก็บสารเป็นตู้ไม้ 
อาจพังได้ 

- ค ว ร จั ด ว า ง
สารเคมีอย่างเป็น
ร ะ เ บี ย บ  ไ ม่
ห น า แ น่ น
จนเกินไป  

- กํ าหนดป ริมาณหรือ
จํานวนสารเคมีที่เก็บไว้ใน
แต่ละตู้ 

 
4 

 
2 

 
8 

 
3 
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44 
คําถาม What if 

ผลหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกันและ

ควบคุม 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ์ 
ระดับความ

เสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตู้
เ ก็ บ  สาร เคมี  มี ก า ร
ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ที่ ไ ม่
เหมาะสม 

อันตรายที่ส่งผลต่อทรัพย์สิน 
 ทําให้ ไอระเหยจากสารเคมี ในตู้ไม่สามารถระบายสู่
อากาศภายนอก เกิดการสะสมของไอระเหยจากสารเคมี 
อาจก่อให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ และการระเบิดได้ 
อันตรายที่ส่งผลต่อบุคคล 
หากเกิดการสะสมของไอระเหยสารเคมี อาจเป็นอันตราย
ต่อผู้ปฏิบัติงานหากสูดดมเข้าไป 

- ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ระบายอากาศภายใน
ตู้เก็บสารเคมี 

- ทํ า รู ร ะบายอากาศที่
ประตูของตู้เ ก็บสารเคมี 
โดยการเจาะรูประตูตู้เก็บ
สารเคมี หรือเปลี่ยนประตู
ตู้ เ ก็บสารเคมีใหม่ ให้มี รู
สําหรับระบายอากาศที่
เพียงพอ 
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5. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า
เก็บสารเคมีทุกประเภท
ไว้รวมกัน โดยไม่มีการ
แยกประเภท 

อันตรายที่ส่งผลต่อทรัพย์สิน 
หากเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล   อาจก่อให้เกิดอันตราย
จากการเพลิงไหม้และระเบิดได้ เนื่องจากสารเคมีที่เข้ากัน
ไม่ได้  
อันตรายที่ส่งผลต่อบุคคล 
หากเกิดเพลิงไหม้ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับบาดเจ็บ 

- ต้องจัดเก็บสารเคมี
โดยคํานึงถึงความเป็น
อันตรายของสารเคมี 
และสารที่เข้ากันไม่ได้ 

- ควรจัดจําแนกสารตาม
ส ถ า น ะ ข อ ง ส า ร เ ค มี
แ บ่ ง เ ป็ น  ข อ ง แ ข็ ง 
ของเหลว ก๊าซ                 
- แ ย ก ต า ม ส ม บั ติ ข อ ง
สารเคมีโดยแบ่งเป็น สาร
ไวไฟ สารกัดกร่อน สาร
อันตรายต่อสุขภาพ  
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ตารางที่ 3 การแยกกลุ่มของสารท่ีไม่ควรเก็บไว้ท่ีเดียวกัน (Incompatibility chart) 

 
Acids, 

inorganic 
Acids, 
oxidize 

Acids, 
organic 

 
Alkali 

(bases) 
Oxidize 

Poisons 
inorganic 

Poisons 
organic 

Water– 
reactives 

Organic 
solvents 

Acids, 
inorganic   

X X 
 

X X X X 

Acids, oxidizing 
  

X X 
 

X X X X 

Acids, organic X X 
 

X X X X X 
 

Alkalis (bases) X X X 
   

X X X 

Oxidizers 
  

X 
   

X X X 

Poisons, 
inorganic 

X X X 
   

X X X 

Poisons, 
organic 

X X X X X X 
   

Water–
reactives 

X X X X X X 
   

Organic 
solvents 

X X 
 

X X X 
   

x = Incompatible chemical 
 
สรปุผลการทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรมมีระดับความเส่ียงสูง จากการไม่แยกประเภทการจัดเก็บของสารเคมี 
ดังนั้นแนวทางป้องกันและพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บสารเคมี ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ จัดเก็บ
สารเคมีตามสถานะของสารโดยแบ่งเป็น ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ จากนั้นแยกตามสมบัติของสารเคมี โดย
แยกสารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยา สารเคมีไวไฟ และสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกจากกันอย่างชัดเจน โดย
ใช้ระบบสี 8 สี และในการเก็บสารเคมีทุกชนิดควรตรวจสอบสารเคมีท่ีเข้ากันไม่ได้ก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง  
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การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน ์: โปรแกรมประยุกต์ไลน ์

 
ศิรินนัท ์กําเนดิ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 บทคัดย่อ  
 

ในปัจจุบันรัฐบาลใช้การส่ือสารสู่เกษตรกรผ่านบุคคล (เจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบล) และกําลังพัฒนาเว็บไซต์
เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการติดต่อกับเกษตรกร แต่ต้องยอมรับว่าช่องทางการส่ือสารท่ีรวดเร็วและตรง
กลุ่มเป้าหมายคือการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งการวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ไลน์เนื่องจาก
เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย สําหรับการเร่ิมต้นการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง ในท่ีนี้คือ
เกษตรกร งานวิจัยนี้มุ่งหวังศึกษาถึงมิติของปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการมองโลกในแง่ดี และความสนใจริเริ่มนวัตกรรม เป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้
ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่วนปัจจัยความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย เป็นตัวยับยั้งปัจจัยการ
รับรู้ประโยชน์ แต่ไม่ส่งผลใดต่อปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยความไม่สบายใจในการใช้
เทคโนโลยียังเป็นตัวยับยั้งปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน แต่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และยัง
พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ และท้ังปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานโปรแกรมประยุกต์ไลน์ 
 
 
 บทนา  

ปัจจุบันรัฐบาลมีโครงการจัดตั้งเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกร โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนตัว การขอรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ท่ีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ เช่น 
สารอินทรีย์เพ่ือการเกษตร พันธ์หญ้าแฝก และยังรวมถึงองค์ความรู้ท่ีได้จากผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการทํา
เกษตรแต่ละประเภท แต่อย่างไรก็ดี ในการจัดทําเว็บไซต์นั้น รัฐบาลจําเป็นต้องใช้งบประมาณ เพ่ือการออกแบบ
เว็บไซต์ การจัดหาเนื้อหา การอัพเดตและแก้ไขข้อมูล และการใช้งานเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสะดวก ควร
เปิดการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น Facebook 
หรือ Line Application ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ การนําเสนอข้อมูลใช้เพียงผู้
จัดหาเนื้อหาเท่านั้น จะทําให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และยังเกิดความยืดหยุ่นในการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลอีกด้วย 
ถือเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการ  

การส่ือสารในปัจจุบัน มีช่องทางมากข้ึนกว่าในอดีต และบางช่องทางมีการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปัน
ข้อมูล ทําให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยข้อจากัดในด้านการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรที่
มีมานาน ทําให้ช่องทางการส่ือสารท่ีรัฐบาลใช้ส่ือสารกับเกษตรกรในปัจจุบันยังใช้วิธีแบบดั้งเดิม คือ การส่ือสาร
ผ่านคน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีเกษตรตําบล พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันพบว่า มีการใช้การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึนในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ก่อให้เกิดเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผลดีในด้านการกระจายข้อมูลข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ภายในสังคมนั้นๆ หากรัฐบาลนาการสื่อสารประเภทนี้มาประยุกต์ใช้กับเกษตรกร คาดว่าจะช่วยให้การ
ขับเคล่ือนโครงการต่างๆ ราบร่ืน และประสบความสําเร็จมากข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความ
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พร้อมด้านเทคโนโลยีของเกษตรกรต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

โปรแกรมประยุกต์ไลน์ (Line Application) เริ่มจากการเป็นโปรแกรมท่ีใช้เพ่ือการสนทนาเป็นหลัก แต่
ในภายหลังมีการเพ่ิมการใช้งานให้หลากหลายมากข้ึนซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมไลน์ได้ เช่น เกมส์ (Line 
Game) โปรแกรมถ่ายภาพและตกแต่งภาพ (Line Camera) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดตสถานะใน 
Timeline เหมือนกับการใช้งานของเฟสบุ้ค และในเชิงพาณิชย์สามารถตั้งค่าเป็น Official Account เพ่ือ
นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้สติ๊กเกอร์เพ่ือดึงดูดยอดดาวน์โหลด และยังสามารถเปิดช่วงเวลาสนทนา 
(On Air) กับลูกค้าได้อีกด้วย 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย  

ศึกษาปัจจัยของความพร้อมด้านเทคโนโลยีของเกษตรกรในแต่ละมิติ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
การส่ือสารผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ ของเกษตรกรในประเทศไทย  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. รัฐบาลทราบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่ือสารไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกับ
การนําไปใช้ของเกษตรกรในประเทศไทย  

2. รัฐบาลวางนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรใน
ปัจจุบัน  

3. เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมถึงสามารถสร้าง
เครือข่ายเพ่ือระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานต่างๆ ได้  

4. เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบการทาเกษตรให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ 
องค์ความรู้ และข้อมูลท่ีได้ทําการเก็บรวบรวมตลอดฤดูกาล ท่ีได้รับจากการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 : การมองโลกในแง่ดี ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรูป้ระโยชน ์ 
สมมติฐานท่ี 2 : การมองโลกในแง่ดี ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
สมมติฐานท่ี 3 : ความสนใจริเริม่นวัตกรรม ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน ์ 
สมมติฐานท่ี 4 : ความสนใจริเริม่นวัตกรรม ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
สมมติฐานท่ี 5 : ความไม่มั่นใจในความปลอดภัย ส่งผลทางลบต่อการรับรูป้ระโยชน ์ 
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สมมติฐานท่ี 6 : ความไม่มั่นใจในความปลอดภัย ส่งผลทางลบต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
สมมติฐานท่ี 7 : ความไม่สบายใจไม่ส่งผลใดต่อการรับรู้ประโยชน ์ 
สมมติฐานท่ี 8 : ความไม่สบายใจส่งผลทางลบตอ่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
สมมติฐานท่ี 9 : การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรูป้ระโยชน์  
สมมติฐานท่ี 10 : การรับรูป้ระโยชน ์ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งาน  
สมมติฐานท่ี 11 : การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งาน 

 
 
การวิเคราะห์ผล  

ทําการวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือเพ่ือการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีตาราง 5 ช่องแบบ Likert’s Scale 
หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จะทําการตรวจสอบเพื่อให้คะแนนและทําการประมวลผลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เพ่ือทดสอบความเที่ยงของ
แต่ละ Construct  

2. การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นการคํานวณจํานวนร้อยละ และค่าเฉล่ียในคําถามส่วนท่ี 1และ 2  

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis) เพ่ือประเมินค่าความ
กลมกลืนของโมเดล กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

4. การทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM)  
 
สรปุผลการวิจัย  

เมื่อทําการพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มเกษตรกรท้ังหมดพบว่า ปัจจัยการมองโลกในแง่ดี 
และความสนใจริเริ่มนวัตกรรม เป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ส่วนปัจจัยความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย เป็นตัวยับยั้งปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ แต่ไม่ส่งผลใดต่อปัจจัยการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยียังเป็นตัวยับยั้งปัจจัยการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน แต่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ และทั้ง
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ไลน์ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย  

ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี 
การวิจัยครั้งนี้ทําให้สามารถบ่งบอกถึงมิติของปัจจัยด้านความพร้อมของเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้งานโปรแกรมประยุกต์ไลน์ โดยผ่านปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมเติมความรู้จากงานวิจัยท่ีผ่านมาโดยการนําทฤษฎีไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรชาวนา และชาวสวน
ยางพารา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีหลายคนคิดว่าห่างไกลจากเทคโนโลยี แต่กลับพบว่าเกษตรกรมากกว่า 90% 
รู้จักโปรแกรมประยุกต์ไลน์ จากบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด เพียงแต่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้โปรแกรมนี้
เท่านั้น และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการมองโลกในแง่ดี และความสนใจริเริ่มนวัตกรรม เป็นตัว
ขับเคล่ือนให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่วนปัจจัยความรู้สึกไม่มั่นคง
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ปลอดภัย เป็นตัวยับยั้งปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ แต่ไม่ส่งผลใดต่อปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ
ปัจจัยความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยียังเป็นตัวยับยั้งปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน แต่ไม่ส่งผลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรับรู้
ประโยชน์ และท้ังปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ไลน 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและค่าสัมประสิทธ์ิของกลุ่มเกษตรกรท้ังหมด 

สมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์(p-value) 
H1(+) : การมองโลกในแง่ดีส่งผลทางบวกต่อการรับรูป้ระโยชน ์ 
 

0.280** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H2(+) : การมองโลกในแง่ดีส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
 

0.304** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H3(+) : ความสนใจริเริ่มนวัตกรรมส่งผลทางบวกต่อการรับรูป้ระโยชน์  
 

0.286** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H4(+) : ความสนใจริเริ่มนวัตกรรมส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน  

0.299** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H5(-) : ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยส่งผลทางลบต่อการรับรูป้ระโยชน ์ 
 

-0.081* (0.047) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H6(-) : ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยส่งผลทางลบต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน  

-0.027 (0.487) 
ไม่สนับสนุนสมมติฐาน 

H7(0) : ความไมส่บายใจในการใช้เทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการรับรูป้ระโยชน  
 

-0.047 (0.391) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H8(+) : ความไม่สบายใจในการใช้เทคโนโลยีส่งผลทางลบต่อการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน  

-0.128** (0.014) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H9(+) : การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อการรับรูป้ระโยชน  
 

0.281** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H10(+) : การรับรู้ประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ไลน ์ 

0.130** (0.004) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

H11(+) : การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์ไลน ์ 

0.234** (0.000) 
สนับสนนุสมมตฐิาน 

หมายเหตุ ** p < .01 , * p < .05 (2-tailed) 
 

ประโยชน์เชิงปฏิบัต ิ 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีของเกษตรกรท้ังสองกลุ่มส่งผลต่อความตั้งใจ

ใช้การสื่อสารผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ โดยมีมิติการมองโลกในแง่ดีและความสนใจริเริ่มนวัตกรรมเป็นตัว
ขับเคล่ือน แต่พบว่า ในกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา มีความตั้งใจใช้งานโปรแกรมประยุกต์ไลน์ โดยไม่ได้คํานึงถึง
ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย หรือรู้สึกอึดอัดในการใช้เทคโนโลยี จากผลการวิจัยดังกล่าว รัฐบาลควรให้
ความสําคัญกับการส่ือสารผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์อีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย มี
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดทําเว็บไซต์ (ปัจจุบันรัฐบาลกําลังดําเนินการจัดทําเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับเกษตรกร ซึ่งในการจัดทาเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายสูง ตั้งแต่ในส่วนของการ
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ออกแบบ จนถึงกระบวนการการจัดทําเนื้อหาเพ่ือใส่ในเว็บไซต์ และยังไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเข้า
ใช้เว็บไซต์ รวมท้ังเว็บไซต์เป็นเรื่องยากในการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร) แต่การส่ือสารผ่านโปรแกรมประยุกต์
ไลน์ หากต้องการให้ประสบความสําเร็จ รัฐบาลควรจัดตั้งผู้ดูแลเรื่องเนื้อหาที่มีความสามารถสูง และทีมงาน เพ่ือ
นําข้อมูลทางด้านวิชาการมาประยุกต์ให้เกิดความน่าสนใจ โดยใช้คําพูดท่ีสามารถดึงดูดเกษตรกรให้เข้ามาสนใจ
ข้อมูลจนสามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของข้อมูล โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและส่ิงท่ีเกษตรกรชอบ จนเกษตรกร
เกิดความต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ด้วยตนเองได้ 
 
ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะ  

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร พบว่านอกจากปัจจัยด้านความ
พร้อมทางเทคโนโลยีแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอื่นอีกท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เช่น อิทธิพลด้านสังคม (Social 
Influence), ความสัมพันธ์กันของอาชีพ (Occupation Relevance) และ ความสามารถส่วนบุคคล (Self-
efficacy) แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีท่ีนํามาใช้เป็นทฤษฎีท่ีถูกสร้างจากต่างประเทศ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนในประเทศไทย 
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Healthy For You 
 

วัจนา ขาวฟ้า  จีรภา เนียมฝอย  และนิศารัตน์  เอกรักษา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ Healthy For You สําหรับผู้ป่วย และผู้ดูแลสุขภาพ ท่ีใส่ใจ
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายเป็นพิเศษ โดยผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์รูปแบบของระบบข้ึนมา
เป็นข้ันตอนแรก จากการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจํานวน 25 คน เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ Healthy For You หลังจากนั้นจึงนําผลการสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นระบบ 
Healthy For You ท่ีทํางานบนเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดเมนูอาหารและการออก
กําลังกายท่ีเหมาะกับสภาวะร่างกายของผู้ใช้งานแต่ละรายบุคคล โดยในการจัดเมนูอาหารจะเน้นความเหมาะสม
กับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยใช้หลายปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว 
ข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐาน โรคประจําตัว และอาชีพ สําหรับข้อมูลโรคท่ีนํามาใช้เป็นต้นแบบสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้เลือกเอา 4 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคไต  โรคความดันโลหิตสูง และ โรคอ้วน ซึ่งมีอัตราการ
ระดับต้นๆ ของคนไทยมาเป็นกรณีศึกษา  

Healthy For You ได้ถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้ภาษา PHP ในการจัดการเว็บแอพพลิเคชั่น และใช้ภาษา 
MySQL เป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง หลังจากการพัฒนาเสร็จส้ินแล้วได้นําไปให้กลุ่มผู้ป่วยและผู้ท่ีสนใจดูแลสุขภาพ 
จํานวนรวม 50 คน ประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของระบบ พบว่า Healthy For You มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถนําไปใช้งานได้จริงเสมือนกับมีนักโภชนาการส่วนตัว 

 
คําสําคญั: การจัดมื้ออาหาร การออกกําลังกาย การจัดคอร์สอาหาร การออกแบบม้ืออาหาร 

 
Abstract 
 This research aimed to develop system called Healthy For You.  The system is 
considered for patients moreover people who special concern about their healthy and 
consumption. First, the structure of this system was synthesis by gathering user requirement 
from 25 samples to complete a system analysis and design then the Healthy For You was 
created as a web application with the purpose of arranging an appropriate meal and 
scheduling exercise course for individual user. The food arrangement for each person has to 
concentrate first to user physical condition and requirement. In addition, there are many 
factors used to settle up the meal as follow personal information, personal health 
information, congenital disease and career. In this study, diabetes, kidney disease, 
hypertension and obesity which are in the top level of sickness for Thai were selected as a 
case study.  
 The Healthy For You was developed using PHP for a web application management 
and MySQL for a central database management. After finishing the development, the Healthy 
For You was evaluated system appropriated and user satisfaction from 50 users. The result 
stated that the system has a first-rate of efficacy plus can be used as a personal dietitian. 
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Keywords: Meals arrangement  Exercise  Food course arrangement  Meals Design 
 
 
บทนํา 
 ในปัจจบุันกระแสในการใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเองของคนไทยเริ่มมีมากข้ึน จากสถิติท่ีเก่ียวข้องกับ
การป่วยของคนไทย พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมายและสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีไม่เหมาะสม ประกอบกับการไม่ค่อยออกกําลังกาย คนส่วนใหญม่ักจะตามใจปากตนเอง บางคนเลือก
รับประทานเฉพาะอาหารท่ีตนเองชอบ ทําให้ไดร้ับสารอาหารท่ีซ้ําๆ บางคนเลือกท่ีจะดูแลสุขภาพเพียงแค่บาง
มื้อ ไม่ได้คํานึงถึงพลังงานสะสมท่ีจําเป็นต่อร่างการ จากการท่ีผู้วิจัยสํารวจข้อมลูเบื้องตน้ พบว่าคนส่วนใหญ่มี
ความคิดคล้ายๆ กัน คือ “คงจะดีหากเรามีนักโภชนาการส่วนตัวท่ีคอยบอกว่ามื้อนี้ควรกินอะไร” รวมท้ังในบาง
กรณีบางคนอาจคิดว่าแค่รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์หรือออกกําลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชว่ยให้มีสุขภาพ
ท่ีดีได้ ซึ่งเป็นการคิดท่ีผิดเพราะการท่ีจะทําให้มีสุขภาพท่ีดีจะตอ้งรับประทานอาหารที่เหมาะสมและออกกําลัง
กายควบคู่กันไป ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบ Healthy For You ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการแนะนํามื้ออาหาร การดูแล
สุขภาพ และแนะนําการออกกําลังกาย ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย ผู้ท่ีต้องการดูแลสุขภาพ ใส่ใจการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกายเป็นพิเศษ ดังแสดงในกรอบแนวคิดของงานในภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของระบบ Healthy for You 
 

 จากนั้นจึงทําการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Healthy For You เพ่ือหาความพึงพอใจ
ในการใช้งาน ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา ความครอบคลุมในการใช้งาน จากผู้ป่วย ผู้ท่ีต้องการดูแลสุขภาพ 
ใส่ใจการรบัประทานอาหารและการออกกําลังกาย 

 
วัตถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Healthy For You 
 2. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางด้านเนือ้หาของระบบ Healthy For You 
 3. เพ่ือศึกษาความครอบคลุมในการใช้งานของระบบ Healthy For You 
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อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
 อุปกรณ์ : แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านระบบ Healthy For You 
 
 วิธีการทดลอง 
 กระบวนการในการทดลอง เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ (User Requirement) จาก
กลุ่มประชากร จํานวน 25 คน จากนั้นจึงได้นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และทําการออกแบบระบบ จนได้เปน็
แบบจําลองของระบบ ดังภาพที่ 2 แสดง Use Case Diagram ระบบ Healthy For You 

 
ภาพท่ี 2 แสดง Use Case Diagram ระบบ Healthy For You 

 
และนําไปพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ดังภาพท่ี 3 – 6  

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานของผู้ใชง้าน 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานของผู้ใชง้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการจัดมือ้อาหารสําหรับโรคเบาหวาน 
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ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอแนะนําการออกกําลังกายสําหรับโรคอ้วน 
 

 เมื่อทําการพัฒนาเสร็จส้ินแล้วจึงได้นําไปให้กลุ่มผู้ป่วยและผู้ท่ีสนใจดูแลสุขภาพ จํานวน 50 คน ทํา
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานและความเหมาะสมของระบบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี ้
  ด้านท่ี 1: ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ด้านท่ี 2: ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Healthy For You 
  ด้านท่ี 3: ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาที่มใีนระบบ Healthy For You 
  ด้านท่ี 4: ความครอบคลุมในการใช้งานระบบ Healthy For You 
 
ผลการทดลอง 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการประเมนิความพึงพอใจในการใช้งานและความเหมาะสมของระบบ จํานวน 
50 คน แบ่งเปน็ เพศชาย 18 คน และเพศหญิง 32 คน อายุเฉล่ีย 29 ปี จากประชากรกลุ่มนี้พบว่ามีผู้ท่ีป่วยเป็น
โรคเบาหวาน 2 คน โรคความดนัโลหิตสูง 2 คน และ โรคอ้วน 1 คน ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ด้าน
ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาท่ีมีในระบบและความครอบคลุมในการใช้งานระบบ Healthy For You สามารถ
สรุปได้ ดังตารางที่ 1 – 3 
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Healthy For You 

รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. เว็บไซต์มีความน่าสนใจ การออกแบบสวยงาม 3.90 0.88 ปานกลาง 
2. เว็บไซต์มีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.00 0.72 มาก 
3. เว็บไซต์ใช้ง่ายไม่ซบัซ้อน 4.00 0.60 มาก 
4. ความถูกต้องแม่นยําในการนาํเสนอข้อมูล 4.06 0.73 มาก 
5. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 4.04 0.96 มาก 
 
ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมทางด้านเนือ้หาที่มีในระบบ Healthy For You 

รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. เนื้อหาที่ได้รบัมีความน่าเชือ่ถือ 4.28 0.83 มาก 
2. เนื้อหามีความเหมาะสม 4.18 0.60 มาก 
3. เนื่อหาที่นําเสนอมีความชดัเจนเข้าใจง่าย 3.90 0.73 ปานกลาง 
4. เนื้อหามีความน่าสนใจ 3.92 0.96 ปานกลาง 
5. เนื้อหาที่ได้รบัครบถ้วนตามความต้องการ 3.72 0.72 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 3 ความครอบคลุมในการใช้งานระบบ Healthy For You 

รายการ  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. จัดมือ้อาหารได้ครอบคลุมตามโรคท่ีเป็น 4.08 0.82 มาก 
2. ท่าออกกําลังกายมีความหลากหลาย 3.88 0.52 ปานกลาง 
3. โรคท่ีมีครอบคลุมตามความตอ้งการของท่าน 3.64 0.89 ปานกลาง 
4. ประโยชน์และความรู้ท่ีได้รับครอบคลุมตามโรคที่เป็น 3.92 1.11 ปานกลาง 
5. มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมตามความตอ้งการ 4.04 0.82 มาก 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการท่ีผู้วิจัยทําการสังเคราะห์รูปแบบของระบบจากการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ และนํา
ผลท่ีได้จากการสังเคราะห์มาทําการพัฒนาระบบ Healthy For You ทําให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบท่ีตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานอยา่งแท้จริง และเมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยจงึได้ทําการศึกษาความเหมาะสม
ของของระบบและความครอบคลุมในการใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานตอ่ระบบอยูใ่นระดับมาก 
ระดับความเหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมในการใช้งานอยูใ่นระดบัมาดเช่นเดยีวกัน 
 
สรปุผลการทดลอง 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Healthy For You พบว่าระบบสามารถแนะนํา
มื้ออาหาร การดูแลสุขภาพ และแนะนําการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย โดยในด้านความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเรื่องของความถูกต้องแม่นยําในการนําเสนอข้อมูล อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.06 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 ด้านความเหมาะสมทางด้าน
เนื้อหาผู้ใช้งานมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาที่ได้รับมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.28 
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ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 และด้านความครอบคลุมในการใช้งานระบบพบว่าข้อมูลท่ีได้รับมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.08 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.82 จึงกล่าวได้ว่า Healthy For Your เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับ และ
สามารถนําไปใช้งานเสมือนกับมีนักโภชนาการส่วนตัวได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนําไปต่อยอดให้ใช้งานในลักษณะ Mobile Application เพ่ือความสะดวกสบาย และการใช้งาน
ท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมในปจัจุบนั 
 2. ควรพัฒนาหน้าจอให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน เพ่ือดึงดดูผู้ใช้งาน 
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MIDI - STAFF 
 

อรศิร ิศลิาสัย ปฏิพล ตปนียะกุล และจิรกร แสนวิจิตร 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบ MIDI - STAFF โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 1) จัดเก็บเสียงดนตรี
เป็นไฟล์ Musical Instruments Digital Interface (MIDI) 2) แปลงไฟล์ MIDI มาเป็นตัวโน๊ตดนตรีเพ่ือให้ง่าย
ต่อการจดจําและนําไปใช้งานต่อยอด 3) แสดงผลตัวโน๊ตบนบรรทัด 5 เส้น หรือ Staff ได้ ในข้ันตอนแรกของ
การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หาอัลกอริท่ึมท่ีเหมาะสมสําหรับระบบ จากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัล
กอริท่ึมและนักดนตรี จํานวนรวม 5 คน ทําการประเมินความเหมาะสมของอัลกอริท่ึมดังกล่าว และนําอัลกอริ
ท่ึมท่ีผ่านการประเมินแล้วมาพัฒนาเป็นระบบ MIDI - STAFF ท่ีใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
ทํางานของระบบ เริ่มจากการรับไฟล์เสียงดนตรีเข้ามาในระบบด้วยสัญญาณดิจิตอล จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์
ไฟล์เสียงท่ีนําเข้ามาในระบบ   โดยใช้หลักการรู้จําเสียง (Speech Recognition) เพ่ือสังเคราะห์หาระดับเสียง 
(Pitch) เมื่อได้ระดับเสียงแล้วจึงนํามาเทียบเป็นตัวโน๊ตดนตรีและจัดวางตัวโน๊ตลงบน Staff  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เปียโนซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีค่าความเท่ียงตรงของเสียง มาเป็นกรณีศึกษา
และทําการทดสอบโดยการนําไฟล์เสียงจากเปียโนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจึงทําการประมวลผลค่าเสียงดนตรีจาก
เปียโน โดยจะต้องได้ผลลัพธ์ท่ีมีความถูกต้องในการประมวลผลไฟล์เสียงและแปลงมาเป็นโน๊ตดนตรี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ผลจากการทดลองใช้งาน พบว่า MIDI - STAFF สามารถประมวลผลเสียงจากเปียโนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีค่าความถูกต้องในการแปลงไฟล์เสียงมาเป็นโน๊ตดนตรีมากกว่าร้อยละ 85 

 
คําสําคญั: หลักการรู้จําเสียง  เปียโน  ไฟล์ MIDI  ตัวโน๊ต 

 
Abstract 
 This research aimed to development MIDI - STAFF for 3 main points as follow 1) to 
keep music sound as a Musical Instruments Digital Interface (MIDI) file 2) to convert MIDI file 
into the form of note in order to effortlessly remember and further use 3) to display the note 
onto a staff. Initially, an algorithm used in this study was analyzed by the researchers then 
proved by 5 algorithm expertise and musicians. In the next step, MIDI - STAFF was developed 
for employing with computer system. The system starts with inserting a digital sound into the 
system. Consequently, the sound is processed using Speech Recognition to synthesis a pitch. 
Lastly, the pitch is converted to note and arranged onto staff. 
 In this study, a piano was applied to prove the result generated from the system as 
its accuracy of sound and on condition that the system has to return result efficiency and 
correctly with 80 percent over. Consequently, the result stated that MIDI – STAFF has 
excellent capability to function with accuracy rate more than 85 percent. 
 
Keywords: Speech Recognition iu[ Piano  MIDI File  Note 
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บทนํา 
 ในการเล่นเคร่ืองเล่นดนตรีส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าในการให้เสียงดนตรีออกมาอยู่ในรูปแบบ
ของสัญญาณดิจิตอล ท่ีเรียกว่า Musical Instruments Digital Interface (MIDI) ซึ่งข้อดีของไฟล์แบบ MIDI 
คือ การให้ค่าของสัญญาณที่มีความเท่ียงตรง ชัดเจน และสามารถนําค่าของสัญญาณที่ได้นั้นมาแปลงเป็นตัวโน๊ต
ดนตรี จึงเป็นวิธีท่ีนักดนตรีนิยมใช้ เพ่ือแกะเสียงจากเคร่ืองดนตรีเป็นตัวโน๊ต แต่ในแง่ของการจัดเก็บไฟล์ MIDI 
นั้น ด้วยข้อจํากัดในการจัดเก็บไฟล์ ท่ีบังคับให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณไม่ใช่ตัวโน๊ต จึงทําให้ยากต่อการจดจํา
และเป็นเรื่องยุ่งยากสําหรับนักดนตรีท่ีจะต้องเล่นไฟล์ MIDI ทุกครั้ง เพ่ือเทียบเสียงก่อนนําไปใช้งาน ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีโปรแกรมท่ีรองรับในการแปลงไฟล์ MIDI ให้เป็นโน๊ตดนตรี แต่โปรแกรมเหล่านั้นก็มีกระบวนการใน
การใช้งานท่ียุ่งยาก และซับซ้อน ผู้วิจัยจึงได้ทําการพัฒนาระบบ MIDI - Staff ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
สามารถจัดเก็บไฟล์ แปลงไฟล์ MIDI ให้เป็นโน๊ตดนตรี รวมทั้งจัดวางโน๊ตดนตรีเหล่านั้นลงบน Staff 5 เส้น 
เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจําและนําไปใช้งานต่อยอด ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของระบบ MIDI – STAFF 

 
วัตถปุระสงค ์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบท่ีสามารถจัดเก็บเสียงดนตรีเป็นไฟล์ Musical Instruments Digital Interface 
(MIDI) 

2. เพ่ือพัฒนาระบบท่ีสามารถแปลงไฟล์ MIDI มาเป็นตัวโน๊ตดนตรีเพ่ือให้ง่ายตอ่การจดจําและนําไปใช้
งานต่อยอด โดยใช้หลักการรู้จําเสียง (Speech Recognition) 

3. เพ่ือพัฒนาระบบท่ีสามารถแสดงผลตัวโนต๊บนบรรทัด 5 เส้น หรือ Staff ได้ 
 

อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
 อุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เปียโน 
 วิธีการทดลอง : 
 หลังจากท่ีได้มีการพัฒนาระบบจนเสร็จส้ินแล้ว ได้มีการทดลองใช้งานระบบ MIDI – STAFF เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพในการทํางาน และค่าความถูกต้องของโนต๊ดนตรีท่ีได้รบัจากการประมวลผลด้วยการ
ประยุกตใ์ช้หลักการรู้จําเสียง (Speech Recognition) โดยเริ่มจากการนําไฟล์เสียงจากเปียโนเข้าสู่ระบบ 
จากนั้นจึงทําการประมวลผลค่าเสียงดนตรีจากเปียโน ดังภาพท่ี 2 – 5 
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ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอของระบบ MIDI – STAFF 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอการนําไฟล์เสียงเข้าสู่ระบบ MIDI – STAFF 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอเล่นไฟล์เสียงและการประมวลผลระบบ MIDI – STAFF 
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ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอผลลัพธ์ท่ีได้รับ ในรปูแบบของโนต๊ดนตรีบน Staff 5 เส้น 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลจากการทดลองการประมวลผลการทํางานของระบบ พบว่า ระบบสามารถทาํการประมวลผลไฟล์ 
MIDI และสามารถแปลงไฟล์ให้ออกมาเปน็ตัวโน๊ตดนตรี รวมท้ังทําการจัดวางโน๊ตดนตรีลงบนบรรทัด 5 เส้น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยํา โดยมีความเท่ียงตรงของเสียงท่ีได้จากการประมวลมากกว่า 85% เมื่อ
เปรียบเทียบโนต๊ท่ีได้จาก MIDI – STAFF กับเสียงท่ีเล่นจากเปียโนจริง นอกจากนี้ ยังสามารถนําค่าของตัวโน้ต
ดนตรีท่ีไดจ้ัดเก็บเพ่ือท่ีจะสามารถนํามาเล่นซ้ําได้ในภายหลัง 

 
สรปุผลการทดลอง 
 การประยุกต์ใชห้ลักการรู้จําเสียง (Speech Recognition) กับระบบ MIDI – STAFF นั้น สามารถทํา
ให้ระบบทํางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประมวลผล โดยได้ผลลัพธ์ในระดบัดีเยี่ยม และระบบนั้นก็สามารถ
นําเข้าไฟล์ MIDI และประมวลผลไฟล์เสียง MIDI ท่ีได้จากเปียโนได้ ตามเง่ือนไขที่ตั้งไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การทํางานของระบบช้า เนื่องจากกระบวนการในประมวลผลของระบบมีความซับซ้อน ควรมีการ
ปรับปรุงในส่วนของชุดคําส่ัง เพ่ือให้กระบวนการทํางานมีประสทิธิภาพมากข้ึน และทําให้สามารถใช้งานในแบบ 
Real time ได ้
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ระบบแนะนาํสถานท่ีท่องเทีย่วและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 
Photo Guide 

 
วัจนา  ขาวฟ้า และ นนทกร  อนังคณกลุ 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาพัฒนา
ระบบแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android หรือ Photo 
Guide ซึ่งทํางานในรูปแบบ Mobile Application โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ และให้
ข้อมูลเก่ียวกับสภาพอากาศ เพ่ือจะได้สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ รวมทั้งทราบข้อมูลการเดินทางก่อนท่ี
จะออกไปถ่ายภาพ ทําให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องท่ีน่าสนุกและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของระบบ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการในการใช้งาน Application ท่ีช่วยแนะนําการ
ถ่ายภาพ กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้รักการถ่ายภาพโดยตรงตรง จากกลุ่ม ฅ.ฅน สะพายกล้อง Thailand จํานวน 
40 คน จากนั้นจึงนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในข้ันตอนสุดท้ายจึงได้พัฒนา Photo 
Guide โดยใช้ภาษา Java for Android Application ร่วมกับโปรแกรม Eclipse ในการพัฒนา และใช้ MySQL 
ในการระบบฐานข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่า ความต้องการของผู้ใช้ระบบท่ีได้จากเก็บรวบรวมและผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั้น สามารถนํามาใช้พัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวและการ
ถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้จริง และ ระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคญั : ความต้องการของผู้ใช้ระบบ การท่องเท่ียว การถ่ายภาพ 
 
Abstract 
 This research is a study for user requirement in order to develop Photo Guide: the 
tourist attractive suggestion and photography guidance as a Mobile Application on Android 
Phone.The purpose of this study are to recommend the travelling place, update information 
about weather thus the photographer can manage their stuff plus inform Travel Information 
to make the photo taking much more entertaining. User requirements are gathered from 40 
samples who love taking photo and be a member of kor khon sapaikong Thailand. Then data 
analyzed as a system analysis and design method. The Photo Guide developed using Java for 
Android Application and Eclipse. Database system managed by MySQL.The result of this 
research stated that the requirements gained from users and well analysis and design can be 
used to create excellent mobile application with efficiency function. 
 
Keyword : User Requirement  Traveling  Photography 
 
บทนํา 
 การถ่ายภาพเป็นการบันทึกความทรงจําและช่วงเวลาดีๆ ท่ีเกิดกับคนแต่ละคน ปัจจุบันมีผู้ท่ีสนใจด้าน
การถ่ายภาพเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีนักถ่ายภาพมือใหม่มักจะประสบอยู่เสมอ คือ การท่ีจะทํา
อย่างไรให้ภาพของตนเองออกมาดูดี เนื่องจากส่วนใหญ่นักถ่ายภาพมือใหม่ จะไม่ค่อยทราบสถานท่ีนิยมในการ
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ถ่ายภาพ มุมกล้องท่ีใช้ในการถ่ายภาพแต่ละสถานท่ี อีกท้ังยังไม่ทราบวิธีท่ีจะรับมือกับสภาพอากาศแบบต่างๆ 
ว่าควรจะต้องจัดเตรียมอุปกร์ในการถ่ายภาพแบบใด ตั้งค่าการใช้งานของกล้องถ่ายรูปแบบไหน ปัญหาเหล่านี้
นับเป็นอุปสรรค์กับการถ่ายภาพอยู่ไม่น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีจะพัฒนา Mobile Application ท่ี
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ของคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พร้อมท้ังยังสามารถใช้เป็นสถานท่ีในการแบ่งปันผลงาน
ภาพถ่ายของตนเองได้ โดย Application สามารถเก็บรวมรวมรูปภาพและการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปต่างๆ สามารถ
บอกมุมถ่ายภาพท่ีสวยๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของช่างถ่ายภาพและนักท่องเท่ียว รวมท้ังแสดงผลรายงานสภาพอากาศ
ล่วงหน้า เพ่ือทําให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องท่ีน่าสนุกและสะดวกสบายมากข้ึน 
 
วัตถปุระสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
 2. เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาพัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวและการถ่ายภาพบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android หรือ Photo Guide 
 
อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
 อุปกรณ์ : แบบสอบถามความต้องการในการใช้งาน Application ท่ีช่วยแนะนําการถ่ายภาพ และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 วิธีการทดลอง 
 1. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามความต้องการในการใช้งาน 
Application ท่ีช่วยแนะนําการถ่ายภาพรูปแบบของการศึกษาเป็นการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 3 
ด้าน ดังนี้  
  ด้านท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ด้านที่ 2 ความต้องการในการใช้งาน Application ในการแนะนําสถานท่ีถ่ายภาพ 
  ด้านท่ี 3 การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ 
 กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้รักการถ่ายภาพโดยตรงตรง จากกลุ่ม ฅ.ฅน สะพายกล้อง Thailand จํานวน 
40 คน จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มาหาค่าสถิติร้อยละ 
 2. ข้ันตอนการออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้นําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบ มาทําการ
ออกแบบระบบ 
 3. ข้ันพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวและการถ่ายภาพบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ภาษา Java for Android Application ร่วมกับโปรแกรม 
Eclipse ในการพัฒนา และใช้ MySQL ในการระบบฐานข้อมูล 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร จํานวน 40 คน พบว่า ด้านท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน
จํานวนประชากรท่ีอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5% ช่วงอายุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5% 
ช่วงอายุ 20 - 25 ปีมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 55% และช่วงอายุต่ํากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 27.5% ความ
นิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android คิดเป็นร้อยละ 52.5% ระบบปฏิบัติการ IOS คิดเป็น
ร้อยละ 42.5% และระบบปฏิบัติการ Windows Phone คิดเป็นร้อยละ 5% จากกลุ่มประชากร 40 คน นิยม
ถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 52.5% กล้อง DSLR คิดเป็นร้อยละ 45% และ กล้อง Compact 
2.5% 
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 ด้านท่ี 2 ความต้องการในการใช้งาน Application ในการแนะนําสถานที่ถ่ายภาพ และด้านท่ี 3 ด้าน
การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ สามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี 1 และ 2  
 
ตารางท่ี 1 ความต้องการในการใช้งาน Application ในการแนะนําสถานท่ีถ่ายภาพ 
  

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ความสามารถในการบันทึกรายการ ค้นหาสถานที่
ถ่ายภาพ 

80% 12.5% 7.5% 0% 0% 

2. ความสามารถในการการ ดึงการตั่งค่ากล้องต่างๆตอน
ถ่ายภาพ 

80% 15% 5% 0% 0% 

3. ความสามารถในการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 65% 22.5% 10.5% 2.5% 0% 
4. ความสามารถในการแบ่งปนัรูปถ่ายท่ีถ่ายไปยัง Social 
network 

69% 20.5% 10.3% 0% 2.5% 

 
ตารางท่ี 2 การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ  

 มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. โปรแกรมใช้งานได้ง่าย 69.2% 20.5% 10.3% 0% 0% 
2. โปรแกรมใชพ้ื้นท่ีจัดเก็บในเคร่ืองนอ้ย 72.5% 15.% 10% 2.5% 0% 
3. ไม่เสียค่าใช้จา่ยในการดาวน์โหลด 78.9% 7.9% 13.2% 0% 0% 
4. โปรแกรมมีความสามารถรองรับ Smart Phone หลาย
ยี่ห้อ 

62.5% 15.5% 22.5% 0% 0% 

5. มีความสามารถตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ 66.7% 15.4% 12.8% 5.1% 0% 
 
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเสร็จส้ิน ผู้วิจัยได้ทําการพัฒนา 
Mobile Application ท่ีสามารถแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพอากาศ เพ่ือจะได้
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ รวมท้ังทราบข้อมูลการเดินทางก่อนท่ีจะออกไปถ่ายภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
– 3 
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ภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ภาพท่ี 2 แสดงการทํางานของหน้าจอหลัก 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการดึงรายละเอียดการตั้งค่ากล้องต่างๆ ตอนถ่ายภาพ 
 
 นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Application Photo Guide ได้ โดยตัว Application แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ตามความต้องการของระบบท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ดังนี้ 
  1. ส่วนการค้นหาจังหวัดต่างๆ ก่อนท่ีละลงมือไปถ่ายภาพ 
  2. ส่วนแสดงรายการภาพถ่ายในจังหวัดต่างๆ ท่ีผู้ใช้รายอื่นได้ทําการ Upload ไว้ และ
สามารถดึงค่าการตั้งค่ากล้องมาใช้โดยอัตโนมัติ 
  3. ส่วนการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 
  4. ส่วนแสดงภาพท้ังหมดท่ีผู้ใช้งานถ่ายไว้และทําการ Upload ไว้ในระบบ 
 
 ดังภาพท่ี 4 – 7 
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ภาพท่ี 4 แสดงส่วนการค้นหาจังหวัดต่างๆ ก่อนท่ีละ
ลงมือไปถ่ายภาพ 

ภาพท่ี 5 ส่วนแสดงรายการภาพถ่ายในแต่ละจงัหวัดท่ี
ผู้ใช้รายอืน่ได้ทําการ Upload ไว้ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงส่วนการพยากรณ์สภาพอากาศ
ล่วงหน้า 

ภาพท่ี 7 ส่วนแสดงภาพท้ังหมดที่ผู้ใช้งานถ่ายไว้และ
ทําการ Upload ไว้ในระบบ 

 
 จากการศึกษาความต้องการของระบบทําให้ผู้วิจัยพบว่า ผู้ใช้งาน Smart Phone ส่วนใหญ่เลือกใช้
ระบบปฏิบัติการ Android ดังนั้น หากพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Android จะสามารถ
รองรับผู้ใช้งานได้มากกว่าระบบปฏิบัติการอื่น อีกท้ังระบบปฏิบัติการ Android นั้น มีการใช้งานอยู่ใน Smart 
Phone หลากหลายรุ่นซึ่งช่วยในการเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากข้ึนอีกทางหนึ่ง 
 
สรปุผลการทดลอง 
 จากการศึกษาความต้องการของระบบและพัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวและการถ่ายภาพบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android หรือ Photo Guide และนํามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้ใช้งานจริง ทําให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา Mobile Application ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริง อีกท้ังยังได้ Application ท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

70 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

สามารถแนะนําสถานที่ท่องเท่ียว ให้ข้อมูลเก่ียวกับการถ่ายภาพ รวมท้ังแนะนําการจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับ
ถ่ายภาพในแต่ละทริปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมสถานท่ีท่องเที่ยวและประเทศ ให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรเพ่ือเพ่ิมตัวเลือกในการถ่ายภาพให้แก่ผู้ใช้งาน และ ระบบนําทางเพ่ือท่ีจะเดินทางได้สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 
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Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือน 
บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 

Smart Reminder: Appointment and Reminded System on Android Phone 

 
นางสาวอรศริิ  ศิลาสัย  นายกรวิชญ์  เกลี้ยงมีศร ี นายสุทธพิร  สนัติวิจิตรกุล 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือใช้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนา Mobile Application 2) พัฒนา Mobile Application ท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความ
สะดวกสบายด้วยการมีระบบช่วยเตือนความจํา มีการจดบันทึกอย่างมีระเบียบและสามารถตอบสนองความ
ต้องการอ่ืนๆ ของผู้ใช้งานเช่น การนัดหมายแบบกลุ่ม การเล่ือนนัด และการยกเลิกนัด ในข้ันตอนแรกของ
งานวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจาก Mobile Application ท่ีมีใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน ท้ังบนระบบปฏิบัติการ IOS  ระบบปฏิบัติการ Android รวมท้ังระบบปฏิบัติการ Window พร้อมท้ังทํา
การเก็บรวบรวมความต้องการของระบบด้วยการสุ่มแจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้งาน Social Media , Smart 
Phone และ Internet เป็นประจํา จํานวน 81 คน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ใหม่ จากนั้นจึงได้พัฒนา Smart Reminder โดยใช้ภาษา Java for Android Application ควบคู่ไปกับการใช้ 
MySQL ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่า Smart Reminder สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทําการ
จัดการกับระบบนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบช่วยเตือนความจําในการนัดหมายและการทํางานท่ีง่าย
ข้ึน พร้อมท้ังยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 
คําสําคญั: โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ การนัดหมาย การแจ้งเตือน 

 
Abstract 
 This research is a development of Smart Reminder, an Appointment and Reminded 
System on Android Phone. The purposes of this research are as follow 1) to study the user's 
requirement for creating a mobile application prototype 2) to build up mobile application 
that help user more comfortable by reminded and alert system, memory management 
moreover other requirements  for example a group meeting, postpone and cancel the 
meeting. In the first stage of this research, the researcher studied and gathered the data about 
mobile application in every platform such as IOS, Android and Window operation system. 
Then 81 questionnaires collected from samples who usually use Social Media, Smart Phone 
and Internet for a system analysis and design. Smart Reminder developed using Java for 
Android Application and MySQL for database management. The result of research shown that 
Smart Reminder can efficiently manage user appointment and can be a smart reminder 
moreover be able to easily respond for other user's requirements. 
 
Keyword: Mobile Phone  Android Operating System  Appointment  Reminded 
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บทนํา 
 ในสังคมปัจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ ส่งผลกระทบกับการ
เปล่ียนแปลงชีวิตประจําวันกลายๆด้าน เช่น การส่ือสาร การทํางาน การใช้ชีวิตในวันหยุดพักผ่อน ดังจะเห็นได้
จากส่ิงของใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ ท่ีกลายเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้สําหรับผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคม
เมืองท่ีผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิตบนความเร่งรีบ การนัดหมายเพ่ือการประชุม การทํางาน การพบปะสังสรรค์ 
หากไม่มีการจัดตารางงาน ไม่มีการจดบันทึกลงสมุด หรือแม้แต่ไม่มีระบบการเตือนความจํา ก็อาจทําให้ผู้คน
เหล่านั้นประสบปัญหา เช่น ลืมนัดหมายคุยงานกับลูกค้า พลาดนัดสําคัญกับคนพิเศษ คนในครอบครัว เพ่ือน
สนิท เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จึงต้องการท่ีจะพัฒนา Mobile 
Application เพ่ือในการช่วยในการจัดการนัดหมายและทําการแจ้งเตือน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้งาน 
 
วัตถปุระสงค ์
 1) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา Mobile Application  
 2) เพ่ือพัฒนา Mobile Application ท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบาย ด้วยการมีระบบช่วย
เตือนความจํา มีการจดบันทึกอย่างมีระเบียบและสามารถตอบสนองความต้องการอ่ืนๆ ของผู้ใช้งานเช่น การนัด
หมายแบบกลุ่มการเล่ือนนัด และการยกเลิกนัด 
 
อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 
 อุปกรณ์ แบบสอบถามความต้องการใช้งานระบบ Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและ
การแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 
 วิธีการทดลอง : 
 รูปแบบของการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือหาความต้องการของระบบ กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้ใช้งาน 
Social Media Smart Phone และ Internet เป็นประจํา จํานวน 81 คน โดยทําการสุ่มแจกแบบสอบถาม
ความต้องการใช้งานระบบ Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบัติการ Android และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จากนั้นจึงนําพัฒนาเป็น Mobile 
Application 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ในส่วนของการเก็บข้อมูลเพ่ือหาความต้องการของระบบ โดยการจากการสุ่มแจกแบบสอบถามให้แก่
กลุ่มประชากร จํานวน 81 คน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.1% 
รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.7% กลุ่มประชากรท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ 30 - 40 ปี 
มีค่าร้อยละเท่ากันท่ี ร้อยละ 2.5% น้อยท่ีสุดเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปีร้อยละ 1.2%  
 จํานวนผู้ใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ Android มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.4% 
รองลงมาได้แก่ระบบปฏิบัติการ IOS คิดเป็นร้อยละ 23.5% น้อยท่ีสุดเป็นระบบปฏิบัติการ Window นั้นคิดเป็น
ร้อยละ 6.2% 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งความต้องการของระบบออกเป็น 2 ด้าน 
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1 ด้านความต้องการในการใช้งาน Application เพ่ือช่วยจัดการการนัดหมายและช่วยเตือนความจํา 

รายการ 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

 

1. ความสามารถในการบันทึกรายการ และการนัดหมาย มาก 4.38 

2. ความสามารถในการแจ้งเตือนรายการนัดหมายและบันทึกต่างๆ มาก 4.38 

3. ความสามารถในการสร้างรายการนัดหมายแบบกลุ่มและส่งถึงผู้นัดหมายได้ใน
ครั้งเดียว 

มาก 4.34 

4. ความสามารถในการดูรายการต่างๆผ่านปฏิทิน มาก 4.45 

 
ตารางท่ี 2 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม 

รายการ 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

 

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวโหลด มากที่สุด 4.72 

2. โปรแกรมใชท้รัพย์ยาการเคร่ืองน้อย มากที่สุด 4.64 

3. โปรแกรมมีข้ันตอนการใช้งานชัดเจน เข้าใจง่าย มากที่สุด 4.66 

4. โปรแกรมมีความสามารถรองรับอปุกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายยี่ห้อ มากที่สุด 4.65 

 
  
 หลักจากท่ีได้ข้อมูลความต้องการของระบบข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ทําการพัฒนา Mobile Application ท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ส่วนใหญ่ โดยได้ทําการพัฒนา Application ท่ีทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Android ในชื่อ Smart Reminder ดังภาพท่ี 1 – 3 
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ภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอหลักของ Smart Reminder 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอการสร้างนัดหมาย 

 
 นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถมองเห็นรายการตา่งๆ ผ่านตัวปฏทิินของหน้านี้ พร้อมท้ังสามารถสร้าง
รายการแจ้งเตือนและการนัดหมายต่างๆ โดยแบง่เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
  1. การสร้างรายการเตือนความจําสําหรับผู้ใช้งานเอง 
  2. การสร้างรายการนัดหมายสําหรับผู้ตดิตอ่ท่านอื่น 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

75 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

  3. การสร้างรายการนัดหมายแบบกลุ่ม 
 ดังภาพท่ี 4 – 6 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการสร้างการสร้างรายการ
เตือนความจําสําหรับผู้ใช้งานเอง 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการสร้างรายการนัดหมาย
สําหรับผู้ติดต่อท่านอื่น 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการสร้างรายการนัดหมายแบบกลุ่ม 
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สรปุผลการทดลอง 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานของระบบ และนํามาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ทําให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android 
ท่ีมีความสามารถในการช่วยให้ผู้ใช้งานทําการจัดการกับระบบนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบช่วยเตือน
ความจําในการนัดหมายและการทํางานท่ีง่ายข้ึน พร้อมท้ังยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็น
อย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพทมือถือท่ีใช้ระบบ IOS และ Windows 
Phone เพ่ือขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้มากข้ึน 
 2. ควรมีการเพ่ิมฟังก์ชั่นการทํางานท่ีอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเพ่ิมมากข้ึน 
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อจัดอาหารกลางวัน  
สําหรบัเด็กปฐมวัยของโรงเรยีนสาธิตละอออุทิศ 

 
School Lunch Software Development Provided to the La -orutis Demonstration School 

 
ปิยะภัทร สมใจวงษ ์และ คณะ 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2) เพ่ือทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 3) เพ่ือประเมินโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 4) เพ่ือพัฒนาต้นแบบการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัด
อาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศสําหรับการใช้งานต่อไปโดยผู้วิจัยได้ทําการ
รวบรวมข้อมูลในการทํารายการอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย ความต้องการในการใช้งานของทางผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยในการสร้างโปรแกรมประยุกต์นั้นทางผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการจัดการ
ฐานข้อมูล ร่วมกับการใช้ซอฟแวร์ในการเขียนโปรแกรม เพ่ือจัดสรรข้อมูลต่างๆ ท่ีมีลงบนหน้าเว็บ โดยแบ่งหน้า
เว็บไซด์เป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ัวไป ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าหลัก ซึ่งแสดง รายการอาหาร การจัดการอาหาร
กลางวัน คุณค่าโภชนาการ สารอาหารน่ารู้ และติดต่อ และ ส่วนของสมาชิก ซึ่งมีการแสดงผลเพ่ิมเติมจากหน้า
ท่ัวไป คือมีหน้า  จัดอาหารรายเดือน อาหารชุดสวนดุสิต สร้างรายการอาหารชุด รวมไปถึงความสามารถในการ
ส่ังพิมพ์รายการอาหารท่ีได้จัดไว้แล้ว ซึ่งสามารถทํารายการย้อนหลังได้ถึง 3 ปี 

โดยให้ผู้เข้าชมเว็บไซด์ทดลองใช้ และแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บ รวมไปถึงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การจัดการอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยได้ทําการทดลองใช้ พร้อมการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือทราบถึงความคิดเห็น และ ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมประยุกต์นี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้
เข้าชมในส่วนท่ัวไปมีความพึงพอใจ ในระดับดีมากร้อยละ 60.41 ปานกลางร้อยละ 39.05 และ ควรปรับปรุง
ร้อยละ  0.54, (N= 1,375)  สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 5 คน ทําการทดลองใช้โปรแกรมในส่วนของ
สมาชิก ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมและจะนําโปรแกรมไปใช้งาน โดยมีความเห็นว่าโปรแกรมมี
ข้อมูลท่ีครบถ้วนในการใช้จัดอาหารกลางวัน มีการจัดระบบเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความถูกต้อง และง่ายในการ
เลือกใช้งาน อย่างไรก็ตาม  ทางผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า การจัดอาหารรายเดือนยังไม่สามารถเลือก
เมนูอาหารท่ีต่างชุดกันได้ 

 
คําสําคญั : โปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ , อาหารกลางวันของเด็กปฐมวัย , โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 
Abstract 

The School Lunch Software Development provided to the La-orutis Demonstration School 
aimed to develop a web-based program to help the school and school officers manage the lunch 
program, as well as test and evaluate the program after launch, and use it as a prototype for future 
projects. The study started by the gathering of information about school requirements on its lunch 
program, including ingredient details for lunch menus. After data was collected and analyzed, the web-
based program presented the information in two sections. The main page, open for all, presented an 
overview of the menu, food management information, nutrition tips, nutritional values, and contact 
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information. The member page presented more detailed information about monthly meals, monthly 
meal management, Suan Dusit lunch sets, and created lunch sets. Members could print this information 
as reports based on three-year records.  

After launch, users reported their satisfaction levels with the website. The results showed that 
the 3 satisfaction levels decreasing from 60.41%, 39.05% and 0.54%, (N= 1,375) Interviews were 
conducted with users who were concerned with lunch management and used the program to create 
lunch menus, and these were found to be satisfied with the program and planned to use it in the future. 
They appreciated the data provided by the program, the details about the lunch menu, and its user-
friendliness. However, the interviewees recommended that the program was developed to allow for 
changing food choices from the Suan Dusit Lunch Sets with the monthly plan menu arrangement. 
Keyword: web-based program ,  lunch program , La-orutis Demonstration 
 
ผู้ประสานงาน : ผศ. ดร. อุบล ช่ืนสาํราญ 
กิตติกรรมประกาศ :  งานวิจัยครั้งน้ีสาํเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน กลา่วคือ ผศ. ดร. อุบล ช่ืนสําราญ และ ดร.พมิพ์มาดา วิชาศลิป์ ผู้ให้
คําปรึกษาในการวิจัย รวมทั้ง บิดามารดา และครอบครัวของผู้วิจัยผู้ใหเการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ี    
 
 

บทนํา 
ประเทศไทยมีการจัดการอาหารกลางวันเกิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้เริ่ม โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับเด็ก การดําเนินงานส่วนใหญ่ เน้นการแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารเป็นหลัก แต่สภาพ
ปัญหาในปัจจุบันได้แปรเปล่ียนไป เป็นวิกฤตภาวะโภชนาการใน 2 ด้าน คือเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินและเด็ก
ที่มีภาวะโภชนาการไม่สมบูรณ์ (ทีมเดลินิวส์ 38, 2556)  
  

 
ตารางที่ 1 ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย ปี พ.ศ. 2546  

กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
 

 หลายโรงเรียนตื่นตัวในเรื่องการจัดอาหารกลางวันแต่มีอยู่ไม่น้อยท่ีพบกับอุปสรรค ท้ังทางทฤษฎี และ 
ทางปฏิบัติ โดยทางทฤษฎี ส่วนมากไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง คือต้องคํานึงถึงการให้เด็กได้กินอาหารท่ีมี
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คุณค่าทางโภชนาการ และครบถ้วนตามท่ีร่างกายต้องการ คือ ต้องคํานึงถึงการให้เด็กได้กินอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการให้ครบถ้วนตามท่ีร่างกายควรได้รับ (สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, 2555) ดังตารางท่ี 1 เพ่ือช่วยให้เด็ก
แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และ เมื่อเด็กมีสุขภาพท่ีดีจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านจิตใจ และ สติปัญญา  

เพ่ือให้การจัดอาหารกลางวันได้ผลตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเลือกเมนูอาหาร
ท่ีตรงตามหลักโภชนาการแล้ว การทําอย่างไรให้อาหารท่ีถูกหลักนั้นได้ส่งถึงนักเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ยั่งยืนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะต้องคํานึงถึง ทางผู้วิจัยได้ทําการศึกษาระบบการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ  และพบว่าทางโรงเรียนได้พัฒนาโครงการการจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับปฐมวัย
ข้ึนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินการโครงการพัฒนารูปแบบโภชนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งโครงการนี้ได้ทําการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ “มสธ. วิจัย
ประจําปี 2553” ในวันท่ี 8 เมษายน 2553. ทางโรงเรียนได้นํารายการอาหารดังรายละเอียดในตํารับอาหาร
มาตรฐานสําหรับเด็กปฐมวัย (อุบล ชื่นสําราญ, 2551) หากยังทํารายการด้วยการจด การเขียน ไม่มีการบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นเพียงการเก็บบันทึก รายการอาหารกลางวันของโรงเรียน ได้มีความพยายามท่ีจะ
บันทึกอย่างเป็นระบบ โดยทําการจัดเก็บไว้ท่ีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  และ ทําการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Office 2003 Access  และ Excel. อย่างไรก็ตามโปรแกรมจัดอาหารกลางวันท่ีนํามาใช้ 
สามารถแสดงได้เพียงชื่อรายการอาหาร และ คุณค่าโภชนาการ ยังไม่สามารถแสดงส่วนประกอบ วิธีทําได้ และ 
ตัวโปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมที่ต้องทํางานที่เครื่องท่ีติดตั้งไว้เท่านั้น ซึ่งถ้าเครื่องท่ีติดตั้งชํารุด
เสียหายจะไม่สามารถทํางานได้จากเหตุผล และสถานการณ์ข้างต้น ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความ
ต้องการใช้ข้อมูลของทางโรงเรียน รวมไปถึงได้ทําการศึกษาถึงวิธีการที่สามารถแก้ไข และตอบสนองความ
ต้องการของทางโรงเรียนได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงได้ทดลองพัฒนาโปรแกรมการจัดอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (web application) ข้ึน  
 
วัตถปุระสงคก์ารวิจัย 

1 เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ 

2 เพ่ือทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรยีนสาธิต
ละอออุทิศ 

3 เพ่ือประเมนิโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรยีนสาธิต
ละอออุทิศ 

4 เพ่ือพัฒนาต้นแบบการใช้โปรแกรมประยุกตบ์นเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของ 
   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 
วิธีการทดลอง 

ในการจัดการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย 
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ทางผู้วิจัยนําแนวคิดจากทฤษฎีการสร้างฐานข้อมูลนํามาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจาก
การรวบรวมข้อมูลท่ีมี ทําการแยกประเภทข้อมูลท่ีมี นําข้อมูลจัดเก็บด้วยโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล (MySQL) 
จัดทําข้อมูลท่ีมีให้อยู่ ในรูปแบบท่ีต้องการ แล้วนํามาสร้างเป็นโปรแกรมข้ึนบนเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม 
Dreamweaver โดยใช้ภาษา HTML  PHP และ JAVA script เป็นส่วนประกอบ โดยภาษา HTML เป็นภาษาใน
การสร้างรูปร่างลักษณะโดยรวมของเว็บ ภาษา JAVA script ใช้เป็นคําส่ังในการให้ระบบแจ้งเตือนส่วนต่างๆ ใน
เว็บ ภาษา PHP เป็นภาษาท่ีใช้ในการเชื่อมต่อเว็บท่ีสร้างข้ึนกับโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล (MySQL) เพ่ือให้ 
server นําค่าตัวแปรท่ีส่งไป เรียกข้อมูลท่ีต้องการมาประมวลผลและ ส่งผลกับมาแสดงที่ เครื่อง client  
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการทํางานของระบบ 
 

ทางผู้วิจัยได้เห็นว่าข้อมูลท่ีได้ทําการรวบรวมทั้งหมดนัน้ มีข้อจํากัด และ ไม่เหมาะสําหรับทุกคน ดังนั้น
ทางผู้วิจัยจึงทําการแบ่งส่วน หรือทําการจํากัดสิทธ์ิของการเข้าถึงข้อมูลของหน้าเว็บไซด์ออกเปน็  2 ส่วน คือ
ส่วนท่ัวไป และ ส่วนของสมาชิก โดยในแต่ละส่วนจะมีการเข้าถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ดังนี ้

ส่วนท่ัวไป เป็นหน้าเว็บท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าใช้งานได้ โดยในส่วนนี้ประกอบไปด้วย เมนูอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย วิธีทํา คุณค่าโภชนาการ และ โปรแกรมในการสร้างเมนูอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 

ส่วนสมาชิก นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลไดม้ากกว่าส่วนท่ัวไป ซึ่งแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท ผู้ใช้งาน
ระบบ และ ผู้ควบคุมระบบ 

1 ผู้ใชง้านระบบ คือ ส่วนท่ีบุคคลได้สมัครเป็นสมาชิกในบัญชีแล้ว โดยการขอเป็นสมาชิกจะต้องขอรับ
รหัสจากควบคุมระบบเท่านั้น  ในส่วนของสมาชิกนั้น นอกจากความสามารถในการเข้าโปรแกรมได้เหมือนหน้า
ท่ัวไปดังท่ีกล่าวมาแล้ว สมาชิกยังสามารถจัดรายการอาหารแบบรายเดือนได้ รวมไปถึงการดูรายการอาหาร
ย้อนหลังได้ในระยะเวลาสามปี โดยฐานข้อมูลของสมาชิกนั้น ทางผู้จัดทําโปรแกรมทําการบันทึกข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูลของ ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ระบบสมาชิกยังมีความสามารถในการคํานวณค่าใช้จ่าย 
โดยท่ีค่าใช้จ่ายนั้นๆ สมาชิกสามารถปรับปรุงข้อมูลในส่วนของวัตถุดิบตามราคาท่ีเป็นจริงได้ (ผู้ควบคุมระบบ
เท่านั้นท่ีปรับราคาวัตถุดิบได้) รวมไปถึงความสามารถในส่วนของสมาชิกสามารถเร่ืองการแสดงยอดรวมวัตถุดิบ
ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถคํานวณตามปริมาณเด็ก และจัดทํารายการเป็นรายเดือนได้อีกด้วย  

2 ผู้ควบคุมระบบ คือ ส่วนท่ีเข้ามาจัดการกับข้อมูลท้ังหมด หน้าท่ีเพ่ิมเข้ามามีดังนี้ เพ่ิมรายการอาหาร 
แก้ไขรายการอาหาร สร้างรายการอาหารชุด ปรับปรุงราคาวัตถุดิบ เพ่ิม-จัดการบัญชีผู้ใช้ 

 
ผลการทดลอง  
เว็บไซด ์http://www.la-orutis.dusit.ac.th/la-orschoollunch/index.php 
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เว็บไซด ์แบ่งเปน็สัดส่วนเข้าใจง่าย ใช้งานได้ง่าย พร้อมคู่มอืให้ Download ในรูปแบบ PDF File 

http://www.la-orutis.dusit.ac.th/la-orschoollunch/images/Manual_La-or_School_lunch.pdf 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบการทํางานของระบบโดยการเปิดให้เข้าถึงเว็บไซด์ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 
และทําการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการประยุกต์  
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โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินโดยผู้ชมท่ัวไป ในส่วนหน้าท่ัวไป และการการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าถึงข้อมูลในส่วนของสมาชิกในหน้าสมาชิก  โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีมุ่งเน้น
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 3 ด้านดังนี้  

- แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ทั่วไป 
จํานวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,375 คน และมีผู้ทําการประเมินจํานวน 735 คน หรือร้อยละ 53.6 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
ดีมาก 444 60.41 

ปานกลาง 287 39.05 
ต้องปรับปรุง 4 0.54 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ท่ัวไป 
จะเห็นได้ว่า จากจํานวนผู้เข้าชมท้ังหมด 1,375 คน โดยสามารถประเมินความพึงพอใจแบ่งได้ 3 

ระดับ คือ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ  60.41 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 39.05 และต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 0.54  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้แบบสมาชิก  

ทางผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับ
เด็กปฐมวัยจํานวน 5 คน โดยให้ทางผู้ถูกสัมภาษณ์ทําการเข้าถึงหน้าเว็บเพจในส่วนของสมาชิก พร้อมให้ท้ังทํา
การทดลองจัดรายการอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยจะทําการกําหนดรายการอาหาร
เอง หรือใช้อาหารชุดสวนดุสิตก็ได้ หลังจากนั้นทําการสัมภาษณ์ระดับลึก ถึงความคิดเห็นเพ่ือประเมินความพึง
พอใจ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
- โปรแกรมมีข้อมูลท่ีครบถ้วนในการจัดการอาหารกลางวัน  
- โปรแกรมเป็นประโยชนต์่อการดําเนินงานของท่านในการจดัอาหารกลางวัน  
- โปรแกรมมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  

2 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
- โปรแกรมมีระบบข้อมูลเปน็หมวดหมู่  
- โปรแกรมมีข้อมูลท่ีมีความถูกตอ้ง  
- ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลของโปรแกรม  
- ความคิดเห็นเก่ียวกับความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล  

3 แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
- โปรแกรมสามารถเข้าถึงได้สะดวก  
- โปรแกรมใช้งานง่าย  
- ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การใช้งานระบบ 

 
สรุปหัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ  
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ข้อมูลท่ีครบถ้วนในการจัดการอาหารกลางวันทางผู้ทดลองใช้ในหน้าสมาชิก เห็นว่า โปรแกรมมีข้อมูล
ท่ีครบถ้วน คือมีอาหารหลัก กับข้าว สองอย่าง ของหวาน และของว่าง ซึ่งตรงกับการจัดการของทางผู้ทดลองท่ี
ได้ดําเนินการอยู่ โดยมีการซักถามเพ่ิมเติมถึงการเพ่ิมหรือลดรายการอาหารที่มีอยู่  

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของท่านในการจัดอาหารกลางวัน ทางผู้ทดลองมีความคิดเห็นว่า 
โปรแกรมเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพร้อม และสะดวกในการใช้งาน หากแต่ยังไม่คุ้นเคยต่อการใช้งานและหน่วยท่ี
ทางโปรแกรมกําหนด คือหน่วยเป็นกรัม  

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทางผู้ทดลองใช้พอใจในการนําเมนูอาหารท่ีมีอยู่
แล้วมาจัดรายการ เนื่องจากมีความสะดวก และไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าจะเพียงพอหรือไม่ 
เนื่องจากรายการอาหารท่ีทางโปรแกรมจัดไว้ให้นั้นเป็นรายการอาหารท่ีได้ผ่านการบริหารจัดการมาแล้ว อย่างไร
ก็ตาม ทางผู้ทดลองได้ทดลองทํารายการอาหารด้วยตนเอง แต่มีข้อจํากัดของโปรแกรมท่ีไม่สามารถแลกเปล่ียน
รายการอาหารระหว่างชุดอาหารได้ ในกรณีสําหรับการจัดอาหารรายเดือน  

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
เรื่องความเป็นระบบของข้อมูล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ผู้ทดลองใช้และให้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นว่า 

ข้อมูลท่ีมีได้รับการจัดหมวดหมู่ท่ีดี โดยมีการจัดสรรเป็นส่วนๆ เป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะในหน้าการจัดรายการ
อาหารด้วยตนเอง แต่ละตัวเลือกได้ผ่านการแบ่งประเภทไว้แล้ว  

เรื่องโปรแกรมมีข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ทางผู้ทดลองม่ันใจในตัวเลขแสดงคุณค่าทางโภชนาการที่ทาง
โปรแกรมระบุ เนื่องด้วยมีการอ้างอิงถึงแหล่งท่ีมาของตัวเลข หากแต่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของราคาที่ใช้เป็นฐานใน
การคํานวณว่าในการปฏิบัติงานจริงจะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

เรื่องรูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลของโปรแกรม ผู้ทําการทดลองใช้มีความพึงพอใจต่อวิธีการให้
เลือกพร้อมตัวเลือกท่ีมีให้ หากแต่ผู้ทดลองบางคนมีข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดการอาหารรายเดือน ให้ทํา
การปิดตัวเลือกท่ีได้ทําการเลือกไปแล้ว เพ่ือป้องกันการเลือกซ้ํา และจะเป็นการช่วยตัดตัวเลือกท่ีมีให้ได้  

เก่ียวกับความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ผู้ทดลองใช้ทุกท่านมีความเห็นว่าโปรแกรมมีการตอบสนองท่ี
รวดเร็ว และในการกดเลือกรายการอาหารแต่ละรายการเพ่ือทราบรายละเอียดเพียงการกดครั้งเดียว สามารถ
เห็นท้ังวิธีการทํา ราคาและปริมาณทีจะใช้ได้ในคราวเดียว 

แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายตอ่การใช้งานระบบ 
โปรแกรมสามารถเข้าถึงได้สะดวก การเข้าใช้โปรแกรมผ่านทางเว็บไซด์เป็นทางเลือกท่ีสะดวกใน

ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางผู้ทดลองแนะนําให้มีล้ิงค์จากหน้าของโรงเรียน หรือทางมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเช่ือม
ต่อไปยังหน้าในการจัดการอาหาร เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง  

โปรแกรมใช้งานง่าย ทางผู้ทดลองมีความพึงพอใจในระบบการกดเลือกของรายการอาหาร และมีความ
พึงพอใจในความหลากหลายของรายการอาหาร อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้งานในบางหัวข้อ หากไม่มีการนํา
เม้าส์ไปวางไว้ ทางผู้ทดลองไม่ทราบว่านั่นคือหัวข้อซึ่งสามารถกดคลิกเพ่ือไปท่ีข้อมูลอื่นๆได้  

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบโดยรวม ผู้ทําการทดลองใช้มีความพึงพอใจในโปรแกรม
ประยุกต์หลังจากได้ทําการทดลองใช้ เนื่องจากเป็นการนําข้อมูลท่ีมีความจําเป็นในการจัดการอาหารกลางวันมา
รวบรวมไว้ในท่ีเดียว และเป็นการทํางานบนเว็บซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งมีความพึงพอใจในการใช้งาน 
และการนําไปใช้งาน อย่างไรก็ตามโปรแกรมมีความสามารถในการจัดรายการอาหารกลางวันได้ตามความ
ต้องการ หากยังไม่สามารถสนองความต้องการท้ังหมดของผู้ทดลองใช้ได้ เช่นการจัดรายการอาหารท่ีตนเองได้
เลือกไว้เอง แล้วนํามารวมกันกับรายการอาหารรายเดือน ขนาดและลักษณะของตัวอักษรที่มีความแตกต่างกัน 
การเข้าถึงผ่านเว็บไซด์หน่วยงานอื่นๆ  เป็นต้น 
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สรปุผลการวิจัย  
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือจัดอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยขอโรงเรียนสาธิตละออ

อุทิศ สามารถสรุปผลการดําเนินการได้ดังนี้ 
ผลจากการรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีจําเป็นในการบริหารจัดการอาหารกลางวัน

ของเด็กปฐมวัย และนําข้อมูลท่ีมีท้ังหมดนั้นมาจัดหมวดหมู่ แล้วนํามาจัดทําให้เป็นระบบ (โปรแกรม) 
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หลังจากนําข้อมูลท้ังหมดท่ีมีมาพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการจัดการอาหารกลางวันของเด็กปฐมวัยได้ระบบคํานวณไม่มีปัญหาหลังจากได้ทําการทดสอบ
ใช้งานในระยะเวลา 

การสํารวจความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจในสอง
ส่วน คือการวัดความพึงพอใจผ่านหน้าเว็บเพจจากผู้เข้าใช้แบบท่ัวไป และการสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจจาก
การเข้าใช้เว็บเพจแบบสมาชิก เพ่ือให้ทดลองใช้การจัดการอาหารกลางวัน โดยให้ทําการทดลองทํารายการ
อาหารของระยะเวลา 5 วัน ผลการวัดระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจสําหรับผู้เข้ามาใช้แบบท่ัวไป และ
ผู้ทดลองใช้แบบสมาชิกมีความพึงพอใจในตัวโปรแกรมและจะนําโปรแกรมประยุกต์ไปใช้งาน  
 
อภิปรายผล  

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศนั้นเป็นการสร้างเครื่องมือหนึ่งในการใช้บริหารจัดการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรมทํา
การรวบรวมข้อมูลในการจัดทําอาหาร วัตถุดิบท่ีต้องการ ปริมาณอาหารในแต่ละวัน คุณค่าทางโภชนาการ รวม
ไปถึงข้อมูลทางด้านต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบไว้ในท่ีเดียวกัน ตัวโปรแกรมสามารถสร้างรายการอาหารเป็นราย
เดือน พร้อมท้ังคํานวณปริมาณวัตถุดิบ และต้นทุนได้ตามจํานวนของเด็กปฐมวัยท่ีได้ระบุ โดยผู้ใช้เป็นผู้
กําหนดการเลือกใช้หัวข้อต่างๆ ในโปรแกรมได้ด้วยตนเอง  

ในการพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้ได้ทําการศึกษาเว็บไซด์อื่นท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน  พบว่าเว็บไซด์
ดังกล่าวยังขาดรูปภาพ  วิธีการทํา  ส่วนผสม  พร้อมท้ังคํานวณราคา  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นและได้นํามาพัฒนา
เพ่ิมเติม  และการวิจัยครั้งนี้ได้พบปัญหาในเร่ืองของการพัฒนาระบบ กล่าวคือ ขาดประสบการณ์ในด้านการ
ออกแบบฐานข้อมูล จึงทําให้การเขียนโปรแกรมล่าช้า เนื่องจากเสียเวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม และรวบรวมข้อมูล
อยู่นานพอสมควร รวมท้ังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ไม่มากพอ จึงขาดความชํานาญใน
การพัฒนา รวมไปถึงการใช้ภาษา PHP เพียงภาษาเดียวในการเขียนเว็บไซด์ซึ่งสร้างข้อจํากัดในการสร้างระบบ 
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทําการแก้ไขและปรับปรุงจนโปรแกรมสามารถใช้งานได้ 
 
ข้อจํากัดงานวิจัย 
  เนื่องจากระยะเวลาอันจํากัด จึงสามารถทําแบบประเมินได้เพียง  5  บุคคล  โดยสุ่มเลือกจากบุคคลท่ี
ได้ลองใช้ท้ังหมด  10  คน 
 
ข้อเสนอแนะ  

สามารถนําโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพ่ือการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศไปปรับเปล่ียนเพ่ือให้เข้ากับบริการรับจัดเล้ียงท่ีทราบยอดคนได้ 

ถ้ามีการปรับปรุงฐานข้อมูลวัตถุดิบให้สามารถบอกคุณค่าทางโภชนาการในระดับ 1 กรัมมีคุณค่าทาง
โภชนาการเท่าไรได้ จะ สามารถนํามาสร้างเมนูอาหารได้ตามต้องการ  
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หน่วยทางโภชนาการและหน่วยสําหรับการทําอาหารไม่ตรงกัน ทําให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจ เช่น หน่วยทาง
โภชนาการเป็นกรัม หรือ กิโลกรัม แต่หน่วยสําหรับการทําอาหารท่ี พ่อครัว แม่ครัวนิยมใช้ ได้แก่ ช้อนชา ช้อน
โต๊ะ ถ้วยตวง จงึควรต้องให้ความหมายในเรื่องของการแปลงหน่วยท่ีถูกต้องแก่ผู้ใช้งานได้ทราบ 

 
ช่องทางการเข้าใช้โปรแกรม 
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พิชิตแดนอาเซียน 
Conquer of ASEAN 

 
กษมา ซําอ๊วง* อรรนพ พิณทุเมฆินณ์ และ พชิญ์สิน ีพุทธิทวศีร ี

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง พิชิตแดนอาเซียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
เก่ียวกับข้อมูลของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสําหรับเด็กระดับปฐมวัยวัยและประถมศึกษาใน
รูปแบบเกม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
เด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และ 3) เพ่ือส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชันอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 
แอพพลิเคชั่นพัฒนาด้วยภาษา Action Script โดยเป็นการประยุกตร์ะหว่างการเรียนรู้และเกมเข้าด้วยกัน มีการ
ให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ ธงประจําชาติ อาหาร การแต่งกาย 
การทักทาย และสถานท่ีสําคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถทําแบบทดสอบทบทวนในรูปของเกม ซึ่งแอพพลิเคชั่นนํา
เทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียและการปฏิสัมพันธ์มาใช้ในการนําเสนอข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดใจ
ผู้ใช้งาน เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน คือ เด็กระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา จากการศึกษาพบว่า แอพพลิเคชั่นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถใช้งานได้จริง  

 
คําสําคญั: ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์, อาเซยีน, แอพพลิเคชั่น 

 
Abstract 
 

The study of Conquer of ASEAN aims 1) to develop the learning application in each 
country in AEC for early childhood and elementary on android operating system, 2) to prepare 
the early childhood and elementary education to becoming in a part of AEC and 3) to 
support the way to use the application with creativity. The application has been developed 
by Action Script which is combine game and learning together. It also has information of each 
country in AEC such as national flags, foods, traditional costumes, greetings and landmarks. In 
addition, this application also has exercises to practice by using multimedia and interaction 
into the presentation, to make it becomes more interesting and can develop the learner 
through self-learning. The target users are early childhood and elementary. The result of this 
study shows that the application can be really used and helpful for giving the information 
about AEC countries 
 
Keywords: Android, ASEAN, Application 
 
* กษมา ซําอ๊วง 
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติท่ีเปิดโอกาสทางด้าน
การศึกษางานวิจัย จึงทําให้งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปตามเวลาท่ีกําหนด 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

88 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

บทนํา 
  
  ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) 
ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซียนมีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี ดังนั้น จึงควร
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศ อาทิเช่น ประเพณี 
วัฒนธรรม อาหารประจําชาติ การทักทาย และสถานท่ีสําคัญ เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแต่ละประเทศ
ในอาเซียน เพราะอาเซียนนั้นกําลังจะเข้ามามีบทบาทต่อการทํางานและการดํารงชีวิตประจําวันมากข้ึน  

ปัจจุบันถือเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสารมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ นอกจากนี้ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT 2020) มีเป้าหมายหลักด้านการพัฒนากําลังคนและสังคม 
กําหนดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีทีความเร็วสูง (Broadband) ท่ีกระจายอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะบริการด้านการศึกษา ซึ่งกําหนดให้สถาบันการศึกษาต้องนําไอซีทีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น จึงเกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหา
ความรู้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้อย่างไม่จํากัดสถานท่ี และเวลา 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชัน พิชิตแดนอาเซียน เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียนในรูปแบบเกม 2 มิติ สําหรับเด็กระดับปฐมวัยวัยและ
ประถมศึกษา ซึ่งแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ มีการนําเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์
เสมือนจริง และระบบปฏิสัมพันธ์ มาพัฒนาร่วมกับแอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “แอ็คทิฟเลิร์นนิ่ง 
(Active Learning)” โดยเป็นการประยุกต์ระหว่างการเรียนรู้และเกมเข้าด้วยกัน มีการให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูล
ของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ได้แก่ ธงประจําชาติ อาหาร การแต่งกาย การทักทาย และสถานท่ี
สําคัญ นอกจากนี้ ยังสามารถทําแบบทดสอบทบทวนในรูปของเกม การทํางานของแอพพลิเคชั่นเป็นการทํางาน
แบบออฟไลน์ ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองโดยได้ท้ังความรู้และความบันเทิงแบบเอ็ด
ดูเทนเมนต์โดยไม่จํากัดสถานท่ี และเวลา อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กับด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชันอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 
 
วัตถปุระสงค ์
 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนสําหรับเด็กระดับปฐมวัยวัยและประถมศึกษาในรูปแบบเกม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 
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อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง  
 

1. ภาพรวมของแอพพลิเคชัน 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมของแอพพลิเคชัน 
 

จากภาพท่ี 1 เมื่อผู้เรียนเข้าสู่แอพพลิเคชันจะมีปุ่ม Start เพ่ือเข้าสู่หน้าจอหลักอาเซียน ผู้เรียน
เลือกประเทศต่างๆ ท่ีต้องการเรียนรู้ท้ัง 10 ประเทศ จากนั้นจะได้เข้าสู่การผจญภัยในอาเซียน โดยเลือกเมนู
หลัก 2 เมนู คือ เมนูการเรียนรู้ข้อมูล (A) และ ส่วนของเกม (B) 

2. แนวคิด ทฤษฏีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC) คือ การร่วมกัน

ทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, 
เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน เพ่ือผลประโยชน์ในอํานาจการต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการนําเข้าของสินค้าร่วมกัน โดยมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone การรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเดิมจะเริ่มใช้ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วน
ใหญ่ยังไม่พร้อม จึงเล่ือนไปวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของ
อาเซียน ทําให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางาน
มากข้ึน  นอกจากนี้  กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
(intergovernmental organization) 

2) ทฤษฎีเกมผจญภัย (Adventure Game) เป็นเกมท่ีผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่ง
และต้องกระทําเป้าหมายในเกมให้สําเร็จลุล่วงไปได้ เกมผจญภัยนั้นถูกสร้างคร้ังแรกในรูปแบบของ Text Based 
Adventure จนกลายมาเป็นแบบ Graphic Adventure เกมผจญภัยจะเน้นหนักให้ผู้เล่นหาทางออกหรือไข
ปริศนาในเกม โดยส่วนมากปริศนาในเกมจะเน้นใช้ตรรกะแก้ปัญหาและใช้ส่ิงของท่ีผู้เล่น เก็บมาระหว่างผจญภัย 
นอกจากนั้น ผู้เล่นยังคงต้องพูดคุยกับตัวละครตัวอื่นๆ ทําให้เกมประเภทนี้ผู้เล่นต้องชํานาญด้านภาษา 

3) งานวิจัยหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง สมใจ กงเติม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จําแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านความรู้ ความพร้อมด้านทักษะกระบวนการ และความ



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

90 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

พร้อมด้านเจตคติ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้และด้านทักษะกระบวนการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความพร้อมด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคณะมี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ กิตติ ภูริทัต (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีเอจาย ปัจจุบันการพัฒนาเกมมีความยากลําบากในการ
พัฒนามากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาทางด้านการเขียนโปรแกรมและปัญหาทางด้านการ
บริหารจัดการคนมาก และคุณภาพของตัวเกมโดยรวมที่ต้องสูงข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของฮาร์ดแวร์ 
(hardware) วิธีการ (methodology) ท่ีใช้ในการจัดการโครงการเกมจึงมีความสําคัญเป็นอย่าง มาก เพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนาเกม ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเกมพหุปัญญาโดยใช้ วิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เอ
จาย (agile game development) ลักษณะจะเป็นเกมเก่ียวกับความรู้ 

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 
แอพพลิเคชัน พิชิตแดนอาเซียน พัฒนาด้วยภาษา Action Script โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash 

CS6 ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน Adobe Air บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การทํางานของแอพพลิเคชันแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของการให้ข้อมูล และส่วนของเกม โดยแสดง
ข้ันตอนการทํางานได้ ดังนี้ 

1) โครงสร้างการทํางานในส่วนของการเรียนรู้ข้อมูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

ข้อมลูแตล่ะประเทศ 

เลือก

ประเทศ 

ธงประจําชาต ิ การแตง่กาย อาหาร สถานท่ีสาํคญั การทกัทาย 

Exit

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการทํางานในส่วนของการเรยีนรู้ข้อมูล 
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จากภาพท่ี 2 เมื่อผู้เรียนเข้าสู่หน้าจอหลักอาเซียนและเลือกประเทศท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว แอพ
พลิเคชันจะแสดงหน้าจอการเรียนรู้ข้อมูล โดยในการเรียนรู้ข้อมูลแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร ธง
ประจําชาติ คําทักทาย ชุดประจําชาติ และสถานท่ีสําคัญ  แต่ละหมวดหมู่มีข้อความอธิบายและเสียงบรรยาย 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการอธิบายข้อมูล 

2) โครงสร้างการทํางานของระบบส่วนของเกม 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกม 

B 

เลือกเพศตัว

ละครตาม

ประเทศ 

เลอืกประเทศ 

ประเทศไทย 

ประเทศลาว 

สอบถามข้อมลูกบั NPC 

สอบถามข้อมลูกบั NPC 

MINI Game

MINI Game 

เก็บคะแนน 

เก็บคะแนน 

Exit
Exit 

B

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างการทํางานในส่วนของเกม 
 

 จากภาพท่ี 3 เมื่อผู้เรียนเข้าสู่หนา้จอหลักในส่วนของเกม แอพพลิเคชันจะมีเกมทั้งหมด 3 เกม 
ได้แก่ เกมจ๊ิกซอว์ เกมจับคู่ และเกมเครื่องแต่งกาย ซึ่งจะมีคะแนนในการเล่นเกมเพ่ือบอกระดบัความสามารถใน
การทําแบบทดสอบ และสามารถบันทึกคะแนนสูงสุด 4 อันดบัแรก ของผู้เล่นแต่ละคน 
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ผลการทดลอง 
 
 จากการทดสอบแอพพลิเคชัน พบว่า แอพพลิเคชั่นสามารถทํางานได้ตามท่ีกําหนด โดยแอพพลิเคชั่น
สามารถแบ่งหน้าจอการทํางานหลักๆ ได้ 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 หน้าจอหลักอาเซียน เป็นหน้าจอแสดงแผนท่ี 10 ประเทศในอาเซียน โดยใช้ในการเลือก
ประเทศเพ่ือเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละประเทศ สามารถเลือกประเทศได้ตามต้องการโดยการสัมผัสท่ี
ประเทศนั้นๆ ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอหลักในการเลือกประเทศ 
  

 ส่วนท่ี 2 หน้าจอการเรียนรู้ข้อมูล เป็นส่วนของการเรียนรู้ข้อมูลในแต่ละประเทศประกอบด้วยข้อมูล
พ้ืนฐาน 5 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร ธงประจําชาติ คําทักทาย ชุดประจําชาติ และสถานท่ีสําคัญ ผู้เรียนสามารถ
เลือกหมวดหมู่ท่ีต้องการเรียนรู้ได้ตามต้องการ ดังภาพท่ี 5 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าจอการแสดงหมวดหมู่ข้อมูลท่ีต้องการเรียนรู ้
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 เมื่อผู้เรียนเลือกหมวดหมู่ท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว แอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลตามท่ีเลือก โดยในการ
เรียนรู้ข้อมูลนั้นจะมีข้อความอธิบายและเสียงบรรยาย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการอธิบายข้อมูลทุก
หมวดหมู่ ดังภาพท่ี 6-10  
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงข้อมูลอาหารประจําชาติ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หน้าจอแสดงธงประจาํชาติ 
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ภาพท่ี 8 หน้าจอแสดงคําทักทาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หน้าจอแสดงชุดประจาํชาติ 
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ภาพท่ี 10 หน้าจอแสดงสถานทีสํ่าคัญ 
 

 ส่วนท่ี 3 ส่วนของเกม ในส่วนนีเ้ป็นแบบทดสอบทบทวนในรูปของเกม เพ่ือให้ผู้เรียนไดน้ําความรู้ท่ีได้
จากการเรียนรู้ข้อมูลในแต่ละประเทศมาทวนสอบความรู้ท่ีได้เรียนรู้จากแอพพลิเคชัน โดยมีเกมทัง้หมด 3 เกม 
ได้แก่ เกมจ๊ิกซอว์ เกมจับคู่ และเกมเครื่องแต่งกาย ซึ่งจะมีคะแนนในการเล่นเกมเพ่ือบอกระดบัความสามารถใน
การทําแบบทดสอบ  
ดังภาพท่ี 11-13 
 

 
 

ภาพท่ี 11 หน้าจอเกมจิ๊กซอว์ 
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ภาพท่ี 12 หน้าจอเกมจบัคู่ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 13 หน้าจอเกมเครื่องแตง่กาย  
 

 เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้ว แอพพลิเคชันจะแสดงหน้าจอคะแนนรวมและให้ผู้เรียนใส่ชื่อเพ่ือบันทึกคะแนน  
ดังภาพท่ี14 
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ภาพท่ี 14 หน้าจอบนัทึกชื่อและคะแนนรวม 
 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน พิชิตแดนอาเซียน ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับ
ข้อมูลของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสําหรับเด็กระดับปฐมวัยวัยและประถมศึกษาในรูปแบบเกม 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ท้ังสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล
เก่ียวกับ อาหารประจําชาติ ธงประจําชาติ คําทักทาย ชุดประจําชาติ และสถานท่ีสําคัญ ของแต่ละประเทศใน
อาเซียน มีการนําเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์
เสมือนจริง และระบบปฏิสัมพันธ์ มาพัฒนาร่วมกับแอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “แอ็คทิฟเลิร์นนิ่ง 
(Active Learning)” โดยเป็นการประยุกต์ระหว่างการเรียนรู้และเกมซึ่งพัฒนา เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองโดยได้ท้ังความรู้และความ
บันเทิงแบบเอ็ดดูเทนเมนต์  
 
สรปุผลการทดลอง 
 
 ผลการวิจัยพบว่า แอพพลิเคชั่นพิชิตแดนอาเซียน เป็นแอพพลิเคชั่นท่ีใช้เป็นส่ือในการทําความรู้จักกับ
ประเทศท้ัง 10 ประเทศในประชมคมอาเซียน โดยแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสําหรับเด็กระดับปฐมวัยวัยและ
ประถมศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทําความเข้าใจข้อมูลในแต่ละประเทศ โดยมีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มาช่วยในการนําเสนอข้อมูล ทําให้แสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และมีระบบปฏิสัมพันธ์ท่ีช่วยดึงดูด
ความสนใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยังมีแบบทดสอบในรูปของเกมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและ
ทบทวนความรู้ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพของผู้เรียน  
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ข้อเสนอแนะ  
 

1. ควรพัฒนาแอพพลิเคชันให้สามารถเก็บคะแนนแบบออนไลน์ หรือมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการแข่งขันและการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน  

2. ควรเพ่ิมเกมส์ท่ีเก่ียวกับอาเซียนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากข้ึน 
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แอพพลเิคชัน เที่ยวไทย 6 ภาค 
6zon Thailand Travel Application 

 

ขนิษฐา แก่นเกลี้ยง  กรรณิการ ์สระทอง  และ ดลใจ ฆารเรือง  

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการท่องเที่ยว เพ่ือเปิดมุมมองในรูปแบบใหม่บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยมีการพัฒนาแอพพลิเคชันนําเท่ียว เรียนรู้สถานท่ีสําคัญ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6 ภาค 
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแอพพลิเคชัน เท่ียวไทย 6 ภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย ซึ่งแอพพลิเคชันนี้
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ด้วยการจําลองภาพสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญท้ัง 6 ภาค และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเสมือนจริง 3 มิติ บนสมาร์ทโฟนพร้อมปฏบิัตกิารแอนดรอยด์ เมื่อมีการส่องภาพสถานท่ีท่องเที่ยว 
และภูมิปัญญาบนหนังสือ เท่ียวไทย ทะลุมิติ จะปรากฏโมเดล 3 มิติข้ึน นอกจากนี้แอพพลิเคชันสามารถแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเท่ียว ประวัติความเป็นมาชองภูมิปัญญา ผ่านมัคคุเทศก์
เสมือนจริง 3 มิติ ท่ีบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบเสียงสองภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย
มากข้ึน แอพพลิเคชันนี้ยัง สามารถอธิบายถึงข้ันตอนการทําภูมิปัญญาผ่านส่ือมัลติมีเดียได้ ผลการพัฒนาแอพ
พลิเคชันพบว่า เมื่อส่องสมาร์ทโฟนบนหนังสือ เท่ียวไทย ทะลุมิติ สามารถแสดงภาพจําลองเสมือนจริง 3 มิติ 
แสดงข้อมูลเก่ียวกับประวัติความ  เป็นมาของสถานที่ท่องเท่ียว ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา ผ่าน
มัคคุเทศก์เสมือนจริง 3 มิติ และอธิบายข้ันตอนการทําภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านส่ือมัลติมีเดีย    
 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีเสมือนจริง แอพพลิเคชัน สถานท่ีสําคัญภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 
Abstract   

This research proposal has developed and studied about tourism in order to invent a 
new perspective on Android OS by developing a tourism application, studying the important 
attractions, and combining local knowledge from the 6 regions with virtualization technology 
through application Thailand's Six Regions Tourism. The research aims to promote tourism in 
Thailand, specially to support the local tourism of Thailand. This application is developed 
with Augmented Reality technology by rendering the main attractions of the six regions and 
local knowledge through virtual reality 3D smart phones on Android OS. When look through a 
mobile phone at the tourist attraction or local knowledge in a book, 3D model will be 
displayed. Moreover, the history of the attraction is also informed by a 3D tour guide in both 
Thai and English audio in order to preparing for AEC because there will be more foreign 
tourists who come to visit Thailand. This application can also inform steps how to do local 
knowledge through multimedia. The result shows that when looks through a mobile phone at 
the tourist attraction or local knowledge in a book, 3D model is displayed, the history is 
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informed in both Thai and English, and  steps of how to do local knowledge are also 
informed through multimedia. 
 
Keywords: application virtualization technology with local attractions. 
 
 
บทนํา 
  เมื่อกล่าวถึงคําว่า "ท่องเท่ียว" ในปัจจุบันประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย เช่น วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ไทย อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยแต่ละสถานที่
ล้วนแต่เป็นสถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยท่ีไปเท่ียวชมตามสถานท่ีสําคัญ
ต่างๆ จากข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา.2557) พบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก เพราะการท่องเที่ยวนั้นเป็นการผ่อนคลายความ
เคร่งเครียด พร้อมกับการได้รับความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในสถานท่ีต่างๆ ซึ่งปัจจุบันตามสถานที่
ท่องเท่ียวจะมีเจ้าหน้าท่ีสําหรับให้ข้อมูลท่ีจํากัด บางสถานท่ีก็ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีให้ข้อมูล ในส่วนของนักท่องเท่ียว
ไทยอาจจะไม่พบปัญหา หรือถ้ามีก็เพียงเล็กน้อย แต่การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวกับชาวต่างชาติเป็น
เรื่องยากสําหรับคนไทย คนไทยไม่สามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ เพราะความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชัน เท่ียวไทย 6 ภาคเพ่ือให้ข้อมูลท่ีสําคัญท้ัง 6 ภาค 
ของประเทศไทย  ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ เมื่อมีการติดตั้งแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และนําไป
ส่องบนหนังสือท่ีมีการทํารหัส Augmented Reality หรือ AR Code ก็จะปรากฏภาพโมเดล 3 มิติของสถานท่ี
ท่องเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์เสมือนจริง 3 มิติ ซึ่งทําหน้าท่ีให้ข้อมูลของสถานท่ีท่องเที่ยวเหล่านั้น พร้อมมีเสียง
บรรยายเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเท่ียว ท้ังนี้แอพพลิเคชันดังกล่าว สามารถใช้งานได้ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของคนสร้างสรรค์ผลงาน 
  1. เพ่ือพัฒนา Application สําหรับช่วยอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลความรู้สถานท่ีท่องเที่ยว
สําคัญ    ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แก่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  2. เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยแอพพลิเคชันสามารถใช้งานได้ 2 ภาษา ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง 

1. ภาพรวมของระบบ 
จากภาพท่ี 1 เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้งาน จะเข้าสู่ Welcome หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้ากรุณาเลือกภาษา 

ในหน้ากรุณาเลือกภาษาจะมีปุ่มให้เลือกใช้งาน 2 ปุ่ม คือ ปุ่ม ผู้ใช้เลือกใช้งานภาษาไทย ใช้สําหรับเข้าเล่น  เป็น
ภาษาไทย ปุ่ม ผู้ใช้เลือกใช้งานภาษาอังกฤษ ใช้สําหรับเข้าเล่น  เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเราเลือกภาษาเสร็จแล้ว 
จะแสดงผลหน้าจอของ Help คือหน้าจอการแนะนํา  ในหน้าจอของ Help เราสามารถเลือกปุ่ม ข้ามหรือ Skip 
เพ่ือกดข้ามไปยังการแสดงหน้าจอของ Menu ในหน้าจอแสดงผลของ Menu เราสามารถเลือกได้ 2 ปุ่ม คือ ใช้
สําหรับดูภาพโมเดล 3 มิติ, ปุ่ม Video ใช้สําหรับเลือกใช้งานการเล่นในโหมดของวีดีโอ 
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ภาพท่ี 1 อธิบายภาพรวมโครงสร้างการทํางานของ 
  

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
  1) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของ
ชาวบ้านในท้องถ่ินซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ท่ีส่ังสมมาแต่
บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการประยุกต์และเปล่ียนแปลงจนอาจ
เกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม สําหรับภูมิปัญญาท้องถ่ินในไทยท่ีข้ึนชื่อของ
แต่ละภาค (เสรี พงศ์พิศ. 2536) อาทิเช่น ภาคเหนือ ภูมิปัญญาท่ีเราเลือกคือ การทําร่มบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่ 
ภาคกลาง ภูมิปัญญาท่ีเราเลือกคือ การทําเครื่องจักรสาน จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ ภูมิปัญญาที่เราเลือกคือ 
การทําหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก ภูมิปัญญาท่ีเราเลือกคือ การทอเสื่อกก จ.จันทร์บุรี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิปัญญาท่ีเราเลือกคือ การทําผีตาโขน จ.เลย ภาคตะวันตก ภูมิปัญญาท่ีเราเลือกคือ การ
ทําโอ่งมังกร จ.ราชบุรี  

2) งานวิจัยหรือระบบงานท่ีเก่ียวข้อง วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (บทคัดย่อ:2554)ได้ทําวิจัยเรื่อง การ
เรียนรู้ด้วยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง  AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR LEARNING โดย
งานวิจัยนี้เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติ 
ใหม่ทางด้านส่ือการศึกษา ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้ส่ิงใหม่สร้างประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้เพ่ิมมากข้ึน สร้างผลิตผลท่ีมีความหมายกับ ตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์
เชื่อมโยงเข้าสู่ห้องเรียน นําเอาประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงท่ีผสมผสาน กับสถานการณ์เสมือนจริง ได้
เรียนรู้เรื่องท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง เป็นชุมชนท่ีเน้นการเรียนรู้จากบริบทของ
สังคมท่ีเป็นจริง เกิดการเรียนรู้จากกันและกันท่ีสังเกตได้ สร้างความรู้และประสบการณ์ได้โดยตรง เกิดการ
เรียนรู้ด้วยสังคมหรือการร่วมกันเรียนรู้   

3) นที พูลภักดี (บทคัดย่อ:2554) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ Ontology และ Android  
Application  สําหรับสืบค้นสารสนเทศของพระราชวังดุสิต ผู้พัฒนาได้มีแนวคิดท่ีจะจัดทําท่ีช่วยค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนะนําเส้นทางเดินรถประจําทางให้กับผู้ใช้ และบอกสถานท่ีใกล้เคียงท่ีน่าสนใจ พร้อม
ท้ังข้อมูลตัวอย่าง ในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี ช่วย
ค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด 

 
 
 

เริ่ม Application 

หน้า Welcome 

B 

กรุณาเลือกภาษา 

A AR Video 
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3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 เท่ียวไทย 6 ภาค พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality โดยมีการแสดงผลข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ AR และ Video 
1) โครงสร้างการทํางานในส่วนของ AR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 อธิบายโครงสร้างการทํางานในส่วนของ AR 

 
จากภาพท่ี 2 เมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานในส่วนของ AR ผู้ใช้จะพบกับหน้าจอของกล้องถ่ายรูป คือ

เมื่อนํากล้องถ่ายรูปไปส่องยังรูปภาพท่ีผู้จัดทําจัดทําข้ึนโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ก็จะปรากฏภาพ
โมเดลสถานท่ีสําคัญๆของแต่ละภาคในรูปแบบของสามมิติลอยข้ึนมาจากแผ่นกระดาษ และมีตัวละครสามมิติ
อธิบายให้ข้อมูลของสถานท่ีสําคัญๆในระบบเสียงท่ีได้เลือกไว้ในภาษานั้นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานของ
ปุ่มกด หมุนซ้าย เพ่ือสามารถดูภาพสามมิติทางด้านซ้าย ปุ่มกด หมุนขวา เพ่ือสามารถดูภาพสามมิติทางด้านขวา 
ปุ่มกด ซูมเข้า เพ่ือสามารถเห็นขนาดภาพให้ใหญ่ข้ึน และ ปุ่มกด ซูมออก เพ่ือสามารถเห็นขนาดภาพให้เล็กลง 
เมื่อผู้ใช้งานต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้ผู้ใช้กดปุ่ม back เพ่ือกลับหน้าหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 

AR 

A 

Back 

เลือกใช้งาน
Applicationรนท 

เลือกใช้งาน AR 

หมุนซ้าย หมุนขวา ซูมเข้า     ซูมออก 

A 
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2) โครงสร้างการทํางานในส่วนของ Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 อธิบายโครงสร้างการทํางานในส่วนของ Video 
 

   จากภาพท่ี 3 เมื่อผู้ใช้เลือกใช้งานในส่วนของ Video ผู้ใช้จะพบกับหน้าจอของกล้องถ่ายรูป 
คือเมื่อนํากล้องถ่ายรูปไปส่องยังหนังส่ือหน้าวีดีโอท่ีผู้จัดทําจัดทําข้ึน จากนั้นก็จะปรากฏวีดีโอเก่ียวกับวิธีการทํา
ภูมิปัญญาท้องถ่ินชาวบ้านของแต่ละภาค ตามท่ีท่านได้เลือก เมื่อผู้ใช้งานต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้ผู้ใช้กดปุ่ม 
back เพ่ือกลับหน้าหลัก 
 
ผลการทดลอง 
  เท่ียวไทย 6 ภาค เป็นการพัฒนาขึ้นเพ่ือเรียนรู้สถานท่ีสําคัญ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6 ภาค 
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีการทํางานดังต่อไปนี้   

1.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานกดเข้าไปเริ่มตน้การใช้งาน ดัง
ภาพท่ี 4  

 

Video 

B 

Back 

เลือกใช้งาน

Applicationรนท 

เลือกใช้งาน Video 

B 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอหน้ายนิดีตอนรับ(Welcome)    
   

2.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานกดเลือกภาษาในการ ใช้งาน ว่า
จะเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 5 

 

  
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอหน้าการเลือกภาษา(Language)  
3.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับแนะนาํวิธีการใช้ โดยมีตัวละครเสมือนจริง 3 

มิติบรรยายเป็นภาษาไทย ดังภาพท่ี 6 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

105 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

  
 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอตัวละครแนะนําวิธีใช้แบบภาษาไทย  
 

4.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับแนะนาํวิธีการใช้ โดยมีตัวละครเสมือนจริง 3 
มิติบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอตัวละครแนะนําวิธีใช้แบบภาษาอังกฤษ 

 
5.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะดูภาพเสมือนจริง 3 มิติ 

หรือ เทคโนโลยมีัลติมีเดีย (วีดีโอ) ดังภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการเลือกใช้งานระหว่าง 3 มิติ และ วีดีโอ 
 

6.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานใช้กล้องถ่ายรูปส่องเพ่ือดู
ภาพเสมือนจริง 3 มิต ิสถานท่ีสําคัญ ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอการส่องภาพเสมือนจริง 3 มิติ สถานท่ีสําคัญ 
 

7.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานใช้กล้องถ่ายรูปส่องเพ่ือดู
ภาพเสมือนจริง 3 มิต ิภูมิปญัญาท้องถ่ิน ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการส่องภาพเสมือนจรงิ 3 มิต ิภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
 

8.  เท่ียวไทย 6 ภาค หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานสําหรับให้ผู้ใช้งานใช้กดเข้าไปรับชมเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (วีดีโอ) บนเว็บไซต ์ดังภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการทํางานของวีดีโอบนเว็บไซต ์
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนา แอพพลิเคชันเท่ียวไทย 6 ภาค ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเรียนรู้สถานท่ี
สําคัญ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6 ภาค ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมีการทํางานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ของ AR ท่ีใช้ส่องสถานท่ีสําคัญ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่วนของ video เป็นส่วนท่ีอธิบายข้ันตอนการทําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดีย  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพียงแต่อาจต้องมีการปรับปรุง
ระบบให้ดีข้ึนเพ่ือรองรับการใช้งานจริงในอนาคต เช่น สามารถรองรับการใช้งานได้ท้ัง 2 ระบบปฏิบัติการคือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการ ios  
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สรปุผลการทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า แอพพลิเคชันเท่ียวไทย ทะลุมิติ 6 ภาค เป็นแอพพลิเคชันท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
เก่ียวกับสถานท่ีสําคัญ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6 ภาค ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยเป็นแอพพลิเคชันท่ี
เหมาะสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวท้ังคนไทยและชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
เนื่องจากแอพพลิเคชันนี้มีการพัฒนารองรับการใช้งานได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังมีตัวละคร 3 
มิติท่ีทําหน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีสําคัญ และภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ัง 6 ภาค 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําระบบไปใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือท่ี
ต้องการใช้ งานแอพพลิเคชัน ต้องมีสเปคอย่างน้อยดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 ข้ึนไป ท้ังนี้เพ่ือการใช้
งานท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และความสวยงามตามระบบท่ีผู้วิจัยได้วางไว้     
  2. ควรมีการพัฒนาระบบ Application ให้สามารถใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้หลากหลาย
ระบบปฏิบัติการ และ    พัฒนาให้มีขนาดไฟล์สําหรับการติดตั้งให้น้อยลง เพ่ือลองรับการใช้งานที่อาจเพ่ิมมาก
ข้ึนในอนาคต     
 
เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.(2557). สถานการณ์นักท่องเที่ยวไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558. วันท่ีทํา

การสืบค้น 29 มถุินายน 2558, สืบค้นจาก 
http://secretary.mots.go.th/strategy/ewt_dl_link.php?nid=1857&filename=inde 

เสรี พงศ์พิศ.(2536). ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน. วันท่ีทําการสืบค้น 29 มิถุนายน 2558, สืบค้น
จาก https://www.l3nr.org/posts/503134 

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์.(2554).การเรียนรู้ด้วยการสร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง  AUGMENTED REALITY 
TECHNOLOGY FOR LEARNING. วันท่ีทําการสืบค้น 29 มิถุนายน 2558, สืบค้นจาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/download/9351/8462 

นที พูลภักดี. (2554).การประยุกต์ใช้ Ontology และ Android  Application ภาคนิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วันท่ีทําการสืบค้น 29 
มิถุนายน 2558, สืบค้นจาก www.scisoc.or.th/sciweek/model/1421-02.pdf 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

109 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจรงิ กรณีศึกษาศนูย์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษาแห่งชาติ(ท้องฟ้าจําลอง) 

Solar System with three-dimensional virtual reality technology for National Science Centre for 
Education (Bangkok Planetarium) 

 

พัชราภรณ์ เจรญิศริิ พรกนก สดีาฟอง และ ดลใจ ฆารเรือง 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
แห่งชาติ (ท้องฟ้าจําลอง)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้เข้าชมท้องฟ้าจําลอง และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
ทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสถานท่ีแห่งนี้ได้ง่ายข้ึน ผู้วิจัยพัฒนาให้ใช้งานร่วมกับการฉายภาพท้องฟ้าจําลอง เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับระบบสุริยะก่อนเข้าชมท้องฟ้าจําลอง หรือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เข้าชมท่ีมี
เวลาจํากัดหรือต้องการความสะดวก โดยพัฒนาเป็นแอพพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ท่ีมีการติดตั้ง
แอพพลิเคชัน ไปส่องบนภาพหรือหนังสือระบบสุริยะท่ีมีการทํารหัส Augmented Reality หรือ AR Code ก็จะ
ปรากฏภาพโมเดล 3 มิติของระบบสุริยะเหล่านั้น พร้อมมีเสียงบรรยาย ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ ผู้วิจัยได้
พัฒนาทั้งในระบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการใช้งานของชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเข้าชมท้องฟ้า
จําลอง ผลการพัฒนาแอพพลิเคชันพบว่า เมื่อทําการส่องสมาร์ทโฟนบนหนังสือระบบสุริยะ แอพพลิเคชัน
สามารถแสดงภาพดาวและดาวประจําราศีจําลองเหมือนจริง 3 มิติ และให้ข้อมูลในรูปแบบเสียงท้ังในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอเก่ียวกับระบบสุริยะในรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย เพ่ือเป็นการดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันได้เป็นอย่างดี 
 
คําสําคัญ: ระบบสุริยะ , ศูนย์วิทยาศาสตร์ , แอพพลิเคชั่น 
 
Abstract 

The study of solar system with three-dimensional virtual reality technology for 
National Science Centre for Education (Bangkok Planetarium) is intended to provide 
information to visitors of the Planetarium, and to inform the tourists to reach this place easily. 
Researchers have developed the technology to be compatible with the projection 
planetarium in order to disseminate knowledge about the solar systlem to visit the 
planetarium or as an alternative way for the visitors who have limited time or want 
convenience. The application has been developed to be supported on smart phone which 
has the application installed. To use the application is to look through a mobile phone at the 
solar system images or books that have Augmented Reality or AR Code, and a 3D model of 
the solar system will be displayed, together with both Thai and English audio narration to 
support foreigners. The result shows that when look at the solar system images through a 
mobile phone, and a 3D model of the solar system and zodiac signs appear while providing 
information in audio form both in Thai and English. Moreover, there is also a presentation 
about the solar system in a form of multimedia, in order to attract attention from users as 
well. 
Keywords solar system, science centers, application functionality. 
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บทนํา 
 ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา(ท้องฟ้าจําลอง) มีห้องฉายดาวเป็นห้องวงกลมขนาดใหญ่ 
เพดานโดมเป็นแผ่นอลูมิเนียมพรุน ทาสีขาวเพ่ือรับแสง ท่ีฉายออกจากเครื่องฉายดาวปรากฎเป็นดวงดาวจําลอง 
คล้ายกับดวงดาวในท้องฟ้าจริง ตรงกลางห้องตั้งเครื่องฉายดาว นับเป็นประดิษฐ์กรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีระบบ
การทํางานซับซ้อน ประกอบด้วยระบบเคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า และระบบแสงที่ประณีตฉายภาพวัตถุท้องฟ้า แต่
เพราะทางท้องฟ้าจําลองได้เปิดฉายดาวเพียงส่ีรอบเท่านั้น จึงทําไห้ผู้ท่ีไม่มีเวลาจึงไม่สะดวกในการชมเท่าไหร่นัก 
และการฉายดาวก็เป็นเพียงแค่ภาพฉายธรรมดา และปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีของ  AR หรือ Augmented 
Reality เป็นเทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง เข้ากับโลกจริงเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์ 
Webcam, กล้องมือถือ ,Computer รวมกับการใช้ software ต่างๆ ซึ่งจะทําให้ภาพท่ีเห็นในจอภาพจะเป็น 
object (คน,สัตว์,ส่ิงของ,สัตว์ประหลาด,ยานอวกาศ) 3 มิติ ซึ่งมีมุมมอง ถึง 360 องศา จึงทําไห้การดูดาวมีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน จากเทคโนโลยีท่ีมีความน่าสนใจจึงทําให้ผู้วิจัยได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ระบบสุริยะและดาวจักรราศีสามมิติข้ึน โดยแอพพลิเคชันดังกล่าว สามารถส่องโมเดลจากหนังสือระบบสุริยะ
และจักรราศีสามมิติท่ีทางผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน เพ่ือตอบสนองผู้ท่ีต้องการดูดาวแต่ไม่มีเวลา ได้ดูระบบสุริยะท่ี
เสมือนจริงและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน(ภุชงค์.2550) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนา Application สําหรับช่วยอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับระบบสุริยะ 
2. ได้ทําความเข้าใจระบบสุริยะก่อนเข้าชมท้องฟ้าจําลอง หรือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ท่ีมีเวลาจํากัด 

และผู้ท่ีต้องการความสะดวก  
 
อุปกรณ์และวิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ภาพรวมโครงสร้างของระบบ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบภาพรวมโครงสร้างของระบบส่องดาวบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
 
จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายไดว่้า เมื่อผู้งานเปิดแอพพลิเคชันข้ึนมา และทําการเลือกภาษาการให้

ข้อมูล เลือกเมนกูารใช้งานเรียบร้อย ระบบจะทําการแสดงข้อมูลตามท่ีผู้ใช้เลือก 
 
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เริ่ม

ผ้ใช้เลือก

A 

Video AR 

B 
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1) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง ระบบส่องดาวสามมิติ เป็นแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นระบบที่ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์พกพา เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต เป็นต้นโดยระบบสามารถแสดงโมเดลสามมิติ และวีดีโอกําเนิดสุริยะพร้อม
เสียงบรรยาย เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับชมก่อนการเข้าชมท้องฟ้าจําลองในสถานที่จริง หรือเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ท่ีเข้าชมที่มีเวลาจํากัดหรือต้องการความสะดวก การทํางานของ แอพพลิเคชัน เป็น
การทํางานแบบออฟไลน์เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานในกรณีท่ีพ้ืนท่ีบริเวณนั้นไม่มีบริการอินเตอร์เน็ต  

2.) งานวิจัยและระบบงานท่ีเก่ียวข้อง วิมุติ วสะหลาย(บทคัดย่อ:2551) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ดาวเคราะห์น้อยชนโลก ตามการคํานวณของนักดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์น้อยชื่อ 2008 TC3 จะ
พุ่งชนโลก ท่ีโลกรอดมากจากปรากฏการณ์นั้นได้เพราะดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดความกว้างเพียง 
3 เมตร และก็ได้ระเบิดข้ึนในชั้นบรรยากาศเหนือน่านฟ้าประเทศซูดาน แรงระเบิดทําให้เนื้อดาวส่วน
ใหญ่ระเหยเป็นจุลไปในบรรยากาศ เหลือเศษชิ้นส่วนเป็นอุกกาบาตตกลงพ้ืนโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
แม้จะมีขนาดเล็ก แต่การระเบิดจากการพุ่งชนก็มีความแรงเทียบเท่าระเบิดทีเอ็นทีหนึ่งกิโลตัน ส่องแสง
สว่างพอกับพระจันทร์เต็มดวง 

3.) งานวิจัยและระบบงานท่ีเก่ียวข้อง กฤษณา โภคพันธ์ (บทคัดย่อ:2553) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งสําคัญมากของการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สําหรับประเทศไทย สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้กําหนดการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์สําคัญ
ประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนได้สร้างองค์แนวคิดหรือความรู้ด้วยตัวเอง 

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 
แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ใช้โปรแกรม Blender และโปรแกรม Unity ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และนําเทคโนโลยี 
Augmented Reality มาช่วยในการสร้างวัตถุเสมือนจริง  โดยแสดงผลข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนของ AR และ Video 

1. การทํางาน Video 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการทํางานของ Video 

Video 

A 

A 

เลือกการใช้งาน

งาน 

แสดง 

Exit 
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จากภาพท่ี 2 เป็นโครงสร้างการทํางานของวีดีโอกําเนิดระบบสุริยะ โดยการทํางานของ Application 
Augmented Reality (AR) ส่องจาก Maker ผ่านกล้องสมาร์ทโฟน จากนั้นจอจะลิงค์ไปท่ีเว็ปไซต์ท่ีผู้วิจัยได้
สร้างข้ึนใน 

 
1) การทํางานของโมเดล 3 มิติ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างการทํางานของ Augmented Reality (AR) 
                     

จากภาพท่ี 3 เป็นโครงสร้างการทํางานของ Augmented Reality (AR) คือเริ่มจากการใช้งานแอพ
พลิเคชัน โดยการใช้งานของแอพพลิเคชัน Augmented Reality (AR) จะต้องส่องmaker รูปผ่านกล้อง จากนั้น
จอจะแสดงผล maker ในรปูแบบโมเดล 3D 
 
ผลการทดลอง 

หลังจากได้มีการพัฒนาระบบเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดลองการใช้งานแอพพลิเคชัน ระบบ
สุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของแอพพลิเคชันร่วมกับหนังสือ
โดย เริ่มจากโหลดแอพพลิเคชันข้ึนมาในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยแสดงรายละเอียดการทํางานของแอ
พลิเคชันดังภาพต่อไปนี้ 

 

AR 

B 

B 

เลือกการใช้งาน 

รูป Maker 

แสดงโมเดล 3D 

เริ่มการทํางาน 

Exit 

เริ่ม เริ่ม เริ่ม เริ่ม 
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1. หน้าแรกของแอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นหน้าจอให้เลือกภาษา
การใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 4 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงงหน้าจอเลือกภาษาการใช้งาน 

 
 2. แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง หน้านี้เป็นหน้าจอการทํางานแสดง
วิธีการใช้งานของแอพพลิเคชันในรูปแบบภาษาไทย ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอบอกวิธีการใช้งานในรูปแบบภาษาไทย 

 
 
 

 3. แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง หน้านี้เปน็หน้าจอการทํางานแสดง
วิธีการใช้งานของแอพพลิเคชันในรูปแบบภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอบอกวิธีกาใช้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

 
 4. แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง หน้านี้เปน็หน้าจอการทํางานสําหรับให้
ผู้ใช้เลือกเมนูการใช้งานว่าจะดูโมเดล 3 มิติหรือ วีดีโอกําเนิดสุรยิะ ดังภาพท่ี 7 
 
 

 
ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอเลือกเมนูการใช้งาน 

 
 5. แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง หน้านี้เปน็การทํางานสําหรับให้
ผู้ใช้งานใช้กล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่องเพ่ือดูภาพเสมือนจริง 3 มิต ิดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอส่องโมเดลสามมิติของดาวเคราะห์ 
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 6. แอพพลิเคชัน ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง หน้านี้เปน็หน้าการทํางานสําหรับให้
ผู้ใช้งานใช้กล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่องดูวีดีโอ กําเนิดสุริยะ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอวีดีโอ 

 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนา ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาแห่งชาติ(ท้องฟ้าจําลอง) เป็นการพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชัน โดยมีการทํางานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนของ AR ใช้ในการส่องดาวในรูปแบบโมเดล 3 มิต ิได้แก่ ระบบสุริยะ  ดาวจักรราศี  และส่วนของ Video 
ท่ีให้ข้อมูลกําเนิดสุริยะในรูปแบบส่ือมัลติมีเดีย มีการนําเทคโนโลยี Augmented Reality  เทคโนโลยีด้าน
มัลติมีเดีย และระบบปฏิสัมพันธ์ มาพัฒนาร่วมกัน ทําให้แอพลิเคชันมีความน่าสนใจ รวมถึงมีการออกแบบ
หนังสือ ระบบสุริยะและจักรราศี  ควบคู่กับการใช้งานแอพพลิเคชัน ทําให้สามารถได้เรียนรู้ข้อมูลทางระบบ
สุริยะได้อย่างครบถ้วน 
สรปุผลการทดลอง 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง กรณีศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจําลอง) เป็นแอพพลิเคชัน ท่ีเหมาะสําหรับกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ใน
ระบบสุริยะ หรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีเวลาท่ีจะเข้าไปเรียนรู้ท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้า
จําลอง) โดยแอพพลิเคชันดังกล่าว สามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบสุริยะและจักรราศี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ควบคู่กับหนังสือท่ีเป็นแหล่งความรู้ให้ข้อมูล อีกท้ังยังมีส่วนของตัวละครสามมิติ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลใน
รูปแบบเสียงท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการใช้งานของชาวต่างชาติ หรือกลุ่มบุคคลท่ีสนใจเรียนรู้
ในแอพพลิเคชัน     

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาระบบสุริยะสามมิติกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ท่ีสามารถนําไปใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ 
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มรดกโลกของไทย และ 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก 
 

เนตรชนก สุน่ศร*ี สุทิศา ดาแก้ว และ ณัฏฐา ผิวมา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องมรดกโลกของไทย และ 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เป็นการพัฒนาแอพลิเคชั่นโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือน (Augmented Reality: AR) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชั่นสําหรับช่วยอํานวย
ความสะดวกในการให้ข้อมูลความรู้สถานท่ีท่องเที่ยว ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทย
และสถานท่ี 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแก่นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ 2) เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นใน
การนําเสนอข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย และ 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือน (AR) 
และส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ โดยทําการสร้างโมเดลสามมิติ สร้าง Marker หนังสือไกด์บุ๊ค และตัดต่อวิดีโอ
เก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ แล้วทําการสร้างแอพลิเคชันท่ีใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

ผลการศึกษาพบว่า แอพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติการ Android 
ตั้งแต่ 4.2 ข้ึนไป และให้ข้อมูลเบื้องต้นในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ของสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศไทย และ 7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ในรูปแบบ
เทคโนโลยีเสมือนโดยใช้งานร่วมกันกับหนังสือไกด์บุ๊ค และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ ทําให้ข้อมูลสถานท่ี
ดังกล่าวมีความน่าสนใจมากข้ึน 
 
คําสําคญั: มรดกโลกของไทย 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เทคโนโลยีเสมือน  

 
*เนตรชนก สุ่นศร ี
 

บทนํา 

มรดกโลก คือ สถานท่ีอันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ รวมไป
ถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีมนุษยชาติ หรือ
ธรรมชาติได้สร้างข้ึนมาซึ่งประเทศไทยมีสถานท่ีท่ีได้รับข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอยู่ 5 แห่ง แบ่งออกเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่งคือ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปา่ทุ่งใหญ่–
ห้วยขาแข้ง ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ มรดกท่ีมีคุณค่าท่ีได้รับจากอดีต ถือเป็นความผูกผันในการทะนุบํารุง
ดูแลรักษาเพ่ือมอบให้เป็นมรดกอันลํ้าค่าแก่ประชาชนท่ัวไปรวมท้ังชาวต่างชาติในปัจจุบัน และในอนาคต เมื่อ
ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่ง“มรดก-โลก” แล้วไม่ว่าจะมีท่ีตั้งอยู่ในสถานที่ประเทศใดก็ถือได้ว่าเป็นมรดกโลกนี่
คือนิยาม และความหมายของคําว่า “มรดก-โลก” ซึ่งสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทาง
ธรรมชาติได้ให้รายละเอียด และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน
นอกเหนือไปจากการส่งเสริมให้นานาประเทศมีหน้าท่ีร่วมกันในการคุ้มครองรักษาแหล่งมรดกโลกท้ังหมดไว้
เพราะถ้าหากไม่มีการให้ความร่วมมือนี้แล้ว คุณค่าอันโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกท้ังหลายไม่สามารถดํารงอยู่ได้ 
และอาจถูกทําลายสูญหายไปในท่ีสุด 

ศุษมา แสนปากดี (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ได้นําเสนอถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบการ
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วิเคราะห์วัตถุสัญลักษณ์โดยใช้ลักษณะ ต่างๆ ท่ีอยู่ในภาพกับบอร์ดประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา หลักการและแนวคิดของรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อมูลความรู้ รอบตัวเก่ียวกับประเทศสมาชิก รวมท้ังข่าวสารความเคล่ือนไหวที่เกิด 
ณ ปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงการนําเสนอกับส่ือมัลติมีเดีย  

นพดล บัวสนธ์ และสามศร อินนาค (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่องแอพพลิเคชั่นนําเท่ียวเกาะรัตนโกสินทร์
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยคณะผู้จัดทําได้พัฒนาระบบข้ึนมา 2 ประเภทคือ แอพพลิเคชั่น Talking Map 
และเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ ท้ังนี้ท้ังสองระบบคณะผู้จัดทําท้ังในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน โดยแอพพลิเคชั่น Talking 
Map พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality คือการจําลองภาพเสมือนจริงสามมิติไว้บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทําแอพลิเคชั่นสําหรับช่วยอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลความรู้สถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยและสถานท่ี7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแก่
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะระบบสามารถให้ข้อมูลได้ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในส่วนของข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานท่ีนั้นๆ โดยรูปแบบในการนําเสนอจะมี 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบเทคโนโลยีเสมือน(AR) โดยใช้งานร่วมกันกับหนังสือไกด์บุ๊ค และสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
วิดีโอ ทําให้ข้อมูลสถานท่ีดังกล่าว มีความน่าสนใจมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชั่นสําหรับช่วยอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลความรู้สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยและสถานท่ี7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแก่นักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทย และชาวต่างชาติ 

2. เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นในการนําเสนอข้อมูลมรดกโลกของประเทศไทย และ 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลก ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือน (AR) และส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบวิดีโอ 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ศึกษาข้อมูลของมรดกไทยและ 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
2. ออกแบบแอพลิเคชั่น 
3. ปั้นโมเดลสามมิติและออกแบบ Marker และฝากรูปใน Vuforia เพ่ือใช้เป็น Marker ในการส่อง

โมเดลสามมิติ 
4. สร้างแอพลิเคชั่นโดยการใช้โมเดลสามมิติ และMarker ให้สามารถทํางานร่วมกัน  
5. บันทึกเสียงและตัดต่อวิดีโอแล้วทําการสร้างแอพลิเคชั่นโดยใช้ได้ในโทรศัพท์ท่ีมีระบบปฏิบัติการ 

Andriod ตั้งแต่ 4.2 ข้ึนไป  
6. อธิบายวิธีการใชง้านของแอพลิเคชั่นให้กับผู้ใช้งาน 
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โครงสร้างการทํางานของระบบแอพลิเคชั่น 
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ปุ่มสําหรับใช้งานมี 2 ปุ่ม คือปุ่ม 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใช้สําหรับส่อง Maker เพ่ือดูโมเดลสามมิติของ 7 ส่ิง
มหัศจรรย์และอธิบายประวัติของสถานท่ีนั้นแบบย่อๆ ปุ่มมรดกโลกของไทย ใช้สําหรับส่อง Maker เพ่ือดูโมเดล
สามมิติ และสามารถเลือกดูวิดีโออธิบายประวัติของสถานที่นั้นๆ ได้ โดยปุ่มท้ังสองปุ่มก่อนการแสดงเน้ือหาจะ
เข้าสู่เมนูสําหรับเลือกภาษาเพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกใช้โดยมีระบบภาษาไทย และระบบภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่แสดง
จะแสดงตามระบบภาษาที่ผู้ใช้เลือก 
สรุปผลการทดลอง 

ระบบแอพพลิเคชั่นแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก และสถานท่ี 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกท่ีผู้วิจัยได้จัดทําข้ึนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยแอพลิเคชั่นสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น
ของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศไทย และ 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกได้ เช่น 
ประวัติของสถานท่ีนั้นๆ ท้ังในระบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และลักษณะของสถานท่ีในรูปแบบโมเดลสาม
มิติ ซึ่งทําให้แอพลิเคชันนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบจะมีประโยชน์อย่างมากในการ
ให้ข้อมูลกับชาวไทยและชาวต่างชาติ ท้ังในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําระบบแอพพลิเคชั่นไปใช้งานโทรศัพท์มือถือต้องมีสเปคอย่างน้อยคือ 
ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 ข้ึนไป Ram อย่างน้อย 1 GB CPU ท่ีใช้ในการประมวลผลความเร็วอย่างน้อย 
1.2 GB และมีพ้ืนท่ีสําหรับการติดตั้งอย่างน้อย 170 MB ข้ึนไป 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ท่ีจะนําไปพัฒนาต่อยอด ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการพัฒนา
ระบบแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานในโทรศัพท์มือถือได้หลากหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาให้มีขนาดไฟล์
สําหรับการติดตั้งให้น้อยลง และมีภาษาในการใช้งานภายในแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลายข้ึน 
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เว็บแอพพลเิคชั่นเพื่อการเรียนการสอนสําหรับผูส้อน 
Class Teaching Web Application for Teacher 

 
 ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย*, ธนสิทธิ์ เอ้ือวงศ์อารีย์ 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากข้ึน เช่น การใช้เป็นส่ือการ
เรียนการสอน การใช้เพ่ือเป็นเครื่องสืบค้นข้อมูล เป็นต้น การใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน เป็นวิธีท่ี
กําลังได้รับความนิยมเพราะมีความสะดวกในการใช้งาน เช่น การทําเว็บระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) เป็นต้น เว็บแอพพลิเคชั่นนับว่ามีข้อดีคือ สามารถใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม
ระบบงานปัจจุบันยังมีจุดอ่อนคือ ระบบงานซับซ้อนเกินไป ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้พัฒนา
จึงได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น “Imgstudent Web Application for Teacher (IWAT)” ข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้สอนใช้สร้างระบบสําหรับห้องเรียนข้ึน โดยในระบบประกอบไปด้วย การสร้างระบบตรวจเช็กการเข้าเรียน
ของนักศึกษา ระบบการให้คะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษา ระบบส่ือการเรียนการสอน ระบบการส่ง
งานออนไลน์ และระบบสร้างเว็บบล็อกเพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ระบบนี้ได้นําไปทดลอง
ใช้กับการเรียนการสอนท่ีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยทดลองกับห้องเรียนจํานวน 5 ห้อง ผลการทดสอบพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก ส่วนนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี ส่วนข้อเสนอแนะท่ีได้รับ เช่น ต้องการให้มีระบบการพูดคุยแบบ
ออนไลน ์เป็นต้น 
 
คําสําคัญ : IWAT; ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์; เว็บแอพพลิเคชั่น 
 
Abstract 
 
At the present time, information technology increases its role as teaching assisted system; for 
example; it has been used as teaching media, and  it has been used as a searching tool. Web 
application is increasingly popular for applying as a teaching assisted tool. This can be seen in 
a widely uses of   e-learning applications. The advantages of using web application as a 
teaching assisted tool are it is easy to use and it can be used anytime and anywhere. 
However, current systems are usually complex systems and they are usually difficult to apply 
as teaching assisted tool. Thus, we develop the "ImgStudent Web Application for Teacher or 
IWAT" as  a tool for teacher to apply in teaching classes. IWAT comprises of class attendance 
system, class grading system, teaching media system, online work submission system, and 
blog building system. IWAT was applied in 5 classes of Computer Science Program, Suan Dusit 
Rajabhat University. The results show that all teachers satistfied the system in the level of 
"very good" and students satisfied the system in the level of "good". The important 
recommendation is the system lacks of the online conversation between students and 
teachers. 
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Keywords : IWAT; e-learning; web application 
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บทนํา  

ทางกลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหา ในการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนและช่วยให้
การสอนของอาจารย์นั้นสะดวกยิ่งข้ึน ให้มีการเก็บคะแนนออนไลน์ การโพสข่าวสารหรืองานแบบออนไลน์ผ่าน
ทางผู้สอนเอง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการตกหล่น ในการรับข่าวสารของนักศึกษา และได้รวมถึงแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาเว็บไซต์ของทางหลักสูตร จึงได้เพ่ิมแอพพลิเคชั่นท่ีกล่าวมาข้างต้นลงไป วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาใน
หลักสูตรได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรและยังติดตามข่าวสารหรืองานท่ีได้รับมอบหมายใน
ห้องเรียนรายวิชา ผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย ซึ่งมีวรรณกรรมที่เก่ียวข้องคือ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทําวิจัยเก่ียวกับเว็บไซต์ของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
นักศึกษาสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรด้วยตัวเองได้ และยังจัดทําเป็นเว็บไซต์ท่ี
สามารถช่วยทางด้านการศึกษาได้อีกด้วย 
 
สมมุติฐาน 

เว็บแอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริง และมีความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนในเวลาใช้งาน และเพ่ือให้
มีฐานข้อมูลท่ีเหมาะสมในการใช้งานระบบสนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนได้ 
 
วัสด ุและ อุปกรณ์ 
 

- คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Netbeans 8.1 และ Database Xampp 3.1.2) 
เป็นอุปกรณ์หลักในการดําเนินงานวิจัย 
- โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน รุ่นต่างๆ (Iphone , Samsung) ในการเทสหน้าจอเว็บไซต์เพ่ือให้
แสดงผลแบบ Responsive Web Design 

     - พริ้นเตอร์ ใช้ในการปริ้นเอกสารงานวิจัย อื่นๆ 
 
วิธีดําเนินงานวจัิย 

- นําเว็บแอพพลิเคชั่น และ ฐานข้อมูลอัพข้ึนโฮสต์ติ้ง จากน้ันให้อาจารย์ 5 ท่านเป็นผู้ทดลองใช้ โดย
สร้างห้องเรียน หรือ จัดการระบบแอดมิน ท้ังองค์ประกอบต่างๆของเว็บแอพโดยรวม 
  

ผลการวจัิย 
จากการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ทดลองใช้งาน อาจารย์มีความพึงพอใจเก่ียวกับโปรแกรมในระดับ

ดีมาก และนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 
การอภิปรายผล  

ความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถตอบสนองการใช้งานแบบ
ห้องเรียน การจัดการรายช่ือและคะแนนได้อย่างดี และยังใช้งานง่ายและสะดวกต่ออาจารย์ในการสร้างห้องเรียน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาซึ่งอยู่ในระดับดี ซึ่งโปรแกรมนี้อาจไม่รองรับในการพูดคุยกับอาจารย์ส่วนตัวโดยตรง 
ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาในการติดต่อส่ือสารหรือซักถามข้อสงสัยได้ในทันที ข้อเสนอะแนะคือ ต้องการให้มีระบบ
การพูดคุยแบบออนไลน์ 
 
บทสรุป 

โดยรวมแล้วโปรแกรมสามารถลดปญัหาการจัดการข้อมูลในการเรียนการสอนได้ และยังสามารถจัดเก็บ
และคํานวณคะแนนของนักศึกษาได้เป็นไปตามความคาดหมาย โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการสอนของ
อาจารย์ให้ง่ายข้ึน ท้ังในด้านการสร้างห้องเรียน การส่ังงาน หรือการโพสไฟล์การสอนหรือไฟล์งานเพ่ือให้
กระจายไปยังนกัศึกษาทุกคนได้อย่างท่ัวถึง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
เ กษ ศิ ริ น ท ร์  หนู แ ส ง ( 2 5 54 ) .ความหมายของกา รบริ ห า ร จั ดกา ร ช้ั น เ รี ยน .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

https://www.l3nr.org/posts/505643/ (วันท่ีค้นข้อมูล: 11 กุมภาพันธ์ 2558). 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT, CMU. เข้าถึงได้จาก: http://www.cs.science.cmu.ac.th/ (วันท่ี

ค้นข้อมูล: 23 เมษายน 2558). 
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ระบบนําเท่ียววัดพระแก้ว 
Wat Phra Kaew Touring Guide System 

 

ชวาลศักด์ิ เพชรจันทร์ฉาย1*, ธีรนัย อสิพงษ์2*และ ภูมิเดช จันทรดี3 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
บทคัดย่อ 
 

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการท่องเที่ยว
คิดเป็น 9% ของจีดีพีซึ่งนับว่าสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการพยายามส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึนเพ่ือดึงดูด
รายได้เข้าประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีให้บริการทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเป็นข้อมูลพ่ืนฐานธรรมดา ไม่มี
ส่ิงน่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีบนระบบแอนดรอยด์ข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
นําชมวัดพระแก้ว ในแอพพลิเคชั่นนี้ประกอบไปด้วย การนําชมปฏิมากรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และ
จิตรกรรม ระบบนี้ได้นําไปให้นักท่องเที่ยวจํานวน 30 คนได้ทดลองใช้ ผลปรากฎว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมระดับปานกลาง และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงความเร็วในการแสดงผล และอยากให้มีการแสดงภาพ 
3 มิติประกอบจะทําให้น่าสนใจยิ่งข้ึน 
คําสําคัญ : แอปพลิเคชั่น; วัดพระแก้ว; ระบบนําเท่ียว 
 
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น; วัดพระแก้ว; ระบบนําเท่ียว 
 
*ธีรนัย อสิพงษ์ 
E-mail : bbmyfriendly_bpk@hotmail.com 
 
 
บทนํา 
 

ในปัจจุบันการท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวคิดเป็น 9% ของจีดีพีซึ่งนับว่าสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการพยายามส่งเสริมการท่องเท่ียวมากข้ึน
เพ่ือดึงดูดรายได้เข้าประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยท่ีได้รับความนิยม
มาก คือวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น
จํานวนมาก สังเกตได้จากวัดพระแก้วนั้นมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกมากข้ึน ซึ่งเวลานักท่องเที่ยวท่ีมา
เท่ียววัดพระแก้ว จะได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวจากทัวร์นําเท่ียว เอกสารประกอบท่ีภายในวัดมีให้ และตาม
เว็บไซต์ต่างๆท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับวัดพระแก้ว อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีให้บริการทางเว็ปไซต์ค่อนข้างเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานธรรมดา ไม่มีส่ิงน่าสนใจ เป็นข้อมูลวัดพระแก้วท่ีไม่ครบถ้วน  ประกอบกับปัจจุบันโทรศพท์เคล่ือนท่ีหรือ
สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งท่ีคนเราใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารโดยการโทร 
และโทรศัพท์ยังสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆได้ทุกท่ี 
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนท่ีมีผู้ใช้จํานวนมาก การพัฒนาแอพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการนี้ จะทําให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจํานวนมาก 

ดังนั้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบนําเท่ียววัดพระแก้ว เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวท่ีสนใจชมข้อมูลวัดพระแก้ว ซึ่งประกอบไปด้วย ชมปฏิมากรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และ
จิตรกรรมของวัดพระแก้ว ซึ่งเลือกชมได้ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว ท้ังนี้ระบบนําเท่ียววัดพระแก้วยัง
แก้ปัญหาของระบบงานเดิม ท่ีให้ข้อมูลของวัดพระแก้วท่ีไม่ครบถ้วน ท่ีจะเสนอเพียงบางส่วนภายในวัดพระแก้ว
เท่านั้น และบางระบบนําเสนอแค่รูปภาพแต่ไม่มีรายละเอียดประกอบภาพนั้นๆ ทําให้ไม่ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง
และเพียงพอ ดังนั้นระบบนําเท่ียววัดพระแก้ว จะสามารถให้ความรู้ ข่าวสารต่างๆและกิจกรรมภายในวัดพระ
แก้วอย่างครบถ้วน 
 
อุปกรณ์ และวิธกีาร  
 
1. การออกแบบระบบงานใหม ่
1.1 คุณลักษณะของระบบงานใหม่และการนําไปใช้ 

1.1.1 แอพพลิเคชั่นไกด์นําเท่ียวนี้ให้ความรู้ในเรื่องของเส้นทางและข้อมูลภายในวัดพระแก้ว เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ท่ีสนใจ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการดูข้อมูลและเส้นทางภายใน
วัดพระแก้วได้ โดยเปล่ียนจากการจ้างไกด์นําเท่ียวท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย มาเป็นใช้แอพพลิเคช่ันนําเท่ียววัดพระ
แก้วแบบฟรีๆ 

1.1.2 ระบบสามารถเพ่ิม ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของวัดพระแก้ว 
1.1.3 ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆเก่ียวกับวัดพระแก้วใด้ 
1.1.4 ผู้ใช้สามารถเลือกดูแผนท่ีการเดินทางไปยังวัดพระแก้วได้ 
1.1.5 ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลตามตําแหน่งปัจจุบันท่ีผู้ใช้อยู่ในขณะนั้น 
1.2.6 ผู้ใช้สามารถดูข่าวสารเก่ียวกับวัดพระแก้ว 

1.2 การออกแบบระบบ 
ในการอธิบายการออกแบบโครงสร้างระบบนําเสนอโดยใช้ Use Case Diagram, Class Diagram , 

Sequence Diagram, Activity Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary ในการอธิบายโครงสร้างของ
ระบบ ซึ่งมีระบบงานดังนี้ 

การออกแบบ Use Case Diagram แอพพลิเคชั่นไกด์นําเท่ียววัดพระศรีรัตนะศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
มี Use Case Diagram ดังตารางที่ 1.1 
แอพพลิเคชั่นไกด์นําเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มี Use Case Diagram ดังตารางท่ี 1.1 
ตารางที่ 1.1 การออกแบบ Use Case Diagram 

Actor Use Case 

User ดูแผนท่ีการเดินทางไปยังวัดพระแก้ว 
ดูข้อมูลต่างๆเก่ียวกับวัดพระแก้ว 
ดูข้อมูลตามตําแหน่งปัจจบุนั 
ดูข่าวสารเก่ียวกับวัดพระแก้ว 

Admin เพ่ิมปรบัปรุงข่าวสารข้อมูลของวัดพระแก้ว 
เข้าสู่ระบบ 
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ภาพท่ี 1.1 Use Case Diagram แอพพลิเคชั่นไกด์นําเท่ียววัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
คําอธิบายภาพ 1.1.  
Actor Name  : User 
คําอธิบาย  : User หมายถึง บุคคลท่ีเข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่น 
Actor Name  : Admin 
คําอธิบาย  : Admin หมายถึง บุคคลท่ีจัดการข้อมูลต่างๆในแอพพลิเคชั่น 
Use Case Name : ดูแผนท่ีการเดนิทางไปยังวัดพระแก้ว 
คําอธิบาย : แอพพลิเคชั่นแสดงเส้นทางการเดินทางจากตําแหน่งปัจจบุนัไปยงัตําแหน่งของวัดพระแก้ว 
Use Case Name : ดูข้อมูลต่างๆเก่ียวกับวัดพระแก้ว 
คําอธิบาย  : การดูข้อมูลท่ัวไปในแอพพลิเคชั่น เช่น การดูรปูภาพ ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
Use Case Name : ดูข้อมูลตามตําแหน่งปัจจบุัน 
คําอธิบาย : แอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลของวัดพระแก้วตามตําแหน่ง ณ จุดจุดนั้นท่ีเราอยู ่
Use Case Name : ดูข่าวสารเก่ียวกับวัดพระแก้ว 
คําอธิบาย  : แอพพลิเคชั่นแสดงข่าวสารต่างๆของวัดพระแก้ว ให้ผู้ใช้สามารถเลือกดู 
Use Case Name : เพ่ิม ปรับปรุงข่าวสารของวัดพระแก้ว 
คําอธิบาย  : แอดมินจะเป็นคนเพ่ิม ลบ แก้ไขข่าวสารของวัดพระแก้ว 
Use Case Name : เข้าสู่ระบบ 
คําอธิบาย : ต้องเข้าสู่ระบบ โดยกรอก username password ให้ถูกต้องในสถานะแอดมิน 

เพ่ือเข้าไปจัดการข้อมูลข่าวสารของวัดพระแก้ว 

ดูแผนท่ีการเดินทางไปยังวัดพระแก้ว

ดูข้อมูลต่างๆเก่ียวกับวัดพระแก้ว

ดูข้อมูลตามตําแหน่งปัจจบุนั

ดูข่าวสารเก่ียวกับวัดพระแก้ว

เพ่ิมปรบัปรุงข่าวสารข้อมูลของวัดพระแก้ว

เข้าสู่ระบบ

User 

Admin 

Use Case Diagram แอพพลิเคชั่นไกด์นําเท่ียววัดพระศรีรัตนะศาสดาราม  
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วิธีดําเนินการวจัิย 
 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
1.1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญ ผู้ทําวิจัยต้องการออกแบบฐานข้อมูลและจําลอง

ข้อมูลเก่ียวกับระบบนําเท่ียววัดพระแก้ว ซึ่งต้องทําการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ ว่ามีความ
ต้องการใดบ้าง มีเอกสารใดบ้างท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 

1.2. ศึกษาข้ันตอนการทํางาน ข้ันตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลซึ่งได้จากการสอบถามผู้ท่ีเก่ียวข้องและ
สังเกตลักษณะสารสนเทศที่ผู้ใช้ได้รับในปัจจุบันรวมท้ังอุปสรรคท่ีพบในปัจจุบัน มาเรียบเรียงลําดับ
การทํางานเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาในข้ันตอนตอ่ไป 

1.3. ศึกษาเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ ข้ันตอนนี้เป็นการศึกษากระบวนการ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
กาพัฒนาระบบซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ภาษาท่ีใช้พัฒนาส่วนนําเข้าข้อมูล
และติดต่อผู้ใช้คือ Java และระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ phpMyAdmin Database Manager 
Version 2.10.2 

1.4. ศึกษาวิธีการประเมินผลของระบบ โดยการศึกษาการสร้างแบบประเมิณประมาณค่า 5 ระดับ แล้วหา
ค่าเฉล่ีย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากความต้องการของผู้ใช้มาทําการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาข้ันตอนการทํางานของ
ระบบการออกแบบ ประกอบด้วย 

2.1 การออกแบบระบบงานเพื่อสามารถรองรับทรานเซคช่ันท่ีเกิดข้ึนท้ังการเพ่ิมข้อมูล การลบข้อมูล การ
แก้ไข/เปล่ียนแปลงข้อมูล มีข้อมูลใดเข้า ข้อมูลใดออกจากระบบ โดยใช้แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ 
(Sequence Diagram) และกระแสการไหลของการทํางาน (Activity Diagram) แสดงการไหลเวียนของข้อมูล
การออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลแบบ Relational Data Model 

2.2 การออกแบบหน้าจอส่วนประกอบของโครงสร้างหน้าจอหลัก ท่ีได้จาการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาดัง
ภาพท่ี 2 
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงการออกแบบหน้าจอเมนหูลัก 

 
2.3 การออกแบบเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้จัดทําการออกแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน ผู้จัดทําได้สร้างแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวีของไลเคิร์ท (Likert) ได้กําหนดค่าน้ําหนักดังนี้ 
   ดีมาก   5  คะแนน 
   ดี  4  คะแนน 
   พอใช้  3  คะแนน 
   ปรับปรุง  2  คะแนน 
   ไม่เหมาะสม 1  คะแนน 
รายละเอียดของเครื่องมือในการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ (แบบประเมิน) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี ้

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมตี่อการใช้งาน 

 
3. การพัฒนาระบบ 

ข้ันตอนนี้จะเป็นการสร้างส่วนท่ิติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันก็จะเป็นการติดต่อในแบบกราฟิกท่ีเรียกว่าแบบ 
GUI (Graphic User Interface) ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยความสะดวกสบาย 
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4. การทดสอบและปรับปรุงระบบงาน 
ได้แบ่งข้ันตอนการทดสอบออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

3.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนาโปรแกรมใช้วิธีการทดสอบระบบ Black box Testing โดยทําการทดสอบ
การทํางานของระบบท้ังหมด หาข้อบกพร่องของระบบ หลังจากนั้นทําการแก้ไขปรับปรุงระบบ ให้ดีข้ึน 

3.2 การทดสอบโดยกลุ่มตัวอย่าง หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบและมีข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้พัฒนาจะ
นํามาแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
5. การวิเคราะห์และการประเมินผล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statics) ในการวัดค่ากลางของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉล่ีย(Mean) ดังสมการท่ี 1 และวัดการกระจายของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation) ดังสมการท่ี 2 รวมท้ังการประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติ SPSS ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต(Arithmetic Mean)    (สมการท่ี 1) 

  แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย 

  แทนผลรวมท้ังหมดของข้อมูล 

  แทนจํานวนข้อมูลท้ังหมด 

ค่าส่วนเล่ียงเบนมาตรฐาน(Arithmetic Mean)  (สมการท่ี 2) 

  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย 

  แทนค่าของข้อมูล 

  แทนจํานวนข้อมูลท้ังหมด 
 
เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของของกลุ่มคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป ประสิทธิภาพของโปรแกรมได้กําหนดเกณฑ์โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ(Rating Scale) เชิง
คุณภาพ 5 ระดับ และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ทLikert ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงหลักเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน  

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51-5.00 ระบบทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัดมีาก 
ด ี 3.51-4.50 ระบบทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัด ี

ปานกลาง 2.51-3.50 ระบบทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง 
ปรับปรุง 1.51-2.50 ระบบทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัปรบัปรุง 

ไม่เหมาะสม 1.00-1.50 ระบบทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระดบัไม่เหมาะสม 
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ผลการทดลอง 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอเมนูหลักของแอพพลิเคชัน่ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอเมนูเก่ียวกับวัด 
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ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอเมนูข่าวสาร 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอเมนูเส้นทางจากตําแหน่งปัจจบุันไปวัดพระแก้ว 
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ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอ GUID 

 
บทสรุป 
 

ระบบนําเท่ียววัดพระแก้วพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีสนใจชมข้อมูลวัดพระ
แก้ว และใช้งานแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในวัดพระแก้วมากยิ่งข้ึน วัตถุประสงค์หลัก
ของระบบนี้ คือ ความสามารถในการดูข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ดูแผนท่ีการเดินทางไปยังวัดพระแก้วได้และดู
ข้อมูลตามตําแหน่งปัจจุบันท่ีผู้ใช้อยู่ในขณะนั้นได้   

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการทางด้านข่าวสารข้อมูล ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนท่ีมีผู้ใช้
จํานวนมาก การพัฒนาแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการนี้จะทําให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจํานวนมาก วัดพระแก้วเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีเป็นท่ีนิยมมากขึ้น สังเกตได้จากวัดพระแก้วนั้นมีการจัดเตรียมส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากข้ึน ระบบนําเท่ียววัดพระแก้วจัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ สามารถ
เลือกดูข้อมูลตามความสนใจของตนเอง ระบบนี้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลวัดพระแก้วบนเครืองแม่ข่าย และพัฒนา
แอพพลิเคชันเพ่ือติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือสําหรับนําเท่ียววัดพระแก้ว ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นการดึงข้อมูลจากเครื่อง
แม่ข่ายมาแสดงผลบนหน้าจอมือถือ 

จากการประเมินการใช้งานโปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับปานกลาง และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงความเร็วในการแสดงผล และอยากให้มีการแสดงภาพ 3 
มิติประกอบจะทําให้น่าสนใจยิ่งข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมาขาดความน่าสนใจและความเร็ว
ในการแสดงผลก็มีความล่าช้า ดังนั้นแอพลิเคชันนี้ควรจะพัฒนาให้มีความเร็วในการแสดงผลและมีความน่าสนใจ
มากกว่านี้ 
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดหยาบของต้นต้อยต่ิง  
และความคงตัวของสารสกัดในผลิตภัณฑ์ครีม 

(DPPH radical scavenging activity of Ruellia tuberosa crude extract and stability 
of crude extract in cream product) 

 
วันทนา มงคลวสิุทธิ*์a, นุชลี คนหลกัa, อริสรา มะตังa, ณีรนุช ควรเชิดชูb, และ วภิา ทัพเชียงใหม่c 

aสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

bภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
cหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสกัดหยาบจากส่วน ใบ ต้น และราก ของต้น

ต้อยติ่ง ด้วยเทคนิคการสกัด 2 วิธี คือการสกัดด้วยตัวทําละลาย (solvent extraction) โดยใช้ อะซีโตน และเอ
ทานอล และอีกวิธีเป็นการสกัดด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) โดยใช้ตัวทําละลายเฮกเซน  ไดคลอ
โรมีเทน จากนั้นเตรียมสารละลายของสกัดหยาบท่ีความเข้มข้น 1,000 ppm ไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ DPPH โดยเทียบฤทธ์ิของสารสกัดท่ีได้จากส่วน ใบ ลําต้น และราก ของต้นต้อยติ่งพบว่าสารสกัดจากส่วน
ต้นให้ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบการใช้ตัวทําละลายพบว่า การสกัดสารด้วยอะซีโตน 
ให้ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ดีท่ีสุด (ร้อยละ 88) สารสกัดเอทานอล มีฤทธ์ิรองลงมา (ร้อยละ 79) และสารสกัด
เฮกเซน ให้ฤทธ์ิต่ําสุด (ร้อยละ 12) เมื่อนําไปผสมในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวเพ่ือดูความคงตัวของสารสกัดเป็นเวลา 
4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดหยาบจากส่วนต้นจะสลายตัวช้าท่ีสุด 

 
คําสําคญั: ต้นต้อยติ่ง, ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ DPPH, ผลิตภณัฑ์ครีม 
 
Abstract  

 The study was carried out to evaluate using DPPH free radical scavenging activity of 
Ruellia tuberosa crude extract from leaves stems and roots by using two extraction 
techniques: solvent extraction using  acetone and ethanol, and liquid-liquid extraction using 
hexane dichloromethane. The concentration crude extracts were prepared at 1,000 ppm. The 
percentage of antioxidant activity determined by DPPH radical scavenging assay of acetone 
extract of stems showed the most activities (88%) than ethanol extract of stems (79%) and 
leaves or roots. The hexane extract of leaves, stems and roots exhibited lowest activities at 
12%. Then, formulate of skin cream were mixed the crude extract for determined the stability 
for four weeks. The crude extract of stem showed slowly decompose rate than another crude 
extracts.     

 
Keywords:  Ruellia  tuberosa, DPPH radical scavenging activity, cream product  
__________________________________________________________________________________________ 
*วันทนา มงคลวิสุทธิ ์
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บทนํา 

ปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจ และใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึนเพ่ือชะลอการแก่
ชรา หรือเพ่ิมความสดใสและความงามทางด้านผิวพรรณมากข้ึนจึงทําให้มีการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุท่ีทําให้เกิดผล
กกระทบต่อสุขภาพและความแก่ชราของมนุษย์ โดยพบว่าปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งท่ีทําให้เกิดผลเหล่านี้คือ อนุมูล
อิสระท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเอง และปัจจัยภายนอกท่ีร่างกายได้รับ
จากสภาพแวดล้อม เช่น ยารักษาโรค ควันพิษ รังสี เป็นต้น ซึ่งอนุมูลอิสระนี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ทํา
ให้เกิดริ้วรอย ผิวหนังเห่ียวย่น เกิดจุดด่างดํา ฝ้า กระ จึงทําให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแหล่งของสารท่ีมีฤทธ์ิใน
การกําจัดหรือต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น จากส่วนต่างๆ ของพืชท่ีเป็นอาหาร และกลุ่ม
พืชสมนุไพร เพ่ือแนะนําให้มีการนําไปบริโภค หรือนําไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางประเภท ครีม โลชัน และผงสมุนไพรใน
รูปแบบของสครับขัดผิว ท่ีนํามาใช้เพ่ือถนอมและบํารุงผิว ทําให้ผิวขาว ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่มีการนํามาใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องสําอาง เช่น ขมิ้น มะหาดแต่อย่างไรก็ตามยังมีพืชอีกหลายชนิดท่ีอาจถูกมองข้ามไปเนื่องจาก
เห็นว่าเป็นวัชพืช เช่น ต้นต้อยติ่ง  

จากการศึกษาของ  Fu-An Chen และคณะได้รายงานฤทธ์ิการต้านออกซิเดชัน ด้วยวิธี DPPH free 
radical scarvenging assay ของสารสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตต และน้ํา จาก
ส่วนต้นแห้งของต้นต้อยติ่ง พบว่ามีลําดับการออกฤทธ์ิจากมากไปน้อยดังนี้ สารสกัดหยาบช้ัน เอทิลอะซิเตต 
คลอโรฟอร์ม น้ํา และเฮกเซน ตามลําดับ จากรายงานการศึกษาประเมินฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของต้น 
Ruellia tuberosa ในประเทศไตหวัน ด้วยวิธี DPPH free radical-scavenging โดยนําต้นแห้งมาสกัดด้วยตัว
ทําละลาย เฮกเซน  คลอโรฟอร์ม   เอทิลอะซีเตต   เมทานอล และน้ํา พบว่าสารสกัดท่ีได้จากตัวทําละลายแต่
ละชนิดให้ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน ดังนี้ สารสกัดด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซีเตต มีฤทธ์ิมากท่ีสุด
รองลงมาคือ สารสกัดคลอโรฟอร์ม  สารสกัดเมทานอล  สารสกัดน้ํา และสารสกัดเฮกเซน ตามลําดับ (Chen, F. 
A. et al., 2006)  นอกจากนี้มีรายงานผลการศึกษาการแยกองค์ประกอบทางเคมี จากนําส่วนเหนือดินของต้น 
R. tuberosa น้ําหนักแห้ง 12.5 กก. สกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล ท่ีอุณหภูมิ 50 °C (จํานวน 120 ลิตร x 3) 
เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และนําไปสกัดแบบแยกส่วน ของเหลว-ของเหลว ด้วยตัวทําละลายเอทิลอะซีเตต และนํา
สารท่ีสกัดได้ด้วยเอธิลอะซีเตต มาทําการแยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ ได้สารประกอบฟลาโว
นอยด์ 5 ชนิด คือ cirsimaritin (1), cirsimarin (2),  cirsiliol 4-glucoside (3) sorbifolin (4) และ 
pedalitin (5) รวมท้ัง betulin, vanillic acid และ indole-3-carboxaldehyde และพบว่าสาร 1 และ 3 มี
ฤทธ์ิในการต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง (KB cell line) มีค่า IC50 เท่ากับ 30.05 และ 17.91 μg/mL ตามลําดับ 
ในขณะที่สาร 2 มีฤทธ์ิในการต้านเซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cell line) มีค่า IC50 เท่ากับ 38.83 μg/mL (Lin, C. 
F. et al., 2006) 

มีรายงานการศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ DPPH จากสารสกัดจากส่วนต้น และ ใบ ของต้น
ต้อยติ่ง จากประเทศมาเลเซีย โดยใช้ตัวทําละลาย เมทานอล และเอทิลอะซีเตต ได้สารสกัด 4 ส่วน คือสารสกัด
เมทานอล จาส่วนใบ และต้น สารสกัดเอทิลอะซีเตตจากส่วน ใบ และต้น และเมื่อนําไปสารสกัดท้ัง 4 ส่วนไป
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุด คือสารสกัดหยาบเอทิลอะซีเตตจากส่วนใบ มีค่า IC50 เท่ากับ 720 
g/ml อันดับท่ี 2 คือ สารสกัดหยาบเมทานอล จากส่วนใบ มีค่า IC50 เท่ากับ 800 g/ml  อันดับ 3 คือ สาร
สกัดหยาบเมทานอล จากส่วนต้น  มีค่า IC50 เท่ากับ 1,050 g/ml และอันดับสุดท้ายคือ สารสกัดหยาบ
เอทิลอะซีเตต จากส่วนต้น มีค่า IC50 เท่ากับ 1,640 g/ml (Cheong, B. E., et al., 2013) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาวิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย 2 วิธี คือการสกัดด้วยตัวทําละลาย 
(solvent extraction) โดยใช้ อะซีโตน และเอทานอล และการสกัดด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) 
โดยใช้ตัวทําละลายเฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน จากส่วนต่างๆ ของต้นต้อยติ่ง และนําสารสกัดท่ีได้ไปทดสอบฤทธิ์
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การกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH สารสกัดหยาบท่ีมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด ไปทําการแยกเป็นส่วนย่อย
ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี จากนั้นนําส่วนย่อยไปทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
นําไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เช่น   ครีมทาผิว ซึ่งจะทําให้ทราบฤทธ์ิการกําจัดหรือต้านอนุมูล
อิสระของพืชสมุนไพรไทยเพ่ิมข้ึนอีกชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวต่อไปได้ซึ่ง
จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของต้นต้อยติ่งท่ีเป็นวัชพืชได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารจากส่วนต้น  ใบ และราก ของต้นต้อยติ่ง จากผล
การทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ท่ีดีท่ีสุด 

2. ศึกษาความคงตัวเมื่อเวลาผ่านไปของสารสกัดส่วนย่อยท่ีมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อถูก
นําไปผสมในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว 

 
วิธีการทดลอง 

1. การเตรียมสารสกดัหยาบ 
 1.1 เก็บตัวอย่างต้นตอ้ยติ่ง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ล้างทําความสะอาด 

และแบ่งออกเปน็ส่วนต่างๆ คือ ใบ ลําต้น และราก บดให้มีขนาดเล็ก แล้วนําไปสกัดต่อด้วยตัวทําละลายท่ี
กําหนดไว้ 

 1.2 การเตรียมสารสกัดโดยใช้เทคนิคการสกัด 2 วิธี  
วิธีท่ี 1 การสกัดด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) โดยนําตัวอย่างพืชคือ ส่วนใบ ลํา

ต้น และราก มาทําการสกัดเอทานอล และระเหยตัวทําละลายออกเพ่ือให้ได้สารสกัดเข้มข้น จากนั้นนําสารที่
ได้มาละลายด้วย    เอทานอล และน้ํา จากนั้นนําสารสกัดของพืชแต่ละส่วนมาสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน 
และไดคลอโรมีเทน ตามลําดับ และระเหยตัวทําละลายออกให้หมด จะได้สารสกัดหยาบ 9 ส่วน คือสารสกัด
หยาบของส่วนใบ ลําต้น และราก ท่ีสกัดด้วย เฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน  เอทานอล 

วิธีท่ี 2 คือ การสกัดด้วยตัวทําละลาย (solvent extraction) โดยนําตัวอย่างพืชคือ ส่วนใบ 
ลําต้น และราก มาแช่ด้วยตัวทําละลายอะซีโตน และเอทานอล และระเหยตัวทําละลายออกให้หมด จะได้สาร
สกัดหยาบ 6 ส่วน จากส่วน ใบ ลําต้น และราก ท่ีสกัดด้วยอะซีโตน และเอทานอล 

2 การทดสอบฤทธิ์การต้านอนมุูลอิสระ DPPH ของสารสกัดท่ีได้ 
 2.1 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สารสกัดหยาบท่ีสกัดได้จากวิธีท่ี 1 (เอทานอล, อะซีโตน) 

จากส่วนใบ ต้น และราก ของต้นต้อยติ่ง โดยเตรียมสารสกัดท่ีความเข้มข้น 1,000 ppm นําไปทําปฏิกิริยากับ
สารละลาย DPPH และตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 30 นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible 
spectroscopy เปรียบเทียบกับ สารละลาย DPPH เริ่มต้น 

 2.2 ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH สารสกัดหยาบท่ีสกัดได้จากวิธีท่ี 2 (เฮกเซน, ไดคลอโร
มีเทน และ  เอทานอล) จากส่วนใบ ต้น และรากของต้นต้อยติ่ง 

 2.3 นําสารสกัดท่ีแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีท่ีสุด มาทําการแยกเป็นส่วนย่อย ด้วยเทคนิค
คอลัมน์โครมาโทกราฟี และนําสารส่วนย่อยท่ีได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นําสารท่ีมีฤทธ์ิไปผสมในครีมทา
ผิวเพ่ือดูการสลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว  

3 เตรียมผลิตภณัฑ์ครีมทาผวิผสมสารสกัด และทดสอบฤทธิค์วามคงตัวของสารสกดัในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH  

 3.1 เตรียมครีมทาผิวเพ่ือนํามาผสมสารสกัดท่ีตอ้งการทดสอบ 
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 3.2 นําสารสกัดส่วนย่อยท่ีแสดงฤทธ์ิต้านอนมุูลอิสระดีท่ีสุด มาผสมในครมีทาผิว และทดสอบความ
คงตัวของสารเมือ่เปน็ส่วนผสมในครีมทาผิวท่ีอณุหภูมิห้อง โดยตรวจสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ท่ีเวลา
เริ่มต้น และที่ผ่านไป 4 สัปดาห ์

 
ผลการทดลอง 

1. การเตรียมสารสกดัหยาบ 
 ผลของร้อยละสารสกัด (% yield) ท่ีได้จากส่วน ใบ ต้น และราก ของต้นต้อยติ่ง ท่ีใช้วิธีการสกัด 2 

วิธี คือการสกัดด้วยตัวทําละลาย (solvent extraction) โดยใช้ อะซีโตน และเอทานอล และอีกวิธีคือ การสกัด
ด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) โดยนําสารสกัดเอทานอล มาสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน และได
คลอโรมีเทน ตามลําดับ พบว่าตัวทําละลายเอทานอลสามารถสกัดสารออกมาได้มากที่สุด ผลแสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1. ร้อยละของสารสกัดท่ีได้ (%yield) จากการสกัดด้วยวิธีสกัดด้วยวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 

ชนิดตัวอย่าง  
ร้อยละของสารสกัดหยาบ 

สารสกัดด้วยวิธทีี่ 1  สารสกัดด้วยวิธทีี่ 2  
เฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน เอทานอล อะซีโตน  เอทานอล 

ใบ  0.49  0.05 5.10 1.55  2.48 
ลําต้น  0.37  0.08 2.14 2.09  3.57 
ราก  0.10  0.10 3.88 2.22  7.88 

หมายเหตุ วิธีที่ 1 การสกัดด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction), วิธีที่ 2 การสกัดด้วยตัวทําละลาย (solvent extraction) 

 
2 การทดสอบฤทธิ์การต้านอนมุูลอิสระ DPPH ของสารสกัดท่ีได้ 

 ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 ท่ี
ความเข้มข้น 1,000 ppm พบว่าการสกัดด้วยวิธีท่ี 1 คือใช้ตัวทําละลายอะซีโตน และเอทานอลสกัดโดยตรง 
สารสกัดท่ีได้จากการใช้อะซีโตนเป็นตัวทําละลาย จะได้สารท่ีแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุดในทุกส่วนของพืช 
คือ ใบ ลําต้น และราก และตัวทําละลายท่ีใช้สกัดสารได้ดีรองลงมาคือ เอทานอล ผลท่ีได้แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2. ร้อยละของฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบท้ัง 2 วิธี จากส่วน ใบ ลําต้น และ ราก  

ชนิดตัวอย่าง  
ร้อยละของฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกดั  
สารสกัดด้วยวิธทีี่ 1 สารสกัดด้วยวิธทีี่ 2 

เฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน เอทานอล อะซีโตน  เอทานอล 
ใบ  13.59  32.08  3.57  76.25  79.24 

ลําต้น  12.35  67.48  25.26  88.25  79.52 
ราก  29.24  70.04 ไม่แสดงฤทธ์ิ 77.73  54.80 

หมายเหตุ วิธีที่ 1 การสกัดด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction), วิธีที่ 2 การสกัดด้วยตัวทําละลาย (solvent extraction) 
 
จากผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่าสารสกัดจากลําต้นโดยใช้อะซีโตน เป็นตัว

ทําละลาย แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด จึงนําสารสกัดนี้มาทําการแยกเป็นส่วนย่อย ด้วยเทคนิคคอลัมน์
โครมาโทกราฟี และนําสารสกัดส่วนย่อยท่ีได้ ไปทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ โดยเตรียมสารสกัดท่ีความ
เข้มข้น 1,000 ppm 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

138 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

ตารางท่ี 3. ร้อยละของฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนย่อย ชั้นอะซีโตน จากส่วนลําต้น  
 ส่วนย่อยที ่ น้ําหนัก (มิลลกิรัม) ร้อยละการต้านอนุมูล DPPH  

1  49.40 60.74  
2  7.50 83.90  
3  244.8 74.04  
4  76.10 63.34  
5  120.4 67.80  
6  75.00 65.44  
7*  48.50 85.31  
8  2.80 87.42  
8  3.50 75.88  
9  29.20 84.58  

หมายเหตุ *สารสกัดส่วนย่อยท่ีมีฤทธิ์ดีที่สุดและมีปริมาณมากพอที่จะทดสอบ  
 
3 เตรียมผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวผสมสารสกัด และทดสอบฤทธิ์ความคงตัวของสารสกัดในการต้าน

อนุมูลอิสระ DPPH 
จากวิธีการสกัดวิธีท่ี 1 พบว่าสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากส่วนลําต้น และราก และการสกัดวิธีท่ี 2 

พบว่าสารสกัดส่วนย่อยท่ี 7 ของสารสกัดหยาบอะซีโตนจากส่วนลําต้น  ให้ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด จึงนํา
สารสกัดดังกล่าวมาทดสอบการสลายตัวเมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์ครีม โดยมีระยะเวลาทดสอบนาน 4 สัปดาห์ โดยวัด
ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระในสัปดาห์ท่ี 1 และ 4 ผลการสลายตัวหรือฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระท่ีลดลงแสดงใน
ตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4. ร้อยละของฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของครีมทาผิวผสมสารสกัด จากลําต้น และราก ของต้นต้อยติ่ง  

ครีมผสมสารสกดั  
%Activity ร้อยละการ

สลายตัวของสาร
สกัด สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่4 

สารสกัดหยาบตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน จากส่วนลํา
ต้น 

50.91 46.49 4.42 

สารสกัดหยาบตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน จากส่วนราก 58.98 38.23 20.75 
สารสกัดส่วนย่อยท่ี 7 ตัวทําละลายอะซีโตน จากส่วนลํา
ต้น 

50.32 47.50 2.82 

 
สรปุผลการทดลอง 

การสกัดต้นต้อยติ่งในส่วนใบ ต้น และ ราก โดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี คือ เทคนิคการสกัดด้วยการสกัดด้วย
ของเหลว (liquid-liquid extraction) โดยใช้ตัวทําละลายเฮกเซน  ไดคลอโรมีเทน และอีกวิธีเป็นการสกัดด้วย
ตัวทําละลาย (solvent extraction) โดยใช้ อะซีโตน และเอทานอล พบว่าร้อยละของสารสกัดท่ีได้อยู่ในช่วง 
0.10 – 7.88  

เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบท้ัง 2 วิธี พบว่าการสกัดวิธีท่ี 2 จะได้
สารสกัดท่ีมีฤทธ์ิดีกว่าวิธีท่ี 1 โดยสารสกัดชั้นอะซีโตน จากส่วนต้นจะมีฤทธ์ิสูงท่ีสุด (88.25%) และเมื่อนํามาทํา
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การแยกเป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี ได้ท้ังหมด 9 ส่วน และสารสกัดส่วนย่อยท่ี 7 มีฤทธ์ิการ
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH มากที่สุด (85.31%) และเมื่อนํามาทดสอบความคงตัวของสารสกัดท่ีผสมอยู่ในครีมทา
ผิว พบว่าสารสกัดจากลําต้นจะมีความคงตัวมากกว่าส่วนราก  
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ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพของ 
สารยบัย้ังอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในกลุ่มชาโคและอนพุันธ์ของชาโคโดยวิธี QSAR 

(QSAR of Chalcones and their derivatives as Acylcholinesterase inhibitors) 
 

อรกานต์ มัชชิโมa, จารวีร์ เพชรแก้วa, สมศกัด์ิ เพียรวณิชb และ วภิา ทัพเชียงใหม่* a 
aหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

bหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
บทคัดย่อ 

สารชาโค (Chalcone) และอนุพันธ์ชาโคมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส 
(Acetylcholine esterase; AChE) และบิวทิลริลโคลีนเอสเทอเรส (Butyrylcholine esterase; BChE) ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease; AD) งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างของสารในกลุ่มนี้ จํานวน 37 โครงสร้างท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากปลาไหล
ไฟฟ้า โดยวิธี QSAR เพ่ือหาสมการทํานายค่า IC50 และพบว่าสมการของสารกลุ่มชาโคและอนุพันธ์ข้ึนอยู่กับตัว
แปร Total Molecular mass และ Dipole y ให้ค่า r2 = 0.8029 และ q2 = 0.5378 ดังนี้ Activity = - 
0.005180286 * [Total molecular mass] - 0.144891247 * [Dipole y] + 6.845114240 ซึ่งสมการท่ีได้นี้
สามารถใช้ทํานายฤทธ์ิของกลุ่มทดสอบได้ใกล้เคียงกับค่าท่ีได้จากการทดลอง โดยสมการจะมีฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนตาม
จํานวนน้ําหนักโมเลกุลและความมีข้ัวของสาร 

 
คําสําคญั: โรคอลัไซเมอร,์ อะซิตลิโคลีนเอสเทอเรส, อนุพันธ์ชาโค, QSAR 
 

Abstract  
 Chalcone and their derivatives as Acetycholinesterase (AChE) and 
Butyrylcholinesterase (BChE) inhibitor this is a determinant of Alzheimer’s disease (AD). This 
study finds the relationship of 37 Chalcone derivatives structures and their activity to Acetyl 
cholinesterase by QSAR in order to find an equation to predict IC50 It is found that the 
equation is dependent upon Total Molecular mass and Dipole y and has ค่า r2 = 0.8029 and 
q2 = 0.5378.Activity = - 0.005180286 * [Total molecular mass] - 0.144891247 * [Dipole y] + 
6.845114240. The obtained equation can predict the activity of test set nearby to the activity 
from the experiment. The compounds will have higher activity if the property of Molecular 
mass and polar of substance of the compounds is high. 
 
Keywords: Alzheimer’s disease, Acetylcholine esterase, Chalcones derivatives, QSAR 
___________________________________________________________________________________ 
* วิภา ทัพเชียงใหม ่
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บทนํา 

โรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งของโรคท่ีพบบ่อยในกลุ่มโรคผิดปกติของสมอง "dementia" ซึ่งมีการถดถอย
หน้าท่ีของสมองจําเหตกุารณ์และช่วงเวลาได้ไม่แน่นอน อาจเป็นผลมาจากเส้นเลือดในสมองแข็งและแคบลงใน
คนสูงอายุหรืออาจไม่ทราบสาเหตุ โดยสาเหตุผู้ป่วยประมาณ 7% มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม เคยประสบ
อุบัติเหตุท่ีสมองหรือสมองได้รับบาดเจ็บ เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นโรคไขมันในเลือดสูง (อารี  ตัณฑ์
เจริญรัตน, 2553) 

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาด การรักษาด้วยยาอาจช่วยรักษาอาการท่ีเป็นได้
มากน้อยแตกต่างกันไป ปัจจุบันมียาอยู่ 4 ชนิดท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา ในการนํามาใช้กับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ คือ Donepezil, Rivastigmine, Galantamine และ 
Memantine 

Hao-ran Liu, Xian-jun Liu, Hao-qun Fan, Jing-jing Tang, Xiao-hui Gao และ Wu-Kun Lin ได้
ออกแบบและสังเคราะห์อนุพันธ์ของ chalcone ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิลติลโคลีนเอสเทอเรสจากปลาไหล
ไฟฟ้า (AChE) จํานวน 20 สาร (4a-8d) จากสารสังเคราะห์ท่ีออกแบบนั้นมีค่า Log P อยู่ท่ี 1.49-2.19 
โครงสร้างท่ีมีฤทธ์ิการยับยั้งดีคือ 4a    (IC50: 4.68 μmol/L) เมื่อเทียบกับยา Rivastigmine (IC50: 10.54 
μmol/L) 

Bukhari, S. N. A., Jantan, I., Masand, V. H., Mahajan, D. T., Sher, M., Hassan, M. N. และ 
Amjad, M.W. ได้ทําการศึกษาสังเคราะห์สารประกอบ α-β-unsaturated carbonyl based ในการยับยั้ง
เอนไซม์อะซิลติลโคลีนเอสเทอเรสและบิวเทอริลโคลีนเอสเทอเรสจํานวน 30 สาร วิธีท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
molecular modelling พบว่ามีสารประกอบท่ี 4 (IC50: 0.042 μM) และ 14 (IC50: 0.057 μM) ท่ีมีการยับยั้ง
ได้ดีเมื่อเทียบกับยา donepezil            (IC50: 0.062 μM) และ QSAR พบว่าให้ค่า r2 = 0.8558 และ q2 = 
0.7924 

Maja D.V., Cvijetic, I. N., Juranic, I. O. และ Drakulic, B. J. ได้ทํางานวิจัยโดยการใช้เทคนิค 
QSAR   ในการศึกษาสาร  tetrahydroaminoacridines, N-benzylpiperidines, piperazines และ 
carbamate ท้ังหมดจํานวน 110 โครงสร้าง ในการเข้าจับกับเอนไซม์ Acetylcholinesterase ทําการศึกษา
การเข้ายึดจับกับเอนไซม์ Acetylcholinesterase โดยใช้โครงสร้างผลึกของ AChE (PDB code 2CKM) โดยใช้
โปรแกรม AutoDock Vina 1.0 การทํานายโมเลกุล แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มท่ีใช้ทดลองเคร่ืองมือ และอีกกลุ่ม
เป็นกลุ่มทดลองค่าความถูกต้องของผลการทดลองพิจารณาจากค่า r2 ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ ไนโตรเจนของ
วงพิริดินของ tacrin ทําให้สารมีฤทธ์ิท่ีดีเพราะทําให้เกิดพันธะไฮโดรเจนกับตัวเอนไซม์ได้ดีเป็นท้ังตัวให้และ
ตัวรับอิเล็กตรอนกับหมู่อะมิโนของเอนไซม์ Acetylcholinesterase ส่วนผลของ 3D QSAR พบว่า มีค่า r2 > 
0.9 และ q2 > 0.7 (Maja D.V., Cvijetic, I. N., Juranic, I. O. and Drakulic, B. J., 2012, pp. 194–210)      

การออกแบบเพ่ือให้ยาท่ีมาฤทธ์ิยับยั้งสูงในแต่ละคร้ังไม่สามารถทราบได้เลยว่าสารที่ออกแบบมานั้นมี
ฤทธ์ิยับยั้งสูงหรอืต่ํา โดยการทดลองที่ละโครงสร้างทุกโครงสร้างทําให้ส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายสูง 
(Kritayakornupong, Plankensteiner & Rode, 2004) 

คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหาสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถทํานายค่าฤทธ์ิทางชีวภาพของ
โครงสร้างยาป้องกันโรคอัลไซเมอร์ผ่านการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในกลุ่มชาโคและอนุพันธ์ของ
ชาโคซึ่งเป็นสารกลุ่มท่ียังไม่ค่อยมีผู้ใดทําการศึกษามากนัก โดยใช้เทคนิค Quantitative structure-activity 
relationship (QSAR) 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างและทํานายฤทธ์ิทางชีวภาพของสารยับยั้งอะซิ

ติลโคลีน-เอสเตอเรสในกลุ่มชาโคและอนุพันธ์ของชาโคโดยวิธี QSAR 
 
วิธีการทดลอง 
1. การสร้างโครงสร้างสารด้วยโปรแกรม Material studio 6.0 (ลิขสิทธ์ิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)              
การทดลองนี้มีโครงสร้างท้ังหมด 37 โครงสร้าง ดังนี ้

สารหมายเลข 1-5, 9, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34 และ 36 สังเคราะห์โดย Bukhari, S. 
N. A., Jantan, I., Masand, V. H., Mahajan, D. T., Sher, M., Hassan, M. N., Amjad, M.W. (2014) 

 

       

 

R          R1   

1 16 20 32 34   4-Diethoxymethy-benzene   34 36  CH2   

2-4 19 29 36  Phenyl-2-nitro-4-dimethylamine   4 20 O    

5 9    Phenyl-4-pyrrolidine   3 9 32  NH    

1 2 5  NCH3   

16 NCH2-benzene   

 
 

29  R: Phenyl-2-nitro-4-dimethylamine  23 R: 4-Diethoxymethy-benzene 

  

25 R: Phenyl-4-pyrrolidine 

26   R: 4-Diethoxymethy-benzene 

28 R: 4-Diethoxymethy-benzene 
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2. คํานวณคุณสมบัติของโมเลกุล 
การคํานวณคุณสมบัติของโมเลกุลด้วยโปรแกรม Material studio 6.0 เช่น Total molecular mass, 

Hydrogen bond acceptor, Total dipole w, y, z 
3.2.1 เริ่มต้นจากการเลือกโครงสร้างท่ีจัดเตรียมไว้ ด้วยคําส่ัง “Insert Into” 
3.2.2 เมื่อได้โครงสร้างครบแล้วไปท่ีคําส่ัง “Models” เพ่ือเลือกคุณสมบัติท่ีต้องการคํานวณ จากนั้น

เลือก “Run” สําหรับการคํานวณนั้นๆ 
3. การสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์ 

วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธ์ิทางชีวภาพกับสมบัติทางโครงสร้างใช้รูปแบบ Hansch 
analysis ดังนี้ 

3.1 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีรูปสมการทั่วไป คือ y = a + bx1 + cx2 + dx3 + … 
      เลือก “Statistics” ต่อด้วย “Multiple Linear Regression”สามารถดูผลได้จาก “Apply 
Results” 
3.2 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบควอดราติก ซึ่งมีรูปสมการทั่วไป คือ y = b0 + b1X + b2X 

การทดลองนี้มีโครงสร้างท้ังหมด 37 โครงสร้างได้แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มทดลอง (training set) 31 
โครงสร้าง 
3.3 การปรับความสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม 
 เมื่อทราบสมการจะต้องมีการปรับค่า r2  และ q2 เพ่ือให้สมการนั้นมีความถูกตอ้งในการทํานาย
โครงสร้าง สามารถทําได้โดยการตัดโครงสร้างท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองไปเรื่อยๆ จนกวา่จะได้ค่า r2 และ q2  ท่ี
สามารถยอมรับได ้
โดยการทดลองควรมีค่า r2 สูงกว่า 0.8 และ q2 = 0.5   
 

สารหมายเลข 6-8, 10-15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35 และ 37 สังเคราะห์โดย Liu, 
H.-r., Liu X.-j., Fan H.-q., Tang J.-j., Gao X.-h. and Liu W.-k. (2014)    

                    

        R 

n= 2  6 7 24 31   7 8 11 12 14   

n= 3 8 10 14 35 37     

n= 4 13 15 33    15 18 22 24 35 

n= 5 11 17 18 27    

n= 6 12 21 22   17 21 31 33 37  
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13 27 30 

 

3.4 การตรวจสอบสมการทางคณิตศาสตร์ 
ทําการตรวจสอบสมการด้วยการนําสมการที่ได้มาหาค่าฤทธ์ิของโครงสร้างท่ีเป็นกลุ่มทดสอบ ในการ

ทดลองนี้จํานวณสารกลุ่มทดสอบ (test set) คือ 11 โครงสร้าง จะทําการเปรียบเทียบระหว่างฤทธ์ิท่ีได้จากการ
ทดลองและการคํานวณจากสมการว่ามีค่าต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าท่ีได้นั้นควรมีค่าไม่แตกต่างกันมากจึงจะ
ถือว่าเป็นสมการท่ีเหมาะสม 

 
ผลการทดลอง 

1. ผลของฤทธ์ิทางชีวภาพและการคํานวณสมบตัิของสาร 
1.1 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารหมายเลข 1-5 9 16 19 20 23 25 26 28 29 32 34 และ 36 มาจาก 

Bukhari, S.N.A. และคณะ สารหมายเลข 6-8 10-15 17 18 21 22 24 27 30 31 33 35 และ 37 มาจาก Liu, 
H.-r. และคณะ 

1.2 ผลการคํานวณสมบัติของสารโดยใช้โปรแกรม Material studio 6.0 แสดงดังตารางท่ี 1.2 
 
2. ผลการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธ์ิทางชีวภาพ จํานวนสารท่ีใช้ในการคํานวณ

สมการท้ังหมด 31 โครงสร้าง  
Y = - 0.005180286 * [Total molecular mass] - 0.144891247 * [Dipole y] + 6.845114240 

         r2 = 0.8029         q2 = 0.5373 
2. ผลการหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธ์ิทางชีวภาพ จํานวนสารท่ีใช้ในการคํานวณ

สมการท้ังหมด 31 โครงสร้าง  
Y = - 0.005180286 * [Total molecular mass] - 0.144891247 * [Dipole y] + 6.845114240 

         r2 = 0.8029         q2 = 0.5373 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงกลุ่มทดลอง (Training set) ของอนุพันธ์ชาโคและฤทธ์ิทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์อะซิ
ติลโคลีนเอสเทอเรส (AChE) จากปลาไหลไฟฟ้า   

สาร
หมายเลข 

การทดลอง 
pIC

50
 

การคํานวณ 
pIC

50
 

ผลต่าง 
(residual) 

Total 
energy 

Total molecular 
mass 

Dipole y 

 1 7.4 5.3 2.1 111.2 493.6 -3.9 
2 7.2 6.2 1.1 454.0 465.5 -12.4 
3 6.1 6.2 -0.1 467.2 451.5 -12.3 
4 5.8 6.3 -0.4 456.2 452.5 -13.3 
5 5.6 5.6 -0.1 289.3 429.6 -7.3 
6 5.3 4.4 0.9 78.0 266.3 3.6 
7 5.1 4.4 0.7 71.8 295.4 3.8 
8 5.0 4.5 0.6 72.6 323.4 3.1 
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สาร
หมายเลข 

การทดลอง 
pIC

50
 

การคํานวณ 
pIC

50
 

ผลต่าง 
(residual) 

Total 
energy 

Total molecular 
mass 

Dipole y 

9 5.0 5.6 -0.6 313.5 415.6 -7.1 
10 5.0 4.5 0.5 80.5 280.4 3.5 
11 4.9 4.6 0.3 75.5 337.5 2.3 
12 4.8 4.2 0.6 4488.6 351.5 5.5 
13 4.7 4.5 0.2 6403.4 407.6 3.3 
14 4.6 4.7 0.0 58.8 309.4 1.7 
15 4.6 4.6 0.0 95.6 351.5 1.8 
16 4.6 5.3 -0.7 131.8 569.7 -3.9 
17 4.5 4.4 0.1 116.7 393.6 3.6 
18 4.5 4.6 -0.1 98.8 365.5 2.6 
19 4.4 4.6 -0.2 187.6 364.4 2.1 
20 4.4 5.4 -1.0 112.9 480.6 -5.1 
21 4.4 4.4 -0.1 116.7 407.6 3.6 
22 4.3 4.4 -0.1 104.2 379.5 3.8 
23 4.3 4.7 -0.5 254.5 406.6 0.9 
24 4.2 4.5 -0.3 87.8 323.4 3.3 
25 4.2 4.5 -0.4 154.6 398.5 2.7 
26 4.1 4.6 -0.5 149.7 464.6 2.4 
27 4.1 4.3 -0.2 3911.5 421.6 4.6 
28 4.1 4.4 -0.2 99.1 378.5 4.5 
29 4.1 4.1 0.0 201.6 322.4 6.6 
30 3.8 4.4 -0.6 109.1 435.7 3.8 
31 3.6 4.5 -0.9 104.7 351.5 3.3 

 

 
ภาพท่ี 2.1 การเปรียบเทียบค่าฤทธิ์ของสารท่ีได้จากการทดลองและที่ได้จากการคํานวณ (training set) 

ของการยับย้ังเอนไซม์อะซิติลโคลนีเอสเทอเรสจากปลาไหลไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 2.1 ผลการคํานวณหาสมการของสาร 

สมการท่ี 
Outlier 

(ตัวที่ตัดออก) 
จํานวนสาร (n) q2 r2 

1  31 0.4735 0.4029 
2 1  30 0.6906 0.4801 
3 1 31  29 0.7252 0.4996 
4 1 31 9  28 0.7493 0.3467 
5 1 31 9 20 27 0.7777 0.2792 
6 1 31 9 20 12 26 0.8029 0.5379 

 
3. การตรวจสอบสมการทางคณิตศาสตร์ 
Total molecular mass คือน้ําหนักโมเลกุลของโครงสร้าง ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทาง

ชีวภาพพบว่าเมื่อโครงสร้างสารมีน้ําหนักโมเลกุลมากข้ึนจะทําให้ค่าการออกฤทธ์ินั้นมากข้ึนตามไปด้วย Dipole 
y คือ ความมีข้ัวของสารจากสมการนั้นทําให้ทราบว่าค่า Dipole y ท่ีน้อยๆจะส่งผลให้ค่าการออกฤทธ์ินั้นเพ่ิม
มากข้ึน  
 
สรปุผลการทดลอง 

การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารกลุ่มชาโคและอนุพันธ์ จํานวน 37 โครงสร้างท่ีมี
ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากปลาไหลไฟฟ้า โดยวิธี QSAR พบว่าสมการของสารกลุ่มชาโคและ
อนุพันธ์ข้ึนอยู่กับ  ตัวแปร Total Molecular mass และ Dipole y ให้ค่า r2 และ q2 = 0.8029, 0.5378 
ตามลําดับ Activity = - 0.005180286 * [Total molecular mass] - 0.144891247 * [Dipole y] + 
6.845114240 ซึ่งสมการท่ีได้นี้สามารถใช้ทํานายฤทธ์ิของกลุ่มทดสอบได้ใกล้เคียงกับค่าท่ีได้จากการทดลอง โดย
สมการจะมีฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนตามจํานวนน้ําหนักโมเลกุลและความมีข้ัวของสารนั้นควรมีค่าท่ีน้อย 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงกลุ่มทดลอง (Test set) ของอนุพันธ์ชาโคและฤทธ์ิทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์อะซติิล
โคลีนเอสเทอเรส (AChE) จากปลาไหลไฟฟ้า  

สาร
หมายเลข 

การทดลอง
pIC

50
 

การคํานวณ 
pIC

50
 

ผลต่าง 
(residual) 

Total 
energy 

Total 
molecular 

mass 
Dipole y 

1 7.4 4.9 2.5 111.2 493.6 -3.9 
32 6.0 4.9 1.1 130.6 479.6 -3.8 
33 5.2 4.6 0.6 107.2 379.5 1.8 
9 5.0 5.7 -0.7 313.5 415.6 -7.1 
34 4.9 5.3 -0.4 124.0 478.6 -6.3 
12 4.8 4.2 0.6 4488.6 351.5 5.5 
35 4.6 4.7 -0.1 86.8 337.5 2.6 
20 4.4 5.1 -0.7 112.9 480.6 -5.1 
36 4.3 6.5 -2.1 455.4 450.5 -13.5 
37 3.8 4.7 -0.9 98.2 365.5 1.8 



การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สําหรับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

147 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2558 
 

ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

สาร
หมายเลข 

การทดลอง 
pIC

50
 

การคํานวณ
pIC

50
 

ผลต่าง 
(residual) 

Total 
energy 

Total 
molecular 

mass 
Dipole y 

31 3.6 4.6 -1.0 104.7 351.5 3.3 
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