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กราฟแสงแดงการเปรียบเทียบอิทธิพลของแสงต่อปริมาณสาร
โพแทสเซียมในผักบุ้ง ส าหรับผู้ป่วยโรคไต

ดวงอาทิตย์ หลอดLEDสีแดง

หลอดLEDสีเขียว หลอดLEDสีน ้าเงิน

สรุป  
 จากผลการทดลอง ตามล้าดับ พบว่าอิทธิพลของแสง
ดวงอาทิตย์ จะมีปริมาณของสารโพแทสเซียมสูงที่สุด 
รองลงมาคือ อิทธิพลของแสงจากหลอด LED สีเขียวและ
น ้าเงิน และอิทธิพลของแสงจากหลอด LED สีแดง จะมี
ปริมาณโพแทสเซียมน้อยที่สุด สรุปได้ว่าอิทธิพลของแสงที่
ต่างกัน ท้าให้ปริมาณของสารโพแทสเซียมในผักบุ้งต่างกัน
ไป ซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยโรคไตได้ด้วย  
 ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องผล
ของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน ้ าเงิน ต่อการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบอะควาโพนิค ที่
สรุปผลการศึกษาได้ว่าหลอดแอลอีดีสีแดงให้ความสูงต้น 
และน ้าหนักสดของต้นผักบุ้งสูงที่สุด และหลอดแอลอีดีสี
ขาวให้ความกว้างล้าต้น จ้านวนใบต่อต้น น ้าหนักสด 
น ้าหนักแห้งของราก และค่า SPAD สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
แสงสีอื่นๆ ดังนั น แสงไฟแอลอีดีสีขาว และแสงไฟสีแดง
ผสมสีน ้าเงิน สามารถน้ามาปรับใช้ในระบบการผลิตพืชใน
อาคาร หรือพื นท่ีที่ไม่มีแสงจากธรรมชาติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ 

 แสงจากหลอด LED สามารถใช้สังเคราะห์
แสง และช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้ อีกทั งยังได้
สารอาหารในพืช เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการอีกด้วย 

 ท้าให้ผู้ป่วยโรคไตได้สามารถรับประทานผัก
ที่มีปริมาฯของสารโพแทสเซียมน้อยๆ ได้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรจะมีอากาศถ่ายเทภายในกล่องบ้าง 

เพื่อให้มีการเจริญเติบโตของพืชอย่างเต็มที ่
 ควรจะลองปลูกพืชให้หลากหลายมากยิ่งขึ น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

การเปรียบเทียบอิทธิพลของแสงที่มีผลต่อ
ปริมาณของสารโพแทสเซียมในผักบุ้ง

ส าหรับผู้ป่วยโรคไต 

 
 
 
 
 

 

โดย 
            1. นายจักรพันธ์    จะลู 
            2. นายพนิต         ธุระพ่อค้า 
            3. นายหนุ่ม         ค าดี     

ระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2562    

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มาและความส าคัญ    ปัจจุบันผู้คนได้หันมาสนใจ
ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากขึ น นอกจากการออก
ก้าลังกาย ก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งผัก
และผลไม้ก็เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง ส้าหรับผู้ป่วยโรคไต     
การรับประทานผักต่างๆ ต้องเป็นผักที่มีปริมาณของสาร
โพแทสเซียมต่้า ทางคณะผู้จัดท้าจึงได้ท้าการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับอิทธิพลของแสงที่มีผลต่อสารโพแทสเซียมในผัก 

แสงจากดวงอาทติย์ 

LED สีแดง 

LED สีเขียว 

LED สีน  าเงิน 



เพื่อท้าให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผักได้หลากหลาย
มากขึ น 
 ซึ่งทางคณะผู้จัดท้าได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
แสงแอลอีดี ในช่วงแสงสีต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของผัก และท้าให้ผักมีปริมาณของสารโพแทสเซียมที่
ต่างกัน จึงได้คิดค้น ศึกษา และทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
อิทธิพลของแสงที่มีผลต่อปริมาณของสารโพแทสเซียมใน
ผักบุ้งส้าหรับผู้ป่วยโรคไต 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า   
  

เพื่ อเปรียบเทียบอิทธิพลของแสงที่มีผลต่อ
ปริมาณของสารโพแทสเซียมในผักส้าหรับผู้ป่วยโรคไต 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า     

อิทธิพลของแสงจากดวงอาทิตย์ LED สีเขียว            
สีน ้าเงิน และสีแดง มีปริมาณของสารโพแทสเซียมในผักบุ้ง
น้อยที่สุดตามล้าดับ 
 

 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า   

 ประโยชน์ของพืช ผัก และผลไม ้
 การเจรญิเติบโตของผักบุ้ง 
 สารโพแทสเซียมส่งผลกระทบต่อสขุภาพผู้ป่วย

โรคไต 
 การตอบสนองของพืชต่อแสง 
 ระยะเวลาด้าเนินการ 1 เมษายน 62 - 5 

มิถุนายน 62 

ตัวแปร 

ตัวแปรต้น   แสงแอลอีดีสีแดง สีเขียว สีน ้าเงิน และแสง
จากดวงอาทิตย์ 

ตัวแปรตาม  การเจริญเติบโตของผักบุ้ง ,สารโพแทสเซียม
ในผักบุ้ง 

 ตัวแปรควบคุม    ปริมาณของดิน น ้า ปุ๋ย และเมล็ดของ
ผักบุ้ง ,ระยะเวลาในการปลูกผักบุ้ง 

วัสดุอุปกรณ์ 
 กล่องกระดาษ ขนาด 22x30x28 cm  3      กล่อง 
 หลอด LED สีแดง       120  หลอด 
 หลอด LED สีน ้าเงิน       120  หลอด 
 หลอด LED สีเขียว       120  หลอด 
 กระถางปลูกผัก        4  กระถาง 
 ดินร่วน        4.4  กิโลกรัม 
 เมล็ดผักบุ้ง        80  เม็ด 
 เครื่องมือวัดสารโพแทสเซียม       1  ชุด 
 หลอดหยด  1     อัน 
 เครื่องช่ังน ้าหนัก 1     เครื่อง 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
1. น้าดินร่วน 4.4 กิโลกรัม มาใส่ลงไปในกระถาง

ปลูกผัก ทั ง 4 กระถาง ในปริมาณเท่าๆกัน 
2. น้าเมล็ดผักบุ้งมาปลูกในกระถางปลูกผัก กระถาง

ละ 20 เม็ด และรดน ้าในปริมาณ 250 มิลลิลิตร 
ทั ง 4 กระถาง เช้า-เย็นในทุกๆวัน 

3. น้ากล่องกระดาษ ขนาด 22x30x28 cm 3 กล่ อ ง 
มาติด LED จ้านวน 360 หลอด โดยกล่องที่ 1 
ติดหลอด LED สีแดง จ้านวน 120 หลอด กล่องที่ 
2 ติดหลอด LED สีเขียว จ้านวน 120 หลอด 
กล่องที่ 3  ติดหลอด LED สีน ้าเงิน จ้านวน 120 
หลอด พร้อมเจาะรูเพื่อให้อากาศถ่ายเท และน้า
สายไฟมาต่อเพื่อท้าการทดลองต่อไป 

4. น้ากล่องกระดาษที่ติดหลอด LED เรียบร้อยแล้ว         
มาครอบกระถางปลูกผักที่ ได้ เตรียมไว้ทั ง 3 
กระถาง และอีก 1 กระถาง ให้รับแสงจากดวง
อาทิตย์ตามปรกติ 

5. เมื่อผักบุ้งเจริญเติบโตจนครบ 2 สัปดาห์ น้าผักบุ้ง
ตัวอย่างกระถางละ 50 กรัม มาทดสอบกับ
เครื่องมือวัดสารโพแทสเซียม และส่งผักบุ้ ง
ตัวอย่างไปวิเคราะห์สารโพแทสเซียม ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง และบันทึกผลการทดลอง 

6. ท้าการวิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลอง 

 


