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 ณัฐวฒุิ สายสอ่   พงศธร พรวจิิตร   อธิป เกา้เดน่  และ ตะวนั ขนุอาสา  
การศกึษาการตอบสนองของก๊าซเซ็นเซอรช์นิดพอลเิมอรส์  าหรบัวดัไอระเหยในขา้ว 477 
 พนิดา หลอ่วงศต์ระกูล  
การศกึษาปริมาณสารตา้นอนมุลูอิสระและฤทธิก์ารยบัยัง้อนมุลูอิสระของน า้มะหวด 479 
 วชินี มธัยม  กานดาวดี โนชยั  กญัญา กอแกว้  กาญจนา พศิาภาค  และ ดารานยั  รบเมือง  
การวเิคราะหป์รมิาณสารประกอบฟีนอลกิและความสามารถในการตา้นอนมุลูอิสระของสารสกดัจากสะเดา
ไทยดว้ยวธีิยวีู-วสิเิบลิสเปกโทรโฟโตเมทรี 

480 

 ญาณิศา สขุสมบรูณ ์  วไิลวรรณ รอสงูเนิน   กาญจนา พศิาภาค   พชิญ ์ตัง้สมบตัวิจิิตร  
นฎาภสัส ์คุม้กลาง  และ วชินี มธัยม 

 

ความเครียดของนิสติระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีท่ี 1 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 490 
 ปรียารตัน ์นาคสวุรรณ ์  และ พรนภสั ศรีจนัทรท์อง  
การพยากรณจ์ านวนผูป่้วยโรคปอดอกัเสบโดยใชส้มการแนวโนม้ 502 
 จฑุาทิพ ทมุขนุทด  และ พทิยตุม ์คงพว่ง  
ศกึษาการปนเป้ือนแบคทีเรียและการดือ้ตอ่ยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียท่ีคดัแยกจากอาหารพรอ้มบรโิภคในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

511 

 กญัญา กอแกว้  รฐัธิญา มาลี  และ ดวงหทยั รตันสจัธรรม 
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ผลของความดันรวมต่อโครงสรา้งและสมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิลม์บางไทเทเนียมออกไซดท่ี์เตรียมจากวิธี  
รีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอรงิ 

521 

 ศริวิชัร ์อาลกัษณสวุรรณ   อดศิร บรูณวงศ ์ และ นิรนัดร ์วทิิตอนนัต ์  
การประยกุตเ์ทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรงิน าเสนอตน้แบบของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรมวดัพระราม 522 
 อธิปัตย ์เรืองฤทธิ ์  ศภุณัฐ วงศปิ์ง  ประเทือง วงษท์อง  และ อภิชญา ขวญัแกว้  
การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พ่ือการประเมนิคณุภาพอากาศ  กรณีศกึษาอ าเภอเมือง  
จงัหวดัระยอง 

530 

 พชิิตพร ผลเกิดดี  และ ฐิตมิา ค  าศกัดา  
การประยกุตเ์ทคโนโลยีภมูสิารสนเทศเพ่ือศกึษาปริมาณขยะตามลกัษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในเขตเทศบาล
เมืองหนองปรือ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุี 

541 

 พชิิตพร ผลเกิดด ี  รนิญาภรณ ์กา้นจกัร  และ ปภสัสรา วงษส์นั่น    
การคดัแยกแบคทีเรียท่ีผลติเอนไซมเ์ซลลเูลสจากตวัอย่างดนิในนาขา้ว 554 
 พรพรรณ รตันะสจัจะ  และ อษุณีย ์ทองดี  
การพฒันาผลติภณัฑต์น้แบบสเปรยน์วดบรรเทาปวดจากสารสกดัโคกกระออมและหญา้ดอกขาว 555 
 สนธิยา เพง็อ  าไพ  ณัฐพร มีเฟือง  ดวงหทยั รตันสจัธรรม  สนุทรา เฟ่ืองฟุง้  

และ กาญจนา พศิาภาค 
 

การพฒันาผลติภณัฑต์น้แบบเจลบรรเทาอาการแผลไฟไหมน้ า้รอ้นลวก ท่ีประกอบดว้ย เบตา้-ซิโตสเตอรอล 
จากสารสกดัหยาบของใบมะตาดอบแหง้ 

563 

 สนุทรา เฟ่ืองฟุง้  ตนัตริกัษ ์หารญัดา  เอกชยั มาตวงศ ์ และ นฎาภสัส ์คุม้กลาง   
สาขาเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมอาหาร  
การพฒันาผลติภณัฑบ์กุเสน้เสรมิสขุภาพจากผกัเชียงดา 572 

 ภทัราภรณ ์ศรีสมรรถการ  และ สภุาวดี แช่ม  
ผลของสายพนัธุยี์สต ์Saccharomyces และสารอาหารท่ีตา่งกนัตอ่การเกิดสารอะเซทลัดีไฮด ์ไฮโดรเจน 
ซลัไฟด ์และสารท่ีใหก้ลิน่ต่างๆ ของไวนโ์ซวีญอง-บลอง 

582 

 ภทัราภรณ ์ศรีสมรรถการ   และ Doris Rauhut  
การผลติไอศกรีมจากน า้นมขา้วโพดหวาน 584 

 รตันพล พนมวนั ณ อยธุยา   และ ปัทมา ไทยอู่  
การคดัเลือกพนัธุบ์รสิทุธิ์พรกิท่าวงัผาเพ่ือใหผ้ลผลติและคณุภาพสงู 593 
 จานลุกัษณ ์ขนบด ี  ธีรวลัย ์ชาญฤทธิเสน   ชยัวฒัน ์พงศส์ขุมุาลกลุ  และ ภทัรนนัท ์พยิะ  
Quality comparison of fermented oyster mushroom sausage produced from different processes 604 

 Ni-orn Chomsri   and  Kamonwan Manowan  
Evaluation of 56 Okra Lines for Marketable Yield 613 

 Indah Wahyuningsih  and  Chanulak Khanobdee 
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การพฒันากาวยึดเกาะจากแปง้ขา้วดดัแปรดว้ยความรอ้นรว่มกบัความชืน้เพ่ือใชก้บัถาดบรรจภุณัฑอ์าหาร
จากใยสบัปะรด 

620 

 สภุาวดี แช่ม  และ สฐิพร พรหมกลุสทิธิ์  
การออกแบบและสรา้งชดุผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารส าหรบัครวัเรือน 627 

 คงเดช พะสีนาม  ธนัวมาส กาศสนกุ   ชชัวนิทร ์นวลศรี   จกัรกฤช ศรีละออ  และ ปณุณดา ทะรงัศรี  
อิทธิพลของสารชะลอการเจรญิเตบิโตตอ่ความสงูและผลผลติดอกของดาวเรือง 633 

 ธิตนินัท ์มณีนอ้ย  และ ละอองศรี ศริเิกษร  
อิทธิพลของการใชปุ้๋ ยหมกัเปลือกทเุรียนตอ่การเจรญิเตบิโตและการออกดอกของดาวเรืองพนัธุ ์ซารา่ ออเรนจ ์ 640 

 ธนภร สริติระกลูศกัดิ ์ และ กิตศิกัดิ ์ ธิเขียว  
ผลของอณุหภมูใินการท าแหง้แบบโฟม-แมทตอ่จลนพลศาสตรข์องการท าแหง้และคณุภาพของโจ๊กขา้วกลอ้ง
กึ่งส  าเรจ็รูป 

648 

 สดุาทิพย ์อินทรช่ื์น  วสนัต ์ดว้งค  าจนัทร ์ กิ่งกมล ขรณีย ์ และ ปิยาภรณ ์ปะตงัพลงั  
เครื่องผลติแผน่ขา้วตงัและแผน่ขา้วแตนในชมุชน ต.ปลายกลดั อ.บางซา้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 657 
 อ านวยพศ ทองค า   สรุเชษฐ ์ บ  ารุงคีรี   ชชูาต ิเฉลมิถอ้ย  และ นนัทจิตค ์ธารีรกัษ์  
ผลของรุน่และอายกุารเก็บเก่ียวหัวพนัธุต์อ่คณุภาพของหวัพนัธุแ์หว้ 670 
 ฉวีวรรณ บญุเรือง   อรุณี คงสอน  เรืองสนิ ปลืม้ป่ัน  และ ศรีปาน เชยกลิน่เทศ  
การพฒันาผลติภณัฑผ์งโรยขา้วน า้ผกัผสมขา้วคั่ว 679 

 รตันภทัร มะโนชยั  
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์  
การก ากบัดแูลกิจการ อตัราสว่นทางการเงิน และความลม้เหลวทางธรุกิจกรณีศกึษาบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

691 

 ศรณัยพ์ร รกัษาพงษ ์ และ ชตุิมา นาคประสทิธิ์  

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลง การปรบัตวัของผูต้ามและผลการด าเนินงานของ 
ผูต้าม ในยคุไทยแลนด ์4.0 : กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

707 

 อนงค ์ไตว่ลัย ์  และ พชัรนิทรพ์ร ภู่อภิสทิธิ ์  
การวเิคราะหช์่องวา่งสมรรถนะของผูจ้ดัการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ของโรงแรมในอ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขัน้พืน้ฐานของบคุลากรวชิาชีพท่องเท่ียว 
แห่งอาเซียน 

717 

 ประศาสน ์นิยม  และ พรภทัร อินทรวรพฒัน ์  
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การพจิารณาก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 731 

 จินตนา โสมโสดา สรุชยั เอมอกัษร  และ ชนินทร ์เทียนบชูา   
ผลกระทบของรายงานการสอบบญัชีตอ่ตน้ทนุเงินทนุของบรษัิทในประเทศไทย 745 

 สกุญัญา วงษล์คร  สรุชยั เอมอกัษร  และ กมล เอ่ียมจ ารสั 
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การวเิคราะหก์ารใชบ้รกิารขอ้มลูสถานท่ีเพ่ือสง่เสรมิกิจการในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 759 
 โชตกิา ฤทธิรงค ์ และ ภาชญา เช่ียวชาญ  

แนวทางการวิเคราะห์ความคุม้ค่าการตดัสินใจลงทุนลดมลพิษทางอากาศของผูป้ระกอบการอู่อบพ่นสี 
กรณีศกึษา บรษัิท บญุศริ ิเซอรว์สิ การาจ จ ากดั 

767 

 พชันิจ เนาวพนัธ ์  
การเปิดเผยขอ้มลูความยั่งยืนขององคก์รท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของบริษัทของ
กลุม่ธรุกิจสถาบนัการเงินในอาเซียน 

779 

 พรอ้มพร ภวูดนิ  คณุากร ไวยวฒุิ  และ นฎัสวญัจ ์กิตตลิาภานนท ์  
การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในธรุกิจฟิตเนสดว้ยสมารท์เทคโนโลยี 780 

 อรอษุา ตนัฑเทอดธรรม  และ สมุนรตรี นิ่มเนตพินัธ ์  
ความสมัพนัธข์องทศันคตติอ่การใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจตอ่สว่นผสมทางการตลาดของผูเ้ขา้ชม 
การแสดงศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

791 

 ไพบลูย ์บณุยเกียรติ  
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้น ไอศครีม บาสกิน้ รอ็บบิน้ส ์ ในประเทศไทย 803 

 เพลนิพิศ โพธิว์นั  และ พรพรรณ โพธิว์นั  
อิทธิพลของการก ากบัดแูลกิจการท่ีสง่ผลตอ่มลูคา่ของกิจการโดยผา่นการวางแผนภาษีของบรษัิท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย 

816 

 ฐานนท ์คงสขุ  พลานชุ คงคา และ สมศกัดิ ์จินตวฒันกุล  
คณุภาพบรกิาร คณุภาพสนิคา้ ราคา ความพงึพอใจ และความไวว้างใจ ท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่รา้นสนิคา้
เบด็เตลด็และเครื่องมือช่างของลกูคา้ใน 

826 

 เปรมยศ ประสมศกัดิ ์  และ ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม  
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและความภักดีต่อตราท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจไปเซ็นทรัลวิลเลจของผูบ้ริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 

842 

 ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม  เยาวลกัษณ ์เอกไพฑรูย ์ กญัญาวีร ์ขอสขุ  และ ศศิวมิล สมศรี  
การใชส้มารท์โฟน อิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัการตลาดท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจอ่านการต์นูออนไลน์ 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

853 

 ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม  ธนกฤต วงศม์หาเศรษฐ์  อรณิช สดุชา  และ วสิสตุา ไชยชนะ  
กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นแอพพลเิคชั่นออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเทศบาลนครเมืองอบุลราชธานี 864 
 ธนาศกัดิ ์ขา่ยกระโทก  สริิมา บรูณก์ศุล และ กนกกาญจน ์ศรีสรุนิทร ์  
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของประชาชน 
ในเทศบาลนครอบุลราชธานี 

875 

 สริมิา บรูณก์ศุล  ธนาศกัดิ ์ขา่ยกระโทก  และ กนกกาญจน ์ศรีสรุนิทร ์
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หน้า 

การประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ABC classification analysis เพ่ือการจดัสนิคา้คงคลงักลุม่เครื่องปรุงรสและ
อาหารแหง้ : กรณีศกึษา หา้งสรรพสนิคา้ XYZ 

886 

 วรพล อารีย ์  วชัรยิา แช่มเมืองปัก  ภคพล แซ่ลิ่ม  และ นนัทวฒัน ์สาวสิทิธิ์  
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของบรษัิทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุทาลสิ จ ากดั 

887 

 อภินนัท ์พชัโรภาสวฒันกลุ   ณชภทัร พชิญมหตุม ์และ สภุาพร  หินวเิศษ                    
ความไวว้างใจและการรบัรูข้องประชาชนท่ีมีตอ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 896 
 น า้ทิพย ์แยม้กลีบบวั  ศภุกร ลิม้คณุธรรมโม   พนิดา เฟ่ืองขจร  สวุนิยั โสดาเจรญิ 

และ ขวญัฤทยั ภาคพจิารณ์ 
 

สาขาสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และวจัิยสถาบัน 
แนวทางการพฒันาส่ือจดัแสดงสิง่ประดิษฐ์ดา้นการมองเห็นส าหรบัผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร  ์ 906 
 สาธิต ลาภวฒุิรตัน ์  
แนวทางการใชก้ิจกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาทนุทางจิตวทิยาเชิงบวกส าหรบันกัศกึษาวยัรุน่ 916 
 สราทตรา เลง่ไพบูลย ์ สมุนรตรี นิ่มเนตพินัธ ์และ นเรศ กนัธะวงค ์  
แนวโนม้และทิศทางการจดัอบรมในองคก์รภาครฐัและเอกชนโดยใชโ้ปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการเป็นฐาน
ในการพฒันาทรพัยากรบคุคลในอนาคต 

927 

 รณวฒัน ์มณีนิล  สมุนรตรี นิ่มเนตพินัธ ์ และ ศกัดิช์ยั ใจซ่ือตรง  
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูน้  าท่ีสมัพนัธก์บัการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยืน: กรณีศกึษาชมุชนตวัอย่าง
เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

935 

 นิภาภรณ ์ค  าเจรญิ  
บทบาทนนัทนาการในการสง่เสริมความคดิสรา้งสรรคส์  าหรบันกัศกึษา 951 
 จิรานวุฒัน ์ค  าปลิว  และ สมุนรตรี นิ่มเนติพนัธ ์   
พระมหากษัตรยิก์บัประชาชนจากอปุลกัษณเ์ชิงมโนทศันใ์นบทเพลงเทิดพระเกียรตแิด่พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

961 

 ชาสนีิ ส  าราญอินทร ์  นทัธี เพชรบรุี และ พมิพพ์ร พิมพส์วุรรณ  
AN ANALYSIS OF FIGURATIVE LANGUAGE AND THEME USED IN QUOTES OF J.K. 
ROWLING’S LITERARY MOVIES:  HARRY POTTER SERIES 

963 

 ศศวิมิล ชิน  กณภทัร อมัรานนท ์ และ ทิพยส์ดุา รตันพร  
การศกึษากลวธีิการเรียนรูแ้บบก ากบัตนเองดา้นการเขียนและการอ่านภาษาองักฤษของนกัศกึษา
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

975 

 นนัทนป์พร ดรุงคพ์นัธุ ์ และ ดนชุวฒัน ์สวุรรณศลิป์   
การส ารวจความเขา้ใจความหลากหลายทางส าเนียงภาษาองักฤษของนกัศกึษาสาขาภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสากล คณะบรหิารธรุกิจและศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 

988 

 บณิุกา คณุยศยิ่ง  และ นภาภรณ ์ไชยรงั    
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การศกึษาความสามารถและกลวธีิในการส่ือสารภาษาองักฤษของประชาชนในจงัหวดัสพุรรณบรุี 
กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 

1001 

 จ ารกั ซ่ือตรง  และ จกัรก์วี ซ่ือตรง  
การศกึษาการเปล่ียนแปลงและการปรบัตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนในชมุชน: กรณีศกึษาชมุชนตลาด
สามชกุรอ้ยปี อ  าเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

1015 

 จกัรก์วี ซ่ือตรง  
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าระดบัคะแนนเฉล่ียของการศกึษารายวชิาในกลุม่วชิาภาษาองักฤษ 
กบัผลการประเมนิสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ 
ปีการศกึษา 2560 

1026 

 วฒุิชยั กสพินัธุ ์  ชาตชิาย เขียวมณี  และ สมใจ บญุสรรค ์  
Language Classroom Interaction through Translanguaging 1028 
 Luksanaphan Bamrungratanakul  
The Attitude and Satisfaction of Students Towards Thai and Foreign Teacher 1037 
 Josiah Jared S. Dela Paz  
การพฒันาความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษของนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ล าปาง โดยใชก้ิจกรรมทางภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

1050 

 เบญ็ญา อินวรรณ ์  
ระดบัความมั่นใจในความสามารถของตนดา้นภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

1060 

 วลัจิลีน  จนัทรวโิรจน ์  
ปัญหาและอปุสรรคดา้นการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรม 1071 
 นงนชุ ตัง้ใจเจรญิทรพัย ์  
การศกึษาปัญหาการสนทนาภาษาองักฤษพืน้ฐานของพนกังานโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ 1084 
 พงษเ์ทพ ไพบลูยห์วงัเจรญิ  และ เกศณี  ศริวิงศ ์  
การศกึษารูปแบบการจดัประชมุสภาวชิาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 1094 
 สโรชา วนัเต๊ะ  และ ชนิดาภา ศรีธรรม  
การศกึษาคณุลกัษณะส่วนบคุคล และประเภทการเขา้ศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การพน้สภาพ ของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 

1103 

 ณัฐพล จงสมจิตต ์ จตรุงค ์บางมณี  และ ศภุณัฐ แก่นแกว้  
การศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1116 

 ปัญญา ลกูพลบั   นฤมล ชินวฒุิโรจน ์ อรวรรณ บา้นศาลเจา้  และ อจัฉรา พลอยสดใส 
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การพฒันาระบบบรหิารจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

1122 

 วรงค ์บญุนิมติร  
แนวทางการพฒันางานสารบรรณส านกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

1134 

 ทกัษภร มนสักฤตดากุล  และ ลลิตญา ผดงุโอษฐ  
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ของส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 

1140 

 เสาวลกัษณ ์คีรีวงศ ์ ทิพยว์นั สขุสนั  และ สริณิัฐ วฒันศ์รี  
การพฒันาแบบวดัจิตสาธารณะ ส  าหรบันกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 1149 
 สริภทัร จนัทะมงคล   และ กฤตยต์นยั ธารารตันสวุรรณ  
สาขาการศกึษา   
ผลการจดักิจกรรมการออกแบบตวัละครจากการเลน่เกมคอมพวิเตอร ์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการออกแบบ
ตวัละคร 3 มติใินรายวชิาแอนิเมชั่น 3 มติิ 

1164 

 กานต ์คุม้ภยั  กมัปนาท คศูริริตัน ์ และ อารยา  วาตะ  
ผลการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการฝึกปฏิบตัิตามแนวคดิของแฮรโ์รวร์ว่มกับวดิีโอแชรร์งิเพ่ือสง่เสรมิ
ผลสมัฤทธิก์ารเรียนและทกัษะการฝึกปฏิบตัริายวชิาประตมิากรรม 3 มติ ิ

1165 

 กมัปนาท คศูริริตัน ์  นชุรตัน ์นชุประยรู  และ เธียรธาดา หิรญัญะชาตธิาดา  
การออกแบบและพฒันาส่ือการเรียนรูด้จิิทลั เรื่อง ศีล 5 หญา้ขา้งวดั ตามหลกัการศกึษาบนัเทิง เพ่ือสง่เสรมิ
คณุธรรมและจรยิธรรมของนกัศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 

1174 

 ปนดัดา ใจบญุลือ  กมัปนาท คศูริริตัน ์ และ ดนพุล พรมลา  
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาองักฤษโดยใชก้ิจกรรมเป็นฐานนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 4-6 โรงเรียนวดัไผ่แตร อ.เมือง จ.ลพบรุี 

1185 

 วรรณวษิา ป้ันคุม้  และ นทัธี เพชรบรุี    
วเิคราะหข์อ้ผิดพลาดการใชก้รยิาวเิศษณใ์นการสรา้งประโยคภาษาจีนของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจีน: 
กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

1195 

 ปรียากร บญุธรรม  วรกีรณ ์การดี  และ ธนวนั สทุธิมลู  
ปัญหาของนกัศกึษาในการน าเสนอภาษาองักฤษของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการ
บรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

1207 

 เสาวณี ทบัเพชร  และ คณะ  
การออกแบบชดุการสอนรูปแบบ Macro Model ในรายวชิาหลกัการของระบบส่ือสาร 1214 
 สรลัญารศัมิ ์ทองไสว  และ ประชมุ อทุาพรม 
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การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู ้(5Es) ทกัษะใหมบ่ณัฑิตในศตวรรษท่ี 21 
ในรายวชิาวิศวกรรมวทิยแุละโทรทศัน ์

1223 

 ประชมุ อทุาพรม  และ สรลัญารศัมิ ์  ทองไสว  
การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอรช์่วยสอน เรื่อง ระบบน า้มนัเชือ้เพลงิดีเซลคอมมอนเรล 1224 
 ปิยชาต ิธาตรีนรานนท ์  สมบตั ิก ่ามอญ  กมล โพสพสวุรรณ  ชาญชยั ปอ้มเอ่ียม  

และ วโิรจน ์สขุนารี 
 

การออกแบบและหาประสทิธิภาพชุดทดลองการควบคมุแขนกลขนาดเลก็ ในรายวชิาปฏิบตัิไมโครโปรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร ์

1233 

 สปุระวทิย ์เมืองเจรญิ  
การพฒันาประสทิธิภาพของชดุการสอนการพดูสรา้งแรงบนัดาลใจตามแนวคดิวถีิพทุธ ส  าหรบันกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตรี 

1243 

 ศศพิงษ ์ศรีสวสัดิ ์  
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4ER-O11: คุณสมบตัขิองแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 
Properties of Natural Fiber-Cement 

 

เอกสิทธ์ิ เทยีนมาศ1* และ สุรเชษฐ์ ตุ้มมี1 
Aekasit Thianmas1* and Surachet Toommee1 

 

บทคดัย่อ 
“แผ่นซีเมนต์เส้นใย” หรือ “แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากปนูซีเมนต์ เส้นใย และน า้ โดยมีลกัษณะเป็นแผ่น

เรียบเกลีย้ง หรือมีลวดลายนูนขึน้จากผิว น ามาใช้ทดแทนไม้จริงในส่วนของผนังหรือพืน้ งานวิจยันีไ้ด้ท าการศึกษาคุณสมบตัิของแผ่น
ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติที่ใช้ได้จากผลิตผลทางการเกษตรที่หาได้งา่ยในพืน้ที่จงัหวดัก าแพงเพชร เช่น เส้นใยจากต้น
กล้วย เส้นใยจากอ้อย และเส้นใยจากผักตบชวา มาเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยน าปูนซีเมนต์มาผสมกับน า้ใน
อตัราส่วนน า้ต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับค่าการไหลแผ่ ร้อยละ 110 5 จากนัน้จึงน าเส้นใยธรรมชาติมาผสมในอตัราส่วนร้อยละ 1, 2.5 
และ 5 โดยน า้หนักของปนูซีเมนต์ แล้วจึงน าไปขึน้รูปขนาด 15x30 ซม. หนา 10-12 มม. ท าการทดสอบคณุสมบตัิต่าง ๆ  ได้แก่ ความ
หนาแน่น ความต้านทานแรงดัด และการต้านทานการร่ัวซึม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1427-2540) จากผลการ
ทดสอบ พบว่า แผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติทัง้ 3 ชนิดในสัดส่วนผสมร้อยละ 1 และ 2.5 มีค่าก าลังต้านทานแรงดัดสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (4.00 เมกะปาสคาล) และเม่ือท าการทดสอบการต้านทานการร่ัวซึม พบว่า ไม่มีหยดน า้ปรากฏใต้แผ่น ในขณะที่สดัส่วนผสม
ร้อยละ 5 มีคา่ก าลงัต้านทานแรงดดัต ่ากวา่มาตรฐานมาก ดงันัน้ ปริมาณเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมส าหรับน าไปขึน้รูปเป็นแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1 – 2.5 
ค าส าคัญ:  ไฟเบอร์ซีเมนต์ เส้นใยธรรมชาติ ก าลงัต้านทานแรงดดั มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 

Abstract 
"Cement fiber" or "fiber-cement sheet" are considered as products made from cement, fibers and water, with a 

smooth sheet or a sheet with patterns embossed from the skin which are used to replace real wood for  wall or floor parts in 
the building. In this research, the properties of cement fiber mixed with natural fiber sheets are studied. In this case, the 
main focuses were the natural fibers that can be used from various agricultural products that are easily found in 
Kamphaeng Phet province, consisting of 3 types: fibers from banana trees, fiber from sugar cane, and fibers from water 
hyacinth. These were the raw materials for production of fiber cement by mixing the cement with water at the ratio of water 
to cement (w/c) equal to the flow rate of 110%. Then, fibers from banana trees, fiber from sugar cane, and fibers from water 
hyacinth were mixed at the ratio of 1, 2.5 and 5 by weight of cement and then were molded into size 15x30 cm, thickness 
10-12 mm. to test properties such as density, bending strength, and waterproofing according to Thai Industrial Standard 
(TSI 1427-2540). From the results of the study, it was found that the increased fiber content caused the density of cement 
panels to decrease at the same mixing ratio. The cement sheets mixed with banana fibers had the highest bending 
strength. Among the three types of the cement fibers, 1% of mixed fibers mixed with natural fibers have higher bending 
strength than the standard (4.00 MPa), while the proportion of 5% has lower bending standard strength. When testing the 
leakage resistance, it was found that at the ratio of 1 and 2.5 percent, no water droplets appeared under the sheet, so the 
amount of natural fibers suitable for forming fiber cement sheets was appropriately between 1 - 2.5 percent. 
Keywords:  Fiber-Cement, Natural Fiber, bending strength, Thai Industrial Standard 
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บทน า 

 “แผน่ซีเมนต์เส้นใย” หรือ “แผน่ไฟเบอร์ซีเมนต์” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากปนูซีเมนต์ เส้นใย และน า้ และ
อาจมีสว่นประกอบอ่ืนเพิ่มเติม ได้แก่ ส ีสารผสมเพิ่ม และมวลรวมผสม แตต้่องไมม่ีผลท าให้เส้นใยเสือ่มสภาพไปจาก
เดิม โดยทัว่ไปแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จะมีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบเกลีย้ง หรือมีลวดลายนูนขึน้จากผิว  และอาจมีการ
เคลอืบสด้ีวยก็ได้ 

การใช้งานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นัน้นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ ใช้งานโดยตรงแล้ว แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ยงัมี
สว่นช่วยในการบรรเทาภาวะโลกร้อนเนื่องจากเป็นการใช้เศษวสัดจุากธรรมชาติมาเป็นสว่นผสม ลดการตดัไม้ท าลาย
ป่า ซึ่งนบัว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีผลดีต่อสภาพแวดล้อมในส่วนรวมอีกด้วย ซึ่งกระบวนการ และ
ขัน้ตอนในการผลติไฟเบอร์ซีเมนต์ทางการค้าในปัจจบุนั คือ การน าเส้นใยจากธรรมชาติหรือเส้นใยสงัเคราะห์มาผสม
กบัปนูซีเมนต์และอาจมีการเพิ่มสารปรับแต่งสมบัติอื่น ๆ ในสว่นผสม แล้วท าการขึน้รูปด้วยวิธีที่แตกต่างกนัตามวิธี
เฉพาะของแต่ละบริษัท แต่วิธีในการขึน้รูปที่นิยมใช้ คือ การหลอ่แบบ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยดั
ที่สดุ ส าหรับหลกัในการคดัเลอืกเส้นใยธรรมชาติเพื่อมาเป็นวตัถดุิบในการผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ คือ ต้องใช้เส้นใย
ธรรมชาติที่มีปริมาณของไฟเบอร์หรือเซลลโูลสในปริมาณสงู เพื่อให้ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับแรงที่เพิ่มขึน้ 

จงัหวดัก าแพงเพชร สามารถสร้างผลติผลทางการเกษตรได้เป็นจ านวนมากในแตล่ะฤดกูารผลติ เช่น ข้าว อ้อย 
มนัส าปะหลงั ข้าวโพด เศษวชัพืชชนิดต่าง ๆ รวมทัง้กล้วย ซึ่งพืชผลทางการเกษตรเหล่านีเ้มื่อเกษตรกรเก็บเก่ียว
ผลผลติออกจ าหนา่ยแล้วมกัจะเหลอืเศษเหลอืทิง้เป็นจ านวนมาก เช่น ฟางข้าว ใบอ้อยและซงัอ้อย กากมนัส าปะหลงั 
ใบและซงัข้าวโพด เศษต้นไม้และใบไม้ รวมทัง้ส่วนต่าง ๆ ที่เหลือทิง้จากต้นกล้วย โดยทัว่ไปแล้วเศษเหลือทิง้จาก
ผลติผลทางการเกษตรเหลา่นีม้กัจะถกูท าลายโดยเกษตรกรด้วยการเผา เพราะเป็นวิธีการท าลายที่สะดวกและใช้เวลา
น้อยแตผ่ลที่ตามมากจากวิธีการดงักลา่วคือเป็นการท าลายทรรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเศษเหลือทิง้จาก
ผลิตผลทางการเกษตรเหล่านีจ้ะมีเส้นใยหรือไฟเบอร์ธรรมชาติในโครงสร้างปริมาณสูง และสมบัติของไฟเบอร์
ธรรมชาติจากผลิตผลชนิดต่างกนัก็จะให้สมบตัิที่ต่างกนั เช่น ความเหนียว ความแข็งแรง รวมทัง้ปริมาณเส้นใยต่อ
หนึง่หนว่ยน า้หนกั ดงันัน้ หากมีการน าเส้นใยธรรมชาติจากผลิตผลทางการเกษตรเหลา่นีม้าปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
นอกจากจะเป็นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแล้วยงัเป็นการช่วยเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กบัชุมชนและท้องถ่ิน
เพิ่มอีกช่องทางหนึง่ด้วย 

ดงัที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่น าเส้นใยธรรมชาติที่ใช้ได้จากผลิตผลทางการเกษตรที่หาได้ง่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร เช่น เส้นใยจากต้นกล้วย เส้นใยจากอ้อย และเส้นใยจากผกัตบชวา มาเป็นวตัถดุิบส าหรับ
ผลติเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และได้ท าการศึกษาคณุสมบตัิของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิด เพื่อเป็น
ต้นแบบในการพฒันาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมที่ก าหนด รวมทัง้เป็น
แนวทางในการอนรัุกษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติตอ่ไป 

 
วิธีการศึกษา 

1. วัสดุใช้ในงานวิจัย 
 วสัดทุี่ใช้ส าหรับการด าเนินงานวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, น า้สะอาด และเส้นใย

ธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยอ้อย เส้นใยผกัตบชวา และเส้นใยกล้วย ซึง่เป็นวสัดธุรรมชาตทิี่หาได้งา่ยในจงัหวดัก าแพงเพชร 
โดยเส้นใยที่ใช้น ามาล้างด้วยน า้สะอาด ผา่นการต้มในน า้เดือดเป็นเวลา 6 ชัว่โมง จากนัน้น าไปอบแห้งที่อณุหภมูิ 100 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อเป็นการปรับสภาพพืน้ผิวของเส้นใย (ภษิูต และอญัชิสา, 2555 ; ภษิูต และ
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กนกวรรณ, 2558 ; ล าพล และคณะ, 2559 ; เอกสทิธ์ิ และคณะ, 2561) ซึง่เส้นใยที่ใช้จะมีความยาวประมาณ 2.00 – 
3.00 เซนติเมตร 

 
 
 
 
   
 
 
 
 ปนูซีเมนต์  น า้สะอาด    เส้นใยธรรมชาต ิ

 
ภาพที่ 1 วสัดทุี่ใช้ในงานวิจยั 

 
2. การออกแบบส่วนผสม  
 ตวัอยา่งแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีม้ีทัง้หมด 4 สดัสว่นผสม โดยใช้อตัราสว่นน า้

ตอ่ปนูซีเมนต์ (w/c) เทา่กบัคา่การไหลแผ ่ร้อยละ 110 5 (เอกสิทธ์ิ และคณะ, 2561) จากนัน้จึงน าเส้นใยธรรมชาติ
มาผสมในอัตราส่วนร้อยละ 0.00, 1.00, 2.50 และ 5.00 โดยน า้หนักของปูนซีเมนต์ ท าการขึน้รูปขนาด 15x30 
เซนติเมตร หนา 10-12 มิลลเิมตร เพื่อรอการทดสอบตอ่ไป 
 
ตารางที่ 1 แสดงสดัสว่นผสมของแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 

ตวัอยา่งทดสอบ ร้อยละของเส้นใย ปนูซีเมนต์ (กรัม) น า้หนกัเส้นใย (กรัม) 
STD - 1,000 - 
B-1.0 1.00 1,000 10 
B-2.5 2.50 1,000 25 
B-5.0 5.00 1,000 50 
C-1.0 1.00 1,000 10 
C-2.5 2.50 1,000 25 
C-5.0 5.00 1,000 50 

WH-1.0 1.00 1,000 10 
WH-2.5 2.50 1,000 25 
WH-5.0 5.00 1,000 50 

 
หมายเหต ุ:   STD   หมายถึง  แผน่ซีเมนต์ไมผ่สมเส้นใยธรรมชาติ (ตวัอยา่งควบคมุ) 
   B-XX  หมายถึง  แผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยร้อยละ 1.00, 2.50 และ 5.00 
   C-XX  หมายถึง  แผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยอ้อยร้อยละ 1.00, 2.50 และ 5.00 
  WH-XX หมายถึง  แผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยผกัตบชวาร้อยละ 1.00, 2.5 และ 5.00 
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ภาพที่ 2 ตวัอยา่งการขึน้รูปแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาต ิ
 

3. วิธีการทดสอบ 
  1) ความต้านทานแรงดัด 
 การทดสอบความต้านทานแรงดดั หรือ โมดลูสัการแตกร้าว (MOR) ของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ ท า

การทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.1427-2540) เมื่อตวัอยา่งมีอายคุรบ 28 วนั  
 

2

3

2

sFL
MOR

be
  

   
   เมื่อ  MOR   คือ  โมดลูสัการแตกร้าว (เมกะพาสคลั) 
    F   คือ  แรงกดแตกหกั (นิวตนั)  
    

sL   คือ  ระยะหา่งระหวา่งศนูย์กลางแทน่รองรับ (มิลลเิมตร)  
    b   คือ  ความกว้างของชิน้ทดสอบ (มิลลเิมตร) 
    e    คือ  คา่เฉลีย่ความหนาชิน้ทดสอบ (มิลลเิมตร) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การทดสอบความต้านทานแรงดดั 
 

 2) ความต้านการร่ัวซึม  
การทดสอบความต้านทานการร่ัวซึมของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ ท าการทดสอบโดยน าตวัอย่างมา

วางบนที่รองรับโดยห่างจากขอบแผ่นซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร วสัดกุนัซึมตามแนวกรอบกบัแผ่นซีเมนต์เพื่อ
กันน า้ร่ัวซึมระหว่างการทดสอบ จากนัน้เทน า้สะอาดลงไปในกรอบให้ระดับน า้สูงกว่าผิวบนของแผ่นซีเมนต์ 20 
มิลลเิมตร วางทิง้ไว้ เป็นเวลา 24 ชัว่โมง โดยไมม่ีการเคลือ่นย้ายตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 4 จากนัน้ท าการตรวจผิวด้านลา่ง
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ของตวัอยา่งแผน่ซีเมนต์แล้วท าการรายงานลกัษณะของตวัอยา่งหลงัการทดสอบ 3 แบบ คือ ไมม่ีคราบน า้ มีคราบน า้
แตไ่มม่ีหยดน า้ หรือมีหยดน า้ 
 
 
 
 
 
   
 
 

ภาพที่ 4 การทดสอบความต้านการร่ัวซมึ 
 

 
 
 
 
 
 
   a) ไมม่ีคราบน า้   b) มีคราบน า้แตไ่มม่ีหยดน า้ 

 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งการรายงานผลความต้านการร่ัวซมึ 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
1. คุณสมบัตทิางกายภาพ 
ความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ  สามารถหาได้จากการน าตัวอย่าง

ทดสอบท่ีได้ มาท าการวดัขนาด และชัง่น า้หนกั เพื่อหาค่าความหนาแน่น จากภาพที่ 6 พบว่า ค่าความหนาแน่นของ
แผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติจะมีค่าที่ลดลงตามปริมาณของเส้นใยที่เพิ่มมากขึน้ เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีค่า
ความหนาแนน่ท่ีต ่ากวา่ปนูซีเมนต์คอ่นข้างมาก เมื่อน ามาผสมกนัแล้ว เส้นใยจะเข้าไปกระจายอยู่ในโครงสร้างสง่ผล
ให้ตวัอยา่งทดสอบมีคา่ความหนาแนน่ลดลง (ตารางที่ 2) ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัอื่น ๆ (ภษิูต และอญัชิสา, 2555 
; ภษิูต และกนกวรรณ, 2558 ; เอกสทิธ์ิ และคณะ, 2561) การเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยทัง้ 3 ชนิด พบว่า ที่สดัสว่น
ผสมเดียวกนัแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยจะมีค่าความหนาแน่นมากที่สดุ รองมา แผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยอ้อย และ
แผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยผกัตบชวาตามล าดบั 

ในขณะที่ผลการทดสอบค่าการดดูซึมน า้ของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ จากภาพที่ 7 พบว่า ปริมาณ
เส้นใยธรรมชาติที่เพิ่มขึน้จะสง่ผลในค่าการดดูซึมน า้มีค่าเพิ่มขึน้ตามไปด้วย เนื่องจากเส้นใยจากธรรมชาติมีการดดู
ซมึน า้สงู เมื่อน ามาผสมกบัแผน่ซีเมนต์เพสต์แล้ว จึงสง่ผลท าให้ตวัอยา่งทดสอบที่ได้มีค่าการดดูซึมน า้สงูตามไปด้วย 
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(ภษิูต และอญัชิสา, 2555 ; ภษิูต และกนกวรรณ, 2558 ; เอกสิทธ์ิ และคณะ, 2561) โดยที่สดัสว่นผสมเดียวกนัแผ่น
ซีเมนต์ผสมเส้นใยผกัตบชวาจะมีคา่การดดูซมึน า้มากที่สดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ความหนาแนน่ของแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติในอตัราสว่นตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 คา่การดดูซมึน า้ของแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติในอตัราสว่นตา่ง ๆ 
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ตารางที่ 2 ลกัษณะทางกายภาพและการต้านทานการร่ัวซมึของแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ 
ตวัอยา่งทดสอบ ภาพตดัขวาง ภาพขยาย การต้านทานการร่ัวซมึ 

 
B-1 

  

 ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
B–2.5 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
B-5 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
C-1 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
C-2.5 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
C-5 

   

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
WH-1 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
WH-2.5 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
WH-5 

  

  ไมมี่คราบน า้  
  มีคราบน า้แตไ่มมี่หยดน า้  
  มีหยดน า้  

 
การทดสอบความต้านทานการร่ัวซึมของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยการตรวจผิวด้านล่างของ

ตวัอยา่งทดสอบ จากตารางที่ 2 พบวา่ ตวัอยา่งทดสอบ B-1.0, B-2.5, WH-1.0 และ WH-2.5 ไมม่ีคราบน า้ปรากฏใต้
แผน่ตวัอยา่งทดสอบ ในขณะท่ีสดัสว่นผสมอื่น (B-5.0, WH-5.0, C-1.0, C-2.5 และ C-5.0) มีคราบน า้ปรากฏใต้แผ่น 
เนื่องจากเส้นใยกล้วยที่ใช้มีขนาดเลก็ มีลกัษณะเป็นเส้นตรงและมีขนาดใกล้เคียงกนั จึงสามารถเข้าไปกระจายตวัอยู่
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ในโครงสร้างได้ดีกวา่เส้นใยอื่น (จากภาพตดัขวางเส้นใยกล้วยจะมีการเรียงตวัที่เป็นระเบียบกวา่เส้นใยชนิดอื่น) อยา่ง
ก็ไรตามแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติในทกุสดัสว่นผสม ไมพ่บหยดน า้ปรากฏใต้แผน่ตวัอยา่งทดสอบเลย 
 

2. คุณสมบัตเิชิงกลก าลังต้านทานแรงดดั 
 ผลการทดสอบก าลงัต้านทานแรงดดั หรือโมดลูสัการแตกร้าวของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ แสดงดงั

ภาพท่ี 8 จากผลการทดสอบ พบวา่ ปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้ค่าก าลงัต้านทานแรงดดัมีค่าลดลง ที่สดัสว่น
ผสมร้อยละ 1.00 และ 2.50 ค่าก าลงัต้านทานแรงดดัของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติทัง้ 3 ชนิด มีค่าก าลงัที่
มากกวา่ตวัอยา่งทดสอบควบคมุ (STD) เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีคณุสมบตัิในการรับแรงดึง เมื่อผสมเข้าไปเส้นใย
จะเข้าไปกระจายตวัในโครงสร้างส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการรับแรงดดั ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของภษิูต 
และอญัชิสา (2555) ล าพล และคณะ (2559) เอกสิทธ์ิ และคณะ (2561) ที่ว่าเส้นใยธรรมชาติมีคณุสมบตัิในการรับ
แรงดงึ เมื่อผสมเข้าไปในแผน่ซีเมนต์จะไปกระจายในโครงสร้างท าให้เพิ่มความสามารถในการรับแรงดดั และช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุน่และความเหนียว อยา่งไรก็ตามถ้าท าการเพิ่มปริมาณเส้นใยมากกว่าร้อยละ 5.00 ขึน้ไปจะไม่สง่ผลต่อ
ก าลงัดดั การเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยทัง้ 3 ชนิด พบว่า ที่สดัสว่นผสมเดียวกนัแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยมีค่า
ก าลงัต้านทานแรงดดัสงูกวา่เส้นใยอื่นมาก 

ในขณะท่ีเมื่อท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.1427-2540) พบว่า แผ่นซีเมนต์
ผสมเส้นใยธรรมชาติทัง้ 3 ชนิด ในสดัส่วนร้อยละ 1.0 และ 2.5  มีค่าก าลงัต้านทานแรงดดัสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(4.00 MPa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ก าลงัต้านทานแรงดดัของของแผน่ซเีมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติในอตัราสว่นตา่ง ๆ 
 

สรุป  
จากผลการทดสอบคณุสมบตัิของแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ พบว่า ปริมาณเส้นใยที่เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้

ค่าความหนาแน่นมีค่าต ่าลง ในขณะที่ค่าการดูดซึมน า้จะมีค่าสูงขึน้ แผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติทัง้ 3 ชนิด  
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ในสดัส่วนผสมร้อยละ 1.00 และ 2.50 มีค่าก าลงัต้านทานแรงดัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่า 4.00 เมกะ
ปาสคาล) โดยที่สดัสว่นผสมเดียวกนัแผน่ซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วยจะมีคา่ก าลงัต้านทานแรงดดัสงูสดุ  

 เมื่อท าการทดสอบการต้านทานการร่ัวซึม พบว่า แผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยกล้วย และเส้นใยผกัตบชวา ใน
สดัสว่นผสมร้อยละ 1.00 และ 2.50 ไมม่ีคราบน า้ปรากฏใต้แผน่ ในขณะท่ีที่สดัสว่นผสมอื่น มีคราบน า้ปรากฏใต้แผ่น 
อยา่งไรก็ตามทกุสดัสว่นผสมไมพ่บหยดน า้ปรากฏใต้แผน่  

ดงันัน้ ปริมาณเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสมส าหรับน าไปขึน้รูปเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่ระหว่างร้อยละ 
1.00 – 2.50 
 

ค าขอบคุณ 
ผู้วิจยัขอขอบคณุสถาบนัวิจยัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ท่ีให้ทนุสนบัสนนุทนุงานวิจยั สาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้
ห้องปฏิบตัิการเพื่อท าการทดสอบ ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาวสัดกุ่อสร้างตอ่ไป 
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[9] เอกสิทธ์ิ เทียนมาศ, ด ารงค์ เฉยปัญญา, พชัรีรัต หารไชย, ปฏิภาณ ปะหปุระเม และ อานนท์ ปู่ ลมดี. (2561). การศึกษาส่วนผสมที่

เหมาะสมส าหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อน าไปใช้ในงานก่อสร้าง. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดบัชาติ ครัง้ที ่4 (น. 469-473). ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 

[10] American Society for Testing and Material. Annual  Book of ASTM Standard, V 04.02, Easton, Md.,  USA., 1996. 
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สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมวจัิย 
ศ.ดร.ประยทุธ  อคัรเอกฒาลนิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รศ.ดร.ปิตศิานต ์ กร  า้มาตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รศ.ดร.กฤษณช์นม ์ ภมูกิิตตพิชิญ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
รศ.ดร.บญุยงั  ปลั่งกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
รศ.ดร.พีระยศ  แสนโภชน ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.วนัชยั  ยอดสดุใจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ประมขุ  อณุหเลขกะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
รศ.สชุาต ิ เย็นวเิศษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
พ.ท.ผศ.ดร.การุณย ์ ชยัวณิชย ์ โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
ผศ.ดร.จิรพฒัน ์ วาณิชวฒันะโกศล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พงษส์ทิธิ ์ บญุรกัษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ผศ.ดร.วริะพงศ ์ จนัทรส์นาม มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ผศ.ดร.สรุพงศ ์ บางพาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ผศ.ดร.ฉตัรพงษ ์ สขุเกือ้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ช่ืนสมุณ  ยิม้ถิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ณรงคช์ยั  ววิฒันาช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ภทัรพงศ ์ เกิดลาภี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ภาสพรุิฬห ์ วชัรศรีส  าเรงิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อภิโชต ิ อฬุารตนินท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อ  านาจ  จ  ารสัจรุงผล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.เทพนารนิทร ์ ประพนัธพ์ฒัน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.กนัตพ์งษ ์ ศรีสถิตย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
ผศ.พรพรรณ  วชัรวทิรู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
ผศ.ณฐพงศ ์ จนัทรเ์พช็ร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ทวีศกัดิ ์ ศรีจนัทรอ์ินทร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.สรุเชษฐ์  บ  ารุงคีรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.คมสนัต ์ งามข า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ณัฐดนย ์ พรรณเุจรญิวงษ ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ดร.วนิยั  จนัทรเ์พง็ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
ดร.สายชล  ชดุเจือจีน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ดร.พสษิฐ์  สวุรรณภิงคาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.ขจรศกัดิ ์ เจา้กรมทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.สมพงษ ์ พริยิายนต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
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ดร.สมพร  ศรีวฒันพล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ธงชยั  อรญัชยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ยพุนิ  พนูดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
รศ.ดร.นวลวรรณ สนุทรภิษัช มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.พนัธุปิ์ต ิเป่ียมสง่า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
รศ.ดร.ภฟูา้ เสวกพนัธ ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.ดร.อคัครตัน ์พลูกระจ่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
รศ.นงนชุ สขุวารี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.ชนาภา คงมาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.สงิหโ์ต สกลุเขมฤทยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
ผศ.ดร.สจุิตกลัยา มฤครฐัอินแปลง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.กิตตพิงษ ์โสภณธรรมภาณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผศ.ดร.จนัทนา แสนสขุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.เบญจพร สวา่งศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์สว่างเมฆ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผศ.ดร.มนตรี สงัขท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อทุาน บรูณศกัดิศ์รี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.องัคณา ใสเกือ้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
ผศ.ดร.ประมขุ ภระกลูสขุสถิตย ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ทวีศกัดิ ์ศรีจนัทรอ์ินทร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.พนิทสุร ปัสนะจะโน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ยพุนิ พวกยะ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ราตรี เอ่ียมประดิษฐ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.มงคล ณ ล าพนู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.บงัอร บญุป้ัน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ดร.พมิสริี สวุรรณะ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดร.รุจิรา คงนุย้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.อนิศรา เพญ็สขุ ติบ๊แกว้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดร.ธีรพร ช่ืนพี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดร.ณัฐดนย ์พรรณเุจรญิวงษ ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ดร.สริลิกัษณ ์ประเสรฐิกลุศกัดิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.อดลุย ์หาญวงัมว่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
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ดร.ธีระยทุธ ์เพลดิพริง้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.สรชยั ชวรางกรู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ประเทือง วงษท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ปณุยนชุ อมรดลใจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
ดร.ธารนี นวสันธี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
สาขาเกษตรศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมอาหาร 
ศ.ดร.ทนงเกียรต ิเกียรตศิริโิรจน ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ศ.ดร.อรรถชยั จินตะเวช มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รศ.ดร.กิตต ิบญุเลศินิรนัดร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
รศ.ดร.พงศพ์นัธ ์แกว้ตาทิพย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
รศ.ดร.วนัชยั อศัวภษิูตกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
รศ.ดร.สชุาดา บญุเลศินิรนัดร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
รศ.อ านวยพศ ทองค า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.เจษฎา มิง่ฉาย มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
ผศ.ดร.นยัวทิ เฉลิมนนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ ์พมิพา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
ผศ.ดร.พทิยา ใจค า มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.ละอองศรี ศริเิกษร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.วจิิตรา เหลียวตระกลู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ฉวีวรรณ บญุเรือง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.พาขวญั ทองรกัษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.สดุารตัน ์สกุลค ู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.วชิรญา เหลียวตระกลู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์
รศ.จิตตมิา  อคัรธิตพิงศ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.กญัญาณัฐ  รตันประภาธรรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผศ.ดร.กิตตพิงษ ์ โสภณธรรมภาณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผศ.ดร.จนัทนา  แสนสขุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.จนัทรเ์พญ็  วรรณารกัษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.เจษฎา  มิง่ฉาย มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
ผศ.ดร.ณัฐสพนัธ ์ เผา่พนัธ ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ สวา่งเมฆ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผศ.ดร.นิศานาถ  มั่งศริิ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ผศ.ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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รายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิประเมินบทความ (Peer Review) 
ผศ.ดร.มนตรี  สงัขท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ลดัดาวลัย ์ ส  าราญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.วสธุิดา  นรุติมนต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.สภุาวดี สขีุชีพ มอสส ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.สรุมงคล  นิ่มจิตต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
ผศ.ดร.อมลยา  โกไศยกานนท ์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.อรนชุ  รูปิ้ตวิริยิะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อคัวรรณ ์ แสงวภิาค มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.กนกพร  ภาคีฉาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.คมกรชิ  เชาวพ์านิช มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ณภทัร  ทิพยศ์รี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ผศ.บญุสง่  วงศฤ์ทธิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.สรุชยั  เอมอกัษร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.พนชักร  สมิะขจรบญุ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ดร.ศภุรกัษ ์ อธิคมสวุรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดร.สมัพนัธ ์สกุใส มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.เสถียรภคัณ ์ มขุดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
ดร.แสงทอง  บญุยิ่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
สาขาสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวจัิยสถาบัน 
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
รศ.ดร.ณัทธีร ์ศรีดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
รศ.ดร.จรุีพร กาญจนการุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
รศ.ดร.ชานนท ์จนัทรา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.อจัฉรา ปรุาคม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ปาจรีย ์ผลประเสรฐิ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
รศ.ดร.ภฟูา้ เสวกพนัธ ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.ดร.ทรงศกัดิ ์ภสีูอ่อน มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รศ.ดร.สพุฒัน ์สกุมลสนัต ์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
ผศ.วา่ท่ีรอ้ยเอก ดร.ธน ูทดแทนคณุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อาณัต ิรตันถิรกลุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.อทุาน บรูณศกัดิศ์รี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.มนตรี สงัขท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.จนัทรเ์พญ็ คลา้ยมขุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุง่พรหม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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รายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิประเมินบทความ (Peer Review) 
ผศ.ดร.อมรรตัน ์สนั่นเสียง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.ประวทิย ์ประมาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.วาสนา บญุสม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.วารุณี ลภันโชคดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.ชวลติ ศรีสถาพรพฒัน ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.วภิารตัน ์แสงจนัทร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.พกิลุ เอกวรางกรู มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.ทวีศกัดิ ์สว่างเมฆ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผศ.ดร.วรรษชน สีหบตุร มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
ผศ.จรูญ ค าทิพย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
ผศ.เนาวรตัน ์อินทรประสทิธิ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.แจ่มจนัทร ์บญุโญปกรณ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดวงจนัทร ์สนิโพธิ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.บญัญัต ิสมัมารตัน ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.นนัทวดี วงษเ์สถียร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.สวุมิล พบิลูย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ลกัษนนัท ์พลอยวฒันาวงศ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ชิดชยั สนั่นเสียง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ดร.กานดา ศรอินทร ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ดร.เสถียรภคัณ ์มขุดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
ดร.พนชักร สมิะขจรบญุ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตเพชรบรุี 
ดร.พลารกั ไชยโย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ธนภมู ิปองเสง่ียม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ธารนี นวสันธี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.นชุรตัน ์นชุประยรู มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
สาขาการศกึษา 
รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รศ.ดร.ทิพรตัน ์สทิธิวงศ ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.ดร.ปัญญา มนิยง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
รศ.ดร.อคัครตัน ์พลูกระจ่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 
รศ.ดร.ภฟูา้ เสวกพนัธ ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.สชุาต ิ เย็นวเิศษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
รศ.สหายพล มีชนูึก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.กนัตพ์งษ ์ศรีสถิตย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
ผศ.ดร.ชนสทิธิ ์สทิธิส์งูเนิน มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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รายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒผู้ิประเมินบทความ (Peer Review) 
ผศ.ดร.ชานินทร ์จฉิูม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผศ.ดร.จนัทรเ์พญ็ คลา้ยมขุ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.พรเทพ รูแ้ผน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.มนตรี สงัขท์อง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.ดร.ยอดธง รอดแกว้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ผศ.ดร.สรกฤช มณีวรรณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
ผศ.ดร.สวุทิย ์ไวยกุล มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ผศ.ดร.วารุณี ลภันโชคดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ไชยยะ ธนพฒันศ์ริิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั 
ผศ.เนาวรตัน ์อินทรประสทิธิ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ผศ.วรรณา ศรีเพช็ราพร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
ดร.ชิดชยั สนั่นเสียง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ดร.องัคณา  ออ่นธานี มหาวทิยาลยันเรศวร 
อ.วมิลวรรณ เปียยก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
 
 
 


